
 

  

 سنجی جذب اتمیدر طیف منابع تابش

منبع تابش خارجی مورد نیاز است. در  ،(AFS) سنجی فلوئورسانس اتمیطیف و (AAS) سنجی جذب اتمیطیف در

 نبع باید بسیار زیاد باشد، تا درشدت م AFSولی، در استفاده شود.  تابش یکسانی در هردو روشعمل، منابع 

 .شوداستفاده می AFSاوقات منابع مختلفی در شود. لذا، گاهیحساسیت خوبی حاصل ، گیریاندازه

 

 المپ با کاتد توخالی

ها شامل یک ( هستند. این المپHCLsهای با کاتد توخالی )ترین منابع مورد استفاده، المپ، رایجAASوش در ر

متر است، که یا از میلی 5الی  3با قطر  (. کاتد به شکل استوانه1 ، یک آند و یک کاتد هستند )شکلایاستوانۀ شیشه

موالً از جنس تنگستن، نیکل، تالیم یا شود. آند به شکل سیم نازکی است و مععنصر آنالیت ساخته شده یا با آن پُر می

 -kPa 3/1اثر )آرگون یا نئون( با فشار حدود گاز بی ای ابتدا خالء شده و سپس باشهشود. لولۀ شیم ساخته میزیرکونی

اثر برای پُرکردن المپ به دو عامل بستگی دارد. اوالً خطوط نشری این گاز نباید با انتخاب گاز بی شود.پُر می 5/0

(، 2گازهای نئون و آرگون در شکل ) های نشر اصلیخطوط رزونانسی عنصر آنالیت همپوشانی داشته باشد. ناحیه

 نشان داده شده است.

سهولت از رنگ باریکۀ ساطع شده از آن )برای آرگون آبی و برای نئون نارنجی(،  تواند بهمی HCLگاز پُرشده درون 

اثر و فلز کاتد باید به حساب آورده شود. پتانسیل یونش های یونش نسبی گاز بیتشخیص داده شود. دوماً، پتانسیل

رند، از گاز نئون استفاده نئون نسبت به آرگون بیشتر است. بنابراین، در المپ فلزاتی که پتانسیل یونش زیادی دا

های برخورد کننده به سطح کاتد باید بیشتر از انرژی پیوندهای فلزی باشد. شدت تابش شود. انرژی جنبشی یونمی

های فلزی برانگیخته با یابد. این موضوع، تعداد اتمشده به آن افزایش میساطع شده از المپ با افزایش جریان اعمال

 دهد.از را افزایش میهای گازی در فاز گیون

 

 
 .( جدیدHCL. ساختار یک المپ با کاتد توخالی )1شکل 

 



 

  

 
 .های نشر اصلی آرگون و نئوناحیه. ن2شکل 

 

شوند، افزایش جریان المپ و درنتیجه بیشتر شدن دمای آن باعث سهولت تبخیر میدر مورد فلزاتی که به

شدگی )از نوع یابد. درنتیجه، پهنبا ذرات خنثی و باردار افزایش میافزایش تبخیر مادۀ کاتد شده، که تعداد برخوردها 

بش را جذب کرده و تواند تاهای فلزی خنثی در حالت پایه در کاتد میشود. ابر اتمداپلری( خط نشری مشاهده می

مقدار شود. در وضعیت بیشترین احتمال جذب، رخ نشر شود. این پدیده خودجذبی نامیده میباعث تخریب نیم

 طول بهینه کرد.توان با تنظیم جریان اعمال شده به المپ رخ خط نشری را میای در خط نشری وجود دارد. نیمکمینه

 گاز پُرکننددرون آن و به خلوص مادۀ سازندۀ کاتد بستگی دارد.  شدهمصرف گاز پُر های با کاتد توخالی بهعمر المپ

جریان  شود. کاهش گاز پُرکننده بهسطحی مییوارۀ المپ جذبنشین شده بر دجذب خواهد شد و روی فلز ته

ترین مادۀ شده به المپ بستگی دارد. برای ایجاد طیف نشری خالص، کاتد باید از خالص الکتریکی و پتانسیل اعمال

واند تیند گاز هیدروژن میآرولیتی تولید شده و در طی این فرنشینی الکتموجود ساخته شود. فلزات خالص توسط ته

 درون فلز جذب شود. 

شود. اما، عنصری استفاده میگیری هر عنصر، عمالً از یک منبع تابش تکدر تجزیه با روش جذب اتمی برای اندازه

های چندعنصری نیز ساخته شده است. البته با این ها و سهولت کار با دستگاه جذب اتمی، المپبرای کاهش هزینه

های تر از المپهای چندعنصری گرانها هنوز حل نشده است، زیرا المپمپکار، مشکل اقتصادی مربوط به ال

های روند. ولی، کارکردن با المپعنصری بوده و ضمناً اگر به المپ آسیبی برسد، همۀ عناصر از دست میتک

 تر است. های بدون چرخندۀ المپ، راحتسنجویژه با طیفچندعنصری، به

 

 (EDLsود )های تخلیۀ بدون الکترالمپ

ترین پهنای خطوط نشری را های تخلیۀ بدون الکترود بیشترین شدت تابش و باریکدر بین منابع تابش خطی، المپ

نسبت  EDLترین مزیت شوند. بزرگسنجی جذبی و فلوئورسانس اتمی استفاده میارائه کرده و لذا، در هردو طیف

ه برای عناصر راحت تبخیرشونده(. درنتیجه، عموماً نسبت ویژشدت زیاد تابش ساطع شده از آن است )به HCLبه 

 EDLsشود. مزیت استفاده از یابد که باعث دقت زیادتر و حدود تشخیص بهتر می( بهبود میS/Nعالمت به نوفه )



 

  

ول های تخلیۀ بدون الکترود شامل لولۀ کوارتزی درزگیری شده با طویژه در ناحیۀ فرابنفش بسیار بیشتر است. المپبه

ار آن )اغلب گرم از فلز خالص آنالیت یا نمک فرّاست، که با چند میلی cm 1-5/0و قطر حدود  cm 8-3حدود 

ی از یک پیچاثر )اغلب آرگون( با فشار چندصد پاسکال پُر شده است. این المپ درون سیمهالیدها( و یک گاز بی

( یا میدان > MHz 100برانگیحتگی توسط یک ریزموج )(، چسبانده شده است. انرژی 3 مولد فرکانس زیاد )شکل

های ریزموج شود. عموماً، شدت المپ(، ایجاد میMHz 100- kHz 100الکترومغناطیس حاصل از فرکانس رادیویی )

 نیاز ندارند. کنندۀ دماو به تنظیم های موج رادیویی پایدارتر بودههای موج رادیویی است، اما المپبهتر از شدت المپ

 

 
 . بدون الکترود. ساختار یک المپ تخلیۀ 3شکل 

 

 kPaاثر حدود ، فشار گاز بیK 680الی  480های تخلیۀ بدون الکترود ریزموج، در دمای حدود در المپ 

 mg 2-1است. مادۀ قرار داده شده درون لولۀ المپ، فلز خالص یا نمک کلرید یا یُدید آن است. افزودن حدود  13/0

سطحی فلز جلوگیری کرده و لذا، خواص تابش ساطع شده از المپ را کردن لوله با بخار جیوه از جذبجیوه یا اشباع

کند. ازآنجاکه تبخیر فلز عمدتاً گرمایی است، شدت تابش ساطع شده از این عمر آن را بیشتر میاصالح کرده و طول

یزموج باید توسط یک تنظیم کنندۀ از نظر دمایی کنترل شوند تا تابشی های رEDLشود. بنابراین، المپ با دما کنترل می

 ، اما برایاندعنصر در دسترس 50ا برای حدود های ایجاد کند. این المپبا شدت کافی و پایدار برای مقاصد تجزیه

برای این عناصر به بدترین  هاHCLهستند. از طرف دیگر،  م و تلوریم، بهترین گزینهارسنیک، آنتیموان، بیسموت، سلنی

 مکمل یکدیگر هستند. EDLsو  HCLsها مشهوراند. بنابراین، المپ
 


