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 االستخدامات التحليلية لقياسات االمتصاص في منطقة ما فوق البنفسجية والمرئية*

 Qualitative Analysisالتحليل النوعي -1

ة المركبات )وخاص هاتين المنطقتين قليلة األهمية ألغراض التشخيص النوعي الن امتصاصات

المركبات العضوية( غالبا ما تكون ضمن مدى متقارب من االطوال الموجية وحزم االمتصاص 

غالبا ما تكون عريضة وقليلة العدد ولكن يمكن الكشف عن وجود المجاميع الفعالة المتصلة 

 ،MSبالمركب باالستعانة بالتقنيات األخرى التي تعطي معلومات حول طيف االمتصاص مثل )

NMR، IR وكذلك يمكن الرجوع الى الجداول الموجودة في المكتبات والمتضمنة قيم امتصاص )

 المجاميع الفعالة.

 

 

 Quantitative analysisالتحليل الكمي -2

 تعتبر من احدى الوسائل المهمة ألغراض التحليل الكمي لألسباب التالية:

 موالري 10-7موالري الى   10-4حيث يمكن الكشف عن تراكيز مداها بين  –الحساسية العالية -أ

 خاصة اذا كانت اجهزة جديدة وحديثة.

استجابة الكثير من الفصائل العضوية والالعضوية لالمتصاص عند هذين المنطقتين خاصة -ب

ئل ماصة اعند تحويل العديد من الفصائل التي ليس لها قابلية االمتصاص )عديمة اللون( الى فص

 لإلشعاع من خالل إضافة الكواشف العضوية )تصبح ملونه(

يمكن التحكم في انتقائية االمتصاص عند معرفة الطول الموجي الذي يمتص عنده الفصيل -ج

 المعني بالتحليل.

 السهولة والسرعة في األداء التحليلي وكذلك الدقة الجيدة عند قياس التراكيز.-د

 حليل الكمي( لمنطقة ما فوق البنفسجية والمرئيةالتطبيقات التحليلية )الت

المبرت. ويتطلب معرفة -إيجاد تركيز مادة معينة او مادتين في آن واحد باستخدام قانون بير-1

الطول الموجي الذي يحصل عنده اعلى امتصاص للمادة. ومن ثم دراسة تغير االمتصاص مع 

( يستفاد منه Calibration Curveيرة )التركي عند ذلك الطول الموجي لغرض انشاء منحي معا

 في معرفة تركي المادة المجهولة عند نفس الطول الموجي.
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دراسة االيونات المعقدة طيفيا: باستخدام القياسات يمكن معرفة عدد االيونات المتعاضدة -2

 )الليكاندات( مع ذرة العنصر المركزية ومعرفة ثوابت تكوينها.

 في دراسة المعقدات:*ومن اهم الطرق المستخدمة 

 Ratio Method-Moleطريقة النسب المولية -أ

في هذه الطريقة يبقى تركيز أحد المكونات )الفلز مثال( ويتغير تركي الليكاند ليعطي سلسلة من 

وبعد قياس االمتصاص لكل من هذه المحاليل. حيث يحضر رسم بياني  ML[C/(II)[نسب 

 ML[C/(II)[ن الليكاند الى مول من ايون الفل أي دالة ل لالمتصاص بوصفه دالة لنسبة الموالت م

وكما هو متوقع فانه يكون خطا مستقيما من  Mole-Ratio Plotويدعى برسم النسب المولية 

نقطة األصل الى النقطة التي تكون عندها موجودة بكميات متكافئة من المكونات. وبعد ذلك يصبح 

 قد استهلكت. لذا يمكن الحصول على خطين مستقيمين. وتشير الخط البياني افقيا الن المكونات كافة

نقطة تقاطع امتداديهما الى االتحاد العنصري اونسة الجمع في االيون المعقد وهي كما مبينه ادناه 

 .ML+2ليكاند: فلز موضحة تكوين المعقد  1:1بنسبة  
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 Method of Concentrations(Job method)طريقة التغير المستمر )طريقة جوب(-2

Variation  

كون العدد الكلي بينما ي تتضمن طريقة التغير المستمر، تغير تراكيز كال المكونين )الفلز والليكاند(

لموالت كال المكونين ثابتا. يرسم الكسر المولي الحد المكونات )الذي يساوي الكسر الحجمي لواحد 

حجم محلول الليكاند(  LVحجم محلول الفلز وان mVحيث ان  L+Vm/VmVمن المتفاعلين أي 

مقابل الفرق في االمتصاص  )الذي الفرق بين االمتصاص المقاس واالمتصاص المحسوب لمزيج 

المكونات على فرض عدم وجود تفاعل بينهما( ويمكن ان نالحظ في الشكل ادناه بان اعلى نقطة 

 نسبة جمع الفل والليكاند في المعقدالتي تشير الى  m/VmVتحدث عند نسبة حجم 
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Vm/VL=0.33/0.66=1/2  ML2 حسب الرسم الذي يفترض ان المعقد المخلبي له صيغة* 

 [HIn]تعين ثابت التفكك للدالئل

 [HOIn]او  [HIn]هي حوامض اوقوا عد عضوية ضعيفة يرمز لها Indicatorsالدالئل 

 حسب المعادلة االتية: HInالى مختصر الدليل. يتفكك الدليل  Inبالترتيب. حيث يشير 

 

 Ka     ]/[HIn]-] [In+Ka=[Hوعلية يكون ثابت التفكك 

Ka/[H+] = [In-]/[HIn] 

 log[H+]=log[In-logKa-[HIn]/[   وعند اخذ اللوغاريتم للطرفين: 

       حيث ان      
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 نحصل على الشكل: log[In-[HIn]/[مقابل  pHعند رسم المعادلة األخيرة بحيث تكون قيم 

 

يتضح من الشكل ادناه ان  pH( لمحلول الدليل عند قيم مختلفة لAاما عند رسم قيم االمتصاص )

ضمن الدالة القاعدية العالية. حيث  maxAالن  In]-[هو تركيز  maxAالتركيز الطاغي عند قيم 

فان التركي السائد هو تركيز  inmAاليمين اما في  وتوجه التفاعل نو H+مع  OH-تتفاعل ايونات 

[HIn]  وذلك النinmA  تقع ضمن الدالة الحامضية الواطئة أي ان+H  يتفاعل مع-In  مما يؤدي

 .HInالى اإلسراع في تكوين 

 

هو السائد وان متوسط  In-يكون  inmAهو السائد وفي  HIn يكون maxAبصورة عامة ))في 

 In-و HInيمثل امتصاص محلول يحتوي على تراكيز متساوية من  inmAو  maxAالمسافة بين 

 pHمساوية  pKaوبالرجوع الى المعادلة األخيرة تكون قيمة 
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*كما يالحظ ان هذه المنحنيات تتقاطع في نقطة مشتركة تقع في طول موجي محدد وتسمى هذه 

 Isoabsorptiveتصاصاو تماثل االم Isosbestic pointالنقطة بنقطة تشابه)ايزوزبستية( 

point   ا وهي نقطة خاصة بالنظام الحاوي على كروموفورين حاملين للون يتحول احداهما الى

 االخر بحيث تكون الكمية الكلية لهما ثابتة.

 Photometric Titrations التسحيحات الفوتومترية*

لون. حيث الذي يحصل فيه تغير في ال يمكن استخدام الطرق الفوتومترية لتعين نقطة نهاية التسحيح

يتم وضع وعاء التسحيح مباشرة على طريق المسار الضوئي للجهاز. ويقاس االمتصاص بعد 

إضافات تدريجية للساحوح )المادة النازلة من السحاحة( ثم يرسم االمتصاص مقابل حجم الساحوح. 

طة النهاية. ويكون تعين نق ان منحني التسحيح يتكون من خطين مستقيمين يتقاطعان عند نقطة

 النهاية عن طريق امتداد الجزئيين المستقيمين وتمثل تقاطعهما نقطة النهاية.

الحجم النال هو لوحده يمتص الضوء اما  a*ففي الشكل ادناه نماذج للتسحيح الفوتومتري. فالشكل 

 يمتص الضوءفناتج التفاعل هو  cيكون ناتج التفاعل هو الذي يمتص الضوء اما bفي الشكل 

 االشكال المحتملة للتسحيحات الفوتومترية )الضوئية(

 


