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 االنبعاث الذري باللهب 

طول  أو الشرارة عند القوس أو البالزما أو اللهب تستخدم شدة الضوء المنبعث من للتحليل الكيميائي ي طريقةه

هوية العنصر بينما تتناسب شدة  للخط الطيفي الذري معين لتحديد كمية عنصر في العينة. يعطي الطول الموجي موجة

 . الضوء المنبعث مع عدد ذرات العنصر

  -مقدمة :

 عند تمرير العينة في شكل رذاذ عن طريق المرشة الى داخل اللهب تحدث الخطوات التالية بشكل سريع 

  تبخر المذيب او احتراقة مخلفا جسيمات صلبة من المركبات المذابة في المحلول 

  تتبخر او تنصهر الجسيمات الصلبة وتتحول جزئيا الى ذرات مستقرة في الحالة الغازية 

 

 ليل جدا من هذه الذرات الحرة المستقرة بواسطة الطاقة الحرارية والنها غير مستقرة فانها تعود يتاثر جزء ق
بسرعة الى حالة االستقرار بفقد طاقتها المكتسبة على هيئة انبعاث اشعة مرئية او فوق بنفسجية مميزة لكل 

 عنصر وكما يلي 

 

 شدة االشعة المنبعثة تتناسب طرديا مع عدد الذرات وبتالي مع التركيز ) التحليل الكمي ( 

         ( photometry Flame)أجهزة االنبعاث الذري القائمة على استخدام اللهب

اإلثارة ، يعتبر هذا النوع من أنواع أجهزة االنبعاث األبسط ، وال يمكن استخدامه إال لعدد محدود من العناصر سهلة 

وذلك ألن الحرارة التي يمكن الحصول عليها من اللهب ليست عالية بما يكفي إلثارة عدد كبير من ذرات العناصر 

المختلفة ، كما أنها ليست كافية أيضاً لتحويل كافة العينات إلى ذرات ، مما يعني وجود كميات كبيرة من االنبعاثات 

، الذي  flame photometer وأكثر هذه األجهزة انتشاراً ما يعرف بال الجزيئية ، التي تؤثر على صحة النتائج.

يستخدم فالتر خاصة بالعناصر التي تم تصميم الجهاز لقياسها ، وعادة هذه العناصر هي الليثيوم والصوديوم 

 combustion total or flow والبوتاسيوم والكالسيوم. كما يستخدم هذا النوع من األجهزة موقداً من نوع

turbulent  أما الوقود فالبروبان أو الغاز الطبيعي ، كما يستخدم الهواء كمؤكسد. وال تزيد درجة حرارة اللهب عن ،
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أما تركيب  .درجة تقريباً ، ولهذا ال يصلح الجهاز إال لتقدير العناصر المذكورة وما شابهها في سهولة اإلثارة 1900

 أجهزة تستخدم الفالتر: وتتكون من المكونات األساسية التالية :للغاية ، ويأخذ أحد صورتين الجهاز فهو بسيط

 nebulizer الموقد ، وبداخله أنبوب ضخ العينة على شكل رذاذ من ال 1 - :

 لكل عنصر من العناصر التي سيتم قياسها   ( filter interference) فلتر 2 - 

  ( PMT) مكشاف حساس -  3

 :الشكل التالي رسماً توضيحياً لذلكويبين 

 

 :التالية المكونات من وتتكون ، prism أو grating تستخدم جهزة

 رذاذ شكل على العينة ضخ أنبوب وبداخله ، الموقد - 4

  (monochromator) الموجي الطول اختيار أداة - 5

  (PMT) حساس مكشاف - 6

 :لذلك توضيحياً  رسماً  التالي الشكل ويبين

 

 

ويعتبر هذا الجهاز من األجهزة البسيطة التي تجد استخداماً واسعاً في بعض مختبرات التحاليل الكيميائية والطبية 
 .والبيئية

 يبين الشكل التالي رسم تخطيطي لجهاز االنبعاث الذري اللهبي 



 

 

 اسم التجربة 
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