
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ 
(Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) 

 
1. คุณลักษณะทั่วไป 

เป็นเคร่ืองมือที่สามารถวเิคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 70 ธาตุ โดยอาศยัหลกัาร
วดัค่าการคายคล่ืนแสงที่เกิดขึ้น ซ่ึงท างานร่วมกบัระบบควบคุม ประมวลผล และจดัเก็บขอ้มูลเพือ่ใหก้าร
วเิคราะห์เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ระบบการจุดและควบคุมพลาสมา 

2.1.1 แหล่งก าเนิดคล่ืนความถ่ีวทิย ุ(RF Generator) ความถ่ีไม่ต ่ากวา่ 40 MHz และเป็นชนิด Free-
Running ซ่ึงสามารถควบคุมพลงังานของพลาสมาใหค้งที่แมมี้การเปล่ียนชนิดของตวัอยา่ง 

2.1.2 มีประสิทธิภาพในการใหพ้ลงังาน (power efficiency) มากกวา่ 75% และมีอตัราแปรเปล่ียน
นอ้ยกวา่ 0.1% ท าใหไ้ดพ้ลาสมาที่มีความเสถียรสูง 

2.1.3 สามารถปรับพลงังานของความถ่ีวทิย ุ(RF power) ไดใ้นช่วง 700 ถึง 1700 วตัต ์โดยสามารถ
ปรับละเอียดอยา่งนอ้ยได ้50 วตัต ์

2.1.4 ระบบจุดพลาสมาเป็นแบบอตัโนมตัิ ควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร์ 
2.1.5 ระบบควบคุมความปลอดภยั (Safety Interlock) ประกอบดว้ยระบบตรวจสอบอตัราการไหล

ของน ้ า ความดนัของแก๊สอาร์กอน ประตูกั้นเปลวพลาสมา และความเสถียรของพลาสมา 
โดยระบบควบคุมความปลอดภยัจะแสดงสถานภาพบนจอภาพ หากมีระบบใดระบบหน่ึง
ท างานผดิปกติ พลาสมาจะดบัโดยอตัโนมตั ิ

2.1.6 ระบบน ้ าหล่อเยน็ (Cooling System) เป็นระบบน ้ าหมุนเวยีน (recirculated) ไม่ตอ้งอาศยั
แหล่งน ้ าจากภายนอก 

2.2 ระบบควบคุมการไหลของแก๊ส (Gas Flow Controls) 
2.2.1 ระบบควบคุมการไหลของแก๊สอาร์กอน สามารถปรับอตัราการไหลไดจ้ากคอมพวิเตอร์โดย

มีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
- Plasma Argon สามารถปรับอตัราการไหลของแก๊สอาร์กอนไดใ้นช่วง 0 – 22.5 ลิตรต่อ

นาที โดยสามารถปรับละเอียดได ้1.5 ลิตรต่อนาที 
- Auxiliary Argon สามารถปรับอตัราการไหลของแก๊สอาร์กอนไดใ้นช่วง 0 – 2.25 ลิตรต่อ

นาที โดยสามารถปรับละเอียดได ้0.75 ลิตรต่อนาที 
- Nebulizer  gas : High precision pressure regulator 

 
 



 

 

2.3 ระบบควบคุมมุมมองของพลาสมา (Plasma viewing) 
2.3.1 เป็นระบบ Axial view  
2.3.2 ตวัเคร่ืองใชเ้วลาในการ warm –up  ไม่เกิน 10 นาที  เพือ่ประหยดัการใชป้ริมาณ gas  

2.4 ระบบการน าเข้าสารตัวอย่าง (Sample Introduction System) 
2.4.1 คบพลาสมา (Torch) วสัดุท าจาก Quartz ซ่ึงทนต่อการกดักร่อน มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางภายใน

ขนาดไม่เกิน 2.4 มิลลิเมตรอยูภ่ายใน Torch 
2.4.2 Spray Chamber เป็นแบบ Cyclonic วสัดุท าจากแกว้ ซ่ึงเหมาะสมกบังานที่ตอ้งการ

ประสิทธิภาพสูง 
2.4.3 Nebulizer เป็นแบบ Concentric ที่ผลิตละอองฝอยของสารละลายไดใ้นช่วงไม่เกิน 15 

ไมโครเมตร และผลิตจากวสัดุโพลิเมอร์ สามารถทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี และกรดได้
เป็นอยา่งดี 

2.4.4 Peristaltic Pump เป็นแบบไม่นอ้ยกวา่ 3 Channel  
2.5 Spectrometer 

2.5.1 ระบบการแยกแสง (Optical System) เป็นแบบ Polychromator ชนิด Echelle Based 
Polychromator แต่ละ Pixel ขนาด 15 um x 15 um ท าใหค้รอบคลุมช่วงความยาวคล่ืนตั้งแต่ 
177-785 นาโนเมตร 

2.5.2 ระบบตรวจวดัสญัญาณ (Detector)  CCD โดยมีจ านวน pixel ไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000  pixel 
2.6 ระบบควบคุมการท างานและประมวลผล ซอฟตแ์วร์ควบคุมการท างานของเคร่ืองสามารถท างาน

ร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Windows 7 ไดโ้ดยมีรายละเอยดดงัต่อไปน้ี 
2.6.1 สามารถควบคุมการจุดพลาสมา อตัราการไหลของแก๊สอาร์กอน RF power และต าแหน่งใน

การมองพลาสมาได ้
2.6.2 สามารถเก็บขอ้มูลของผลการวเิคราะห์และเรียกกลบัมาประมวลผลใหม่ได ้(Reprocess) โดย

ไม่ตอ้งท าการวเิคราะห์ใหม่ 
2.6.3 สามารถแสดงผลในลกัษณะที่เป็น real-time (Continuous graphic) ได ้เพือ่ประโยชน์ในการ

ปรับเปล่ียนและปรับปรุงวิธีการวเิคราะห์ 
2.6.4 มีระบบก าจดั Spectral Interference แบบ Fast Automated Curve-fitting Technique (FACT) 

หรือดีกวา่ ที่สามารถก าจดัส่ิงรบกวนไดใ้นขณะที่ท  าการวเิคราะห์ (online) 
2.6.5 มีโปรแกรมที่สามารถขยายช่วงความเป็นเสน้ตรง (Linear Dynamic Range) ในการวเิคราะห์

ใหก้วา้งขึ้นได ้
 
3. อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 

3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ใชค้วบคุมการท างานของเคร่ือง ICP-OES มีรายละเอียดดงัน้ี 



 

 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Core i5 ความเร็ว 2.8 GHz หรือดีกวา่ 
- หน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
- Hard Disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 GB 
- จอภาพสี ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 
- Mouse และ Keyboard 
- เคร่ืองพมิพผ์ลชนิดเลเซอร์ 
- ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 จ านวน 1 ชุด 

3.2 แก๊สอาร์กอน (99.995%) พร้อมถงั และตวัปรับความดนั (Pressure Regulator) จ านวน 2 ชุด 
3.3 สายยางส าหรับ sample channel จ านวน 12 เสน้ 
3.4 สายยางส าหรับ drain channel จ านวน 12 เสน้ 
3.5 เคร่ืองรักษาระดบักระแสไฟฟ้า (Stabilizer) ขนาด 20 KVA จ านวน 1 ชุด 
3.6 ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ท  าดว้ยสแตนเลสพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
3.7 สารละลายมาตรฐานผสมของธาต ุ จ านวน 1 ขวด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
1. ท าการติดตั้งเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และทดลองจนสามารถใชง้านไดดี้ 
2. ฝึกอบรมการใชง้านใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ฯ จนสามารถใชเ้คร่ืองได ้
3. รับประกนัความช ารุดบกพร่องของเคร่ืองที่มีความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ 

เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัส่งมอบ 


