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 :Atomic Emissionالذري  االنبعاث 

ان كثٌرا من الفلزات عند اثارتها فً وسط  1860عام  Kirshhoffوكٌرشوف  Bunsenتبٌن لبنزن      

. استخدمت هذه حراري معٌن ستعطً او ترسل اشعاعات ذات اطوال موجٌه متعدده اعتمادا على نوع الفلز

 ةب او غٌر اللهب لذلك تسمى العملٌعند اثارتها بالله ةالترابٌ ةو القلوٌ ةالقلوٌفً الكشف عن العناصر  ةالحقٌق

عاع المنبعث من عٌنه بعد تعرٌضها الى مصدر اثاره بالتحلٌل الطٌفً لالنبعاث التً تعنى بدراسة الش

Emission Spectroscopy. 

 الى مجموعتٌن : ٌقسم التحلٌل الطٌفً لالنبعاث

 .هباستخدام اللهب كمصدر اثار -1

 .بدون استخدام اللهب -2

 

 :اللهب -1

حٌث ان درجة حرارة اللهب  االنبعاث الذري.ر الحصول على طٌف اللهب من اقدم وابسط مصاد ٌعتبر     

ولكن مع ذلك هنالك تحدٌدات لهذه  ةلمعظم انواع اللهوب المستخدم K 3000 – 2000تصل الى حوالً 

 اللهوب وهً :

هذا ٌعنً ان العناصر التً تحتاج الى درجة حراره  K 3000درجة حرارته اكثر من ٌمكن رفع  ال -1

 ٌمكن تذرٌتها باللهب . اكثر من هذا المقدار ال

تتحول الى  فإنهاان تواجدت فً اللهب  ةبحٌث ان هنالك بعض العناصر الفعال محٌط اللهب فعال جدا -2

 .ٌجعل تقدٌر هذا العنصر غٌر ممكن تتفكك بسهوله فً هذا اللهب لذلك اكاسٌد ال

مع طٌف االنبعاث للعنصر المراد تقدٌره مثل شرٌط  شرائط طٌفٌه متداخلهاحتواء اللهب على  -3

 روكربونًدهٌهذه الشرائط غالبٌتها تنبعث عند استخدام وقود  ,CN,CH2,CHالهٌدروكسٌل و 

 والتً تسبب ازعاجا فً طٌف االنبعاث .

 .الذرات والحصول على طٌف انبعاثهاارة كر اعاله ٌبقى اللهب ابسط وسٌله لغرض اثعلى الرغم مما ذ  
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 :في اللهب نوعين هما ةالمشاعل المستخدم

 .تم شرحه فً االمتصاص الذري:   Premixed Burnerالمشعل ذو الخلط المسبق  -1

 :Total Consumption Burnerالمشعل ذو االستهالك الكلي  -2

والمؤكسد والوقود بفعل خاصٌة االنتشار فً رأس  ةمن محلول العٌن حٌث ٌتم فً هذا النوع مزج كل   

 المشعل كما موضح ادناه :

                       

  يلي : يجب االخذ بنظر االعتبار عند تصميم أي مشعل ما 

 .اضاءه وشكل ثابتالحصول على لهب ذي  -1

 .ةٌوصل اكبر كمٌه من محلول العٌن ان -2

 .المشعلٌمنع حدوث احتراق داخل  -3

 .الى رأس المشعل ةوصول القطٌرات الكبٌر -4

 .ٌصمم بحٌث ٌسهل تفكٌكه وتنظٌفه -5

 .ةر من الذرات المثاركوٌن عدد كبٌقادرا على ت ٌنتج لهب -6

 

 :ةشمل الطرق التالٌوت :ةغير اللهبي ةالطريق -2

 . DC –Arcالقوس الكهربائً للتٌار المستمر  -1

 .AC –Arcالقوس الكهربائً للتٌار المتناوب  -2

 .AC –Sparkللتٌار المتناوب  ةبالشرار ةاالثار -3

 :by Leaser Source Excitationsبواسطة اللٌزر  ةاالثار -4
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ومن ثم الحصول على طٌف  ر الصادر من الٌاقوت لغرض تذرٌة العناصر واثارتهاٌمكن استخدام اللٌز     

 ةهذه االشع على عدسه شٌئٌه لمجهرللٌزر عن طرٌق تسلٌط حزمه مركزه من اشعة ا ة. تتم العملٌانبعاثها

 ةاالضافٌ ةومن ثم تزود بخارها الذري بالطاقلها  ةالمعرض ةفتؤدي الى تبخٌر الماد ةتسقط على محلول العٌن

وبالتالً نحصل  ةبٌن القطبٌن داخل هذه العٌن ان هذا البخار عند ارتفاعه ٌعمل توصٌل كهربائً مابحٌث 

ٌتجاوز  صغٌره العٌنه انه ٌمكن فحص  ةممٌزات هذا النوع من االثار . ان منعلى االنبعاث الطٌفً لها

والتً ٌصعب اثارتها بالطرق  كهربائٌا ةالمواد غٌر الموصل ألثارةٌستعمل كما انه  ماٌكرون 50قطرها 

 .المستخدم لهذا الغرض Laser Microprobeاالخرى وفٌما ٌلً شكل ٌوضح فاحص لٌزر الدقٌق 

                           

– Inductivity Coupled Plasmaمشعل البالزما المقترن بحث التردد الرادٌوي  -5

Torch Atomic Emission Spectroscopy (ICP/AES): 

 تأٌنهسٌؤدي هذا الحث الى  األركونعلى غاز خامل مثل  ةحث التردد الرادٌوي فولتٌه عالٌ عندما ٌسلط   

خالٌه من  ةهذه اللهبوتكون  K 10000تصل الى  ةه مكون لهبه ذات درجة حرارة عالٌحتراقومن ثم ا

 تأٌنوفرة االلكترونات تمنع حدوث تداخالت  النسابقا ذكر  كما تداخالت التً ترافق عادة اللهب االعتٌادي

الصعبة االنصهار لتقدٌر العناصر  ة. ولذلك تستخدم هذه الطرٌقوقلة االوكسجٌن تمنع تكوٌن االكاسٌد

  ( .ةالعناصر المنٌع)

 قوت البصرياليا
 شعاع ليزر

 موشور

 مجهر

+ - 

 النموذج
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