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  Atomic Absorptionاالمتصاص الذري 

االمتصاص الذري هو تقنية تحليلية متطورة لتعين معظم العناصر وخاصة تقدير تراكيز العناصر 

الفلزية النزرة في محاليها او في الحالة الصلبة وال يهم قياس تركيز العنصر في الحالة الجزيئية او 

الكادميوم الموجود في عينة الماء فيما إذا كان الكادميوم الحالة الحرة. فمثال يمكن قياس عنصر 

 بهيئة كلوريد او نترات او كبريتات او في اية حالة أخرى.

*وتعرف بانها تقنية تعتمد على امرار شعاع رنيني للفلز خالل الغيمة الذرية لذلك الفلز وقياس شدة 

شحنة عد تحويلة الى ذرات طليقة متعادلة الالطيف الرنيني النافذ من الغيمة. ان كل فلز له القابلية ب

لها القابلية على امتصاص جزء من شدة او قوة الشعاع الرنيني وان ذلك يتناسب مع عدد ذرات 

 العنصر المكونة للغيمة في اللهب. 

 *مميزات طريقة االمتصاص الذري:

 طريقة لها تطبيقات واسعة-1

  ppb , 1ppm 1طريقة حساسة حيث يمكن قياس النموذج الى حد -2

 تعتبر طريقة انتقائية في تعين تركي العنصر الطلوب بوجود العناصر األخرى-3

 طريقة دقيقة وذات مصداقية )التكرارية( في النتائج-4

 سهولة تحضير النماذج قيد الدراسة او هند القياس-5

ة وكما يجب *اال انه مما يعاب على هذه الطريقة بانه ال يقاس اكثر من عنصر واحد في كل مر

تغير الطول الموجي لألشعة المستعملة عند قياس عنصر اخر بتغير مصدر االشعة. وان طريقة 

 االمتصاص الذري يقتصر على التحليالت الكمية.

 امتصاص الذرات للطاقة االشعاعية

تعتمد مطيافية االمتصاص الذري على دراسة ما تمتصه ذرات العنصر المعني بالقياس من الطاقة 

االشعاعية في طول موجي محدد ومناسب لذلك العنصر ومقدار هذا االمتصاص يتناسب طرديا 

 مع عدد ذرات العنصر الموجودة في منطقة االمتصاص.

*يمكن حساب نسبة عدد الذرات في الحالة المثارة الى عدد الذرات في حالة السكون وذلك من 

 خالل معادلة بولتزمان:
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 حيث ان:

Njلمثارة=عدد الذرات ا 

No= عدد الذرات في حالة السكون 

Pj, Poثوابت إحصائية للحالة المستقرة والمثارة على التوالي = 

Ej)الطاقة الالزمة لألثارة )الفرق بالطاقة بين حالة االثارة والمستقرة = 

Tدرجة الحرارة المطلقة= 

=K 1.3805ثابت بولتزمانx 1016 erg/deg 

شعاعية فان هذه الذرات تتحول الى حالة االثارة وعليه فان *فعند امتصاص الذرات للطاقة اال

)درجة حرارة التذرية هي الدرجة الحرارية الالزمة لتحويل عينة العنصر الى الحالة الحرة 

المستقرة(. ويجب ان تكون هذه الدرجة في االمتصاص الذري اوطأ ما يكون وذلك لتقليل عدد 

 ة كافية لتفكك الجزيئات الى الحالة الحرة.الذرات المثارة على ان تكون هذه الدرج

*لذلك يفضل الحفاظ على درجة الحرارة اعلى بقليل من درجة تفكك الجزيئات الى ذراتها الحرة 

 لألسباب االتية:

كي تتسع حزم االمتصاص أي تزداد عرضا عند ارتفاع درجة الحرارة وهذا ما يزيد من دقة -1

 القياس.

إذا كانت درجة الحرارة للتذرية اعلى بكثير من درجة حرارة تفكك الجزيئات الى حالتها الحرة -2

فان هذه الذرات سوف تتأين وهذا غير مرغوب به في االمتصاص الذري الن الذرات المتعادلة 

 في حالة االستقرار هي الوحيدة التي تمتص في الطول الموجي الرنيني المطلوب. 
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 االمتصاص الذري جهاز مطياف

 يتكون جهاز االمتصاص الذري من المكونات األساسية التالية:

 

 ويكون بشكلين:مصدر االشعاع الرنيني -1

  Hollow Cathode Lamp (HLC)مصباح الكاثود المجوف -ا

ويتكون من قطب الكاثود الذي يكون بشكل أسطوانة صغيرة تصنع من فلز الزنك او الحديد او 

ب الحاجة لألطياف الرنينية , أي الفلز الذي نريد منه االطياف الرنينية )يصنع منه المغنيسيوم حس

القطب(. اما القطب الموجب فيصنع من التنكستن ويكون قريبا من الكاثود. ويوضع الكاثود والنود 

( torr 5-1داخل زجاجة مفرغة تحتوي على غا خامل مثل االركون او النيون تحت ضغط واطئ )

( ونتيجة لذلك 600V-300( وفولتية بحدود )A 100-4ر كهربائي بين القطبين بحدود )ويمرر تيا

سيحدث تفريق كهربائي وبموجبه تخرج او تنطلق الكترونات من سطح الكاثود تصطدم بشدة 

 بذرات الغاز الخامل وتأينه 

      -2e+ Ar+   -Ar + e 

ان هذه سوف تصطدم بسطح الكاثود كونه سالبا وتحرر ذرات الفلز المراد شعاعه الرنيني, وان 

هذه الذرات سوف تتهيج وتثار لتعطي شعاعا رينينا الذي يمرر بالغيمة الذرية للفلز المراد تحليليه. 

 ساعة(.  1000هذا المصباح عمره محدود )
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  Electrodeless Discharge Lampالمصباح الالقطبي )عديم االقطاب( -ب

ويتكون هذا المصباح من بصلة زجاجية )زجاج الكوارتز( بداخلها كمية قليلة من ملح او فلز معين 

او أحد امالحه للحصول على شعاع رنيني وتحاط البصيلة بأسطوانة مصنوعة من الخزف وحول 

سخن ي فتتولد حرارة تاألسطوانة يوجد سلك من النحاس سميك يربط بمصدر كهربائي ذو تردد عال

البصيلة وبالتالي يسخن الفلز ويتهيج فتخرج ذرات متهيجة من الفلز. ويجب ان تحتوي البصيلة 

بداخلها على غا خامل تحت ضغط واطئ للحصول على طيف خطي ألنه لو كان ضغط عالي 

ن مفسنحصل على طيف مستمر. يتميز هذا المصباح بان شدته اعلى واكثر حساسية وعمره أطول 

 مصباح الكاثود المجوف. 

 

  Nebulizers and Burnersالمرذاذات والمواقد -2

ان ادخال العينة الى داخل اللهب بصورة ثابتة ومنتظمة يتطلب جهاز ينثر العينة بصورة منتظمة 

  ( (Nebulizerخالل اللهب, وتتم عملية تحويل العينة السائلة الى قطيرات دقيقة بواسطة المرذاذ 

 (.Burnerوالذي يشكل وحدة متكاملة مع الموقد )

 *ان تذرية العناصر تكون على أنواع:

: يستخدم الوقود والغاز المؤكسد للحصول على اللهب Flame Atomizationالتذرية اللهبية -1

والحرارة, والوقود المستخدم يكون عبارة عن غاز هيدروكاربوني مثل االستلين او البروبين وقد 

الهيدروجين ويكون الغاز المؤكسد هواء او أوكسيد النتروز او االوكسجين. وان الحرارة  يستخدم

 الناتجة تقوم بتذرية العناصر وتحويلها الى ذرات متعادلة الشحنة.

CaCl2 + Q             Ca. + 2Cl. 
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  Flameless Atomization التذرية الغير لهبية-2

او أي وسيلة للتسخين اذ تحقن العينة بفرن مصنوع من  يستخدم في هذه التقنية تيار كهربائي

الكرافيت وهو عبارة عن أنبوب أسطواني مفتوح من الجانبين وتحقن العينة داخلة حقنة دقيقة عن 

طريق ثقب موجود في االنبوب ويسخن االنبوب الكرافيتي بواسطة قطبين كهربائيين فيسخن الفرن 

داخل  oPغيمة ذرية( ويمرر شعاع رنيني للعنصر ذو شده وتسخن العينة وتتحول الى بخار ذري )

  Pهذه الغيمة والتي تمتص جزء من الشعاع ويخرج الشعاع بشدة مقدارها 

 

 س/لماذا يفضل الكرافيت في صناعة الفرن او االنبوب؟

  o3500 Cان درجة انصهاره عالية -1ج/

 توصيله الحراري عالي-2   

 وصيله الكهربائي عالي-3   

 2Ar, Ne, N*لكن عيبه انه يحترق بالهواء ولمنع احتراقه يتم احاطته بغا خامل مثل 

 *المقارنة بين التذرية اللهبية الغير اللهبية:

الحساسية في غير اللهبية تكون أفضل من اللهبية اذ تركيز الذرات يكون عاليا داخل االنبوب لذا -1

 االمتصاصية عالية.

والتكرارية( لغير اللهبية تكون واطئة نسبيا فالنتائج تكون غير دقيقة  االستعادية )االسترجاعية-2

 )متباعدة(

 القمة في غير اللهبية تخرج بشكل قمة مثلثة الشكل اما اللهبية فالقمة فيها تخرج بشكل متعرجة.-3

  Monochromatorالموحد اللوني-3

يستخدم المحزز كموحد لوني في مطياف االمتصاص الذري لفصل االطوال الموجية المنبعثة من 

مصدر الضوء والمارة باللهب وذلك للسماح فقط بمرور االطوال الموجية المطلوبة دون مرور 
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االطوال الموجية األخرى لتصل الى المكشاف. حيث تدخل الحزمة الضوئية المنبعثة من المصباح 

باللهب من فتحة دخول الموحد اللوني فتصل الى مرآة عاكسة لتعكس الحزمة الضوئية  والمارة

على المحزز الذي يعمل على تفريق وتميز االطوال الموجية الساقطة علية ثم تعكسها على مرآة 

عاكسة أخرى موضوعة بزاوية معينة بحيث تسمح فقط بمرور االطوال الموجية المرغوب فيها 

 الى المكشاف.من فتحة الخروج 

  Detectorالمكشاف -4

( وهي من المكشافات Photomultiplier Tube)يستخدم مكشاف االنابيب الضوئية المضاعفة 

الشائعة االستخدام في المنطقة ما فوق البنفسجية. حيث يتم الكشف عن شدة الشعاع الساقط عن 

ئية ثم ساقط على الخلية الضوطريق تحويله الى تيار كهربائي يعتمد في شدته على شدة الضوء ال

يتم تكبير التيار الكهربائي الناتج ويحول الى قياسات تدل على مقدار امتصاص العينة من الضوء 

على شاشة رقمية. وفي األجهزة الحديثة تحول القراءة مباشرة الى تركيز العنصر في العينة معبر 

 (.mg/L, ppmعنها بوحدات )

 


