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 :Atomize Step ةمرحلة التذرٌ -3

 ةواٌضا درجة الحرار اي تنظٌم درجة حرارة الفرن لؽرض تذرٌة العنصر وتحوٌله الى ذرات,

لهذه  ةا تتراوح درجة الحرارلذ ةن العنصر ٌتطاٌر بسهوله او بصعوبٌختلؾ اذا كا ةلهذه المرحل

  .او اكثر قلٌال او اقل قلٌال CO 3000 – 1100   بٌن  ما ةالمرحل

 

 

       

 

    

    

 

    

   

فمثال اذا كان  ةالمستحصل ةفً دقة او ضبط النتائج التحلٌلٌ للفرن الكرافٌتً تإثر ةاألبعاد الهندسٌ /ةمالحظ

رض الوصول الى درجة حرارة وقت طوٌل لؽان االنبوب ٌستؽرق  الفرن او االنبوب طوٌل معنى ذلك

ممكن ان تتداخل مع طٌؾ العنصر المراد  ةبدوره ٌسبب امتصاصات خلفٌه طفٌف وهذا ةالمطلوب ةالتذرٌ

من محلول النموذج وهذا بدوره ٌإدي الى دقة او  حجوما اكبرتحلٌله لكن مقابل ذلك ممكن ان تستقبل 

 Dry Stepمرحلة التجفٌف 

 Add the Sampleاضافة النموذج  

 Atomize Step ةمرحلة التذرٌ

 Ash Stepمرحلة الترمٌد 
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تركز البخار الذري فً منطقه ان تستطٌع  فإنها الحجم ةاما االفران الصؽٌر. علىساسٌة او امتصاصٌة اح

( ٌستطٌع ان ٌمر بجمٌع اجزاء ذلك E.D.L( او )H.C.Lبحٌث ان الشعاع اآلتً من ) ضٌقه داخل الفرن

وقت وصول الفرن الى درجة حرارة واٌضا  ةعالٌ ةوالحساسٌ ةخار الذري معنى ذلك ان االمتصاصٌالب

اال انه مقابل ستكون افضل  ةللطرٌق ةد عدة ثوانً تقرٌبا لذلك الحساسٌبحدو سٌكون اقصر ةالمطلوب ةرٌالتذ

 .او الضبط ستكون واطئتٌن ةذلك الدق

 

  ًمقارنه بٌن االمتصاص الذري اللهبFAAS  والكهروحراريETAAS: 

عند تحلٌل العٌنات وهذا مفٌد  ةالكهروحرارٌ ةالالزم صؽٌرا جدا فً التذرٌ ةحجم محلول العٌن -1

 مثل سوائل الجسم كالدم مثال . ةالثمٌن

 كفاءة التذرٌه اعلى بكثٌر من اللهب مما ادى الى زٌادة فائقه فً الحساسٌه. -2

التذرٌه الكهروحراٌه الننا ال نمرر المحلول وانما نحقن  فً عدم وجود تداخالت فٌزٌائٌه -3

 المحلول مباشرة .

طوٌل)عدة دقائق لكل عنصر( بسبب الدوره التشؽٌلٌه وقت التذرٌه الكهروحرارٌه تحتاج  -4

 للتسخٌن والتبرٌد .

 :Cold Atomization ةالبارد التذرٌة

بشكل خاص فً التقدٌر الكمً للزئبق العضوي او الالعضوي وتعتبر من اكثر  ةتستخدم هذه الطرٌق   

 .نانوؼرام 0.2الطرق دقة وسهولة ٌصل حد الكشؾ فٌها الى 

 Hg2+ , Hg2) ةالثنائٌ ةكل الزئبق فً النموذج الى الحال تتضمن فً االول اكسدة ةه الطرٌقفً هذ   
+ )

( بواسطة Hg0باستعمال عامل مإكسد مثل البرمنؽنات ومن ثم ٌتم اختزال الزئبق الثنائً الى الزئبق الحر )

ل االركون اوالنٌون ,بعد عملٌة االختزال ٌسحب الزئبق الحر بواسطة ؼاز خامل مث SnCl2 عامل مختزل

 .ةصٌاع رنٌن الزئبق وتسجل االمتصاالى خلٌة االمتصاص الذري ٌمر فٌها شع

 ٌلتقدٌر الزئبق فقط الن الضؽط البخاري للزئبق عالً قرٌب من الضؽط  ةالبارد ةتستخدم التذر

ز ٌتاكسد فً الهواء واٌضا ٌجب ان ٌتم استعمال جها الجوي وٌتبخر بسرعه وٌكون سام وبخاره ال

 ةالبارد ةجهاز التذرٌمحكم جدا لكون هذا الؽاز هو ؼاز سام جدا وخطٌر . والمخطط التالً ٌوضح 

 :للزئبق
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 :Hydrides Generation of Element (HGAAS)طرٌقة تولٌد هٌدرٌد فلز  

فصلها عن محلول النموذج عن طرٌق اختزالها الى هٌدرٌدات  ةمن الممكن لبعض العناصر الفلزٌ   

ٌث تتحلل الى ثم ٌتم بعد ذلك دفعها بواسطة ؼاز خامل مثل األركون الى خلٌة االمتصاص الذري ح ةمتطاٌر

ر التً ٌمكن تقدٌرها بهذه . ان العناصمٌة من شعاع رنٌنها الساقط علٌهاالتً تمتص ك ةذرات العنصر الطلٌق

 . , Sb ,Sn ,Se ,Te ,Ge ,Bi ,As ,Pbهً  ةالطرٌق

امضً لتكوٌن فً وسط ح NaBH4 ةالمختزل ةطرٌق اختزال هذه العناصر بالماد عن ةٌتتم هذه العمل  

فً هذه  ة. وٌوجد نوعان من انابٌب التذرٌ ومن ثم تدفع بواسطة ؼاز خامل الى اللهب ةالهٌدرٌدات المتطاٌر

 . كوارتز واآلخر مصنوع من الكرافٌتاحدهما مصنوع من ال ةالطرٌق

 هٌدرٌدات  ٌمكن تحوٌلها الىٌع العناصر وذلك الن لٌس كل العناصر لجم ةتستخدم هذه الطرٌق ال

 .ةمتطاٌر
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 وفٌماٌلً مخطط ٌوضح انواع مختلفه للتذرٌه :
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 :فً تقنٌة األمتصاص الذري المعاٌره والتقٌٌس

 هنالك اسلوبان فً المعاٌره هما :   

 : Diract Methodالطرٌقه المباشره  -1

 Indiractاو الطرٌقه غٌر المباشره  Standard Addition Methodس طرٌقة اضافات القٌا -2

Method 

تتضمن تحضٌر سلسلة محالٌل قٌاسٌه من العنصر المراد تقدٌره , جمٌع هذه المحالٌل تحتوي على     

كمٌات متؽٌره من المحلول القٌاسً تضاؾ لجمٌع هذه المحالٌل القٌاسٌه كمٌه ثابته )حجم ثابت ( من محلول 

نموذج مع تحضٌر محلول واحد فقط ٌحتوي على نفس الكمٌه من محلول النموذج والٌحتوي على أي كمٌه ال

من المحلول القٌاسً تخفؾ بالماء المقطر الى الحجم ثابت , ثم تقاس االمتصاصٌه ومن ضمنها محلول 

ع المحور الصادي النموذج . ثم ترسم العالقه مابٌن التركٌز واالمتصاصٌه نالحظ ان هذا المنحنً سٌقط

, نقطة التقاطع ستكون مساوٌه الى تركٌز ذلك العنصر فً بقٌمه معٌنه امتدادها سٌقطع المحور السٌنً 

النموذج . تستخدم هذه الطرٌقه للتخلص من كافة عناصر المنشؤ التً من المحتمل تواجدها مع العنصر واتً 

 .تإثر على دقة التحلٌل بدورها تعطً تداخالت كٌمٌائٌه او طٌفٌه هذه التداخالت

/ تطبق هذه الطرٌقه لنموذج واحد فاذا كان منحنً المعاٌره الناتج بالمقارنه مع منخنً المعاٌره ةمالحظ

شؤ ونلجؤ المباشر عباره عن خطٌن متوازٌٌن معنى ذلك ان النموذج التوجد به تداخالت آتٌه من عناصر المن

منشؤ ونلجؤ الى  خطٌن ؼٌر متوازٌٌن معنى ذلك ان هنالك تداخالت. اما اذا كان الالى الطرٌقه أألولى فقط

ٌه ج والتً بدورها تسبب امتصاصات خلفوان بقٌت عناصر المنشؤ وتداخالتها فً النموذ. ةالطرٌقه الثانٌ

Background Absorption  مع امتصاصٌة العنصر المراد تقدٌره والتً بدورها تإثر على دقة التحلٌل

  .Background Correctionمنها باستخدام اسلوب تصحٌح الخلفٌه فٌمكن التخلص 

            

      

 

 

 


