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دستگاه آناليز عنصری کربن و گوگرد تنها وسيله ای است که می تواند ميزان عناصر کربن و گوگرد را هم در مواد معدنی و 
هم در مواد غيرمعدنی و آلی، به تنهایی و با دقت بسيار باال ارائه دهد. برای این منظور، معموال دستگاه فوق با دو کوره القایی 
و مقاومتی تجهيز شده  است که شناسایی عناصر کربن و گوگرد را در طيف گسترده ای از مواد شامل انواع آلياژهای فلزی، 
سراميک ها، انواع خاک و خاکستر، انواع پليمرها و غيره امکان پذیر می سازد. این روش به خصوص برای اندازه گيری مقادیر 
بسيار پایين کربن و گوگرد )تا هزارم درصد وزنی( با دقت بسيار باال مناسب است. روش اصلی شناسایی دستگاه آناليز عنصری 

کربن و گوگرد، استفاده از روش جذب مادون قرمز4 است.
مهم ترین مزایای روش آناليز عنصری با استفاده از دستگاه اندازه گيری کربن و گوگرد، شامل موارد زیر است:

1. توانایی آناليز طيف وسيعی از مواد، شامل انواع گوناگون مواد معدنی و غيرمعدنی؛
2. امکان کاليبره شدن هم زمان و یا انفرادی عناصر کربن و گوگرد؛

3. امکان شناسایی عناصر کربن و گوگرد در کوتاه ترین زمان ممکن با دقت بسيار باال؛
4. توانایی ذوب مواد تا دمای ذوب 2000 درجه سانتيگراد با استفاده از کوره القایی؛

5. تطابق کامل با محيط های مختلف آزمایشگاهی و صنعتی؛
6. امکان آناليز تعداد زیادی از نمونه ها در کوتاه ترین زمان ممکن؛

7. تعمير و نگهداری آسان و ارزان؛
8. سهولت در آماده سازی نمونه ها؛

9. مقرون به صرفه بودن.

دستگاه  عنصری،  آناليز 
اندازه گيری کربن و گوگرد

واژه های کلیدی

آشنایی با دستگاه 
اندازه گیری

کربن و گوگرد

به طورکلی، به منظور شناسایی و کنترل کيفيت مواد گوناگون، ارزیابی ترکيب شيميایی 
مواد و به ویژه شناسایی عناصر سبکی چون کربن و گوگرد از اهميت ویژه ای برخوردار است. 
از مهم ترین  یکی  و گوگرد،  اندازه گيری کربن  از دستگاه  استفاده  با  آناليز عنصری  روش 
روش هایی است که برای این منظور استفاده می شود. مهم ترین مزایای این روش، دقت باال 
در حداقل زمان ممکن، مقرون به صرفه بودن و تطابق کامل این روش با مراکز تحقيقاتی 
و صنعتی مختلف است. در روش آناليز عنصری با استفاده از دستگاه اندازه گيری کربن و 
گوگرد، نمونه در یک کوره کامال ذوب شده و با اندازه گيری گازهای متصاعد شده از نمونه، 
ميزان عناصر کربن و گوگرد با دقت باال به دست می آید. این مقاله تالشی است برای آشنایی 
کامل با روش آناليز عنصری با استفاده از دستگاه اندازه گيری کربن و گوگرد و کاربردهای 
از  این روش و همچنين چند مثال  ایجاد شده در  از خطاهای  تعدادی  به  ادامه،  آن. در 

نمونه های اندازه گيری شده با این روش پرداخته می شود.

نویسندگان

مریم علیزاده ذوالبین1و3 *
بیتا جمالی نیک2و3

Maryamalizadeh1982@gmail.com
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ساختار کلی دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد

و  جدیدترین  از  یکی  گوگرد  و  کربن  اندازه گيری  دستگاه 
و  کربن  عناصر  اندازه گيری  و  شناسایی  روش های  کاربردی ترین 
گوگرد است که در آن از روش احتراقی برای آناليز استفاده می شود. 
این دستگاه برای اندازه گيری هم زمان و سریع عناصر کربن و گوگرد 
در انواع مواد گوناگون، شامل انواع مواد معدنی، غيرمعدنی، فلزات، 
سراميک ها، پليمرها و غيره طراحی شده است. شکل)1(، نمای کلی 

دستگاه اندازه گيری کربن و گوگرد را نشان می دهد.

شکل 1: نمای کلی مربوط به دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد.

اجزای اصلی دستگاه شامل کوره القایی، کوره مقاومتی، سلول های 
مربوط به جذب مادون قرمز، فيلترهای مربوط بــه جذب رطوبـت و گرد 
و غبار و حسگرهای مربوط به جذب و شناسایی گازهای کربن و گوگرد 
است)شکل1(. از دیگر قسمت های جانبی دستگاه می توان به سيستم 
مخصوص آناليز کربن مواد آلی5 )شکل1( و سيستم پيش گرم  کننده 
بوته های سراميکی )شکل2( اشاره کرد. به  طورکلی، نمونه توسط کوره 
القایی و یا کوره مقاومتی ذوب می شود. سپس گاز های حاصل از نمونه 
ذوب شدن نمونه )کربن و گوگرد( پس از عبور از فيلترهای رطوبت و گرد 
و غبار برای از بين رفتن هرگونه ناخالصی، با استفاده از سلول های مربوط 
به جذب مادون قرمز اندازه گيری شده و نتایج مربوط به ميزان عناصر 
کربن و گوگرد توسط نمایش گر مخصوص به دست می آید. الزم به ذکر 
است که بيشتر نمونه ها قابليت ذوب و اندازه گيری توسط کوره القایی را 
دارا هستند اما برای نمونه های خاصی نظير آسفالت، زغال سنگ و غيره 
کوره مقاومتی مورد استفاده قرار می گيرد و برای آناليز کربن نمونه های 

آلی خاص نيز می توان از سيستم TIC استفاده نمود.

  سیستم پیش گرم کننده
القایی، بهتر است که  از قرار گرفتن نمونه ها درون کوره  قبل 
نمایند. هدف  از داخل سيستم پيش گرم کننده عبور  بوته ها  ابتدا 
و  ناخالصی  بوته های سراميکی، زدودن هرگونه  از پيش گرم کردن 
همچنين ترکيب های کربنی و سولفوری است که ممکن است در 
بوته وجود داشته و بر دقت نتایج تاثير منفی بگذارند. به خصوص در 
 ،ppm مورد نمونه هایی با مقادیر بسيار کم کربن و گوگرد در حد

پيش گرم کردن بوته ها الزامی است.
در  بوته  ها  که  است  ترتيب  این  به  کردن  پيش گرم  روش 

وارد  نگهدارنده  یک  از  استفاده  با  چهارتایی  یا  سه تایی  دسته های 
نياز  از طرف دیگر کوره خارج می شوند. دمای مورد  و  کوره شده 
برای پيش گرم کردن بوته ها بين 1250 تا 1350 درجه سانتيگراد 
پيش گرم  سيستم  سازوکار  به  مربوط  تصویر  شکل)2(  در  است. 

کننده آورده شده است.

شکل 2: تصویر مربوط به پیش گرم کننده بوته های سرامیکی.

  کوره القایی
دستگاه کوره القایی6 از یک لوله از جنس کوارتز تشکيل شده 
که در داخل یک سيم پيچ القایی قرار گرفته است که با اعمال ولتاژ 
توليد  پيچ  از سيم  استفاده  با  پيچ، ميدان مغناطيسی که  به سيم 
لوله کوارتز می شود. دمای توليد شده  باال رفتن دمای  شده باعث 
در حدود 2000 درجه سانتيگراد بوده و به اندازه ای است که قادر 
است نمونه هایی با دمای ذوب باال نظير کاربيد تنگستن را هم ذوب 
کند. برای ذوب نمونه ها توسط کوره القایی، از بوته های سراميکی7 
ذوب  کمک  یک  همراه  به  ميلی متر   25 قطر  با  شکل  استوانه ای 
القایی و  استفاده می شود. در شکل)3( نمای کلی مربوط به کوره 

بوته سراميکی مربوط به آن آورده شده است.

شکل 3: تصویر مربوط به دستگاه کوره القایی و بوته های سرامیکی 
مورد استفاده در آن.

  کوره مقاومتی
تشکيل  ميلی متر   27 قطر  با  استوانه  یک  از  مقاومتی8  کوره 
شده است که دمای ذوب در آن تا حدود 1550 درجه سانتيگراد باال 
می رود. همچنين محدوده ای که ذوب نمونه در آن اتفاق می افتد چيزی 
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در حدود 200 ميلی متر است. در این کوره، نمونه ها در قایقک های 
سراميکی با وزن مشخص ریخته شده و با استفاده از یک ميله نگهدارنده، 
در داخل کوره و در محدوده ذوب نمونه قرار می گيرند. سپس با گذشت 
یک زمان معين و پس از ذوب کامل، نمونه ها از کوره خارج می گردند. 
از قایقک های مختلفی نظير قایقک های کوارتزی و یا چينی می توان 
در کوره مقاومتی استفاده نمود ولی معموال از قایقک های سراميکی9 با 
ابعاد 57 ميلی متر طول، 22 ميلی متر عرض و 13 ميلی متر ارتفاع، برای 
این منظور استفاده می شود. در شکل)4( نمای کلی مربوط به کوره 

مقاومتی و قایقک های سراميکی نشان داده شده است.

شکل 4: تصویر مربوط به دستگاه کوره مقاومتی و قایقک های 
سرامیکی مورد استفاده در آن.

 
  سلول های جذب مادون قرمز10

همان طور که در بخش های باال اشاره شد، مبنای اندازه گيری 
گوگرد،  و  کربن  اندازه گيری  دستگاه  در  گوگرد  و  کربن  عنصر  دو 
ترکيبات  روش،  این  در  است.  قرمز  مادون  پرتو  پراش  از  استفاده 
گازی کربن و گوگرد پس از متصاعد شدن از نمونه، از سلول های 
تابيده  آنها  به  قرمز  مادون  پرتو  و  کرده  عبور  قرمز  مادون  جذب 
می شود. معموال دستگاه اندازه گيری کربن و گوگرد از چهار سلول 
گازهای  ترکيب  براساس  که  تشکيل شده است  قرمز  مادون  جذب 
جذب  قرمز  مادون  طيف  از  مختلفی  فرکانس های  شده،  متصاعد 
غلظت  ميزان  به  فرکانس ها  این  جذب  سرعت  طرفی  از  می شود. 
گازها بستگی دارد. در شکل )5( نمای کلی مربوط به چهار سلول 

جذب مادون قرمز نشان داده شده است.

شکل 5: تصویر مربوط به دستگاه جذب مادون قرمز.

  دستگاه آنالیز کربن مواد آلی
یک  و  مخصوص  ارلن  یک  از  آلی  مواد  کربن  آناليز  دستگاه 
فالسک حاوی اسيد تشکيل شده است. در این روش که برای مواد 
با ترکيبات و پيوندهای خاص کربنی طراحی شده است، وزن  آلی 
مشخصی از نمونه داخل ارلن ریخته شده و یک همزن مغناطيسی 
درون آن قرار می گيرد. سپس اسيد درون فالسک با چرخش همزن 
مغناطيسی به درون ارلن تزریق شده و باعث آزاد شدن ترکيبات 
کربن و در نتيجه گاز CO2 می شود. گاز CO2 حاصله با استفاده از 
سلول های جذب مادون قرمز شناسایی شده و ميزان کربن به دست 

می آید )شکل6(.

شکل 6: تصویر مربوط به دستگاه آنالیز کربن مواد آلی.

روش کار

کربن  اندازه گيری  دستگاه  کار  روش  کلی  نمای  شکل)7(  در 
مشخص   )7( شکل  در  که  همان طور  شده است.  آورده  گوگرد  و 
که  ذوبی  کمک  عالوه  به  نمونه  از  مشخصی  وزن  ابتدا  شده است، 
در استاندارد مربوط به دستگاه آورده شده است با استفاده از ترازو، 
به  اکسيژن  گاز  می گيرد.  قرار  مربوطه  کوره  داخل  و  شده  توزین 
 CO، هنگام ذوب روی نمونه دميده شده و باعث تشکيل گازهای
SO2 ،CO2 و SO3 می شود. سپس گازهای حاصل شده با استفاده 
از سلول های جذب مادون قرمز شناسایی و اندازه گيری می شوند و 

درصد عناصر کربن و گوگرد به دست می آید.
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کاربردهای دستگاه اندازه گیری کربن و سولفور

همان طور که پيش تر به آن اشاره شد، از دستگاه اندازه گيری 
آلياژهای  مواد شامل همه  از  برای گستره وسيعی  و گوگرد  کربن 
و  تيتانيوم  آلياژها،  سوپر  فوالدها،  انواع  چدن،  )آلومينيوم،  فلزی 
انواع  مواد معدنی، خاکستر، آهک،  )کاربيدها،  غيره( و سراميک ها 
خاک ها و غيره( استفاده می شود. اما از آنجایی که دقت اندازه گيری 
این دستگاه برای مقادیر بسيار کم کربن و گوگرد مناسب تر است و 
در مقادیر باالی کربن و گوگرد، خطای اندازه گيری زیاد خواهد بود، 
برای نمونه هایی که درصد قابل توجهی از آن ها )باالی 10 درصد 
وزنی( حاوی کربن و گوگرد است نظير بيشتر نمونه های پليمری، 

خطای اندازه گيری وجود خواهد داشت.
بيشتر  گوگرد  و  کربن  عناصر  اندازه گيری  برای  کلی،  به طور 
نمونه ها، شامل نمونه های فلزی، سراميکی و غيره از دستگاه کوره 
سنگ،  زغال  شامل  خاص  نمونه های  برخی  برای  تنها  و  القایی 
آسفالت، آهک، سنگ های معدنی، الستيک و انواع روغن ها از کوره 
مقاومتی استفاده می شود. در مورد کربنات هایی که به راحتی تجزیه 
می شوند، می توان از روش اندازه گيری کربن با استفاده از دستگاه 
آناليز مواد آلی استفاده نمود. البته کربنات هایی که به سختی تجزیه 
با این  می شوند شامل کربن اوليه در گرافيت و دوده و سيانيدها، 

روش قابل اندازه گيری نيستند.

خطاهای ایجاد شده در حین آنالیز و چگونگی رفع آن ها

به طور کلی، خطاهای ایجاد شده در دستگاه اندازه گيری کربن و 
گوگرد شامل خطاهای اپراتور و خطاهای دستگاهی است. خطاهای 
اپراتور شامل خطا در انتخاب نمونه استاندارد موردنظر، اندازه گيری 
نادرست وزن کمک ذوب و نمونه، تعویض نکردن به موقع فيلترها، 

نقص در پایداری جریان اکسيژن و غيره هستند. منظور از پایداری 
جریان اکسيژن در حين آناليز این است که حتما باید گاز اکسيژن 
پيش از شروع کار به مدت 2 ساعت در دستگاه جریان داشته باشد 

تا به حالت پایدار برسد.
در  اشکال  نمونه،  ناقص  احتراق  شامل  دستگاهی  خطاهای 
در  اشکال  نمونه،  ذوب  زمان  شدن  کوتاه  الکترونيکی،  قطعات 
مثال، هرگاه  برای  و غيره هستند.  القایی  پنوماتيک کوره  سيستم 
نمودار  نشود، پيک مشاهده شده روی  انجام  به طور کامل  احتراق 
ذوب، به شکل دو پيک بوده که با اضافه کردن مقدار کمک ذوب 
بيش تر و یا اضافه نمودن کمک ذوب های دیگر برطرف خواهد شد.

مثال هایی از نمونه های انجام شده

  آنالیز فوالد با استفاده از کوره القایی:
به  اکسيژن  و  گاز هوای فشرده  باز کردن شير  از  اطمينان   .1

مدت 2 ساعت پيش از شروع آناليز؛
2. پيش گرم کردن بوته بدون نمونه؛

3. توزین نمونه و کمک ذوب درون بوته؛
4. قرار دادن بوته حاوی نمونه و کمک ذوب درون کوره القایی؛
5. انجام آناليز به صورت خودکار با استفاده از دستگاه اندازه گيری 

کربن و گوگرد.

  آنالیز روغن، آسفالت و الستیک با استفاده از کوره مقاومتی:
به  اکسيژن  و  گاز هوای فشرده  باز کردن شير  از  اطمينان   .1

مدت 2 ساعت پيش از شروع آناليز؛
2. پيش گرم کردن بوته بدون نمونه؛

3. توزین نمونه و کمک ذوب درون بوته قایقکی؛
4. تنظيم کردن دمای کوره روی 1450 درجه سانتی گراد؛

شکل 7: نمای کلی روش کار دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد.
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5. قرار دادن بوته حاوی نمونه و کمک ذوب درون کوره القایی؛
6. احتراق نمونه پس از گذشت 3 تا 5 ثانيه؛

7. بيرون آوردن قایقک از کوره مقاومتی.

  آنالیز نمونه آلی با استفاده از دستگاه مربوط به آنالیز مواد آلی:
1. توزین نمونه درون ارلن مایر؛

2. ریختن 2 ميلی ليتر آب روی نمونه همراه با هم زن مغناطيسی؛
3. تزریق دو یا سه قطره اسيد استيک 25 درصد یا اسيد فسفریک 

50 درصد روی نمونه و شروع آناليز؛
آناليز به محض تمام شدن تمامی گاز دی اکسيد کربن  پایان   .4

تشکيل شده می باشد.

به منظور  گوگرد،  و  کربن  اندازه گيری  دستگاه 
و  کربن  عنصر  دو  دقيق  اندازه گيری  و  شناسایی 
دستگاه  این  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  گوگرد 
کوره  القایی،  کوره  شامل  جداگانه  بخش  سه  از 
تشکيل  آلی  مواد  کربن  آناليز  سيستم  و  مقاومتی 
مواد  از  وسيعی  گستره  آناليز  امکان  که  شده است 
اندازه گيری  دقت  می سازد.  امکان پذیر  را  متعدد 
)زیر  و گوگرد  مقادیر کم کربن  برای  این دستگاه 
3درصد وزنی( بسيار باال و در حد پی پی ام است.
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