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 التً تعبر عن التفلور هً كما ٌلً : ة*** ان المعادل

                                                    

                                                              

 ةاعاله نالحظ العالق ةمن المعادل .( التركٌزCالجهاز , )( ثابت ٌعتمد على نوع K( شدة التفلور , و)Fحٌث ان )

بٌن شدة التفلور والتركٌز لذا ٌمكن انشاء منحنً معاٌره ومن ثم اٌجاد تركٌز المجهول من خالل  ما ةالطردٌ

 .والمجهول ةاس شدة التفلور للمحالٌل القٌاسٌقٌ

 :Quenchingظاهرة االخماد 

 الى عدة اسباب منها : ىتؤدي الى تقلٌل فً شدة التفلور لماده معٌنة وتعزلكل عملٌة تطلق هذه التسمٌه    

 ايكلً للشعاع االولً  صاصالمتفلوره وبالتالً سٌكون هنالك امت ةفً تركٌز محلول الماد ةالزٌاد -1

 ذرات العنصر غٌر المثار والمتواجد فً ذلك الوسط الحراريمن قبل  حدوث امتصاص لشعاع التفلور

أو االخماد الناتج عن التركٌز  Self Quenching الشخصً  اإلخمادت لذلك ٌسمى فً نفس الوق

Concentration Quenching   ًاو تأثٌر المرشح الداخلInner Filter  Effect . 

 ةالمثار ةمن الحال ةالمثار ةق غٌر اشعاعٌه ومنها تحول الجزٌئبطر ةالمثار ةمن الجزٌئ ةفقدان الطاق -2

 .بعملٌه غٌر اشعاعٌه ةالثالثٌ ةلالى الحا ةاالحادٌ

 

سبب االخماد لها وجود األوكسجٌن لذلك ٌجب  ةاألروماتٌ ةتفلور الكثٌر من المركبات العضوٌوجد ان  -3

طرد األوكسجٌن المذاب من هذه المحالٌل  واجراء قٌاسات التفلور لها فً جو خالً من األوكسجٌن 

ٌساعد على تحول  ألنهبطبٌعته ٌكون مستقر سجٌن وذلك الن االوك ةاحد الغازات الخامل باستخدام

 .والتً ال تعطً تفلور ةالى الثالثٌ ةحادٌمن اال ةالمثار ةالجزٌئ

 

وهو ٌعنً انخفاض توهج المادة المتفلوره نتٌجة تغٌر فً  Chemical Quenching :االخماد الكٌمٌائً -4

 290( عند اثارته فً 13-5بٌن )pHتركٌبها الكٌمٌائً فٌعطً االنلٌن تفلورا ازرق فً مدى من ال

nm  ًوفpH ٌتحول الى اٌون االنٌلٌنٌوم عدٌم التفلور وفً  5اقل منpH فٌتحول الى  13اكبر من

 .ب )وٌسمى انٌلٌنٌد( عدٌم التفلوراالٌون السال
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 :Chemiluminescenceالتألق او الومٌض الكٌمٌائً 

على  ةٌه لتتهٌج ومن ثم تبعث هذه الطاقمن تفاعل كٌمٌائً تكتسب طاقه كاف ةدث احٌانا ان المادة الناتجحٌ   

وزون مع على ذلك تفاعل اال ةمثلمكن متابعتها وقٌاسها ومن االشكل فوتونات ذات اطول موجٌه طوٌله ٌ

تألق او فٌفقد طاقته وٌبعثها على شكل  ةالنترٌك الناتج فً حالته المتهٌجئً اوكسٌد ااوكسٌد النترٌك وٌكون ثن

 .ٌائً لتكونه نتٌجة تفاعل كٌمٌائًومٌض وقد سمً بالومٌض الكٌم

NO  +   O3                      NO2
*   +  O2 

NO2
*                        NO2

*   +   hѴ       (ة)طاقة الفوتون المنبعث  

 تطبيقات قياسات التفلور :

ب فً طٌف االمتصاص بسب اكثر من نظٌرتها 104 – 102لطرق التفلور حساسٌه شدٌده تتراوح بٌن     

 .اٌضا محدودٌة المواد التً تتفلورالتً تتفلور و   Selectivityللمواد  ةاالختٌارٌ

فً الصخور  ةالنووٌ التكنلوجٌادم قٌاسات التفلور لتقدٌر تراكٌز الٌورانٌوم والذي له اهمٌه فً خستت   

تواجد ضمن فً تقدٌر عنصر الروثٌنٌوم والم ةفً الكٌمٌاء التحلٌلٌ وكذلك تستخدم عملٌة التفلور .والخامات

فهو  ةاما تطبٌقاته فً الكٌمٌاء العضوٌ. ر اٌون الفنادٌوم فً النفط الخام, واٌضا تقدٌفلزات مجموعة البالتٌن

 ةاء الحٌاتٌفً الكٌمٌ ةة الحلقات المتواجدع مغلقه متعددعلى مجامٌ ةالحاوٌ ةتراكٌز المركبات العضوٌاٌجاد 

   .واالسبرٌن واالٌبوفالفٌن B1مثل تقدٌر فٌتامٌن  ةوالعقاقٌر الطبٌ
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 قياسات التفسفر :

ها اذا انخفضت رولكن ٌزداد تفسف ةومٌض فسفوري فً درجة حرارة الغرفقلٌال من المركبات التً تعطً    

 Tالى  Sسمح بزٌادة احتمالٌة االنتقال من ٌ ة( اذ ان انخفاض درجة الحرار73-السائل ) النٌتروجٌنالى حرارة 

ن جزء من طاقة تمالٌة فقداشبه المستقر وهو الشرط االساسً لحصول عملٌة التفسفر اضافه الى تقلٌل اح

 . اثناء عملٌة االنتقال بدون اشعاع ةاالثار

والعكس غٌر صحٌح .اذن ٌمكن لجهاز  بشكل عام المركبات التً تعطً ومٌض فسفوري تعطً طٌف تفلور   

 بٌن طٌف التفلور وطٌف التفسفر وٌستطٌع من قٌاسها بشكل مضبوط باستعمال ما قٌاس التفلور من ان ٌمٌز ما

هذا المصراع من ان ٌمٌز وٌقٌس  ٌستطٌع Rotating Shutterٌسمى الفسفوروسكوب او المصراع الدوار 

بالشعاع المناسب  ةبٌن اضاءة العٌن ر حٌث ٌوضع فارق زمنً مابٌن شعاع التفلور والتفسف فً نفس الوقت ما

 .ٌحدث تفسفر 2-10ٌحدث تفلور وفً  8-10ٌحدث امتصاص وفً  15-10وبٌن الومٌض الفسفوري المناسب 

 

  

 

 

 

 

 

 


