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Introduction Analytical Chemistry                                              :- مقدمة الكيمياء التحليلية 

 
 الكيمياء التحليلية  

وصف عينة كيمائية وصفًا كاماًل من خالل تعين نوع العناصر  ,هي احد فروع علم الكيمياء
 Qualitative analysisتحليل الوصفي والمواد الموجودة فيها وطرق فصلها وهذا يعرف بال

 .  Quantitative analysisفضاًل عن تحديد مكونات العينة كميًا وهذا يعرف بالتحيل الكمي 
 تصنيف الكمياء التحليلية 

   Qualitative analytical chemistryالكيمياء التحليلية الوصفية  .1
واد في كيفية فصل العناصر او الم تعتبر الكيمياء الوصفية فرعًا من فروع الكيمياء وتبحث

من المخلوطات والتعرف عليها عن طريق الفصل وكذلك التعرف على االسس الحامضية 
 والقاعدية الموجودة في مركب واحد . 

 -  :ويتم ذلك من خالل
 استخدام الحواس  (1
 استخدام المواد الكيميائية (2

 الكيمياء التحليلية الكمية .2
لكمي كمية ذلك الفرع من فروع الكيمياء الذي يهتم بالتقدير ايقصد بالكيمياء التحليلية ال

 . للعناصر او الجذور الحامضية والقاعدية او المركبات الموجودة في عينه ما 
 ويصف التحيل الكمية

طرق التحليل الوزني / يتم ترسيب المادة المراد تقديرها كميًا على صورة عنصر  -1
 وف .منفرد او مشتق ذات تركيب كيميائي معر 

طرق التحيل الحجمي/ يتم تقدير كمية المادة بقياس حجم محلولها الذي يكافئ  -2
يحتوي على عدد معين من  Standard solutionقياسي  محلولحجمًا معينًا من 

 الغرامات المكافئة من المادة القياسية في لتر من محلولها . 
 -اهمية الكيمياء التحليلية:

مياء كالت التي تتصل بفروع الكيمياء والعلوم االخرى ونظم الكيتستطيع معالجة الكثير من المش
 التحليلية كوسيلة هامة بالمجاالت العلمية االخرى . 

 -مثل:
في  ليليةالمجاالت الزراعية والهندسية والطبيعية وغيرها, امثلة على حل المشاكل الكيميائية التح

 الحياة اليومية .
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بة معينة لعقاقير الطبية على عنصر ما نسعندما يحتوي احد ا -في مجال الطب:  -1
عندما يؤدي دوره بشكل صحيح واهمية الكيمياء التحليلية في تحديد 

 النسب الموجودة فيه والتاكد من النسب المسموح بها . 
ر ان تكون السلع التي تدخل فيها المواد الكيميائية يستلزم االم -في المجال الصناعي:  -2

معين .كي تاخذ الشكل النهائي ذات تراكيز ثابتة وبمقدار 
 المرغوب . 

ل في المبيدات واالفات الزراعية بنسب تراكيز   كما هو الحا -في المجال الزراعي:  -3
 المواد العضوية يجب  ان ال تزيد . 

ياء التحليلية بدورها في تقدير بنسبة المواد تقوم الكيم  -في مجال االنتاج النباتي:  -4
بات وبالتالي يمكن تقدير االعراض الغذائية الالزمة لنمو الن

 الناجحة من زيادة اونقص هذه العناصر بالنسبة لنمو النبات. 
  -ل الكيميائي بصفات نذكرها:يتصف المحل -في المجال الكيميائي: -5

 ًا باالجهزة العلمية وطرق استخدام االجهزة بالتحليل . ميجب ان يكون مل .1
ون تبى عليها الطرق المختلفة وان ال يكمتفهم باالسس النظرية التي تيكون  يجب ان .2

 ها .ينى تصنيفها فحسب وانما على تكو قادرًا عل
 ان يكون قادرًا على البحث العلمي .  .3
ي فان يكون قادر على استحداث االجهزة للتحليل وتقييم وتفسير النتائج المستعملة  .4

 عملية التحليل . 
 -تصنيف الكيمياء التحليلية:

لغرض وحجم النموذج وا كيمياء التحليلية منها ما يعتمد على وزن النموذجهناك تصانيف عديدة لل
 من التحليل ووسيلة التحليل . 

 
  -حسب وزن النموذج: (1

 ملغم  100يحدد   Macroماكرونية                            
 ملغم  15ا ملغم الى   Microمايكرونية                           

  -ل تقسم الى:حسب الغرض من التحلي (2
او المواد من  ء تبحث عن كيفية فصل العناصرعلم الكيميا وهي احد فروع -وضعية: -1

المخاليط والتعرف على طرق الفصل باالضافة الى االسس الحامضية والقاعدية في 
 -المركب الواحد ويتم بواسطة:
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ن التمييز مكن التمييز بين السكر والملح عن طريق التذوق او يمكي  -استخدام الحواس: -أ
 م والكبريت عن طريق اللون .فحبين ال

بواسطة  3OAgNوجذر  3ONaNمكن التمييز بين جذر ي -استخدام المواد الكهربائية:  -ب
تكون راسب ابيض من  3AgNO حيث ان مادة نترات الفضة  lHC مع التفاعل الكيميائي

 كلوريد الفضة بينما المادة الثانية ال تكون راسب.
 -الى  التحليلية الكميةتقسم الكيمياء  

علم الكيمياء تهتم بالتقدير الكمي للعناصر والجذور والمركبات  هي احد فروع -كمية: -2
 الموجودة في عينة الماء وذلك عن طريق تقدير هذه العناصر كميًا . 

  -التسحيحات )حامضية وقاعدية(:
 -نظرية القواعد والحوامض:

 االرينوس  .1
 برونشتد  .2
 لويس  .3
ت لماء لتعطي ايونايعرف الحامض استنادًا الى ارينوس المادة التي تتأين في ا -االرينيوس:  .1

 الهيدروجين

     ClHCl H    
                     ايون الهيدروكسيل القاعدة تتأين بالماء لتعطي  - 

NaNaOH OH     
 مكن ان تعطي بروتون .يلمادة التي يعرف الحامض ا -برونشتد: .2

 ي المادة التي تكتسب بروتون . ه -والقاعدة:               
OHويتحول      HH2O الحوامض والقواعد التي ال  وهذا التعريف ال يشمل

 بروتون . تعطي
 ولهذه وضعت نظرية اخرى هي نظرية لويس   
 من االلكترونات .  مكن ان تكتسب زوجاً المادة التي ي -حامض: 
 لمادة التي يمكن ان تعطي )تهب( زوجًا من االلكترونات . ا -قاعدة: 

 الحوامض والقواعد
 لويس .3
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Analytical Chemistry 

 
 

 التحليل النوعي او الوصفي                                           التحليل الكمي 
Quantitative analysis                                         Qualitative analysis  

 
 

 اللي ليل االتحليل الوزني                   التحليل الحجمي                 التح              
Instrumental analysis           Volumetric analysis                Gravimetric analysis   

       
 
 

 دات ات تكوين معقحيحاالكسدة واالختزال          تسات حيحتسبالترسيب    اتحيحتسحامضية وقاعدية             اتحيحتس     
    Complex metric             oxidation = reduction      precipitation                 Acid Base  

      titration                      titration                    titration                           titration 
 
 

 -نظرية القواعد والحوامض:
 االرينوس  .4
 برونشتد  .5
 لويس  .6
يعرف الحامض استنادًا الى ارينوس المادة التي تتأين في الماء لتعطي ايونات  -االرينيوس:  .4

 القاعدة تتأين بالماء لتعطي ايون   H               HCl            H + Clالهيدروجين 
-OH                        -NaOH              Na + OH  

 عرف الحامض المادة التي يمكن ان تعطي بروتون .ي -برونشتد: .5
 ي المادة التي تكتسب بروتون . ه -والقاعدة:                  

مض والقواعد التي ال تعطي   وهذا التعريف ال يشمل الحوا O = OH +H2Hويتحول     
 وتون بر 

  ولهذه وضعت نظرية اخرى   
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 كل حامض له قاعدة قرنية ولكل حامض قرين لهل -الحوامض والقواعد )المرافقة أو القرنية(:

 قاعدة قرينة وبالعكس . 
acid1          H+ + Base1 .  
 
Base2  + H+          acid2 

 المرافق يكون اضعف 
acid1+ Base2                 Base1 + acid2 

 ضعيف          قوي          
 

 " الحوامض "            " القواعد المرافقة "
CN                          HCN    

COOH3CH                   CH 


4
NH                       3NH 

  2CO2H                   3CO2H 
 
 -ابت لزوج الحامض والقاعدة:ث

هو زوج  CNاليوجد ثابت توازن لحوامض القواعد الضعيفة من الممكن حساب هذه القيم مثل 
في الماء ينتج محلول  Na-CNالقاعدة المرافقة عند اذابة سيانيد الصوديوم  HCNالقاعدة 
 قاعدي 











OHHCNOHCN

NaOHHCNOHNaCN

CNNaCN

2

2
 

 
 4KPOور مثل فوسفات البوتاسيوم اما على شكل فسف يمكن تقدير احد مركبات الفسفور -مثال:

 أو على شكل نحاس أوكسيد الفسفور أو على شكل المادة االساسية .
  -( حسب وسيلة التحليل:3
  -(:Volymitivic & analysisالتحليل الكمي الحجمي ) .1
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ة ماداضافة جزء من المحلول القياسي للوصول إلى نقطة االنتهاء التي عندها تكون كمية ال
 االساسية تكافئ المادة المراد تحليلها .

 -يتم تعيين نقطة االنتهاء بواسطة:
a.  استخدام الدالئل 
b.     . عن طريق الصفات الفيزيوكيميائية وفرق الجهد للمحور 

 -(:Gravimetricعن طريق التحليل الكمي الوزني ) .2
 زن المادة عن طريقيمكن تقدير كمية العنصر أو المركب لكمية وزنية بعد ترسيب وفصل وو 

 -استخدام:
 مرسبات العضوية -أ
 مرسبات عضوية -ب
 ترسيب كهربائي  -ج

ند طول موجه معينة تمتصها يتضمن قياس الطاقة الضوئية ع -امتصاص الطاقة الضوئية: .3
 المادة المراد تحليلها .

 -ويتطلب ذلك باستخدام:
 الطرق الطيفية المرئية  -أ
 الطرق الطيفية فوق البنفسجية   -ب
 فية تحت الحمراء الطرق الطي -ج
 االشعة السينية  -د
 الرنين النووي المغناطيسي   -ه

ويات عالية من الطاقة بواسطة يتضمن انتشار المادة إلى مست -انبعاث الطاقة الضوئية: .4
الطاقة الضوئية أو الكهربائية ثم رجوعها إلى مستويات طاقة فينبعث شيئًا من الطاقة 

  -راد تحليلها يتم ذلك بواسطة:الممتصة وتكون مقياسًا لكمية المواد الم
 طريقة تسجيل الطيف االنبعاثي  -أ
 طريقة الفوتو فترب باللهب   -ب
 وميض االشعة السينية  -ج

 
  -الطرق الكهربائية: .5
لتيار الكهربائي مع تركيز المادة المختزلة أو المؤكسدة من يعني كمية ا -البالوغرافية: -أ

 التفاعل الكهروكيميائية .
 لكهربائية بالكولوم التحليل لقياس كمية ا  -ب
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 التحليل بقياس فرق الجهد بالفولط  -ج
 التحليل بواسطة التوصيل الكهربائي   -د
  -يعتمد على شيئين: -تحليل الغاز: .6

 الحجم بطريقة حجمية  -أ
 تقاس بطريقة المانومتر وتقاس بالضغط   -ب

اد عن بعضها البعض في ميلها تشغل فيه اختالف المو  -التحليل الكهرومانوغرافية: .7
  -تزاز )االمتصاص( ويتم بواسطة:لالم

 كرومانوغرافية )االمتصاص( .  -أ
 كرومانوغرافية  )الطبقة الرقيقة(   -ب
 كرومانوغرافية )التجزئ(  -ج
 كرومانوغرافية )تبادل ايوني(  -د
 كرومانوغرافية )الورقة( . -ه
 كرومانوغرافية )الغاز(  -و
  -طرق مختلفة: .8

 التحليل بواسطة البوالرومتر  -أ
 ر الضوء )مطياف الميل( التحليل بقياس انكسا  -ب
 التحليل بقياس المواد المشعة  -ج
 التوصيل الحراري  -د

 
  -استنادًا على ماورد يمكن تصنيف طرق كيميائية وطرق اليه:

ت كيميائية واستخدام اجهزة وزجاجيات بسيطة واهم تتضمن عمليا -الطرق الكيميائية: -1
 شيء هو قياس الكتلة والحجم . 

 ام اجهزة معقدة وتعتمد على الكهرباء والبصريات والحرارةدتتضمن استخ -الطرق االلية: -2
  -المزايا والعيوب :

   -محاسن الطرق االلية: -أ
 يكون التعيين سريع  -1
 يمكن استخدام نموذج صغير  -2
 يمكن تحليل نماذج معقدة  -3
 يمكن الحصول على حساسية عالية  -4
 يمكن الحصول على نتائج موثوق بها  -5
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    -محاسن الكيميائية:  -ب
  ةبسيطالطريقة  تكون -1
 تكون الطريقة مضبوطة  -2
  ةتكون االجهزة المستخدمة رخيصة الثمن تعتمد على القياسيات المطلق -3

 -لية:ب/ عيوب ال 
 تحتاج إلى تغيير اولي  .1
 تعتمد الحساسية والدقة على مرجع االلية  .2
  +5أو  -5حدود بتكون الدقة النهائية  .3
 تحتاج إلى مكان واسع في المختبر  .4
 تدريس خاص . تحتاج إلى .5
 عملية وتكاليف ادامة هذه االجهزة غالية الثمن . .6
 

  -ب/ عيوب الكيميائية:
 فقدان في الخصوصية  .1
 تكون مملة وتستغرق وقتًا طوياًل  .2
 تخفض الدقة بانخفاض الكمية المحللة  .3
 تتاثر الطرق الكيميائية بالظروف الحرجة المحيطة  .4
 

  Titrimetric analyses -التحليل الحجمي:
 -يح:حيح من الطرق المستخدمة في التحليل الكمي فالتسحعتبر طريقة التحليل الحجمي بالتست

مام عملية سريعة تعتمد اساسًا على قياس أو تحديد حجم المحلول القياسي المستخدم الالزم الت
جم التفاعل مع حجم معين من محلول المادة المراد تحليلها ومن معرفة أو تحديد هذا الحجم وح

حلول القياسي المستعمل بالضبط وتركيزه يصبح باالمكان حساب وزن المادة أو النموذج الم
 باستعمال القوانين الكيميائية . 

 
  -ومن الشروط الالزم توفرها في تفاعالت كالتي:

 يجب أن تمثل العملية تفاعاًل بسيطًا تعبرها بمعادالت كيميائية متكافئة .  -1
تستهلك وقتًا التسحيح  يرة وبعكسه فان عمليةيجب أن يحدث التفاعل بسرعة كب -2

 طوياًل 
 يجب أن يكون للتفاعل نقطة انتهاء واضحة . -3
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 أن يستمر التفاعل  إلى نهايته  -4
 -منها:التسحيح  هناك بعض الساسيات التي تستند اليها عمليات

 اناحة, الموازين, اقماع, افر حورق المخروطي, السدجب توفر االدوات القياسية مثل الي .1
 تجفيف . 

 دالئل لمعرفة نقطة انتهاء التفاعل  .2
 .مواد نقية لتحضير المحاليل القياسية  .3

 

 المستخدمة في معايرات التعادل األدلةاهم  -جدول :

اللون في وسط  مدى الدليل الدليل

 حامض

اللون في وسط 

 قاعدي

 اصفر احمر methyl yellow 2.9-4.0    األحمرالمثيل 

 اصفر برتقالي احمر methyl orange 3.1-  4.4المثيل البرتقالي   

 احمر اصفر phenol red 6.8-8.4  األحمرالفينول 

 احمر وردي عديم اللون phenolphthalein 8.3-10.0 الفينولفثالين

 احمر اصفر cresol red 7.2-8.8كريسول احمر

 
 -يشترط في المادة القياسية الولية:

ذا كانت غير نقية من السهل تنفيتها بعد الكشف % وا100ذات تركيب معروف ونقاوة  .1
 أو معرفة الشوائب التي تحتويها كما يسهل تجفيفها وحفظها في حالة نقية . 

 عة لكي ال تكون قابلة الي تغيير خالل عملية الوزن .ميأن تكون مادة غير مت .2
 يجب أن يكون وزنها المكافئ كبير حتى تصبح اخطاء الوزن في حدود االهمال .  .3
 يجب أن تكون مادة سهلة الذوبان في الماء تحت ظروف العمل  .4
  تكافؤأن يكون التفاعل مع المادة القياسية من التفاعالت التي تظهر تمامًا عند نقطة ال .5
 يجب أن تكون المادة القياسية االولية غير ملونة  .6
 يجب أن ال تتاثر بالضوء ودرجات الحرارة والغبار والمواد العضوية االخرى  .7

  -ثال  على بعض المواد القياسية:م
  -تفاعالت القاعدية الحامضية مثل: .1

        3CO2Na 
        7O4B2Na      البوراكس 

 تفاعالت الترسيب  .2
      3AgNO 

KCl, NaCl         النقي 
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   -تفاعالت التأكسد واالختزال: .3
       O2Cl2K 

     3, KBrO3KiO 
  Solutions                                                        -المحاليل:

 ي المحاليل التي تمر من خالل ورقة الترشيح بسهولة .  ه -المحاليل الحقيقية: -1
   -المحاليل العالقة: -2
لتي ال تمر دقائق المذاب من خالل ورقة الترشيح وال هي المواد ا -المحاليل الغروية: -3

 يميائية تسبب ترسيبها .تترسب اذا ترك المحلول مالم تضاف مادة ك
 -وتقسم المحاليل بالنسبة لتركيز المذاب في المحلول كالتي:

 -(:Saturated Solutionالمحاليل المشبعة  ) -1
ة هي المحاليل التي يكون فيها المذاب في حالة توازن حركي مع المحلول في درجة حراري

 معينة . 
  -(:Unsaturated Solutionالمحاليل غير المشعبة  ) -2

محاليل يكون فيها كمية المذاب اقل مما يجب ان تكون في حالة المحلول المشبع في 
 الدرجة الحرارية المعينة . 

  -(:Super Saturated Solutionمحاليل فوق الشباع ) -3
 هي محاليل تحوي كمية من المذاب اكثر مما تحويه المحاليل في توازنها الحركي . 

  -:(Moleالوزن الجزيئي الغرامي )المول 
 هي وزن الصيغة الجزيئية للمركب او الوزن الجزيئي للعنصر مقدارًا بالغرام . 

 -الوزن الجزيئي الغرامي:
                     COOH3O, H= 1,    C = 12 .                      CH=  16 

 غم  60=  12+  3+  12 * 2+1الوزن الجزيئي الغرامي = 
 عنصر او المركب بالغرامات .فئ للوزن المكاهو ال -المكافئ الغرامي:

  = 4SO2H          32Sوزن المكافئ لحامض 

= 
 مجموع االوزان الذرية

= 
1*2 + 32 + 4 * 16 

 2 عدد التكافؤ
 

= 
98 

 =49 gram 
2 
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 وزن المكافئ للعنصر = 
 و.ذ

 عدد تأكسده 
 

  CL = 
35.5 

 =35.5 
1 

 
2ت الحديدوز كبريتا Feوزن المكافئ لـ 

4

2 SOFe   

 =  Feالوزن المكافئ لـ 
55.5 

 =27.75 g 
2 

2وفي كبريتات الحديديك 

3

2 SO)(Fe   

Fe = 
55.5 

 =18.59 m 
3 

ل محل وزن من الهيدروجين او بانه وزن المركب الذي يتحد او يح  -الوزن المكافئ للمركب:
جين او وزن ما يكافئها من عنصر يحتوي على الوزن المذكور من أي ثمانية اوزان من االوكس

 من هذه العناصر بحيث يكون هذا الوزن قاباًل لالحالل او فعااًل . 
مض بالغرامات الذي يحتوي على وزن مكافئ من هو وزن الحا -المكافئ الغرامي للحامض: -1

 .  من الهيدروجين قابل لالحالل او التاين 1.008الهيدروجين او 

 الوزن المكافئ للحامض = 
 وزن صيغته الجزيئية 

 القابلة لالحالل   Hعدد ذرات 
  -الحوامض الحادية القاعدية:

COOH3CH 
HCl                          وزن الجزيئي  = 

  3HNO 
  -الثنائية القاعدية:

4SO2H 
   S2H        
 
 
 

= 
 وزنه الجزيئي

2 
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  -الثالثية القاعدية:
 
 
 

ريق وزن  المذاب الموجود في حجم معين من المحلول عن ط يمكن التعبير عن التركيز -ج
ppm  جزء من المليون( ملي غرام( 

 
 رامغالمحاليل التي كثافتها تساوي ملي غرام لكل لتر او تساوي مايكر 

Ppm = mg /ml  
Ppm = mg /L             او      Ppm = 1 mg /L     

  
 

وكذلك   ml 250من حامض الكبريتيك في  N 0.1 كيف يمكن تحضير محلول ذو تركيز  س/
0.1 M   250في ml  ه غم/لتر وان النسبة المئوية ل 1.09علمًا ان كثافة الحامض في القنينة
 ؟  %98تساوي 

wtM.

1000*%*grSP.
M  

wtM.

1000*%*grSp.
N2   

8.21
49

1000*
1000

98
*1.09

N
2

  

 

9.10
98

1000  *
1000

98
*1.09

M   

 N             0.1 M 0.1تحضير 
         ml 250            ml 250  4من الحامضSO2H 

 
  مكافئات الغرامية قبل التخفيف )محلول مركز( يت الغرامية بعد التخفيف = عدد ملعدد ملي مكافئا

               N1 * V1(ml) =  N2  * V2(ml)  

              21.8  * (x) =  0.1 * 250 

4PO3H= 
 وزنه الجزيئي

3 
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         ml1.14

21.8

250*0.1
X   

 عدد ملي موالت من الحامض بعد التخفيف = عدد ملي موالت من  الحامض قبل التخفيف 
               M1 * V1(ml) =  M2  * V2(ml)  

               10.9 * (x) = 0.1 * 250  
 
            ml294.2

10.9

250*0.1
X   

    Na+لتحضير محلول يحتوي على ايون  NaClما عدد الغرامات الالزمة من  س/
100PPm  250في حجم ml   100وكذلك Ppm  من كلوريد الصوديوم ؟ 

 مايكرغرام =   ملي غرام  
PPm = mg/l   = mg/ml 

 100PPm = 100 mg/l (NaCl)على شكل ملح 
 

 ت الذي يحتوي على وزن مكافئ واحداماهو وزن القاعدة بالغر  -المكافئ الغرامي للقاعدة: -2
 من مجموعة الهيدروكسيل القابلة لالحالل او التاين .

 الوزن المكافئ = 
 وزن صيغته الجزيئية 

  OHعدد ايونات الهيدروكسيل 
 لالزمالمكافئ الغرامي للمادة التي تستهلك سلوك القاعدة في تفاعالتها فهو وزنها بالغرامات ا

من  17.0089غرام ايون الهيدروجين او غرام ايون اولها قدره على معادلة لتفاعلها مع وزن 
  -مثاًل: OH-ايون 

           Ca = 40  
            O = 16         Ca(OH) +                     Ca+ 2  + H2O 

 

 الوزن المكافئ = 
 CaOالوزن الذري لـ 

= 
56 

 =28 g 
2 2 
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 -ح:الوزن المكافئ لالمال
ن اي على وزن من الفلز يمكن  ذي يحتو هو وزن الملح بالغرامات ال -المكافئ الغرامي لالمالح:

 او يحل محل وزن مكافئ للهيدروجين او مايكافئ هذا الوزن من غير الهيدروجين . حديت
 

            Ag = 107               -احادي التكافؤ:
                                3AgNO 

NaCl                      

 الوزن المكافئ = 
 وزنه الجزيئي 

= 
16* 3 + 14+ 107  

 1 عدد تأكسد موجب 
 

 =169 
 

  -ثنائي التكافؤ:

               
3

2

4

1

2

COCa

SONa




 

 

 الوزن المكافئ = 
 الوزن الجزيئي 

= 
23*2 + 32 + 4*16  

2 2 
 =63 

 -ل:الوزن المكافئ للعامل المختز 

 مكافئ للعامل المختزل =  زن الو ال
 الوزن الجزيئي

 المختزلة في الجزيئة الواحدة  e-عدد 
 

  -الوزن المكافئ للعامل المؤكسد:
COOH

COOH

2e 2 CO2 2H2O

 
 و. مكافئ للعامل المؤكسد =  

 الوزن الجزيئي
 التي تكتسبها الجزيئة الواحدة  e-عدد 

 
O8HSO2Mn)5Fe(SOSO2HFeSO10MnOK

2

2

4

2

34424

2

4
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                                                  (+7) - (+2) = +5e 
K = 39 
Mn = 54.9 

 

 و. مكافئ للعامل المؤكسد =  
39  + 54.9 + 4 * 16 

5 
 =31.6 
 

 طرق التعبير عن تراكيز المحاليل 
Methods Expressing solutions Concentrations   

او حالوة المحلول السكري تعتمد على  حقيقيثل لون المحلول المحاليل ,  مان خصائص ال
ء لكيمياا فيو  .كمية المادة المذابة وكمية المادة المذيبةمع تراكيزها . وتراكيز المحلول تتباين 

 عين منوحدات الوزن للمادة المذابة في حجم مبالتحليلية يعبر عن التركيز )تركيز المحلول( اما 
 )المحلول الذي تركيزه معلوماً   Standard Solutionبالمحلول القياسي المذيب وهو مايسمى 

اك بدقة( . او وحدات الوزن للمادة المذابة في حجم او وزن معين من المذيب او المحلول. وهن
ذابة عدة مصطلحات تستخدم للتعبير عن تركيز المحلول وفقًا للوحدات التي توزن بها المادة الم

 وهي: 
ن المادة تعرف بانها عدد االوزان الجزيئية الغرامية )عدد الموالت( م M :  Molarity المولرية

 المذابة في لتر واحد من المحلول . 
 ( ويسمى المحلول بالموالري Mويرمز لها بالحرف )

اء غم )مول واحد( من هيدروكسيد الصوديوم في لتر واحد من الم 40فالمحلول الناتج من اذابة 
 ( . 1Mواحد ) هو محلول موالري

 

 الموالرية = 

 عدد الموالت 

= 

 الوزن 
 الوزن الجزيئي 

 الحجم بالمل  الحجم باللتر 
1000 
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 الموالرية =
  * 1000الوزن 

 الحجم بالمل  *الوزن الجزيئي 
 

 الموالرية =
  * 1000الوزن 
 الحجم بالمل  *و. ج 

 
W * 1000  

M =  
M . Wt * Vml 

 
في  4SO2Hغم من  4.9على  لتركيز الموالري لمحلول حامض الكبريتيك الذي يحتوي ا /1س

  H = 1, S = 32, O= 16مل مع العلم ان االوزان الذرية لـ  400
  4SO2Hنجد الوزن الجزيئي للحامض  (1الحل/ 

 الوزن  الجزيئي = مجموع االوزان الذرية 
M.Wt  = H2SO4 

          =  4  * 16 + 1 * 32 + 2 * 1 = 98 g/L  
   -نطبق قانون الموالرية: (2

 ( =Mالموالرية )
  * 1000الوزن 
 الحجم بالمل  *و. ج 

 

 الموالرية =
1000 * 4.9  

= 
49 

0.135 = 
4000 * 98  98 * 4 

 
  -مثال:

من محلول هيدروكسيد المغنيسيوم  10mlمن حامض الكبريتيك تتعادل بإضافة  15mlوجد ان 
0.1M  ا هي موالرية حامض الكبريتيك ؟فم 

M1 X V 1= M2  X  V2 
M X 15 ml = 0.1M X 10 ml 
M = 0.066M 
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 % 0,85الى حجمه  هما التركيز الموالري لمحلول كلوريد الصوديوم الذي وزن /2س
 w/vالحل / النسبة المئوية للوزن الى الحجم 

 د من المحلول تحتوي على مل . أي ان اللتر الواح 100تمثل عدد الغرامات في        
0,85 

 غرام  8,5=   مل 1000*
100 

 غم / مول  NaCl  =58,5وبما ان الوزن الجزيئي لـ       
W * 1000  

M= 
M . Wt * Vml 

 
0.85 * 1000  

M= 
8.5 * 100 

M = 0.145 mole / liter  
  Molality الموللية 

 (. mغم( من المذيب ويرمز لها بالحرف ) 1000تعرف بانها عدد موالت المذاب في كغم ) 
( من حامض الهيدروكلوريك تعني محلول محضر من اضافة 6mمواللي ) 6فعندما نقول 

 مول من الحامض .  6غم( ماء  لكل  1000)

 ( =Mالموالرية )
 عدد موالت المذاب 

 غم من المذيب 1000
 

 ( =Mالموالرية )
  * 1000الوزن 
 )الماء(وزن المذيب   *و. ج 

 

 ( =Mالموالرية )
  * 1000و 

 وزن المحلول )غم(  *و. ج 
 

غم من الماء . احسب التركيز  500في  NaOHغم من هيدروكسيد الصوديوم(22)مثال/ اذيب 
 المواللي للمحلول الناتج . 
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في عملية تسحيح محلول حامض الكبريتيك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي وجد ان 

43.2ml    من محلولO.236M 36.5لك  هيدروكسيد الصوديوم يستهml من محلول حامض
للون االكبريتيك للوصول الى نقطة نهاية التفاعل حيث تغير لون دليل البروموفينول األزرق الى 

 . 4SO2Hاألصفر ماهي موالرية محلول حامض الكبريتيك
 )هيدروكسيد الصوديوم M1 x V1 = 1/2(M2 X V2حامض الكبريتيك
M X 36.5 ml = 1/2( 0.236 x43.2 ml) 
M=  0.139M  

 
  Normality (N)العيارية   

يرمز و تعرف بانها عدد االوزان المكافئة الغرامية من المذاب التي يحتويها لتر من المحلول .  
 (.Nلها بالحرف )

 36,5للتر الواحد منه على افالمحلول العياري لحامض الهيدروكلوريك هو المحلول الذي يحتوي 
 غم من غاز كلوريد الهيدروجين . 

حد عياري لهيدروكسيد الصوديوم يحتوي اللتر الواحد منه على وزن مكافئ غرامي والمحلول الوا
 غم .  49من الحامض أي على 

 =  Nالعيارية 
 عدد االوزان المكافئة الغرامية للمذاب 

 حجم المذاب باللتر 
 
 

 عدد الموالت للمذاب  =
 الوزن

= 
22 

 =0,5 
 40 الوزن الجزيئي

 =  mالمواللية 
 الموالت عدد 

 =0,5 
 غم من المذيب  1000

 المواللية = 
  * 1000و 

= 
20 * 1000 

 مواللي  1= 
 غم  500 * 40 وزن المحلول غم  *و.ج 
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 Wt  * 1000  
N =  

eq.wt  * Vml 
ر لنتحضومن مقاومة العيارية مع الموالرية توضيح العالقة بين المحلولين العياري او الموالري ف

غم منه في لتر من المحلول .  98ينغبي اذابة   4SO2Hمحلول موالري من حامض الكبريتيك 
ي ان وزنين مكافئين غرامين من  الحامض في لتر من المحلول أوان اذابة هذا الوزن يعني اذابة 

( وعليه فان محلواًل من حامض الكبريتيك تركيزه العياري 2Nعياري ) 2المحلول الناتج هو 
(2N( هو في الواقع ذو تركيز واحد )1M. ) 

 أي ان العيارية دائمًا 
 Mمساوية للموالرية     للحامض احادي البروتون او القاعدة احادية الهيدروكسيل يكون -1

= N  
 2Mg(OH)مثاًل( او القاعدة ثنائية الهيدروكسيد )  4SO2Hللحامض ثنائي البروتون )  -2

 العيارية هي ضعف المولرية . أي ان  M = 2Nمثاًل( 
 3Al(OH)مثاًل( او  القاعدة ثالثية الهيدروكسيد   4PO3Hللحامض ثالثي البروتون ) -3

 هي ثالثة اضعاف الموالرية .  أي ان العيارية M = 3Nتكون 
 M.Wt المولرية هي تتعامل مع الوزن الجزيئي  -مالحظة:

 . eq.Wtالعيارية هي تتعامل مع الوزن المكافئ 
الذي  3CO2Naمل من محلول كاربونات الصوديوم  250 فيما عدد الغرامات المذابة  مثال/
  0.2Nه تعياري

Wt  * 1000  
N =  

eq.wt  * Vml 
 

  Wt  * 1000  
0.2 =  

53  * 250  
 

0.2 * 53 * 250  
Wt= 

1000 

 عدد االوزان المكافئة الغرامية = 
 وزن المذاب غم 

= 
W.t 

 Eq.Wt لغرامي له الوزن المكافئ ا



 لم االرضعقسم  / / الكورس  الثاني  د.احمود خلف جبر الجبوريا. / 2020محاضرات الكيمياء التحليلية / 

 20 

Wt = 2.65 gm .  
 لحساب الوزن المكافئ للحامض نستخدم 

 الوزن المكافئ للحامض = 
 وزن صيغته الجزئية 

 القابلة لالحالل  Hعدد ذرات 
 ( 4PO3Hمثال/ احسب الوزن المكافئ )

 ( نحسب الوزن الجزيئي  1
  98 = 3 + 31 + 64 = 1*3 +31*1 + 16*4  

 
 
 

 =32.6 
 لحساب الوزن المكافئ للقاعدة نستخدم 

 الوزن المكافئ للقاعدة = 
 وزن صيغتها الجزئية 

 OHعدد مجاميع الهيدروكسيل 
 2Mg(OH)احسب الوزن المكافئ لـ 

            58 = 34 + 24 = 2 *  (1 + 16) + 24( نحسب الوزن الجزيئي 1

 الوزن المكافئ للقاعدة = 
58 
2 

 =29 
  40و.ج =  NaOHاحسب و.م لـ 

 
 
 

من 10.6gيتكون من اذابة  3CO2Naاحسب التركيز الموالري لمحلول كاربونات الصوديوم 
  106g/mol= Na2CO3Mلماء المقطر من ا250ml كاربونات الصوديوم في 

 
 
 
 

 ( الوزن المكافئ = 2
 و.ج 

= 
98  

    H 3عدد ذرات 

 = NaOHو.م لـ 
  غم/ مكافئ  40=  40

  1 
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  -الحل :
 

N= m/M=  10.6g/ 106g/mol  
N=0.1mol      ,   V= 250Ml/1000=0.25L 
V= n/M =0.1/0.25 

 
 الوزن  والحجم  لةالتركيز بدل التعبير عن 

 W/Wنسبة الوزن الى الوزن  .1
 فمثاًل تركيز محلول غم من المحلول  100يعتمد هذا التعبير على عدد غرامات المذاب في   

غم من    80لكل  NaClغم من  20% كلوريد الصوديوم يعني  بان المحلول يتكون من   20
  -الماء أي ان:

20 %Nacl تساوي 
20 

100 
 

 % النسبة الوزنية = 
 وزن المذاب 

 وزن المذاب + وزن المذيب 
 

 
 
 

 وزن المذاب اقل من وزن المحلول  مالحظة/ دائماً 
 W/ Vنسبة الوزن الى الحجم  .2

م تستخدم هذه النسبة للتعبير عن تراكيز المحاليل وهي تمثل وزن المادة المذابة الى حج
يعني  PPmمعين من المذيب مثل غم / لتر او ملغم / لتر او نسبة االجراء الى المليون 

 الحجم  *. عدد الغرامات = %  ملغرام واحد من المذاب / لتر من المحلول
 
 
 

 مل تستخدم القانون 50 في  NaOH( من مادة صلبة كان يكون Nعياري  0.1عندما يطلب منا تحضير )
 
  

 = % 
20 

= 
20 

 =20  % 
20  +80  10  

 PPm *عدد الغرامات = 
 ملغرام

 الحجم بالملل  *
 مل  1000
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Wt  * 1000  
N =  eq.wt  * Vml 
 

Wt  * 1000  
N =  

40 * 50 ml 
 

50 * 40 * 0.1  
Wt =  

1000  
Wt  = 0.1 N 

المركز او  4SO2Hعياري مثاًل( من مادة سائلة كان تكون   0.1وعندما يطلب منا تحضير )
HCl ( الوزن الجزيئي 1..... الخ . فيجب ان ناخذ المعلومات )M.Wt (2% النسبة المئوية ) 

  Sp.gr( الوزن النوعي )الكثافة( 3)
 الحامض المركز( ة )خذ هذه المعلومات من القنيوتؤ 

SP.gr * % * 10  
M =  

M.Wt  
 

= 1.4 
1.4 * 98 * 10   

M =  
98 

 ( نطبق قانون التحقيق N 0.1ولتحضير المحلول المخفف )
N1 V1 = N2 V2 

( ة المركزةننيقال  ) = (الحجم المجهول المراد سحبه) ( المخفف(المطلوب تحضيرها للمحلول   (100 ml) 
 

المركز اذا علمت ان المعلومات له هي  3HNOموالري من حامض  M 0.2 حضر محلول 
  63, الوزن الجزيئي = = sp.gr 1.4الوزن النوعي  %= 65,

  
SP.gr * % * 10  

M =  
M.Wt  

 

14.4  للمركز  
1.4 * 65 * 10  

M =  
63 
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 التحقيق   مخفف         مركز  تستخدم قانون                                         

M1 * V1 = M2 * V2 
14.4 * V1 = 0.2 * 100 ml 

= 1.38 ml 
0.2 * 100 

V1 =  
14.4  

ول وهو  الكسر الذي يمثل نسبة موالت المذاب الى موالت المحل -:التركيز الكسري المولي -ب
عدد موالت  2Wمذاب و تمثل عدد موالت ال 1W)موالت المحلول المذيب + المذاب( فاذا فرضنا 

 المذيب . 

 1W الكسر المولي للمذاب = 
2+ W 1 W 

   واحدمجموع الكسر المولي للمذاب والمذيب يجب ان يساوي 
من  gr 80.8ذا علمت ان كثافة محلول حامض الخليك الذي يحتوي اللتر منه على ا -س:

ول بالموالري عبر عن تركيز المحل 3غم ثم لكل سم 1.0097ْم هي  20الحامض في 
 بالفورمالية بالتركيز الموالري بالتركيز  المئوي الوزني ثم بالكسر المولي ؟ 

( لمادة بانه ذلك المحلول الذي يحتوي على  Fيعرف المحلول بالفورمالية ) -(:Fالفورمالية )-4
لية فورماوزن صيغته الكيميائية من تلك المادة في لتر من المحلول وغالبًا ما تكون الموالرية وال

متماثلة خصوصًا عندما يكون المركب من النوع التساهمي )بانه يوجد من المحلول على شكل 
 جزيئات(. ويستعمل مصطلح الفورمالية عندما ال يتواجد المذاب في المحلول على شكل جزيئات

 موالرية( . بك على شك ايونات )فورمالية 
  

W 

F =  
F ,ml 
V,ml 
1000 

 
V,ml  

W = F * F, Wt *  
1000 

ول مذيب او المحليعبر عن التركيز بوحدات المادة المذابة في  حجم او وزن معين من ال -ثانيًا:
 -كما يلي:
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  -لتركيز المئوي الوزني ويكون على نوعين:ا -أ
% 10لول ذا قيل بان تركيز المحا -مثاًل: غم من المحلول 100 *عدد غرامات المذاب  -1

غم من المذيب  90غم من المادة المذابة في  10فمعنى ذلك ان المحلول يتكون من  
 -)المحلول(:

10 + 90 = 100  

= W % =   النسبة المئوية  
10 

% 10 = 100 *  
100 

 غم من المذاب  100دد غرامات المذيب في ع -2

= %  
W0 
W0 + W 

 
 

منالماء 150Mlصوديوم في محلول تم تحضيره بإضافة احسب التركيز الموالري لهيدروكسيد ال
 0.2Mمن محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 100Mlالمقطر الى 

قبل التخفيف      M1= o.2m  , v1= 100ml 
  m2= ? , v2=150ml + 100ml=250ml  بعدالتخفيف 

-الحل :  
o.2m*100ml = m2*250 ml  

m2= o.o8m 
دد ععالت التي تحدث فيها تغيرات في التشمل على جميع التفاو  -تفاعالت الكسدة والختزال:

اًل ان مختز  التأكسد, أي انتقال االلكترونات, ويكون المحلول القياسي اما عاماًل مؤكسدًا او عامالً 
ود والي من اهم العوامل المؤكسدة هي برمنكات البوتاسيوم, وكبريتات السيريوم وكبريتات المنغنيز

 الخ .  3KIOم وايونات البوتاسيو 
او  كثر من ذرة عنصرهو تبديل في حالة التأكسد اذ يتم التأكسد بازالة الكترون او ا  -التأكسد:

 ايون او جزئية مسببًا تغيرًا في حالة التأكسد الى شحنة موجبة اكبر . 
 وة عنصر او ايون اهو تبديل التأكسد اذ يتم باضافة الكترون واحد او اكثر الى ذر  -الختزال:

 جزيئة مسببًا تغيرًا في حالة التأكسد الى شحنة موجبة اصغر . 
ادة ملذا فان عمليتي االكسدة واالختزال تجريان في ان واحد الن االلكترونات المعطاة من قبل 

 متفاعلة يجب ان تؤخذ من قبل مادة متفاعلة اخرى .
 مثال/  
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O4H5FeMn5FeMno8H
2

322

4
   

ان ايون 

4
Mno ( هو العامل المؤكسد اذ يكتسبV+ )Mn  الكترونًا واحد وكل ذرةMn 

عاماًل مختزاًل او واهبًا لالكترونات اذ كل ذرة واحد  2Feتستقبل خمسة الكترونات . كما يعتبر 
يكونان مرافقين لبعضهما كما ان  3Feو  2Feتعطي الكترونًا واحدًا . ان  Fe من 

4
Mno 

2Mnو    . مرافقان لبعضهما ايضًا 
على هيئة  3Feو  2Fe تستخدم وسط حامض للتفاعل اعاله وذلك لمنع ترسيب 

 هيدروكسيدات .
 Equilibrium of oxidation reduction reactions  توازن تفاعالت التأكسد والختزال

 تشمل الخطوات المنبعة لتوازن معادالت التفاعالت الكيميائية الخاصة بالتأكسد واالختزال
  -مايلي:

 احداً الوزن المكافيء للعامل المؤكسد او المختزل بانه الوزن الذي يكتسب او يحرر الكترونًا و 
 اره واحد . يعاني تغيرًا بعدد التأكسد مقد

  -يمكن حساب الوزن المكافئ للعامل المؤكسد او المختزل كما يلي:

 .م للعامل المؤكسد او المختزل = و -1
 الوزن الجزيئي

 عدد االلكترونات المفقودة او المكتسبة

 .م للعامل المؤكسد او المختزل =و  -2

 
 الوزن الجزيئي

ل عدد االلكترونات المفقودة او المكتسبة خال
 التفاعل لمول واحد من  المادة 

  
اعل لذا تكون قيمة و.م للعامل المؤكسد او العامل المختزل غير ثابتة وتعتمد على نوعية التف

 الحاصل 

 و.م = 
 4KMnoو ج لـ 

5 
 OH4Mn5Fe8HMno

2

2

4
   

 اما التفاعل  

 و.م = 
 4KMnoو ج لـ 

3 
 OH2Mne3H4Mno

224
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 و.م = 
 4MnoKو ج لـ 

1 
2

44
MnoeMno    

 
 الخطوات المتبعة هي 

هي  معادالت تفاعالت التأكسد واالختزال ان الخطوة االولى والمهمة في كتابة وموازنة -1
كتابة المعادلة االصلية غير الموزونة . ومن اجل انجاز ذلك يجب ان تكون المواد 

 المتفاعلة والناتجة وظروف التفاعل معلومة فمثاًل 
الحديدوز بمحلول البرمنكات  2Feالمواد المتفاعلة عند اكسدته 

4
Mno  في وسط

2Mnحامض ويتكون ناتج التفاعل في  المحلول الحامضي    2وFe  
والمعادلة هي                                  322

4
FeMnFeMno 

 أي اواًل تكتب معادلة التفاعل االسياسية بشكل غير موزون .
االختزال اذ يكون عدد تأكسد  –المواد المتفاعلة في التأكسد تقدير تغيير عدد تأكسد  -2

Mn  2اما عدد تأكسد  +7في حالة ايون البرمنكاتMn   أي ان هناك  +2فيساوي
 .  5انخفاض في عدد التأكسد بمقدار خمسة 

لغ وفي حالة االرسينات يب +)As)3فيبلغ عدد تاكسد  3Asoاما  في حالة االرسينيت 
 . 2معنى ذلك ان هناك ارتفاعًا في عدد التأكسد بمقدار  As(5+)عدد تأكسد 

التوازن او مساواة االرتفاع او االنخفاض في عدد التاكسد يطبق مبدأ المضاعف  -3
والنصف  5رورسين بمقدار  Asالمشترك البسيط وذلك بضرب الصنف الحاوي على 

 10ه )اكتسابًا او فقدانًا كليًا مقدار حيث يعطي ذلك  2المنغيز بمقدار  Mnالحاوي على 
  -عشرة( وكما يلي:

3

4

23

34
5AsOMn25AsOMno2    

شحنة  17توازن الشحنات على االيونات وكذلك توازن ذرات االوكسجين حيث يوجد  -4
شحنة في جهة اليمين وثالث ذرات اوكسجين في اليسار  11سالبة في جهة اليسار و 

 اكثر من اليمين . 
 

  -لتوازن هما:هناك طريقتان ل
الى الجانب االيمن من  OH-وسط حامضي( الى الجانب االيسر او اضافة  6H+اما باضافة )

 المعادلة . 
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 يوناتاوسيساعد احد هذين االختيارين على موازنة المعادلة . وبما ان البرمنكنات قد تحولت الى 
يدروكسيد وتتفاعل المنغنيز في الوسط الحامضي فيجب ان يحتوي المحلول على ايونات اله

مكن يايونات الهيدروكسيد المتكونة مع ايونات الهيدروجين  بشكل مباشر لتكوين الماء ولذا ال 
سر الى الجانب االي H+ان تنتج ايونات الهيدروكسيد من التفاعل يدل هذا على انه يجب اضافة 

 وماء الى الجانب االيمن من المعادلة وتكون النتيجة كما يلي . 
O3H5AsO2Mn5AsOMno26H

2

3

4

23

34
   

 
( لسالبةيجب ان يكون مجموع الشحنات الكهربائية )الموجبة و ا قانون حفظ الشحنة الكهربائية/

 على المواد المتفاعلة مساويًا لمجموع الشحنات الكهربائية على المواد الناتجة . 
 

 هي الزيادة في الشحنة الموجبة , او هو عملية فقدان االلكترونات  األكسدة/
- ان تأكسد                               فقد

2
2eI2I    
 صفر      سالب واحد                                                

2- تأكسد     2eZnZn                                                   
 صفر                                                                              2+

 هي نقصان بالشحنة الموجبة , او هو عملية اكتساب االلكترونات  الختزال/
2- اختزال                               

2
2CLCl  e                        

 صفر          1-                                                        
Cu2eCuاختزال                                                  2  

 2صفر           +  
 ملخص كامل لموازنة التفاعالت في الوسط الحامضي )بطريقة نصف التفاعل(

 تقسم المعادلة الى نصفين يدل احدهما على التأكسد واالخر على االختزال .  .1
 الخطوات التالية على كل نصف.   تقوم باجراء  .2

 .  H/Oنوزن ذرات العناصر )عدا االوكسجين والهيدروجين(  -أ
الذي يعاني  فعدد من جزئيات الماء الى الطر باضافة  Oنوزن ذرات االوكسجين   -ب

 نقصًا من ذرات االوكسجين . 
ن الذي يعاني نقصًا في الهيدروجين باضافة عدد م فنوزن ذرات الهيدروجين الى الطر  -ج

 .  Hايونات 
نوزن الشحنات الموجبة والسالبة باضافة عدد من االلكترونات الحد طرفي المعادلة  -د

 بحيث يصبح المجموع الجبري للشحنات على طرفي المعادلة متساو . 
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نجعل عدد االلكترونات المكتسبة والمفقودة في نصفي التفاعل متساو ذلك من خالل  .3
 من خالل الضرب في عدد معين ان لزم االمر مبدأ المضاعف المشترك البسيط وذلك 

نجمع نصفي التفاعل )بعد اختصار االلكترونات من  الطرفين( ويمكن اختصار الماء  .4
 وايونات الهيدروجين 

 تحقق من صحة الموازنة بموازنة الذرات والشحنات .  .5
 

  -مثال تطبيقي:
         تفاعل األكسدة  32 FeFe  
 
      تفاعل االختزال 3-2

72
CrOCr  

2-3وازنة الذرات                                          م -1

72
Cr2OCr   

O7HCr2OCrوازنة االوكسيجين باضافة الماء                         م -2
2

3-2

72
   

H                  O7HCr24HOCr+موازنة الهيدروجين باضافة  -3
2

3-2

72
  

وازنة طرفي المعادلة                                            م -4  eFeFe 32 
                                              O7HCr26e14HOCr

2

3-2

72
  

 ( ثم تجمع وتخذف6( ونصف معادلة األكسدة في ستة )1ان نصف معادلة االختزال في واحد )
 عدد االلكترونات . 

O7HCr26e14HOCr
2

3-2

72
   

                        e6Fe6Fe6 32  
O7H6FeCr26e14HOCr

2

33-2

72
   

 
 التحقيق من موازنة الشحنات 

                       O7H6FeCr26e14HOCr
2

33-2

72
   

 (2-)1(+1)+14(+2)+6(           3)+2(+3)+6)صفر( +7                
 شحنة  24شحنة                       = + 24= +  

وسط  وازن معادلة التفاعل االتي بطريقة نصف التفاعل علمًا بان التفاعل يتم في مثال اخر /
 حامضي 

322

4
FeMnFeMnO    

2اختزال   

4
MnMnO                32و اكسدة FeFe   

             +2         +7                         +3         +2  

بالجمع                            
   بالجمع
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21موازنة الذرات                                                     -1

4
MnMnO   

                         O2Hموازنة االوكسجين باضافة ماء  -2
O4HMnMnO

2

21

4
  

H                  O4HMn8HMnO+موازنة الهيدروجين باضافة  -3
2

21

4
  

                                                   موازنة نصفي المعادلة   -4
  eFeFe 32 

O4HMn5e8HMnO
2

21

4
   

 
نضرب نصفي معادلتي األكسدة واالختزال بعدد لكي نحصل على المضاعف المشترك البسيط 

 زال بين نصفي االكسدة واالخت
 ( 1( ومعادلة االختزال بالعدد واحد )5لذا نصرب معادلة االكسدة بالعدد وخمسة )

  e5Fe5Fe5 32  
O4HMn5e8HMnO

2

21

4
   

O4HMn5Fe8HMnO5Fe
2

231

4

2    
 

 حامضي وازن المعادلة التالية بطريقة نصف التفاعل علمًا بان التفاعل يتم في وسط واجب بيتي/
 . 

3

4

23

3

1

4
ASOMnASOMnO    

 
 /2واجب 

2

2

4
ClMnCLMnO                 

 
ومن ثم تعين  N 0.1 4KmnO تجربة العملي تكون على هذا الموضوع هي تحضير محلول 

 O72Cr2Kاو باستخدام دايكرومات البوتاسيوم  4KmnOالحديد باستخدام 
 

Ppm = 1mg /L 
 Ppm (mg/1000ml) * vml = عدد المليغرامات 

 
(كم ملغرامًا 20Ppmجزء بالمليون ) 20محلول لتر يحتوي على عصير الفاكهة بنسبة  /1ؤالس

 يحتوي المحلول من الفاكهة .
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 الحل/ 

  20 *عدد المليغرامات = 
mg 

 مليغرام 20مل =   * 1000
1000ml 

 
                                          6-Wg = Ppm * Vml * 10  ام بالمليغر  الوزن 

                         Wg = 20 * 1000 * 10-6   = 20 mg 
 

كحول اثيلي ما عدد غرامات الكحول  10Ppm مل( يحتوي على  3800غالون واحد ) /2سؤال
 االثيلي الموجود في هذا المحلول ؟ 

                                          6-Wg = Ppm * Vml * 10  بالمليغرام  الوزن 
   مليغرام  Wg = 10 * 3800 * 10-6   = 38 * 10-3  = 38 mg عدد غرامات 
 

( لتحضير محلول يحتوي Naclماعدد الغرامات الالزمة من كلوريد الصوديوم ) /3سؤال
100Ppm  صوديومNa  مل علمًا ان الوزن الذري لـ  250في حجم يبلغNa  =23 35.5, ولـ 

=  Cl  . 
 

 الحل/ 
100 Ppm = 100 mg/L               100 Ppm = 0.1 g/L 

ml25/g0.020.25*0.1
1000

250
*0.1PPm100   

 
NaCl0.063

23

58.5*0.02
X   

 العيارية .  Nالموالرية و  Mو  Ppmالعالقة بين 
     

1000*eq.w

PPm
N                                 او

1000*M.W

PPm
M  

 
1000*Wt*MPPm              او          

Vml*WM

1000*W
M 
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 Dنسبة التوزيع 
يستخدم هذا المصطلح في حالة استخالص بعض المواد التي يكون تاينه جزئيًا في الماء مثل 

 االحماض الضعيفة حامض البنزوبيك وحامض الخليك .
 Z(HB)فمثاًل حامض البنزويك 

ن ثر تاثير سلبي على عملية استخالصه مهذا الحامض يتأين جزئيًا في الماء وبالتالي هذا يؤ 
م تلعب دور مه PHالمذيب . الن حامض البنزويك يفضل البقاء في الماء وعلى هذا االساس الـ 

  في عملية االستخالص . 
 معادلة 

تكون قليلة وبالتالي يكون االستخالص اصعب من الحالة  Dفي هذا الحالة يحدت تأين قيمة 
 في الحالة التي يكون فيها التأين سريع . KDخدم االولى وقليل ونستطيع نست

 
         The Percent Extractedالنسبة المئوية المستخلصة 

 تعتبر ثابتة وال تعتمد على النسبة الحجمية . اما الجزء المستخلص من Dان نسبة التوزيع 
بر يب العضوي اكالمذاب فيعتمد على النسبة الحجمية للمذبين, ان كان الحجم المستخدم من المذ

يجب ان تذوب كمية اكثر من المذاب في هذه الطبقة )العضوية( للمحافظة على نسبة التركيز 
 -ثابتة بشكل عام النسبة المئوية المستخلصة يمكن التعبير عنها بالمعادلتين التاليين:

 

E % =  
[S]o Vo 

 * 100 
[S]o Vo + [S]a Va 

 
 oVالحجمية لـ  والنسبة المئوية يعتمد على النسبة

oV  , حجم الطبقة العضويةaV  حجم الطبقة المائية 

E % =  
100 D  
D + Va / Vo 

 
  oV   =aVوعندما 

 % E =  100 D  
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D + 1  
 

في الطور  0.10Mيك في وسط حامض بتركيز بيوتير مل من حامض ال 20تم استخالص 
من هذا الحامض بقي في الطبقة ل ملي مو  0.5مل من االيثر علمًا ان  10المائي باستعمال 

 المائية . 
 

 ,  وما هي النسبة المئوية المستخلصة ؟  Dس/ ما هي نسبة التوزيع 
 الحجم  Xل = الموالري الحل// الملي مو 

                    2 = 20 x 0.1 =  )ملي مول من المحلول المائي )كلي 
 عدد الملي موالت الكلية               m mole 1.5 = 0.5 – 2المستخلص في طبقة االيثر 

 ملي موالت الطبقة المائية                       
 فااليجاد تركيز الطبقة العضوية والطبقة المائية تقسم عدد الملي موالت على حجم الطبقة 

 
025.0

20

5.0
,15.0

10

5.1
  

 
6

0.025

0.15

S

S
D

2

1   

aV  =20     ,  ملoV  =10 مل 

% E =  
100 D 

=   
100 * 6 

= 75% 
D + (Va /V0) 6 + (20/10) 

 
 تستطيع أن نجد النسبة من خالل 

% E =  
1.5 * 

100   
= 75% 

2 
 

  Multiple extractالستخالص المتكرر     
من المرغوب عادة ان نحصل على االستخالص وفصل للمذاب بشكل عام وعندما نحصل على 

 أي كل الكمية .  100%ة الفصل بشكل كامل تكون النسب
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وذلك في حالة  100%وفي حالة عدم الحصول على فصل تام أي النسبة تكون بعيدة عن 
 االستخالص لمرة واحدة يمكن اجراء االستخالص المتكرر لزيادة النسبة المئوية .

( وهو 1ملليتر من الطور ) 1Vهو عدد الغرامات والملي موالت المذاب الموجود  1Wعندما 
تر لملي  2Vالماء . تكون الكمية الباقية في هذا الطور بعد االستخالص لمرة واحدة بحجم عادة 

 ( )العضوي( . 2من الطور )

  الكمية الباقية 











12

1

1
vDv

V
WW  

 من المرات  nوعند اجراء االستخالص بعد 













12

1

1
vDv

V
WW  

1Wي الطبقة المائية . = تركيز المذاب قبل عملية االستخالص )الكلي( ف 
W . تركيز المذاب بعد عملية االستخالص )التركيز المتبقي( في الطبقة المائية = 

 العيادية   X]التركيز[ = الوزن المكافئ 
 

  4CClيبلغ معامل توزيع استخالص الكلور من الماء الى رباعي كلوريد الكاربون  مثال/
(KD=10), 100استخالص واحد باستعمال  بإنجازذابًا غرام من الكلور م 0.3 فاذا كان وزن 

 في كل مرة .  CCl4ملليتر من  50استخالصين باستعماله  بإنجازأم  CCl4مل من 
 

 الحل/ 
waterinmole10*4.22   عدد الموالت

71

0.3

M.W

W
M 1  

   
                   

2

1

S

S
KD   

 مول   4CCl =a مل في  100نفترص أن التركيز المذاب المتسخلص في 

mole10*3.84a

100

a10*4.22
100

a

10 3

3







  

 

%91100*
10*4.22

10*3.84
E%

3

3
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  4CCl  =a مل من  50( نفترض أن تركيز المذاب المستخلص من اول استخالص بـ 2
    
 مل  4CCl  =C مل من  50نفترض أن تركيز المذاب المستخلص من ثاني استخالص بـ    
 

b10*4.22

50

10

10
S

S
KD

3

2

1





 

b = 3.52*10-3  mole  
 

 . 4CCluمل  50كمية الكلور المتبقي في الطور المائي باستخدام في مرة 
 

mole10*0.58C

100

C10* 0.7
50

C

10 3

3







  

 
%97100*

10*4.22

 C b
E%

3






 

 التفاعالت
 عالت التي تحدث فيها تغيرات في المددوتشمل على جميع التفا -تفاعالت الكسدة والختزال:

 ان مختزالً  القياسي اما عاماًل مؤكسدًا او عامالً التأكسد, أي انتقال االلكترونات, ويكون المحلول 
ود والي من اهم العوامل المؤكسدة هي برمنكات البوتاسيوم, وكبريتات السيريوم وكبريتات المنغنيز

 الخ .  3KIOوايونات البوتاسيوم 
 

او  كثر من ذرة عنصرهو تبديل في حالة التأكسد اذ يتم التأكسد بازالة الكترون او ا  -التأكسد:
 ايون او جزئية مسببًا تغيرًا في حالة التأكسد الى شحنة موجبة اكبر . 

 
و ة عنصر او ايون اهو تبديل التأكسد اذ يتم باضافة الكترون واحد او اكثر الى ذر  -الختزال:

 جزيئة مسببًا تغيرًا في حالة التأكسد الى شحنة موجبة اصغر . 
ادة مفي ان واحد الن االلكترونات المعطاة من قبل  لذا فان عمليتي االكسدة واالختزال تجريان

 متفاعلة يجب ان تؤخذ من قبل مادة متفاعلة اخرى .
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 مثال/  
O4H5FeMn5FeMno8H

2

322

4
   

ان ايون 

4
Mno ( هو العامل المؤكسد اذ يكتسبV+ )Mn  الكترونًا واحد وكل ذرةMn 

عاماًل مختزاًل او واهبًا لالكترونات اذ كل ذرة واحد  2Feتستقبل خمسة الكترونات . كما يعتبر 
يكونان مرافقين لبعضهما كما ان  3Feو  2Feتعطي الكترونًا واحدًا . ان  Fe من 

4
Mno 

2Mnو   ضًا . مرافقان لبعضهما اي 
على هيئة  3Feو  2Fe تستخدم وسط حامض للتفاعل اعاله وذلك لمنع ترسيب 

 هيدروكسيدات .
 

 Equilibrium of oxidation reduction reactionsتوازن تفاعالت التأكسد والختزال  
 ميائية الخاصة بالتأكسد واالختزالتشمل الخطوات المنبعة لتوازن معادالت التفاعالت الكي

  -مايلي:
 احداً الوزن المكافيء للعامل المؤكسد او المختزل بانه الوزن الذي يكتسب او يحرر الكترونًا و 

 يعاني تغيرًا بعدد التأكسد مقداره واحد . 
  -يمكن حساب الوزن المكافئ للعامل المؤكسد او المختزل كما يلي:

 المختزل =  .م للعامل المؤكسد اوو -1
 الوزن الجزيئي

 عدد االلكترونات المفقودة او المكتسبة

 .م للعامل المؤكسد او المختزل =و  -2

 
 الوزن الجزيئي

عدد االلكترونات المفقودة او المكتسبة خالل 
 التفاعل لمول واحد من  المادة 

  
اعل تعتمد على نوعية التفلذا تكون قيمة و.م للعامل المؤكسد او العامل المختزل غير ثابتة و 

 الحاصل 

 و.م = 
 4KMnoو ج لـ 

5 
 OH4Mn5Fe8HMno

2

2

4
   

 اما التفاعل  
 4KMnoو ج لـ  و.م = 
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3 
 OH2Mne3H4Mno

224
   

 و.م = 
 4KMnoو ج لـ 

1 
2

44
MnoeMno    

 
 الخطوات المتبعة هي 

هي  معادالت تفاعالت التأكسد واالختزالان الخطوة االولى والمهمة في كتابة وموازنة  -5
كتابة المعادلة االصلية غير الموزونة . ومن اجل انجاز ذلك يجب ان تكون المواد 

 المتفاعلة والناتجة وظروف التفاعل معلومة فمثاًل 
الحديدوز بمحلول البرمنكات  2Feالمواد المتفاعلة عند اكسدته 

4
Mno  في وسط

2Mnحامض ويتكون ناتج التفاعل في  المحلول الحامضي    2وFe  
والمعادلة هي                                  322

4
FeMnFeMno 

 أي اواًل تكتب معادلة التفاعل االسياسية بشكل غير موزون .
االختزال اذ يكون عدد تأكسد  –لمواد المتفاعلة في التأكسد تقدير تغيير عدد تأكسد ا -6

Mn  2اما عدد تأكسد  +7في حالة ايون البرمنكاتMn   أي ان هناك  +2فيساوي
 .  5انخفاض في عدد التأكسد بمقدار خمسة 

غ وفي حالة االرسينات يبل +)As)3فيبلغ عدد تاكسد  3Asoاما  في حالة االرسينيت 
 . 2معنى ذلك ان هناك ارتفاعًا في عدد التأكسد بمقدار  As(5+)عدد تأكسد 

التوازن او مساواة االرتفاع او االنخفاض في عدد التاكسد يطبق مبدأ المضاعف  -7
والنصف  5رورسين بمقدار  Asالمشترك البسيط وذلك بضرب الصنف الحاوي على 

 10ه )كتسابًا او فقدانًا كليًا مقدار حيث يعطي ذلك ا 2المنغيز بمقدار  Mnالحاوي على 
  -عشرة( وكما يلي:

3

4

23

34
5AsOMn25AsOMno2    

شحنة  17توازن الشحنات على االيونات وكذلك توازن ذرات االوكسجين حيث يوجد  -8
شحنة في جهة اليمين وثالث ذرات اوكسجين في اليسار  11سالبة في جهة اليسار و 

 اكثر من اليمين . 
 

  -توازن هما:هناك طريقتان لل
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الى الجانب االيمن من  OH-وسط حامضي( الى الجانب االيسر او اضافة  6H+اما باضافة )
 المعادلة . 

 يوناتاوسيساعد احد هذين االختيارين على موازنة المعادلة . وبما ان البرمنكنات قد تحولت الى 
دروكسيد وتتفاعل المنغنيز في الوسط الحامضي فيجب ان يحتوي المحلول على ايونات الهي

مكن يايونات الهيدروكسيد المتكونة مع ايونات الهيدروجين  بشكل مباشر لتكوين الماء ولذا ال 
سر الى الجانب االي H+ان تنتج ايونات الهيدروكسيد من التفاعل يدل هذا على انه يجب اضافة 

 وماء الى الجانب االيمن من المعادلة وتكون النتيجة كما يلي . 
O3H5AsO2Mn5AsOMno26H

2

3

4

23

34
   

 
( لسالبةيجب ان يكون مجموع الشحنات الكهربائية )الموجبة و ا قانون حفظ الشحنة الكهربائية/

 على المواد المتفاعلة مساويًا لمجموع الشحنات الكهربائية على المواد الناتجة . 
 

 هي الزيادة في الشحنة الموجبة , او هو عملية فقدان االلكترونات  األكسدة/
- ن تأكسد                               فقدا

2
2eI2I    
 صفر      سالب واحد                                                

 
2- تأكسد     2eZnZn                                                   

 صفر                                                                              2+
 

 هي نقصان بالشحنة الموجبة , او هو عملية اكتساب االلكترونات  الختزال/
2- اختزال                               

2
2CLCl  e                        

 صفر          1-                                                        
Cu2eCuاختزال                                                  2  

 2صفر           +  
 

 ملخص كامل لموازنة التفاعالت في الوسط الحامضي )بطريقة نصف التفاعل(
 تقسم المعادلة الى نصفين يدل احدهما على التأكسد واالخر على االختزال .  .6
 ء الخطوات التالية على كل نصف.   تقوم باجرا .7
 .  H/Oنوزن ذرات العناصر )عدا االوكسجين والهيدروجين(  -ه
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باضافة عدد من جزئيات عدد من جزئيات الماء الى الطرق  Oنوزن ذرات االوكسجين   -و
 الذي يعاني نقصًا من ذرات االوكسجين . 

جين باضافة عدد من نوزن ذرات الهيدروجين الى الطرق الذي يعاني نقصًا في الهيدرو  -ز
 .  Hايونات 

نوزن الشحنات الموجبة والسالبة باضافة عدد من االلكترونات الحد طرفي المعادلة  -ح
 بحيث يصبح المجموع الجبري للشحنات على طرفي المعادلة متساو . 

نجعل عدد االلكترونات المكتسبة والمفقودة في نصفي التفاعل متساو ذلك من خالل  .8
 ترك البسيط وذلك من خالل الضرب في عدد معين ان لزم االمر مبدأ المضاعف المش

نجمع نصفي التفاعل )بعد اختصار االلكترونات من  الطرفين( ويمكن اختصار الماء  .9
 وايونات الهيدروجين 

تحقق من صحة الموازنة بموازنة  .10
 الذرات والشحنات . 

 
  -مثال تطبيقي:

         تفاعل األكسدة  32 FeFe  
 
      تفاعل االختزال 3-2

72
CrOCr  

2-3وازنة الذرات                                          م -1

72
Cr2OCr   

O7HCr2OCrوازنة االوكسيجين باضافة الماء                         م -2
2

3-2

72
   

H                  O7HCr24H1OCr+موازنة الهيدروجين باضافة  -3 2

3-2

72   
وازنة طرفي المعادلة                                            م -4  eFeFe 32 

                                              O7HCr26e14HOCr
2

3-2

72
  

( ثم تجمع وتخذف 6( ونصف معادلة األكسدة في ستة )1ان نصف معادلة االختزال في واحد )
 عدد االلكترونات . 

O7HCr26e14HOCr
2

3-2

72
   

                        e6Fe6Fe6 32  
O7H6FeCr2Fe614HOCr 2

332-2

72    
 

 التحقيق من موازنة الشحنات 
                       O7H6FeCr2Fe614HOCr 2

332-2

72    

بالجمع                            
   بالجمع
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 (2-)1(+1)+14(+2+)6(           3)+2(+3)+6)صفر( +7                
 شحنة  24شحنة                       = + 24= +  

وسط  وازن معادلة التفاعل االتي بطريقة نصف التفاعل علمًا بان التفاعل يتم في مثال اخر /
 حامضي 

322

4
FeMnFeMnO    

2اختزال   

4
MnMnO                32و اكسدة FeFe   

             +2         +7                         +3         +2  
 
21موازنة الذرات                                                     -1

4
MnMnO   

                         O2Hموازنة االوكسجين باضافة ماء  -2
O4HMnMnO

2

21

4
  

H                  O4HMn8HMnO+اضافة موازنة الهيدروجين ب -3
2

21

4
  

                                                   موازنة نصفي المعادلة   -4
  eFeFe 32 

O4HMn5e8HMnO
2

21

4
   

 
نضرب نصفي معادلتي األكسدة واالختزال بعدد لكي نحصل على المضاعف المشترك البسيط 

 ي االكسدة واالختزال بين نصف
 ( 1( ومعادلة االختزال بالعدد واحد )5لذا نصرب معادلة االكسدة بالعدد وخمسة )

  e5Fe5Fe5 32  
O4HMn5e8HMnO

2

21

4
   

O4HMn5Fe8HMnO5Fe
2

231

4

2    
 

 ضيحام وازن المعادلة التالية بطريقة نصف التفاعل علمًا بان التفاعل يتم في وسط واجب بيتي/
 . 

3

4

23

3

1

4
ASOMnASOMnO    

 
 /2واجب 

2

2

4
ClMnCLMnO                 
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ومن ثم تعين  N 0.1 4KmnO تجربة العملي تكون على هذا الموضوع هي تحضير محلول 
 O72Cr2Kاو باستخدام دايكرومات البوتاسيوم  4KmnOالحديد باستخدام 

 
PPm = 1mg /L 
 PPm (mg/1000ml) * vml = عدد المليغرامات 

 
(كم ملغرامًا 20PPmجزء بالمليون ) 20محلول لتر يحتوي على عصير الفاكهة بنسبة  /1سؤال

 يحتوي المحلول من الفاكهة .
 الحل/ 

  20 *عدد المليغرامات = 
Mg 

 مليغرام 20مل =   * 1000
1000ml 

 
                                          6-Wg = PPm * Vml * 10  بالمليغرام  الوزن 

                         Wg = 20 * 1000 * 10-6   = 20 mg 
 

كحول اثيلي ما عدد غرامات الكحول  10PPm مل( يحتوي على  3800غالون واحد ) /2سؤال
 االثيلي الموجود في هذا المحلول ؟ 

                                          6-Wg = PPm * Vml * 10  بالمليغرام  وزنال 
   مليغرام  Wg = 10 * 3800 * 10-6   = 38 * 10-3  = 38 mg عدد غرامات 
 

( لتحضير محلول يحتوي Naclماعدد الغرامات الالزمة من كلوريد الصوديوم ) /3سؤال
100PPm  صوديومNa  مل علمًا ان الوزن الذري لـ  250في حجم يبلغNa  =23 35.5, ولـ 

=  Cl  . 
 

 الحل/ 
100 PPm = 100 mg/L               100 PPm = 0.1 g/L 

ml25/g0.020.25*0.1
1000

250
*0.1PPm100   
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NaCl0.063
23

58.5*0.02
X   

 العيارية .  Nالموالرية و  Mو  PPmالعالقة بين 
     

1000*eq.w

PPm
N                                 او

1000*M.W

PPm
M  

 
1000*Wt*MPPm 

 
 طرق التحليل الكمي الوزني:

توزن هي طرق التحليل الكمي التي تعزل فيها مادة معلومة التركيب الكميائي بصورة نقية تامة و 
 بميزان حساس . 

 وتقسم الى ثالث مجاميع 
 وتشمل  Volatilization( طرق االنحالل والتطاير   1
 انحالل مواد صلبة في درجات حرارة عالية:  -أ

ة تحليل الوزني تعتمد على انحالل مادة صلبة بالحرارة لتعطي مادة صلبان ابسط طرق ال
 اخرى معلومة الصيغة الكيميائية يمكن وزنها بسهولة . 

بتسخينها  3MgCoوكاربونات المغنسيوم  3CaCoفمثاًل تخل مادة كاربونات الكالسيوم 
ن اجراء المتطاير حيث يمك 2Coومحرره غاز  Mgoو  Caoبدرجات حرارة عالية الى 

التعيين المباشر وذلك الوزن قبل وبعد التطاير يمكن حساب مكون معين من مكونات 
 المركب المبحوث . 

ة امتصاص النواتج الغازية: يعتمد على امتصاص الغازات الناتجة عن تحلل مادة كيميائي -ب
 بمادة امتصاص نوعية ومن ثم وزنها بميزان حساس .

حيث يمرر الخليط على انبوب جاف  2COوغاز امثلة/ نحلل خليط من بخار الماء 
 موزون يحتوي على بيركلورات المغنسيوم الالمائية ليمتص الماء ثم يمرر ثانيًا على 

 .  2COالذي يمتص  Ascariteانبوب موزون يحتوي على االسكارايت 
  Isolation Methodsطرق العزل   -2

في   ادة المحللة في حالة حرة ونقية وتوزنيعزل في هذه الحالة كميًا مكونة معينة من الم    
 الميزان الحساس .

ويستعمل هذه الطريقة مثاًل في تعيين الذهب والنحاس في سائلها حيث يتم الحصول على     
محلول يحتوي من سبيكة في الماء الملكي وعند اضافة مادة مختزلة الى المحلول الناتج فان 
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وال يؤثر العامل المختزل على ايونات النحاس ايونات الذهب تختزل الى عنصر الذهب 
 وهكذا يمكن فصل كل الذهب في حالة كيميائية نقية . 

ولغرض تعيين ايونات النحاس يؤخذ الراشح المتبقي ويمرر فيه تيار كهربائي ثابت في     
كميًا على كاثور موزون ومتعادل ومن الفرق في  Cuظروف معينة فيترسب فلز النحاس 

وزن وبعد التحليل نحصل على وزن النحاس وتسمى هذه الطريقة بطريقة التحليل ال الوزن قبل
 الكهربائي .

 
 الفصل الكمي للرواسب:  -3

ض فلتعيين ايون الكبريتات في مادة ما مثاًل يذاب وزن من تلك المادة في الماء ثم تحم
ويفصل بحامض النتريك ويضاف اليها نترات الباريوم حيث تترسب كبريتات الباريوم 

الراسب بالترشيح ويغسل الراسب بالماء المقطر ومن ثم يخفف ويخرق ويوزن ويحسب وزن 
 الراسب ومن ثم النسبة المئوية للكبريتات في النموذج المحلل .

 الصفات التي يجب توفرها في الرواسب المستعملة في التحليل الوزني: 
 زني:راسب المالئم للتحليل الو هناك صفات اساسية واخرى مرغوب فيها يجب توفرها في ال

ر التركيب الكميائي: يجب ان ال تختلف النسبة المئوية لمكونات الراسب عن تلك المؤش .1
 لها بصيغته الكيمائية . 

 الذوبانية: يجب ان يكون الراسب قليل الذوبان جدًا  .2
التكوين البلوري: يجب ان تكون بلورات الراسب كبيرة لدرجة يمكن ترسيمها بورفة  .3

 ترشيح دون ان تمر .ال
 النقاوة: يجب ان يكون الراسب خالي من الشوائب .  .4
 الثبات: يجب ان يكون الراسب ثابتًا في درجات التحقيق كما يجب ان ال يكون الراسب .5

 .  2Oاو  2COممتصًا للرطوبة 
  Precipitating Agentsالمرسبات   

 هناك نوعين من المرسبات 
امالحًا لحوامض ضعيفة او تكون امالحًا شحيحة  مركبات ال عضوية/ اما ان تكون -1

 الذوبان . 
   Cr, Al, Fe( محلول االمونيا الذي يستعمل لترسيب الحديد 1امثلة/ 
 ,As, Zn , Cu, Br, Sn( كبريتيد الهيدروجين الذي يستعمل لترسيب ايونات 2       

Bi              . 
 كويلت .  Co, Hg( كبريتيد االمونيوم لترسيب ايونات 3       
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مركبات عضوية/  يمكن استعمال بعض المركبات العضوية كمرسبات لبعض  -2
 االيونات الفلزية وذلك اما بتكوين مركبات معقدة تناسقية او تكوين امالح شحيحة

 الذوبان جدًا  . 
 امثلة/ 

   Mg, Al( الكونيولين يستعمل لترسيب 1 
       

في محيط قاعدي اما االمثلة   على  Niسيب لتر  DMG( ثنائي ميثل كاليوكسيم 2   
 المرسبات التي تكون امالح شحيحة الذوبان . 

 ,Kالذي يرسب االمونيوم  Na-B 4)5(C6H+( مركب رباعي فنيل الصوديومي 1   
 4NH  من وسط حامض معدني بارد 

 ( البنزيدين الذي يرسب الكبريتات من محاليل حقيقته الحامضية 2  
 

 سبات العضوية وافضليتها على المرسبات الالعضوية اهم مزايا المر 
اء ي المفان المركبات المتكونة بفعل الكواشف العضوية غالبًا ما تكون قليلة الذوبان جدًا  .1

 لذا يمكن تجنب فقدان بعض الراسب . 
 ان الترسب المشارك اقل في حالة المرسبات العضوية .  .2
  ان للمركبات المتكونة معها وزن جزئي عال . .3
 تكون النواتج المتكونة بالكواشف العضوية شديدة االلوان مما يسهل تعيينها بالطرق .4

 اللونية . 
5.  

 

 العامل الوزني = 
 المادة المراد تقديرها

 المادة الموزونة )الراسب(
 

 
 
 

 
 
 

 العامل الوزني = 
 الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها )المجهولة( 

  الوزن الجزيئي للمادة الموزونة
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 نيالعامل الوز  *المادة الموزونة    *المادة المراد تقديرها   

 Cl Agcl( كلوريد  1
 Clالوزن الذري 

 Agclو.ج 
   

 Fe 3O2Fe( حديد 2
 Feو.ذ  * 2

Fe2O3  و.ج  
   

 P 7O2P2Mg( فسفور 3
 Pو.ذ  * 2

Mg2P2O7  و.ج  
   

4 )2

4
SO 4BaSO 

 4SOو.ذ     
BaSO4  و.ج  

 Zn 7O2P2Zn( الخارصين 5
 Zn و.ذ  * 2

Zn2P2O7  و.ج  
 

 خطوات الحل 
 نجد العامل الوزني من القانون  -1

 العامل الوزني = 
 و.ذ أو و.ج  للمادة المجهولة 
 و.ج للمادة الموزونة الراسب 

 
 سبة المئوية % نطبق قانون الن -2

     

 = 
 * 100 و.ذ أو و.ج  للمادة المراد تقديرها المجهولة  *وزن الراسب 

 للراسب  ج و.
 وزن النموذج  
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 قواعد عامة لحساب العامل الوزني: 
 ان العامل الوزني يجب ان يحتوي على الصيغة الكيميائية للمادة المراد تقديرها في (1

 ية للمادة المعلومة في المقام . البسط والصيغة الكيميائ
ا اذا كانت هناك ذرة مشتركة )غير االوكسجين( بين الصيغتين في البسط والمقام فعلين (2

أن نضرب البسط والمقام أو كليهما برقم ما أو برقمين مختلفين بحيث يكون عدد هذه 
 الذرات المشتركة متساويًا بالبسط والمقام . 

 
 سيبي حسابات التحليل الوزني التر 

Calculation of Fravimetric Percipitation inlay  
 

 Aوزن 
= 

 Bوزن 
 Bالوزن الجزيئي لـ  Aالوزن الجزيئي لـ 

 

 * B= وزن  Aوزن 
 Aالوزن الجزيئي لـ 
 Bالوزن الجزيئي لـ 

 

= A %  
  Aوزن  

 وزن النموذج  * 100
 

= A %  
 *  Bوزن

 Aالوزن الجزيئي لـ 
 

 Bن الجزيئي لـ الوز  * 100
 وزن النموذج

 
 أو 

= A %  
  Fالعامل الوزني  B *وزن 

 وزن النموذج  * 100
 

 = Gf العامل الوزني
 Aوج  
 Bوج 
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= A    المادة المبحوث عنها= B  المادة الموزونة في نهاية التحليل 
 
 
 

 
 اسئلة/ واجب بيتي 

د في النموذج إلى الحدي IIغم وبعد تاكسد الحديد  0.2010اذيب نموذج من الحديد يزن  .1
III  رسب الحديدIII في النموذج على شكل هيدروكسيد الحديد III ورشح الراسب واحرق 

غم احسب النسبة  0.1106نه وزن فكان وز ,  3O2Feإلى    مْ 1000في درجة حرارة 
   المئوية للحديد في النموذج . 

 
 
 

غم ورسب الخارصين على شكل فوسفات  1اذيب نموذج من خامات الخارصين يزن  .2
غم . احسب النسبة  0.6611هو   7O2P2Znفاذا وزن  7O2P2Znووزن على شكل 

 ذج . المئوية للخارصين في النمو 
 
 

 
 
موذج غم ورسب الكالسيوم في الن 1.1يزن   Limestoneمستون الياذيب نموذج من ال .3

غم احسب النسبة المئوية لـ   CaO 0.511االت الكالسيوم ووزن على شكل ز على اوك
3CaCo  . في النموذج 

 
 
 

  -مالحظة مهمة:
 مْ  1000وزن الراسب يؤخذ بعد عمليات الغسل والترشيح والحرق بدرجة  (1
يجب أن يكون وزن الراسب اقل من وزن النموذج لكي تكون النسبة المئوية اقل من  (2

100 . 

 العامل الوزني = 
 الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها )المجهولة( 

 الوزن الجزيئي للمادة الموزونة 

 =    3O2Feالعامل الوزني 
2 Fe 

3O2Fe 

 =    العامل الوزني 
  Zn * 2و.ذ 

7O2P2Zn 

 =    العامل الوزني 
  Caو.ذ 
 CaOو.ج 
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= A %  
  Fالعامل الوزني  B *وزن 

 وزن النموذج  * 100
= F . المعامل الوزني 

 
 0.5, اذا علمت أن الترسيب من محلول يحتوي 3AgNOلمئوية للفضة في مثال/ جد النسبة ا

 . AgClغم  0.4216غم من هذا الملح يعطي 

= Ag %  
 *  AgClوزن 

Ag 
 

100 * Agcl 
 وزن النموذج

 

= Ag %  
0.4216 g  * 

108 
 

100 * 143 
0.5 g 

  
 
 

 
 
 

 
= Ag %  0.6368  غم 

 
حمراء سيل التجاري إلى درجة الحرارة االلغغم من مسحوق ا 0.703مثال/ احرق نموذج بزن 

ى إل pلتحطيم المواد العضوية واذيب الراسب المتبقي في حامض الهيدروكلوريك الساخن لتحويل 
4Po3H  ثم تم ترسيب الفوسفات على شكلO2, 6H4PO4NH Mg  2+باضافةMg  ومحلول

 7O2P 2Mg ْم وتحول إلى 1000االمونيا وبعد الترشيح والغسيل احرق الراسب عند درجة حرارة 
 غم احسب النسبة المئوية للفسفور في النموذج .  0.432( فكان 7O2P 2Mgوقيس وزن ) 

 الحل/
  

= Ag %  
* 0.42169 0.7553  

100 *  0.5 g 

= Ag %  
0.3184  

100 *  0.5 g 
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17.1 = P 
 
ت راسب غم والتي اعط2كبريت والكبريتات في عينة من الفحم تزن ماهي النسبة المئوية لل -1

 احسب النسبة المئوية للكبريتات .؟g 0.084من كبريتات الباريوم وزنه 
 اذا ما اعطت عينه FeSO4ماهي النسبة المئوية للحديد في احد خاماته التي تحتوي على -2

 .التحليل الوزني بواسطة  0.0917gتزن  Fe2O3راسبا من   0.282gمنه وزنها 
 
تحتوي على الكلوريد اضيف الية نترات الفضة مكونا راسب  1.5gعند تحليل عينه تزن -3

 احسب النسبة المئوية للكلور في كلوريد الفضة. 0.9214gكلوريد الفضة يزن 
 
على شوائب وقد تم تحويل الحديد عن  FeCO3حتوي الحديد الموجود في عينه والعينة هي ي-4

غم ( ماهو وزن الحديد الموجود 1) Fe2O3ال الى  حرقلالترشيح والغسيل االة طريق االز 
  بالعينة

 العامل الوزني = 
 ا المجهولة( الوزن الجزيئي للمادة س )المراد تقديره

 الوزن الجزيئي للراسب ) للمادة الموزونة( 

 العامل الوزني = 
 P 2الوزن الذري للفسفور 

  7O2PO 2Mgالوزن الجزيئي  

= P %  
* 0.432 31 * 2  

100 *  0.703 g 

= P %  
* 0.432 0.278  

100 *  0.703 g 


