
  FT-IR   (Fourier transform infrared spectroscopy) دستگاه اسپکتروفوتومتر

تشیي دستگاّْای هَسد استفادُ دس آًالیض دستگاّی خْت تعییي ساختاس تشکیثات هی یکی اص پیطشفتِ 

 تاضذ.

ٍاستعاضات  سفتاسایي دستگاُ تا طیف گیشی دس ًاحیِ صیشقشهض اهکاى ضٌاسایی تشکیثات سا تا تَخِ تِ 

دس کٌاس  هَخَد دس ایي هشکض FT-IR دستگاُ آًْا دس ًاحیِ صیش قشهض فشاّن هی ساصد. گشٍّْای عاهلی

ٍ عثَسی داسای دٍ سٍش اًذاصُ گیشی  ٍ  تِ هٌظَس ضٌاسایی هَاد تِ کاس تشدُ هی ضَد DSCدستگاُ 

 است.  یخزت

    FT-IR دستگاُ اسپکتشٍفَتَهتش 
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 Bruker  ضشکت ساصًذُ:

 لواىآ: ساصًذُ کطَس                

  ضْیذ هذًی آرستایداى علَم پایِ داًطگاُهَخَد دس آصهایطگاُ خذهاتی داًطکذُ   FT-IRدستگاُ 

 : استخػَغیات صیش  داسای

 

 

 

 

 

 

 FT-IRاساس کار دستگاه 

پیًَذ ٍ یا صاٍیِ پیًَذ دس ضَد کِ دس اثش تغییش طَل  دس سٍش هادٍى قشهض استعاش پیًَذّا تشسسی هی

ّایی تا هواى دٍ قطثی داین ایداد هیذاى الکتشیکی هتغیش تش  استعاش هَلکَل .گیشد هَلکَلْا غَست هی

تٌاتشایي ًیاص تِ ایي است کِ هواى دٍ  .ضَد کٌذ ٍ هَخة تاثیش هتقاتل آى تا تاتص هی حسة صهاى هی

دس ایي ًاحیِ خزب  Cl2تِ خض هَاد غیش قطثی ًظیش قطثی آى دس حیي استعاش تغییش کٌذ لزا اکثش هَاد 

  ضَد حاغل هی  IRداسًذ ٍ دس ًْایت اص ًسثت دسغذ عثَس تشحسة عذد هَخی طیف 

 کاربردها و موارد استفاده

 .تاضذ سٍضی سَدهٌذ تشای ضٌاسایی تشکیثات آلی ٍ هعذًی ٍ گشٍّْای عاهلی آًْا هی FT-IRدستگاُ 

دس آصهایطگاّْا، کلیٌیکْا، هحیط  .کٍَاالًسی لیگاًذّای فلضی سا ضٌاسایی کشدتَاى پیًَذّای  حتی هی

 .کاستشد داسد ...صیست، داًطگاّْا ٍ کٌتشل کیفی دس فشآیٌذّای غٌعتی ٍ تدضیِ کیفی هحػَالت ٍ 

ّوچٌیي قاتلیت  .گیشد دسغذ کاستشد ایي دستگاُ کیفی تَدُ کِ اص سٍی هحل پیک غَست هی  55حذٍد 

 هَسد اًذاصُ گیشی 1
ٍ دسغذ خزب   ( TR)دسغذ عثَس 

(AB ) 

 cm -1 ٍاحذ اًذاصُ گیشی 2

 4444-444 cm -1 ( Spectral range)هحذٍدُ طیفی  3

4 
 Wave number)دقت اًذاصُ گیشی

accuracy ) 
4.1cm -1 

 ، ًشم افضاس   KBrقشظ ساص  تدْیضات خاًثی دستگاُ 5



گیشی کوی  تشای اًذاصُ .تاضذ ٍ خذاساصی هخلَط ایضٍهشّایی ًظیش استَ، هتا ٍ پاسا سا داسا هیضٌاسایی 

 .تاضذ دسایي دستگاُ اص سطح صیش پیک استفادُ ضذُ کِ هتٌاسة تا غلظت ًوًَِ هی

 FT-IR  مزایای دستگاه

تاضذ ٍ لزا داسای ًَیضّای تضسگ ٍ  هعوَلی فقذاى هٌاتع ٍ آضکاسساصّای هٌاسة هی IR ّای اص هحذٍدیت

ّا فایق آهذُ ٍ داسای چٌذ اهتیاص  سٍش تثذیل فَسیِ تش ایي هحذٍدیت. تاضذ تسیاس کَچک هی S/Nًسثت 

  :است

ّا  َجضَد ٍ طَل ه ّا تَسط تذاخل سٌح هایکلسَى اًدام هی فاقذ تکفام کٌٌذُ است ٍ تفکیک طَل هَج

  .ضَد هی  S/Nسسذ ٍ سثة افضایص  تاتذ ٍدس یک لحظِ تِ دتکتَس هی تذٍى کاّص ضذت تِ ًوًَِ هی

  .ساصد ّا سا هیسش هی گیشی صهاى طیف گیشی تسیاس کَتاُ ٍ دس حذ ثاًیِ است کِ تکشاس اًذاصُ

  .تاضذ ّایی تا هقادیش تسیاس کن سا ًیض داسا هی قاتلیت آًالیضًوًَِ

 .تاضذ ت تفکیک دستگاُ تاال هیحساسیت ٍ قذس

 قابلیتهای دستگاه 

ّای هایع خالع سا تیي  ًوًَِ .تاضذ سا داسا هیّای خاهذ، هایع  گیشی ًوًَِ صُایي دستگاُ قاتلیت اًذا

  .دٌّذ هتش قشاس هی هیلی  4.41-4.1دٍسل ًوکی تا ضخاهت 

  :ضَد سٍش صیش آهادُ هیدٍ ًوًَِ خاهذ تِ 

 ذ. دّ دلیل غلظت تاال خزب تاالیی هیهستقیوا پَدس آى سا تِ غَست قشظ ضفاف دس آٍسدُ کِ تِ 

  ذ.آٍسً ِ ضکل قشظ کاهال ضفاف دس هیسایٌذ ٍ ت هی  KBrتٌاتشایي تشای سقیق کشدى ًوًَِ آى سا تا پَدس

ّای ًاحیِ  سل .ضَد هیًوًَِ سا دس حالل هٌاسة حل کشدُ ٍ هحلَل تْیِ ضذُ سا دس سل هایع قشاس دادُ 

NIR  ٍکَاستضMIR  ّای ًوکی هاًٌذ  سلCsl ،KBr،NaCl  تاضذ هی. 
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