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 *تطبيقات قانون االمتصاص العام لبير على األنظمة متعددة المكونات

عندما يحتوي محلول على أكثر من مادة واحدة لها القابلية على امتصاص الشعاع. فان 

ما يمتصه المحلول هو نتاج مجموع امتصاص المواد كل عل حدة عند طول موجي 

 محدد.

 

( سيكون مجموعة امتصاص المنحنين عند II + Iامتصاص المزيج )لذلك فان 

(, وبذلك يمكن وضع المعادلتين 2ʎ ,1 ʎ)اطوالهما الموجية المعنية ألعظم امتصاص 

 االتيتين:

 

تحسب االمتصاصية المولية بتعين طيف االمتصاص لمحلول معروف التركيز لكل 

2c ,المكونين أي )مكون من مكونات المزيج. وفي مثل هذه الحالة يمكن إيجاد تركيز 
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1c 1حال انيا بعد معرفة قيم  2,1( في المزيج بحل المعادلتينʎ, A2ʎA  للمزيج وقيمε 

األربعة. وبصورة عامة يمكن القول ان مقدار االمتصاص لمزيج يتكون من أكثر من 

 ( يكون ʎمكون عند طول موجي معين قدره )
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 المبرت-*الحيود عن قانون بير

المخففة تحقق عالقة بير, بينما يالحظ عادة الحيود عن هذه العالقة في حالة المحاليل المحاليل 

 المركزة كما في الشكل ادناه:

 

 ( ولهذا الحيود أسباب متعددة منها:-*حيث يالحظ من الشكل حيود موجب )+( وحيود سالب )
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ات المذاب مع بعضها او : تعزى عدم مطاوعة القانون كيميائيا الى تداخل جزيئعوامل كيميائية-أ

نتيجة تفاعل جزيئات المذاب مع المذيب. كما ان الجزيئات غير المتأينة تمتص في طول موجي 

يختلف عن الطول الموجي الذي تمتص فيه االيونات الناتجة منها. ومن األمثلة المعروفة عن هذه 

امتصاصا . 3NOرات الحالة هو امتصاص حامض النتريك غير المتأين بينما تظهر ايونات النت

غير منظم حامضيا الذي يوجد في حالة وتاسيوم مختلفا. وكذلك تحول محلول داي كرومات الب

 -التوازن التالية: 

 

=والطول الموجي وكذلك طيف االمتصاص لكل من  εتختلف قيمة 
7O2Crالبرتقالي( عما هي ل( 

=
4CrO االصفر(. وهناك عوامل كيميائية أخرى منها تأثير الزمن على ألوان بعض المحاليل(

 الممتصة للشعاع وكذلك تأثر بعض المواد بدرجة الحرارة. 

ثبات شدة مصدر االشعاع -2تصميم الجهاز -1عوامل الية: لهذه األخطاء عدد من األسباب منها: -ب

الالدقة في تنظيم موقع -5ر في حساسية المكشاف التغي-4االشعاع الضال الذي يصل المكشاف -3

عرض شق الخاص بدخول االشعاع. هناك عامال مهم يفوق بقية العوامل التي ذكرت بهذا -6الخلية 

الصدد هو تاثيراالشعة متعددة الطول الموجي ونالحظ خضوع تام عندما يكون االشعاع المستخدم 

زمة االشعاع متعدد الطول الموجي )حزمة احادي الطول الموجي. ان األجهزة التي تمرر ح

عريضة( تسبب انحرافا عن قانون بير ويزداد هذا االنحراف بازدياد عرض الحزمة على العكس 

 من األجهزة التي تمرر شعاع احادي الطول الموجي مطاوعة أكبر للقانون بير.

( او محلول Blank*يمكن تالفي قسم من هذه األخطاء بأجراء عملية معايرة للمحلول الخلب )

(Reference( المرجع قبل اجراء القياس للمادة المعنية بالقياس )Analyte) 

 


