
 1سكشن 

 مقدمة فً التحلٌل الكمٌائً للمركبات الغٌر عضوٌة

 أقسام التحلٌل الكمٌائً

 :ٌهدف للتعرف على مكونات المواد ومخالٌط المواد والطرٌقة التً ترتبط بها العناصر.التحلٌل الوصفً -1

 : ٌهدف للتعرف على نسب مكونات المواد المختبرة. التحلٌل الكمً-2

 طرق التحلٌل الوصفً:

ٌتم من خاللها التعرف على المادة من خالل تفاعلها مع مادة اخري تسمى جوهر كاشف حٌث تتحول الى  الطرق اكٌمٌائٌة: -1

مادة معلومة الخواص ٌمكن التعرف علٌها من خالل ماٌسمى بالتفاعل الكمٌائً. وهناك طرق كٌمٌائٌة جافة وطرق كٌمٌائٌة  

 رطبة.

الفزٌائٌة للماد المختبرة  مثل التحلٌل الطٌفً  وفحص أطٌف االنبعاث الناتجة عن  تعتمد على الخواص الطرق الفزٌائٌة: -2

 تعرض المادة للهب أو مصدر طاقة أو قوس كهربً.
 وتعتمد على خواص المواد الكمٌائٌة والفزٌائٌة معا مثل التحلٌل الكروماتوجرافً. طرق كمٌائٌة فزٌائٌة: -3

 رطبة:أهم العملٌات التً تستخدم فً الطرٌقة ال

 عملٌة االذابة: -1
ونتدرج فٌها حسب طبٌعة المادة بداٌة من الماء البارد ثم الساخن ثم حمض الهٌدروكلورٌك المخفف البارد ثم الساخن ثم حمض 

الهٌدروكلورٌك المركز البارد ثم الساخن وبعدها ٌختبر الذوبان فً حمض النٌترٌك المخفف ثم المركز البارد والساخن  واذا لم 

لمادة ٌمكن استخدام الماء الملكً  واذا فشلت عملٌة االذابة فً الماء الملكً ٌمكن صهر المادة مع كربونات الصودٌوم تذوب ا

 والترشٌح والتعرف على المواد الموجودة فً كل من الراسب والراشح.

 عملٌة الترسٌب: -2
 وٌة ٌمكن فصلها بالترشٌح فً محلول التفاعل.وهو عبارة عن مادة صلبة بللورٌة او غر راسبحٌث ٌنتج عن التفاعل الكمٌائً 

 الترشٌح: -3
 عملٌة الهدف منها فصل الراسب عن الراشح 

 هو السائل المتقطرمن ورقة الترشح  والناتج من عملٌة الترشٌح  والراشح

 التبخٌر: -4
 عملٌة الهدف منها التخلص من الماء الموجود فً العٌنة او تقلٌل حجم الراشح.

 التجفٌف: -5
 دف منها التخلص من الماء الموجود فً الراسب .عملٌة اله

 تعرٌفات هامة :

 : مادة نقٌة ال ٌمكن كسرها الى مواد أصغر . العنصر

 أصغر وحدة من العنصر لها خواص العنصرالذرة:

 وحدة كمٌائٌة من اثنٌن او اكثر من الذرات مرتبطة معا  الجزٌئ:

 ارتباط ذرات  اثنٌن او اكثر من عنصر . المركب:

 ٌتكون من اثنٌن او اكثر من المواد مختلطٌن معا بأي نسبة. المخلوط:
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 الكشف عن الشقوق القاعدٌة

 

 بشكل عام تم تقسٌم الشقوق القاعدٌة الى مجامٌع مختلفة بناءا على السلوك المتماثل الٌونات المجموعة الواحدة 

 تفاعلها مع جوهر المجوعة)الكاشف( ٌختلف عن غٌرها من المجامٌع بمعنى ان كل مجموعة تسلك سلوك معٌن عند 

 فمثال:

عند تفاعل الشقوق القاعدٌة مع جوهر حمض الهٌدروكلورٌك فإن )الرصاص ,الفضة,الزئبقوز( فقط  تكون كلورٌدات شحٌحة الذوبان فً 

 كلورٌدات ذائبة فً الماء ,,,,الماء)حاصل اذابة منخفض( سهلة الفصل بالترشٌح أما باقً الشقوق فإنها تكون 

 ومن هنا ٌمكن فصل الرصاص والفضة والزئبقوز ووضعهم فً مجموعة واحدة تسمى )المجموعة األولى( وهكذا............

 الكشف عن عناصر المجموعة االولً

 : الرصاص ,الفضة, الزئبقوزعناصر المجموعة االولى

 ك: حمض الهٌدروكلورٌجوهر ترسٌب المجموعة االولى

 : الكلورٌد أٌون الترسٌب المجموعة االولى

 عللٌستخدم حمض الهٌدروكلورٌك كجوهر ترسٌب ؟؟؟؟ 



حٌث ٌكون مع عناصر المجموعة االولى كلورٌدات شحٌحة الذوبان فً الماء ٌمكن فصلها بسهولة والتعرف علٌها.ونالحظ ان حمض 

فً تركٌز أٌوناته التً تتفاعل مع عناصر المجموعة .لذلك ٌتفعل جوهر الهٌدروكلورٌك الكترولٌت قوي) تام التأٌن( أي ٌصعب التحكم 

 الترسٌب مع كل عناصر المجموعة االولى وٌرسبها

 التجارب التأكٌدٌة

 العنصر        
 الجوهر                               

 الزئبقوز الرصاص الفضة

حمض 
 الهٌدروكلورٌك

راسب ابٌض  من كلورٌد 
الفضة ٌذوب فً محلول 

 االمونٌا 

راسب ابٌض من كلورٌد الرصاص ٌذوب فً الماء 
 المغلً وٌعود ثانٌة بالتبرٌد

راسب ابٌض من كلورٌد الزئبقوز ٌتحول الى اللون 
 االسود)الرمادي( بإضافة محلول االمونٌا للراسب.

راسب اسود من كبرٌتٌد  كبرٌتٌد الهٌدروجٌن
ة ٌذوب فً حمض الفض

 النٌترٌك المخفف الساخن

راسب اسود من كبرٌتٌد الرصاص ٌذوب فً 
 حمض النٌترٌك المخفف الساخن

 راسب اسود)رمادي( من كبرٌتٌد الزئبقٌك 

 كٌفٌة الكشف عن عناصر المجموعة االولى فً مخلوط لها:

 ٌتم ذلك باتباع الخطوات التالٌة:

ٌضاف حمض الهٌدروكلورٌك الى ثلثً  العٌنة حٌث ٌتكون راسب من كلورٌدات عناصر المجموعة االولى ٌتم فصلها  -1

 بالترشٌح 

 ٌهمل الراشح الحتوائه على العناصر االخرى -2

 الراسب ربما ٌحتوي على الرصاص والضة والزئبقوز أو أحدهم  -3

 ٌضاف ماء مغلً للراسب ونقوم بالترشٌح -4

 ً الراشح )ٌترك لٌبرد ااذا تكون الراسب االبٌض مرة اخرى ٌدل على وجود الرصاص(.نكشف عن الرصاص ف -5

 ٌتم الكشف عن الفضة والزئبقوز فى الراسب  بإإضافة كمٌة زائدة من هٌدروكسٌد االمونٌوم والترشٌح -6

 ٌتكون راسب اسود ٌدل على وجود الزئبقوز -7

 د الفضة.ٌضاف للراشح حمض نٌترٌك اذا تكون راسب ابٌض دل عى وجو -8
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 الكشف عن عناصر المجموعة الثانٌة

 

 ) الزئبقٌك,البزموت, النحاس,الكادمٌوم(أ          عناصر المجموعة:

 ) القصدٌر , االنتٌمون, الزرنٌخ(ب                               

 : كبرٌتٌد الهٌدروجٌن جوهر الترسٌب

 : الكبرٌتٌد   اٌون الترسٌب

 : تترسب فً وجود حامض الهٌدروكلورٌك  الترسٌبظروف 



 ٌستخدم حمض الهٌدروكلورٌك كجوهر متحكم فً تركٌز أٌون الترسٌب )الكبرٌتٌد(.

 

 التجارب التأكٌدٌة

                                         
 العنصر

 الجوهر                         
 البزموت الكادمٌوم النحاس الزئبقٌك

راسب ابٌض من كلورو كبرٌتٌد  كبرٌتٌد الهٌدروجٌن
الزئبقٌك ٌتحول للبنً ثم االسود او 

الرمادي  وال ٌذوب الراسب فً 
 االحماض 

راسب اسود من كبرٌتٌد 
النحاس ٌذوب فً 

حمض النٌترٌك المخفف 
 الساخن

راسب أصفر كناري  من 
كبرٌتٌد الكادمٌوم ٌذوب فً 

حمض النٌترٌك المخفف 
 الساخن

ب بنً من كبرٌتٌد البزموت ٌذوب فً حمض راس
 النٌترٌك الساخن

هٌدروكسٌد 
 االمونٌوم

راسب اخضر ٌتحول  راسب ابٌض 
الى محلول شدٌد الزرقة 

بالزٌادة من 
 الهٌدروكسٌد

راسب ابٌض من 
هٌدروكسٌد الكادمٌوم ٌذوب 

فً زٌادة من هٌدروكسٌد 
 االمونٌوم

راسب ابٌض من هٌدروكسٌد البزموت ال ٌذوب 
فً الزٌادة من هٌدروكسٌد االمونٌوم وٌذوب فً 

 االحماض المعدنٌة
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 الكشف عن عناصر المجموعة الثالثة

 

 االلومنٌوم -الكروم  -لحدٌد ا عناصر المجموعة:

 هٌدروكسٌد امونٌومجوهر الترسٌب : 

 كسٌدلهٌدروا: اٌون الترسٌب   :

 وجود فائض من كلورٌد االمونٌوم الذي ٌعتبر جوهر متحكم فً تركٌز تترسب فً:  ظروف الترسٌب

 كسٌد .ن االٌدروٌوأ                      

 )االهٌدروكسٌد(.ٌستخدم كلورٌد االمونٌوم كجوهر متحكم فً تركٌز أٌون الترسٌب 

 

 التجارب التأكٌدٌة

 

                                         
 العنصر

                     الجوهر     
 االلمونٌوم الكروم االحدٌد

جٌالتٌنً من  راسب بنً محمرٌتكون  هٌدروكسٌد االمونٌوم
هٌدروكسٌد الحدٌدٌك، ٌذوب فً االحماض 
المعدنٌة المخففة وال ٌذوب فً هٌدروكسٌد 

 فوق اكسٌد الصودٌومالصودٌوم او 

جٌالتٌنً من  راسب اخضر رماديٌتكون 
هٌدروكسٌد الكرومٌك ٌذوب فً االحماض 

المعدنٌة المخففة وهٌدروكسٌد الصودٌوم 
 .فوق اكسٌد الصودٌومو

جٌالتٌنً من  راسب ابٌضٌتكون 

هٌدروكسٌد االلومنٌوم ٌذوب فً االحماض 

 .الصودٌومفوق أكسٌد و  المخففةالمعدنٌة 

 



 جٌالتٌنً راسب بنً محمرٌتكون   هٌدروكسٌد صودٌوم

ولكنه ال ٌذوب فً زٌادة من هٌدروكسٌد 

)للتمٌٌز بٌن الحدٌد من ناحٌة الصودٌوم 

 ى(والكروم وااللومنٌوم من ناحٌة أخر

من هٌدروكسٌد  راسب اخضر رماديٌتكون 

ٌذوب فً زٌادة من هٌدروكسٌد الكرومٌك 

مكونا محلول كرومٌت الصودٌوم  الصودٌوم

 .اللوناالخضر 

 

 

   (جٌالتٌنً من ابٌضراسب ٌتكون 

ٌذوب فً الزٌادة هٌدروكسٌد االلمونٌوم ( 

مكونا الومٌنات  من هٌدروكسٌد الصودٌوم

 .الصودٌوم
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 الكشف عن عناصر المجموعة الرابعة

 

 النٌكل -الكوبلت  -المنجنٌز  -لخارصٌن )الزنك( ا عناصر المجموعة:

 االمونٌومكبرٌتٌد الهٌدروجٌن او كبرٌتٌد جوهر الترسٌب : 

 كبرٌتٌدلا: اٌون الترسٌب   :

 من كلورٌد االمونٌوم وهٌدروكسٌد االمونٌومالوسط القلوي  تترسب فً:  ظروف الترسٌب

 التجارب التأكٌدٌة

 

                                         
 العنصر

 الجوهر                         
 لالنٌك الكوبلت المنجنٌز ) الزنك (لخارصٌن ا

كبرٌتٌد  راسب ابٌض من كبرٌتٌد االمونٌوم

الخارصٌن ٌذوب فً االحماض 

المعدنٌة المخففة وال ٌذوب فً 

 لٌك.حمض الخ

 

راسب لحمً من كبرٌتٌد 

ً ع الذوبان فسرٌ المنجنوز

االحماض المخففة وفً حمض 

)للتمٌٌز بٌن المنجنٌز الخلٌك 

 (والخارصٌن

 

من كبرٌتٌد راسب اسود 

هذا الراسب  الكوبلتوز وٌذوب

سرٌعا فً حامض النترٌك 

 المركز الساخن

 

راسب اسود من كبرٌتٌد 

النٌكل وٌذوب هذا الراسب 

سرٌعا فً حامض النٌترٌك 

 .المركز الساخن

 

ٌتكون راسب ابٌض من كبرٌتٌد  كبرٌتٌد الهٌدروجٌن

الخارصٌن مع المحلول المتعادل 

 .او القلوي

 

ٌتكون راسب لحمً من 

مع المحالٌل  كبرٌتٌد المنجنوز

المتعادلة والقلوٌة ، وال ٌتكون 

هذا الراسب فً وجود 

 حماض.اال

 

ٌتكون راسب اسود من 

كبرٌتٌد الكوبلتوز فً المحالٌل 

القلوٌة وال ٌتكون هذا الراسب 

 .مضٌةفً المحالٌل الحا

 

ٌتكون راسب اسود من 

كبرٌتٌد النٌكل فً المحالٌل 

القلوٌة ، وال ٌتكون هذا 

محالٌل الراسب فً ال

 مضٌة.الحا
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 الكشف عن عناصر المجموعة الخامسة

 

 البارٌوم –االسترنشٌوم  -لكالسٌوم ا عناصر المجموعة:

 نات االمونٌومكربو جوهر الترسٌب :

 ناتلكربوا اٌون الترسٌب   :

 من كلورٌد االمونٌوم وهٌدروكسٌد االمونٌومالوسط القلوي  تترسب فً:  ظروف الترسٌب

 

 التجارب التأكٌدٌة

 

                                         
 العنصر

 الجوهر                         
 لبارٌوما السترنشٌوما لكالسٌوما

راسب ابٌض من كربونات الكالسٌوم  كربونات االمونٌوم محلول

ٌذوب فً االحماض المعدنٌة وفً 

 لٌكحمض الخ

 

ٌعطً راسب ابٌض من كربونات 
  لٌكاالسترنشٌوم ٌذوب فً حمض الخ

راسب ابٌض من كربونات البارٌوم ٌذوب 

فً حمض الخلٌك وفً االحماض المعدنٌة 

 المخففة.

 

ال ٌتكون راسب )للتمٌٌز بٌن الكالسٌوم  كبرٌتات الكالسٌوم

من جهة واالسترانثٌوم والبارٌوم من 

 (.جهة اخرى

 

راسب ابٌض من كبرٌتات 

البارد ولكنه االسترنشٌوم ببطء على 

ٌترسب سرٌعا بالغلٌان )للتمٌٌز بٌن 

 (. االسترنشٌوم والبارٌوم

 

راسب ابٌض من كبرٌتات البارٌوم فً 

 . لمخففةالحال حتى مع المحالٌل ا

 

 

 

 الكشف عن الشقوق الحامضٌة او اآلنٌونات

 

 -اساسٌتٌن من الطرق:ٌمكن تقسٌم الطرق المستخدمة فً التعرف على الشقوق الحامضٌة الى مجموعتٌن 

اوال: الطرق المبنٌة على التعرف على الشقوق الحامضٌة من النواتج المتطاٌرة المتحصل علٌها من معاملة العٌنة الصلبة 

 -باألحماض وهذه تنقسم الى:



 غازات تتصاعد من معاملة العٌنة الصلبة بحامض الهٌدروكلورٌك او حامض الكبرٌتٌك المخففٌن. -1

 صاعد من معاملة العٌنة الصلبة بحامض الكبرٌتٌك المركز.غازات تت  -2

 -ثانٌا : الطرق المبنٌة على التفاعل داخل المحالٌل مع الجواهر المختلفة وهذه تنقسم الى :

 تفاعالت تؤدي الى الترسٌب -1

 تفاعالت مبنٌة على عملٌات االكسدة واالختزال فً المحالٌل. -2

 وٌقسم الى: ما ٌمكن تطبٌقه عملٌا للتمٌٌز بٌن الشقوق الحامضٌة افضل تبرالذي ٌع النظام التالً كما ٌوجد

 -الشقوق التً تتأثر بحامض الهٌدروكلورٌك المخفف او حامض الكبرٌتٌك المخفف: -1

 الهٌبوكلورٌت. -السٌانات  -السٌانٌد  -النٌترٌت  -الكبرٌتٌت  -الثٌوكبرٌتات  -الكبرٌتٌد  -البٌكربونات  -الكربونات  

 -الشقوق التً تتأثر بحامض الكبرٌتٌك المركز : -2

 الثٌوسٌانات. -النترات  -الٌودٌد  -البرومٌد  -الكلورٌد  

 -المركز :  H2SO4أو  HClالشقوق التً ال تتأثر بحامض  -3

 البورات . -الفوسفات  -الكبرٌتات  

 

 الشقوق الحامضية التي ال تتأثر باالحماض
 

 -:اآلتٌةتشمل هذه المجموعة الشقوق 

 

 (الزرنٌخات –الزرنٌخٌت  -البورات  -الفوسفات  -الكبرٌتات )       

 

 

 


