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الخالصة:

يهدف البحث الى تصميم منظومة حقن جرياني جديدة لتقدير السيريوم الرباعي وذلك من خالل تفاعل السيريوم الرباعي مع
يوديد البوتاسيوم في وسط حامضي وتحرير اليود ذي اللون أألصفر والذي يتفاعل مع صبغة المالكيت واعطاء معقد يعطي قمة
امتصاص عظمى عند الطول الموجي  486نانومتر .وتتضمن الطريقه تصنيع صمام جديد من مواد رخيصة الثمن يمكن
استعماله في التفاعالت التي تحتوي خمسة مواد ومن ثم دراسة الظروف المثلى للمنظومه والتي تشمل تركيز يوديد البوتاسيوم,
تركيز الحامض ,سرعة المضخة ,تركيز ألصبغه ,حجم الحامض ,حجم النموذج ,حجم ألصبغه ,طول ملف التفاعل .واعطت
الطريقة خضوع لقانون بير-المبرت في المدى ( 64 -5ملغم/لتر) .ومعامل ارتباط( , 0.998 ) R2ومعامل تخفيف يساوي
 1.147و 1.160لتراكيز  10و 30ملغم  /لتر على التوالي .

Abstract
The aim of this work was to design a new flow injection analysis unit for the determination of
cerium(IV) by the reaction of potassium iodide with Ce4+ in an acidic medium to released I2
which have yellow color , which reacts with the malachite green dye to give a complex which
have λmax at 684 nm. The method involves manufacturing a new valve from cheap material can
be used in reactions containing five materials and then study the optimum condition for unit
which include acid concentration , flow rate, potassium iodide concentration, malachite green
concentration, acid volume, sample volume, malachite green volume, reaction coil length. Beer's
law is obeyed over concentration rang (1- 40 mg/l), correlation coefficient(R2) was 0.998, and
the dispersion coefficient equal to 1.160, 1.147 for the concentrations of 10 and 30 mg / L
respectively, and interference effects were studied.

المقدمه :
تعد تقنية التحليل بالحقن الجرياني من احدى التقنيات المستخدمة في الكيمياء التحليلية والتي القت االستحسان والقبول في مختلف
المجاالت التحليلية والفضل يعود في وضع اسس هذه التقنية إلى ) Ruzickaو  (Hansenو .[1]Stewartإن تقنية التحليل
بالحقن الجرياني) ) FIAتمتاز بالبساطة والسرعة وقلة الكلفة اذ تستند على استعمال مقادير ضئيلة جداً من الكواشف و بتطابقية
عالية في عملية التحليل بطريقة اوتوماتيكية أو شبه اوتوماتيكية ] .[2تستند هذه التقنية على حقن نموذج سائل في محلول ناقل مالئم
متحرك بصورة مستمرة غير متجزئة اذ يكون النموذج المحقن منطقة تنتقل الى ملف التفاعل للمزج وتكوين ناتج ثم باتجاه
المكشاف الذي يسجل بصورة مستمرة االمتصاصية أو جهد القطب أو أي عامل فيزيائي أخر يتغير نتيجة لمرور مادة النموذج
خالل خلية الجريان ]. [4,3السيريوم من عناصر الالنثانات رمزه  Ceوعدده الذري  , 58أكتشف سنة  1839من قبل
 ,Mosanderوهو معدن فضي يشبه الحديد في اللون واللمعان يمتلك كثافة مساوية إلى  6.770غم.سم, 3-درجة انصهاره تساوي
 1068كلفن ودرجة غليانه  3716كلفن] .[5يوجد السيريوم في الطبيعه مع بقية عناصر الالنثنات في معادن االلنايت  ,البستنايت,
المونازايت,السيرايت والسمارسكايت ,وان االلنايت والمونازايت من المصادر المهمه للسيريوم تجاريا] .[6يمتلك السيريوم ثالث
حاالت تاكسدية ( )IV(,)III(, )IIحيث إن الحالة التاكسدية ( )IIهي الحالة النادرة له أما الحالتان األخيرتان فهما األكثر شيوعا
وخصوصا الـحالة ( )IVالتي تسلك كعامل مؤكسد قوي في المحاليل المائية] .[5قدر السيريوم بطرائق متعدده منها باستخدام طريقة
الحقن الجرياني] [8,7وطرق طيفيه باستخدام كواشف عضويه مثل 2-Methyl -4- (3,4- dihydroxy phenyl ) thiazole
Leuco Xylene Cyanol FF ,[10] 2,4-dihydroxy benzophenone benzoic hydrazone ,[9] hydrochloride
]pyrogallol ,[14] pyridine2,6-diol ,[13] propionyl promazin phosphate(PPP),[12] Arsenazo III ,[11
 .[15] redوقدر السيريوم بطرق اخرى مثل  ,[18,17] ICP-AES ,[16] ICPوقدر كهربائيا من خالل تصنيع اقطا انتقائيه
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له ] ,[19وقدر بواسطة قطب الزئبق المتقاطر ] ,[20وقدر بطريقة التفلور] .[21اما العمل الحالي فيتضمن جزئين الجزء أألول
تقدير السيريوم( ) VIمن تفاعله مع يوديد البوتاسيوم في وسط حامضي وتحرير اليود ذي اللون أألصفر الذي يعطي قمة امتصاص
عظمى عند الطول الموجي( )351nmوباستخدام صمام رباعي تم تصنيعه محليا من مواد رخيصة الثمن ويضاهي الصمامات
العالمية .اما الجزء الثاني فيتضمن تقدير السيريوم( )VIمن نفس التفاعل ولكن بواسطة التحري عن اليود الناتج باستخدام صبغة
المالكيت الخضراء التي تعطي قمة امتصاص عظمى بعد تفاعلها مع اليود عند الطول ألموجي( )684nmلذا تطلب أألمر الى
تصنيع صمام ثاني جديد بقدرة تحميل اكثر من أألول.
 .0أألجهزة والمواد المستخدمة :
 0.0أألجهزة المستخدمه :
الجدول (  ) 5يوضح االحهزه المستخدمة في البحث.
جدول ( )5االجهزه ألمستخدمه في البحث.

3.5المحاليل المستخدمه :
حضر محلول  Ce4+بتركيز( )1000 mg/lبإذابة  0.3913 gمن نترات ألسيريك أألمونياكيه في  100 mlماء مقطر المحتوي
على  0.5 mlحامض النتريك ] .[11وحضر محلول  KIبتركيز( )0.2 mol/lباذابة  8.3 gمن يوديد البوتاسيوم في  250 mlماء
مقطر .حامض الكبريتيك ) (1 mol/lحضر بأخذ  5.55 mlمن الحامض وخفف الى  100 mlبالماء المقطر .وحضر
محلول( )0.05%لصبغة المالكيت الخضراء من اذابة  0.05 gمن الصبغة واكمل الحجم الى  100 mlبالماء المقطر].[22

.3تصميم المنظومة األولى :
 0.3تصنيع الصمام :
تم ت صنيع صمام رباعي من مواد رخيصة الثمن ومتوفرة محليا وبقدرة تحميل مادتين وهو صمام يحتوي على اربعة صمامات
ثانويه يمكن استخدامه في التفاعالت التي تحتوي ثالث مواد او اكثر وكما موضح بالشكل(.)5

 3.3تصميم المنظومة:
وبعد تصنيع الصمام تم ربط المنظومة وبالشكل التالي والمكونه من المضخه( ,)Pumpالصمام ,ملف التفاعل (,)R.C
المكشاف( ,)Dوالمسجل( ,)Rوكما في الشكل(.)2

54

جامعة كربالء  //المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية للعلوم الصرفة 3102

الشكل()2مكونات المنظومة أألولى.

 2.3اختيار التصميم أألمثل للمنظومة :
هناك تصميمان للمنظومه وهما ( )Aوالذي يتمثل بجعل الحامض كناقل ويتم تحميل النموذج ويوديد البوتاسيوم عن طريق
الصمام ,اما الثاني( ) Bبجعل يوديد البوتاسيوم كناقل وتحميل النموذج والحامض عن طريق الصمام .وأعطى التصميم ( )Bنتائج
افضل لذا تم اختياره .والشكل (  )3يوضح التصميمان:

الشكل( )3التصميم ( )Aوالتصميم( )Bللمنظومه.

الشكل( )3التصميم ( )Aوالتصميم( )Bللمنظومه.
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 4.3دراسة الظروف الفضلى للمنظومة أألولى :
 -0تأثير تركيز يوديد البوتاسيوم :
استخدمت تراكيز مختلفه ليوديد البوتاسيوم تراوحت ( 0.06 - 0.3مول/لتر) مع تثبيت بقية العوامل من تركيز السيريوم
الرباعي( 10ملغم/لتر) تركيز الحامض(1مول/لتر) ,سرعة المضخه( 2.8مل/دقيقه) ,طول ملف التفاعل(100سم) ,حجم
الحامض( 157مايكروليتر) ,حجم النموذج(157مايكرولتر),وكانت النتائج كما موضحه في الشكل( )6والجدول( ,)2حيث اظهر
ان استخدام تركيز( 0.2مول/لتر) أعطى أفضل استجابة والذي تم اختياره لتحديد الظروف أألخرى للمنظومه.

 -3تأثير تركيز الحامض :
استخدمت تراكيز مختلفه لحامض الكبريتيك تراوحت ( 0.1 – 1.3مول/لتر) ,مع ثبات بقية الظروف ,وكما موضح في الشكل
( )1والجدول( ,)3حيث اظهر ان استخدام تركيز( 1مول/لتر) أعطى أفضل استجابة.
 -2تأثير سرعة المضخه :
لدراسة تأثير سرعة الجريان تم تغير سرعة المضخه حيث تراوحت ( 1.5 – 5.3مل/دقيقه) ,مع ثبات بقية الظروف ,والشكل
()4و الجدول ()4يوضحان النتائج ,حيث اعطت السرعه( 2.2مل/دقيقه) افضل قمه ,ولكن من خالل الشكل والجدول نالحظ ان
اعلى قمه كانت عند السرعه(1.5مل/دقيقه) وقد اهملت ألنها منشطره ومشوهه.
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 -4تأثير طول ملف التفاعل :
استخدمت اطوال مختلفة من ملفات التفاعل تراوحت ( 150 – 50سم) ,مع ثبات بقية الظروف وكانت افضل استجابه عند طول
 100سم .والشكل( )1والجدول( )1يوضح النتائج.

 -5تأثير حجم الحامض على القمة :
استخدمت حجوم مختلفه لتحديد الحجم الذي يعطي افضل قمه مع ثبات بقية الظروف وقد كان مدى األحجام يتراوح ( 235.5 -
 117.75مايكروليتر) ,والشكل( )8والجدول( )4يوضحان تأثير حجم الحامض حيث كانت افضل قمه عند استخدام حجم(196.25
مايكروليتر) على الرغم من ان الحجم  235.5اعطى اعلى قمه ولكن استبعدت ألنها كانت مشوهه.
 -6تأثير حجم النموذج على القمة:
استخدمت حجوم مختلفه لتحديد الحجم الذي يعطي افضل قمه مع ثبات بقية الظروف وقد كان مدى األحجام يتراوح ( 235.5 -
 117.75مايكروليتر) ,والشكل( )1والجدول( )1يوضحان تأثير حجم نموذج السيريوم حيث كانت افضل قمه عند استخدام
حجم( 157مايكروليتر) على الرغم من ان الحجم  117.75اعطى اعلى قمه ولكن استبعدت ألنها كانت مشوهه.
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 -7منحني ألمعايره :
حضرت سلسلة من التراكيز تراوحت بين ( 50 - 0.5ملغم/لتر) حيث كانت خطية النتائج بين ( 40 – 1ملغم/لتر) وكما موضحه
في الجدول()8والشكل( )54وكان حد كشف ( )0.5ملغم /لتر ومعامل ارتباط .) 0.998( R

 -8دراسة معامل التشت :
ان دراسة معامل التشتت من اهم الدراسات في تقنية الحقن الجرياني لمعرفة مقدار التخفيف الذي حصل للمحاليل خالل تواجدها
في المنظومة من بداية حقنها الى حين قياس النتيجة بواسطة المكشاف ويمكن التعبير عن درجة التخفيف] [24,23بما يسمى
معامل التخفيف  Dوالذي يمكن قياسه من خالل المعادلة التالية :
D= H˚/ Hmax
حيث ˚ Hهو ارتفاع القمة بدون تخفيف (من خالل اجراء التفاعل خارج منظومة الحقن الجرياني)  H max .هو ارتفاع القمة مع
التخفيف ( عندما يجري التفاعل داخل منظومة الحقن الجرياني ).
تم من خالل الدراسة حسا معامل التخفيف لتركيزين هما  10و 30ملغم  /لتر وكان معامل التخفيف يساوي  1.33و 1.32على
التوالي وكما موضح بالشكل(.)55
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 -9دراسة المتداخالت :
تمت دراسة المتداخالت لاليونات الموجبه ( )Al , K , Na , Cd , NH4 ,Ca , Mg , Cu , Sn , Bi
والسالبه( )Cl-, oxo-, SO42-, CN- NO3-, MoO42- F-, IO4-, CrO42-وكذلك ()EDTA, Glucoseعلى تركيزين للسيريوم
الرباعي ( 30,10ملغم/لتر) مع ثالث تراكيز مختلفه للمتداخل على كل منهما احدهما مساوي لتركيز السيريوم الرباعي وآخران
هما(100,50ملغم/لتر)  .واوضحت النتائج ان  F-, IO4-, CrO42- , Cu2+, Sn4+, Bi3+تتداخل لذا تم استخدام عوامل حجب
مناسبه لكل من هذه أأليونات قبل عملية التقدير.
 .2تصميم المنظومة الثانية:
تم تطوير المنظومة األولى وذلك من خالل اضافة صبغة المالكيت الخضراء التي تتفاعل مع اليود المتحرر من التفاعل السابق
حيث يتكون معقد يعطي قمة امتصاص عند ( , )684 nmلذا تطلب العمل تصنيع صمام جديد مناسب لهذا التفاعل علما ان
المضخة المستخدمه هي احادية القناة لذا تم تصنيع صمام نستطيع من خالله تقسيم التيار الناقل الى اتجاهين األتجاه أألول يذهب
باألتجاه الذي يتكون من خالله اليود ,اما أألتجاه الثاني يحمل من خالله الصبغة وكما موضح في الشكل(.)52
3+
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وبعد ربط أألجزاء تم الحصول عل المنظومة الموضحة بالشكل التالي()53
 0-2دراسة الظروف الفضلى للمنظومة الثانية:
 -5تأثير سرعة المضخة :
لدراسة تأثير سرعة الجريان تم تغير سرعة المضخه حيث تراوحت ( 3 -0.85مل/دقيقه) ,مع ثبات بقية الظروف ,والشكل
()53و الجدول ()1يوضحان النتائج ,حيث اعطت السرعه( 2.2مل/دقيقه) افضل قمه.

 -3تأثير طول ملف التفاعل الثاني:
استخدمت ملفات مختلفة الطول تراوحت مابين( )150 -50سم  ,حيث اعطى ملف التفاعل ()50سم افضل قمة وكما موضح في
الجدول( )54والشكل (.)56
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 -2تأثير حجم الصبغة :
استخدمت أحجام مختلفة للصبغة تراوحت(196.25 - 39.25مايكرولتر) حيث اعطى ( 78.5مايكرولتر) افضل قمة وكما
موضح في الجدول( )55والشكل(.)51
 -4تأثير تركيز الصبغة:
استخدمت تراكيز تراوحت( )%0.1 -0.0025واعطى التركيز ( )%0.05افضل قمة وكما موضح في الجدول()52
والشكل(.)51
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 -5منحني المعايرة:
حضرت سلسلة من التراكيز تراوحت بين ( 50- 0.5ملغم/لتر) حيث كانت خطية النتائج بين ( 40-1ملغم/لتر) وكما موضحه
في الجدول()53والشكل( )54وكان حد كشف ( )0.5ملغم /لتر ومعامل ارتباط .) 0.998( R

 -6دراسة معامل التشتت:
تم حسا معامل التخفيف لتركيزين هما  10و 30ملغم  /لتر وكان معامل التخفيف يساوي 1.147و 1.160على التوالي وكما
موضح بالشكل(.)51

 .4االستنتاجات:
 -5تصنيع صمامان للحقن الجرياني جديدان من مواد رخيصة الثمن ومتوفره في أألسواق يضاهي الصمامات المصنعه عالميا
يحوي احدها على اربع صمامات وبقدرة تحميل مادتين معلومة الحجم لذا يمكن استخدامه في التفاعالت الكيميائيه المكونه من ثالث
مواد اواكثر ,والثاني مكون من ثمان صمامات ثانوية وبقدرة تحميل ثالث مواد او اكثر يمكن استخدامه في التفاعالت الكيميائيه
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 واستخدمت تلك الصمامان في تصميم منظومتا حقن جرياني و أعطيا تكراريه عاليه جدا وكان.المكونه من خمسة مواد اواكثر
.الحجم الميت لهما يساوي صفر
 أنموذج30 و40 من خالل النتائج يمكن تصميم منظومتا حقن جرياني جديدة لتقدير السيريوم الرباعي وبسرعة نمذجة تصل إلى-2
. بالساعة في المنظومة أألولى والثانية على التوالي و بتكرارية عالية و مدى خطية واسع وبأقل نسبة تشتت واقل كلفة
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