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  الملخص

على  وتعتمد  نقاوة شب المشراق،يجادإل طريقة بديلة عن الطريقة الوزنية اقتراح تم في هذا البحث      

. Chrome Azurol S وcyanine R  Eriochromeكاشفي ستخداما الطريقة الطيفية لتقدير األلمنيوم باستخدام

 التجريبية كانت في صالح توافق tأن قيمة  وعند مقارنة الطريقة الحالية مع الطريقة الوزنية، لوحظ

واستخدمت طريقة . حالية هي أبسط وأسرع من الطريقة الوزنية المعتمدة ألطريقة الأن إلى إضافةالطريقتين، 

  . األلمنيوم الطيفية الحالية لتقدير محتوى الفلوريد في القرص الدوائي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Applications of Al- Chrome Azurol S Color  Reaction to Assay 

Mishraq Alum Purity and Fluoride in Tablet 
 

Hanan  H. Ahmad   Farha  K.  Omar 
Department of Chemistry                                      Department of Chemistry 

College of Education for Girls                                       College of Science 
 Mosul University                                                    Mosul University 

   
ABSTRACT 

In the present research, a spectrophotometric method is suggested as an alternative  to 
the gravimetric method used to find mishraq alum purity. The method is based on the 
complex formation between aluminium ion and  either Chrome Azurol S (CAS) or  
Eriochrome  cyanine  R (ECR) to give colored  products suitable for  the determination of 
aluminium. The same reaction has been applied  to the determination of fluoride in tablet, 
depending on the bleaching effect of fluoride on the formed aluminium colored complex. 
Statistical comparison of method has given satisfactory results.  

 

Keywords: Spectrophotometry ; Alum;  Eriochrome  cyanine ;  Chrome Azurol  S ;      
Flouride Assay. 
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  المقدمة

 ويكون على شكل بلورات أبرية  Al2(SO4)3.14H2Oكبريتات األلمنيوم، مركب كيميائي له الصيغة 

كبريتات تذوب   ماء،جزيئه عشر أربعةعديمة اللون أو مسحوق أبيض وتحوي في شبكتها ألبلورية على 

بالماء الساخن ويفقد  ذوبانيتها وتزداد) مللتر100/ غم 87( د في الماء ومقدار الذوبانية هو جي  بشكلاأللمنيوم

ويحضر من ) Internet, 2002(° م770 له االنصهار ودرجة ،م°86فوق المركب ماءه البلوري بالتسخين 

  .1990ق المشرا/دليل السيطرة النوعية (  المركزالكبريتيكتفاعل هيدروكسيد األلمنيوم مع حامض 

المستخدمة لترسيب المواد الصلبة غير القابلة " المخثرات " من أهم   المائية  كبريتات األلمنيومتعد       

لذلك تضاف   ذات شحنة سالبة تمنع اتحادها ببعضها، دقيقة غرويةاًنها مواديكوتللتركيد في  الماء بسبب 

 تعمل على معادلة الشحنة السالبة للمواد الغروية )المخثرات( مواد كاتيونية تحمل شحنة موجبة يطلق عليها

  .)1991  وآخرون،رمضان ( وتعمل على تجاذب هذه الدقائق السالبة نحو المواد المخثرة

 مخثرا عامال الذي يسلك األلمنيوم تكوين  هيدروكسيد إلى الماء يؤدي إلى األلمنيوم كبريتات إضافة إن       

 كبريتات األلمنيوم بشكل واسع في معالجة تستخدمعليه  المواد الغروية، وله مساحة سطحية واسعة تلتصق به

ويشترط في المواصفة  ).Internet, 1992( حوض المعالجة إلىلتر ماء /غم 2ضاف حوالي يالمياه ، حيث 

 دليل% (17عن ) الشب (ي كبريتات األلمنيوم المائية ف ) Al2O3(  بهيئةاأللمنيوم  نسبةقلتال أنالقياسية 

ون الطريقة ديعتملكن الزال بعض المنتجين والمستهلكين لهذه المادة ) 1990المشراق /السيطرة النوعية 

وبما أن الشركة العامة لكبريت المشراق هي ألوحيدة في العراق التي  الوزنية لتقدير نسبة األلمنيوم في الشب،

هم في تقدير نسبة األلمنيوم هي الطريقة الوزنية  مادة الشب وتسويقها، لذا فأن الطريقة المتبعة لديبإنتاجتقوم 

المصادق عليها من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  1990 لعام 1460وحسب المواصفة العراقية 

  . النوعية

  : ولما لهذه الطريقة من مساوئ تتمثل في 

 .  ساعات6 للتقدير حواليطول الفترة المستغرقة  •

  .كثرة الخطوات الالزمة للتحليل •

 .الكلفة االقتصادية عالية نوعا ما •

 لتقدير واقتصادية بديلة وبسيطة وسريعة  طيفية  أيجاد طريقةإلىونظرا للصعوبات أعاله، تم ألتوجه        

  األلمنيومالتفاعل مع في ECR و   CAS، والتي تعتمد على استخدام الكاشفين في الشباأللمنيوم

Marczenko and Balcerzak, 2000)( لتقدير الفلوريد في هانفس الة لنقاوة الشب، ثم استخدام الطريقة كد 

  على وقد أعطت الطريقة المقترحة نتائج تدل ولكن بصورة غير مباشرة ) 2007 العبيدي، ( الدوائيةاألقراص

  .أمكانية استخدامها في هذا المجال
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  الجزء العملي 

  :  المستخدمة األجهزة       

 جهاز باستخدام تم أجراء القياسات ألطيفية وقراءات االمتصاص :متصاصجهاز قياس طيف اال      •

Shimadzu UV –Visible   Recording Spectrophotometer UV-160 ذي الشعاع المزدوج     

   .سم1بخاليا من السليكا عرض 

  9421ع الحامضية نوجهاز الدالةتم قياس الدالة الحامضية باستخدام : جهاز قياس الدالة الحامضية •

pH  meter    Philips  PW.  

   CECIL- CE-1021 Spectrophotometer جهاز قياس االمتصاصية •

 . عملية الوزنألجراء  Sartorius BL2105نوع   ميزان حساس •
•  

   :المواد الكيمياوية المستخدمة       

  .عها على درجة عالية من النقاوة كانت المواد المستخدمة جمي

غم 0.1بوزن محلول حضرهذا ال : )مليون/جزء1000(االحتياطي األلمنيوم المائية محلول كبريتات       •

 مل في قنينة 100 إلىالماء المقطر وتكملة الحجم وأذابته في   )Hopkin and Williams (من المركب

 .حجميه

      مل من 1المحلول بتخفيف  هذا  حضر):مليون/ جزء10(محلول كبريتات األلمنيوم المائية العامل  •

   .في قنينة حجمية مل 100 إلىالمحلول االحتياطي 

غم من الشب في الماء المقطر 0.1 بإذابة هذا المحلول حضر  ):مليون/جزء10( محلول شب المشراق •

مليون من المحلول األولي / جزء10 في قنينة حجمية، حضر تركيز مل 100 إلىوبعد ذلك أكمل الحجم 

 .بعملية التخفيف أليجاد النقاوة

 غم من حامض االسكوربيك 1.0 بإذابة المحلول  حضر هذا : )%1(محلول حامض االسكوربيك   •

 في قنينة حجمية ذات لون داكن مل 100 إلى بالماء المقطر وأكمل الحجم   BDHالمجهز من شركة 

 .)Marczenko and Balcerzak, 2000( ويحضر يوميا

 غم من الكاشف المجهز من 0.075 بإذابة حضر: ) Chrome Azurol  S) 0.075% محلول الكاشف  •

في قنينة حجمية ويحفظ في قنينة ذات لون داكن  مل100 إلى بالماء المقطر وأكمل الحجم  Merckشركة 

 .)Marczenko and Balcerzak, 2000 ( لمدة يومين اًويبقى مستقر

عاله، يحضر بنفس طريقة الكاشف أ: )Eriochrome  cyanine R )0.075% محلول الكاشف •

 .)Ahmed, 2002(  ساعة من التحضير24يفضل استخدام المحلول بعد مرور . Flukaشركة والمجهز من 
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 ,Marczenko and Balcerzak من التحضير أسبوعيهمل بعد مرور  ويحفظ في قنينة ذات لون داكن و

)2000(. 

  BDH من شركة  غم من خالت األمونيوم المجهز40 بإذابة يحضر %:40محلول  خالت االمونيوم  •

 . في قنينة حجمية مل 100بالماء المقطر ويكمل الحجم الى 

المركز  يحضر بتخفيف حجم مناسب من حامض الكبريتيك : ) عياري1( محلول حامض الكبريتيك •

  . BDH من شركة المجهز

   10 بإذابةتم تحضير محلول المستحضر الدوائي  : )Sinaflorأقراص ( محلول المستحضر الدوائي  •

ملغم من فلوريد 1يحتوي على Sinaflor  ـ  القرص ألواحد من الوكانأقراص بكمية من الماء المقطر 

لراسب عدة الدوائي وغسل ا في القرص األخرىالصوديوم، ثم رشح المحلول من بعض المواد الرابطة 

ثم حضر . طرلماء المق في قنينة حجمية بامل100 إلىأخذ الراشح وأكمل الحجم  مرات بالماء المقطر،

 بالماء المقطر في قنينة مل 100 إلى من المحلول األخير وتخفيفه مل 5مليون بأخذ /جزء 5محلول 

 .)2007،ألعبيدي(حجمية 

فلوريد غم من 0.0005حضر هذا ألمحلول بأخذ : )القياسيمليون /جزء 5(محلول فلوريد الصوديوم     •

 في قنينة مل100بته بالماء المقطر وأكمل الحجم الى وأذا )  Flukaشركة المجهز من (الصوديوم القياسية 

  .أو بتخفيف محلول مركز من فلوريد الصوديوم .حجمية
 

 طريقة العمل

  : تم الحصول على النتائج المدونة في الجداول الالحقة والمنحني القياسي للتقديرات كما يأتي        

وأضيفت أليها ) مليون/جزء10(نموذج الشب القياسي أخذت حجوم متزايدة من محلول :   األلمنيومايون تقدير

 من  مل8  ويضاف) عياري1( الكبريتيك من  حامض مل 0.7 مللتر من محلول حامض أالسكوربيك مع 2

، بحيث تصبح الدالة الحامضية %)40( من خالت األمونيوم  مل2 محلول الكاشف المستخدم، ثم تضاف

 يتم قياس امتصاص المعقد المتكون من تفاعل ثم  قنينة حجمية، فيمل 50 إلىكمل الحجم أ و6.2قريبة من 

 ويتم CAS نانوميتر للكاشف 610 نانوميتر، والطول ألموجي 535 عند الطول ألموجي ECR مع األلمنيوم

  . القياس مقابل ألمحلول ألصوري

   :وريد كما يأتيعلى ألنتائج ألمدونة للتقدير ألطيفي غير ألمباشر للفلتم الحصول  : تقدير الفلوريد

 0.5 من مل1 إليهاويضاف  مليون/جزء10كبريتات األلمنيوم المائية   محلول منمل 2يتم أخذ       

% 40 من  مل2 ، وتضافCASمن الكاشف % 0.075 من  مل1موالري حامض الكبريتيك، ثم يضاف 

  إلى ألحجم وأكمل نمليو / جزء5د الصوديوم ـفلوريول ـمحلوم مختلفة من ـخالت األمونيوم وتضاف حج

  . نانوميتر مقابل المحلول الصوري547 عند الطول ألموجي  شدة االمتصاصقاستو في قنينة حجمية مل 25
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  النتائج والمناقشة

في تقدير األلمنيوم بالطريقة الطيفية في االسمنت والبوكسايت والشب تكون  CASاستخدام الكاشف ن إ

أما الطريقة الطيفية  التي تتطلب تقدير الحديد قبل تقدير األلمنيوم،أسهل وأسرع مقارنة مع الطريقة الوزنية 

 تقدير مسبق للحديد وذلك لحجبه في الوسط ألحامضي إلى فال تحتاج CASالتي تستخدم الكاشف 

)Taniguchi, 2001 and  Miyada(  

  : ECR و CAS ين مع ألكاشفمن تفاعل األلمنيوم ألناتجة  ألمعقداتةستقراريا: أوال

متصاص المحاليل  ا من خالل دراسةمن تفاعل األلمنيوم  المعقدات ألناتجةأستقرارية  دراسةتتم       

 دقيقة وتبين لنا أن ألمعقدات الناتجة تمتلك 30 إلى 0  ولفترات زمنية من ECR و CAS  ينشفاباستخدام الك

ولكال الكاشفين وهذا يساعد في على األقل ولكميات مختلفة من األلمنيوم  دقيقة 30لمدة أستقرارية جيدة 

  .)1(النتائج مبينة في جدول . الوقت نفسه على  أجراء قياسات عديدة

  

  . ECRو CAS  ينالكاشف  اللون الناتج عن تفاعل األلمنيوم معامتصاصتأثير الزمن على : 1جدول ال

  

Reagent/ Absorbance of different amounts of aluminum sulfate    
CAS2  ECR1  

30 µg Alum  10 µg Alum 30 µg Alum 10٭ µgAlum  

  
Time 
(min)  

0.118  0.036  0.116 0.032 0 
0.118  0.036  0.117  0.032  5 

0.118  0.036  0.117  0.033  10 

0.118  0.036  0.117 0.032 15 

0.118  0.036  0.117 0.032  20 
0.118  0.036  0.117 0.032  25  
0.118  0.036  0.117 0.032  30 

Aluminum sulfate=٭Alum
1: at λ max  535nm ,2: at λ max 610 nm                                                                        

  

المعامل  المشراقشب الملون الناتج من تفاعل محلول ال دراسة تأثير الزمن على امتصاص تكذلك تم       

ات زمنية متعددة وقيس االمتصاص مقابل محلوله الصوري عند طول موجي عند فتر وفق الطريقة المقترحة

 2 ومن النتائج المبينة في الجدول CAS للكاشف  نانوميتر610، وطول موجي ECR للكاشف  نانوميتر535

  .  المعقد الملون يتكون عمليا مباشرة ويبقى مستقرا لمدة التقل عن نصف ساعةأنيالحظ 
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  . المحاليل الناتجة عن محلول شب المشراقامتصاصعلى شدة تأثير الزمن : 2جدول ال

  

Reagent /Absorbance of different amounts of aluminum sulfate    
CAS2  ECR1  

30 µg Alum  10 µg Alum 30 µg Alum 10 µgAlum  

  
Time 
(min)  

0.117  0.034  0.116 0.030 0 
0.117  0.034  0.117  0.030  5 
0.117  0.034  0.117  0.031  10 
0.117  0.034  0.117 0.030  15 

0.117  0.034  0.117 0.030  20 
0.117  0.034  0.117 0.031  25  
0.117  0.034  0.117 0.030  30 

at λ max  535nm ,2 : at λmax 610 nm :1  

  

 نقـاوة   اذعمليا بين ألمحلول ألقياسي وكذلك الناتج عن شب المشراق تبين أن أألخيـر              أن القراءات ألمتقاربة    

   .عالية
 

 و CAS اشـفين للمحلول ألقياسي والمجهول من كبريتات األلمنيوم باسـتخدام الك        شدة االمتصاص   : ثانيا  

ECR .   

 مـن   مـل  3  إلى 0.5من     بأخذ حجوم مختلفة  لمحلول القياسي والمجهول    ل شدة االمتصاص تم دراسة         

 وقـيس   ECR و CAS اشـفين مـن الك  م كـل    ، وباسـتخدا  مليون/جزء10 تركيز األلمنيوممحلول كبريتات   

 وقد حصلنا ECRللكاشف نانوميتر  535 و CASللكاشف   نانوميتر610  الموجي الطول االمتصاص عند 

  .)3( المحلول المضاف كما في جدول  مع زيادة حجم االمتصاصقيمفي على ارتفاع 
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   اشفينباستخدام الك  األلمنيومريتات  من كب)شب المشراق(  المحاليل القياسية و امتصاص: 3جدول ال 

CAS و ECR .  

  
Absorbance /Sample 

Standard Mishraq alum  
CAS  ECR CAS ECR  

ml of Alum  
10ppm  

0.017  0.016  0.016 0.016 0.5 

0.036  0.034  0.034  0.032  1 

0.054  0.051  0.051  0.048  1.5 

0.074  0.072  0.072 0.070  2 

0.098  0.096  0.096 0.094  2.5 
0.118  0.116  0.116 0.116  3  

 

مع الشب  عند المقارنة المحلول المحضر من شب المشراق ذو نقاوة عالية أندل على ت  3الجدول نتائج    

   .القياسي
 

  المنحني ألقياسي  :ثالثا

 وذلك ECRو CAS  اشفين الك وباستخدامالمنحني القياسي وذلك بأتباع الظروف المثلى للتقدير  تم رسم      

 كبريتات مليون/جزء10 مل من محلول 3 إلى 0.5من(بقياس االمتصاص لعدة تراكيز من كبريتات األلمنيوم 

 إضافة فقط لسهولة الحصول عليه CASالكاشف وأعتمد  .)القياسي والمجهول:ولكال المحلولين ) (األلمنيوم

  .يبينان المنحنيين للمحلول القياسي والمحلول المجهول) 2(و ) 1(إلى نتائجه الجيدة من حيث التقدير والشكل 

  

y = 0.194x - 0.003
R² = 0.9930

0
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nc
e

  
  .منحني المعايرة لمحلول كبريتات األلمنيوم القياسي:  1الشكل 
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y = 0.191x
R² = 0.9950
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  .منحني المعايرة لمحلول شب المشراق: 2الشكل 

 
 R2    نقاوة شب المشراق عالية وهي مساوية لنقاوة الشب القياسي وذلـك ألن قيمـة   أنمن الشكلين نستنتج 

 (Christian, 2004 ) .  متقاربة جدا

  

  : دقة وتوافق الطريقتين 

الطيفية الحالية والوزنية المعتمدة من قبل الـشركة العامـة لكبريـت            (قتين  يوتوافق الطر  دقة   تم اختبار       

خمـسة  (طريقـة الوزنيـة     بالطريقة الطيفية ونموذج واحد     بال تراكيز ةوذلك من خالل تحليل ثالث    ) المشراق  

  .على التوالي ) 5( و) 4( والنتائج المستحصلة مبينة في الجدولين) مرات لكل منها

   

  . الطريقة الطيفيةوتوافقيةدقة :  4 جدول ال

   
Abs.of Aluminium using  

CAS 
Conc.ppm 
  Unknown Standard  شب المشراق

%*Recovery, **RSD,%  

0.1  0.016  0.016  100  2.4  

0.4  0.072  0.074  97.3  0.5  

0.6  0.116  0.118  98.3  0.3  
*Average of five determinations  
  Average of recovery % =98.5  
**Average RSD%=1.1    
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  .الطريقة الوزنية في نموذج شب المشراقوتوافقية دقة : 5جدول ال

  

RSD,   %   
Precision   

Recovery,*%  
Accuracy      Al2O3**العملية  Determination No  

0.9  94.8 16.3 1 

0.9  94.8  16.3  2  

0.9  94.8  16.3  3  

1.2  95.03  16.4  4  

  

1.2  95.9  16.5  5  
*Average of five determinations 
  Average of recovery % = 98.12  

       **Average RSD%=1.00 
    

الطيفية الحالية مقنعة من ناحية الدقـة والتوافقيـة لتحليـل شـب            من النتائج في الجدولين يتضح أن الطريقة        

   .)5جدول (المشراق كما هو الحال للطريقة الوزنية 

  

   : ألوزنيةمقارنة الطريقة الطيفية والطريقة 

 المستحصلة  t مقارنة الطريقتين من خالل تحليل نموذج لشب المشراق بكلتا الطريقتين كانت قيمة              تتم      

  %95 مستوى ثقـة  والبالغة عند )(Christian, 2004  الجدوليةtمقارنة بقيمة )  درجات حرية انثمل( 1.73

  .ان مما يدل أن الطريقتين متوافقت2.306

  : تقدير الفلوريد 

مـادة لمنـع   بوصـفه    يستخدم فلوريد الصوديوم     إذ من العناصر المهمة وخاصة في أمالحه        الفلور ديع      

والطريقة الحالية تعتمد على انخفاض شدة لون المعقد الناتج عن تفاعـل             ) 2007، ألعبيدي(تسوس األسنان   

  ) CAS) ,1970 ; Einaga ,1981 Dixonاأللمنيوم والكاشف 
  CAS + +  x F-       → Al - Fx   Al- CAS   

     معقد ملون                معقد عديم اللون 

  أستقرارية ألمعقد: أوال

 مليون / جزء5 من مل  1 إضافةالناتج من خالل  األوليةتحت الظروف قرارية المعقد  دراسة استتتم     

وتم قياس طيف االمتصاص للمحلول الناتج  الفلوريد المحاليل المستخدمة في تقدير إلىفلوريد الصوديوم 
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المعقد كان  وتبين أن 6والطول الموجي األعظم والدالة الحامضية وحصلنا على النتائج المبينة في الجدول 

  .األقل على مستقرا لفترة ساعة

  

  .امتصاص المعقد المتكون تأثير الزمن على : 6جدول ال

  

60  50  40  30  20  10  0.0  Time, min . 
  

  0.108  0.108  0.108  0.108  0.108  0.108  0.106  
*Abs./1ml of          
5ppm of  NaF 

present in 25 ml  
at:λ max 547nm ; pH=5.96; color of sample is violet                                        *  

  تأثير الدالة ألحامضية : ثانيا

    دراسة تأثير الدالة الحامضية على شدة لون المعقد الناتج من تفاعل ايون األلمنيومتتم      

مليون من /زءج 5وبوجود  %0.075ركيز بت) CAS( كاشف  مل2 مع )كبريتات األلمنيوم مليون/جزء10(

 موالري حامض الكبريتيك والنتائج مبينة في 0.5 حجوم متعددة من محلول بإضافة وذلك الصوديوم  فلوريد

   .)7(جدول 

    

  .الفلوريدبوجود  )Al- CAS( عقدم امتصاصتأثير الدالة الحامضية على  : 7جدول ال

  
Absorbance 

  

 * A∆  Present         
 NaF  

Absent    
NaF 

λ max 
)nm( 

ml of 
0.5M 

H2SO4 

0.032 0.252 0.284 545 0.0 

0.1 0.200 0.301 547 1.0  

0.067 0.184 0.251 547 2.0  

0.036 0.164 0.200 547 3.0  

0.02 0.140 0.160 547 4.0  

  

  

0.01 0.100 0.110 547 5.0  

F absent – F present                                                       =  A∆*      
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 ، ونود أن ∆A  ـلأعلى قيمة  حامض الكبريتيك ألنه أعطى  موالري0.5 من محلول مل 1تم استخدام      

 وذلـك لتغيـر الدالـة الحامـضية      نانوميتر547 إلى نانوميتر 610 الطول ألموجي قد تغير من   أننشير 

   .للمحلول

  

 والنتائج مبينة في جدول امتصاص المعقدعلى  )CAS( ية الكاشف دراسة تأثير كمتتم  :تأثير كمية الكاشف

)8(.   

                      

  . بوجود الفلوريد على المعقدCASتأثير كمية الكاشف  : 8جدول ال    

  

4.0  3.0  2.0  1.0  0.5  0.3  ml of 0.075% 
CAS 

0.098  0.158  0.201  0.108  0.059  0.048  Absorbance 

  

 للمعقد المتكون، عليه أكبر فرق لالمتصاص أعطى CAS من الكاشف مل 2حجم  أن 8ل نستنتج من الجدو 

  .  للتجارب الالحقة مل 2 حجم اعتمادتم 

  :تأثير كمية الفلوريد 

 تم تحضير محاليل تحوي مكونـات       إذدراسة تأثير كمية الفلوريد المضاف على شدة االمتصاص،          تتم     

 مللتر  25حجم نهائي   بمختلفة من الفلوريد وتخفف المكونات بالماء المقطر و        مع حجوم     نفسها المحاليل السابقة 

   .9 وحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول نانوميتر 547  االمتصاص عند شدةوقيس

  

   .المعقدامتصاص تأثير كمية الفلوريد على :  9 جدول ال  

  

5.0  3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  0.5  0.0  ml of           
NaF( 5ppm)  

0.101  0.140  0.150  0.165  0.174  0.184  0.200  0.210  Absorbance 

 
  :القياسي المنحني 

 5 مـن فلوريـد الـصوديوم تركيـز        مـل  5  إلى 0 تم رسم المنحني القياسي بأخذ حجوم متزايدة من              

 9 المقاسة للمحلول ألنهائي مقابل المحلول الصوري كما موضح فـي جـدول            االمتصاص   مليون وشدة /جزء
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  1  إلـى 0.1بمدى التركيز مـن  ) بطريقة عكسية (  المنحني القياسي الذي يتبع قانون بير (3)  ويمثل الشكل

  .مللتر/ فلوريد الصوديوممايكروغرام 

  

  
 

   . معامل وفق الطريقة المقترحة لفلوريد الصوديومالمنحني القياسي:  3الشكل 
 

  تطبيق الطريقة

 أقـراص (   في نمـوذج المستحـضر الـدوائي       فلوريد الصوديوم حة لتقدير   تم تطبيق الطريقة المقتر          

Sinaflor( 10 والنتائج موضحة كما في الجدول .  

  

  .نتائج الجزء التطبيقي للمستحضر الدوائي: 10جدول ال 

  

Recovery%  Absorbance  ml of 5ppm   
    NaF 

100.4  0.211  0.0  
100.5  0.201  0.5  
98.9  0.185  1.0  
98.8  0.174  1.5  
99.3  0.165  2.0  
100  0.150  2.5  
98.5  0.138  3.0  
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  االستنتاجات

تحتاج  وال واقتصاديةالطريقة الطيفية المقترحة لتقدير نقاوة الشب، تمتاز بأنها سريعة، دقيقة، انتقائية،       

 أيضا استخدمت. ن ذات دقة وتوافق جيديا للنموذج المستخدم، وامتازت الطريقة بأنهأولية معالجات إلى

 قيمة أن ألنقصان في إذ الدوائية األقراص لتقدير محتوى الفلوريد في  المقترحة الطيفيةتقدير األلمنيومطريقة 

 من المعقد الملون األلمنيومسحب يقوم ب الفلوريد أناالمتصاص مع زيادة كمية الفلوريد المضاف تدل على 

  .) (Dixon, 1970 ويخفض شدة االمتصاص
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