
 الهٌتً علً فاضل فراس. د/ اعداد      الرابعة المرحلة     اآللً التحلٌل محاضرات

 

 

 18 

 :Atomic Absorptionاالمتصاص الذري 

ا ما ارٌد تقدٌر التراكٌز القلٌلة جدا من اذ جانبا مهما فً الكٌمٌاء التحلٌلٌةتشكل مطٌافٌة التحلٌل الذري    

 .العناصر الفلزٌة

سمى هذا اذ اكد العالم كرشهوؾ من ان كل عنصر ٌمكن ان ٌمتص طٌفا مماثال للطٌؾ الصادر عنه و      

 .عاع رنٌن العنصرالطٌؾ بش

ري عنصر من عناصر الجدول الدو 80ان طرٌقة االمتصاص الذري ٌمكن ان تستخدم لتحلٌل حوالً      

 . اخالت الطٌفٌةلكونها خالٌه من التد ةوحساس بطرٌقه سرٌعة وانتقائٌة

 هنالك ثالث ظواهر طٌفٌه متالزمه مع بعضها البعض هً : 

 .االنبعاث الذري -1

 .االمتصاص الذري -2

 .لتفلور الذريا -3

 وضٌحها بالشكل التالً :وٌمكن ت   

      

كل هذه الظواهر تستخدم فً التحلٌل النوعً والكمً لكثٌر من العناصر . ٌعرؾ االمتصاص الذري بانه    

فً نموذج عن طرٌق امتصاص  دٌر عنصر او مجموعة عناصر متواجدةطرٌقه تحلٌلٌه طٌفٌه تستخدم لتق
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اما االنبعاث الذري فٌتضمن تقدٌر عنصر ار او الساقط عبر البخار الذري للعنصر .لشعاع رنٌن العنصر الم

اما التحلٌل  .انبعاث االشعاع الذري المنبعث من ذرات العنصر نفسهاو مجموعة عناصر وذلك بقٌاس مقدار 

حٌث ٌتم  ةلممتص من قبل ذرات العنصر الطلٌقالشعاع الرنٌنً ا انبعاث بالتفلور الذري فٌعتمد على اعادة

  .بطول موجً اطولوالذي ٌكون  ة من هذه الذرات المثارةشدة التفلور المنبعثقٌاس 

او  وألداة Atomization رٌةتحوٌل النموذج الى ذرات بعملٌه ٌطلق علٌها اسم التذ وتتضمن الطرٌقة  

فانه ٌتطلب اوال  المادةكان ؼالبا التعامل بمحالٌل ولما  Atomizer ذرةٌطلق علٌها اسم الم اآللة المستعملة

 والعملٌة rNebulizeٌطلق علٌها اسم المرذاذ  او االله المستعملة وألداةترذٌذ المحلول اي تحوٌله الى رذاذ 

الى فٌتحول المحلول اوال الى رذاذ بواسطة المرذاذ ثم بعد ذلك ٌتحول   Nebulizationتدعى الترذٌذ 

 .البخار الذري بعملٌة التذرٌة

     

لنقل النموذج الى اللهب  اي العملٌات التً تحدث الخطوات التالٌةباالمتصاص الذري ر النموذج فً ٌم   

 :ث فً اللهبدٌح وما

 . ( Nebulization ل النموذج الى رذاذ )عملٌة الترذٌذتقدٌم ضباب النموذج اي تحوٌل محلو -1

 .(Desolvationازالة المذٌب ) -2

 .الصلب الى ؼازالنموذج  تبخٌر النموذج اي تحوٌل بخار -3

 .وٌل النموذج الى ذرا ت حره طلٌقةاي تح  Atomization التذرٌة -4

 .Excitation اثارة الذرات الطلٌقة -5

 .Absorptionامتصاص  -6
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 :توضحً لتلك العملٌات ٌلً مخطط وفٌما

 

 :صاص الذري حسب تنوع مصادر التذرٌة الى ثالثة انواعطرائق االمتتصنؾ  

 . Flame Atomic Absorptionهبً لاالمتصاص الذري ال -1

 :: وتصنؾ الى قسمٌن Flameless Atomic Absorptionهبً لاالمتصاص الذري ؼٌر ال -2

 .Electrothermal Atomic Absorptio االمتصاص الذري الكهروحراري  - أ

 .Cold Atomization االمتصاص الذري بالتذرٌة الباردة - ب

 .متصاص الذري الكهروحراري المشتركاال -3

الى تفكٌك االواصر راري المستخدم كاللهب او القوس الكهربائً او البالزما كلها تإدي المحٌط الح   

فً المركب لتكوٌن بخار ذري ٌحوي على ذرات العنصر  المتواجدة بٌن ذرات العنصر الموجودة

 . هذه الذرات ممكن ان تمتص طاقه من ذلك الوسط وتتحول الى ذرات متهٌجه الطلٌقة المراد تقدٌرها

لتً امتصتها هً شعاع رنٌن ا هذه الطاقةوالتً امتصتها  تفقد هذه الطاقة باعثه الطاقة الذرات وهذه

, والذي ٌكون ذو طول موجً معٌن وممٌز خاص بكل عنصر فمثال شعاع رنٌن الصودٌوم العنصر

. كما ان هناك شعاع ثانوي 213.9نانومتر لونه اصفر ذهبً اما الزنك فٌساوي  589او  589ٌساوي 

 .فً تحلٌل االمتصاص الذري للعنصر ثالثً ٌمكن ان تستخدمو
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جدا وٌمكن ان تحسب من  حالة االستقرار لعنصر ما ضئٌلة الى عددها فً نسبة عدد الذرات المثارة    

  معادلة بولتزمان

                                                          

االوزان  P0و  Pj, عدد الذرات فً الحالة المستقرة N0, ثارةعدد الذرات فً الحالة المNjحٌث ان   

-10*1.38ثابت بولتزمان وٌساوي  kطاقة التنشٌط ,  Ejعلى التوالً ,  االحصائٌة للحالة المثارة والمستقرة

16 erg/K  ,T درجة الحرارة المطلقة. 

الذري وكلهما  االنبعاث بشكل عام طٌؾ التفلور الذري للعنصر واالمتصاص الذري افضل من طٌؾ***   

ب العدد الكبٌر من ٌستخدمان فً التحلٌل الكمً  للعنصر لكون حساسٌتهما افضل من االنبعاث الذري بسب

تعطً التً  ع العدد القلٌل من الذرات المثارةالتً تمتص شعاع رنٌن العنصر مقارنتا م الذرات الطلٌقة

 .ن افضلتكو S/Nالى الضجٌج  انبعاث ذري هذا ٌعنً االشارة

اكثر  ان العناصر ذات االطوال الموجٌة الطوٌلة ( hc/ λѴE=h =اٌضا وجد حسب عالقة بالنك )  

فمثال اللٌثٌوم ذو الطول الموجً  اسٌه فً االمتصاص الذري بالمقارنة مع االطوال الموجٌة القصٌرةحس

670 nm  589والصودٌوم nm  420تكون اكثر حساسٌه من النحاس nm ٌ285وم او المؽنٌس nm  بٌنما

اسب الطول الموجً ٌكون حساسا على االطالق فً تحالٌل االمتصاص الذري اي ٌتن ال nm 213الزنك 

 .لقصٌر ٌحتاج طاقه عالٌةفالطول الموجً ا عكسٌا مع الطاقة

حٌث وجد ان   0A 4-10العرض الطبٌعً لطٌؾ االمتصاص الذري الي عنصر ٌجب ان ٌكون بحدود  ***

 :ل كثٌره منهاثر بعوامهذا العرض ٌتا

 .المجال الكهربائً -1

 .ضؽط ؼازات االحتراق -2

ل موجة شعاعه ودرجة حرارة اتساع دوبلر: ان اتساع دوبلر ٌتؽٌر حسب نوع العنصر وطو -3

 .الوسط
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لٌل من بحٌث تكون اكثر بق لتذرٌة العنصر جب من الضروري تعٌٌن درجة الحرارة المستخدمة*** ٌ  

 :ات الجزٌئات فً المركب وذلك بسببتفكك ذر

 .لذري ٌتوسع بارتفاع درجة الحرارةطٌؾ االمتصاص ا -1

هً التً فقط تمتص شعاع رنٌن  ات متعادلة الشحنةللعنصر اذ ان الذر الذرات الطلٌقة تؤٌنلمنع  -2

لى درجة والتنشٌط الحراري ٌعتمد ع والتؤٌنالعنصر ولٌست االٌونات وبما ان كل من التفكك 

من مقدار درجة الحرارة القصوى لبلوغ هذه الحاالت الثالثة  التؤكدحرارة الوسط الحراري لذا ٌجب 

 .من خالل التجربة

 ً درجة حراره وضؽوط جزٌئٌه مختلفةالى اٌونات والكترونات ف الذرة تؤٌنٌمكن حساب درجة 

 .Saha Equationبواسطة معادلة ساها 

       
  

       
 

 

 
             

       

  
 

 T,االوزان االحصائٌة -geو  +gm, ؤٌن للذرة مقاس بالسعرة لكل مولالتجهد  u ,الذرة تؤٌنثابت  Kiحٌث 

 .درجة الحرارة بالكلفن

معادلة كما ( لذلك تصبح ال Log 1= 0و) 1ٌساوي  فً حالة العناصر القلوٌة فان الحد االخٌر من المعادلة  

 :ٌلً

       
  

       
 

 

 
          

 .2 اما فً حالة العناصر القلوٌة الترابٌة فان الحد االخٌر ٌساوي

λ 

A 
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 التؤٌن( ومنها تحسب درجة  K 1800 – 3000بٌن ) Kالشتقاق قٌم  هذه المعادلةٌمكن ان تستعمل 

   :التالٌة فمثال لذرات البوتاسٌوم باستخدام المعادلةجو  3-10-8-10تحت ضؽط        )

KCl                 K0  + Cl0 

K0                     K+  +  e- 

  
       

       
 

     

      
 

   

   
 

 .ت واٌونات البوتاسٌومالكلً لذرا الضؽط Pو K+ , K ,eالضؽوط الجزٌئٌه ل  PK+ ,PK , Peحٌث 

     

 ٌمكن االستفاده من هذه المنحنٌات فً :            

حساب نسبة عدد الذرات الطلٌقه لعنصر فً اٌة درجة حراره للوسط المستخدم وتحت ظروؾ  -1

اكبر عدد ممكن من مثالٌه خالٌه من التداخالت وبالتالً تحدٌد درجة الحراره المثلى للحصول على 

 .قهالذرات الطلٌ

. ه التراكٌز التً تطاوع قانون بٌرحساب التراكٌز العالٌه التً ٌحتاجها التحلٌل وبالتالً تحدٌد هذ -2

 .ٌر كافٌه لتذرٌة العنصرحرارة اللهب تكون ؼحٌث انه فً التراكٌز العالٌه ٌحدث انحراؾ الن 
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 Ionizationٌن *** فً تحالٌل االمتصاص الذري ٌجب اضافة مادة تدعى داريء للتاٌن او بفر التا

Buffer  هذه الماده تتاٌن بسهوله وبدرجه اكبر من الماده المراد تذرٌتها وتمتاز بكون جهد التاٌن لها قلٌل

ولذلك عند امتصاصها للحراره من الوسط ستتحول الى اٌونات موجبه والكترون وهذه االلكترونات بدورها 

الحراري وبالتالً  بدرجات الحراره العالٌه للوسطستمنع من احتمالٌه تاٌن ذرات العنصر المراد تحلٌله 

. فمثال عندما ٌراد تحلٌل عنصر الكالسٌوم فً نموذج معٌن وحتى نمنع من احتمالٌة تاٌنه تحسن الحساسٌة

 او اي عنصر من عناصر الزمره االولى : CsBrاو  NaClنضٌؾ كمٌه من 

Ca                              Ca2+  +  2e- 

K0                                 K+     +  e  

ان نمنع تاٌن البوتاسٌوم او الصودٌوم فً نموذج باضافة احد امالح السٌزٌوم او بنفس االسلوب ٌمكن 

 .لٌل اقل من الصودٌوم والبوتاسٌومالربٌدٌوم لنفس الزمره لكون جهد التاٌن لها ق

ٌحسن من حساسٌة طرٌقة التقدٌر اي ٌزٌد من عدد  لعضويوجد اٌضا استبدال المذٌب المائً بالمذٌب ا*** 

الذرات الطلٌقه للعنصر المراد تقدٌره وبالتالً تتحسن حساسٌة العنصر اكثر مما لو تؽٌرت درجة حرارة 

 UVاللهب باستبداله بلهب آخر . الن المذٌب العضوي عند احتراقه سٌعطً نوع آخر من االشعه وهً اشعة 

وبالتالً سٌتذرى الملح بدرجة اكبر وتتكون ب االعتٌادٌه ئطاقه تضاؾ الى طاقة الله هذه االشعه عباره عن

ذرات اكثر وتتحسن طرٌقة التقدٌر , ومن جانب آخر سرعة الترذٌذ تكون اسرع بالمذٌب العضوي اي 

الذرات  بمعنى تزداد سرعة التبخٌر واٌضا مقدار التذرٌه ٌزداد خالل فتره زمنٌه محدده وبالتالً ٌزداد عدد

) ولكن نستبعد بعض المذٌبات العضوٌه وخاصة  .الطلٌقه التً تمتص شعاع رنٌن العنصر الساقط علٌها 

 التً تكون ابخرتها سامه كالمذٌبات التً تحتوي على الكلور ( .

, الن طاقة اللهب كافٌه لتذرٌة هذه تستخدم طرٌقة االنبعاث الذري لتقدٌر الصودٌوم والبوتاسٌوم/ مالحظة

لعناصر وؼٌر كافٌه لتذرٌة العناصر االخرى وذلك الن الطول الموجً للصودٌوم والبوتاسٌوم ٌكون طوٌل ا

 .لك ٌحتاج الى طاقه قلٌله للتذرٌةلذ

 

 

 


