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 Interferencesالمتداخالت 

 توجد عدد من المتداخالت التي تؤثر على نتائج التحليل بتقنية االمتصاص الذري منها:

المتداخالت الطيفية: يحدث هذا التداخل بسبب وجود مكون مع المادة المراد تحليلها لها القدرة -1

ا متداخلة يتداخل او يكون قريبعلى تشتيت اشعة المصدر، او عندما يكون اشعاع او امتصاص مادة 

من طول الموجي للمادة المراد تحليلها ويمكن التخلص من هذه الحالة بتقليل عرض فتحة الموحد 

 اللوني المستخدم ليعطي الطول الموجي المطلوب فقط.

متداخالت التأين: ان درجة الحرارة المرتفعة للهب سوف تؤدي الى تأين قسم من الذرات -2

 Ionizationايونات ويمكن التخلص من هذه الظاهرة بإضافة مواد داريئة للتأين وتحولها الى 

Buffer. 

المتداخالت الكيميائية: وتحدث هذه بسبب العمليات الكيميائية التي تحدث خالل عملية تحويل -3

المادة الى ذرات وبالتالي تؤثر على قيمة االمتصاص. ومن أهمها ان درجة حرارة اللهب تكون 

افية لكسر االواصر وبالتالي تكون عدد الذرات الحرة او الطليقة قليلة مما تؤثر على نتيجة غير ك

التحليل. او وجود بعض االنيونات او العناصر مثل وجود االلمنيوم والسيلكون والفوسفور في 

عملية تقدير تركيز الكالسيوم حيث يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام عامل 

عند تقدير الكالسيوم في الحليب مثال  La+3مثل استخدام الالنثانيوم  g AgentReleasinتحرير

+3في وجود الفوسفات 
4PO 3 حيث يكون+La مع الفوسفات مادة غير ذائبة ويتحرر الكالسيوم 

Ca3(PO4)2 +2 La3+  2 LaPO4 + 3Ca2+ 

 التحليل الكمي في مطيافية االمتصاص الذري 

التقنية على تعين مقدار االشعاع الممتص من قبل النموذج وبالتالي عدد يعتمد التحليل الكمي بهذه 

الذرات الماصة لإلشعاع الواقعة في مسار االشعاع. وحيث ان عدد الذرات الفعلي في المذرار غير 

 دقيق. لذلك يتطلب التعين الكمي تقنيات عملية من أهمها:

  Direct Calibrationالمعايرة المباشرة -1

المعايرة المباشر من محلول بسيط يحتوي على أحد امالح الفلز المراد تحليلية فمثال  يحضر منحي

لتحضير معايرة مباشرة لتحليل ايون الرصاص في عينة، يحضر محاليل معايرة لنترات الرصاص 

يحتوي على تراكيز معلومة من ايون الرصاص ثم تقاس ممتصيات هذه المحاليل ومن خالل 
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لمنحني القياسي بين التركيز والممتصية ومن خالل هذا المنحني ممكن تقدير القراءات يتم رسم ا

 الرصاص في العينة.

 Stander Addition Methodطريقة اإلضافات القياسية -2

وهي طريقة بديلة عن المعايرة المباشرة ويلجأ لهذه الطريقة عند وجود كميات من المواد المسببة 

يمر المنحني القياسي في نقطة الصفر في كال االحداثين )( للتداخالت. وفي هذه الطريقة ال 

والغرض من استعمال طريقة اإلضافات القياسية هو التخلص من تأثير التداخالت للعينة وهكذا فان 

 المحاليل القياسية سوف تحتوي على نفس االحجام من العينة. 

 

 ما أهمية طريقة المعايرة بإضافة القياس؟*

الطريقة عندما تكون هنالك تداخالت كيميائية تؤثر عل نتيجة التحليل مثل تفاعل تستخدم هذه 

العناصر المتواجدة في نفس العينة المراد تحليلها. فمثال تعين الكالسيوم مع السليكا تنتج مادة يصعب 

 ( لذا تستخدم طريقة إضافات القياس ألنها ال تتداخل مع3CaSiOتذريتها وهي سليكات الكالسيوم )

العناصر مع العينة أي نتخلص من التداخالت الكيميائية بواسطة جعل الكالسيوم في المحلول 

القياسي والمحلول المجهول تحت نفس الظروف التجريبية أي ما يحدث للكالسيوم في كل المحاليل 

احد والقياسية ومحلول العينة متساوي فاذا تفاعل الكالسيوم مع السليكا في االسمنت فالتأثيران ال

 يلغي االخر ونتيجة التحليل تكون صحيحة ودقيقة.
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 *اهم التطبيقات للتحليل بتقنية االمتصاص الذري:

تحاليل الجو: فالجو يتكون من الغبار الذي يحتوي على اكاسيد المعادن والفلزات والالفلزات -1

 وغيرها والذي يهمنا هو تحليل الفلزات بطريقة االمتصاص الذري.

تحليل األغذية والمشروبات: فاألغذية تشمل اللحوم والخضراوات والفواكه حيث يتم تحليلها -2

( او مزيج من حامض HNO4SO2H+3بأخذ وزن معين من العينة ثم اذابة في مزيج من حامض )

(3HNO +4HClO أي نضيف حامض النتريك ثم نضيف حامض االهابيوكلوريك ونسخن الى )

ة البيضاء او أي نقطة ما قبل الجفاف ثم يبرد ويخفف الى حجم معين بالماء ان ينتهي خروج االبخر

الخالي من االيونات ونقيس االمتصاصية للعنصر المعني بالتحليل. اما المشروبات فمعظمها مائية 

 فنتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكاربون بطريقة النقل من اناء الى اخر ثم نقيس االمتصاصية.

ل ومشتقاته: حيث يحتوي البترول على فالت منها النيكل والفناديوم وعناصر تحاليل البترو-3

أخرى موجودة على شكل مركبات عضوية في النفط الخام فيجب معاملتها معاملة خاصة حيث 

 تخفف عينة البترول بمذيب عضوي او تخفف بمذيب الزيلين ثم نحلله بجهاز االمتصاص الذري.

مخصبات: حيث تحتسب العناصر الغذائية والسامة بواسطة التذرية تحليل الترب والنباتات وال-4

للعناصر المتطايرة وتتم العملية اما بالطريقة الرطبة )أي بإضافة الحوامض( او بطريقة 

 االستخالص للعناصر ذات األهمية النباتية.

 كهروحرارية.ال تحليل المواد السليكونية: حيث يجب اذابة المواد السيلكونية قبل البدء بالتذرية-5

 

 

 


