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والـــذي يـــرتبط    Qualitative Analysisتنقســـم الكيميـــاء التحليليـــة إلـــي مجـــالين . التحليـــل الوصـــفي 
كميـة المـادة  يتخصـص فـي تقـدير  Quantitative Analysisالتحليـل الكمـي بـالتعرف علـى المـواد أمـا 

وسوف نهتم بدراسة  التحليل الكمي وباألخص التحليل الكمي للحجم الذي هو موضوع هذا  .في عينة ما
  البحث ..........

  
  تعريف الكيمياء التحليلية :

  
يمكن تعريف الكيمياء التحليلية بأنها الوسيلة الكيميائية التى يتم بها الكشـف عـن العناصـر والمـواد وكـذلك 

  ا ومعرفه مكونات تلك المواد فى خليط منها وأيضا تقدير هذه المكونات تقديرا مركبا .طرق فصله
  

  أهميه الكيمياء التحليلية
  

حيـــث تـــدخل فـــى حـــل كثيـــر مـــن المشـــكالت العلميـــة  الهامـــةتعتبـــر الكيميـــاء التحليليـــة مـــن فـــروع الكيميـــاء 
كوسيلة هامـه فـى أجـراء البحـوث البحتـة  المتصلة بفروع الكيمياء ، وأيضا العلوم األخرى كما أنها تستخدم

والتطبيقيــة فنجــد أنهــا تتــدخل فــى تلــك البحــوث الخاصــة بــالمجالت العلميــة البحتــة والمجــاالت البيولوجيــه 
وأيضــا فــى العلــوم الزراعيــة والطبيعيــة والهندســية وغيرهـــا مــن العلــوم . ولــو حاولنــا علــى ســبيل المثـــال ال 

  لكيمياء التحليلية فى حياتنا العامة فإننا نذكر االمثله التالية :الحصر أن نأتي بدالالت على أهميه ا
لـو عرفنـا أن احـد العقـاقير الطبيـة يجـب أن يحتـوى علــى عنصـر مـا بنسـبه معينـه لكـي يـؤدى عملـه داخــل 
الجســم فســوف نكشــف بالكيميــاء التحليليــة عــن النســبة الموجــودة منــه وهــل هــي فــى حــدود النســبة المئويــة 

لتالي يقوم العقار بأداء عملـة أو زيـادة بالتـالي يـؤدى إلـى أثـار جانبيـه أو اقـل مـن التركيـز المسموح بها وبا
  المطلوب وبالتالي سوف يكون هناك تقصيرًا فى أداء مهمته .

وفـــى المجـــال الصـــناعي يســـتلزم األمـــر أن تكـــون الســـلع التـــى تـــدخل فيهـــا الكيماويـــات ذات تركيـــزات ثابتـــة 
النهــائي المرغــوب وســوف تحتــاج الصــناعة االســتعانة بالكيميــاء التحليليــة وبقــدر معــين حتــى تأخــذ الشــكل 

  للتحقق من التركيزات .



 التحليل الكمي الحجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  وفى المجال الزراعي سوف نجد العديد من األمثلة :
ففى مجال مبيدات اآلفات البـد مـن إجـراء عمليـه التحليـل الكيمـاوي الالزمـة ال سـتنتج كميـه المتبقيـات مـن 

ات واألغذية المختلفة وتقرير هل هي فى حدود الكميه المسـموح بهـا صـحيا المبيد على المحاصيل والمعلب
  أم ال.

فــى مجــال اإلنتــاج النبــاتي تقــوم الكيميــاء التحليليــة بــدور هــام فــى تقــدير العناصــر الغذائيــة الالزمــة لينمــو 
زم مــن نســتطيع تقريــر األعــراض الناتجــة عــن نقــص أو زيــادة هــذه العناصــر واقتــراح مــا يلــ وبالتــاليالنبــات 

  عالج لهذه الحاالت
وفــى مجــال األراضــي والميــاه فانــه يلــزم علــى الخصــوص عنــد استصــالح الجديــدة أن يكــون هنــاك البيانــات 
الكافية المستنتجة عن عمليـات التحليـل الكيمـاوي والمصـحوبة بنسـبه العناصـر واألمـالح والمـواد ألعضـويه 

  . سياسة الخاصة بعالج واستصالح تلك األراضيوالمواد الجيرية وغير ذلك مما يكون من نتائجه رسم ال
وفى مجـال النتـاج الحيـواني والـدواجن فانـه مـن الضـروري تحميـل العالئـق المقدمـة للحيوانـات لتقـدير نسـبه 
العناصـــر الغذائيـــة والمختلفـــة والالزمـــة فـــى عمليـــات التغذيـــة والتســـمين وأيضـــا فانـــه فـــى مجـــال تكنولوجيـــا 

ء التحليلية مع الكيمياء الحيوية تقومـان جنـب إلـى جنـب فـى تقـديم الكثيـر مـن األغذية واأللبان فان الكيميا
البيانــات لخدمــه هــذا المجــال حيــث يــتم تقــدير العناصــر والمــواد الغذائيــة فــى الصــناعات الغذائيــة الزراعيــة 

  واأللبان ومنتجاته.
  

  تقسم الكيمياء التحليلية إلي :  
 : analytical chemistry eQualitativالكيمياء التحليلية الوصفيه   

تعتبــر الكيميــاء التحليليــة الحجميــه هــي ذلــك الفــرع مــن الكيميــاء الــذي يبحــث فــى كيفيــه فصــل العناصــر أو 
المـــواد مـــن مخلـــوط منهـــا والتعـــرف عليهـــا عـــن طريـــق الفصـــل ، كـــذلك التعـــرف علـــى األســـس الحامضـــيه 

  مكن أن يتم ذلك كما يلي :فى مركب واحد أو مخلوط من عده مركبات وي الموجودةوالقاعدية 
يمكــن أن تكــون الحــواس طريقنــا إلــى التعــرف علــى بعــض المركبــات المعروفــة  اســتخدام الحــواس :)  ١

والمتداولة فنجد أن يمكن عن طريق المـذاق أن نتعـرف علـى مـادتين أحـداهما سـكر واألخـر ملـح ( كلوريـد 
تفـرق بـين مـادتين نفـرض أن أحـداهما هـي الصوديوم ) أيضًا عن طريق اللون والشـكل البلـوري يمكـن أن ن

  الفحم واألخرى هي الكبريت .
نلجــأ إلــى اســتخدام الكيماويــات عنـدما تعجــز الحــواس والوســائل األخــرى فنجــد  اســتخدام الكيماويــات :)  ٢

مـــن الصــــعب أن نفــــرق بــــين نتـــرات الفضــــة ونتــــرات الصـــوديوم حيــــث أن كــــل منهمــــا ثــــال علـــى ســــبيل الم
صـــفات الطبيعيـــة األخـــرى ولـــذلك فإننـــا نلجـــأ إلـــى التعـــرف عليهمـــا بواســـطة نقطـــه متشـــابهان فـــى اللـــون وال

منهما وبين حامض االيدروكلوريك فيكون مـع  كل االنصهار ودرجه الذوبان أو بأجراء تفاعل كيماوي بين
 المادة األولى (نترات الفضة) راسب حيث ال يتكون هذا الراسب مع المادة الثانية (نترات الصوديوم)



 التحليل الكمي الحجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣ ـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحليل الكمي الحجمي

يقـــف اســـتخدام العمليـــات الكيماويـــة عنـــد هـــذا الحـــد بـــل تتعـــداه إلـــى عمليـــات ذوبـــان وترســـيب وترشـــيح وال 
  .لون أو راسب ممكن عن طريقه التعرف على المادة أو العنصر الموجود الستنتاجواختبارات 
  

   Quantitative analytical chemlatryالكيمياء التحليلية الكميه

كميــه ذلــك الفــرع الــذي يهــتم بالتقــدير الكمــي للعناصــر أو األســس الحامضــيه يقصــد بالكيميــاء التحليليــة ال
والقاعديــة أو المركبــات الموجــوده فــى عينــه مــا وذلــك عــن طريــق تقــدير كميــه هــذه العناصــر أو األســس أو 
المركبات تقديرا كميا ويتم تقدير المركب تقديرا كميا على صوره المركب بأكمله أو علـى صـوره احـد نـواتج 

ليه أو إحدى المواد التى يشتق منها فنجد عنـد تقـدير مركـب فسـفوري مثـل فوسـفات البوتاسـيوم  يمكـن تحلي
  أن يكون التقدير على هيئه فوسفات البوتاسيوم وهى ماده التحليل االساسيه.

  analysis volumetricالتحليل الكمي الحجمي     

بحجــم أخــر مــن مــاده قياســية معلومــة التركيــز  تعتمــد هــذه الطريقــة علــى قيــاس حجــم المــادة المــراد تقــديرها
بالضبط ويتم ذلك بتنقيط محلول المادة مجهولة التركيز بواسطة محلول المـادة القياسـية مـع اسـتخدام دليـل 

  مناسب .
  ويقع تحت هذا النوع من التحليل الحجمى تنقيط محلول مجهول التركيز من حامض

بيكربونــات الصــوديوم مــع اتحــاد تغيــر  أوات الصــوديوم االيــدروكلوريك بواســطة محلــول قياســي مــن كوبونــ
التفاعــل مــن الوســط الحــامض إلــى  بيئــة بانتقــاللــون دليــل برتقــالي الميشاشــل كداللــه علــى انتهــاء التفاعــل 

الوسط القاعدي ويطلق على هذا النوع اسم التحليل الكمي الحجمي التقديرات التي يتم منها ضـبط محلـول 
ت الصـوديوم بواسـطة محلـول قياســي مـن اليـود مـع اتخــاذ ظهـور لـون اليــود أو نيخــر مجهـول التركيـز مـن ز 

تكوين لون اليود أو تكوين لون ازرق لمعقد اليود مع دليل النشا كدليل على انتهاء التفاعل  وذلـك بانتقـال 
  التفاعل من الوسط المختزل (زرنخيت)إلى الوسط المؤكسد 

  
تحليـل الكمـي الحجمـى لتفـاعالت األكسـدة و االختـزال . أيضــا ويطلـق علـى هـذا النـوع اسـم ال (الزرنيخـات)

يتبع أقسـام التحليـل الحجمـى تنقـيط محلـول مجهـول التركيـز مـن كلوريـد الصـوديوم بواسـطة محلـول قياسـي 
مــن نتــرات الفضــة مــع اتخــاذ ظهــور العكــارة كــدليل علــى انتهــاء التفاعــل التقــال وســط التفاعــل مــن صــورة 

  طلق على هذا النوع اسم التحليل الكمي الحجمى لتفاعالت الترسيب.محلول إلى صورة راسب و ي
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  *وسنتناول بالتفصيل التحليل الكمي الحجمي  

    Volumetric analysis: التحليل الحجمي 
مبني على أسس تفاعل حجـم معلـوم مـن مـادة معلومـة التركيـز مـع حجـم مـن مـادة أخـرى مجهولـة التركيـز 

  األخيرة من ناحية تركيزها . وبالتالي معرفة المادة
اء وتمتاز الطرق التحليلية الحجمية بسهولة إجرائها وتوفر األجهزة المستخدمة مع قصر الوقت الالزم إلجر 

                                                        أغلب التقديرات .
  
  
  
  
  

وهي تمثل نقطة التكافؤ الحقيقية بين المادتين التفاعل  انتهاءيستمر التنقيط حتي نقطة يطلق عليها نقطة 
مـع فـرق بسـيط يرجـع إلـي خطـأ التنقـيط وهـذه النقطــة يكـن الوصـول إليهـا غمـا بـالتغير الواضـح والحـاد فــي 
احــدي خــواص مــواد التفاعــل فيتغيــر لونهــا أو تكــون عكــرة أو أن قــد نســتعين بمــادة ال تــدخل فــي التفاعــل 

التفاعل وتستخدم بإضـافتها إلـي مكونـات التفاعـل داخـل  عند نقطة انتهاءويطلق عليها الدليل يتغير لونها 
   الدورق أو خارجة .

  
ملحوظــة * : كلمــا كــان التفاعــل بســيطًا وتتفاعــل فيــه المــواد تفــاعًال تامــًا ســريعًا مصــحوبًا بتغيــر واضــح *

نتهـاء التفاعـل كلمــا عنـد نقطــة اوحـاد فـي لونـه أو لــون الـدليل أو فـي احـدي صــفاته الطبيعيـة أو الكيماويـة 
  كانت النتائج بالتحليل الكمي الحجمي دقيقة وزات قيمة .

  
  

  
بجانــب دقــة التحليــل الحجمــي وســهولتة و ســرعتة فــإن احتياجاتــه تعتبــر محــدودة حيــث يســتخدم بعــض 

 Conicalوالـدوارق المخروطيـة  Pipetteوالماصـة  Buretteالمعملية البسيطة مثـل السـحاحةاألدوات 
flask ًا بعض المواد الكيماوية النقية التي تحضر منها المحاليل القياسية والدالئل .وأيض  

  
وتمتاز الطرق التحليلية الحجمية بسهولة إجرائها وتوفر األجهزة المستخدمة مع قصر الوقت الالزم إلجراء 

                                                      أغلب التقديرات .  
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  Burettesت : السحاحا −١

مل ومدرجة وتنتهي من أسفل بصنبور يمكن بواسطته ٥٠ ٢٥وهي أنابيب زجاجية طويلة سعتها 
  التحكم في نزول المحلول وتستخدم أثناء تفاعالت المعايرة لتعين حجم المحلول القياسي .

  
  Pipettesالماصات :  −٢

في نقل حجوم معينة من المحاليل أثناء تفاعالت  وهي أنابيب زجاجية ذات أحجام مختلفة وتستخدم
  مل ولها نوعان:٢٥مل إلي ٥المعايرة ويالحظ أن الماصات ذات حجوم مختلفة من 

  Groduated pipette) الماصة المدرجة  ١      
  Volumetric pipette) الماصة الحجمية  ٢      

  
  Graduated Flasksالدوارق القياسية :   −٣

ة الحجوم لكل منها حجم معلوم ومنقوش علي كل دورق حجمة وله رقبة طويلة وهي دوارق مختلف
عليها عالمة تحدد حجم الدورق ولكل دورق غطاء زجاجي محكم ويستخدم في تحضير حجوم معينة 

  من محاليل معلومة التركيز .
  
 Conical Flasksالدوارق المخروطية :  −٤

الدورق عند الرج أثناء عملية المعايرة وينقل وهي ذات فوهة ضيقة حتي ال ينسكب المحلول خارج 
  إليها حجم معين من القاعدة بواسطة الماصة أثناء أجراء عملية المعايرة .
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  األسس العامة للتحليل الحجمي * *
  

    
  

  :إن التحليل الحجمي يعتمد على تفاعل كيميائي كالتالي 
  

  aA + tT نواتج      
من الكاشف   tوالتي تتفاعل مع عدد جزيئات A المادة المراد تحليلها هي عدد جزيئات   aحيث 

T ويسمى الكاشفT  أو المحلول القياسيTitrant.  
  

التركيــز وهــو محلــول معلــوم Buret ويــتم إضــافة المحلــول القياســي بمقــدار قليــل مــن الســحاحة 
ن تركيــزه بعمليــة ويــتم تعيــي  Standardويســمى هــذا المحلــول معلــوم التركيــز بــالمحلول القياســي

وهي تلك العملية التي يتم فيها قياس حجم المحلول القياسـي  Standardizationالمعايرة تسمى
نقطـة التكـافؤ فإننـا نسـتخدم مـادة تسـمى  التكافؤ ولمعرفة متى نصـل إلـى المطلوب للوصول لنقطة

بتغيـر لونـة والذي يسجل ويتجاوب مـع ظهـور أي مزيـد مـن المحلـول القياسـي  Indicatorالدليل 
وهــذا التغيــر فــي اللــون يمكــن أن يحــدث عنــد نقطــة التكــافؤ . وتســمى النقطــة فــي المعــايرة والتــي 

. ويراعـى أن تكـون نقطـة النهايـة  End Pointيحدث عندها تغير في لون الـدليل بنقطـة النهايـة 
  التكافؤ  لذلك يراعى الدقة في اختيار الدليل .قريبة قدر ما يمكن من نقطة 

  نقطة نهاية التفاعل = نقطة التكافؤ**       
  يتم الكشف عن نقطة النهاية بطريقتين هما :

  : تغير يحدث في لون الدليل من وسط آلخر . ) طريقة نظرية ( األدلة ) ١
  
  . ) طريقة آلية : مثل المعايرة الطيفية تعتمد علي الضوء ٢
  

ول مجهول التركيز لمعرفة تركيزه عن المعايرة : هي إضافة محلول قياسي معلوم التركيز إلي محل
  طريق معلومية حجم المحلول القياسي و المجهول .
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نقطة التكافؤ : هي النقطة التي تتكافأ عندها كمية المحلول القياسي مع المحلول المجهول ( يكون 
  عندها التفاعل تامًا ) .

  
  نقطة النهاية : هي النقطة التي يتغير فيها لون الدليل .

  
ل القياسي : هو ذلك المحلول الذي يحتوي علي وزن معلوم من المذاب في قدر معلوم من المحلو 

  المحلول .
  

 Normal solutionالمحلول العياري : 
هو ذلك المحلول الذي يحتوي علي الوزن المكافئ الجرامي للمذاب في لتر من المحلول ويرمز له 

  .((N)) بالحرف 
  

 Molar solutionالمحلول الموالري : 
هو ذلك المحلول الذي يحتوي علي الوزن الجزيئي الجرامي للمذاب في لتر من المحلول ويرمز له 

  )) .Mبالحرف ((
  
  
  
  
  
 Acidimetric and Allklemetryتفاعالت الحموضة والقلويات :  −٥

وهــو يــتم عــن طريــق تفاعــل حجــم مــن حــامض معلــوم التركيــز مــع حجــم أخــر مــن قلــوي مجهــول التركيــز 
  معرفة تركيز المحلول األخير . وتعرف نقطة التعادل باستعمال أدلة خاصة .وبالتالي 

  
  

  بحامض االيدركلوريك . معايرة قاعدة بحامض مثل معايرة ايدروكسيد الصوديوم 
  

HCl + NaOH                       NaCl + H2O 

   
  بايدركسيد الصوديوم . معايرة حامض بقاعدة مثل معايرة حامض الخليك
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NaoH+CH3COOH                  CH3COONa+H2O  

  
  
  

  معايرة ملح حامضي بقاعدة مثل معايرة كلوريدامونيوم بواسطة ايدروكسيد الصوديوم .
  
  

NaOH + NH4Cl                NaCl + NH3 + H2O 

  

  

  مثل معايرة كربونات الصوديوم بواسطة االيدركلوريك . معايرة ملح قاعدي بحامض
  
  

HCl + Na2CO3                  NaCl + CO2 +H2O 

  
المنفـردة بواسـطة األحمـاض القياسـية أو تفاعـل واألسـاس فـي هـذه التفـاعالت يـتم بتفاعـل القواعـد 

  األحماض المنفردة بواسطة القواعد القياسية .
وفــي جميــع الحــاالت فــإن التفاعــل يشــمل اتحــاد ايونــات االيــدرجين وايونــات االيدروكســيل لتكــون 

   لماء .جزئ ا

  

   Preciplationتفاعالت الترسيب :  −٦
وهــو علــى أســس تفاعــل حجــم مــن مــادة معلومــة التركيــز مــع حجــم مــادة أخــرى مجهولــة 
التركيز وتكوين راسب وهذا الراسب فـي حالـة تفاعـل نتـرات الفضـة مـع كلوريـد الصـوديوم أمـا فـي 

ونسـتدل                                 مركب كما فـي حالـة تفاعـل نتـرات الفضـة مـع السـيانيد 
  على انتهاء التفاعل باستعمال أدلة خاصة. 
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  وتنقسم تفاعالت الترسيب إلي نوعين من التفاعالت :

  
تفــاعالت: يــتم فيهــا تكــوين راســب بســيط مثــل كلوريــد الفضــة وينــتج مــن تفاعــل نتــرات الفضــة مــع 

  كلوريد الصوديوم .
  

NaCl + AgNo3                      NaNo3 + AgCl                 

  

مـن تفاعـل نتـرات الفضـة مـع سـيانيد  مثـل المعقـد النـاتج يـتم فيهـا تكـوين ايـون متراكـبتفاعالت:  
  الصوديوم .

  
Ag   + 2CN                              [ Ag ( CN ) 2 ]  

  
  

المــواد يونــات وفــي جميــع الحــاالت فــإن الراســب أو االيــون المتراكــب يتكــون نتيجــة االتحــاد بــين ا
  المتفاعلة ما عدا ايونات االيدروجين و االيدروكسيل لتكوين الراسب المعقد .

  

     Oxidation  and reductionتفاعالت األكسدة واالختزال : −٧

  

وهــو مبنــي علــى أســس تفاعــل حجــم مــن محلــول معلــوم التركيــز ومعرفــة التركيــز للمــادة 
كتســاب أو فقــد إلكتـرون وهــذه التفــاعالت كمــا فــي األخيـرة والتفــاعالت الســابقة مبنيــة علـى أســس ا

  حالة تفاعل برمنجنات البوتاسيوم مع حامض األكسيد في وسط حامضي .
  

  وتنقسم هذه التفاعالت إلي قسمين :

  
بواســطة المــواد المؤكســدة مثــل  األكســاليك: يــتم فيهــا معــايرة مــواد مختزلــة مثــل حــامض تفــاعالت

  برمنجنات البوتاسيوم .
  

( CoOH )2 + KmnO4 +H2SO4                  K2SO4 + MnSO4 + Co2 + 

H2O   
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تفاعالت: يتم فيها معايرة مواد مؤكسد مثل اليود بواسطة مواد مختزلة مثل ثيوكبريتات الصوديوم 

.  
  

2 Na2 S2  O3 + 2I                     2Na I + Na2  S4 O3  

  
  

  عايرة:التفاعالت التي تستخدم في التقدير بالم شروط

  

من التفاعالت الكيميائية العديدة فإن عدد محدود منها يصلح كأساس للمعايرة والتفاعـل الـذي يسـتخدم فـي 
  فيه الشروط التالية:تقدير العناصر بالمعايرة البد وأن تتوافر 

  
 البد وأن يتم التفاعل وفقًا لمعادلة كيميائية محددة. والتفاعالت الجانبية يجب أال تحدث . •
 
وأن يستمر التفاعل حتى نهايتة عند نقطة التكافؤ . وذلك يعني أن ثابت االتزان للتفاعل البد  •

 يجب أن يكون كبير جدًا.
  
البــد مــن وجــود وســيلة لمعرفــة مكــان نقطــة التكــافؤ . وذلــك يعنــي أنــه البــد مــن وجــود دليــل أو  •

 .استخدام طريقة من طرق التحليل باألجهزة التي تمكن من معرفة نقطة التكافؤ
 
 إنه من المرغوب أن يكون التفاعل سريعًا وذلك حتى تنتهي المعايرة في دقائق قليلة . •
  
  
  
  
  

يمكن تحضير المحلول القياسي بإذابة كمية موزونة بدقة من مادة قياسية لها درجة عالية من 
تملك النقاوة وتخفيفها إلي حجم معين في قنينة حجمية . أما عندما تكون المادة غير قياسية (ال 

درجة عالية من النقاوة) عندئذ يمكن أن يحضر من هذه المادة محلول ذو تركيز تقريبي ومعايرته 
  بعدئذ مع تركيز معلوم من مادة قياسية أولية .
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    Standard Materialsالمواد القياسية : 

  

  مواد معروفة التركيز وتقسم إلي : بأنهاتعرف المواد القياسية 
  

  tandard   sPrimary وليةالقياسية األ  ادةمال •
 
  متطلبات وهي : عالية جدًا ولها مواصفات أو اشتراطات أو  نقاوةة ذات درجة ادموهي 

  
ســـهولة الحصـــول علـــي المـــادة القياســـية األوليـــة وســـهولة تنقيتهـــا وحفظهـــا و إمكانيـــة  •

فحــص الشــوائب بحساســية معلومــة . وأن ال تتجــاوز الكميــة الكليــة للشــوائب الموجــودة 
 % .٠.٠٢% : ٠.٠١المادة القياسية األولية في 

 
أن ال تتغير المـادة فـي الهـواء الجـوي خـالل عمليـة الـوزن كـي ال تكـون المـادة ماصـة  •

للرطوبـــة وال تتأكســـد بـــالهواء وال تتـــأثر بثـــاني أكســـيد الكربـــون كمـــا يجـــب أن ال يتغيـــر 
 تركيبها خالل الخزن .

 
كــافئ العــالي بحيــث يمكــن إهمــال األخطــاء أن تملــك المــادة القياســية األوليــة الــوزن الم •

 الناجمة عن الوزن .
 أن تذوب المادة بسهولة في الماء •
مللتـــر ) مـــن محلـــول قياســـي فـــي  ١٠:  ٥مـــثًال ( أن ال يســـتخدم حجـــم صـــغير جـــدًا  •

% ) يجـب اسـتعمال محلـول قياسـي ٠.١المعايرة . للحصول علي دقـة ( خطـأ نسـبي 
  مللتر . ٤٠مقداره 

       
  Secondary standardثانوية الياسية قال المادة •

 
  .وهي مادة يمكن معرفة تركيبها بواسطة مادة قياسية أولية     

  

  
  


