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AA500 

 

O Espectrofotômetro de Absorção Atômica AA500 é um instrumento automatizado de alto 

desempenho projetado para atender as exigências de laboratórios modernos. Devido à sua 

versatilidade e desempenho, pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações, incluindo: 

 

   Agricultura 

   Análises Clínicas  

   Análises Ambientais 

   Análises Geológicas 

   Metalurgia 

   Mineração 

   Farmacêutica 

   Petroquímica 

 

DESCRIÇÃO 



MODELOS DISPONÍVEIS 
 

O instrumento está disponível em três configurações: 

 

 AA500F - O instrumento é equipado com apenas um atomizador de chama, cujo 

posicionamento é totalmente controlado pelo software AAWin Três opções de chama estão 

disponíveis para o usuário como ar/acetileno sendo a configuração padrão. Esta chama pode ser 

utilizada para quase todos os elementos padrões enquanto que as chamas Acetileno/NO2 e 

Air/LPG (gás natural) estão dispiníveis como opcional. Todas as três configurações de chama 

oferecem queimador codificado para total segurança. 

  

   AA500G – O Instrumento é equipado somente com atomizador por forno de grafite. O forno 

de grafite é posicionado no caminho óptico para otimizar e eliminar variações. O tubo de grafite 

com aquecimento transversal é eficientemente aquecido e resfriado através de um poderoso 

sistema de aquecimento óptico e banho de refrigeração acoplado. 

  

   AA500FG – O instrumento é equipado com atomizadores por chama e forno de grafite. 

Ambas as configurações são instaladas no instrumento e podem ser programadas através de uma 

simples seleção via AAWin software. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Comprimento de onda 190nm – 900nm 

Monocromador Czerny-Turner  

Largura de banda espectral 0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.0nm, 2.0nm, (selecionável  pelo software). 

Precisão de comprimento onda ± 0.15nm 

Reprodutibilidade de comprimento de onda < 0.05nm 

Resolução 0.2nm ± 0.02nm 

Estabilidade de linha de base 0.005A/30min 

Sensibilidade (Cu) 2 μg/ml Absorbância > 0.28A (chama) 

Limite de Detecção Cu <0,004 ng / ml (chama) Cd <0,4 x 10-12g (forno de grafite) 

Repetibilidade Cu <0,7% (ar/acetileno) 

  Ba<1,0% (óxido nitroso/acetileno) 

  Cu <2,0% Cd <2,0% (Forno de Grafite) 



CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Correção de Background Deutério, Auto reversão 

Concentração característica Cu <0,02 ug / ml, Ba <0,15 mg / ml (N2O /acetileno) 

Queimadores Liga de titânio 

Nebulisador Vidro de alta eficiência, Opcional – proteção contra ataques ácidos 

Câmara de atomização Material resistente à corrosão 

Ajuste de posição Mudança automática (AA500GF) Manual (AA500F) 

  Ajuste automático da altura ideal para queimadores para chama 

Funções de segurança 
Identificação de queimador, Sensor de Chama, Sensor de vazamento de gás, 
baixa pressão de gás 

  Sensor de pressão, sensor do trap d’água, proteção de  perda de potência, 

  Circulação de água (grafite), Sensor de Temperatura excedente (grafite) 

BENEFÍCIOS 

AA500G  

  

O aparelho é equipado com apenas um atomizador por forno de grafite. O forno de grafite é 

fixado no caminho óptico para maximizar o desempenho e eliminar dispersões através do 

sistema de posicionamento motorizado. 

A temperatura do tubo de grafite é controlada transversalmente com alta precisão através de 

um aquecimento óptico. Tubos pirolíticos revestidos e com plataforma são fornecidos para 

melhorar o desempenho e eliminar muitos problemas analíticos associados com esta técnica. 

AA500FG 

  

O instrumento é equipado com Atomizador de Chama e Atomizador por forno de grafite como 

descrito acima. Ambas as configurações são instaladas no aparelho e podem ser programadas 

através de uma simples seleção no versátil Software AAWin. 



DESTAQUES  

  

 Computador embutido no instrumento como padrão em todas as configurações. Software 

AAWin3 pré-instalado, manuais, Cook Book e sistema operacional Windows. 

 

 Software AAWin3 proporciona o controle total do instrumento e do amostrador automático 

com fácil mudança entre as técnicas sem necessidade de alteração física no equipamento. 

 

 Torre automática para 8 lâmpadas de Cátodo oco controladas e otimizadas pelo software 

AAWin3. Programação de corrente de lâmpada e pré  aquecimento de lâmpada podem ser 

individualmente controladas para eliminar dispersão  comumente associada ao pré 

aquecimento de lâmpadas. 

 

 Sistema de correção de background por lâmpada de D2  é padrão em todas as configurações. 

Lâmpada D2 de alta energia e espelho divisor de feixe ajustável, são otimizados pelo Software 

AAWin3. 

 

 Sistema de correção de Auto Reversão de Fundo (SR) também é instalado como padrão para 

todas as configurações. O sistema de correção de background SR de alto desempenho, utiliza 

a mesma lâmpada de cátodo oco instalada para a análise, e pode   ser utilizada para qualquer 

elemento em qualquer comprimento de onda tornando-o extremamente versátil. 

 

 Óptica de alta precisão garante o máximo rendimento de luz que passa pelo monocromador 

Czerny-Turner controlado por computador. 

 

 Um amostrador automático universal para chama e forno está disponível como acessório 

opcional, o qual é convenientemente montado na parte da frente do instrumento AA500. 

 

 O amostrador automático XYZ opcional, proporciona alto volume de amostragem para análise 

de multiplos elementos, com opções para padrões, modificadores, Spike Solutions etc.. 

 

 Modos de leitura por absorção e emissão são características padrão no software AAWin, bem 

como integrações por altura do pico, área de pico e tempos de  integração seqüenciais e 

manuais. 



Características do Atomizador por Chama 

  

O atomizador por chama oferece três opções de chama: 

Ar / Acetileno é a configuração padrão e chamas Acetileno/N2O  e Air / LPG como opções. 
 

Ar / acetileno. 

 A chama de ar / acetileno usa um queimador  com abertura única de 100mm milímetros como  

configuração padrão. 

 A elevada sensibilidade (Cu 2ppm> 0.280abs) se deve ao posicionamdento fixo de nebulizador 

de vidro de alta performance que é padrão na configuração. 

 A chama pode ser facilmente ajustada de oxidante para redutora ou estequimétrica através de 

um simples comando via software AAWin.  
 

N20 / Acetileno. 

 A chama Acetileno/N2O utiliza um queimador de abertura única de 50mm milímetros e está 

disponível como um opcional extra. 

 Esta configuração de chama é usada para medir elementos menos propensos a ionização tais 

como: Alumínio, Estanho, Titânio,Cálcio, Vanádio e Molidênio. 

 A mudança de chama ar/acetileno para Acetileno/N2, é totalmente controlada pelo software 

AAWin, bem como a extinção da chama. 

 
 

Ar / Propano (GLP) 

 Esta chama usa um queimador de 3mm de abertura com baixa  

pressão é também muito mais seguro de operar. 

 Devido à baixa temperatura da chama é ideal para analise de  

metais alcalinos, tais como: Sódio, Potássio e Lítio, especialmente  

quando usado no modo de emissão. 

 Algumas áreas remotas do mundo têm dificuldade de obtenção  

de gás acetileno de  alta pureza suficiente para gerar a chama  

corretamente. LPG pode ser uma ótima alternativa e oferecer  

resultados comparáveis para a maioria dos elementos em toda a  

faixa de comprimento de onda. 
 



Recursos de segurança 

 Monitoramento de Pressão para todos os gases 

 Identificação de queimador 

 Sensor de Chama 

 Sensor de nível  de drenagem (Trap d’água) 
 

Características do Atomizador de Grafite 

  

O Forno Atomizador de Grafite integrado está disponível em duas configurações no instrumento. 
 

 No instrumento AA500G, o forno de grafite está fixo na passagem de luz para que o 

alinhamento  seja simples e preciso. 

 No instrumento AA500FG  o forno de grafite está fixado atrás do queimador para chama, e 

ambos os sistemas são motorizados e alinhados no feixe óptico com um simples comando via 

software AAWin. As posições para a chama e forno de grafite são salvas, tornando mais fácil 

alternar entre os modos de atomização. 

 A temperatura do tubo de grafite é controlada transversalmente através de um preciso 

sistema microprocessado. 

 Tubos de grafite piroliticamente revestidos são utilizados como padrão e são fabricados para 

melhorar o desempenho, bem como aumentar a vida útil analítica. 

 Tubos com plataforma de grafite são fornecidos como padrão e aceitam volumes de até 20 µl. 

Tubos de grafite sem plataforma também estão disponíveis como uma opção extra. 

 Até 10 etapas de aquecimento estão disponíveis para a programação do atomizador de 

grafite. Estas etapas podem ser ajustadas e armazenados dentro do método no  software 

AAWin. 

 O tubo de grafite é mantido em posição por meio de um pistão de gás. A substituição do tubo 

de grafite é realizada através de  um simples comando no Software AAWin. 

 O tubo de grafite é eficientemente resfriado por um adicional sistema de recirculação de água 

(fornecido separadamente). 

Recursos de Segurança 
 

   Sensor de pressão de Argônio 

   Sensor de fluxo de água de refrigeração 

   Sensor de temperatura excedente  

   Detecção de  tubo de grafite quebrado, 
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