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 :ت االساسٌه لجهاز االمتصاص الذريالمكونا  

 ٌتكون جهاز االمتصاص من االجزاء التالٌه :    

     

 :رلحصول على شعاع رنٌن العنصادر امص -1

 رنٌن العنصر فً االمتصاص الذري هً :خطٌه للحصول على شعاع الفضل المصادر ن اا

 . Hallow Cathod Lamp (H.C.L)مصباح الكاثود المجوؾ  - أ

 Electrod Discharge Lamp (E.D.L)مصباح التفرٌػ عدٌم االقطاب  - ب

 ( :H.C.Lمصباح الكاثود المجوؾ ) - أ

من د العناصر. بالنسبه الى احادي العنصر فانه ٌتكون ٌكون على نوعٌن اما احادي العنصر او متعد

 او احد امالحه المراد الحصول على شعاع رنٌنه )او ٌكون مطلً به عندما كاثود مصنوع من الفلز

انود ٌكون ذلك الفلز رخوا اي ٌنصهر بسهوله عن الدرجات الحرارٌه العالٌه( , وٌحتوي اٌضا على 

كال القطبٌن  ,ثود ٌكون اسطوانً احدى نهاٌتً هذا الكاثود مفتوحهشكل الكا, مصنوع من فلز التنكستن

 الؽازات الخاملةهذه االسطوانه باحد  تمال زجاج البوروسلٌكٌتموجودٌن داخل اسطوانه مصنوعه من 

وٌشترط ان ٌكون هذا الؽاز الخامل الٌكون   تور 4 -10تحت ضؽط الٌزٌد عن  مثل النٌون او االركون

والجهه االمامٌه تكون مصنوعه من زجاج , شعاع الرنٌن الصادر من المصباحع اطٌاؾ تتداخل م

 4. فعند امرار تٌار كهربائً فً المدى )زمةالالكوارتز او اي زجاج ٌسمح بمرور االطوال الموجٌه ال

 فولت وبعد فتره قصٌرة 300الى  100ٌتراوح بٌن امبٌر( بٌن هذٌن القطبٌن تحت فرق جهد  100 –
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ٌحدث تفرٌػ كهربائً وبفعل التفرٌػ الكهربائً ستتحول ذرات الؽاز الخامل الى اٌونات من التسخٌن 

موجبه وسالبه والكترونات وبعدها تعجل االٌونات الموجبه و تنجذب  بفعل المجال الكهربائً وترتطم 

 بسطح الكاثود محرره ذرات العنصرالحره  المراد الحصول على شعاع رنٌنها بعملٌه تدعى التطشٌر

Sputtering  وهذه الذرات سوؾ ترتطم باٌونات والكترونات الؽاز الخامل مكتسبه طاقه اضافٌه

تتحول الى ذرات طلٌقه للفلز وتتحول الى ذرات منشطه التلبث ان ترجع الى حالة االساس وعند 

 .صررجوعها الىحالة االساس ستعطً شعاع رنٌن العن

بٌح نالحظ ترسب طبقه سوداء على السطح الداخلً للمصباح لذلك  عند االستعمال المتكرر لهذه المصا 

والتً هً عباره عن ذرات العنصر المتحرره من طبقة الكاثود ولذلك كل مصباح محدد بفتره زمنٌه 

 معٌنه من العمل )عمر محدد(.

    

   

 

 

 

نه فمثال كٌفٌة اختٌار الؽاز الخامل ٌتوقؾ على العنصر المراد الحصول على شعاع رنٌ مالحظه /

الرصاص والحدٌد والنٌكل تعطً نتائج جٌده عند استخدام ؼاز النٌون كؽاز خامل بٌنما هذا الؽاز ؼٌر 

ٌعطً شعاع رنٌن متقارب الن النٌون  وذلكخاص باللٌثٌوم والزرنٌخ مناسب اذا ارٌد تصنٌع مصباح 

ع شعاع رنٌن العنصرالمراد )اي الٌعطً الغاز الخامل طٌف ٌتداخل م,مع شعاع رنٌن اللٌثٌوم والزرنٌخ

 .د التاٌن للغاز والعنصر متقاربٌنكما ٌجب ان ٌكون جه .الحصول علٌه(
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ٌختلؾ باختالؾ العنصر ودقة  H.C.Lالكهربائً فً مصباح  الحد االقصى لمرور التٌار/ مالحظة

علٌه النه ان  من الحد االقصى المثبته  %55الطرٌقه المتبعه حٌث ٌكون الحد االقصى لمرور التٌار 

 كما فً الشكل ادناه ةقمة امتصاص منبعجحصل تشؽٌل المصباح بالقٌمه المثبته علٌه سنحصل على 

الضجٌج   ولذلك فان نسبة االشاره الى  ةونقصان الحساسٌ نقصان االمتصاصٌةوهذا بدوره سٌإدي الى 

 (S/N ستكون قلٌل )ا بدوره ستكون النتائج ؼٌر دقٌقةوهذ ة.   

   

لهذه العناصر او  دد العناصر ٌصنع من سبٌكه تعد اما بالنسبه الى مصباح الكاثود المجوؾ المتع    

المصابٌح برخص ثمنها وسهولة خزنها تتمٌز هذه زٌج مساحٌق الفلزات او اكاسٌدها.مركبات فلزٌه او م

فً  الفنٌة والمعدنٌة الصعوباتآخذٌن بنظر االعتبار  اضافه الى شدة انبعاثها واالختصار فً مدة تسخٌنها 

المحتمله بسبب احتمال كون شعاع رنٌن احد العناصر قرٌب من  ةالى التداخالت الطٌفٌاضافه  ةصنع السبٌك

وبالتالً نتائج تحلٌل ؼٌر  شعاع رنٌن العنصر االخر وان حصل هذا سٌعطً امتصاصٌه كاذبه ؼٌر حقٌقٌه

 .دقٌقة

وزٌادة شدة انبعاثها اضافه الى قصر فترة تسخٌنها وذلك  بطول العمر H.C.Lبشكل عام تتمٌز مصابٌح    

الى زٌادة االنبعاث بسبب وجود ؼطاء واقً حول الكاثود ٌمنع تسرب التوهج الى خارج الكاثود مإدٌا 

  .واطالة العمر

كالرصاص والثالٌوم والكالسٌوم واالندٌوم والقصدٌر والبزموث هذه العناصر بعض العناصر الرخوه     

خالل الكاثود ومن جهة ثانٌه عندما ٌكون التٌار ضعٌؾ  تنصهر بسهوله عند امرار تٌاركهربائً عالً كونها

ٌخفت توهجها وبالتالً شعاع الرنٌن سٌكون ضعٌفا وللتخلص من هذه الظاهره وبالتالً تصنٌع مصباح 

درجة  Taم ٌتم استخدام عنصر بدرجة انصهار عالٌه مثل عنصر التنتالٌوخاص بهذه العناصر فانه 

الرخوه بحٌث  حٌث ٌإخذ كمٌه من هذا الفلز وٌطلى سطحه الخارجً باحد هذه الفلزات C 05000انصهاره 

الً ٌمنع انه عند امرار تٌار كهربائً عالً ٌنصهر الفلز وٌلتصق بسطح التنتالٌوم بفعل الشد السطحً وبالت

 .من انصهاره وفقدان وزنه
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 Electrod Discharge Lamp (E.D.L)مصباح التفرٌغ عدٌم االقطاب  - ب

ٌتكون هذا المصباح من كمٌة صؽٌره من العنصر او احد امالحه المرؼوب شعاع رنٌنه وؼاز خامل    

تحت ضؽط واطئ جدا موضوعه فً بصله من الكوارتز . وهذه االخٌره موضوعه داخل اسطوانه من 

ل هذا التردد العالً ( وبفع1KHz – 100 MHzالسٌرامٌك ٌلؾ حولها ملؾ الترددات الرادٌوٌه من )

سٌحصل تفرٌػ كهربائً ٌإدي الى تبخر العنصر ومن ثم تهٌج ذراته داخل البصله معطٌه شعاع رنٌن ذلك 

 العنصر .

                 

, لذا ٌتوقع منها دقه افضل وحدا كشفٌا واكثر حساسٌه H.C.Lٌتمٌز هذا المصباح بان شدته افضل من 

 .طولاوطا . كما ان عمرها ا

 :Atomization of Elementتذرٌة العناصر  -2

 هناك طرٌقتان رئٌسٌتان لتحوٌل العنصر فً النموذج الى ذرات طلٌقه هما :  

 :Flame Atomisationطرٌقة التذرٌه اللهبٌه  - أ

  :Flamless Atomisationطرٌقة التذرٌه ؼٌر اللهبٌه  - ب

باستخدام   Nubulization Champerة الترذٌذ تتضمن التذرٌه اللهبٌه ترذٌذ محلول النموذج داخل ؼرف   

ماٌسمى مصباح االندفاق الصفحً وٌسمى مصباح المزج المسبق حٌث ٌتم داخل ؼرفة الترذٌذ مزج كل من 

محلول النموذج وؼاز الوقود والؽاز المإ كسد داخل هذه الؽرفه وباستخدام خالطات او مراوح معده لهذا 

ا من هذا النموذج تدعى ضباب العٌنه وٌجب ان ٌكون قطر الؽرض للحصول على قطرات صؽٌره جد

ماٌكرومٌتر . هذه القطٌرات ترتفع الى رأس المصباح الذي ٌكون هنالك لهبه ذات  5القطٌرات الٌتجاوز 

وٌمر بكافة المراحل التً ذكرت سابقا درجة حراره ثابته . ٌحترق هذا المحلول الواصل الى راس المصباح 

بؾ وانتهاء بتفكك االواصر فً المركب وتحوٌله الى ذرات طلٌقه التً بدورها تمتص ابتدائا من التجفف

. اما القطٌرات التً لتعطً طٌؾ االمتصاص الذري E.D.Lاو  H.C.Lشعاع رنٌن ذلك العنصر اآلتً من 
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ماٌكرومتر سوؾ تطرح خارج ؼرفة الترذٌذ عن طرٌق انبوب البزل كما مبٌن فً  5ٌزٌد قطرها عن 

 :الصفحًدناه الذي ٌبٌن مصباح االندفاق الشكل ا

   

محدد وٌجب ان الٌزٌد هذا بارتفاع  واؾ جانبٌة: راس المصباح ابعاده محدده ٌحوي على حمالحظة   

على سطح راس المصباح فتتؽٌر  االرتفاع عن مقدار معٌن لكً تمنع من ترسب االمالح او الكاربون

 .رسبات ٌجب ازالتها بدقه وتاٌنالتالصفات االساسٌه للهب وعند تكون هذه 

: ابعاد الثقب الموجود فً اعلى المصباح محدد حسب نوع المزٌج الؽازي المستخدم فمثال عندما مالحظة

فً )استلٌن سم او اكثر تقرٌبا بٌنما  10الفتحه  طولٌكون  (هواء –استلٌن )ٌكون المزٌج الؽازي عباره عن 

سم والٌجوز ان ٌكون اكثر من ذلك او اقل الن معدل جرٌان المزٌج  5( ( ٌكون N2Oاوكسٌد النتروز ) –

بٌط هذه الفتحه سٌإدي الى حدوث اشتعال رجعً داخل ؼرفة الترذٌذ الؽازي ٌكون عالٌا فاذا لم ٌتم تض

هواء ولكن  –, ٌمكن استخدام نفس هذه االبعاد وتطبٌقها على ؼاز استلٌن ٌإدي الى احتمالٌة انفجار الجهازو

 س ؼٌر صحٌح .العك

 :Fuel and Oxidarغازات الوقود والغازات المإكسده 

التكون اكاسٌد عنصر التً  30حٌث ٌستخدم لتحلٌل حوالً  هواء –استلٌن ان اهم خلٌط وقود مإكسد هو    

لعناصر التً تكون . اما االعناصر اكاسٌدها سهلة االنصهار هذه ,Zn,Pb,MgCr ,Feؼٌر منصهره مثل 

 Refractoryوالتً تسمى بالعناصر الصعبة االنصهار او المنٌعه  قوٌه (O  – M(فٌها االصره

 Elements  استلٌن ٌستخدم لها لهب(– O2N ) الذي تكون درجة حرارته اعلى بكثٌر من درجة حرارة

هواء ( ٌكون مإكسد ٌقتصر استعماله على العناصر التً تكون  –. لهب )استلٌن هواء ( –)استلٌن 

( التً ٌجب ان ٌحققها اللهب حتى تتم عملٌة O – Cفلزات وهذا ٌعتمد على النسبه الحرجه )كاربٌدات ال
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 السٌانوجٌن مادة( ٌكون مختزل لكونه ٌحرر N2O –اما لهب )استلٌن  .آن واحد االكسده واالختزال فً

تتطلب استخدام  ًالتالمختزله الناتجه من التفكك الحراري لمكونات هذا المزٌج لذلك ٌستخدم لتحلٌل العناصر

 .كما فً الجدول ادناه )لالطالع ( وتوجد انواع اخرى من اللهوب .ةلهب مختزل وحراره عالٌ

    

 :Types of Nebulisersانواع المراذٌذ 

 :Gas Nebulizerالمرذاذ الغازي  -1

نبوب الى المرذاذ بفعل الضؽط الواطئ الذي ٌسببه الؽاز المإكسد حول نهاٌة االٌتم سحب النموذج    

الشعري البالستٌكً المتصل بالمرذاذ , ثم ٌدفع الضباب المتكون من قطرات متناهٌه فً الصؽر الى ؼرفة 

 ادناه. كما موضح بالشكل Venturi Effect الترذٌذ وتعرؾ هذه الظاهره بتاثٌر فنجوري

    

لمتصل مابٌن الترذٌذ اوطوله  ه على قطر االنبوب الشعريتعتمد كفاءة وحجوم القطٌرات المتكونه فٌ   

من الذرات داخل ؼرفة الترذٌذ التحترق اي التصل  %90اي ان  %10ومحلول النموذج .تصل الكفاءه الى 

من  قطعةراس المصباح والتتحول الى ذرات طلٌقه ولزٌادة كفاءة هذا النوع من المرذات سٌتم استخدام 

بالقرب من فتحة المرذاذ والموجوده فً  ضعتو خرزة األصطدامتدعى  او اي معدن مقاوم للصدا الكوارتز

فقطٌرات النموذج ستصطدم بقطعة  نهاٌة االنبوب الشعري المتصل مابٌن ؼرفة الترذٌذ ومحلول النموذج
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الكوارتز بعملٌة التطشٌر وٌتحول بدوره الى قطٌرات اصؽر حجما التً تمتزج بدورها مع الوقود والمإكسد 

  .%50ذذ وتزداد الكفاءه اي بمعنى ستصل الكفاءه الى وبالتالً ٌزداد حجم المحلول المر

                      

 

 

 

  :Ultrasonic Nubulizerالمرذاذ الفوق الصوتً  -2

بعض البلورات المصنوعه من الكوارتز تبعث  ان وت التً تعتمد علىٌعتمد على ظاهرة فوق الص   

نتٌجه لتسلٌط تٌار كهربائً   the piezo-electric effectثٌر بٌزو الكهربائً اصوتٌه بفعل تاهتزازات 

فً محلول النموذج المستند علٌها وبفعل هذه االهتزازات سٌتحول محلول النموذج الى قطٌرات صؽٌره او 

ضباب هذا الضباب بدوره ٌمتزج اٌضا مع الوقود والمإكسد وٌصل الى راس المصباح وٌحترق . التردد 

( بفعل هذا التردد العالً تصل KHz – 70 KHz 115ورات ٌتراوح مابٌن) الكهربائً المسلط على هذه البل

بالمراذٌذ الؽازٌه ولكن  ةنلمقاربا اكثر كفاءهبانها هذا النوع من المرذات تمتاز  %50الكفاء الى حوالً 

والشكل  ةؼالٌة الثمن وضعٌفة الدقة والتكرارٌ التزداد الحساسٌه النها بطٌئه )عملٌة الترذٌذ بطٌئه( كما انها

 : المراذٌذ ادناه ٌوضح هذا النوع من
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او تدعى التذرٌه  Flameless Atomizationالتذرٌه غٌر اللهبٌه  -3

 :  Electrothermal Atomizationالكهروحرارٌه 

ٌستبدل اللهب بوسط حراري آخر ٌسخن كهربائٌا لؽرض انتاج البخار الذري او الذرات  فً هذه التذرٌه  

اما خلٌه او فرن مصنوع من الكرافٌت النقً او أي فلز ذو درجة انصهار عالٌه لطلٌقه للعنصر وهذا ٌكون ا

 .C0 5000مثل التنتالٌوم  C0 2000اكثر من 

جو من فً  O3000 Cبدرجة انصهار  1908سنة  Kingمن الكرافٌت هو العالم  فرن اول من صنع   

 .Ha , Ca,Fe, Cu, Hg , Cs ,Wٌن لعنصر واستخدم لدراسة اطٌاؾ الرن الهٌدروجٌن

استعمل الفرن الكرافٌتً لتحلٌل الفلزات بالتذرٌه الكهروحرارٌه  1961سنة  vov,Lوؾ بعد ذلك العالم الف    

ن الكترود خاص ٌوضع فٌه النموذج وٌدخل عن طرٌق فتحه تقع اسفل الفرن األفقً وٌتكون هذا الفرن م

حٌث عند امرار تٌار  ستند على كتلتٌن من الفوالذ عدٌم الصدام mm 5وقطره  cm 10الذي بطول 

كهربائً سوؾ ٌسخن هذا الفرن وبفعل الحراره نحصل على األبخره لهذه الذرات التً بدورها تتحول الى 

ٌجب امرار ؼاز خامل حول هذا الفرن قبل ذرات طلٌقه تستطٌع ان تمتص شعاع الرنٌن الساقط علٌها . 

 .ي الى اكسدته وتآكله بمرور الوقتنع وصول األوكسجٌن الى الفرن النه ٌإدواثناء التسخٌن لم

التالً تقل / الكاربون األعتٌادي ٌحتوي على مسامات تإدي الى هروب قسم من الذرات الطلٌقه وبةمالحظ

لؽرض التخلص من هذه الظاهره ٌبطن السطح الداخلً للفرن بطبقه من الكرافٌت  .ةالحساسٌه واألمتصاصٌ



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

 

 

 88 

 Ta. او طالء السطح الداخلً بطبقه من التنتالٌوم بطبٌعته ؼٌر مسامًالحراري هذا الكرافٌت الحراري 

 .الكرافٌت الحراري او التنتالٌوم او ٌصنع الفرن كامال منالذي ٌكون ؼٌر مسامً .

سنة  Masmanماسمان المتصاص الذري ٌدعى فرن ً آخر اكثر شٌوعا او استخداما بهنالك فرن كرافٌت  

 cm 6.5وقطره  cm 5الكرافٌت الحراري طوله ه اشكال مختلفه اهمها عباره عن انبوب من ل 1968

منتصفه على ثقب صؽٌر لحقن محلول النموذج ,اٌضا الفرن مستند على كتلتٌن مخروطٌتٌن من ٌحوي فً 

النتروجٌن لمنع الفوالذ حٌث ٌسخن هذا الفرن كهربائٌا واٌضا ٌجب ان ٌمرر ؼاز خامل من االركون او 

        .اكسدته بالحراره العالٌه واٌضا ٌمرر ماء بارد حول السطح الخارجً لنفس السبب

 

 

 لهذا الفرن على ثالث مراحل ةالتشؽٌلٌ ةتتمثل الدور: 

 :Dry Stepمرحلة التجفٌف  -1

 .ضوياذا كان المذٌب ماء او اقل اذا كان المذٌب ع C0 100تستخدم لؽرض تبخٌر المذٌب وتصل الى    

 :Ash Stepمرحلة الترمٌد  -2

هذه العناصر تسمى  مع العنصر المراد تحلٌله فً النموذج ةبر جزء ممكن من العناصر المتواجداك إلزالة   

للنموذج عدا العنصر المراد  ةٌث ٌتم تبخٌر كل المكونات الخلفٌبح ةالحرار, تنظم درجة بعناصر المنشؤ

ؼٌر عضوي على منشؤ النموذج سواء كان عضوي او  ةحلتقدٌره لذلك تتوقؾ درجة حرارة هذه المر

 .C0 1500 – 150 ةودرجة حرارة هذه المرحل


