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AGILENT 720/730 SERIES ICP-OES



O melhor ICP-OES do mundo

O ICP-OES 720/730 da Agilent oferece o melhor desempenho, 

velocidade e fl exibilidade. No coração desses instrumentos, há 

um novo detector CCD patenteado e projetado para os clientes, 

oferecendo uma produtividade sem igual. Com uma gama de opções 

de melhoria de desempenho, a série atenderá às exigências mais 

complexas — agora e no futuro.

Os produtos da linha Agilent 720/730 Series ICP-OES são os ICP-OES 

simultâneos de alto desempenho de maior produtividade do mundo.

•  A cobertura de comprimento de onda contínua fornece uma ampla 

faixa linear e redução das interferências, oferecendo a máxima 

confi ança para os resultados

•  O plasma robusto garante resultados confi áveis e reprodutíveis 

— mesmo com as matrizes mais complexas

•  Única visão (radial ou axial) e uma única leitura para baixa e alta 

concentrações obtendo resultados mais rápidos e aumentando 

a produtividade

•  Escolha de confi gurações axial (720/730) ou radial (725/735) para 

atender às necessidades de suas aplicações

•  Recursos superiores de software para maior produtividade e uma 

notável facilidade de uso

A Agilent está comprometida com o desenvolvimento contínuo 

dos produtos de suas linhas de espectroscopia atômica. Nós nos 

dedicamos a oferecer a nossos clientes tecnologia inovadora, 

a melhor qualidade e confi abilidade da categoria e suporte sem igual.

AGILENT 720/730 SERIES ICP-OES
A Agilent Technologies é agora seu principal recurso e parceiro para a espectroscopia atômica. Com a inclusão 
em 2010 dos mundialmente reconhecidos produtos AA e ICP-OES da Varian, ao lado do nosso ICP-MS 7700 
líder de mercado, a Agilent oferece uma ampla variedade de instrumentação analítica inorgânica.

O ICP-OES 720/730 da Agilent apresenta um detector CCD patenteado 

e projetado para o cliente, resultando na plataforma de ICP-OES mais fl exível, 

de mais alto desempenho e maior velocidade do mundo.
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Customize o seu ICP-OES

O ICP-OES 720 da Agilent pode ser completamente customizado, 

permitindo adaptar o instrumento à sua aplicação. 

Alternativamente, opte pelo ICP-OES 730 da Agilent, confi gurado 

para produtividade máxima.
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PARA SUA APLICAÇÃO
A Agilent está comprometida com o fornecimento de soluções para sua aplicação. Temos a tecnologia, 
as plataformas e a orientação especializada de que você precisa para o seu sucesso.

INDUSTRIAL
QUÍMICA E 
PETROQUÍMICA AMBIENTAL

ALIMENTOS E 
AGRICULTURA

METAIS / 
MINERAÇÃO

ICP axial 
720/730

Pb e Cd em bens de 
consumo, como em 
brinquedos, joalheria 
e vestuário

N/P/K, S/Ca/Mg 
e micronutrientes em 
fertilizantes

S, P, Ca, Mg, Na, e K em 
biodiesel (ASTM D6751 
e EN 14214)

Elementos tóxicos em 
águas, solos e sedimentos 
(Método US EPA ILM05.3)

Metais e elementos em 
níveis de traços em águas 
e dejetos (Método 
US EPA 200.5)

Metais pesados em solos

Elementos maiores, 
menores e tóxicos 
em alimentos, bebidas 
e amostras agrícolas.

Impurezas elementares 
em produtos farmacêuticos 
(USP 232)

Impurezas em níveis 
de traços em Cu de alta 
pureza

ICP radial 
725/735

Elementos maiores, 
menores e em nível 
de traços em soluções 
salgadas

Impurezas metálicas em 
hidróxidos puros e sais

S, P e Cu em etanol para 
mistura com combustível 
(EN 15837)

Elementos aditivos, metais 
gastos e contaminantes em 
óleos lubrifi cantes usados 
(ASTM D5185)

Elementos maiores em 
polímeros

Pb, Cd e Cr em eletrônicos 
e plásticos (WEEE/RoHs)

Metais em dejetos 
aquosos contendo óleos, 
graxas e ceras (Método US 
EPA 3040A)

Cátions e nutrientes 
extraíveis em solos

Elementos de grupo Au, 
Ag e Pt em material 
de mineração

Componentes maiores 
e menores em ferro, aço 
e ligas

Elementos em nível 
de traços em amostras 
geológicas

Características Série 720 Série 730

Bomba de 3 canais

Bomba de 4 canais 

Controle de gás do nebulizador regulado por pressão

Controle de gás do nebulizador por fl uxo de massa

Sistema de Válvula (SVS)

Validação (IQ/OQ)

Software 21 CFR 11

 Recurso padrão     Recurso opcional     Não disponível
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Design brilhante

•  O desempenho do plasma permite a análise direta de diferentes 

tipos de amostras variando de solventes orgânicos a resíduos 

industriais e salmouras.

•  A inovadora interface de cone resfriado da Agilent é econômica 

pela eliminação do uso dispendioso de gases.

•  O avançado design óptico, sem peças móveis e de geração 

robusta de plasma garante excelente estabilidade a longo prazo.

Projetado para velocidade

O detector CCD patenteado oferece total cobertura de comprimento 

de onda e rápida leitura para o máximo de fl exibilidade e produtividade.

•  A Tecnologia de Integração Adaptativa (AIT - Adaptive Integration 

Technology) impede a sobreposição dos sinais ajustando o tempo 

de medição simultaneamente para cada comprimento de onda 

para obter a melhor relação sinal/ruído.

•  A Tecnologia de Mapeamento de Imagem (I-MAP - Image Mapping 

Technology) assegura a cobertura total de todos os comprimentos 

de onda pela ordenação de 70.000 pixels em uma matriz ininterrup-

ta que corresponde exatamente à imagem óptica bidimensional. 

Isso assegura a cobertura completa do comprimento de onda de 

167-785 nm e elimina a necessidade de múltiplas medições.

•  Óptica controlada por temperatura permite uma excelente 

estabilidade, e um tempo excepcional de aquecimento para que 

você possa iniciar a análise de suas amostras rapidamente.

Maximize a produtividade

A 730 Series inclui um conjunto de melhorias em produtividade, para 

fornecer os resultados que você precisa.

•  O sistema de válvulas (SVS) totalmente automatizado reduz o carry 

over, possibilitando melhorias de 33% na produtividade e redução 

de 25% no uso de argônio.

•  A bomba de 4 canais fornece uma solução de lavagem instantâ-

nea para o sistema de válvulas para um enxágue rápido, 

melhorando a produtividade das amostras.

•  O fl uxo de gás do nebulizador controlado por fl uxo de massa 

oferece mais estabilidade a longo prazo e reduz a necessidade 

de recalibração, permitindo analisar mais amostras por dia.

DEFININDO A REFERÊNCIA 
EM DESEMPENHO
Com mais de 6.000 sistemas de ICP-OES em todo o mundo, a geração de plasma da Agilent 
é comprovadamente robusta em campo e oferece resultados estáveis e precisos de maneira consistente, 
mesmo com as amostras mais difíceis.
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Produtividade com ampla faixa linear de calibração

A determinação de elementos maiores, em níveis de traço e tóxicos 

em solos, águas, alimentos e amostras agrícolas é rápida e fácil, 

utilizando uma visualização única de plasma. Os produtos 720/730 

da Agilent, de plasma com visão axial, fornecem excelente sensibili-

dade para as determinações de nível de traços e a fl exibilidade para 

lidar com níveis maiores. O plasma robusto é capaz de lidar com 

uma grande variedade de matrizes, e ainda proporcionar os melhores 

limites de detecção. O exclusivo recurso Multi-Cal da Agilent amplia 

a faixa linear das análises de partes por bilhão para níveis percentu-

ais. Diferente dos sistemas de dupla visualização, o ICP-OES 

720/730 Series da Agilent fornece essa faixa dinâmica linear sem 

precisar analisar a amostra duas vezes.

Essa ampla faixa linear, combinada com a eliminação das interferên-

cias e o detector CCD, torna os produtos da linha ICP-OES 720/730 

ideais para aplicações ambientais. O 720/730 axial da Agilent atende 

todos os Limites de Detecção Exigidos por Contrato das normas 

EPA US (CRDL - Contract Required Detection Limits) para águas 

e águas residuais e é capaz de lidar rotineiramente com até 5% de 

sais dissolvidos. A estabilidade, a faixa dinâmica linear ampla e as 

reduzidas interferências químicas do ICP-OES 720/730 asseguram que 

seu laboratório possa analisar cada vez mais amostras a cada dia.

Desempenho robusto

Se for necessária a análise de longo prazo dos tipos de amostras 

mais difíceis, o 725/735 Series da Agilent oferece os benefícios 

de uma operação robusta com um mínimo de manutenção. O plasma 

visto radialmente é orientado verticalmente, proporcionando 

a ventilação imediata dos vapores de exaustão para o bloqueio 

reduzido do tubo injetor e garantindo um desempenho estável de 

longo prazo, mesmo com altos níveis de sais dissolvidos ou sólidos. 

Sistemas de plasma de exibição dupla, com tochas horizontais, não 

se comparam ao alto desempenho reforçado de sólidos do 725/735.

UMA ÚNICA ANÁLISE UTILIZANDO 
VISÃO RADIAL OU AXIAL

Minimize as interferências

A Interface de Cone Resfriado (CCI - 

Cooled Cone Interface) remove com efi ci-

ência a cauda de plasma frio (a zona 

vermelha, no topo) do percurso óptico. 

Isso minimiza a autoabsorção e as 

interferências de recombinação para 

fornecer uma ampla faixa dinâmica linear 

e menor background para os melhores 

limites de detecção. Plasmas de dupla 

visualização (base), não remove 

totalmente a zona fria do plasma, 

reduzindo o desempenho e a faixa 

dinâmica linear.

Para um tempo de replicação de 10 segundos, a AIT simultaneamente coleta 

muitas leituras curtas para linhas de alta intensidade, e menos leituras mais 

longas para linhas de baixa intensidade, oferecendo a melhor razão sinal/ruído.

0λ 105
t (s)Ca

t (s)Pb
100 5λ
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SOFTWARE CLARAMENTE MELHOR
Software amigável com todos os controles do instrumento, resultados das amostras e gráfi cos de sinais 
acessíveis a partir de uma única janela.

Software projetado para amostras reais

•  Software fácil de usar baseado em planilha, inclui assistentes 

e ferramentas abrangentes de multimídia para orientar o usuário 

ao longo da operação.

•  A correção de fundo ajustada simplifi ca o desenvolvimento 

de método uma vez que não é necessário selecionar pontos 

de correção. Isso garante melhor correção e início rápido das aná-

lises.

•  A Técnica de Ajuste Automatizado Rápido à Curva da Agilent 

(FACT - Fast Automated Curve-fi tting Technique) resolve 

complexas interferências espectrais, garantindo maior precisão 

em matrizes difíceis. A modelagem FACT pode ser realizada após 

a análise.

•  O AutoMax elimina a otimização manual e fornece um desenvol-

vimento de método automatizado rápido.

•  O SmartRinse acelera o enxágue da amostra, reduzindo o trans-

porte e aumentando a produtividade.

•  O Gerenciador de Confi guração de Espectroscopia permite 

melhorar o software ICP Expert II para auxiliar na obtenção 

de conformidade com a norma US FDA 21 CFR parte 11 (software 

opcional).

•  Com o MultiCal, você pode monitorar os resultados em dois ou 

mais comprimentos de onda para cada elemento — possibilitan-

do maior confi abilidade na precisão dos resultados e confi rmando 

que estejam livres de interferência.

Confi rme os resultados 

automaticamente

Com o MultiCal, os resultados 

são automaticamente 

atribuídos para o comprimen-

to de onda Ca 315,887 

calibrado para 30 mg/L ou 

para o comprimento de onda 

370,602 calibrado para 

600 mg/L. A Verifi cação 

de Calibragem Inicial padrão 

é recuperada com precisão 

em 47,7 mg/L (%R = 106%).

Resolva a interferência 

espectral com o FACT

Resolução da difícil 

interferência do Fe em Cd 

214,438 nm. No gráfi co, 

vemos:

a. Aparecimento de picos 

em uma amostra de solo.

b. Modelo FACT da 

interferência (500 mg/L Fe)

c. Sinal corrigido para 

o analito Cd.
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calha

O MAIS RÁPIDO ICP-OES DO MUNDO

Espelhos controlados por 

computador permitem 

a otimização da posição 

de visualização de plasma.

O VistaChip patenteado 

fornece proteção antissatura-

ção para cada pixel, garantindo 

que os analitos traço possam 

ser medidos com precisão na 

presença de altas concentra-

ções de outros elementos.

O prisma de dispersão 

cruzada CaF2 proporciona 

um excelente desempe-

nho UV.

O 720/730 fornece medição 

simultânea real de todos 

os analitos, padrões internos 

e do sinal de fundo. Todos 

os comprimentos de onda são 

capturados em uma só leitura 

sem varreduras demoradas.

A alta velocidade 

operacional do VistaChip 

reduz despesas operacionais 

pela economia do custo 

de manutenção e do 

argônio, além de fornecer 

análises de amostra mais 

precisas todos os dias.

O design óptico echelle 

otimizado para computador usa 

menos componentes, garantindo 

alta produtividade luminosa 

e melhores relação sinal/ruído, 

limites de detecção e resolução 

espectral.

O policromador echelle é 

termostatizado para fornecer 

excelente estabilidade a longo 

prazo e reduzir o tempo de 

inicialização.

Medição de 73 elementos em 35 segundos

Ao contrário dos detectores CCD segmentados, o VistaChip tem proteção 

antissaturação em cada pixel. Se durante uma leitura, um sinal intenso saturar 

um pixel (a) o excesso de elétrons é drenado para a calha em vez de para 

os pixels próximos ou para os outros registros (b e c), permitindo medições 

simultâneas de análises traço na presença de elementos concentrados. Com 

a linha 720/730 da Agilent, você pode medir 73 elementos em 35 segundos 

— o mais rápido ICP-OES do mundo.
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Seu compromisso é fornecer alimentos, bebidas e produtos agrícolas 

de qualidade consistente e segurança incondicional. A Agilent fornece 

produtos e serviços que ajudam você a manter seu compromisso.

•  Os produtos 720/730 com visão axial são otimizados para o máximo 

de sensibilidade em aplicações de nível de traços, incluindo a 

determinação de elementos maiores, traços e tóxicos em amostras 

de alimentos e agrícolas.

•  Usando o recurso MultiCal da Agilent, os elementos principais 

podem ser simultaneamente quantifi cado com precisão, proporcio-

nando o alcance dinâmico necessário para cobrir as amostras de 

alimentos e agrícolas.

•  Melhore os limites de detecção e reduza as interferências na 

determinação de Hg e elementos formadores de hidretos, usando 

o acessório de geração de vapor (VGA 77p). Adicione o amostrador 

automático MSF 3 para análises de hidreto desacompanhadas.

•  Aumente a produtividade em 33% e reduza o consumo de argônio 

em 25% com o sistema de válvulas (padrão na série 730).

APLICAÇÕES EM ALIMENTOS 
E NA AGRICULTURA

Mg % K % P % Ca mg/kg Na mg/kg Zn mg/kg Fe mg/kg Mn mg/kg Cu mg/kg

Farinha de 
arroz NIES 
CRM No,10-a 

Valor certifi cado 0,134 ± 0,008 0,280 ± 0,008 0,340 ± 0,007 93 ± 3 10,2 ± 0,3 25,2 ± 0,8 12,7 ± 0,7 34,7 ± 1,8 3,5 ± 0,3

Medido 0,133 ± 0,002 0,264 ± 0,006 0,332 ± 0,006 90 ± 1 10,7 ± 0,3 23,9 ± 0,8 12,2 ± 0,6 31,9 ± 1,0 3,3 ± 0,1

Trigo durum 
NIST SRM 8436

Valor certifi cado 0,107 ± 0,008 0,318 ± 0,014 0,290 ± 0,022 278 ± 26 16,0 ± 6,1 22,2 ± 1,7 41,5 ± 4,0 16,0 ± 1,0 4,30 ± 0,69

Medido 0,105 ± 0,003 0,287 ± 0,006 0,261 ± 0,009 266 ± 10 16,8 ± 0,9 21,2 ± 0,5 42,6 ± 0,8 15,0 ± 0,2 4,03 ± 0,20

Leite em pó 
NIST SRM 8435

Valor certifi cado 0,0814 ± 0,0076 1,363 ± 0,047 0,780 ± 0,049 9220 ± 490 3560 ± 40 28,0 ± 3,1 1,8 ± 1,1 0,17 ± 0,05 0,46 ± 0,08

Medido 0,0795 ± 0,0034 1,264 ± 0,022 0,717 ± 0,024 9435 ± 363 3407 ± 79 21,2 ± 0,5 1,9 ± 0,8 0,172 ± 0,002 0,43 ± 0,05

Folhas de 
pomar NIST 
SRM 1571

Valor certifi cado 0,62 ± 0 02 1,47 ± 0,03 0,21 ± 0,01 2,09 ± 0,03 82 ± 6 25 ± 3 (270)** 91 ± 4 12 ± 1

Medido 0,57 ± 0,01 1,38 ± 0,04 0,187 ± 0,003 1,94 ± 0,06 79 ± 1 24,5 ± 0,7 268 ± 7 83,1 ± 2,0 11,0 ± 0,2

Folhas de 
tomate NIST 
SRM 1573a

Valor certifi cado 1,2 2,70 ± 0,05 0,216 ± 0,004 5,05 ± 0,09 136 ± 4 30,9 ± 0,7 368 ± 7 246 ± 8 4,70 ± 0,14

Medido 1,07 ± 0,01 2,55 ± 0,03 0,207 ± 0,004 4,89 ± 0,01 115 ± 3 29,9 ± 0,7 338 ± 8 234 ± 2 4,57 ± 0,14

Alta produtividade para aplicações agrícolas

Os resultados da análise de elementos em nível de traços, menores e maiores

em farinha e plantas, usando o ICP-OES 730 da Agilent ilustram a ampla faixa 

dinâmica e elevada produtividade. A análise típica incluindo captação 

e lavagem levou 50 segundos.
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Em um campo que exige precisão, produtividade e conformidade 

regulamentar, seus desafi os nunca foram tão grandes. Hoje em dia, 

a análise ambiental deve ser feita de forma mais confi ável, efi ciente 

e com qualidade ainda maior do que antes.

•  Os produtos 720/730 com visualização axial são otimizados para o 

máximo de sensibilidade em aplicações de nível de traços, incluindo 

a determinação de elementos traço e tóxicos em solos e águas.

•  O recurso Multi-Cal amplia a faixa linear de análise de partes por 

bilhão para níveis percentuais, possibilitando a faixa dinâmica 

necessária para determinações simultâneas usando uma única 

visualização de plasma.

•  A óptica termicamente estabilizada não contém partes móveis, 

assegurando excelente estabilidade a longo prazo para satisfazer 

todos os limites regulatórios exigidos, sem recalibração.

•  O software ICP Expert II permite a automação completa de todos 

os protocolos US EPA. Testes de QC personalizáveis permitem 

o atendimento das exigências de outros órgãos reguladores.

•  Melhore o desempenho do 720/730 com o nebulizador ultrassô-

nico, ideal para determinações em nível de traços, proporcionan-

do uma melhoria de 5 a 50 vezes no desempenho em comparação 

aos nebulizadores pneumáticos.
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Ag 328,068 Cu 324,754 Se 196,026 Be 313,042

Cr 267,716 Sb 217,582 Ba 585,367 Mg 285,213

Pb 220,353

Al 237,312

As 188,980

Fe 238,204

K 769,897 V 292,401

Tl 190,794 Ca 315,887

Mn 257,610

Zn 206,200

Cd 214,439

Na 568,821

Limite inferior

Co 228,615

Ni 231,604

Limite Superior

Al (%) Ca (%) Fe (%) Mg (%) K (%) P (%) Na (%)

Solo de Solo de 
Montana NIST Montana NIST 
SRM 2710SRM 2710

Faixa certifi cada 1,2-2,6 0,38-0,48 2,2-3,2 0,43-0,60 0,37-0,50 0,106-0,11 0,049-0,062

Medido 2,07 ± 0,01 0,376 ± 0,003 2,50 ± 0,03 0,510 ± 0,016 0,497 ± 0,003 0,0677 ± 0,0008 0,0613 ± 0,0003

Solo de San Solo de San 
Joaquin NIST Joaquin NIST 
SRM 2709SRM 2709

Faixa certifi cada 2,0-3,1 1,4-1,7 2,5-3,3 1,2-1,5 0,26-0,37 0,05-0,07 0,063-0,11

Medido 2,00 ± 0,01 1,38 ± 0,01 2,63 ± 0,01 1,15 ± 0,01 0,347 ± 0,001 0,0442 ± 0,0003 0,0636 ± 0,0005

Ti (%) Zn (mg/kg) Mn (mg/kg) Cu (mg/kg) Ba (mg/kg) Sr (mg/kg) Pb (mg/kg)

Solo de Solo de 
Montana NIST Montana NIST 
SRM 2710SRM 2710

Faixa certifi cada 0,092-0,11 5200-6900 6200-9000 2400-3400 300-400 94-110 4300-7000

Medido 0,122 ± 0,001 5815 ± 46 7054 ± 86 2426 ± 20 307 ± 4 90,9 ± 1,1 4433 ± 22

Solo de San Solo de San 
Joaquin NIST Joaquin NIST 
SRM 2709SRM 2709

Faixa certifi cada 0,03-0,04 87-120 360-600 26-40 392-400 100-112  12-15

Medido 0,0234 ± 0,0001 87,2 ± 0,3 483 ± 3 29,2 ± 0,3 367 ± 1 88,7 ± 0,5 10,7 ± 0,1

As (mg/kg) Cr (mg/kg) Ni (mg/kg) Co (mg/kg) Cd (mg/kg) Mo (mg/kg) V (mg/kg)

Solo de Solo de 
Montana NIST Montana NIST 
SRM 2710SRM 2710

Faixa certifi cada 490-600 15-23 8,8-15 6,3-12 13-26 13-27 37-50

Medido 514 ± 4 19,3 ± 0,1 10,4 ± 0,1 8,90 ± 0,06 16,4 ± 0,1 14,9 ± 0,1 48,7 ± 0,5

Solo de San Solo de San 
Joaquin NIST Joaquin NIST 
SRM 2709SRM 2709

Faixa certifi cada <20 60-115 65-90  10-15 <1 <2 51-70

Medido 15,3 ± 0,1 61,8 ± 0,2 67,7 ± 0,6 11,1 ± 0,1 <0,2 1,51 ± 0,03 60,0 ± 0,2

Ampla faixa dinâmica

Determinação multielementar de solos preparados usando a digestão assistida 

por micro-ondas, com base no método US EPA de protocolos de digestão 3051A. 

A tabela mostra elementos maiores, menores e traço no solo.

Excelente estabilidade a longo prazo

O gráfi co mostra US EPA CLP ILMO 5.3, Solução de verifi cação contínua 

(CCV) chegando a repetibilidade de <1% RSD para todos os elementos por 

8 horas, sem padronização interna.
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Quer seu desafi o seja determinar traços na presença de elementos 

ricos em linha, como o ferro e o titânio, que podem levar a interfe-

rências espectrais, determinar analitos em níveis traço a percentu-

ais, ou controlar digestões com altos níveis de sólidos dissolvidos, 

a série 725/735 resolve.

•  A linha 725/735 com visualização radial possui um sistema 

de introdução efi ciente de amostras para máxima robustez, 

permitindo analisar as amostras mais exigentes de maneira fácil 

e precisa.

•  A cobertura total de comprimento de onda e a óptica de alta reso-

lução proporcionam fl exibilidade na seleção de comprimento 

de onda o que permite otimizar a razão sinal/ruído e eliminar 

interferências espectrais.

•  O recurso Multi-Cal exclusivo da Agilent amplia a faixa linear 

monitorando seus resultados em dois ou mais comprimentos 

de onda, proporcionando a faixa dinâmica necessária para cobrir 

as amostras mineralógicas.

•  O software ICP Expert II possibilita as opções de correção 

essenciais para resultados precisos. Escolha entre correção 

ajustada para lidar com linhas de base inclinadas, FACT para uma 

remoção rápida e fácil de interferências espectrais ou IECs para 

sobreposição espectral direta no mesmo comprimento de onda.

APLICAÇÕES METALÚRGICAS 
E DE MINERAÇÃO

In
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n
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e

Concentração

Pt 265,945

2000000

0

4000000

6000000

7000000

0,000 33141,900

Calibragem de Pt 265,945 (mg/L) em 7 de dez 2009, 09:27:55 pm

Padrão Flags Int (c/s)
Conc 
Padr

Conc 
Calc Error %Error

Vazio --- 6,4 0,000000 0,000000 0,000

Padrão 1 --- 367,3 2,0000 1,8130 -0,187 -9,351

Padrão 2 --- 3694,4 20,000 18,522 -1,478 -7,390

Padrão 3 --- 37090,9 200,00 186,25 -13,754 -6,877

Padrão 4 --- 369911,3 1961,0 1857,7 -103,262 -5,266

Padrão 5 --- 5455279,5 27390 27397 7,494 0,027

Coefi ciente 
de Correlação

0,999993

Minimize as interferências

Com cobertura total de comprimento de onda e capacidade de medição 

simultânea real, o ICP-OES 725 pode medir níveis % elevados de metais preciosos 

com excepcional precisão e notável linearidade. Esta calibragem de Pt abrange 

toda a faixa de 27.000 ppm com precisão de <0,3% RSD para cada padrão.
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Demandas de produção, melhorias de efi ciência e boa gestão 

ambiental impõem exigências cada vez mais difíceis para o seu 

negócio. A Agilent entende que seu sucesso depende de resultados 

rápidos e precisos de instrumentação robusta e confi ável, capaz 

de lidar com amostras difíceis.

Orientados verticalmente, os sistemas de plasma com visão radial 

são o padrão aceito em muitas indústrias, incluindo a fabricação de 

produtos químicos, a produção de sal, análise do desgaste de metais, 

produção petroquímica e refi no de metais preciosos.

•  A linha 725/735 orientada verticalmente fornece ventilação 

imediata dos vapores de exaustão para o bloqueio reduzido do tubo 

injetor e desempenho a longo prazo estável, mesmo com níveis 

muito elevados de sólidos dissolvidos.

•  O plasma com visão radial dos produtos 725/735 atinge a máxima 

robustez, permitindo analisar amostras mais exigentes de maneira 

fácil e rápida.

•  Sistema opcional de introdução de amostra inerte para amostras 

contendo ácido fl uorídrico (HF).

•  Sistemas opcionais de introdução de amostras radial e axial para 

produtos químicos, solventes orgânicos e amostras sólidas de alta 

dissolução.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, 
QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS

Resultados estáveis com amostras de alto TDS 

Medição de uma série de elementos a 1,0 mg/L em NaCl a 25%, utilizando 

um sistema axial com tocha de alto teor de sólidos. A excelente estabilidade 

a longo prazo é atingida mesmo com aspiração contínua por 24 horas. 

Nenhuma correção do padrão interno foi aplicada. A reprodutibilidade 

ao longo de 24 horas foi < 5% RSD.

C
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g

/
L)

Tempo

0

0,8

0,4

1,2

1,6

2

Ar 404,442 Ba 455,403 Mg 280,270 Mg 285,213 Zn 206,200

11:21:45 14:40:51 18:49:59 23:01:14 3:10:07 7:21:07 11:31:39
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Metais 
desgastados 
NIST 1084a

Comprimento 
de onda 
nm

Certifi cado 
mg/L

Medido 
mg/L

Faixa Linear 
Superior 
mg/L

Ag 328,068 101,4 96,3 250

Al 167,019 (104) 105,6 100

Cr 267,716 98,3 96,9 250

Cu 327,395 100 99,1 250

Fe 238,204 98,9 100,6 100

Mg 279,553 99,5 100,6 100

Mo 202,032 100,3 96,6 250

Ni 231,604 99,7 99,5 250

Pb 220,353 101,1 107,7 1500

Si 251,611 (103) 100,7 250

Sn 189,927 97,2 91,5 250

Ti 336,122 100,4 101,3 250

V 292,401 95,9 101,3 250

Alta produtividade para aplicações petroquímicas

Resultados de análise de alta produtividade de metal desgastado NIST 1084 

em óleo SRM com diluição 1:10 com querosene usando um ICP-OES 725. 

O tempo normal de análise de amostra para amostra é de 39 segundos 

usando a nebulização de fl uxo rápido.

Aço de baixa 
liga NIST 1761

Certifi cado 
wt %

Medido 
wt %

Al 0,055 0,069

As 0,011 0,012

Co (0,028) 0,022

Cr 0,22 0,231

Cu 0,30 0,318

Mn 0,678 0,720

Mo 0,103 0,104

Ni 1,99 1,943

P 0,040 0,047

S 0,035 0,034

Si 0,18 0,173

Sn (0,05) 0,050

Ti 0,18 0,193

V 0,053 0,055

Medição precisa com preparação mínima

Resultados em medições diretas de aço de baixa liga NIST 1761 SRM usando 

o sistema de ablação a laser CETAC Solis-500 com o ICP-OES 720 mostram 

excelente concordância com os valores certifi cados, confi rmando que 

medições estáveis e precisas podem ser obtidas com o mínimo de preparação.



OS BENEFÍCIOS COMBINADOS 
DE DOIS LÍDERES EM 
ESPECTROSCOPIA ATÔMICA 

Nosso catálogo de novas aplicações 
está sempre crescendo.

Para conhecer as mais recentes, entre em contato com 

o seu representante local da Agilent ou visite-nos em:

www.agilent.com/chem/ 

Descubra como as soluções de espectroscopia 
atômica da Agilent podem lhe proporcionar 

a produtividade, confi abilidade e precisão 
de que você precisa.

Saiba mais: www.agilent.com/chem 

Encontre uma central de atendimento 

da Agilent no seu país:

www.agilent.com/chem/contactus 

Brasil

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com

A disponibilidade de produtos químicos depende das restrições à importação

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Com a inclusão em 2010 da Varian, Inc., a Agilent oferece agora 

ainda mais opções de instrumentação e o mais completo portfólio 

de colunas e suprimentos do mercado. Tão importante quanto isso 

são as equipes de atendimento e suporte técnico – melhores 

da categoria, com foco na busca de soluções para nossos clientes. 

A Agilent está aqui para fornecer a tecnologia — e a dose de 

confi ança — de que você precisa para ser bem-sucedido.

Um portfólio ampliado de soluções da líder em ICP-MS 

A gama de instrumentos AA, ICP-OES e ICP-MS da Agilent oferece 

um desempenho sem igual, e os mais altos níveis de confi abilidade 

e facilidade de uso. Os instrumentos contam com o apoio de uma rede 

global combinada de profi ssionais de suporte dedicados e experientes.

O ICP-MS 7700 Series da Agilent 

oferece tolerância de matriz e 

remoção de interferências incompa-

ráveis, e os menores ICP-MS do 

mercado.

A linha de Absorção Atômica da 

Agilent inclui os sistemas AA por 

chama mais rápidos e os mais 

sensíveis em forno.


