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 :تطبٌقات قٌاسات االمتصاص فً مطٌافٌة المنطقتٌن مافوق البنفسجٌه والمرئٌه 

 حٌزا صؽٌرا جدا من الطٌؾ Vis  وUV     تشؽل كل من منطقتً 

وبسبب كون طاقات اشعاعات هاتٌن المنطقتٌن لها القدره ذاتها , الكهرومؽناطٌسً 

على اثارة الكترونات التكافإ فً الذرات والجزٌئات لذلك تتم دراسة المنطقتٌن سوٌة 

كما ان االجهزه التجارٌه تصمم ؼالبا للعمل . تحت اسم ما فوق البنفسٌجٌه والمرئٌه 

 .ضمن هاتٌن المنطقتٌن 

 االولى مافوق البنفسجٌه القرٌبه او تسمى منطقة UV     توجد منطقتٌن متمٌزتٌن لل

والثانٌه مافوق البنفسجٌه البعٌده وهً  ( nm 380 – 200)الكوارتز وهً مابٌن 

وقد سمٌت بهذا , وتسمى بمنطقة فراغ مافوق البنفسجٌه  ( nm 200 – 10)مابٌن 

واالوكسجٌن  )االسم الن العمل بها ٌتطلب تفرٌػ مسالك االشعاع من اهواء الجوي 

وبسبب ذلك ٌتم استخدام انوع  ( nm 200بالذات الذي ٌمتص عند الطول الموجً 

 . خاص من السلكا لصنع اوعٌة االمتصاص للجهاز المستخدم فً هذه المنطقه 

 

 :الفصائل الماصه لالشعاع 

الشعاع مافوق البنفسجٌه والمرئٌه  (M)   تتضمن عملٌة امتصاص الفصائل 

ٌعقبها بزمن قصٌر جدا عودتها الى حالة  (*M)اثارتها الى حاله الكترونٌه جدٌده 

الهمود باحدى عملٌات االسترخاء المعروفه كتحوٌل طاقة االثاره الى حراره او 

 :انبعاث اشعاعات تفلور او تفسفر 

M + hѴ    M* 
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M*  M + حراره 

. وٌإدي هذا االمتصاص الى اثارة الكترونات التآصر فً الجزٌئه الماصه لالشعاع 

وبربط االطول الموجٌه مع انواع االواصر الموجوده فً الفصائل قٌد الدراسه مما 

 .ٌجعل من طٌؾ االمتصاص وسٌله لتشخٌص المجامٌع الفعاله فٌها 

 من قبل المواد العضوٌه والالعضوٌه على عدد UV – Vis  ٌعتمد امتصاص 

حٌث ٌحصل ماٌمكن  (جزٌئات او اٌونات)وترتٌب االلكترونات الموجوده فٌها 

تسمٌته باالمتصاص االنتخابً ٌنتج عنه انتقال الكترونً من مستوٌات الهمود الى 

 .مستوٌات االثاره 

 :انواع االنتقاالت االلكترونٌه 

  :σ, π , nانتقال الكترونات  -1

ان جزٌئة الفورمالدٌهاٌد التً ٌمكن تمثٌلها على النحو التالً مثال ٌوضح 

       .σ, π , nالمركبات العضوٌه التً تحتوي على الكترونات 

 

ان طاقات االوربتاالت لتآصر الجزٌئه المذكوره لها طاقات مختلفه لذلك 

فؤنها تختلؾ فً الطاقه االزمه الثارتها الى نقٌض التآصر والشكل التالً 

 , *σ → σ*,  n → σ*  ,π → πٌوضح ذلك مع توضٌح االنتقاالت   

n → π* :   
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 :       *σ          σانتقاالت  - أ

ٌتضح من المخطط ان الطاقه الالزمه لهذا االنتقال كبٌره جدا والتوفرها اشعة 

وكمثال على  . المفرؼه UVبل تحتاج الى  (القرٌبه)مافوق البنفسجٌه االعتٌادٌه 

المركبات لتً تحدث فٌها هذه االنتقاالت هً الهاٌدروكاربونات المشبعهفالمٌثان 

ٌعانً هذا االنتقال وٌظهر اعظم امتصاص عند  (C-H (ٌحتوي على آواصر

 اما االٌثان فٌتطلب طاقه اقل وٌتم فً طول   موجً nm 125طول موجً 

135 nm وسبب االختالؾ هو وجود االواصر (C-C)  التً تكون اقل قوه من

(C-H)  فتحتاج طاقه اقل. 

  : σ*        nانتقاالت      - ب

ٌحدث فً المركبات العضوٌه المشبعه التً تحتوي على ذره او ذرات لها ازواج  

ٌحتاج هذا النوع الى  . (االلكترونات التآصرٌه)ؼٌر مشتركه من االلكترونات 

ولهذا ٌمكن ان . كما موضح فً الشكل  (*σ          σ )طاقه اقل من انتقاالت

 ( .nm 250 – 150 )ٌتم بامتصاص االشعاعات ذات اطوال موجٌه تتراوح

  :*π → π* , n → πانتقاالت - ج

 على هذا النوع من االثاره وذلك UV – Visتعتمد معظم التطبٌقات فً منطقتً 

بسبب احتٌاجها الى طاقه قلٌله ومثل هذه الطاقه تتوفر فً منطقة الطٌؾ مابٌن 

(180 – 700 nm) .  ومن الواضح ان كال االنتقالٌن ٌتطلب وجود مجموعه

 وتسمى مثل هذه المجموعه المهٌئه لمثل πفعاله ؼٌر مشبعه التوفٌر اوربتاالت 
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وتعرؾ اٌة مجموعه مهٌئه .  Chromophoreهذه األثاره بالكروموفورم 

ؼٌر مشبعه لٌست فً تبادل مع اٌة مجموعه اخرى بانها كروموفورم اذا ما 

 .اظهرت ذا طبٌعه ممٌزه فً المنطقه المرئٌه او مافوق البنفسجٌه 

 هو ان االمتصاص المسبب       *n → πعن  *π → πان ماٌمز انتقاالت  

من الطول الموجً  (طاقه اعلى ) ٌحدث عند طول موجً اقصر *π → πل 

وبهذا تكون قٌم االمتصاصٌه .  كما ان شدة امتصاصه اكبر *n → πل 

  10000 الى 1000 عالٌه تتراوح مابٌن *π → πالموالرٌه المرافقه ل 

 10 تنراوح مابٌن *n → π بٌنما تكون هذه القٌم واطئه لالنتقال 1-سم.1-مول.لتر

  .1-سم.1-مول. لتر100الى 

.      ان مواضع االمتصاص تتاثر بطبٌعة المذٌب والصٌؽه التركٌبٌه للمركب 

اضافة الى ان التعٌن الدقٌق لموقع قمة االمتصاص العظمى ٌكون صعبا بسبب 

 .التاثٌرات االهتزازٌه المصاحبه التً تجعل القٌم عرٌضه ولٌس حاده 

 ٌختلؾ الطول الموجً لالشعاع الممتص الالزم الثارة كروموفورم معٌن ***

 :من مركب الى آخر نتٌجة عوامل وتاثٌرات عدٌده اهمها 

  : Solvent Effectتاثٌر المذٌب  - أ

 ٌعمل المذٌب القطبً على خفض مستوٌات طاقة الجزٌئه المذابه وان زٌادة  

  الى *n → πقطبٌة المذٌب تإدي الى ازاحة الطول الموجً المسبب النتقاالت 

 فً حٌن ٌحدث العكس باالنزٌاح االزرقطول موجً اقصر وهذا ماٌطلق علٌه 

  حٌث تسبب زٌادة قطبٌة المذٌب الى ازاحة االمتصاص *π → πمع انتقاالت 

 : وفٌما ٌلً توضٌح ذلك باالنزٌاح االحمرالى طول موجً اطول وهذا ماٌعرؾ 

عادة اكثر قطبٌه من  π*تكون الكترونات اوربتاالت , االنزٌاح االحمر 

 (الكحول مثال)  ولذلك عند اذابة الجزٌئه فً مذٌب قطبً πالكترونات اوربتال 

 π عما هً فً اوربتاالت π*سٌنتج عنه  زٌادة استقرار الكترونات اوربتاالت 

 بمقدار اكبر من خفض طاقة π*الذي ٌنتج عنه خفض طاقة مستوى اوربتال 

اي ٌزاح الى ) وعلٌه ٌصبح الفرق الطاقً اقل بوجود المذٌب القطبً πاوربتال 

 :وكما فً الشكل  (طول موجً اطول
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الالتآصرٌه لها مٌل كبٌر للتآصر  (n)فان الكترونات , اما االنزٌاح االزرق 

 مع المذٌبات القطبٌه وعلٌه πالهٌدروجٌنً ٌفوق تاصر الكترونات اوربتاالت 

 وعلٌه فان طاقة π*أكثر من اوربتاالت  (n)تزداد استقرارٌة الكترونات 

 عند وجود المذٌب القطبً π*تنخفض بمقدار اكبر من اوربتاالت  (n)مستوى 

وكما  (أي ٌنحرؾ الى طول موجً اقصر )وعلٌه ٌصبح الفرق الطاقً كبٌر 

 :فً الشكل التالً 

 

 

 Effect of Conjugationتاثٌر وجود مجامٌع كروموفورٌه متقارنه  - ب

of Chromophores:  
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ٌقصد بعملٌة االقتران هنا وجود اواصر مزدوجه متناوبه مع اخرى منفرده 

وتسبب عملٌة التقارن فً انتشار  (C=C-C=O )كما فً التركٌب التالً 

 االكترونٌه على طول الجزٌئه وبذلك تنخفض طاقة االوربتال πشحنة 

 ونتٌجة لذلك ٌزاح االمتصاص المسبب النتقال          π*نقٌض التاصر 

π → π*  ولقد وجد ان فعل تاثٌر  (انزٌاح احمر)الى طول موجً اطول

وجود مجموعتٌن كروموفورٌتٌن متقارنتٌن على الطول الموجً هو فعل 

 .جمعً عادتا 

  والفٌنولنفثالٌن ٌبٌن امتداد التقارن على ازاحة الطول الموجً نحو

االطول فً الوسط الحامضً حٌث الٌمتد التقارن خارج الحالقات 

ٌمتص  (ماعدى التً تكون فً تقارن مع مجموعة الكاربونٌل)

 وهو عدٌم UVالفٌنولنفثالٌن بطول موجً قصٌر ٌقع فً منطقة ال 

اللون اما فً الوسط القاعدي فان احدى حلقاته تتحول الى تركٌب 

الكٌنون الذي ٌنتج عنه امتداد التقارن بحٌث ٌشمل ذرة الكاربون 

المركزٌه والحلقتٌن االخرتٌن او بتعبٌر اخر ٌكون كل االٌون السالب 

 :كروموفورم حامل اللون الوردي فً الوسط القاعدي كما مضح ادناه 

 

 

  :Effect 0f Auxochromeتأثٌر وجود مجامٌع األوكزوكروم - ج

االوكزوكروم هو مجموعه التظهر من تلقاء نفسها امتصاص انتخابٌا فً منطقة 

اال ان وجودها فً  , nm 200مافوق البنفسجٌه التً تزٌد اطوالها الموجٌه عن 

الجزٌئه الى جانب الكروموفورم ٌسبب انزٌاح قمم امتصاص الكروموفور الى 

ومن امثلتها هً الهٌدروكسٌل واالمٌن  . (انزٌاح احمر)اطوال موجٌه اطول 

والكلور والفلور وجمٌعها تمتلك زوجا واحدا من االلكترونات على االقل له 

ان .  للكروموفورم   π مع الكترونات (تاثٌر متبادل)القابلٌه على دخول رنٌن

 وردي
 عدٌم اللون
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فً  π لالكوزوكروم مع الكتروناتnالتاثٌر المتبادل بٌن الكترونات 

وهذا بدوره ٌقلل من طاقتهما مما ٌزٌح *π  الكروموفورم ٌعمل على تثبٌت حالة

 ٌظهر امتصاص اٌون الفٌنوكساٌد عند طول .الطول الموجً نحو االطول 

فً حٌن ان االمتصاص , موجً اطول من الفٌنول بسبب وفرة االلكترونات فٌه 

فً حالة اٌون االنٌلٌوم ٌكون مشابها المتصاص كروموفور البنزٌن تقرٌبا بسبب 

 بالبروتون فً       NH2انشؽال االزواج االلكترونات الموجوده على مجموعة 

-NH3
+.   

ان فعل وجود االوكزوكروم بجانب الكروموفور الٌقتصر على االزحه الحمراء 

فحسب وانما ٌزٌد من شدة قمة االمتصاص وهو ماٌطلق علٌه                    

 Hypochromic وهو نقٌض نقص شدة االشعاع Hyperchromic Effectب 

Effect.  

 

  :f وdالفصائل الحاوٌه على الكترونات  -2

تمتص معظم العناصر االنتقالٌه وعناصر اللنثناٌد و االكتناٌد فً المنطقتٌن 

وتكون االنتقاالت االلكترونٌه للمدارات , المرئٌه ومافوق البنفسجٌه من الطٌؾ 

3d4 وd4 مسإله عن امتصاص العناصر االنتقالٌه وf5 وf لعناصر اللنثناٌد 

 وٌعتمد االمتصاص للفصائل الالعضوٌه على موقع العنصر فً .وااالكتناٌد 

الجدول الدوري وعلى الحاله التاكسدٌه للعنصر وعلى طبٌعة اللٌكاند المتصل 

 . بالعنصر 

ان ماٌمٌز حزم امتصاص عناصر الالنثناٌد واالكتناٌد انها تكون ضٌقه نسبٌا 

 :بٌنما حزم امتاص العناصر االنتقالٌه عرٌضه وكما فً االشكال ادناه 

           

  :Charge-Transfer Bandeحزم امتصاص انتقال الشحنه  -3
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      تظهر العدٌد من المعقدات الالعضوٌه وبعض المعقدات العضوٌه 

 ولكً ٌظهر المعقد Charge-Transfereامتصاصا ممٌزا سببه انتقال الشحنه 

طٌؾ انتقال الشحنه فانه من الضروري ان ٌكون الحد مكونات المعقد خاصٌه 

وتتضمن عملٌة امتصاص . هبة االلكترونات وللمكونات االخرى خاصٌة تقبلها 

الالكترون من المكون  (اثاره)االشعه من قبل المعقد انتقال الشحنه انتقال 

الواهب الى اوربتال المكون المتقبل وعلٌه فان عملٌة االثاره هً بمثابة عملٌة 

اكسده واختزال داخلً وفً هذا تختلؾ عن االثاره فً الكروموفور العضوي 

التً تكون فٌها اثارة االلكترون ضمن االوربتال الجزٌئً المتكون من ذرتٌن او 

وتتمٌز المعقدات التً تظهر طٌؾ انتقال الشحنه بان لها معامل . اكثر 

مما ٌعطً حساسٌه عالٌه لطرق  (Ɛ ˃ 10000)امتصاص موالري عالً 

 تكون Ɛالنه كلما زادة قٌمة ) التقدٌر التً ٌحدث فٌها هذا النوع من االنتقاالت

الطرٌقه اكثر حساسٌه اي تستطٌع ان تتحسس التراكٌز القلٌله من العنصر 

من االمثله الشائعه على معقدات انتقال الشحنه هً معقدات  (المراد تقدٌره

ففً امتصاص انتقال الشحنه فً معقد الثاٌوسٌانٌت , الحدٌدٌك مع الثاٌوسٌانٌت 

ٌإدي امتصاص الفوتونات الى انتقال االلكترون من اٌون  (III)الحدٌد 

وتكون حصٌلة  (III)الى االوربتال المرافق الٌون الحدٌد  (-SCN)الثاٌوسٌانٌت 

وجذر  (II)االمتصاص هً الفصائل المثاره التً تتضمن على الؽلب الحدٌد 

 ( .SCN)الثاٌوسٌانٌت المتعادل 

 :بعض المصطلحات الطٌفٌه 

 وهً المجامٌع الؽٌر مشبعه والمسإله عن  :Chromophoresالكروموفورات 

  .C=C , C=O, N=Nمثل .االمتصاص فً المناطق المرئٌه ومافوق البنفسجٌه 

وٌعنً ازاحة االمتصاص نحو  :Bathochromic Shiftاالزاحه الحمراء 

 .اطوال موجٌه اطول اي طاقه اقل 

وٌعنً ازاحة االمتصاص نحو  :Hypsochromic Shiftاالزاحه الزرقاء 

 .اطوال موجٌه اقصراي طاقه اعلى 

Hyperchromic Effect :  ٌعنً الزٌادة فً شدة االمتصاص. 

Hypochromic Effect : ٌعنً النقصان فً شدة االمتصاص. 

 :ٌجب توفر الشروط التالٌه فً المذٌبات *** 
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 .ان ٌذٌب العٌنه  -1

ٌسمح بنفاذ االشعاع الذي ٌكون من منطقة الطول الموجً المعنٌه  -2

 .بالدراسه 

بسبب قطبٌته  )تاثٌراته المحتمله على الفصائل الماصه لالشعاع معروفه  -3

  .(او فعالٌته 

 

 

  

 

 

 

 

 :تطبٌقات االشعه مافوق البنفسجٌه والمرئٌه 

 : Qualitative Analysisالتحلٌل النوعً  -1

ان مطٌافٌة االمتصاص فً هاتٌن المنطقتٌن قلٌلة االهمٌه الؼراض التحلٌل 

وسبب ذلك ٌعود الى اان امتصاصات مركبات الصنؾ ,  (الوصفً)النوعً 

كما ان حزم , الواحد ؼالبا ماتكون ضمن مدى متقارب من االطوال الموجٌه 

 وعلى اٌة حال ٌمكن الكشؾ .االمتصاص ؼالبا ماتكون عرٌضه وقلٌلة العدد 

المتصله بالمركب بؽض  (الكروموفورات )عن بعض المجامٌع الفعاله المعنٌه 

لذا ٌجب الذهاب الى تقنٌات اخرى للتعرؾ . النظر عن الهٌكل العام للجزٌئه 

 تقنٌة طٌؾ الكتله وكذلك درجة الؽلٌان HNMR تقنٌة IRعلى المركب مثل تقنٌة 

 .ودرجة االنصهار

  :Quantitative Analysisالتحلٌل الكمً  -2

تعد هذه التقنٌه من احدى اهم الوسائل الؼراض التحلٌل الكمً وهذا ٌعود 

 :لالسباب التالٌه 
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 موالري  4-10الحساسٌه العالٌه اذ ٌمكن الكشؾ عن تراكٌز تتراوح مابٌن  - أ

 . موالري 5-10الى 

 استجابة العدٌد من الفصائل العضوٌه واالعضوٌه لالمتصاص ضمن هاتٌن  - ب

 .المنطقتٌن 

القدره على التحكم فً انتقائٌة االمتصاص عند وجود اكثر من فصٌل ماص  - ت

لالشعاع فً المحلول وذلك من معرفة الطول الومجً الذي ٌمتص عنده 

 .الفصٌل المعنً 

 الدقه الجٌده حٌث ان الخطا النسبً فً قٌاسات التركٌز باستخدام هذه التقنٌه  - ث

  .%3 الى 1ٌكون عادتا ضمن المدى 

 .السهوله والسرعه  - ج

 

 وفٌما ٌلً اهم تطبٌقات التحلٌل الكمً 

اٌجاد تركٌز ماده معٌنه او مادتٌن فً آن واحد باستخدام القانون العام  -1

 :لالمتصاص 

وٌتطلب ذلك معرفة الطول الموجً الذي ٌحصل عنده اعلى امتصاص 

ثم دراسة تؽٌر االمتصاص مع التركٌز عند ذلك الطول  (λmaxأي )للماده 

ٌستفاد منه  ( Calibration curve)الموجً لرسم منحنً تدرٌجً 

معرفة تركٌز ماده مجهوله بقٌاس امتصاصها عند نفس الطول الموجً 

 .وكما موضح بالشكل ادناه 

 
 

 التركٌز

 االمتصاص

امتصاص 

  المجهول

 تركٌز المجهول
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 :دراسة االٌونات المعقده طٌفٌا  -2

وتتضمن معرفة عدد االٌونات المتعاضده مع الفلز اضافة الى معرفة 

 وتشمل واٌلً .ثوابت تكوٌنها 

  :Mole Ratio Methodطرٌقة النسب المولٌه  - أ

فً هذه الطرٌقه تحضر سلسله من المحالٌل ذات تركٌز مولً ثابت 

وتراكٌز مولٌه متزاٌده بالنسبه لالٌون  (CM)بالنسبه الٌون العنصر 

 ٌتم بعدها قٌاس االمتصاص CXn....CX3,CX2,CX1( Ligand)المخلبً 

فً الطول الموجً الذي ٌحصل عنده اعلى امتصاص لالشعاع من قبل 

المعقد الناتج والٌحدث عنده امتصاصا لالٌون المخلبً لوحده او الٌون 

وبرسم النسبه المولٌه لالٌون المخلبً الى تركٌز .العنصر لوحده 

مقابل  ( CXn/ CM....CX3/ CM , CX2/ CM  ,CX1/ CM)العنصر 

االمتصاص سٌتم الحصول على خطٌن مستقٌمٌن مماساهما مختلفٌن 

وتمثل نقطة التقاطع لهما النسبه المولٌه لتكوٌن المعقد المخلبً كما 

 .موضح فً الشكل 

                            
 او Continuous Variation Methodطرٌقة التغٌر المستمر - ب

  :Job's Methodطرٌقة جوب 

تضمن هذه الطرٌقه فً البداٌه تحضٌر محلولٌن كال على انفراد 

وبتركٌز متساوي للفلز واللكٌاند بعد ذلك تحضر سلسله من المحالٌل 

القٌاسٌه وهذه المحالٌل تحتوي على كمٌات متؽٌره من الفلز واللٌكاند 

 بحٌث ٌكون الحجم النهائً للمحلول متساوي وكما مبٌن فً ادناه 

V(ml) of M  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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V(ml) of L  
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

            ٌستخرج الكسر المولً لكل محلول وهو ٌساوي الكسر الحجمً فً هذه 

تاخذ امتصاصات  . (VM / VM+VL)الحاله لالٌون المركزي او لالٌون المخلبً  

المحالٌل عند الطول الموجً المناسب وترسم بعد اجراء التصحٌح لها وذلك بطرح 

( )امتصاص الفلز وامتصاص اللٌكاند منها

ان  )مقابل الكسر المولً او الحجمً فنحصل على منحنً والمبٌن  فً المثال التالً 

حدة المنحنً الناتج تعتمد على ثابت استقرار المعقد الناتج فكلما كان ثابت االستقرار 

 (عالٌا كلما كان المنحنً الناتج حادا والذي ٌدل على اكتمال تفاعل تكوٌن المعقد

 MLYوباستخدام المعادالت التالٌه ٌمكن اٌجاد صٌؽة المعقد 
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 Determination of pKa of theتعٌٌن ثوابت التفكك للدالئل  -3

Indicators :  
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هً حوامض او قواعد عضوٌه ضعٌفه  ( Indicators)من المعروؾ ان الدالئل 

الى مختصر كلمة  (In) على التوالً حٌث ٌشٌر الرمز HOInاوHInٌرمز لها ب

 : حسب المعادله التالٌه HInٌتفكك الدلٌل . دلٌل 

HIn   H3O+  + In- 

 

 Ka( Dissociation Constant)وعلٌه ٌكون ثابت التفكك 

 

Ka / [H3O+] = [In-] / [HIn] 

 :وبؤخذ الوؼارتم للطرفٌن 

Log Ka – Log [H3O+] = Log [In-] / [HIn] 

 :وحٌث ان 

pKa = - Log Ka      ,  pH = - Log [H3O+] 

 اذن ٌمكن كتابة ماٌلً 

pH = pKa + Log [In-] / [HIn] 

 نحصل على الشكل pH مقابل Log [In-] / [HIn]من المعادله االخٌره عند رسم 

 :التالً 
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نحصل على pHلمحلول الدلٌل عند قٌم مختلفه ل (A)اما عند رسم قٌم االمتصاص 

 -In هو تركٌز اٌونات Amaxوان التركٌز السائد او الطاؼً عند قٌم . الشكل ادناه 

حٌث تتفاعل ,  (المحلول القاعدي) تقع ضمن الدله القاعدٌه العالٌه Amax وذلك الن

 فان Aminاما فً . وتوجه التفاعل نحو الٌمٌن  (+H)اٌونات الهاٌروكسٌل مع 

 تقع ضمن الداله الحامضٌه Amaxوذلك الن  , HInالتركٌز السائد هو تركٌز 

 مما ٌإدي الى -Inاي ان البروتون ٌتفاعل مع  (المحلول الحامضً)الواطئه 

 ٌكون Amaxوالعكس ٌصح بالنسبه للخط المضلل حٌث  . HInاالسراع فً تكوٌن 

HIn  وفً .  هو السائدAmin ٌكون In- وان متوسط المسافه بٌن .  هو السائدAmax 

وبالرجوع الى المعادله  . [HIn] و[-In] - ٌحوي على تراكٌز متساوٌهAminو

  .pHمساوٌه لقٌمةpKaاالخٌره تكون قٌمة

pH= pKa 

pH 

pKa 

Log [In-] / [HIn] 



 كلية العلوم                                                                      هحاضرات التحليل االلي– جاهعة القادسية 

  قسن الكيوياء                                                                                              الورحلة الرابعة
 

 :-  اعداد
 علً فاضل فراس.د.م و كرم هللا فتح فائق .د.م.أ

 63 

 

. pH      ٌبٌن الشكل التالً تؽٌر منحنٌات االمتصاص لدلٌل عند قٌم مختلفه لل

وٌالحظ من هذه المنحنٌات ان االمتصاص ٌزداد فً طول موجً معٌن مع زٌادة 

كما . فً طول موجً آخرpHبٌنما ٌنخفض االمتصاص مع الزٌاده فً ال  .pHقٌم 

ٌالحظ ان هذه المنحنٌات تتقاطع فً نقطه مشتركه تقع فً طول موجً محدد 

 وهً نقطه Isopestic Pointوتسمى هذه النقطه بنقطة تشابه او تماثل االمتصاص 

خاصه بالنظام الحاوي على كروموفورٌن حاملٌن للون ٌتحول احداهما الى االخر 

 . بحٌث تكون الكمٌه الكلٌه لهما ثابته 

      

  :Photometric Titrations   التسحٌحات الفوتومترٌه -4

حٌث ٌتم فً .ٌمكن ان نستثمر القٌاسات الطٌفٌه لتعٌٌن نقطة التكافإ فً التسحٌح    

الماده )التسحٌح الفوتومتري قٌاس امتصاص المحلول بعد كل اضافة للساحوح 

Amax. 

Amin 

A 

pH 

[HIn]=[In-] 
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ثم رسم قٌم االمتصاص المصححه مقابل حجم (Titrantالمضافه من السحاحه 

الساحوح المضاؾ وبعد ذلك ٌستدل على حجم الساحوح الالزم للوصول الى نقطة 

 سٌتالؾ المنحنً من جزئٌن لخطٌن مستقٌمٌن .انتهاء التفاعل من منحنً التسحٌح 

ذوي مٌلٌن مختلفٌن ٌظهر المستقٌم االول عند مطلع التسحٌح وٌظهر االخر بعد 

 .نقطة التكافإ اما نقطة انتهاء التفاعل فتإخذ عند تقاطع امتداد المستقٌمٌن 

ٌجب اختٌار الطول الموجً استنادا الى عاملٌن اولهما استبعاد متداخالت  

االمتصاص التً من المحتمل ان تكون موجوده فً المحلول وثانٌهما تغٌر واضح 

 . ضمن حدود نقطة انتهاء التفاعل Ɛفً قٌم 

 

 :البد من توفر الشروط التالٌه للحصول على منحنً تسحٌح مناسب 

واال فان المنحنً الناتج ,  المبرت –ٌجب ان ٌخضع النظام الى قانون بٌر  -1

 .سوؾ ٌفقد االجزاء الخطٌه لتحدٌد نقطة انتهاء التفاعل 

ٌجب تصحٌح االمتصاص بعد كل اضافه وذلك بظرب االمتصاص بالكسر  -2

(V+v /V)  حٌث انVتمثل حجم المحلول االصلً تحت التسحٌح و v تمثل 

 .حجم المحلول المضاؾ 

 :ممٌزات التسحٌح الفوتومتري 

 .ٌعطً نتائج ادق من التحلٌل الطٌفً الٌجاد نقطة انتهاء التفاعل  -1

 .ٌمكن اجراء التسحٌح حتى بوجود المتداخالت  -2

 .ٌمكن تسحٌح المحالٌل المخففه جدا  -3

ٌمكن تطبٌق التسحٌح الفوتومتري على جمٌع انواع التفاعالت كتفاعالت  -4

 .االكسده واالختزال والتفاعالت الترسٌبٌه 

 

 هً Ɛp و Ɛtو Ɛs وفٌماٌلً نماذج للتسحٌح الفوتومتري حٌث ان 

 واالمتصاص الموالري  titratedاالمتصاص الموالري للماده المسححه

واالمتصاص الموالري للماده  (الماده التً فً السحاحه) titrantللساحوح 

 .الناتجه 
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الماده المسححه والساحوح        

 تمتصان الضإ

 

الماده المسححه هً التً 

 تمتص الضإ

الساحوح هو الذي ٌمتص 

 الضإ

الماه الناتجه هً التً 

 تمتص الضإ


