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 التحليل باللهب واالمتصاص الذري

   

Flame photometry and 
atomic absorption  



في السائل النموذج تسخين على باللهب التحليل في االساس يعتمد 

 العنصر ذرات تتهيج عندها عالية حرارية درجات الى اللهب

 المستقرة الحالة الى الذرات هذه رجوع وبعد النموذج في الموجود

 هذا تميز معين موجي طول ذات موجية اشعة تبعث الطبيعية

 من . الغذائي النموذج في الموجودة العناصر من غيره عن العنصر

 من اشعة امتصاص فيمكنها المتهيجة غير الذرات فأن اخرى ناحية

 االمتصاص هذا ومقدار الموجي الطول نفس على خارجي مصدر

   . االمتصاص طريقة في االساس ويعتبر يقاس يمكن



ان طبيعة الطاقة االشعاعية تظهر مرة موجية ومرة اخرى تظهر كسيل 

من الفوتونات والمفهوم الثاني هو الذي يعول عليه في دراسة تفاعل 

 .  الطاقة مع المادة 

 

E  = hv 
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  Burner( المشعل)الموقد  -1

 

يعمل الموقد على تحويل النموذج السائل الى دقائق صغيرة جدا ثم 

 وهو نوعين . توجيهها الى منطقة اللهب الشعالها

   total consumption burnerمشعل االحتراق الكل  -أ

  lundegardhلوند كارد   -ب



   flameاللهب  -2

 
  المالحضات درجة حرارة اللهب  المؤكسدات  الوقود 

 2800   اوكسجين هيدروجين 

 2100 هواء هيدروجين 

 2950 النتروز اوكسيد   استيلين

 لوندمشعل  2200 هواء استيلين 

 االحتراق الكلي مشعل 3000   اوكسجين   استيلين

 2800   اوكسجين   بروبان

 1900 هواء   بروبان



 :  هنالك أربع عمليات مهمة تحدث داخل اللهب وهي على التوالي

 تبخر المذيب -

 تكوين الذرات المشحونة -

 تكوين الذرات المتعادلة -

 االمتصاص الذري للهب -



   والعدسات المرايا -3

 لها السماح وعدم االتجاهات جميع في المنتشرة االشعة لتجميع المرايا تستخدم

 او امام هو لها االفضل والمكان التحسس جهاز الى الوصول قبل بالضياع

 االشعة عكس اجل من المشعل خلف توضع المقعرة والمرآة المشعل خلف

  . المونوكروميتر الى توجيهها يسهل بحيث الضائعة

   الفتحات -4

 االشعة تعزل الدخول ففتحة المونوكروميتر جانبي على الفتحات هذه تقع

 اللهب من المنبعثة لالشعة فقط وتسمح الخارجي المحيط من القادمة

 فقط وتسمح المونوكروميتر خلف فتوضع الخروج فتحة اما بالدخول

    بالدخول معينة لموجات



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Czerny-turner.png


يستخدم هذا الجهاز لقياس شدة االشعاع الساقط عليه وهو بذلك يجب ان 

   -:يكون حساس لالشعة بمختلف االطوال الموجية واهم انواعه 

-Photomultiplier detector   

-Photocell detector   

-Barrier layer cell detector  



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hollow_Cathode_Lamp.svg




 التأين  -1

  Background emissionاالنبعاث من غير النموذج  -2

   self absorptionاالمتصاص الذاتي  -3

 تداخل االشعة المنبعثة  -4

 المتداخالت الكيميائية  -5



 الذري  التحليل باالمتصاص التحليل باللهب 

 يفضل في التقدير الكمي للعناصر في التقدير النوعي للعناصر  يفضل

   كاثوديمصدر  الىتحتاج    كاثوديمصدر  الىال تحتاج 

 المنبعثة من المصدر  االشعةتقيس مقدار الهبوط في شدة  من العنصر  المنبعة االشعةتقيس 

 تتأثر بالتداخالت الكيميائية كثيرا   ال الكيميائية  تتأثر بالتداخالت

 حساسية  اكثر اقل حساسية 
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