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   Quantitative analysis نزحهٛم انكًٙ 

 

ْٕ انزحهٛم انز٘ ٚجحش فٙ رمذٚش كًٛبد انًكَٕبد أٔ انؼبصش انذاخهخ فٙ   

رشكٛت انًشكت انكًٛٛبئٙ أٔ انخهٛظ ، ٔٚزجٍٛ يٍ ْزا أٌ انزحهٛم انُٕػٙ 

نًبدح يجٕٓنخ انزشكٛت ٚغجك ػبدح انزحهٛم انكًٙ نٓب، ألَّ ال ٚجٕص رمذٚش 

رمذٚشاً كًٛبً يب نى ٚزأكذ يٍ ٔجٕدْب ٔصفٛبً ٔٚشًم انزحهٛم يبدح يؼُٛخ 

  :انكًٙ ػهٗ

 

  Gravimetric analysis أٔالً : انزحهٛم انٕصَٙ

 

ٔٚزى انزحهٛم انكًٙ ثبنٕصٌ ثزشعٛت انًبدح رمذٚشْب كًٛبً فٙ ْٛئخ ػُصش   

يُفشد أٔ يشزك يؼٍٛ يؼشٔف انزشكٛت ٚفصم ػٍ انًحهٕل ثبنزشعٛت أٔ 

كض٘ صى غغهّ ٔرجفٛفّ ٔٔصَّ. فٛحغت ٔصٌ انًبدح انًشاد انطشد انًش

رمذٚشْب يٍ يؼشفزُب نٕصٌ انشاعت ٔرشكٛجّ ثذلخ. فًضالً ًٚكٍ رؼٍٛ َغجخ 

انكهٕس فٗ يهح انطؼبو يضالً ثئراثخ ٔصٌ يؼٍٛ يٍ انًهح فٗ انًبء صى إضبفخ 

صٚبدح يٍ َزشاد انفضخ غهّٛ فٛزشعت ػهٗ شكم كهٕسٚذ انفضخ ،صى ٚششح 

ت ٔٚغغم ٔٚجفف صى ٕٚصٌ نًؼشفخ كًٛخ انكهٕس َٔغجزّ فٗ انًهح . انشاع

ٔٚضى انزحهٛم انٕصَٙ انطشق انزٗ ٚزى فٛٓب أٔصاٌ انًٕاد أٔ ثؼض 

  : يكَٕبرٓب ثطشٚمزٍٛ ًْب

 

  Direct method انطشٚمخ انًجبششح1- 

 

ٔفٛٓب ٚزى رحذٚذ لٛبعبد األٔصاٌ نُٕارج انؼًهٛخ انزحهٛهٛخ انًؼشٔفخ 

  انزشكٛت

 

  Indirect method انطشٚمخ غٛش انًجبششح2- 

 

إر رحذد ثٕاعطزٓب لٛبعبد األٔصاٌ انًفمٕدح أٔ انُبلصخ فٗ انٕصٌ 

  . Volatilization speciesثٕصفٓب َزٛجخ نخبصٛخ انزطبٚش ثبنؼُٛخ

 

 

  Volumetricصبَٛبً : طشق انزحهٛم انحجًٙ

 analysis 

 

رغزؼًم فٙ ْزِ انحبنخ طشق يجبششح ٔغٛش يجبششح نزؼٍٛٛ أٔصاٌ انًٕاد 
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  :أٔ ثؼض يكَٕبرٓب ٔرشًم ْزِ انطشق يبٚهٙ

 

  Titrationطشٚمخ انًؼبٚشح1- 

 

ٔرزضًٍ اعزؼًبل يحبنٛم راد رشكٛض يؼهٕيخ ٔلٛبط حجٕو يضم ْزِ 

طخ انًحبنٛم انزٗ رزفبػم كًٛبً يغ يحهٕل انًبدح انًشاد رمذٚشْب نحذ َم

أٔ َمطخ اَزٓبء انزفبػم   Equivalent pointيؼُٛخ رغًٗ َمطخ انزكبفؤ

انزٗ رزضًٍ رغٛشاً   Indicatorsانزٗ ًٚكٍ انكشف ػُٓب ثٕاعطخ األدنخ

حبداً فٙ خٕاص انًحهٕل كبنهٌٕ أٔ انزؼكٛش انز٘ رهحظًٓب ثبنؼٍٛ انًجشدح 

انزٕصٛم أٔ رُمبط ثبنطشق انكًٛٛبئٛخ انفٛضٚبئٛخ كمٛبط فشق انجٓذ أٔ 

 انكٓشثبئٙ. ٔٚغًٙ انًحهٕل انًؼهٕو انزشكٛض ثبنًحهٕل انمٛبعٙ

Standard solution  ٗانًحهٕل انز٘ ٚحزٕ٘ حجى يؼٍٛ يُّ ػه ْٕٔ

ٔصٌ يؼهٕو يٍ انًبدح انًزاثخ. أيب ػًهٛخ إضبفخ انًحهٕل انمٛبعٙ يٍ 

إنٗ حجى يؼٍٛ يٍ يحهٕل انًبدح انًجٕٓنخ انزشكٛض   Buretteانغحبحخ

 ٔسق انًخشٔطٙ أٔ انؼكظ حزٗ ٚزى انزفبػم فزغًٗ ثؼًهٛخ انًؼبٚشحفٗ انذ

Titration.  ٔيٍ لٕاٍَٛ انزكبفؤ انكًٛٛبئٙ ٔرحذٚذ حجى انًحهٕل

انمٛبعٙ انًغزؼًم فٗ انًؼبٚشح َغزطٛغ أٌ َؼٍٛ ٔصٌ انًبدح انًجٕٓنخ أٔ 

انُغت انٕصَٛخ نًب فٛٓب يٍ يكَٕبد عٕاء أكبٌ ثطشق يجبششح أٔ غٛش 

 .يجبششح

 

 

  Gas analysis انزحهٛم انغبص2٘- 

 

ٔرمبط ثٓزِ انطشٚمخ انكًٛخ كًٛخ انغبصاد انًغزٓهكخ ٔفّٛ رمذس انًبدح 

ثزمذٚش حجى انغبص انز٘ لذ ٚكٌٕ ْٕ انًبدح انًشاد رمذٚشْب أٔ َبرجبً ػٍ 

رفبػم رهك انًبدح يغ يٕاد أخش٘ ثحٛش رؼطٙ غبصاً ًٚكٍ رمذٚشِ. ٔٚجت 

نزحهٛم انكًٙ ٔانُٕػٙ ال ًٚكٍ أٌ رزى إال ػٍ أٌ ال ٚفٓى ثأٌ ػًهٛبد ا

طشٚك انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ . ٔػًهٛبد انفصم ثبنطشق انطجٛؼٛخ نٓب أصشْب 

انٕاضح فٙ ثُبء أكضش يشاحم انزحهٛم انكشٔيبرٕغشافٙ نًكَٕبد انخهٛظ صى 

ٚهٙ رنك انزًٛض ثطشق كًٛٛبئٛخ. ٔيغ أٌ طشق انزحهٛم انحجًٙ رزطهت 

نزجبٔص األخطبء أٔ انؼٕٛة فأَٓب رفضم فٗ انزطجٛك رٕفش ششٔط ٔخجشح 

ػهٗ انشغى  –انؼًهٙ ٔاالعزؼًبل ػهٗ طشق انزحهٛم انٕصَٙ، ألٌ األخٛشح 

يٍ دلخ انُزبئج انزٗ ًٚكٍ انحصٕل ػهٛٓب ػُذ اعزؼًبنٓب إال أَٓب ػًهٛخ 

ثطٛئخ ٔرغزغشق ٔلزبً طٕٚالً إلرًبو انزحهٛم، لذ ٚزجبٔص االَزظبس نهحصٕل 

ئجٓب ػذح عبػبد أٔ أٚبو ، ْٕٔ يبال ٚزفك ٔانحبجخ انؼًهٛخ خبصخ ػهٗ َزب
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فٗ انغٛطشح انكًٛٛبئٛخ ػهٗ انؼًهٛبد انصُبػٛخ نزٕجّٛ انزفبػالد انٕجٓخ 

  . انصحٛحخ نهحصٕل ػهٗ َزبئج راد يٕاصفبد ػبنٛخ انجٕدح
 

 : رشكٛض انًحهٕل

 ٚؼجش ػٍ انُغجخ ثٍٛ كًٛخ انًزاة ٔحجى انًحهٕل.

 

  انزؼجٛش ػٍ رشكٛض انًحبنٛم ثئحذٖ انطشق اٜرٛخ :ًٔٚكٍ 

 

  ( :  W/V -W/W -V/Vطشٚمخ انُغجخ انًئٕٚخ % )  -1

 

 

يههزش يٍ  100ػذد جشايبد انًزاة فٙ  : W/W انُغجخ انًئٕٚخ انٕصَٛخ

  انًحهٕل

 2% ٔصَبً؛ ْزا ٚؼُٙ أٌ كزهخ انًزاة 2يضبل : يحهٕل يبئٙ رشكٛضِ يضالً 

يٍ انًحهٕل . ًٚكٍ رؼٍٛٛ انُغجخ انًئٕٚخ ثبنٕصٌ  يههزش 100جشاو فٙ 

  : كبٜرٙ A فٙ ٔصٌ يؼٍٛ يٍ انًزٚت B نهًبدح انًزاثخ

 
 

 

 100ْٙ ػجبسح ػٍ حجى انًزاة فٙ  : V/V انُغجخ انًئٕٚخ انحجًٛخ

  يههزش يٍ انًحهٕل

% حجًبً؛ ْزا ٚؼُٙ أٌ حجى انًزاة 3يضبل : يحهٕل يبئٙ رشكٛضِ يضالً 

يههزش يٍ انًحهٕل ، ًٚكٍ رؼٍٛٛ انُغجخ  100يزاثخ فٙ  يههزش 3ٚغبٔ٘ 

 كًب ٚهٙ : Bانًئٕٚخ ثبنحجى نهًبدح انًزاثخ 
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 : Molarity ... انًٕالسٚخ -2

 

يههزش يٍ انًحهٕل. انًٕالسٚخ = ػذد  1000ْٙ ػذد يٕالد انًزاة فٙ 

يٍ انًحهٕل ، ًٔٚكٍ حغبة ػذد  يههزش 1000يٕالد انًبدح انًزاثخ/

يٕالد انًزاة ثبنمبٌَٕ انزبنٙ: ػذد انًٕالد = ٔصٌ انًبدح انًزاثخ 

 . ثبنجشاو/انٕصٌ انجضٚئٙ نهًبدح انًزاثخ

 

 

 

  Normality ...  انؼٛبسٚخ  -3

ْٔٙ ػجبسح ػٍ ػذد انجشايبد انًكبفئخ يٍ انًبدح  Nٔٚشيض نٓب ثبنشيض 

 انًزاثخ فٙ نزش يٍ انًحهٕل .
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 Molality انًٕالنٛخ ...  -4

 

جشاو يٍ انًزٚت.  1000ْٙ ػجبسح ػٍ َغجخ ػذد يٕالد انًزاة إنٗ 

ٔػذد انًٕالد  جى يٍ انًزٚت،1000انًٕالنٛخ = ػذد يٕالد انًزاة/ 

 رُحغت ثُفظ انطشٚمخ انغبثمخ .

 
 

 
 

 

  Mole fraction .... انكغش انًٕنٙ -5

 

أل٘ يكَٕخ فٙ انًحهٕل  x ٔٚؼشف انكغش انًٕنٙ . x ُٔٚشيض نّ ثبنشيض

ثأَّ ػذد يٕالد رهك انًكَٕخ يمغٕيبً ػهٗ ػذد انًٕالد انكهٛخ نجًٛغ 

يٕل  nB ، ٔأٌ A يٕل يٍ يزاة nA يكَٕبد انًحهٕل . إرا الزشضُب أٌ

فئٌ انكغش انًٕنٙ نكم  CC يٕل يٍ انًزٚت nC لذ أرٚجذ فٙ B يٍ يزاة

 : يٍ ْزِ انًكَٕبد انضالس ُٚؼجش ػُّ كًب ٚهٙ

 

 

 
 

  ٚالحظ أٌ يجًٕع انكغٕس انًٕنٛخ نهًكَٕبد ٚغبٔ٘ انٕحذح
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 العالقة بني الوزن اجلزيئي والوزن املكافئ  -1

ً

قـؼيمًاؾموؾقلًاؾؽؿيًباحلهمًإديًثالثةًأـواعًؿنًاؾمػاعالتًواؾيتًقموددًعؾىًضوئفاًاؾعالؼةًً

ًبنيًاؾوزنًاجلزقكيًواؾوزنًادلؽاػئًوفذهًاؾمػاعالتًفي:

 تفاعالت احلموضة والقلوية:  -أ

ؿنلًتػاعلًاألرياضًؿعًاؾؼواعدًوقؽونًاؾوزنًادلؽاػئً)جم.ؿؽاػئ(ًؾؾوؿضًأوًاؾؼاعدةًً

ًؽاآلتي:
ًاؾوزنًاجلزقكيً)جم.جزقكي(ًً

ًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾوؿضً=ًًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًعددًأقوـاتًاهلقدروجنيًادلمػاعؾةً

ً
ًزقكياؾوزنًاجل

ًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؼاعدةً=ًًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًعددًأقوـاتًاهلقدرؽيقلًادلمػاعؾةً

ً

ًأؿنؾة:ًأوجدًاؾوزنًادلؽاػئًؾألرياضًواؾؼواعدًاؾماؾقة:

Ca (OH)2, NaOH, H2SO4, Hclً
ً

3665ًًًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًًًًًً
3665ً=ًـــــــــــــــــــــــــــــــً=ًًــــــــــًً=Hclًًًاؾوزنًادلؽاػئًحلؿضً

ًًًًًًًًً1ًًًًًًًًًًًًًً1ً
ً

98ًًًًًًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًًًًًًًًًًً
49ً=ًـــــــــــــــــــــــــــــــً=ًًــــــــــًً=H2SO4ًًًاؾوزنًادلؽاػئًحلؿضً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً2ًًًًًًًً2 
ً

44ًًًًزقكياؾوزنًاجلًًًًًًًًًًًًًًً
44ً=ًـــــــــــــــــــــــــــــــً=ًًــــــــــًً=NaoHًًًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؼاعدةً

ًًًًًًًًًًًًًًًً1ًًًًًًً1 
ً

74ًًًًًًًًًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
37ً=ًـــــــــــــــــــــــــــــــً=ًًــــــــــًً=Ca (OH)2ًًًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؼاعدةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً2ًًًًًًًًًًً2 
ً

ًحيابًاؾوزنًادلؽاػئًؾألؿالحًاؾليقطة:
ًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًً

ًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؿؾحً=ًًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًجمؿوعًرؼمًاؾمأؽيدًؾؾشقًادلردًتؼدقرهًيفًادلؾحًًًًًًًًً

ً

يفًحاؾةًتؼدقرًاؾصودقوم،NaH2 PO4ًًدػاتًأحاديًاؾصودقومًؿنال:ًًأحيبًاؾوزنًادلؽاػئًدلؾحًػو

ًاحلؿوضةًأوًاؾػودػات.
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ًيفًحاؾةًتؼدقرًاؾصودقوم:ًً-1
ًاؾوزنًاجلزقكيًؾؾؿؾحًًًًًًًًًًً

ًاؾوزنًادلؽاػئً=ًًًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًًًًًًًًًًًً1ً

ًيفًحاؾةًتؼدقراهلقدروجني:ًً-2
ًاؾوزنًاجلزقكيًؾؾؿؾحًًًًًًًًًًً

ًاؾوزنًادلؽاػئً=ًًًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًًًًًًًًًًًً2ً

ًيفًحاؾةًتؼدقرًاؾػودػات:ًً-3
ًاؾوزنًاجلزقكيًؾؾؿؾحًًًًًًًًًًً

ًاؾوزنًادلؽاػئً=ًًًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًًًًًًًًًً3ً

 تفاعالت األكسدة واالختزال:  -ب

يفًفذهًاؾمػاعالتًالبدًأنًقصاحبًعؿؾقةًاألؽيدةًعؿؾقةًاخمزالًوقمغريًػقفاًرؼمًتاؽيدًً

ًيفًادلادةًادلؤؽيدةًأوًادلىمزؾةًوحييبًؽاآلتي:Oxidation Numberًاؾعـصرً
ً

ًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًً
ًاؾوزنًادلؽاػئًدلادةًؿؤؽيدةًأوًخممزؾةً=

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ًعددًاؾذراتًادلؤؽيدةًأوًادلىمزؾة×ًجمؿوعًاؾمغريًيفًرؼمًاؾمأؽيدً)اؾمؽاػؤ(ًؼللًوبعدًاؾمػاعلًًًًًًًًًًً

ًؿنال:

ؽؿادةًؿؤؽيدةًعـدًتػاعؾفاًؿعًؿادةKIO3ًًأحيبًاؾوزنًادلؽاػئًدلادةًأقوداتًاؾلوتادقومًً

ً.Na2S2O3ًثقوؽربقماتًاؾصودقومًخممزؾةًؿنلً

ً:KIO3حيابًاؾوزنًادلؽاػئًؾألقوداتًًً-أ

يفًاؾودطًاحلؿضيًوقـطؾقًجزقئKIًًتمػاعلًأقوداتًاؾلوتادقومًؿعًقودقدًاؾلوتادقومًًً-1ً

ًاؾقود:

KIO3 + 5KI + 6Hcl  3I2 + 3H2O + 6Kclً
وقموولًإديًقودقدNa2S2O3ًًقمػاعلًجزقئًاؾقودًادلطؾقًؿعًثقوؽربقماتًاؾصودقومًً-2ً

No2S4O6ًاؾصودقومًوتمأؽيدًاؾنقوؽربقماتًإديًترتاثقوؽربقماتًاؾصودقومً

2Na2S2O3 + I2  Na2S4O6 + 2NaIً
أيًأنًاؾمػاعلًاؾذيًحيدثًميؽنًتؾىقصهًيفًحتولًاؾقوداتًإديًقودقدًوتغريًرؼمًتأؽيدًاؾقودًؿنً+ً

1ً–إدي5ًً

ً

IO3
-
  I2  I

-ً
I + 3O = 1 

I + (-6) = -1 

 I = +5  O  -1 

6ً(ً=1ً-)ً–5ًأيًأنًجمؿوعًاؾمغريًيفًرؼمًتأؽيدًاؾقودً=ً
21466ًًًًًًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًً
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ًًاؾوزنًادلؽاػئًألقوداتًاؾلوتادقومKIO3ًً=ًً35667ً=ًًـــــــــــــــــــــًً=ًًًــــــــــــ
ًًًًًًًًًًًً6ًًًًًًًًًًً6ً

حقثًقمأؽيدًأقونNa2S2O3ًًوبـػسًاؾطرقؼةًميؽنًحيابًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؿادةًادلىمزؾةًوفيًًً-ب

ؾؾذرةًاؾواحدة.265ًًإلً+2ًاؾنريؽربقماتًإديًترتاثقوؽربقماتًوقمغريًرؼمًاؾمأؽيدًؾذرةًاؾؽربقتًؿنً+

ًوقمؾىصًاؾمػاعلًؽاآلتي:

S2O3
=
  S4O6

=
 

2S+30=-2   4S+60=-2 

2S+(-6)=-2  4S+(-12)=-2 

2S        =+4  4S          =10 

S          =+2  S            =+2.5 

 

ًؾؾذرةًاؾواحدة465ً=2ًً-265اؾمغريًيفًرؼمًاؾمأؽيدً=ًً

1ً=2×465رؼمًاؾمأؽيدً=ًًومباًأـهًتوجدًذرتانًؿنًاؾؽربقتًيفًاألقونًً
24865ًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًًًًًًً

ً24865ًمً=ًًــــــــــــــــــــــًً=ًـــــــــــًً=ًاؾوزنًادلؽاػئًؾنقوؽربقماتًاؾصودقو
                   1           1 

ً

ًقياويًاؾوزنًاجلزقكيًهلا.Na2S2O3ًأوًمبعـىًآخرًػإنًاؾوزنًادلؽاػئًؾـً

ً

ًوفـاكًبعضًاؾؼواعدًاؾعاؿةًدلعرػةًرؼمًتأؽيدًادلوادًاؾؽقؿاوقةًؿنل:

ً=ًصػرًرؼمًتأؽيدًاؾعـصرًيفًاحلاؾةًاؾـؼقةًً-1

ً=ًذوـمهًرؼمًتأؽيدًاألقونًً-2

ً=ًصػرًرؼمًتأؽيدًجزقكيًادلرؽبًادلمعادلًً-3

1ً-=ًًرؼمًتأؽيدًاهلاؾوجقـاتًً-4

1ً=ً+ًرؼمًتأؽيدًاؾصودقومًواؾلوتادقومًً-5

2ً-=ًًيفًذيقعًاؾؽربقموزاتًرؼمًتأؽيدًاؾؽربقتًً-6

ً(1-)عداًيفًاهلقدراتً=1ًً=ً+ًرؼمًتأؽيدًاهلقدروجنيًً-7

ً(1-)عداًيفًحاؾةًػوقًاألؽادقدً=2ًً-ً=ًتأؽيدًاألؽيهنيرؼمًًً-8

ً

ًتػاعالتًاؾرتدقب:ً-ج

يفًؿنلًفذهًاؾمػاعالتًالًحيدثًتغريًيفًرؼمًتأؽيدًاؾعـصرًوإمناًحيدثًاحتادًؾألقوـاتًً

AgحقثًقمودًأقونًاؾػضةKclًًؿعًؽؾورقدًاؾلوتادقومAgNO3ًًادلمػاعؾةًؿنلًتػاعلًـرتاتًاؾػضةً
+ً

clدًؿعًأقونًاؾؽؾورق
Ag clًوقمؽونًرادبًذوقحًاؾذوبانًيفًادلاءًؿنًؽؾورقدًاؾػضةًً-

Ag NO3 + Kcl  Ag cl  + KNO3 
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ً
ً

169689ًًًًًًًًًًاؾوزنًاجلزقكيًًًًًًًً
169689ًأيًأنًاؾوزنًادلؽاػئًؾـرتاتًاؾػضةً=ًـــــــــــــــــــــــــــــــً=ًــــــــــــً=ً

1ًًًًًعددًاألقوـاتًادلمػاعؾةًًًًًًًًًًً

ًً

 التجربة االولى
 حتضري احملاليل القياسية

Preparation of Standard Solutions 

ً

بأـهًاحملؾولًؿعؾومًاؾرتؽقز.ًًواؾطرقstandard solutionًًقعرفًاحملؾولًاؾؼقاديًأوًاؾعقاريً

ً-ادلىمؾػةًاؾيتًتيمعؿلًؾؾمعلريًعنًترؽقزًاحملاؾقلًفيًؽؿاًقؾي:

قعربًعنًترؽقزًادلادةًعؾىًأداسًأـفاًتؤخذًوزـًاًأوًحهؿًاًثمًتذابًيفًاحملؾولًًاحملاليل املئوية: -1

ً-"ًوزـًاًأوًحهؿًا:144وقيمؽؿلًإديًاؾعالؿةً"

ً%(3جمًحمؾولً)144جمً/3ؿنال:ًً(w/w)و/ًوًًًً-أ

 %(3ؿلًحمؾولً)144جمً/3ؿنال:ًً(v/w)و/ًحًًً-ب

ً%(3ؿلًحمؾولً)144ًؿلً/3ؿنال:ًً(v /v)ح/حًًً-ج

ً(ppb)أوًؿؾهم/ًؽقؾوجرامًوجزءًؿنًاؾلؾقونًً(ppm)حملاؾقلًادلكوقة:ًجزءًؿنًادلؾقونًوقملعًا

ًأوًؿقؽروجرام/ًؽقؾوجرام.

أحهامًؿياوقةًؿن3ًً(:ًًحهمًواحدًؿنًاحلاؿضً+3ً+1وقملعفاًأقضًاًاؾرتؽقزً)اؾمىػقف(ً)ً

ًادلاء.

      Molal solutionاحمللول املواللي   -2

ًجمًؿذقبً.ًأيًأـهًو/ًو.1444ؾؾؿادةًباجلراؿاتًؿذابًاًيفًًعلارةًعنًاؾوزنًاجلزقكى

 -: Molar solutionاحمللول املوالرى    -3

ًؿلًحمؾولًأيًأـهًو/ًح.1444علارةًعنًاؾوزنًاجلزقكىًؾؾؿادةًباجلراؿاتًؿذابًاًيفً

  -: Normal solutionاحمللول العياري   -4

ًؿلًحمؾولًأيًأـهًحمؾولًو/ًح.1444يفًًعلارةًعنًاؾوزنًادلؽاػئًؾؾؿادةًباجلراؿاتًؿذابًا

واؾـظامًاؾشائعًاالدمىدامًيفًحتؾقلًاألغذقةًفوًـظامًاؾعقارقةًوؾؽنًاحملؾولًاؾعقاريً)اع(ً

ع(ًأو461ًؼؾقلًاالدمىدامًبيلبًؼوةًترؽقزهًوقػضلًعؾقهًادمىدامًحماؾقلًؼقادقةًأؼلًؼوةًؿنلً)

ًع(.4641ع(ًأوً)4645)
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 : Acid and Basic Solutionsعدية احملاليل احلامضية والقا  -أ

بقـؿاًتيمىدمًجمؿوعةًخممؾػةًؿنًاحملاؾقلًاؾؼقادقةًبوادطةًاحملؾؾنيًاؾؽقؿائقني،ًجيدً

أنًاؽنرًاحملاؾقلًادمىداؿًاًعـدفمًفيًاحملاؾقلFood analystsًًاؾعاؿؾونًيفًجمالًحتؾقلًاألغذقةً

احلاؿضقةًواؾؼاعدقةًألـفاًتعطيًادلعقارًاحلؼقؼيًؾؼقاسًريوضةًأوًؼؾوقةًؿـمهاتًادلوادًاؾغذائقةً

ًاؾيائؾةًوؿاًقشابففا.

إنًأػضلًاؾطرقًؾموضريًحمؾولًؼقاديًفيًإذابةًوزنًؿعؾومًؿنًؿادةًأوؾقةًـؼقةًوختػقفً

فذهًاؾطرقؼةًميؽنًحيابًاؾرتؽقزًبدؼةًؿمـافقة.ًوؿعًفذاًػفـاكًؿوادًقصعبًاحملؾولًحلهمًؿعؾومًوب

وزـفاًبدؼة،ًؿنلًفقدروؽيقدًاؾصودقومًواؾلوتادقوم،ًـظرًاًؾيرعةًاؿمصاصفاًؾرروبةًاجلوًزقادةًعؾىً

أنًؿعظمًاألرياضًادلعروػةًتوجدًيفًذؽلًدائلًويفًؿنلًفذهًاحلاالتًػإنًاؾطرقؼةًاؾعؿؾقةًؾضلطً

فذهًادلوادًفيًاؾطرقؼةًاؾغريًؿلاذرة،ًحقثًحيضرًحمؾولًؿـفاًبعقارقةًتؼرقلقةًوتضلطًًعقارقةًؿنل

ؿعؾومًاؾـؼاوة.ًواؾشروطًاؾيتًجيبًتوػرفاًيفPrimary standardًًعقارقمهًبوادطةًحمؾولًؼقاديًأوؾيً

 -:احملؾولًاؾؼقاديًاألوؾيًفي

ًدفوؾةًاحلصولًعؾقهًودفوؾةًتـؼقمهًدونًحدوثًتغريًيفًترؽقلمه. -1

 دفوؾةًاخملارًوجودًاؾشوائبًبه. -2

 الًقمغريًوزـهًعـدًتعرضهًؾؾهوًأثـاءًوزـهًأوًختزقـه. -3

 أنًقؽونًؾهًوزنًؿؽاػئًعاؾيًؾمؼؾقلًاخلطأًيفًاؾوزن. -4

 أنًقمػاعلًؿعًاحملؾولًاؾؼقاديًباؾؽاؿلًيفًتػاعلًؿلاذرًوحمدد. -5
ً

 Reagentsالكيماويات واحملاليل: 

ً)ؾؾؿهػػات(.ؽؾورقدًاؾؽاؾيقومًاجملػفًأوًاؾيؾقؽاً -1

 ػنالتًاؾلوتادقومًاحلاؿضقةًاؾؼقادقةًاألوؾقة. -2

 ؽربوـاتًاؾصودقومًاؾؼقادقةًاألوؾقة. -3

 ريضًاهلقدروؽؾورقكًادلرؽز. -4

حمؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًادلرؽزً)قضافًجزءًؿنًادلاءًادلؼطرًإديًجزءًؿياويًؿنً -5

ؿطاريًوقرتكًوقرجًحمىًمتامًاؾذوبان.ًقؼػلًاؾدورقًبؼػلNaOHًًفقدروؽيقدًاؾصودقومً

 جاـلًاًحمىًترتدبًؽربوـاتًاؾصودقومًيفًؼاعًاؾدورق(.

 ؿلًؽوولًؿقنقؾي(.144جمًػقـوؾػناؾنيًؿذابًاًيف1ًدؾقلًاؾػقـوؾػناؾنيً) -6

ًؿلًؿاءًؿؼطر(.144جمًؿذابًاًيف461ًدؾقلًادلقنقلًاؾربتؼاؾيً) -7
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ً.(Na2S2O3. 5H2O)ثقوؽربقماتًاؾصودقومًادلائقةً -8

ً.(KIO3)أقوداتًاؾلوتادقومً -9

ً.(KI)قودقدًاؾلوتادقومً -14

ً.(AgNO3)ـرتاتًاؾػضةً -11

ً.(KCl)ؽؾورقدًاؾلوتادقومً -12

 .(K2CrO4)ؽروؿاتًاؾلوتادقومً -13
ً

 

 تفاعالت احلموضة / القلوية:  -1

 -: Procedureالطريقة  

 O.1N NaOHحتضري حملول قاعدي قياسي   -أ

ومًاحلاؿضقةًجم(ًؿنًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقة،ًػنالتًاؾلوتادق4-3توضعًؽؿقةًؼؾقؾةً) -1

potassium acid phthalate”ًًيفًزجاجةًوزنًـظقػةًوجمػػة.ًترتكًاؾزجاجةًاؾيت،

داعة.24ًًم(ًدلدة144ًحتموىًادلادةًاؾؼقادقةًغريًحمؽؿةًاؾؼػلًيفًػرنًجتػقفً)

ًؾمربدًيفًدرجةًحرارةًاؾغرػة.Dessicatorًحيؽمًبعدفاًؼػلًاؾزجاجةًوتـؼلًإديًجمػفً

وذؾكًبغؾيCO2ًًادلاءًادلؼطرًاخلاؾيًؿنًثاـيًأؽيقدًاؾؽربونًؾرتًؿن165ًًحيضرًحواؾيً -2

 دؼقؼة.24ًادلاءًادلؼطرًدلدةً

قربدًادلاءًادلؼطرًاخلاؾيًؿنًثاـيًأؽيقدًاؾؽربونًبيرعةًإديًدرجةًحرارةًاؾغرػةًواـؼلً -3

 ؿلًإديًزجاجةًبالدمقكًذاتًغطاءًبؼؾووزًوحيمػظًبلؼقةًادلاءًؾعقـاتًادلعاقرة.1444

زًؿنًفقدروؽيقدًاؾصودقومًبإضاػةًؽؿقةًؿمياوقةًؿنًاهلقدروؽيقداتًقعؿلًحمؾولًؿرؽ -4

ًوادلاء.

ع461ًتضافًؽؿقةًؿنًحمؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًادلرؽزًؾمعطىًحمؾولًعقارقمهً -5

تؼرقلًاًؽؿاًفوًؿوضحًيفًاجلدولًاؾماؾيً)قالحظًعدمًرجًأوًـؼلًرلؼةًؽربوـاتًاؾصودقومً

 ً-ادلرتدلة(:

ً

ًاؾصودقومًادلرؽزًجدول:ًختػقػاتًفقدروؽيقد

ً)ؿل(ًادلرؽزNaOHًًؽؿقة ”N“اؾعقارقةًاؾمؼرقلقةً

 اؾيتًختػفًإديًؾرتًواحد
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 ؿل161 4642

 ؿل564 4614

 ؿل27 4654

 ؿل54 1644

ً

اؾلوتادقومًاحلاؿضقةًاجملػػةًتؽػىًؾؾمػاعلًؿعًحواؾيًًتوزنًبدؼةًؽؿقةًؿنًػنالت -6

ؿؾهم(.ًتـؼل544ًع(ً)حواؾي461ًؿلًؿنًحمؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًاؾؼقادي)44

ؿل(ًـظقفًوجمػف.254ًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقةًبعدًوزـفاًؿلاذرةًإديًدورقًخمروريً)

وزـةًيفًدورقًخمروريًوزـاتًؿنًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقةًوتوضعًؽل4ًًتوزنًعؾىًاألؼلً

ًؿـػصل.ًتعادًاؾؽؿقةًادلملؼقةًؿنًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقةًإديًاجملػف.

أعاله(ًإديًؽلًؿنًاؾدوارق3ًًؿلًؿنًادلاءًادلؼطرًاخلاؾيًؿنًاؾؽربوـاتً)اـظر54ًًتـؼلً -7

أعالهًاؾيتًحتويًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقةًؿلاذرةًؼللًبدءًادلعاقرة.ًقؼػلًاؾدورقًوقرجً

ًمىًذوبانًادلادةًاؾؼقادقة.بفدوءًح

3ًع(.ًتضاف461ًؿل(ًمبوؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًاؾؼقادي)54متألًدواحةً)دعةً -8

ـؼطًؿنًدؾقلًاؾػقـوؾػناؾنيًإديًاؾدورقًاؾذيًحيويًادلادةًاؾؼقادقةًاألوؾقةًوتعاقرًؿعً

وادلمؿقزEnd pointًًع(ًًإديًـؼطةًاؾـفاقة461ًحمؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًاؾؼقاديً)

ثاـقةًبعدًاؾرجً)دوفًخيمػي15ًًاؾـاتجًوادليمؿرًدلدةًً(Pink)فورًاؾؾونًاؾورديًبظ

ًؿنًاهلواء(.ً(CO2)اؾؾونًبعدًأنًميمصًاحملؾولًثاـيًأؽيقدًاؾؽربونً

قيهلًحهمًحمؾولًفقدروؽيقدًاؾصودقومًادلطؾوبًدلعاقرةًحمؾولًػنالتًاؾلوتادقومً -9

قحًثالثًؿراتًأخريًوقؤخذًاحلاؿضقةً)إديًثاـيًرؼمًعشري(.ًتؽررًعؿؾقةًاؾميو

 ادلعدل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 الثانية التجربة
 هيدروكسيد من قياسي بمعايرته بمحلول (HCl) الھيدروكلوريك حمض محلول تركيز تعيين :

 (NaOH) القاعدي الصوديوم

 التجربة فكرة
 يٍ كاشف يحهٕل يع بًعاٚشتّ ٔرنك انكهٕس حًض يحهٕل تشكٛز تعٍٛٛ إنٗ انتجشبت ْزِ تٓذف

 يع انصٕدٕٚو ْٛذسٔكسٛذ ٔٚتفاعم (.( 0.1Mانتشكٛز يعهٕو انقٛاسٙ انصٕدٕٚو ْٛذسٔكسٛذ

 : انتانٛت نهًعادنت ٔفقا   انكهٕس حًض

NaOH + HCl⎯⎯→NaCl + H2O 

 انُقطت ْزِ عُذ نَّٕ فإٌ انفُٕٛنفثانٍٛ دنٛم ٔباستخذاو يتعادل   انٕسظ ٚكٌٕ انُٓاٚت َقطت ٔعُذ

 .انٕسد٘ األحًش إنٗ حًضٙان انٕسظ فٙ انهٌٕ عذٚى يٍ ٚتغٛش

 المستخدمة والمواد األدوات
 (ml 250). سعتّ يخشٔطٙ دٔسق -

 (ml 10).سعتٓا ياصت -

 (ml 50). سعتٓا سحاحت -

 انًجٕٓل انتشكٛز6 (HCl) انكهٕس حًض -

 . (M 0.1)انتشكٛز يعهٕو (NaOH) انصٕدٕٚو ْٛذسٔكسٛذ يحهٕل -

 أحذًْا نهحًض ٔاٜخش نهقاعذة6 (100ml)سٍٛ سعت كأ -

 6انًقطش بانًاء تًأل بالستٛكٛت غسٛم قاسٔسة -

 (ph. ph). انفُٕٛنفثانٍٛ دنٛم -

 التجربة خطوات
 بًحهٕل اغسهٓا ثى ثالثا   أٔ يشتٍٛ انًقطش بانًاء ثى انعاد٘ بانًاء انسحاحت اغسم -1

 6ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚو انقاعذ٘

 حتٗ (0.1M)انتشكٛز رٔ ًحهٕل ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚوب قًع يستخذيا   انسحاحت ايأل-2

 قاعذةان يستٕٖ إلَزال بانسحاحت انسفهٙ انتحكى صًاو افتح ثى أعالْا انحًض ٚصم

 .صفش انعاليت حتٗ بانسحاحت

 .انًقطش بانًاء ثى انعاد٘ بانًاء (250ml) سعتّ يخشٔطٛا   ا  دٔسق اغسم-3

 حًض انٓٛذسٔكهٕسٚك 6ل بًحهٕ ثى انًقطش بانًاء ( 10ml)سعتٓا ياصت اغسم-4

 فٙ بانكايم ضعٓا ثى بانًاصت حًض انٓٛذسٔكهٕسٚك  يحهٕل يٍ (10ml)اسحب  -5

 6انًخشٔطٙ انذٔسق

 انًخشٔطٙ بانذٔسق انًحهٕل عهٗ(ph.ph) انفُٕٛنفثانٍٛ دنٛم يٍ ثالثا   أٔ قطشتٍٛ أضف-6

 .ستحصم عهٗ يحهٕل عذٚى انهٌٕ (HCl يحهٕل)

 يحهٕل إنٗ تذسٚجٛا   بانسحاحت انًٕجٕد يحهٕل ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚو بإضافت انًعاٚشة ابذأ-7

 باستًشاس انًخشٔطٙ انذٔسق سج يع انًخشٔطٙ بانذٔسق انًٕجٕد حًض انٓٛذسٔكهٕسٚك

 6انًعاٚشة أثُاء

حًض  جًٛع عُذْا ٚتفاعم انتٙ انُقطت ْٔٙ (end point – e.p) انُٓاٚت َقطت ٔعُذ

 : انتانٙ نهتفاعم ٔفقا   قاعذةان يع انًخشٔطٙ انذٔسق فٙ انٓٛذسٔكهٕسٚك

NaOH + HCl⎯⎯→NaCl + H2O 

 عهٗ انًعاٚشة َٕقف انهٌٕ فٙ انتغٛش ْزا عهٗ انحصٕل ٔعُذ .وردي اللون ٚصبح انذنٛم فإٌ

 .انفٕس

 6نحًضا بّ عاٚشث انز٘ ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚو يحهٕل حجى سجم -8
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 انًتٕسظ6كشس انخطٕاث انسابقت عذة يشاث ثى احسب  -9

 والحسابات النتائج

 الفينولفثالين دليل باستخدام النتائج

 االبتدائي الحجم
  NaOH لمحلول

 ثبنغحبحخ

 النھائي الحجم
 لمحلول

NaOH  ثبنغحبحخ 

 انالصوNaOH  حجم

 نهًؼبٚشح

   حجم متوسط

NaOH 

    

   

   

 

 : المجھول (HCl) تركيز حساب

(M.V)acid=(M′.V′)base 

 

 انخطٕاد انغبثمخ ثبعزخذاو دنٛم انًٛضٛم انجشرمبنٙرؼبد 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 معايرات الترسيب

 

تعتبر معايرات الترسيب من أقدم الطرق التحميمية المعروفة وليا أىمية كبيرة في تقدير 
حيث أنيا تعطي نتائج  ( -SCN) وبعض األيونات األخرى )كمور ، بروم ، ويود( الياليدات

حيث تعتمد ىذه التسحيحيات عمى تكوين رواسب دائما لذلك سميت بيذا االسم  ممتازة.
ويوجد ثالث طرق ليذه وتستخدم ىذا النوع مثال في حساب الكمور المضاف الى الماء. 

و االختالف الرئيسي بين ىذه الطرق نوع الدليل المستخدم في كل طريقة لتحديد  المعايرات.
 نقطة التكافؤ.

 وىذه الطرق ىي:

 . Mohr method طريقة مور -1
 . Fajan method طريقة فاجان -2
 . Volhard method طريقة فوليارد -3

 

 طريقة مور

سوف نستخدم ىذه الطريقة في تقدير تركيز نترات الفضة بالضبط وذلك بمعايرتيا بمحمول 
عمى تكوين قياسي من محمول الكموريد " عادة محمول كموريد الصوديوم". وتعتمد ىذه الطريقة 

وتعرف نقطة  ويستخدم أيون الكرومات كدليل. راسب آخر لو لون مميز عند نقطة التكافؤ.
التكافؤ بظيور رواسب كرومات الفضة ذو المون األحمر الطوبى. ويجب أن تكون المحاليل 

نظرا" لتأثير أيون الييدروجين عمى أيون الكرومات طبقا"  متعادلة أو قاعدية ضعيفة.
 التالية:لممعادالت 

 

2CrO4
2- 

+ H2O + 2H
+
  H2Cr2O8 Cr2O7 

2-
+ H2O 

 

 

 

وواضح أن التفاعل يتجو نحو اليمين كمما زاد تركيز أيون الييدروجين و ىذا بالطبع يسبب 
 خطأ في حساب الحجوم حيث أن ثاني كرومات الفضة أكثر ذوبانا" من كرومات الفضة.

 الفضة عمى شكل أكسيد الفضة طبقا" لممعادلة:أما في الوسط القاعدي القوى فسوف تترسب 

Ag
+
 + OH

-
  AgOH  
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 2AgOH  Ag2O  + H2O  

أما إذا كان الوسط حامضيا"  01-7وليذا ينبغي أن يكون الرقم الييدروجيني في المجال من 
فيمكن التغمب عمى ذلك بإضافة كمية قميمة من بيكربونات الصوديوم أو ممح البوراكس حتى 

 أيون الييدروجين في الحدود المناسبة.يجعل تركيز 
نترات  .معظم تجارب التحميل الحجمي في تفاعالت الترسيب يتجري باستخدام نترات الفضة

% ويمكن تحضير محاليل قياسية أولية منيا بالوزن مباشرة 99.9الفضة النقية درجة نقاوتيا 
ة محمول كموريد الصوديوم نترات الفضة العادية فيمكن معايرتيا بواسط ، أما إذا استخدمت

يجب حفظ محاليل الفضة النقية في زجاجات بنية أو زرقاء المون أو في زجاجة غطي  .النقي
 .سطحيا بطبقة سوداء حتى ال تنحل الفضة

 

 الثالثة التجربة
 .بطريقة مور 3AgNOتقدير عيارية نترات الفضة

المضاف إليو نقطتين أو ثالثة عند إضافة نترات الفضة إلى محمول يحتوي أيونات الكموريد 
من محمول كرومات البوتاسيوم . فإن أيون الفضة يتفاعل مع أيون الكموريد مكونًا راسبًا 

 أبيضًا من كموريد الفضة

 -يتم التفاعل بين المحمولين وفقا" لمتالي:
AgNO3+NaClAgCl+NaNO3 

فان جميع الكموريد قد تفاعل مع النترات المضافة لذا القطرات الزائدة منو  وعند نقطة التكافؤ
سوف تتفاعل مع الكرومات لتكوين كرومات الفضة وىو راسب احمر طوبي كما في 

 :المعادالت االتية
2AgNO3+K2CrO4Ag2CrO4+2KNO3 

 . NaCl المحمول القياسي:كموريد الصوديوم
 . AgNO3 الفضة المحمول المجيول التركيز:نترات

 . K2CrO4  الدليل المستخدم : كرومات البوتاسيوم
 

 -خطوات إجراء التجربة:
 إمأل السحاحة بمحمول نترات الفضة المجيول التركيز.    -1
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مل من محمول كموريد الصوديوم القياسي وانقمو إلي  5خذ بواسطة الماصة     -2
 الدورق المخروطي.

 )عامل منظم(. NaHCO3   بيكربونات الصوديومأضف بمورات من     -3

 %.5مل تقريبا" من محمول كرومات البوتاسيوم تركيزه  0أضف     -4

عاير بواسطة إضافة محمول نترات الفضة المجيول التركيز من السحاحة إلى  -5
المحمول القياسي في الدورق المخروطي وحتى الوصول إلى نقطة التكافؤ)ظيور 

 لون احمر طوبي(.

 مرات و دون نتائج القراءات في جدول. 3كرر المعايرة     -6

أوجد متوسط حجم نترات الفضة الالزم لمعايرة الحجم المعموم من المحمول     -7
 القياسي.

 احسب عيارية نترات الفضة.    -8
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 طــريقة فاجـــان

معينا" عمى وىذه األدلة تظير لونا"  تعتمد ىذه الطريقة عمى استخدام أدلة اإلدمصاص.
وتحت ظروف معينة فإن اإلدمصاص يحدث أثناء المعايرة عند نقطة  سطوح حبيبات الراسب،

وعمى ذلك فإن ظيور أو اختفاء المون عمى سطح الراسب يشير إلى نقطة  التكافؤ،
وعند معايرة كموريد الصوديوم بواسطة محمول قياسي من نترات الفضة فإن دليل    التكافؤ.

تخدم ىو الفموريسين وىو صبغة عضوية تتأين جزيئاتو في المحاليل المائية اإلدمصاص المس
إلى أيونات الييدروجين وأيونات الفموريسين ذات الشحنة السالبة والتي تظير بمون أخضر 

ويكون أيون الفموريسين مع الفضة ممح شحيح الذوبان وردى المون  مصفر في الوسط المائي.
 عند نقطة التكافؤ.

 

 الرابعةالتجربة 
 تحميل عينة من ممح الطعام بطريقة فاجان.

 يتم التفاعل بين المحمولين وفقا" لمتالي:

AgNO3+NaClAgCl+NaNO3 

 وعند نقطة التكافؤ يتكون راسب وردي من فموريسينات الفضة.

 . AgNO3 المحمول القياسي:نترات الفضة
 . ] (0عينة الكموريد رقم ) [ المحمول المجيول التركيز: محمول عينة ممح الطعام

 الدليل المستخدم :الفموريسين.

 -خطوات إجراء التجربة:
 إمأل السحاحة بمحمول نترات الفضة القياسي الذي استخدمتو في التجربة السابعة. -1

( المجيول التركيز وانقمو 0مل من محمول الكموريد رقم ) 01خذ بواسطة الماصة  -2
 إلي الدورق المخروطي.

 ف حوالي خمس قطرات من دليل الفموريسين.أض -3

عاير بواسطة إضافة محمول نترات الفضة القياسي من السحاحة إلى المحمول  -4
المجيول التركيز في الدورق المخروطي وحتى الوصول إلى نقطة التكافؤ)ظيور لون 

 وردى(.
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 مرات و دون نتائج القراءات في جدول. 5كرر المعايرة  -5

جم نترات الفضة الالزم لمعايرة الحجم المعموم من المحمول أوجد متوسط ح -6
 المجيول التركيز.

 (.0احسب عيارية كموريد الصوديوم في العينة رقم) -7

gl ( بوحدة0احسب تركيز كموريد الصوديوم في العينة رقم) -8
-

1
 (. strength )القوة 

 

 طريقة فولهارد

اسطة معايرتيا بمحمول قياسي من تستخدم ىذه الطريقة أساسا" في تقدير الفضة بو 
 ويستخدم في ىذه الطريقة ايون الحديد الثالثي كدليل. الثيوسيانات،

وسيكون  ويجب أن تجرى المعايرة في وسط حامضي حتى تمنع تميو ايونات الحديد الثالثي.
تفاعل  الخطأ في المعايرة بسيط جدا" ألن تفاعل ايونات الحديد الثالثي مع الثيوسيانات

 حساس جدا".

ويمكن أن تظير نقطة التكافؤ مبكرة وذلك ألن ثيوسيانات الفضة ليا ميل الدمصاص ايونات 
ويمكن التغمب عمى ىذه الصعوبة بالرج الشديد أثناء المعايرة حتى  الفضة الموجودة حوليا.

 الحصول عمى لون ثابت ال يتغير.

المباشر لمياليدات حيث تضاف في ىذه  ولعل أىم تطبيق لطريقة فوليارد ىو التقدير غير
الطريقة كمية زائدة ومعمومة من محمول نترات الفضة القياسي إلى محمول الياليد ثم تعاير 

 الزيادة من الفضة بمحمول الثيوسيانات القياسي.

 

 الخامسةالتجربة 
 تحميل عينة من ممح الطعام بطريقة فولهارد. -:

معمومة من محمول نترات الفضة القياسي إلى محمول في ىذه الطريقة تضاف كمية زائدة و 
عينة الكموريد حيث يتفاعل كل الكموريد الموجود في العينة ثم تعاير الزيادة من الفضة 

 -بمحمول الثيوسيانات القياسي ، ويتم التفاعل بين ا لمحمولين وفقا" لمتالي:
 

1- AgNO3+NaClAgCl+NaNO3 
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2-  AgNO3+KSCNAgSCN+KNO3 

 -نقطة التكافؤ: وعند
SCN

-
+Fe

+3
[Fe(SCN)]

+2
 

  المون متراكب أحمر                                          
 ( ثيوسيانات البوتاسيوم2)                 ( نترات الفضة0المحاليل القياسية:)

 . ] (2عينة الكموريد رقم)  [ المحمول المجيول التركيز:محمول عينة من ممح الطعام
 . Ferric Alum الدليل المستخدم: أيون الحديد الثالثي

 -خطوات إجراء التجربة:
إمأل السحاحة بمحمول نترات الفضة القياسي الذي استخدمتو في التجربة     -1

 السابعة.

 إمأل سحاحة أخري بعد تنظيفيا بمحمول ثيوسيانات البوتاسيوم القياسي.    -2

( المجيول التركيز 2محمول الكموريد رقم )مل من  01خذ بواسطة الماصة     -3
 وانقمو إلي الدورق المخروطي.

مل من محمول نترات الفضة القياسي إلى  25أضف بواسطة السحاحة  -4
 ( في الدورق المخروطي.2الكموريد رقم )  محمول

 6مل من حمض النيتريك تركيزه  3أضف بواسطة مخبار مدرج حوالي     -5
 عياري.

 . Ferric Alum مل من دليل ايون الحديد الثالثي 3حوالي أضف     -6
عاير الزيادة من محمول نترات الفضة وذلك بإضافة محمول ثيوسيانات  -7

البوتاسيوم من السحاحة إلى الزيادة من محمول نترات الفضة الموجودة في الدورق 
 المخروطي وحتى الوصول إلى نقطة التكافؤ)ظيور لون أحمر(.

 مرات و دون نتائج القراءات في جدول. 5المعايرة كرر     -8

أوجد متوسط حجم ثيوسيانات البوتاسيوم الالزم لمعايرة الزيادة من نترات     -9
 الفضة.

 (.2احسب عيارية كموريد الصوديوم في العينة رقم)        -14
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gl ( بوحدة2احسب تركيز كموريد الصوديوم في العينة رقم)        -11
-

1
 (. strength )القوة 

 

ً

 


