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 Chemistry Analyticalالىُمُاء الخحلُلُت  

ىلعم هزا الفشع ئلى  هي فشع مً علم الىُمُاء يهخم بالخلذًش الىمي والىىعي للعىاصش  او اإلاشهباث اإلاىىهت للمادة اإلاشاد جحلُلها. ٍو

 عذة ػشق واظالُب ًمىً اظخخذامها وليل منها اظخخذاماجه وأهمُخه وهي :

وهى مجمىعت العملُاث التي ًخم فيها الىؽف عً جشهُب اإلاىاد أو Qualitative Analysis  :  الخحلُل الىىعي أو الىصفي    -1

العىاصش الذاخلت في جشهُب مادة معُىت أو خلُؽ مً اإلاىاد ظىاء أواهذ في الحالت الصلبت  أو محلٌى في مزًب معحن وال  اإلاشهباث أو 

ا ئلى همُاث هزه اإلاىىهاث
ً
 ًخعشض هزا الخحلُل ئػالك

 في وظىدها عىذ واحذة حذةهى  اإلاادة (ملذاس) همُت بخلذًش للمىاد الىمي الخحلُل ٌعني:   Quantitative Analysis الىمي لخحلُلا -2

 أو الىُمُاتي اإلاشهب جشهُب في الذاخلت العىاصش ول أو بعع وظىد وعبت جلذًش أو (صلب ، غاص ، ظاةل) الشالر الحاالث مً أي

 .الخلُؽ

مىً   ورلً سةِعُت أكعام زالزت ئلى الىمي الخحلُل ػشق  جلعُم ٍو
ً
 :الخحلُل إلظشاء اإلاعخخذمت الىظُلت على اعخمادا

ٌ  مً الحجم حعُحن ئلى الحجمي الخحلُل يهذف : الحجمي الخحلُل -أ ٌ ) الترهحز معلىم محلى   ًخفاعل الزي (كُاس ي محلى
ً
 حجم مع همُا

ٌ  مً معحن ٌ  اإلاحلى  .حعُِىه واإلاؼلىب الترهحز اإلاجهى

 غحر) ممىىت صىسة أهلى في جلذًشه اإلاؼلىب اإلاىىن  فصل جخظمً التي العملُاث جلً باهه الىصوي الخحلُل ٌعشف : الىصوي الخحلُل-ب

مىً وصنها ٌعهل (للزوبان كابلت لت رلً بعذ (العىصش أو الؽم أو) اإلاىىن  ملذاس حعاب ٍو  .الىُمُاتي الحعاب بؼٍش

اةُت الخىاص بعع على الؼشق  هزه حعخمذ : (آلالي الخحلُل) ألاظهضة باظخخذام الخحلُل-ث  الخحلُل أغشاض في والىُمُاةُت الفحًز

ؼت جحلُلها اإلاؼلىب للمىاد محذدة خصاةص للُاط ألاظهضة بعع حعخخذم فانها ولزلً الىُمُاتي  الخاصُت ملذاس ًدىاظب أن ؼٍش

 
ً
  جىاظبا

ً
 الاخخباس . جحذ اإلاادة ملذاس مع ػشدًا

 ظىذسط في الفصل الاٌو مً العىت الذساظُت  الخحلُل الىمي الىصوي /

م  م الترظِب أو عً ػٍش لت همُت ئما عً ػٍش ج معحن بؼٍش لصذ به /  حعحن  اإلاادة ظىاء واهذ عىصشا أو مشهبا  أو أًىها في مٍض ٍو

لت جىاظبُت أو باظخخذام  الخؼاًش .، وئرا وان اإلاؼلىب إلًجاد جشهحز عىصش معحن ًخم اظخخشاط جشهحز العىصش مً جشهحز اإلاشهب بؼٍش

 اإلاحلٌى بالترظِب أو الؼشد اإلاشهضي زم غعله وججفُفه ووصهه، فُحعب وصن اإلاادة اإلاشاد جلذًشها مًًفصل عً معامل وصوي . 

 معشفخىا لىصن الشاظب وجشهُبه  .

 هىان عذة ػشق حعخخذم في الخحلُل الىصوي وهي :

لت الاهحالٌ والخؼاًش -1   Voltilization Methodػٍش

لت الترظِب  -2   Precipitation methodػٍش

لت الترظِب الىهشباتي   - 3   Method Electro precipitationػٍش

لت الجعُمُت  -4   Partical Methodالؼٍش
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  الترظِب الاعخُادي  غحر اإلاخجاوغ :

م اطافت عامل مشظب مً كبل اإلاحلل الىُمُاتي  وهزا  ً ساظب شحُح الزوبان في اإلااء او اإلازًباث الاخشي  عً ػٍش هى جىٍى

الشاظب معخلش بذسظت حشاسة الغشفت وغحر كابل للخفىً وظاف ليي ًخم اظشاء الحعاباث  الىُمُاةُت الًجاد همُت اإلاىىن فُه 

ت   واًجاد وعبخه اإلائٍى

 جاوغ  :الترظِب اإلاخ

م جفاعل هُمُاتي مخجاوغ .   في هزه الخلىُت ال ًظاف العامل اإلاشظب هما هى وئهما ًخىلذ بؽيل بؼيء طمً اإلاحلٌى . عً ػٍش

لت ًخىىن الشاظب جحذ ؼشوغ جىدي ئلى ججىب الخأزحراث والىخاةج غحر اإلاشغىب بها والتي جحصل عىذ الترظِب  وبهزه الؼٍش

لت الاعخُادًت . بهزه ا لت ًمىً ، مشال  ججىب حصٌى مشاهض فىق ئؼباع  مىطعُت أو مشاهض بالؼٍش مىطعُه عالُت.    phلؼٍش

وبالخالي فالشاظب الىاجج ًىىن اكل جلىر . هما ان العُؼشة على ظشعت الترظِب جىدي ئلى الحصٌى على ساظب رو بلىساث هبحرة 

 ظهلت الترؼُح ومً اإلامىً جىلُذ العذًذ مً الاهُىهاث بعشعت بؼُئت

 خؼىاث الترظِب

 وصن همُت معلىمت وبؽيل مظبىغ مً الىمىرط -1

 ارابت الىمىرط  -2

 اطافت العامل اإلاشظب  -3

 )الترؼُح ) فصل الشاظب  -4

 غعل الشاظب -5

 الخجفُف اوالحشق  -6

 الىصن  -7

 اظشاء الحعاباث اإلاؼلىبت -8

 صفاث الشاظب الجُذ اإلاعخعمل في الخحلُل الىصوي

 البلىسي معشوفجشهُبه  -1

 ان ًىىن كلُل الزوباهُت -2

 ًجب ان جىىن بلىساجه هبحرة بحُض ًمىً جشظُبها -3

 هلي ) خالي مً الؽىاةب ( -4

 ًىىن راث زباجُت عالُت بذسظاث الحشاس ة -5

ئي هبحر  -6  ان ًىىن رو وصن ظٍض

 ان ًىىن غحر مخمُع -7
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 اهىاع الشواظب

ً بلىساث هبحرة ومشالها :  Curdy Precipitateسواظب مخخثرة  -1   Ag Clهزه الشواظب جىىن على ؼيل عالم غشوي ال ًمىنها جىٍى

ً هزه الشواظب ًخم حجش همُت مً اإلااء والعذًذ مً اإلالىزاث وجىىن Gelatinous Precipitateسواظب ظُالجُيُت  -2 : أزىاء جىٍى

 راث معاحت ظؼحُت هبحرة ملاسهت بىخلتها. 

: جىىن هزه الشواظب مىخظمت الؽيل وراث بلىساث ممحزة مىفصلت ظهلت الترؼُح Crystalline Precipitateسواظب بلىسٍت  -3

 واهثر هلاوة مً الشواظب ألاخشي.

 الحعاباث في الخحلُل الىمي الىصوي

ىيها فمشال عىذ في الخحلُل الىمي الىصوي عادة ًىىن الىصن النهاتي لِغ للمادة اإلابحىر عنها مباؼشة بل على الاغلب إلاادة اخشي جح

ىم والامشلت على رلً هشحرة  ىم مً محلٌى ولىسٍذ الباٍس خاث الباٍس  عىذ جلذًشاليالعُىم. CaOجشظِب هبًر

 وفي نهاًت عملُت الخحلُل ًصبح مً الظشوسي اظشاء حعاباث إلاعشفت همُت اإلاادة اإلابحىر عنها بعذ معشفت اإلاادة اإلاىصوهت.

 اإلاعامل الىصوي ول هزه الحعاباث حعخمذ على اظخخذام 

 

 : Factor Gravimetric Factor or Chemical اإلاعامل الىصوي  

 

ئي او وصن الصُغت للمادة ط                                       وصن الجٍض

 اإلاعامل الىصوي   =                     

ئي او وصن الصُغت للمادة اإلاىصوهت الىاججت                                 وصن الجٍض

 

   )اإلاشظباث )عىامل الترظِب

                         Precipitants (precipitation agents)  

  هي اإلاادة التي جظاف الى اإلاحلٌى لترظِب اإلاادة اإلاؼلىبت

 واإلاشظباث على هىعحن  :   

ت  -1                                                                                        Inorganic Precpitant مشظباث العظٍى

ت   - 2    Organic Precpitant مشظباث عظٍى

 

 



5 
 

دُذاث  والياسبى  -1 ت :  هي  اما ان  جىىن  امالحا  لحىامع  طعُفت مشل  الىبًر خاث اإلاشظباث الالعظٍى هاث  والىشوماث  والىبًر

ً  امالحا  شحُحت  الزوبان او اواظُذ ماةُت مع اإلاجامُع  اإلاشاد جحلُلها  اوحعُُنها .  يؽا عنها  جىٍى او  هُذسوهعُذاث الفلضاث ٍو

ت محلٌى الامىهُا الزي ٌعخعمل لترظِب  دُذ الهُذسوظحن  Fe ،Alومً اهم اإلاشظباث الالعظٍى  Cu  ،Zn  ،Geلترظِب  H2Sوهبًر

،Sn ،As 

دُذ الامىهُىم لترظِب اًىهاث   . Hg  ،Coوهبًر

 عُىبها :

 جىىن غحر مخخصصت أي ًشظب اهثر مً عىصش حُض ًشظب اإلاشظب الالعظىي في ان واحذ عذد مً اًىهاث الفلضاث  مما ٌعبب 

 جذاخل عىذ جحلُل احذهما بىظىد الاخش.

  للترظِب لزلً ًمىً اظدبذاٌ الجزس اإلاىظب له .عامل الترظِب ٌعخمذ على الجزس العالب الزي ٌعخخذم 

 NH3  هي غاص لىً في اإلاخخبر ًىىن على هُئت محلٌىNH4OH  . 

ببت حُبض جىببىن بعببع اإلاشهبباث الحللُببت معلببذة - ت حعبخعمل لترظببِب بعببع الاًىهباث الفلٍض ت : وهبي مشهببباث عظببٍى اإلاشظبباث العظببٍى

 ىهعُم الزي ٌعخعمل لترظِب الىُيل في وظؽ كاعذي حعاطذًت طئُلت الزوبان ظذا مشل مشهب زىاتي مشل هالً

البزي ًىبىن رو اهخلاةُبت    BNa(C6H5)4او بعظها حعؼي سواظب طئُلت الزوبان ؼببيهت بباالمالم مشبل سبباعي فىُبل الببىسون الصبىدًىم

 عالُت في جشظِب البىجاظُىم .

ت :  ممحزاث الىىاؼف العظٍى

 الترظِب اإلاؽاسن ًىىن اكل. -1

ت غالبا ماجىىن كلُلت الزوبان ظذا في اإلااء وبزلً لً ًحصل فلذان لبعع الشاظب اإلاشهباث  -2 اإلاخىىهت بفعل الىىاؼف العظٍى

 خالٌ عملُت الترظِب او الغعل.

ببت  -3 ئببي هبحببر ظببذا وبببزلً ًىببىن اإلاعامببل الببىصوي صببغحر ظببذا وهببزلً اليعبببت اإلائٍى اإلاشهببباث اإلاخىىهببت معهببا جىببىن عببادة راث وصن ظٍض

ت .   للمادة اإلاشاد جحلُلها جىىن كلُلت كُاظا باإلاشظباث الالعظٍى

ت حعؼي هىاجج ؼذًذة الالىان وهزا ٌعهل الىؽف عنها بىاظؼت الؼشق ا -4  للىهُت .الىىاؼف العظٍى

  العىامل اإلاإزشة على روباهُت الشاظب

 ًجب معشفت العىامل اإلاإزشة على روباوي الشاظب لغشض جفاديها الهه ًإدي الى جللُل وصن الشاظب والى احذار 
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 خؼا في الحعاباث الىصهُت وهزه العىامل هي :

اةُت للشاظب  -1  الؼبُعت الىُمُاةُت والفحًز

حعخمذ روباهُت الشاظب على ػاكت الؽببىت البلىسٍبت وػاكبت الخمُبإ فباإلاىاد الصبلبت جخخلبف علبى هبزا الاظباط فبي روباهُتهبا فيلمبا وبان 

ئبباث اإلابباء اهبببر مببً محصببلت الجببزب بببحن اًىهبباث اإلاحببك داخببل البلببىسة ولمببا وببان اإلاحببك اهثببر  الجببزب بببحن اًىهبباث اإلاببىاد الصببلبت وبببحن ظٍض

مبٌى ليبل لتبر والعببب ٌعبىد  8-10اكبل مبً  AgIفبي حبحن روباهُبت   AgNO3ب بحذود عذة مبىالث ليبل لتبر بلبىساث روباهاومشاٌ رلً ًزو 

 .     AgNO3هي اكىي مً جلً التي في  AgIالى ان كىي الجزب  في الؽبىت البلىسٍت إلاادة 

 ًب ػبُعت اإلازًب جخازش روباهُت اإلاشهباث الاًىهُت في اإلازًباث بعاملحن ٌعىدان للمز -2

  كؼبُت اإلازًبpolarity 

  زابذ العٌض الىهشباتي للمزًبDielectric constant  

له زابذ عٌض ههشبباتي هبحبر وعببُا فيلمبا وبان اإلابزًب اهثبر كؼبُبت ولمبا صاد  Dipoleار ان اإلازًب اللؼبي هى الزي ًمخلً كؼب زىاتي 

الجببزب بِىبببه وببببحن اًىهبباث اإلاحبببك همبببا ان كببىي ججبببارب اًىهببباث اإلاحببك لبعظبببها الببببعع علببى ظبببؼح البلبببىسة جدىاظببب عىعبببُا مبببع زاببببذ 

 العٌض الىهشباتي

ببادة دسظببت الحببشاسة ففببي الؽببيل اإلاجبباوس ًالحبب  ان  روبببان  معظببم اإلاببىاد الصببلبت فببي العببىاةل ًببضداد ان   : دسظببت الحببشاسة -2 بٍض

بادة دسظبت الحبشاسة ورلبً الهبه جخىفشهمُبت مبً الؼاكبت الالصمبت لخىعبحر الاواصبش اإلاىظبىدة ببحن  روباهُت الامالم فبي اإلاباء جبضداد بٍض

ئاث اإلازاب وجىىًٍ اواصش ظذًذة بحن اإلازًب واإلازاب .                                                                                                                                                                  ظٍض

 Digestionهظم الشاظب : -

حعىد  بصىسة عامت جىىن روباهُت الذكاةم الصغحرة للشاظب ، اهبر مً روباهُت الذكاةم الىبحرة وهزه الذكاةم الصغحرة الزاةبت

وجترظب على الذكاةم الىبحرة ئرا أعؼُذ الىكذ اليافي لزلً . وعمُلت الهظم حعاعذ على همى البلىساث هما حعاعذ على جىخل 

م( وجشهه لفترة صمىُت ، حُض ان عملُت الدسخحن 95او  99الشواظب الغشوٍت . والعمُلت هي حسخحن الشاظب واإلاحلٌى ئالم)عادة ئلى 

م الصغحرة وجشن الشاظب مع اإلاحلٌى ئالم لفترة صمىُت جدُح الفشصت لهزا  الذكاةم وي جترظب على الذكاةم حعجل بزوباهُت الذكاة

 الىبحرة .

  الغشض مً عملُت الترؼُح هى فصل الشاظب عً اإلاحلٌى ئالم ، وعملُت الترؼُح جىىن أظهل وأظشع ئرا واهذ بلىساث

بلىساث صغحرة ، لزا فان جشؼُح الشواظب الغشوٍت أصعب مً جشؼُح الشاظب هبحرة. وجضداد العملُت صعىبت ولما واهذ ال

 .الشواظب البلىسٍت عادة 
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  Contamination of precipitatesجلىر الشاظب 

ًمىً أن ًحصل جلىر للشاظب بؼشق عذًذة لزلً ًجب أجخار  خؼىاث وكاةُت أزىاء الخحلُل وئال جشظب مع الشاظب اإلاشاد جلذًشه 

ب مىه .ومً لبدبىزاث التي ًمىً حصىلها أًظا هي هدُجت وظىد بعع   ساظب أخش له زابذ حاصل الزوبان هفعه أو ماهى كٍش

 الؽىاةب التي كذ جترن مع الشاظب اإلاؼلىب .

  Co precipitationالترظِب اإلاؽاسن :  -1

ىن لىحذها مع اإلاحلٌى جلىر الشاظب اإلاؼلىب بمادة أخشي أزىاء عملُت الشحعِب وهزه اإلاادة اإلالىزت ال جترظب عىذما جى

ؽمل :  وجحذ الظشوف هفعها َو

  True precipitationالترظِب الحلُلي :  -1

  Occlusionآلاحخباط :  -2

  Adsorptionsآلامذصاص :  -3

  Post precipitationالترظِب الالحم :  -2

خلىر بعذة ىه ئرا ًىىن الشاظب عباسة عً مادة صلبت هلُت أزىاء الترظِب ٍو ز بترظِب مادة أخشي . جلىر الشاظب بعذ جىٍى

مىً الخخلص مً هزا الىىع بالترؼُح مباؼشة بعذ أهخماٌ الترظِب .  ٍو
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 -1 -ججشبت سكم  

 حعحن وعبت ماء الخبلىس في اإلاحك  اإلااتي

Determination of crystaline water ratio in  hydrated salt   

ببم حسببخُنها وال ًمىببً أجببباع هببزه  ببه مببً مبباء عببً ػٍش لببت الخغُحببر فببي وصن العُِىببت هدُجببت لؼببشد مببا جحخٍى ًمىببً جلببذًش مبباء الخبلببىس بؼٍش

لت ئال في الحاالث الخالُت :   الؼٍش

 عىذما ًىىن اإلااء هى الجضء ألاظاس ي اإلاشاد جؼاًشه فلؽ .  -1

 إلااتي .. الخعىذما ال ًخغحر وصن الشاظب هدُجت ألاهعذة أو الخحلل ا -2

لىببً لِعببذ وببل الامببالم جفلببذ مبباء الخبلببىس بهببزه الذسظببت  )  C(120-100دسظببت حببشاسة ملببذاسهاًفلببذ اإلاحببك اإلابباتي ظمُببع مبباء جبلببىسه فببي 

مىىبببً اظبببخخذام دسظببباث حبببشاسة عالُبببت لهبببزا الغبببشض علبببى اعخبببباس ان اإلاحبببك ال ًبببخحؼم ببببذسظاث  الحبببشاسة العالُبببت جصبببل البببى  -800)ٍو

900)C. 

MgCl2.XH2O               MgCl2 + XH2O                                                         

مىً  بذيوج بلىساث اإلاحك  مُال كلُال المخصاص اإلااء في فشاغاث ظضةُاث اإلاادة .أي الخغُحر في الىصن ًمشل بذكت هبحرة ماء الخبلىس . ٍو

 :  ماء الخبلىس ليل مً ألامالم الخالُت لذًش ج

MgSO4.7H2O   ,     Na2B4O7.10H2O   ,    Na2HPO4.12H2O                                               

 : ألادواث واإلاىاد اإلاعخعملت

 بىدكت خضفُت مع الغؼاء -1

 مشلض خضفي  -2

 حامل زالسي ومصبام بجزن  -3

 بلىساث اإلاحك اإلااتي -4

 

 

 

 



9 
 

لت العمل :     ػٍش

دكُلبت  (  39-29فبي مجفبف إلابذة ) ليبي جببرد سخً  البىدكت والغؼاء على لهب مصبام بجبزن ومبً زبم اجشههبا إلابذة سببع ظباعت  -1

ذ .  وصنها بعذ الخبًر

 صنها مشة زاهُت .زم مً الىمىرط   ( gm 1)طع في البىدكت -2

جُا الى ان ًصل كعش ال -3  بىدكت  دسظت الاحمشاس اإلاعخم .طع البىدكت اإلاغؼاة على لهب مصبام بجزن وبمعافت وسخً جذٍس

ذ زم صنها . اعذ العملُت عذة مشاث الى ان جحصل على وصن زابذ  -4 اتها جبرد في مجفف جبًر  دع البىدكت ومحخٍى

ت للماء في اإلاحك اإلااتيمً فلذان الىصن بعذ عملُاث الحشق احعب اليعب -5  مً همُت الىصن اإلافلىد مً الىمىرط .  ت اإلائٍى

 

  الحسابات :

 حعاب همُت اإلااء اإلاخبلش في الىمىرط هما ًليًخم 

 ًجب ان هجشي العملُاث الحعابُت الاجُت حتى هحصل على اإلاؼلىب اإلاجهٌى 

 وصن الجفىت الخضفُت  وهي فاسغت  =         غم سجل 

 وصن الجفىت الخضفُت مع همُت اإلاحك اإلااتي كبل الخجفُف =      غم سجل 

 وصن الجفىت الخضفُت مع همُت اإلاحك الالماتي بعذ الخجفُف =      غم سجل 

 وعخخشط بعذها وصن اإلاحك الالماتي بعذ الخجفُف مؼشوحا مىه وصن الجفىت وهي فاسغت  بالغشام 

 زم وعىض في اللىاهحن الخالُت ليي وعخخشط عذد ظضةُاث اإلااء اإلاخبلش مً خالٌ اللاهىن الاٌو 

ت لل  محك اإلاخبلي الالماتي مً خالٌ اللاهىن الشاوي واليعبت اإلائٍى

 وصن الجفىت مع اإلاادة بعذ الدسخحن    --وصن اإلااء في الىمىرط = وصن الجفىت مع اإلاادة كبل الدسخحن 

 

% of water=      Wt of water          × 100 

                        Wt of Sample  
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              -2 –ججشبت سكم 

 جلذًش اليالعُىم على هُئت أوهضالاث اليالعُىم

Determination of calcium as Ca – Oxalate 

مبع اوهبضالاث الامىهُبىم   HCLًترظب اليالعُىم على هُئت اوهضالاث اليالعُىم بمعاملت محلىله العاخً الزي ًحخىي على حامع 

 : مىهُىماو حامع الاوهضالًُ  ومعاملت اإلاحلٌى الىاجج  مع هُذسوهعُذ الا 

Ca
+2

+C2O4
-2

+H2O                 CaC2O4.H2O 

فارا أطُفذ اوهضالاث الامىهُىم الى محُؽ مخعادٌ او طعُف اللاعذًت   (PH=4)ًفظل أن ًىىن الترظِب في محلٌى حامض ي 

فان جلىر الشاظب ) اوهضالاث اليالعُىم (  ًىىن اهبر هزا مً ظهت ومً ظهت أخشي فان دكاةم الشاظب جىىن صغحرة الحجم وارا 

ًصعب جشؼُحه . جضداد كابلُت روبان  جمذ عملُت الترظِب في دسظت حشاسة اإلاخخبر فان دكاةم الشاظب جىىن صغحرة الحجم وبزلً

ورلً الن روباهُت اوهضالاث اليالعُىم  ولغشض الحصٌى على بلىساث هبحرة  اإلاحك باصدًاد حمىطت اإلاحلٌى وباصدًاد دسظت الحشاسة

لىظام جضداد بىظىد الحىامع اإلاعذهُت بعبب جىىن حامع الاوهضالًُ الظعُف الخفىً وبالخالي صواٌ اًىهاث الاوهضالاث مً ا

 : عىذ حمظُت أعلى H2C2O4والى , HC2O4 بعبب جحىلها الى اًىهاث  

CaC2O4          Ca
+2

 +2C2O4
-2 

C2O4
-2

 + H
+
                  HC2O4

-
 

HC2O4-+H
+
               H2C2O4 

ت على اوهضالاث الامىهُىم فخىىن كابلُت روبان ا لبزلً ٌعبخخذم محلبٌى مخفبف مبً هبزا ل بىشحر كئما في اإلاحالُل  اإلاخعادلت والحاٍو

 اإلاحك  لغعل الشاظب . ٌعامل ساظب اوهضالاث اليالعُىم بالؼشق الخالُت :

لببت غحببر مفظببلت وعبببت الخؼببأ فببي 110Cعىببذ دسظببت حببشاسة  )   CaC2O4ججفُببف ساظببب اوهببضالاث اليالعببُىم  -1 ( ئن هببزه الؼٍش

لت   % (1-0.5)هزه الؼٍش

لببببت  C( 25-500حببببشق اوهببببضالاث اليالعببببُىم عىببببذ دسظببببت حببببشاسة   -2 ( بحُببببض جخحببببٌى همُببببا ئلببببى واسبىهبببباث اليالعببببُىم وهببببي الؼٍش

 . اإلافظلت

CaC2O4.H2O                         CaCO2+CO+H2O                                                     
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( فتتحرلم كيارل رضرزد عرذد عرلدة الرلر ارللرملةرلث  رزة  900-1200 )Cة حزق االوكزاالث عنذ درجت حرزار -3

 ثلةات . واعتبز هذه ارطزيقت األكثز استعيلال .

 

 اإلاىاد اإلاعخخذمت :

 محك اليالعُىم -1

 (1:1حامع الهُذسوولىسًٍ )  -2

 دلُل اإلاشُل ألاحمش -3

 % 4محلٌى اوهضالاث الامىهُىم  -4

 (1:1محلٌى الامىهُا ) -5

 %1محلٌى اوهضالاث الامىهُىم  -6

 محلٌى هتراث الفظت اإلاخففت  -7

لت العمل  : ػٍش

( وإلاببذة ظبباعت واهللببه ئلببى دوسق  110-130)Cدسظببت مببً محببك اليالعببُىم )مسببحىق ظُببذ ومجفببف  ببي gm(    0,5صن بذكببت )  -1

(  سط الخلبُؽ حتبى ًبزوب  (1:1مبً حبامع الهُبذسوولىسًٍ    (ml 5)مبً اإلاباء اإلالؼبش زبم اجبعهبا باطبافت  (ml 10 )صغحر وأطف ئلُبه

اث الذوسق همُا البى بُىبش حجمبه   CO2( دكاةم لؼشد  5-3اإلاحك زم سخً اإلاحلٌى بلؼف الى ان ٌغلي إلاذة )   ( (ml  400واهلل محخٍى

 زم أطف كؼشجحن مً دلُل اإلاشُل ألاحمش .  (ml 200)مضود بلظِب صظاجي وهمل الحجم ئلى 

 

وأطببف   (% 4)ُببه بصببىسة بؼُئببت ظببذا محلببىال ظبباخىا مببً اوهببضالاث الامىهُببىم سببخً اإلاحلببٌى حتببى الغلُببان زببم أطببف ئل  -2

 على ؼيل كؼشاث حتى ًصبح اإلاحلٌى مخعادال أو كاعذًا كلُال ) ًخغحر اإلاحلٌى مً ألاحمش ئلى ألاصفش () 1:1محلٌى الامىهُا )

 

جذع الخلُؽ ًشهذ إلاذة ظاعت على ألاكل فىق صفُحت دافئت أو لهب طعُف دون ئن ٌغلبي وبعبذ ئن ٌعبخلش الشاظبب جمامبا  -3

 (%4)) افحص اإلاحلٌى الشاةم عً ئهماٌ الترظِب باطافت بظع كؼشاث مً محلٌى الاوهضالاث 
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بباسد ومخفبف ظبذا مبً محلبٌى اوهبضالاث صن بذكت وسكت الترؼُح  وهي ظهباص الترؼبُح  زبم سشبك الشاظبب زبم اغعبله بمحلبٌى  -4

يبغي صواٌ أًىن اليلىسٍذ ) افحص ساشك الغعُل بمحلٌى هتراث الفظت اإلاخففت  ( مً الشاظب  )% (0.1الامىهُىم    لعذة مشاث ٍو

 

 الحعاباث :

-100)ظفبببف وسكبببت الترؼبببُح مبببع  الشاظبببب فبببي الفبببشن عىبببذ دسظبببت    CaC2O4.H2Oالبببىصن علبببى هُئبببت اوهبببضالاث اليالعبببُىم   -1

115)C ع مذة ظاعت واحذة وبشدها في مجفف زم صنهبا بذكبت واعبذ الدسبخحن والبىصن البى ان جحصبل علبى وصن زاببذ  ًجبب عبذم حعبٍش

 الجفىت الى الهىاء ازىاء الىصن هظشا إلاُل اوهضالاث  اليالعُىم الؽذًذ الى امخصاص الشػىبت .

 

  CaCO3الىصن على هُئت واسبىهاث اليالعُىم  -2

الترؼببُح مببع الشاظببب فببي الجفىببت اإلاىصوهببت واإلاحشوكببت حتببى الاحمببشاس معبببلا ، فحببم وسكببت الترؼببُح واجشههببا علببى الىبباس حتببى طببع وسكببت 

اتهببا الببى فببشن دسظببت حشاسجببه (  واجشههببا  إلاببذة ظبباعخحن  زببم بشدهببا فببي مجفببف زببم صنهببا  25-500)  Cجصبببح سمببادا . اهلببل الجفىببت مببع محخٍى

 بذكت .

 

واجشهها إلاذة ظاعت زم  C(1200)أهلل الجفىت الى فشن جبلغ دسظت حشاسجه  حىالي  CaOاليالعُىم الىصن على هُئت  اوهعُذ  -3

خً اإلاشهض او كظبان هُذسوهعُذ الصىدًىم إلاذة دكُلت فلؽ زم صنها بذكت .  بشدها في مجفف ًحىي حامع الىبًر

ع البىصن العملببي الوهبضالاث اليالعبُىم الجافببت  وكبذ جببم ججفُفهبا  فببي الفبشن باظببخخذام  هحعبب اوال وصن اليالعبُىم مببً خبالٌ حعببٍى

 (C 110-100)دسظت حشاسة الخجفُف 

G.F = Atc .Wt for Ca 
+2

/ M.Wt for Ca C2 O4  

Wt for Ca 
+2

 = G.F × Wt of Ca C2 O4 

% of Ca 
+2  

=  Wt for Ca 
+2

/ Wt of sample  × 100  

ل اوهضالاث اليالعُىم الى  C 500هحعب زاهُا وصن اليالعُىم اإلاؼلىب بعذ اظخخذام دسظت حشاسة عالُت   وهي الحشق البذاتي لخحٍى

 واسبىهاث اليالعُىم  زم هجشي الحعاباث الخالُت :

G.F = Atc .Wt for Ca 
+2

/ M.Wt for Ca CO3 

Wt for Ca 
+2

 = G.F × Wt of Ca CO3 

% of Ca 
+2  

=  Wt for Ca 
+2

/ Wt of sample  × 100 
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هحعب اخحرا وصن اليالعُىم بعذ اظشاء العملُت الاخحرة وهي اخز اإلاحك الىاجج مً عملُت الحشق البذاةُت  وهى واسبىاهاث اليالعُىم  

 هاجج اخحر معخلش هى اوهعُذ اليالعُىم   وهحصل على ( C 1200 - 1100)ووطعه في ظهاص اإلاحشاق بذسظت حشاسة عالُت لححشق حىالي 

 

G.F = Atc .Wt for Ca 
+2

/ M.Wt for Ca O 

Wt for Ca 
+2

 = G.F × Wt of CaO 

% of Ca 
+2  

=  Wt for Ca 
+2

/ Wt of sample  × 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

                   - 3-ججشبت سكم 

 جلذًش الحذًذ على هُئت اوهعُذ الحذًذن

Determination of Iron as ferric oxide (Fe2O3) 

 

 باظخخذام الامىهُا هعامل مشظب : XH2O  Fe2O3.ًترظب اًىن الهُذسوهعُذ الشالسي على ؼيل اوهعُذ الحذًذ اإلااتي

Fe
+3

 +3NH4OH               Fe(OH)3+3NH4
+

 

 حُض جم وصههزم ًحشق الهُذسوهعُذ الىاجج لُخحٌى الى اوهعُذ الحذًذن الالماتي 

2Fe(OH) 3                      Fe(OH)3 + 3 NH4
+

 

ان ساظب هُذسوهعُذ الحذًذًً ظالجُني ًخحٌى  بعهىلت ئلى محلٌى غشوي وإلاىع رلً ًخم الترظِب في محالُل ظاخىت كشب دسظت 

ًبببذ ظمُعهبببا  بببي اإلاحلبببٌى علبببى ؼبببيل الغلُبببان .ال ًبببخم جشظبببِب الحذًبببذ بهُئبببت اوهعبببُذه اإلاخملبببك بصبببىسة واملبببت مبببا لبببم جىبببً اًىهببباث الحذ

ببببً أو  حذًببببذًً . امببببا ارا واهببببذ هىببببان همُببببت مببببً اًىهبببباث  الحذًببببذوص فُجببببب أهعببببذتها ئلببببى الحذًببببذًً بمبببباء البببببروم او حببببامع الىتًر

 بحروهعُذ الهُذسوظحن زم البذء بعذ رلً بالترظِب .

 

 : خخذمتاإلاىاد اإلاع

 همىرط ًحخىي على الحذًذ -1

 (1:1حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاخفف ) -2

ً اإلاشهض  -3  حامع الىتًر

 محلٌى ظُاهُذ البىجاظُىم الحذًذوي -4

 محلٌى الامىهُا اإلاخفف -5

 %1)(مخلٌى هتراث الامىهُىم  -6
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لت العمل :  ػٍش

 مجهض بلظِب صظاجي  وصظاظت ظاعت .( ( 200mlمً محك الحذًذ  واهلله في بُىش  ظعت  (( 0.4gmصن بذكت حىالي  -1

ج في بُىش (30ml)أرب اإلاحك باطافت   -2  (1:1)حامع الهُذسوولىسًٍ  اإلاخفف (  5ml )ماء ملؼش زم أطف للمٍض

بً اإلاشهبض واغبل اإلاحلبٌى بلؼبف حتبى ًصببح لىهبه اصبفش  (1ml)سخً حتى الغلُان زم أطبف كؼبشة كؼبشة  -3 مبً حبامع الىتًر

محلبٌى جظباف البى كؼبشة مبً محلبٌى دكباةم جىفبي .ًىؽبف فبي هبزه اإلاشحلبت  عبً ئهمباٌ الخأهعبذ كؼبشة مبً )  5)ساةلبا  الغلُبان إلابذة 

 ظُاهُذ البىجاظُىم الحذًذوي .

-20)حبىالي   (1:1) وسخىه حتى الغلُان زم أطف ئلُه ببؼئ محلٌى الامىهُا اإلاخفف  ( 100ml)خفف اإلاحلٌى الى حىالي  -4

25)ml  . ادة ػفُفت ًمىً معشفتها مً ساةحت الامىهُا اإلاىبعشت مً العاةل ً اإلاعخمش حتى جحصل ٍص  بؽيل بؼئ مع الخحٍش

سبببخً بلؼبببف إلابببذة دكُلبببت ججىبببب الغلُبببان واجبببشن الشاظبببب لحرهبببذ ارا ًجبببب ان ًىبببىن العببباةل الشاةبببم عبببذًم اللبببىن علمبببا ان  -5

 ث الحذًذًً في اإلاحلٌى .اللىن ألاصفش ٌؽحر ئلى عذم ئهماٌ الترظِب اي وظىد اًىها

   Ashless filterعىبذما ٌعبخلش  الشاظبب اظبىب ببؼبئ العباةل الشاةبم عبذًم اللبىن  خبالٌ وسكبت الترؼبُح عذًمبت الشمباد  ) -6

paper )    ابلببباء اهببببر همُبببت ممىىبببت  مبببً الشاظبببب فبببي البُىبببش  زبببم اطبببف حبببىالي  حببباوال مبببع م(50ml)    مبببً محلبببٌى هتبببراث الامىهُبببىم

العبباخً الببى  الشاظببب فببي البُىببش  زببم سط الخلببُؽ  ودعببه ٌعببخلش . اظببىب اهثببر مببا ًمىببً  مببً العبباةل الشاةببم  خببالٌ   (%1)اإلاخفببف  

لببببت  اهلببببل  (%1)مببببً محلببببٌى هتببببراث الامىهُببببىم اإلاخفببببف  (10ml)مببببشاث بىمُبببباث   4-3وسكببببت الترؼببببُح  واغعببببل الشاظببببب  بهببببزه الؼٍش

ئلبى وسكببت الترؼبُح زبم اغعببل    Policemanالشاظبب ئلبى وسكبت الترؼببُح مبع ظمبع اًببت دكباةم مبً الشاظببب بىاظبؼت كظبِب الخىظُببف 

مشاث عذًذة بمحلٌى هتراث الامىهُبىم اإلاخفبف العباخً حتبى جبضوٌ ازبأس اليلىسٍبذ اهؽبف عىبه بىاظبؼت هتبراث   Fe2O3.H2Oالشاظب 

 الفظت .

 وكت الى دسظت الاحمشاس إلاذة سبع ظاعت .صن الجفىت الخضفُت اإلاحش  -7

  Charingاهلببل وسكببت الترؼببُح مببع الشاظببب الببى الجفىببت اإلاىصوهببت زببم سببخنها حتببى الخجفُببف زببم واصببل الحببشق حتببى الببخفحم  -8

 ججىب التهابها ورلً إلاىع اختزاٌ الحذًذ .

 صن بذكت واعذ عملُت الحشق لححن زبىث الىصن  -9
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 الحعاباث 

 هى وصن الحذًذ الشالسي الخيافإ    Fe ( OH)3هحعب اوال مً  الىصن العملي الىاجج هُذسوهعُذ الحذًذن 

G.F = Atc .Wt for Fe 
+3

 / M.Wt for Fe(OH)3  

Wt for Fe 
+3

 = G.F × Wt of  Fe(OH)3 

 %of  Fe 
+3

  =  Wt for Fe  
+3

 / Wt of sample  × 100 

 

  : الشالسي الخيافإ بصُغخه النهاةُت اإلاعخلشة والىاجج مً عملُت الحشق بعذها هحعب وصن الحذًذ 

G.F = Atc .Wt for Fe 
+3

 / M.Wt for Fe2O3  

Wt for Fe 
+3

 = G.F × Wt of  Fe2O3 

% of  Fe 
+3  

=  Wt for Fe  
+3 

/ Wt of sample  × 100 
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                  -4-ججشبت سكم   

 شُل هالًىهعُممجلذًش الىُيل على هُئت داي 

Determination of nickel as Dimethylglyoximate complex 

 

ت اإلاعشوفببت ومبببع رلببً فهبببى ال ًبببضاٌ مببً أحعبببنها ئر اهببه حبببامع طبببعُف  م مبببً أكبببذم اإلاشظببباث العظبببٍى بعخبببر زىببباتي مشُببل هبببالي اوهببٍض

زوب كلُال في اإلااء فُعؼي اًىها( CH3C=NOHصُغخه  ًزوب هبزا الياؼبف فبي الىحبٌى لبزلً  واحذا مً الهُذسوظحن عىذ جأًىه ( ٍو

ئخحن مبً الشىباتي مشُبل   Ni +2ٌعخخذم محلىله الىحٌى بصىسة خاصت لترظِب الىُيبل همُبا فالىُيبل الشىباتي  ًترظبب مخحبذا مبع ظبٍض

ادة مً هُذسوهعُذ الا  م محشسا اًىهحن مً الهُذسوظحن ًخعادالن بذوسهما مع ٍص  مىهُىم حعب الخفاعل الاحي :هالي اوهٍض

(C4H7O2N2)Ni+2NH4   Ni+2+2C4H8O2N2 +2NH3                          

مىً ججفُفبه عىبذ دسظبت حبشاسة ) م ( ولىىبه ًبزوب فبي الحبىامع   -110- 120ًىىن الشاظب احمش اللىن كلُل الزوبان ظذا في اإلااء ٍو

ادة في روباهُت الشاظب (  . اإلاعذهُت اإلاخففت ) حتى الهُذسوظحن اإلاخحشس عىذ اجحاد الياؼف مع الىُيل بعبب ٍص

 

 : عخخذمتاإلاىاد اإلا

 مً الىُيل  (0.05gm)همىرط ًحخىي على  -1

 ((%1محلٌى هحىلي لياؼف مً الشىاتي مشُل هالي اوهضبم -2

  (M 6)اإلاخففمحلٌى الامىهُا  -3

 (1:1)حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاخفف  -4
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لت العمل :  ػٍش

 مجهض بلظِب صظاجي وصظاظت ظاعت هغؼاء . (200ml)مً همىرط الىُيل  واهللها همُا الى بُىش ظعت  (0.1gm)صن بذكت  -1

زبم خفبف باإلاباء اإلالؼبش   (1:1)اإلاخفبف  HCLمبً حبامع  (2ml)أرب الىمىرط بىمُت كلُلت  مً اإلااء اإلالؼش زم أطف ئلُبه  -2

 . (75ml)ئلى

ببادة ػفُفببت مببً محلببٌى  (ml 75)سببخً اإلاحلببٌى ئلببى  -3 زببم أطببف مباؼببشة محلببٌى الامىهُببا  (ml 10)حببىالي  DMGوأطببف ٍص

ببادة ػفُفببت مببً الامىهُببا ٌعببخذٌ عليهببا مببً ساةحببت الامىهُببا  ببً اإلاعببخمش الببى ان ًببخم الترظببِب وجبلببى ٍص اإلاخففببت كؼببشة كؼببشة مببع الخحٍش

 مً اإلاحلٌى .اإلاىبعشت 

ببم ئهمبباٌ الترظببِب بعببذ ان  -4 بباث البُىببش ساهببذة فببىق حمببام بخبباسي إلاببذة هصببف ظبباعت زببم افحببص اإلاحلببٌى عببً ػٍش دع محخٍى

مً اإلاحلٌى اإلاشظب بماصت وادخل نهاًتها الى اإلاحلٌى خالٌ الشاظب واظعبل كلبُال مبً اإلاحلبٌى  (ml 1)ًؼفىا الشاظب ألاحمش ) خز 

ً ساظب ظذًذ أطف   مىه ( . (ml 5)ًخشط مً اإلااصت فعىذ جىٍى

اجببشن الشاظببب ٌعببخلش إلاببذة ظبباعت حُببض ظببُبرد الخلببُؽ فببي الىكببذ هفعببه ًيبغببي ان ًىببىن اإلاحلببٌى الشاةببم عببذًم اللببىن وئال  -5

 شة جاهُت إلهماٌ الترظِب .وظب الفحص م

 صن وسكت الترؼُح زم هلك ظهاص الترؼُح . -6

 سشك الشاظب واغعله باإلااء الباسد الى ان جضوٌ اًىهاث اليلىسٍذ جماما ) افحص الشاشك بمحلٌى هتراث الفظت ( -7

 زم صنها بذكت . دفُلت زم بشدها في مجفف 59إلاذة  C(120-110)ظفف وسكت الترؼُح على صظاظت ظاعت في فشن حشاسجه بحن  -8

 

 الحعاباث 

 بعذ ججفُفه وعخخشط وصن الىُيل  اإلاجهٌى مً خالٌ الىصن النهاتي العملي للشاظب معلذ الىُيل 

 

G.F = Atc .Wt for Ni 
+2

 / M.Wt for Ni(DMG)2  

Wt for Ni 
+2

 = G.F × Wt of  Ni(DMG)2 

% of  Ni 
+2  

=  Wt for Ni  
+2 

/ Wt of sample  × 100 
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                 -5-ججشبت سكم 

 جلذًش اليلىسٍذ على هُئت ولىسٍذ الفظت

Determination of Chloride as Silver chloride 

 

 ً ادة مً محلٌى هتراث الفظت ئلى محلٌى اليلىسٍذ اإلاحمع بحامع الىتًر ًمىً حعحن اليلىسٍذ في همىرط ًزوب في اإلااء باطافت ٍص

 . اإلاخىىن بعذ جشؼُحه وغعله وججفُفه  AgClاإلاخفف زم وصن الشاظب 

Ag
+
 + Cl 

-
                           AgCl 

ً  فهى إلاىع جشظب بعع أمبالم الفظبت  واواسبىهباث  الفظبت  وفىظبلاث   Ag2CO3اما الغشض مً  جحمُع اإلاحلٌى  بحامع الىتًر

CO3التي جترظبب مبً اإلاحلبٌى اإلاخعبادٌ او اللاعبذي فُمبا ارا  وظبذث اًىهباث   Ag 3 PO4الفظت 
PO4و 2-

فبي اإلاحلبٌى هبزلً ٌعباعذ  3-

ببً اإلاحلببٌى الببزي ًحخببىي علببى ساظببب   AgClاإلاحلببٌى الحامضبب ي  فببي الحصببٌى علببى ساظببب  كابببل للترؼببُح بعببهىلت . فدسببخحن وجحٍش

AgCl  .ومً خىاص الشاظبب اهبه محبك اببُع  جخىخل الذكاةم الغشوٍت اإلاخىىهت مبذةُا وعىذةز ًصبح اإلاحلٌى ساةلا بعذ ان وان عىشا

ببادة دسظببت الحبببشاسة وهببزا اإلاحبببك  (gm/L 0.0014)كلُببل الببزوبان باإلاببباء فلابلُببت روباهببه هحبببى  عىببذ دسظببت حبببشاسة الغشفببت ولىنهببا جبببضداد بٍض

 لت .حعاط للظىء وللعىامل اإلاختز 

AgCl                        A g + 1/2  Cl2 

 : اإلاعخخذمتاإلاىاد 

 محك اليلىسٍذ الزاةب في اإلااء -1

ً اإلاخفف ) -2  (1:1حامع الىتًر

 ( 0.1Nمحلٌى هتراث الفظت ) -3

ً اإلاخفف )  -4  ( 0.015Nحامع الىتًر

لت العمل :  ػٍش

 اهثرإلاذة ظاعت او  129-119صن همىرط اليلىسٍذ اإلاجهٌى في دسظت حشاسة  -1

 مً الىمىرط في بُىش صغحر وظاف وهظُف gm (0.15-0.1)صن بذكت  -2

 75)مضود بمحشن بلظِب صظاجي وصظاظت ظاعت هغؼاء اطف الُه حىالي  (250ml)اهلل الىمىرط همُا الى  بُىش  ظعخه  -3

ml)  بً زبم حمبع اإلاحلبٌى باطبافت بً اإلاخفبف  مبً  ( ml 1)مبً اإلاباء اإلالؼبش الخبالي مبً اليلىسٍبذ وروب اإلاحبك بالخحٍش حبامع الىتًر
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ً بىتراث الفظبت للخاهبذ مبً خلىهمبا مبً اًبىن اليلىسٍبذ كببل اظبخعمالهما   (1:1) . مالحظت ًيبغي فحص اإلااء اإلالؼش وحامع الىتًر

 مً مالحظت ظهىس الخعىش ازىاء الاطافت او عذمها.

 في ميان خافذ الاطاءة اظش العملُاث الخالُت : -4

ججبببشي الاطبببافت ببؼبببئ مبببع  (N 0.1)مبببً محلبببٌى هتبببراث الفظبببت  (ml 20)الفظبببت باطبببافت حبببىاليسظبببب اليلىسٍبببذ علبببى هُئبببت ولىسٍبببذ 

ً اإلاعخمش الى اإلاحلٌى الباسد .  الخحٍش

 بعذ ان ٌعخلش الشاظب اطف بظعت كؼشاث الى اإلاحلٌى الشاةم فىق الشاظب ورلً للخاهذ مً جمام الترظِب . -5

ت ليبببي ًخىخبببل الشاظبببب بعبببذ رلبببً جىكبببف عبببً الدسبببخحن واجبببشن سبببخً الخلبببُؽ بعبببشعت البببى  كبببشب دسظبببت الغلُبببان إلابببذة دكُلببب -6

الى الشاةبم . عىبذ عبذم ظهبىس حعىبش   AgNO3الشاظب لِعخلش . جاهذ مشة اخشي مً جمام الترظِب باطافت بظعت كؼشاث مً محلٌى 

اجه في ميان مظلم إلاذة ظاعت على الاكل كبل اظشاء عملُت الترؼُح .  للشاةم احف  البُىش مع محخٍى

 ت الترؼُح وهلك ظهاص الترؼُح .صن وسك -7

اإلالخصبلت ببالبُىش بمعباعذة  AgClسشك الشاظب اهلل الشاظب همُا الى وسكبت الترؼببح واهلبل البذكاةم الصبغحرة مبً ساظبب  -8

ببً اإلاخفبببف حببىالي   Policemanكظببِب الخىظُبببف  البببباسد باطببافت وظبببباث صببغحرة مىبببه وإلابببشاث (N 0.015)واغعببله بحبببامع  الىتًر

مىبببً الخاهبببذ مبببً رلبببً بجمبببع  مبببل مبببً ساشبببك الغعبببُل فبببي اهبىببببت اخخبببباس وفحصبببه باطبببافت  5عذًبببذة حتبببى جبببضوٌ ازببباس هتبببراث الفظبببت ٍو

فبان لبم ًظهبش ساظبب محعبىط ًىخفبي بالغعبل واخحبرا اغعبل الشاظبب باإلاباء اإلالؼبش لؼبشد معظبم HCl (0.1 N ) كؼبشجحن مبً حبامع 

ً حامع   اإلاىظىد . HNO3الىتًر

إلاذة ظاعت واحذة ودعها جبرد زم سجل وصن وسكت الترؼُح مع الشاظب حتى زبىث الىصن زم   139ظفف الشاظب الى دسظت  -9

 احعب وصن الشاظب .

 الحعاباث 

 

G.F = Atc .Wt for Cl  / M.Wt for Ag Cl  

   Wt for Cl = G.F × Wt of AgCl   

% of  Cl=  Wt for Cl 
 
/ Wt of sample  × 100 

 

 

 



21 
 

                  -6-ججشبت سكم 

ىم خاث الباٍس خاث على هُئت هبًر  جلذًش الىبًر

Determination of sulphate as Barium Sulphate 

 

ىم  لبببت الخلبببذًش علبببى ؤلاطبببافت البؼُئبببت  إلاحلبببٌى ولىسٍبببذ البببباٍس خببباث العببباخً واإلاحمبببع  BaCl2حعخمبببذ ػٍش اإلاخفبببف البببى محلبببٌى الىبًر

  HClلحامع 

Ba
+2

+SO4
-2

           BaSO4  

 ورلً لألظباب الخالُت :(N 0,05) ًبلغ جشهحز الحامع هحى 

 ًمىً الحصٌى على دكاةم هبحرة مً الشاظب  -1

 جىىن دكاةم الشاظب أهثر هلاوة  -2

ىم ٌعادٌ  HClمً حامع  N)  (0,1ففي محلٌى  خاث الباٍس ان هبًر  ( mg /L 10)فان رٍو

بببا فببي دسظببت  ببادة مببً ولىسٍببذ  (mg /L 87)فببان الببزوبان ًلبباسب  (1N)وفببي محلببٌى  (C 20)جلٍش ولىببً جلببل كابلُببت الببزوبان بىظببىد ٍص

ىم في اإلاحلٌى .  الباٍس

بان )  N  (0,05ان اخخُباس الترظبِب فبي محبُؽ حامضب ي بحبذود  ىم مبً ؼبأهه ان ًللبل مبً رٍو وبىظبىد جشهحبز معخبذٌ مبً ولىسٍبذ البباٍس

ىم ًجبببب حبببشق الشاظبببب داةمبببا  لعبببذم  خببباث البببباٍس ىم ئلبببى دسظبببت هبحبببرة بحُبببض ًمىبببً ججاهلهبببا ولظبببل ججفُبببف ساظبببب هبًر خببباث البببباٍس هبًر

مىبً البخخلص مبً م لىبىن مباء الخبلبىس مشجبؼبا بلبىة بالؽببىت  115 – 110ئمياهُت ججفُفه بذسظت حشاسة واػئبت  البلىسٍبت للشاظبب ٍو

ىم بذسظبت حبشاسة أهثبر مبً  خباث البباٍس م للبخخلص مبً اإلاباء  500هزا اإلاباء عىبذ دسظبت  الحبشاسة العالُبت فلبؽ ولهبزا ًجبب ان جحبشق هبًر

 ئرا ًىىن هزا اإلاحك زابخا حتى في دسظاث الحشاسة العالُت .

BaSO4.XH2O          BaSO4.XH2O            BaSO4+ XH2O  

ىم وزالببض  الشاظببب كببذ ًختببٌز فببي دسظبباث الحببشاسة العالُببت بىاظببؼت وسكببت الترؼببُح ئطببافت ئلببى احخمبباٌ جفىببً اإلاحببك ئلببى اوهعببُذ الببباٍس

ذ  : وهعُذ الىبًر

BaSO4 + 4C             BaS + 4CO 

BaSO4                 BaO+ SO3          

وسكت الترؼُح عىذ اكل دسظت حبشاسة ممىىبت دون ان حؽبخغل مبع جبشن الجفىبت غحبر وليي ًمىً الحصٌى على هخاةج ظُذة عىذ جفحُم 

 مغؼاة ئلى ئن جضوٌ وسكت الترؼُح عملُا .
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ىم   دُببذ الببباٍس ببذ الشاظببب   زببم ئطببافت بظببع كؼببشاث مببً حببامع   BaSئمببا الخفىببً الؼفُببف الببى هبًر  H2SO4فببُمىً ئسظاعببه بخبًر

 حر اإلاعخعمل في الخفاعل على ؼيل أبخشة :اإلاخفف زم ئعادة الدسخحن حتى ًؼشد الحامع غ

BaS + H2SO4                                BaSO4+ H2S       

 

 : اريلاد اريستخذ ت 

خاث الصىدًىم او البىجاظُىم  او محك اخش ( -1 خاث ) مشال هبًر  همىرط إلاحك الىبًر

 حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض -2

ىم  -3   (% 10)محلٌى اليلىسٍذ الباٍس

 محلٌى هتراث الفظت اإلاخففت  -4

دًُ اإلاخفف  -5   9 10: 1حامع الىبًر

لت العمل  : ػٍش

خاث في بُىش ظعخه   ( gm 0.3)صن بذكت   -1  مضود بلظِب صظاجي وصظاظت ظاعت . ( ml 200)مً محك الىبًر

 هحجم نهاتي.  ( ml 100)اإلاشهض زم خفف اإلاحلٌى الى حىالي   HClمً حامع  ( ml 1)أطف  -2

بً اإلاعبخمش للمحلبٌى   -3 مبً   ( ml 10)سبخً اإلاحلبٌى حتبى الغلُبان زبم أطبف ببؼبئ للخللُبل مبً ظباهشة الاحخبباط مبع الخحٍش

 طع صظاظت ظاعت فىق البُىش .  ( % 10)جشهحزه   BaCl 2محلٌى 

بظبع  سخً بهذؤء إلاذة هصف ظباعت ودع الشاظبب ظاهببا لحرهبذ زبم افحبص العباةل الشاةبم إلاعشفبت ئهمباٌ الترظبِب باطبافت -4

بؼببئ      BaCl 2كؼببشاث مببً محلببٌى  ً ساظببب او ظهببىس حعىببش فببي اإلاحلببٌى  أطببف عىذةببز ٍو أخببشي مببً اإلاحلببٌى   ( ml 3)فعىببذ جىببٍى

دع الشاظب لحرهذ  والعبابم زبم افحبص مبشة جاهُبت واعبذ هبزه العملُبت البى ان جصببح فبي اإلاحلبٌى همُبت أطبافُت مبً     BaCl 2اإلاشظب 

ىم واجشن الشاظب  لُلت واحذة ورلً مً اظل الحصٌى على ساظب دكاةله هبحرة الحجم وظهلت الترؼُح  ولىسٍذ الباٍس

    BaCl 2سشك الشاظب ، اظىب اإلاحلٌى الشاةم اوال خالٌ وسكت الترؼُح وافحص الشاشك باطافت بظع كؼشاث مً محلٌى  -5

 للخأهذ مشة أخشي  مً ئهماٌ عملُت الترظِب 

اغعببل الشاظببب زبببالر مببشاث وهبببى فببي داخببل البُىبببش بمبباء ملؼبببش ظبباخً واظبببىب العبباةل الشاةببم زبببم اهلببل الشاظبببب ئلببى وسكبببت  -6

لت الخللُذًت معخعمال كظِب جىظُف إلصاحت الشاظب اإلاخبلي والالصم بجذسان الىعاء   الترؼُح بالؼٍش

شاشببك حالُببا مببً اًببىن اليلىسٍببذ فىحصببل علببى مببشاث باإلابباء اإلالؼببش العبباخً الببى ئن ًصبببح ال 19اغعببل وسكببت الترؼببُح هحببى  -7

 محلٌى ساةم عىذ اطافت هتراث الفظت .
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اػببى وسكببت الترؼببُح باعخىببباء وامسببك بهببا داخببل اللمبببع ارا وببان هىالببً ساظبببب كببذ صحببف علببى حافببباث الىسكببت خببالٌ عملُبببت   -8

خُنها الببى دسظببت الاحمببشاس ومببً زببم الترؼببُح والغعببل اهلببل الىسكببت التببي جحخببىي علببى الشاظببب الببى ظفىببت خضفُببت بذكببت ظبببم وان جببم حسبب

ذها في مجفف زم فحم وسكت الترؼبُح اوال ببؼبئ فبىق لهبب مصببام واجخبز الاحخُاػباث وافبت لظبمان عبذم التهباب وسكبت الترؼبُح  جبًر

با زم اهلل الجفىت الى مجفف  C( 1000 – 800)احشكها الى سماد ابُع زم طع الجفىت في فشن بذسظت   إلاذة هصف ظاعت جلٍش

 دكُلت اعذ عملُت الدسخحن والىصن الى ان جحصل على وصن زابذ . 39 – 29لجفىت والشاظب عىذما جبرد بعذ مشوس صن  ا -9

 

 الحعاباث :

خاث  BaSO4هجشي الحعاباث على الشاظب النهاتي الىاجج بعذ عملُت الخجفُف وهى ساظب   لىحصل على وصن الىبًر

 

G.F = Atc .Wt for SO4 
--2

 / M.Wt for BaSO4  

Wt for SO4 
--2

 = G.F × Wt of  BaSO4 

% of  SO4 
--2

 =  Wt for SO4 
--2

 
 
/ Wt of sample  × 100 
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                   -7-ججشبت سكم 

 حعحن الاإلاىُىم على هُئت أوهعِىاث الاإلاىُىم

Determination of Aluminum  as Aluminum Oxinate 

 

عامبببل مشظببب عظببىي  إلاجمىعبببت مببً اًىهببباث الفلببضاث عىبببذ  )  hydroxyquinoline -8هُذسوهسببب ي هُىببىلحن   -8ٌعخبببر الاوهعببحن ) 

    PH =4-5فبي  Al (C9H6NO)3ظشوف معُىت  ومً اإلامىً جشظِب الاإلاىُىم  وفصله عً اإلاغىِعُىم  عبى ؼيل اوهعبِىاث الاإلاىُبىم  

مىببً اظببخخذام هببزا الشاظببب لخلببذًش   PH = 4-9، أمببا عىببذ عببذم وظببىد اإلاغىِعببُىم فببُمىً جشظببِب الاإلاىُببىم بؽببيل جببام بحببذود  ٍو

لت وصهُت .  الاإلاىُىم همُا بؼٍش

 أن هزا الياؼف ًىىن مشهباث جىاظلُت شحُحت الزوبان حعخمذ علبى هبىع الاًبىن اإلاىظبب ) الفلبض ( ئطبافت ئلبى  أنهبا  حعخمبذ علبى اٌ

PH  ٌم العُؼشة على ا  .  PH، حُض جضداد اهخلاةُت الياؼف بذسظت معلىلت عً ػٍش

 : المستخذمةالمواد 

مبً حبامع الخلُبً الشلثبي زبم أهمبل الحجبم باطبافت اإلاباء  ( ml 57)( مً الاوهعبحن فبي gm 14.5محلٌى الاوهعحن : أرب )  -

 حامع الخلًُ . ان   (2N)مً اوهعحن مزاب في  (%2)حتى اللتر الىاحذ ) او محلٌى 

 مً خالث الامىهُىم  (%2)محلٌى  -

ت  - خاث الاإلاىُىم الامفىجحًر  هبًر

 

لت العمل :  ػٍش

 م  89-79مً اإلااء اإلالؼش وسخً الى  ( ml 100)في  ( gm 0.4)أرب محك الاإلاىُىم  -1

ببً اإلاعببخمش الحجببم اإلاىاظببب مببً محلببٌى الاوهعببحن ) محلببٌى  -2 جُا مببع الخحٍش مببً حببامع  (2N)مببزاب فببي  (%2)أطببف جببذٍس

مبً خبالث الامىهُبىم ئلبى ان  (%2)أإلاىُبىم ) فبي حالبت عبذم ظهبىس ساظبب أطبف ببؼبئ محلبٌى  (mg 3)ليبل   (1ml)الخلُبً  ( بحبذود 

  ًظهش الشاظب .

ً اإلاعخمش  ( ml 25)سخً حتى الغلُان زم اظخمش باطافت  -3 اخشي مً محلٌى خالث الامىهُىم على ؼيل  كؼشاث مع الخحٍش

 دكُلت . (15)لترظِب ًجب ان ٌعخغشق الدسخحن والاطافت مذة ) لغشض جمام ا

بببذ والترهُببذ واللببىن الاصبببفش دلُببل علبببى  -4 ًىببىن الترظببِب جامبببا عىببذما  ًىدعببب الشاةبببم فببي اعلبببى اإلاحلببٌى لىهببا اصبببفش بعببذ الخبًر

ادة مً الياؼف اإلاشظب .  وظىد ٍص

 الباسد .سشك الشاظب خالٌ وسكت الترؼُح زم اغعل الشاظب ظُذا باإلااء اإلالؼش  -5

 . م في فشن الخجفُف بشد زم صن بذكت-145-139ظفف الىسكت مع الشاظب بذسظت  -6

 G.F = Atc .Wt for Al +3 / M.Wt for Al(C9H6ON)3                                                                                الحعاباث

Wt for  Al +3 = G.F × Wt of  Al(C9H6ON)3  

% of  Al +3 =  Wt for Al +3  / Wt of sample  × 100 
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                -8-ججشبت سكم 

 حعحن اإلاغىِعُىم على هُئت باًشوفىظفاث اإلاغىِعىم

Determination of magnesium as Pyrophosphate 

( فىظفاث اإلاغىِعُىم الامىهُى مُت  ظذاظُت الخمُإء عىذ معاملت MgNH4PO4.6H2Oجترظب  اًىهاث اإلاغىِعُىم على  ؼيل ) 

ج  2HPO4(NH4)اإلاحلٌى الباسد إلاحك اإلاغىِعُىم مع فىظفاث اإلاغىِعُىم الحامظُت   : واطافت الامىهُا للمٍض

Mg
+2

+ HPO4 
-2

+ NH4
+
+OH

- 
           MgNH4HPO4 +H2O          

( الا انها اكل مً رلً في محلٌى مخفف لالمىهُا وهزلً فللشاظب  mg /L 65اإلالؼش )حعذ روباهُت هزا الشاظب عالُت في اإلااء 

ً محالُل فىق مؽبعت لزا ًجب جشن الشاظب الباسد  ساهذا مع الشاشك لفترة مً الضمً كبل الترؼُح ٌغعل  اللابلُت على جىٍى

ىصن على ؼيل )  0.8Mاو  19:1الشاظب بمحلٌى مخفف لالمىهُا )  جفف ٍو لت حعذ غحر  MgNH4PO4.6H2O( ٍو (     وهزه ػٍش

لت الاهثر دكت هي حشق الشاظب بذسظت حشاسة )  .) ( Mg2P2O7ووصهه على ؼيل باًشوفىظفاث   C(  1100-1000دكُلت والؼٍش

 : اإلاعخخذمتاإلاىاد 

 محك اإلاغىِعُىم  -1

 فىظفاث الامىهُىم الحامظُت  -2

 محلٌى الامىهُا اإلاشهضة -3

 حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض -4

 صبغت اإلاشُل الاحمش  -5

 

لت العمل :  ػٍش

 مً اإلااء اإلالؼش .  (ml 50)مً محك اإلاغىِعُىم واربها في   (gm 0,3)صن بالظبؽ حىالي  -1

زم اطف بظعت كؼشاث مً   (ml 75)اإلاشهض  الى محلٌى محك اإلاغىِعُىم وخفف اإلاحلٌى الى   HCLمً  حامع   (ml 2.5)اطف  -2

 صبغت اإلائُل الاحمش.

ً  )  (5mlاطف  -3 مً واؼف فىظفاث الامىهُىم اإلاشظب  بعذ رلً اطف محلٌى امىهُا مشهض  على ؼيل كؼشاث مع الخحٍش

 ً اإلاعخمش اظخمش باطافت الامىهُا حتى ًخحٌى لىن الذلُل الى الاصفش ججىب احخيان اللظِب الضظاجي  اإلاعخخذم في جحٍش

ً إلاذة  اخشي  مع اطافت كؼشاث مً الامىهُِا ليي ًبلى لىن اإلاحلٌى اصفش  دكاةم (   (5اإلاحلٌى  بجذسان اإلاحلٌى .اظخمش بالخحٍش

ادة مً محلٌى الامىهُا اإلاشهضة كذسها  واجشن اإلاحلٌى الشاظب لحرهذ مذة اسبع ظاعاث والافظل لُلت واملت   (ml 5)واخحرا اطف ٍص

لُخحن الخالُخحن الجمام الخحلُل :  زم اجبع احذي الؼٍش

 (     MgNH4PO4.6H2Oوصن الشاظب على ؼيل )  – 1

 صن وسكت الترؼُح وهلك ظهاص الترؼُح  -أ -

عذة مشاث وافحص ماء  ) M 0.8او  19: 1سشك الشاظب اهلل الشاظب همُا الى وسكت الترؼُح واغعله باالمىهُا اإلاخففت )  -ب -

الغعُل الىاٌص بللُل مً هتراث الفظت للخاهذ مً خلىه مً اًىهاث اليلىسٍذ بعذ رلً اغعل الشاظب بشالر دفعاث مً 
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ظفف الشاظب بامشاس جُاس مً  ( 2ml) زم اغعل الشاظب خمغ مشاث باالًثر ول مشة   (ml 5)( ول دفعت  %95الىحٌى الاةُلي )

 (    . MgNH4PO4.6H2O(  زم صن الشاظب بؽيل ) C 60الهىاء على وسكت الترؼُح او في فشن  بذسظت ) 

 ( Mg2P2O7وصن الشاظب على ؼيل باًشوفىظفاث )  -6 -

لت العابلت ظهلت ولىً عملُت ججفُف الشاظب فيها ش ك مً الصعىبت اطافت الى انها لِعذ د كُلت لزا ًفظل كذ جبذو الؼٍش

لت الخالُت :  اجباع الؼٍش

زم اهلل الشاظب همُا الى وسكت الترؼُح زم   Ashless filter paperسشك الشاظب خالٌ وسكت الترؼُح عذًمت الشماد   - أ

( اظخمش بالغعل وافحص اإلاحلٌى الىاٌص بللُل مً  M 0.8اغعل بذفعاث صغحرة مً محلٌى الامىهُا اإلاخفف الباسد )

 ً اإلاخفف ومحلٌى هتراث الفظت لغشض الخاهذ مً عذم وظىد اًىهاث اليلىسٍذ .حامع الىتًر

اتها في فشن الحشق بذسظت  - ب فحم  الىسكت على لهب مصبام بجزن اوال زم اهلل الىسكت الى ظفىت خضفُت واحشكها مع محخٍى

(1000-1100)C   

 Mg2P2O7صن على ؼيل   - ث

 

 الحسابات 

 

 هحعب اوال وصن اإلاغىِعُىم اإلاجهٌى بعذ ججفُف الشاظب بذسظت حشاسة الخجفُف الاعخُادًت  وهى ساظب 

MgNH4PO4  

 

  G.F = Atc .Wt for Mg 
+2

 / M.Wt for MgNH4PO4 

Wt for  Mg 
+2

 = G.F × Wt of  MgNH4PO4 

% of  Mg 
+2

 =  Wt for Mg
+2

 
 
/ Wt of sample  × 100 

 Mg2P2O7  والحصٌى على ساظب MgNH4PO4زم هحعب وصن اإلاغىِعىم النهاتي الىاجج بعذ حشق  ساظب 

 

G.F = Atc .Wt for Mg 
+2

 / M.Wt for Mg2P2O7 

Wt for  Mg 
+2

 = G.F × Wt of  Mg2P2O7 

% of  Mg 
+2

 =  Wt for Mg
+2

 
 
/ Wt of sample  × 100 
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                   -9-ججشبت سكم 

 الشصاص على هُئت هشوماث الشصاص حعحن

Determination  of lead as lead chromate 

او مىلبُذاث الشصاص ) ) PbSO4(  أو )  (PbCrO4هىان عذة ػشق وصهُت لخعحن وعبت الشصاص في همىرط منها جشظِبه بهُئت 

PbMnO4  . وغحرها ) 

الخلًُ اإلاجفف ان وان اإلاحلٌى مخعادال او كاعذًا اما ارا ففي حالت جشظِب هشوماث الشصاص ًجب ان ًحمع اإلاحلٌى بحامع 

ً حامع الخلًُ  ً فُجب اطافت همُت وافُت مً خالث الصىدًىم الظدبذاٌ حامع الىتًر وان اإلاحلٌى حامظُا بحامع الىتًر

 : بعذها جظاف همُت صاةذة مً هشوماث البىجاظُىم

Pb
+2

 + CrO4
-2

      PbCrO4        

 : اإلاعخخذمتاإلاىاد 

 همىرط إلاحك الشصاص  -1

  (1:1)حامع الخلًُ اإلاخفف   -2

 (%4)هشوماث البىجاظُىم  -3

 محلٌى خالث الصىدًىم اإلاخفف -4

 

لت العمل  : ػٍش

 مً اإلااء اإلالؼش . (ml 75) زم اربه في  ml 200) ) مً احذ امالم الشصاص واهلله الى بُىش حجمه ( o.15 gm)صن بذكت  -1

زم سخً حتى الغلُان اطف بىاظؼت ماصت محلٌى هشوماث  1ml))بملذاس  ( 1:1)حمع اإلاحلٌى بحامع الخلًُ اإلاخفف  -2

ادة ػفُفت  ( %4)البىجاظُىم  ( او حتى ٌعخلش الشاظب ًجب  mint 10-5جىفي عادة زم اغل الخلُؽ بلؼف إلاذة )  ( (5mlبٍض

ادة مً اًىهاث الىشوماث  CrO4ان ًىىن العاةل الشاةم ملىها كلُال باللىن الاصفش لىظىد ٍص
 هذلُل على جمام الترظِب .  2-

 صن وسكت الترؼُح وهلك ظهاص الترؼُح . -3

زم (   ml 10)سشك الشاظب اهلل الشاظب همُا الى وسكت الترؼُح واغعله ظُذا بمحلٌى مخفف وظاخً مً خالث الصىدًىم  -4

 باإلااء اإلالؼش العاخً . 

 حتى ةبىث الىصن  (C 120)ظفف الشاظب في فشن دسظت حشاسجه  -5

 وصن وسكت الترؼُح مع الشاظب زم احعب وصن الشاظب .سجل  -6

 

 الحعاباث :
G.F = Atc .Wt for Pb 

+2
 / M.Wt for PbCrO4 

Wt for  Pb 
+2

 = G.F × Wt of  PbCrO4 

% of  Pb 
+2

 =  Wt for Pb
+2

 
 
/ Wt of sample  × 100 
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                 -19-ججشبت  سكم  

 الامىهُىٍتحعحن الضهً على هُئت فىظفاث الضهً 

Determination of Zinc as Zinc Ammonium phosphate 

ت  ورلً باإلاعادلت   ZnNH4PO4.6H2Oجحذ ظشوف معُىت ًمىً جشظِب الضهً  همُا  على هُئت  فىظفاث الضهً  الامىهٍُى

Neutralization    البؼُئت بىاظؼت  هُذسوهعُذ  الامىهُىم إلاحلٌى حامض ي  ًحخىي على اًىهاث الضهً واًىهاث  الفىظفاث

   PHالهُذسوظُيُت  ومً صفاث الشاظب اهه ًزوب  في اإلاحالُل الحامظُت واللاعذًت  الا اهه  ػفُف الزوبان في اإلاحالُل راث 

( ولِغ فىظفاث NH4)  HPO 4ب فهى فىظفاث ةىاتي الامىهُىم  الهُذسوظُيُتفلؽ . اما العامل اإلاشظ(  7الى   5.5 ) جتراوم بحن

 ( .NH4H2PO4ولِغ فىظفاث الامىهُىم زىاةُت الهُذسوظحن ) (NH4H2PO4)الامىهُىم  ةىاةُت  الهُذسوظحن 

Zn+2 + NH4
++HPO4+5H20 +OH            ZnNH4PO4.6H2O 

هحٌى ازُلي  (% 50)زم باإلااء الباسد وبعذها بمحلٌى مخعادٌ مً  2HPO4(NH4)وبعذ جشؼُح الشاظب وغعله بمحلٌى مخفف مً 

ىصن بهُئت  C ( 110-100). ولغشض الىصن اما ان ًجفف الشاظب عىذ دسظت حشاسة  2HPO4(NH4)ورلً الصالت  وعىذةز ًبرد ٍو

ZnNH4PO4   (1000-900)او ان ًحشق في دسظت حشاسةC   ًحُض ًخفىً معؼُا باًشوفىظفاث الضه . 

2ZnNH4PO4.6H2O             Zn2P2O2+13H2O+2NH3  

 جحذر داةما خعاسة في الىصن ازىاء الغعل كذ حعضي الى احذ او هال الخفاعلحن الخالُحن :

2ZnNH4PO4.6H2O             Zn
++

+ NH4
+
+PO

-
+6H2O  

ZnNH4PO4.6H2O   + H2O         Zn
++

+NH4OH+HPO4
-
+6H2O 

روباها بعُؽ بِىما الشاوي ظببه جحلل ماتي وباالميان الاكالٌ مً همُت اإلاادة الزاةبت بعبب الخفاعلحن اعاله فالخفاعل الاٌو ًمشل 

ذه بحمام زلثي واظخعماٌ ملذاس كلُل مىه حعب  باطافه ملذاس كلُل مً هُذسوهعُذ الامىهُىم الى ماء الغعُل الزي ًجب جبًر

 الحاظت .

لت العمل :  ػٍش

خاث الضهً واهلله الى بُىش حجمه   ( gm 0.4)صن بذكت حىالي  -1  مضود بلظِب صظاجي وصظاظت ظاعت .  ( ml 400)مً هبًر

 مً اإلااء زم اطف الُه كؼشه او كؼشجحن مً دلُل اإلاشُل الاحمش.( ml 75)اربه في  -2

 . ( ml 150)( زم خففه باإلااء الى حجم 1:1عادٌ اإلاحلٌى ارا وان حامظُا باطافت محلٌى الامىهُا اإلاخفف ) -3

مً محلٌى فىظفاث زىاتي  ( ml 25)سخً اإلاحلٌى الى كشب الغلُان واطف الُه ببؽء )بىاظؼت ماصت او سحاحت (   -4

 ( ظُىىن في بادب الامش ساظب وبشي مً فىظفاث الضهً .% 10الامىهُىم الهُذسوظُيُت )

مً فىظفاث الضهً الامىهُِت الزي  دكُلت حتى ًخغحر الشاظب الىبشي الى ساظب مخبلىس  (69-39) سخً في حمام ماتي امذة  -5

 ٌعخلش بعهىله في كعش بُىش .

دع ًشهذ الى ان ًصبح اإلاحلٌى بذسظت حشاسة الغشفت ومً زم سشحه خالٌ بىدكت مىصوهت ظلفا )هىط او صظاط معامي او خضف  -6

 معامي (
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مشاث باإلااء الباسد )  10% مً فىظفاث  زىاتي الامىهُىم الهُذسوظُيُت زم اغعله حىالي 1اغعل الشاظب اوال بمحلٌى  -7

 % هحٌى ازُلي .  50( وبعذها بمحلٌى   ml 100معخعمال حجما ولُا كذسه هحى 

ع عً الخعاسة  ( ml 100)مً الضهً ليل  (gm 0,0005)كغ حجم ماء الغعُل واظخعمل عامل الخصحُح  -8 معخعملت للخعٍى

 لىصن الىاججت مً الارابت .في ا

اتها في دسظت حشاسة  -9  م هحى ظاعت واحذة بشدها في مجفف زم صنها بذكت . 110-100ظفف البىدكت ومحخٍى

 اعذ الدسخحن  الى ان جحصل على وصن زابذ  -19

ت للضهً في الىمىرط هما ًلي : -11  احعب اليعبت اإلائٍى

G.F = Atc .Wt for Zn 
+2

 / M.Wt for ZnNH4PO4 

Wt for  Zn 
+2

 = G.F × Wt of  ZnNH4PO4 

% of  Zn 
+2

 =  Wt for Zn
+2

 
 
/ Wt of sample  × 100 

 

ذ حعحن الضهً على هُئت   –11 جمع الشاظب    Zn2P2O2اما ارا اٍس فُجب ان ًششك الخلُؽ  ) بعذ الترظِب (  ٍو

ZnNH4PO4.6H2O  .فىق وسكت الترؼُح عذًمت الشماد زم ٌغعل والعابم 

ًىلل الشاظب مع وسكت الترؼُح الى بىدكت  خضفُت ظبم ان احشكذ ووصهذ ، جفحم وسكت الترؼُح فىق مصبام بجزن   -13

اتها إلاذة ظاعت على دسظت حشاسة   م زم جبرد في مجفف وجىصن . 1999 – 999وجحشق البىدكت مع محخٍى

ت  للضهً هما ًلي : -14  جحعب اليعبت اإلائٍى

 

G.F = Atc .Wt for Zn 
+2

 / M.Wt for Zn2P2O2 

Wt for  Zn 
+2

 = G.F × Wt of  Zn2P2O2 

% of  Zn 
+2

 =  Wt for Zn
+2

 
 
/ Wt of sample  × 100 
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                                  -11-ججشبت سكم                            

 فصل الحذًذ عً الاإلاىُىم بالترظِب

Iron separated from the aluminum by precipitation  

 

ًىىن ول مً اًىن الاإلاىُىم والحذًذ الشالسي اواظُذ ماةُت شحُحت الزوبان  عىذ وظىد اًىن الهُذسوهعُذ هعامل مشظبب وبعببب 

ادة مً العامل  ت الوهعُذ الاإلاىُىم اإلااتي فاهه ًىىن معلذ راةبا بىظىد ٍص  اإلاشظب ) اًىهاث الهُذسوهعُذ (:الخىاص الامفىجحًر

AL (OH)3 + OH
-
        AL(OH)4                                                                                            

عخفاد مً هزه الخاصُت في فصل الحذًذًً عً الاإلاىُىم  .َو

 :اإلاحالُل 

 )%(5محلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم  -1

 الامىهُا اإلاخففمحلٌى  -2

 (%2محلٌى هتراث الامىهُىم اإلاخعادٌ ) -3

 العمل : -4

 حعحن الحذًذ : - أ

ج البزي ًحبىي علبى  اًىهباث الاإلاىُبىم والحذًببذًً البى بُىبش ظبعت    ml) (15اهلل بماصت  ) اإلاحلببٌى (  ml (400مبً اإلاحلبٌى اإلابٍض

ج ًحبببىي علبببى حبببىالي  . سبببخً   ml) (100مبببً وبببل مبببً اًىهبباث الاإلاىُبببىم والحذًبببذًً (. خفبببف باإلاببباء اإلالؼبببش البببى   0.1gm))اإلاببٍض

الى اإلاحلٌى اإلاغلي حتى ظهىس الشاظب . اظخمش باطبافت محلبٌى هُذسوهعبُذ الصبىدًىم  حتبى     NaOHللغلُان واطف محلٌى 

 .) PH) ًمىً اخخباس رلً بىسكت  10اإلاحلٌى اعلى مً   PHًصبح 

ادة مً   دكاةم اخشي . 5واغلي إلاذة    ml( 3-2محلٌى اللاعذة )اطف ٍص

. اغعبل الشاظبب زبالر مبشاث بمحلبٌى هتبراث الامىهُبىم اإلاخفبف  بعبذها اهلبل الشاظبب 41سشك خالٌ وسكبت جشؼبُح واػمبان سكبم 

عملُبببت م ومببببردة فبببي مجفبببف ومىصوهبببت معببببلا . ) احبببخف  بالشاشبببك ومحلبببٌى الغعبببُل (. اببببذا   599البببى بىدكبببت محشوكبببت بذسظبببت 

جُا الى ان جخفحم الىسكت بذون اان جلتهب .  الحشق اوال باظخخذام لهُب مصبام بجزن الظعُف . صد كىة اللهب جذٍس

 م  559-599اهمل عملُت الحشق باظخخذام فشن بذسظت 

ذ زم صنها باظخخذام اإلاحزان الخخلُلي الحعاط . اتها بمجفف جبًر  بشد البىدكت ومحخٍى

 جلذًش الاإلاىُىم  - ب

ولىسٍبببذ  gm 4 ) (شظبببِب الحذًببذ ( واطببف الُببه وهبببى ٌغببلالشاشببك ومبباء الغعببُل البببزي حصببلذ علُببه مببً الفلببشه )أ( ) جاغببل 

 الامىهُىم الصلب اظخمش بالدسخحن حتى ًخىىن الشاظب الابُع الجُالجُني .

 الامىهُىم العاخً . سشك همُا باظخخذام وسكت جشؼُح عذًمت الشماد اغعل الشاظب مً زالزت الى اسبع مشاث  بمحلٌى هتراث

 م 559على لهب مصبام كىي   واهمل الحشق باظخخذام فشن بذسظت  )دكُلت 15-19 )فحم واحشق وسكت جشؼُح والشاظب إلاذة
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 الحعاباث :

ت :  ججشي على ول مىىن مفصٌى حعاباث اإلاعامل الىصوي واًجاد الىصن واًجاد وعبخه اإلائٍى

 

G.F = Atc .Wt for Fe 
+3

 / M.Wt for Fe(OH)3 

Wt for  Fe 
+3

 = G.F × Wt of  Fe(OH)3 

% of  Fe 
+3

 =  Wt for Fe
+3

 
 
/ Wt of sample  × 100 

 

 بعذ الحشق :

G.F = Atc .Wt for Fe +3 / M.Wt for Fe2O3 

Wt for  Fe +3 = G.F × Wt of  Fe2O3 

% of  Fe +3 =  Wt for Fe+3  / Wt of sample  × 100 

           

 : بعذ الخجفُف

 

G.F = Atc .Wt for Al +3 / M.Wt for Al(OH)3 

Wt for  Al +3 = G.F × Wt of  Al(OH)3 

% of  Al +3 =  Wt for Al+3  / Wt of sample  × 100 
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 -12 –ججشبت  سكم 

 جحلُل عُىت مً الاظمىذ

ً للؼالب على الؼشق الفشدًت في الخحلُل الىمي الىصوي وػشق الفصل بالترظِب  . ومادة الاظمىذ هي عُىت هزه الخجشبت هي جمٍش

، والتي ٌعذ جحلُليها اظهل مً الصخىس العُلُياجُت النها جزوب في الحىامع اإلاعذهُت وال جحخاط الى مً العلُيا الاصؼىاعُت 

 ابت . لغشض الار  Fusionعملُت صهش 

 ظىلىم بالخحلُل الصىاعي لعُىاث الاظمىذ  وظِخم جلذًش الاحي :

                                                                                                                     Loss on ignitionملذاس الفلذان  في الىصن بعبب الحشق  -1

 Insoluble resid           ملذاس البلاًا غحر الزاةبت                                                                                          -2

                                                                                                                                                                                                          Total silica   ملذاس العلُيا الىلي                -3

                                                                                                         R2O3اواظُذ الحذًذًً + الاإلاىُىم                                  -4

 Lime                الياسبىهاث                                                                                                                   -5

                                                                                                                      Magnesium                         اإلاغىِعُىم                  -6

 Fe2O3                                              اوهعُذ الحذًذًً                                                                           -7

دًُ الغحر اإلااتي                     -8 خاث او الىبًر                                                                                                                         SO3الىبًر

ان العُؼشة الىىعُت على الاهخاط في معامل الاظمىذ لم حعذ حعخمذ على الؼشاةم الىصهُت فلؽ ، هما ًحذر معبلا . في 

 مً الامىس اإلاألىفت في مشل هزه اإلاعامل .  Automizationالىكذ الحاطش اصبحذ مىىىت الؼشاةم 

لت العمل :  ػٍش

      :                                   Loss on ignitionملذاس الفلذان  في الىصن بعبب الحشق  -1

 مً عُىت الاظمىذ الىمىرظُت في بىدكت بال جحن صغحرة مىصوهت معبلا   ( gm 1)صن بالظبؽ حىالي  -

 إلاذة سبع ظاعت  ) 550-950زم احشق في الفشن حشق بذسظت )  -

 بشد البىدكت في مجفف زم صنها مع محخىٍاتها .. -

ت للفلذان بالىصن .احعب اليعبت  -  اإلائٍى

 

 Insoluble residملذاس البلاًا غحر الزاةبت                                                                                           -2

بأطافت  ( مً اإلااء اجبعها( ml 10زم اطف لها  Porcelainمً عُىت العمىذ في اهاء  خضفي  ( gm 1صن بالظبؽ حىالي )  -

(5 ml  . مً حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض  ) 

 طع صظاظت ظاعت  فىق الاهاء الخضفي هغؼاء زم سخنها بلؼف ) جذفئت ( حتى خشوط الفلاعاث .  -

 مً اإلااء اإلالؼش واهظم على حمام ماتي إلاذة سبع ظاعت  ml 40 ) اطف)  -

 .وسكت الترؼُح واغعل ظذ مشاث باإلااء اإلالؼش العاخً  سشك خالٌ  -
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اتها الى بُىش مً الباًشهغ زم اطف الُه ) - مً محلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم )   )  ml 100اهلل وسكت الترؼُح مع محخٍى

10 gm/l. بت مً الغلُان  (  واهظم على حمام ماتي بذسظت كٍش

 ةكؼش    4-5حمع اإلاحلٌى بحامع الهُذسوولىسًٍ معخخذما بظعت كؼشاث مً صبغت اإلاشُل الاحمش هذلُل  ، اطف  -

ادة مً الحامع .  ٍص

 20( مشة  بذفعاث صغحرة مً ولىسٍذ الامىهُىم العاخً )  12-15سشك خالٌ وسكت الترؼُح واغعل اإلاخبلي على الىسكت )  -

gm /L  ) 

اتها الى بىدكت خضفُت واحشق بذسظت  -  م   1000 -  900اهلل وسكت الترؼُح مع محخٍى

اتها  - ت لبلاًا الىمىرط غحر الزاةبت .بشد البىدكت بمجفف زم صنها مع محخٍى  واحعب اليعبت اإلائٍى

 

                                                                                                     Total silicaملذاس العلُيا الىلي                    -3

  ml 250مً محك اليلىسٍذ الامىهُىم وامضظها ظُذا في بُىش حجم  (   gm 1مً الىمىرط  و )  ( gm 1صن بالظبؽ حىالي ) -

(  مً حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض واطفها الى  ml 10طع صظاظت ظاعت هغؼاء على البُىش زم اهلل بىاظؼت ماصت )  -

م فخحت ظاهبُت بحن البُىش والغؼاء .  البُىش عً ػٍش

اث ،اجشن البُىش مغؼى بضظاظت ظاعت حتى  ًيخهي  -  الخفاعل بحن الحامع واإلاحخٍى

اث البُىش بلظِب صظاجي محاوال هعش اي هخلت مخىىهت مً الشاظب . -  بعذ اهتهاء الخفاعل حشن محخٍى

اث  بحن الححن والاخش .  - ً اإلاحخٍى  سخً البُىش اإلاغؼى  على حمام  ماتي  بذسظت  الغلُان  إلاذة هصف ظاعت  مع جحٍش

 (  مً اإلااء اإلالؼش   ml 50وخفف باطافت )  اسفع البُىش مً الحمام اإلااتي   -

  7:1. اغعل الشاظب مشجحن  بحامع الهُذسوولىسًٍ العاخً )  Cm 11كؼشها   41سشك خالٌ وسكت جشؼُح واػمان سكم  -

 (  ومً زم اغعله باإلااء اإلالؼش حتى ًصبح ماء الغعُل الىاٌص خاٌ مً اًىهاث اليلىسٍذ .

 ٌ  هتراث الفظت (. ) اخخبر بظع كؼشاث مىه مع محلى

 (   5احخف  بالشاشك وماء الغعُل للفلشة )  -

اتها في بىدكت بالجُيُت  -  طع وسكت الترؼُح مع محخٍى

 سخً وفحم الىسكت على لهب مصبام بجزن بذون ان جلتهب الىسكت  -

 دكُلت    45م إلاذة   1000احشق في داخل فشن حشق بذسظت  -

اتهااهلل البىدكت الى مجفف ليي جبرد زم صنها مع  -  محخٍى

ت إلاجمىع العلُيا في الىمىرط  -  احعب اليعبت اإلائٍى

بُت بعبب جلىر العلُيا ببعع الاواظُذ الاخشي   الىدُجت جلٍش

 

                                                                                Fe2O3      + Al2O3اواظُذ الحذًذًً + الاإلاىُىم                                   -4

مً ماء البروبحن للشاشك الزي  حصلذ علُه مً الفلشة العابلت ) جلذًش العلُيا ( زم بخش اإلاحلٌى حتى   ml 5اطف  -

 .اطف كؼشجحن او زالر مً صبغت البرومىزاًمٌى الاصسق هذلُل   ml 150ًصبح حجمه 
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ً اإلاعخمش حتى ًخلىن اإلاحلٌى بلىن اصسق مخظش هذلُل على    2:1اطف محلى ٌ الامىهُا )  - ( على ؼيل كؼشاث مع الخحٍش

 جشظب الاواظُذ اإلااةُت لححذًذًً والاإلاىُىم .

 ججشي عملُت الترظِب هزه في بُىش اظخخذم صظاظت ظاعت هغؼاء واجشن الشاظب لِعخلش ) بظعت دكاةم ( -

لت الصفم  -  هتراث الامىهُىم   % 2على وسكت جشؼُح مشػبت بمحلٌى   Decantationسشك بؼٍش

هتراث الامىهُىم   %2بعذ هلل الشاشك الى وسكت الترؼُح ًظاف الى الشاظب البا ي في البُىش همُت كلُلت مً محلٌى  -

 العاخً . سشك الشاظب على هفغ الىسكت . 

 اث الامىهُىماغعل الشاظب باإلاحلٌى العاخً لىُتر  -

 احخف  بالشاشك ومحلٌى الغعُل للفلشة اللادمت ) فلشة جلذًش اليالعُىم (  -

(  زم ٌعاد الترظِب  1 : 1)   مالحظت : لغشض الذكت ًزاب الشاظب العابم كبل الحشق بحامع الهُذسوولىسًٍ اإلاخفف 

ت باليعبت للؼالب ( .  مشة اخشي الا انها خؼىة غحر طشوٍس

 Lime                                                                                                                    الياسبىهاث -5

زم حمع   ml 300الى حجم      Fe2O3      + Al2O3مً الفلشة  الشابعت وهي جشظِب  بخش الشاشك ومحالُل الغعُل  -

 بحامع الهُذسوولىسًٍ .

مً حامع الاوهضالًُ البلىسي الصلب سخً اإلاحلٌى حتى الغلُان زم عادله باطافت امىهُا    gm 2اطف الى اإلاحلٌى  -

 (  حعخمش اطافت الامىهُا عىذ غلُان اإلاحلٌى حتى ًىىن باللىن الاصسق  1 :2مخففت ) 

  )  mint 15اجشن الشاظب لِعخلش )  -

 سشك وهى ظاخً   -

  ( gm / L 1 اغل الشاظب بمحلٌى اوهضالاث الامىهُىم )  -

 احخف  بالشاشك ومحالُل الغعُل للفلشة  )جلذًش اإلاغىِعُىم   (  -

 م  1200 -  1100اهلل الشاظب الى ظفىت خضفُت واحشق بذسظت  -

اتها مً  -  في الىمىرط   CaCO3زم احعب وعبت   CaOاحعب وصن   CaOصن البىدكت ومحخٍى

 في الىمىرط .  CaOاحعب هزلً وعبت  -

 Magnesiumاإلاغىِعُىم             -5

ج الشاشك ومحالُل الغعُل مً الفلشة  ) جلذًش اليالعُىم (  بحامع الهُذسوولىسًٍ زم بخش اإلاحلٌى الى مح - ع مٍض

با   ml 400حجم   جلٍش

مً   ml 50. اجبعها باطافت  2HPO4 ((NH4مً محلٌى فىظفاث الامىهُىم الحامظُت  ml 20اطف الى اإلاحلٌى العاخً  -

ً اإلاعخمش واظخخذام جُاس مً اإلااء الباسد .  محلٌى الامىهُا اإلاشهضة . بشد الى دسظت حشاسة اإلاخخبر مع الخحٍش

ً إلاذة  -  .  mint  30 -  20اظخمش بالخحٍش

 مً الامىهُا   % 2,5سشك واغعل الشاظب بمحلٌى  -

اهلل الشاظب مع وسكت الترؼُح الى بىدكت حشق ) ًفظل بالجحن ( فحم الىسكت واحشق الياسبىن على مصبام بجزن زم اهلل  -

اث الى فشن الحشق بذسظت  اتها الى مجفف   mint 20م  ، احشق إلاذة   1000البىدكت مع اإلاحخٍى . اهلل البىدكت مع محخٍى

 ودعها جبرد وصنها .
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 في الىمىرط .  MgOاحعب وعبت   Mg2P2O7ظفاث الشاظب على ؼيل باًشوفى  -

  Fe2O3أوهعُذ الحذًذًً  -6

مً اإلااء اإلالؼش الباسد . حشن باظخمشاس   ml 40مً عُىت العمىذ اهللها الى بُىش واطف لها   gm 1صن بالظبؽ  حىالي  -

الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض ارا لم ًزب الىمىرط  سخً اإلاحلٌى  وفخذ اي هخلت مخىىهت مً  مً حامع   ml 10واطف 

ً اإلاعخمش العمىذ باللظِب الضظاجي  . عىذ روبان الشاظب اطف محلٌى ولىسٍذ اللصذًشوص كؼشة كؼشة مع الخحٍش

 وغلُان اإلاحلٌى . 

 مً اإلاحلٌى ولىسٍذ الضةبلًُ اإلاؽبع .  ml 10اطف  -

ج إلاذة -  ( 1:1مً حامع الفىظفىسًٍ )   ml 10دكُلت واحذة زم اطف  حشن اإلاٍض

هذلُل سحك مع محلٌى   Barium diphenylamine sulphonateلصبغت  % 0,3(  كؼشة مً اإلاحلٌى اإلااتي   3 -2اطف )  -

 في الىمىرط .  Fe2O3داًىشوماث البىجاظُىم اللُاس ي احعب وعبت 

 ( :1مالحظت )

مً حامع     ml 5في  Sn Cl2. 2H2O مً ولىسٍذ اللصذًشوص اإلااتي   gm 5ًحظش محلٌى ولىسٍذ اللصذًشوص بارابت 

سخً   ml 100الهُذسوولىسًٍ  اإلاشهض ًخفف اإلاحلٌى باإلااء اإلالؼش الى حجم  زم ًظاف له بظعت كؼع مً فلض اللصذًش َو

 حتى الغلُان .

 مً فلض اللصذًش .ًحف  اإلاحلٌى في كىِىت جحىي بظع كؼع 

 ( : 2مالحظت )

 في ول لُتر .   K2Cr2O7مً    gm 2,457ٌعخخذم للدسحُح محلٌى داًىشوماث البىجاظُىم اإلااتي الزي ًحىي  -

 

دًُ غحر اإلااتي  -7 خاث او الىبًر    SO3الىبًر

مً   ml 5مً اإلااء اإلالؼش اجبعيها باطافت   ml 25مً الىمىرط واهللها الى بُىش . اطف الها   gm 1صن بالظبؽ حىالي  -

 حامع الهُذسوولىسًٍ اإلاشهض  . ارب الىمىرط هما في الفلشاث العابلت .

 واهظم إلاذة سبع ظاعت في دسظت حشاسة كشب الغلُان   ml 50خفف اإلاحلٌى بعذ روبان العمىذ الى  -

 سشك البلاًا غحر الزاةبت  . -

ىم )   ml 5لُان زم اطف سخً حتى الغ  ml 250الى  خفف الشاشك  - (  على ؼيل  gm 100مً محلٌى ولىسٍذ الباٍس

 كؼشاث باظخخذام  سحاحت او ماصت .

 حشن باظخمشاس زم اهظم مع الشاظب بذسظت حشاسة كشب الغلُان إلاذة زالر ظاعاث  -

  ml  260 – 250حجم اإلاحلٌى ًجب ان ًىىن داةما بحن  -

 سشك على وسكت جشؼُح والشاظب اهلله الى ظفىت خضفُت وفحم الىسكت ظُذا باظخخذام مصبام بجزن  -

 م في فشن الحشق   900 -  800احشق بذسظت  -

 في الىمىرط . SO3زم احعب وعبت اٌ BaSO4اهلل البىدكت  الى مجفف ليي جبرد زم صن الشاظب على ؼيل  -
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 -13-ججشبت سكم 

ىم عً   اليالعُىم بالترظِبفصل الباٍس

Barium separated from Calcium by Precpatation 

 

لت العمل:  -ػٍش

ىم - أ  جشظِب هشوماث الباٍس

ىم +والعُىم( اإلاخعادٌ  (400ml)في بُىش ظعت  ج )باٍس مً  ( gm 1)حامع الخلًُ و  (2M)مً  ( ml 1)ًظاف الى محلٌى اإلاٍض

مً محلٌى  ( ml 10)مً حامع الخلًُ اإلاشهض و  ( ml 1). )او ًظاف للمحلٌى اإلاخعادٌ 5اإلاحلٌى  PHخالث الصىدًىم ليي ًصبح 

 مشهض مً خالث الامىهُىم ارا وان اإلاحلٌى ًحخىي على همُت هبحرة مً الصىدًىم والبىجاظُىم وهزا هى الافظل(.

حظش هما ًلي:  العامل اإلاشظب هى محلٌى هشوماث الامىهُىم ٍو

خاث( في مً داًىش  ( gm 10)جزاب  ظاف لها محلٌى امىهُا  (ml 160)وماث الامىهُىم الىلُت )الخالُت مً الىبًر مً اإلااء اإلالؼش ٍو

 مخفف حتى ًصبح لىن اإلاحلٌى اصفش . 

ج اإلاغلي.   اطف هشوماث الامىهُىم العاخً كؼشة فلؼشة )معخخذما سحاحت( الى محلٌى اإلاٍض

 ش على حمام ماتي حتى ٌعخلش الشاظب. ًترن الشاظب لُبرد. ًجب ان ججشي عملُت الترظِب في بُىش، ًىطع البُى

ذه.   ًششك الشاظب باظخخذام بىدكت جشؼُح بىسظلحن معامُت مىصوهت بعذ جبًر

جفف في دسظت  ىصن على ؼيل (600-500)م  او ًحشق بذسظت  120بغعل الشاظب باإلااء العاخً ٍو )اإلاعامل الىصوي  BaCrO410م ٍو

 =0,5421) 

ً عً  (2M)مً ( ml 10)اليالعُىم هبحرة فُفظل ارابت الشاظب كبل الغعل والخجفُف بىاظؼت  ارا واهذ همُت حامع الىتًر

م ظىبه على بىدكت الترؼُح عذة مشاث )ٌعخخذم دوسق ظذًذ الظخلباٌ الزاةب(.  ػٍش

ً مخفف ظذا. ًخفف الشاشك الجذًذ الى  ظاف  (ml 100)بعذ رلً حغعل البىدكت بحامع هتًر مً محلٌى مؽبع  ( ml 10)ٍو

ادة  غلي لبظعت دكاةم حُض ظِخىىن الشاظب مشة زاهُت. للخبأهذ مً جمام الترظِب جظاف ٍص مً  ( ml 5)مً خالث الامىهُىم َو

 العامل اإلاشظب.
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 جشظِب اليالعُىم: - ب

 اظمع الشاشك مً ول عملُاث الترؼُح في الفلشة )أ( وبخشه على حمام ماتي حتى ًصبح حجمه

 (50-100 ml) 

 ( لغشض جشظِب اوهضالاث اليالعُىم 3اجبع الخؼىاث في الخجشبت سكم )

ل   Ca   =0,7174 الى CaOاإلاعامل الىصوي لغشض جحٍى
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 -14-ججشبت سكم 

 فصل اليالعُىم عً اإلاغىِعُىم بالترظِب

Calcium separated from  magnesium by prespation 

 

لت العمل:  -ػٍش

 اليالعُىم:جشظِب  - أ

 في بُىش ( ml 200)ًخفف محلٌى الىمىرط الحاوي على اًىهاث اليالعُىم واإلاغيعُىم الى حىالي 

 (500ml زم ًحمع باطافت ،)(4-3ml)  مً حامعHCl .اإلاشهض 

مً  ( gm 3)م وجظاف  70ٌغلى اإلاحلٌى لبظع دكاةم لغشض ػشد غاص زاوي اوهعُذ الىشبىن الزاةب زم ًبرد اإلاحلٌى الى حذود 

ً اإلاعخمش. عىذ روبان محك اوهضالاث الامىهُىم ًظاف بظعت كؼشاث  اوهضالاث الامىهُىم الصلبت الى اإلاحلٌى العاخً مع الخحٍش

ً اإلاعخمش. حعخمش اطافت محلٌى  مً دلُل اإلاشُل الاحمش. بعذ رلً ًظاف الى اإلاحلٌى امىهُا مخففت على ؼيل كؼشاث مع الخحٍش

ذٌ لىن الذلُل الى الاصفش.ًىطع الشاظب على حمام ماتي إلاذة ظاعت زم ًششك اإلاحلٌى وهى ظاخً على الامىهُا اإلاخففت حتى ًدب

%( مً اوهضالاث الامىهُىم اوال زم 0,5بىدكت جشؼُح معامُت مً الخضف او الضظاط او العلُيا. ٌغعل الشاظب بمحلٌى مخفف )

.  بىمُت كلُلت مً الىحٌى

. وفي هزه الحالت ًمىً ان حعخخذم بىدكت جشؼُح مً  CaC2O4.H2Oىصن على ؼيل م ٍو (105-100)ًجفف الشاظب بذسظت 

ىصن على ؼيل  (1200-1100)العلُيا. او ًحشق الشاظب بذسظت  . وفي هزه الحالت ًجب اظخخذام بىدكت جشؼُح خضفُت او  CaOم ٍو

 . 541او  41سبما وسكت جشؼُح واػمان سكم 

 جشظِب وجلذًش اإلاغيعُىم : -2

بخش حتى ًصبح حجمه ًإخز ال والافظل جبخحر الشاشك حتى الجفاف وػشد الاوهضالاث  ( ml 100)شاشك بعذ جشظِب اليالعُىم ٍو

ً اإلاشهض . زم ًشظب اإلاغيعُىم على ؼيل   . MgNH4PO4اإلاخبلُت بدبخحرها مع حامع الىتًر
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 -15-ججشبت سكم 

 مشظبفصل الاإلاىُىم عً اإلاغىِعُىم باظخخذام الاوهعُم هعامل 

Separation of aluminum magnesium using Alaoxim as a precipitant 

 

 اإلاىاد اإلاؼلىبت:

ج ًحىي على اًىهاث الاإلاىُىم بحذود  -1  . (mgm 20)واًىهاث اإلاغىِعُىم بحذود  (gm 25)محلٌى مٍض

 خالث الصىدًىم (0,1M)حامع الخلًُ +  (0,1M)حجم مً  1محلى مىظم :  -2

 حامع الخلًُ  (2N)( مزاب في hydroxyquinoline-8مً الاوهعحن )% 2واؼف الاوهعحن :  -3

 حامع الخلًُ( ml 100  في    2Nمً الياؼف جزاب في   (1,5-2))

لت العمل:  -ػٍش

 جشظِب الاإلاىُىم وفصله: -4

ج )الاإلاىُىم واإلاغىِعُىم( بحذود   .  ( ml 150)ًجب ان ًىىن حجم محلٌى اإلاٍض

 ب وفصل الاإلاىُىم :اجبع الخؼىاث الخالُت لغشض جشظِ

 (. Al(OH3)اطف للمحلٌى  كؼشاث مً محلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم اإلاخفف حتى حصٌى حعىش )بذاًت ظهىس ساظب  -5

ً اإلاعخمش. HClمل مً حامع  5اطف  -6  اإلاخفف مع الخحٍش

ج  -7 ً اإلاعخمش. ( ml 30)اطف بالخذٍس  مً الياؼف مع الخحٍش

ج )الشاظب لم ًخىىن بعذ( الى   -1  2Mم ، زم اطف كؼبببببشاث مبببً الامىهُا اإلاخففببببت ) 80سخً اإلاحلٌى اإلاٍض

با( الى اإلاحلٌى العاخً ببؽء مع الدسخحن حتى ًبذأ ظهىس الشاظب.  جلٍش

ام الترظِب. وهزا ( حتى جم5-4,5بحن  PHاإلاحلٌى عىذ ول اطافت )اظخخذم وسكت  PHاظخمش باطافت الامىهُا مع اخخباس  -8

ً  15، والاطافت ًجب ان جىىن بؼُئت )حعخغشق حىالي ( ml 15)ًحخاط حجم هلي مً الامىهُا اإلاظافت ملذاسه  دكُلت( مع الخحٍش

 .PHاإلاعخمش واخخباس 

ً إلاذة هصف ظاعت على ان ًىىن اإلاحلٌى في هزه الفترة بذسظت  -9  م .70زم اظخمش بالخحٍش

 بىدكت جشؼُح صظاظُت معامُت ظافت ومىصوهت معبلا. سشك اإلاحلٌى العاخً باظخخذام  -19

 مً اإلاحلٌى اإلاىظم:  ( ml 25)اغعل الشاظب باظخخذام  -11
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 خالث الصىدًىم(. M 0.1حجم  1حامع الخلًُ +  M 0.1حجم  1)

 مً اإلااء اإلالؼش العاخً.  ( ml 5)بعذ رلً اغعل بملذاس

 م زم صهه مع البىدكت. 120ظفف الشاظب في دسظت  -12

 FAl  =0,05872اإلاعامل الىصوي 

 جشظِب اإلاغىِعُىم: -13

ظاف له  ج mg 20)على فشض ان همُت اًىهاث اإلاغىِعُىم  ml 20بإخز الشاشك مً الفلشة أ ٍو ( مً واؼف الاوهعحن . ٌسخً اإلاٍض

ً . حعخمش اطافت الامىهُا حتى ًصبح  80الى  )اخخبر  9,5-9اإلاحلٌى بحن  PHم وجظاف له كؼشاث مً الامىهُا اإلاشهضة مع الخحٍش

 عىذ ول اطافت لالمىهُا(.  PHبىسكت 

 سشك واإلاحلٌى الًضاٌ ظاخً على بىدكت جشؼُح معامُت ظافت ومىصوهت معبلا.

 اغعل الشاظب بمحلٌى امىهُا مخففت ظذا.

 ظاعت. 3-2إلاذة  oم  (105-100)ظفف الشاظب بفشن ههشباتي بذسظت

  0,06976الخجفُف = اإلاعامل الىصوي عىذ هزه الذسظت مً 

  Mg(C9H6ON)2.2H2Oوالشاظب على ؼيل 

 مالحظت مهمت:

حُض اهه فىق هزه الذسظت ًىىن الشاظب مخغحر  Oم 105ارا اظخخذمذ هزا اإلاعامل الىصوي فُجب ان ال جخجاوص دسظت الخجفُف 

غحر اإلااتي واإلاعامل الىصوي ًجب ان ًحعب على  Mg(C9H6ON)2حُض جىىن الصُغت  Oم (160-155)وغحر معشوف حتى دسظت 

 اظاط هزه الصُغت. 
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 -16-ججشبت سكم 

 جىصَع الُىد بحن مزًب عظىي ومحلٌى ماتي

Iodine distribution between the organic solvent and aqueous solution 

  -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

 للُىدًذ (M 1)محلٌى ماتي  -1

دًُ لغشض مىع جمُإ  (M 0,0001)في لتر مً  KIمً ًىدًذ البىجاظُىم ( gm 166)ارب  دًُ ) ٌعخخذم حامع الىبًر حامع الىبًر

hydrolysis I2  الىHIO.) 

 محلٌى الُىد -2

بالظبؽ مً سابع ولىسٍذ الىشبىن )مً اإلامىً  ( ml 500)( واربها في حجم  I2مً بلىساث الُىد )( gm 0.15)صن بذكت حىالي 

 اظخخذام اليلىسوفىسم او العاًيلىهىعان همزًب بذال مً سابع ولىسٍذ الىشبىن(.

 مً زاًىظلفاث الصىدًىم  (N 0.01)محلٌى  -3

 في لتر واحذ مً اإلااء اإلالؼش.  Na2S2O3.5H2O(مً محك (gm 2,4819ارب 

4- (0.001 M) ًُد  حامع الىبًر

 مً الحامع اإلاشهض الى حجم لتر باإلااء اإلالؼش. ( ml 1)ًحظش مً جخفُف 

ج الى  ( gm 1)محلٌى اليؽا: حظش عجُىه مً  -5  ) مً اليؽا مع كلُل مً اإلااء اإلالؼش زم اطف )او صب( هزه العجُىه بالخذٍس

100 ml )  .اإلاعخمش ً  مً اإلااء اإلاغلي مع الخحٍش

لت العمل:   -ػٍش

 حظش ظلعت مً الىمارط هما في الجذٌو الخالي:  -1

 1M Iodide (ml)محلىٌ ًىدًذ البىجاظُىم  M H2SO4 (ml) 0.001 سكم الىمىرط

1 0 25 

2 10 15 

3 15 10 

4 20 5 

5 22.5 2.5 

6 23.5 1.5 

7 24 1 
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مً محلٌى الُىد في سابع ولىسٍذ الىشبىن. سط اللمع مع  ( ml 25)طع ول همىرط مً الىمارط العابلت في كمع فصل واطف له  -2

اجه ظُذا واجشهه لُبرد.  محخٍى

 مً ول ػىس. ( ml 10)افصل الؼىس اإلااتي )بعذ الترهُذ( عً الؼىس العظىي وخز  -3

م حسحُح الحجم اإلاأخىر في الفلشة  -4 زاًىظلفاث N 0,1 مً محلٌى   ml 10( مع  ml 10) 3عحن همُت الُىد في ول ػىس عً ػٍش

 الصىدًىم.

 اظخخذم اليؽا هذلُل عىذ حسحُح الؼىس اإلااتي.

مً اإلااء اإلالؼش له، زم ججشي عملُت الدسحُح باطافت دفعاث صغحرة   ( ml 20-10)اما حسحُح الؼىس العظىي فُخم بعذ اطافت 

ت.  زاًىظلفاث الصىدًىم باظخخذام سحاحت. هلؼت النهاًت عىذ صواٌ اللىن ( 0.01N) مً محلٌى   الىسدي مً الؼبلت العظٍى

 ليل مً الىمارط العابلت على اظاط ان:  Dاحعب كُمت  -58

 جشهحز الُىد في الؼىس العاةل         

D ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب = 

 جشهحز الُىد في الؼىس اإلااتي        

( والاخش slop) 1-على وسكت خؼىغ بُاهُت. ظخحصل مً الشظم على خؼحن احذهما معخلُم له مُل =  I- logطذ  log Dاسظم  -6

 افلي له مُل = صفش )الؽيل ادهاه(.

، حُض ان جلاػعه مع الخؽ  1-ٌعاوي   slopeمً الخؽ البُاوي بعذ جمذًذ ظضء اإلاعخلُم الزي له مُل  Kdاحعب كُمت  -7

 . log Kdُمت الافلي )مُل ٌعاوي صفش( ًمشل ك
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 -17-ججشبت 

 اظخخالص ولىسٍذ الحذًذًً باظخخذام اإلازًباث الاوهسجُيُت

Ferric chloride is extracted using solvents oxygenic 

 

لت العمل:  ػٍش

ت اإلااةُت  (gm 16,4068)صن بالظبؽ  خاث الحذًذًً الامىهٍُى  مً محك هبًر

(hydrated ferric ammonium sulphate) (A.R.) 

 حامع الهُذسوولىسًٍ في كىِىت حجمُت. 1Mمً  ( ml 250)ارب هزه الىمُت في 

 Feمً  ( mg 200)مً هزا اإلاحلٌى جحىي  ( ml 25)ول 

 25)مً هزا اإلاحلٌى واهللها الى كمع فصل. اظخخلص هفغ الىمُت زالر مشاث ول مشة مع  ( ml 25)خز  -2

 ml )  مً الاًثر الىلي. سط كمع الفصل ظُذا عىذ ول عملُت اظخخالص وافصل الؼىس العظىي واحفظه ظاهبا وهشس العملُت على

.  هفغ اإلاحلٌى

ت ) -3 با(. ml 75اظمع الاًثر اإلاعخخذم في الاظخخالص ظٍى  جلٍش

( بهزه strippingذا في كمع فصل )مً اإلااء وسظها ظُ ( ml 25)( مع 3اظترظع الحذًذ اإلاعخخلص بخلؽ همُت الاًثر في ) -4

لت ًىىن الحذًذ اإلاعخخلص كذ اهخلل مً ػبلت الاًثر الى الؼبلت اإلااةُت )  %(.99.9الؼٍش

افصل الؼبلت اإلااةُت عً ػبلت الاًثر واهللها الى كىِىت اسلخماًش. زم اغعل الؼبلت اإلااةُت على حمام ماتي )احزس اظخخذام اي  -5

م حُض   ال ًجىص اظخخذام اإلاصبام او اي لهب اخش(.لهب بعبب خؼش الحٍش

ع الالتهاب وال ًجىص اظخخذام مصبام او لهب(.  جأهذ مً ػشد ول ازاس الاًثر مً الؼبلت اإلااةُت )احزس الاًثر حُض اهه ظَش
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 -: جلذًش همُت الحذًذ -6

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

 .M 0.05بحذود  EDTAمحلٌى  -أ

امحن  -ب  محلٌى ماتي مً هزه الصبغت. %1( ، حظش Variamine Blue B indicator (VBB)الضسكاء )دلُل صبغت الفٍش

  (volume 20)بحروهعُذ الهُذسوظحن  -ظب 

لت العمل:  -ػٍش

( لغشض اهعذة الحذًذوص )ان وظذ( الى حذًذًً، زم 5مل مً بحروهعُذ الهُذسوظحن الى الؼبلت اإلااةُت في الفلشة ) 3-2اطف 

ادة مً بشوهعُذ الهُذسوظحن. بشد اإلاحلٌى زم خففه الى  (15-10)ة اغل اإلاحلٌى إلاذ  .  ml 100دكُلت لغشض جحؼُم وػشد الٍض

 congo)اظخخذم وسكت دلُل الىىوغى الاحمش  3-2اإلاحلٌى بحذود  PHاطف للمحلٌى العابم محلٌى امىهُا مخفف حتى ًصبح  -2

red paper  ًللىؽف عPH  .)  اإلاحلٌى

حتى ًدبذٌ الذلُل مً  EDTAزم سحك طذ محلٌى الب  VBBكؼشاث مً دلُل  6-5لى كعمحن واطف ليل كعم اكعم اإلاحلٌى ا -3

 الاصسق الى الاصفش. 
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 -18 -ججشبت 

 اًجاد وعبت جىصَع اليادمُىم مع الاوهعحن بحن اإلااء واليلىسوفىسم

To find the distribution of cadmium with auxin ratio between water and chloroform 

  -اإلاىاد اإلاؼلىبت :

1-  (   Cd(ClO4)2مً بشولىساث اليادمُىم  M 0.01)محلٌى

 مً الياؼف مزابت في لتر مً اليلىسوفىسم(.gm 14.515 ) مً الاوهعحن في اليلىسوفىسم )  M 0.1)محلٌى ) -2

 حامع البرولىسًٍ اإلاخفف وهُذسوهعُذ الصىدًىم اإلاخفف. -3

في   disodium ethylenediamine tetraacetic acidمً محك الصىدًىم )   (gm 3.7225ًحظش مً ارابت  0.05 M) ) EDTAمحلٌى 

 لتر مً اإلااء.

 مادة الهىعامحن. -5

 .xylenol orangeدلُل صبغت الضاًلُىٌى البرجلالي 

 مً اإلااء. ( ml 100)مً الصبغت في )  (gm 0.5جحظش مً ارابت 

لت العمل:  -ػٍش

 ( 6-5بحن ) PHخز مل مً محلٌى محك اليادمُىم واطبؽ الب  -1

او هُذسوهعُذ الصىدًىم  HClO4ورلً باالظخعاهت باطافت حامع  ) 5ًجب ان ًىىن اعلى مً  PH)اظخخذم وسكت 

NaOH .اإلاخففحن 

 واهلله الى كمع فصل. ( ml 25)خفف اإلاحلٌى العابم الى  -2

 اوهعحن في اليلىسوفىسم.)  M 0.1مً محلٌى )  ( ml 25)اطف  -3

 سط الخلُؽ في كمع الفصل إلاذة عؽشة دكاةم زم اجشهه لحرهذ. -4

ت مً الؼبلت اإلااةُت )اإلااء هى الؼبلت الخفُفت(. اهلل الؼبلت اإلااةُت الى ظهاص فشص  -5  centrifugeافصل الؼبلت العظٍى

 مً الشاةم مً اإلاحلٌى اإلااتي. ( ml 15)وافشص زم خز 

)اطافت ماء ملؼش(، زم اطف كؼشة مً دلُل الضاًلُىٌى البرجلالي. اطف كؼشة مً  ( ml 25)ٌ اإلااتي الى خفف اإلاحلى  -6

 حامع البرولىسًٍ اإلاخفف حتى ًخحٌى لىن اإلاحلٌى الى الاصفش.

ً اإلاعخمش حتى ًخحٌى لىن اإلاحلٌى الى الاحمش. powder hexamineاطف مسحىق الهىعامحن   الى اإلاحلٌى مع الخحٍش

 حتى ًخحٌى اللىن الاحمش الى الاصفش. EDTA (0.05M)حك طذ س -7
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 - 19 -ججشبت سكم 

 حعاب ظعت مبادٌ واجُىوي

Calculate  the capacity of cationic exchanger 

  -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

 1Cm (15 Cm   *1 Cm.)وكؼشه الذاخلي  ( Cm 15)عمىد ػىله  -1

 اإلاحالُل:  -2

خاث  (M 0.25)  -أ بي(.هبًر  الصىدًىم )الترهحز جلٍش

خه بالؼشق الحجمُت اإلاألىفت. N 0.1) )  -ب  هُذسوهعُذ الصىدًىم. ًحظش اإلاحلٌى وجظبؽ عُاٍس

 صبغت الفُىىلفشالحن هذلُل. -ظب 

لت العمل:  -ػٍش

ؼى مً ساجىج مبادٌ واجُىوي كىي مجفف، )حُض جىطع همُت مً الشاجىج في اهاء صظاجي ٌغ (gm 2.5) صن بالظبؽ   -1

جفف بذسظت   م إلاذة ًىمحن او زالزت اًام(. 39-25بضظاظت ظاعت غؼاء غحر محىم ٍو

 امأل العمىد باإلااء اإلالؼش. -2

 اهلل الشاجىج للعمىد باظخخذام كمع ظاف. -3

 (.H-Formمالحظت : الشاجىج مبادٌ واجُىوي بؽيل هُذسوظحن )

خاث الصىدًىم.  (N 0.25) بمحلٌى  ( ml 250)امأل كمع فصل حجم  -4  هبًر

زبذ اللمع فىق الفخحت العلُا للعمىد، زم اجشن اإلاحلٌى ًجٌز الى داخل العمىد مع فخح صيبىس العمىد بحُض جىىن 

 بالذكُلت. ( ml 2)ظشعت  الخذفم بحذود 

 .( ml 500)بذوسق  Effluentاظمع اإلاخذفم الىاٌص مً العمىد  -5

محلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم   (N 0.1) ( مع  ml 20 – 10مىه )جىفي عادة  سحك اإلاخذفم الىاٌص مً العمىد او ظضء -6

 معخخذما الفُىٌى فشالحن هذلُل.

  -مالحظت:

، خز ظضء مىه فلؽ للدسحُح فُجب طبؽ حجم اإلاخذفم الىلي، ار ًجمع في كىِىت  عىذ عذم حسحُح ول اإلاخذفم الىاٌص

خفف الى العالمت باإلااء اإلالؼش.  حجمُت مالةمت ٍو
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 - 29 -جشبت سكم ج

 جلذًش الياجُىهاث اليلُت في اإلااء

Determination the total cations in water 

 

لت العمل:  -ػٍش

مأل اي اهثر مً هصفه بمبادٌ واجُىوي كىي )مشال  Cm   * (6 mm 30ًحظش عمىد ) -1 لت الاعخُادًت.Dowex 50ٍو  ( بالؼٍش

)جحخاط الىمُت الى مذة   ml  /mint 8بعشعت  HClحامع (2N) مً ( ml 250)بعذ ملئ العمىد باإلابادٌ الياجُىوي جمشس  -2

 هصف ظاعت( خالٌ العمىد.

 بعذ رلً ٌغعل العمىد باإلااء اإلالؼش لعذة مشاث، ومً زم ًفحص ماء الغعل النهاتي بصبغت اإلاشُل البرجلالي.

ادة في الحامع لزا ًجب الاظخمشاس  بعملُت الغعل حتى جصبح العؽشة  ان الغاًت مً الغعل هي للخخلص مً الٍض

 ٌ  ملُلُتراث الاخحرة خالُت مً الحامع وهزا ًخحلم عىذما جحخاط هزه الىمُت الى كؼشة واحذة مً محلى

   (0.02 N ( .هُذسوهعُذ الصىدًىم ليي ًدبذٌ لىن الذلُل 

 ىج.ٌغلم صيبىس العمىد مع وظىد همُت كلُلت مً اإلااء اإلالؼش فىق اإلاعخىي الاعلى للشاج -3

 العمىد ظاهض للعمل الان. -4

 ml 4-2)مً ماء الحىفُت الىمىرط )ًلاط الحجم باظخخذام اظؼىاهت مذسظت او الافظل سحاحت( بعشعت  ( ml 50)جمشس 

/ mint )  

جمع الىاٌص في دوسق اخش مىفصل. زم جمشس  ( ml 100)ًجمع الىاٌص في دوسق حسحُح زم جمشس  اخشي مً  ( ml 100)اخشي ٍو

.
ً
 ماء الحىفُت وججمع مىفصلت اًظا

هُذسوهعُذ الصىدًىم باظخخذام N 2 0.0) ٌسحك ول ظضء مً الاظضاء الشالزت العابلت بصىسة معخللت مع محلٌى   ) -5

 اإلاشُل البرجلالي هذلُل. 
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 – 21 -ججشبت سكم 

 فصل وجلذًش الضهً واإلاغىِعُىم باظخخذام الخبادٌ الاًىوي

Separation and determintion of Zinc and Magnessium by Ion Exchange 

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

  Chloride form( بؽيل ولىسٍذ Dowex 1مشال  gm 15مبادٌ اهُىوي ) -1

  2Mبترهحز  HClحامع  -2

ً بترهحز  -3  .(M 0.25)حامع الىتًر

 (.(M 0.1اللُاس ي  EDTAمحلٌى  -4

  E.B.Tدلُل صبغت الاًشوهشوم العىداء  -5

 M 2والىظُفت في  (.A.R)( مً كؼع الضهً الىلُت 0.625 gm) (mg 625ًحظش مً ارابت  ) (mg /ml 2.5محلٌى الضهً  -6

 .( ml 250) وطبؽ حجم اإلاحلٌى بلىِىت حجمُت ظعت  HClحامع 

 .( mg / ml 1.5) محلٌى اإلاغىِعُىم  -7

( مً ولىسٍذ الامىهُىم في كىِىت ( gm 17.5مً محلٌى الامىهُا اإلاشهضة الى  ( ml 142): اطف (PH=10)محلٌى مىظم  -8

 زم خفف للعالمت باإلااء اإلالؼش.  ( ml 250)حجمُت ظعت 

لت العمل:  -ػٍش

لت الاعخُادًت. ولغشض الخ Cl--form( على ؼيل ولىسٍذ Dowex 1مً الشاجىج ) ( gm 15)ًحظش عمىد اإلابادٌ باظخخذام حىالي  -1 أهذ بالؼٍش

 بالذكُلت الىاحذة(. ( ml 5)بعشعت  ( ml 50))حىالي   HCl 2Mمً ان الشاجىج هى بؽيل ولىسٍذ ًفظل غعله بحامع 

اإلاخذفم الىاٌص مً العمىد ًجب ان ًىىن حامع كىي عىذ فحصه بذلُل اإلاشُل البرجلالي وارا لم ًمً هزلً فُجب امشاس همُت اطافُت مً 

 الحامع.

ج في كمع فصل مشبذ على الفخحت العلُا  ( ml 10)مً محلٌى الضهً و  ( ml 10)خز باظخخذام اإلااصت  -2 مً محلٌى اإلاغىِعُىم وطع اإلاٍض

 للمت العمىد.

ذ بالجزوٌ على العمىد بعشعت  -3 م الخحىم بفخحت العمىد الحاوي على الشاج ( ml 5)اظمح للمٍض ىج بالذكُلت )الخحىم بالعشعت ًخم عً ػٍش

ج(.   والخحىم بفخحت صيبىس كمع الفصل الحاوي على اإلاحلٌى اإلاٍض

ج ان ًىخفع جحذ كمت الشاجىج.  ال حعمح إلاعخىي محلٌى اإلاٍض

( ومحارسا  ml in mint 5حامع الهُذسوولىسًٍ محافظا على هفغ العشعت العابلت ) ( M 2)مً  ( ml 50)اغعل اللمع والعمىد بمحلٌى  -4

 امع عىذ كمت ساجىج العمىد.مً اهخفاض معخىي الح

 اظمع اإلاخذفم مً عملُت الغعل هزه في دوسق مخشوػي. ان هزا اإلاحلٌى الىاٌص مً العمىد ًحىي على ظمُع اًىهاث اإلاغىِعُىم.

ً لغشض حامع الىت (M 0.25)مً  ( ml 80)مً اإلااء اإلالؼش زم اجبعها باطافت  ( ml 30)ابذٌ دوسق الاظخالم واغعل ساجىج العمىد باطافت  -5 ًر

ZnCl4جحؼُم معلذ الضهً 
 واهضاله مً العمىد -2

ه باظخخذام هُذسوهعُذ الصىدًىم. اطف  -6 مل مً اإلاحلٌى  ( ml 2)خز ول دوسق مً الذوسكحن العابلحن وعادٌ اإلاحلٌى الزي ًحٍى

 .EDTA( زم سحك طذ اإلاحلٌى اللُاس ي مً EBTمً محلٌى  الذلُل )الاًشهشوم الاظىد  ( drops 4 -3 )( و  PH=10اإلاىظم )
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 - 22 -ججشبت سكم

 فصل الىىبلذ والىُيل على مبادٌ اهُىوي

Separation of Coballt and Nickel by anion exchanger 

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

 Dowex 2 (25 – 30 gm . )أو  Dowex  1مبادٌ اهُىوي -1

 .  (M 9)محلٌى اًىهاث الىىبلذ اإلااتي بحامع الهُذسوولىسًٍ  -2

 .ml 250) ( حتى ًصبح حجم اإلاحلٌى ) M 9زم اطف همُت مً الحامع )

 9( واطف همُت مً الحامع )HCl (9 Mواسبىهاث الىُيل الىلُت بحامع ( gm 2.5 )محلٌى اًىهاث الىُيل : ارب   -3

M( لُصبح الحجم )250 ml .) 

 محلٌى الامىهُا. (M 1)مً  )حجم  1( ولىسٍذ الامىهُىم + )M 1مً ) )حجم (Buffer  :1ٌ مىظم محلى  -4

 الهىعامحن. -5

لت العمل:  -ػٍش

لت اإلاعخادة. -1  حظش العمىد بالؼٍش

حامع الهُذسوولىسًٍ خالٌ العمىد واجشهها ججٌز بحُض ًبلى اسجفاع الحامع فىق الشاجىج  (M 9)مً  ( ml 50)مشس  -2

(1 Cm ) .او اكل 

 مً محلٌى اًىهاث الىُيل في بُىش صغحر. ( ml 10)مً محلٌى الىىبلذ مع  ( ml 10)امضط  -3

ج بىاظؼت ماصت الى كمت الشاجىج في داخل العمىد. اجشهها ججٌز الى داخل العمىد بمعاعذة  ( ml 10)اهلل  -4 مً هزا اإلاٍض

 (. M 9همُت كلُلت مً حامع الهُذسوولىسًٍ )

( حامع الهُذسوولىسًٍ. )صيبىس العمىد ًىىن مفخىحا في هزه الحالت في داخل العمىد لغشض M 9مً ) ( ml 100)مشس 

 (. ml 400جذفم الىُيل. اظمع اإلاخذفم الىاٌص مً العمىد في بُىش حجم )

ادة مً الحامع وجىلُص  -6 حجم سخً اإلاحلٌى او اإلاخذفم في الفلشة العابلت على سخان ههشباتي لغشض ػشد الٍض

 (.fume cupboardاإلاحلٌى )ال حسخً في ميان مىؽىف. سخً داخل 

 .( ml 100)عادٌ اإلاحلٌى باطافت هُذسوهعُذ البىجاظُىم وخففه باإلااء اإلالؼش الى حجم  -7

 Bromopyrogallol Redمً دلُل البرومىباًشووالٌى الاحمش  ( drops 15)مً اإلاحلٌى اإلاىظم و  ( ml 10)اطف له  -8

 . EDTAمً محلٌى ( M 0.02)وسحك طذ 

 drops 5-4)مً اإلااء اإلالؼش خالٌ العمىد بعشعت  ( ml 150)بعذ جذفم الىُيل مً العمىد، مشس  -9

 in mint )  .)بالذكُلت لغشض جحؼُم معلذ الىىبلذ على الشاجىج. )اظمع اإلاخذفم الىاٌص مً العمىد في بُىش صغحر 

 حتى ًصبح حجمه صغحرازم عادله باطافت هُذسوهعُذ الصىدًىم. سخً اإلاحلٌى اإلاخذفم لغشض الخبخحر،  -19

 باطافت مسحىق الهىعامحن. ( PH= 6)اإلاحلٌى الى حىالي PHاطبؽ  -11

مً  )  M 0.02زم سحك مع ) (C 60). سخً الى xylenol orangeاطف بظعت كؼشاث مً دلُل الضاًلُىٌى البرجلالي  -12

 ش الى الاصفش البرجلالي.حتى ًدبذٌ اللىن مً الاحم EDTAمحلٌى 
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 - 23-ججشبت سكم 

 فصل اليلىسٍذ عً البرومُذ على مبادٌ اهُىوي

Separation of Chloride from Bromide By on Anione Exchanger 

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

ج محلٌى الىمىرط: -1   مٍض

ت وجزاب في  ) gm 0.2مً ولىسٍذ الصىدًىم و )gm 0.1) ًحظش مً وصن حىالي  ) مً بشومُذ البىجاظُىم بذكت. جمضط ظٍى

(2 ml ) .مً اإلااء اإلالؼش وجظاف الى اعلى الشاجىج في العمىد 

 ) M 0.3محلٌى هتراث الصىدًىم ) -2

 (.M 0.6محلٌى هتراث الصىدًىم ) -3

 هتراث الفظت.(N 2 0.0) محلٌى كُاس ي مً   -4

 هذلُل.( M 0.1 – 0.2محلٌى هشوماث البىجاظُىم ) -5

لت العمل:  -ػٍش

 -جحظحر العمىد :

مً  ( gm 40)ًمأل بحىالي  (mm 12)وكؼشه الذاخلي  Cm 16)ٌعخخذم لهزا الغشض واحذ مً الاعمذة الؽاتعت ػىله) 

لت الاعخُادًت.Dowex 1ساجىج مبادٌ اهُىوي كىي )مشال   ( بالؼٍش

( الى ان ًصبح اإلاحلٌى اإلاعترد )اإلاخذفم خاسط M 0.6هتراث الصىدًىم )ٌغعل الشاجىج في داخل العمىد بمحلٌى  -2

هتراث الصىدًىم. ججشي عملُت الغعل  (M 0.3)العمىد( خاٌ مً اًىهاث اليلىسٍذ. ومً زم ٌغعل الشاجىج بمحلٌى 

ل الشاجىج الى ؼيل هتراث.  بصىسة بؼُئت والغاًت منها هى جحٍى

 ( الى كمت عمىد الشاجىج. ml 2ًظاف محلٌى الىمىرط ) -3

. زم ًجمع الذافم )اإلاعترد( بذفعاث ول ( ml in mint 1)هتراث الصىدًىم بعشعت (M 0.3) ٌغعل العمىد بمحلٌى  -4

 في اظؼىاهت مذسظت.  ( ml 10)دفعت 

اهلل اإلاخذفم الى كىِىت مخشوػُت وخففه بلذس حجمه باإلااء اإلالؼش زم اطف كؼشجحن مً دلُل هشوماث البىجاظُىم  -5

(0.2 M) ٌى كُاس ي وسحك مع محل(0.02 M)  .مً هتراث الفظت 

حتى ًصبح حجم هتراث الفظت الالصم  4هتراث الصىدًىم هما في الفلشة (M 0.3) اظخمش بغعل عمىد الشاجىج بمحلٌى  -6

با. ا الى الصفش جلٍش  إلايافئت اًىهاث اليلىسٍذ معاٍو

هتراث الصىدًىم وكؼشجحن مً دلُل هشوماث البىجاظُىم وسححها مع هتراث  ( ml 10)مً  Blankاعمل محلٌى صىسي  -7

مً   ml 10الفظت. اػشم حجم هتراث الفظت اإلاعخخذم في هزه الفلشة مً حجم هتراث الفظت التي اظخخذمذ لدسحُح )

 اإلاخذفم( ول ظضء مً اظضاء اإلاعترد اإلاخذفم.

( وهزا ًحصل بعذ مشوس 6ذافم( اإلاعترد بحذود الصفش )الفلشة عىذما ًصبح حجم هتراث الفظت الالصم لدسحُح )ال -8

( واظمع M 0.6هتراث الصىدًىم )هتراث الصىدًىم، اغعل العمىد بمحلٌى ( M 0.3) مً محلٌى  ( ml 150)حىالي 

 هتراث الفظت هما في الخؼىاث العابلت.(M 0.02)وسححها مع  ( ml 10)اإلاخذفم باظضاء ول منها 
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/ اللُتر في ول ظضء مً )الذافم(  اسظم خؽ بُاوي -9 للمحلٌى اإلاعترد الذافم طذ جشهحز اًىهاث اليلىسٍذ باإلالي مٌى

 ٌ هتراث الصىدًىم. وخؽ بُاوي اخش للبرومُذ عىذ اظخخذام محلٌى هتراث  ( M 0.3)اإلاعترد عىذ اظخخذام محلى

 .  M 0.6) الصىدًىم )

 -ًحعب الترهحز مً العالكت الخالُت:

تها =  Xت اإلاعخخذمت في الدسحُح حجم هتراث الفظ هم حجم اإلاعترد اإلاخذفم )الجضء اإلاسحك طذ  V2حُض  C2 X V2عُاٍس

 فهى جشهحز اًىهاث اليلىسٍذ او البرومُذ. C2هتراث الفظت( اما 
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 -24-ججشبت سكم 

 فصل بعع ألاحماض الامُيُت باظخخذام هشوماجىغشافُا الىسق

Separation of some amino acids by paper Chromotography 

 

 ألادواث اإلاعخخذمت:

 ظشة )اظؼىاهت( هشوماجىغشافُا.

 Cm 1.5وعشض  ( Cm 30-25)( بؼٌى 1اؼشػت اوساق جشؼُح مً هىع واػمان سكم )

ؽ مً هزه الؽشاةؽ   5-2)مً احذ اػشافه بخؽ ًبعذ عً نهاًت رلً الؼشف بملذاس  –بللم الشصاص  –ٌعلم ول ؼٍش

Cm  ) الىمىرط :  خلُؽ ًحىي على(15-5 µq)  :مً الحىامع الامُيُت الخالُت 

 glycineالىالٌعحن                  

 Alanineالاهحن                      

 leucineلُىظحن                    

 valineفالحن                        

ت   (µL 4 – 2 )ًجلب ظم ملذاسه  على ؼيل   Capillary pipetteمً هزا الىمىرط بىاظؼت ماصت ماًىشوةُت او ؼعٍش

 هما في الؽيل  أدهاه :  Aكؼشة مىخصف خؽ الابخذاء اإلاعلم بللم الشصاص البلعت 

A      

     

هش  
َ
 Developerالؼىس اإلاخحشن او اإلاظ

 ((.34حجم ماء ) ٌعخخذم الؼىس اإلاخحشن للخجشبت سكم ) 1حجم فُىٌى  + 

م الشط لبظعت دكاةم في كمع فصل. ت عً ػٍش ت مً الفُىٌى واإلااء وامضظها ظٍى  خز حجىم مدعاٍو

 اجشهها لترهذ حتى جىفصل الاػىاس ، حُض الؼىس اإلااتي في الاعلى والفُىٌى اإلاؽبع باإلااء في الاظفل.

ء اهاء صغحر مىاظب ) بُىش صغحر مشال( بالفُىٌى اإلاؽبع باإلااء وطعه في كعش اظؼىاهت افصل الاػىاس عً بعظها .امال

الىشوماجىغشافُا.علم الؽٍشؽ الزي ًحىي الىمىرط في داخل الاظؼىاهت بعذ ان جىىن كذ عشطخه معبلا الى بخاس 

ؽ وظى الاظؼىاهت لُدؽبع بالبخاس .)ًىىن اججاه ال ؽ الى كعش  Aبلعت اإلااء.اغلم الاظؼىاهت واجشن الؽٍش على الؽٍش

ؽ في داخل الاهاء الحاوي على الفُىٌى اإلاؽبع باإلااء واإلاىظىد في كعش الاظؼىاهت  الاظؼىاهت(. بعذ رلً اغمش ػشف الؽٍش

.  .حارس مً عذم اوغماس بلعت الىمىرط في داخل اإلاحلٌى
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  -25-ججشبت سكم

 فصل الىُيل والىحاط والضهً والىىبلذ

Separation of ( Copper – Zinc – Cobalt ) 

 

 -اإلاحالُل والىىاؼف اإلاؼلىبت:

 .محلٌى مً اًىهاث الىُيل والىحاط والضهً والىىبلذ:1

 ملغم مً ول اًىن مً الاًىهاث اإلازهىسة : 1مل مً اإلاحلٌى على  1ًحظش محلٌى مً الامالم الخالُت بحُض ًحىي ول 

Niso4(NH4)2.6H2O 

Cuso4.5H2O 

Co CL2 .6H2O 

Zn so4. 7H2O 

  2:   9:   9مىالسي بيعبت حجمُت   HCLاإلازًب : ًحظش خلُؽ مً : اظِخىن : خالث الاًصُل:  حامع

. Rubeanic acid%ً مً حامع الشوبُاهًُ  0.1محلٌى وهى عباسة عً  Spraying reagentواؼف الشػ   في الاًشاهٌى

لت العمل :  -ػٍش

ت ظاهضة :  -الىام ججاٍس

ؽ مً لىم بالظدُيي مغؼى ظلفا بالعلُلىص ) ظاهض( بابعاد  1  .  Cm ) 20×  ( 5.ًلؼع ؼٍش

ؽ. ( Cm 2). ًشظم خؼا بللم الشصاص على بعذ 2  مً احذي نهاًتي الؽٍش

م ًترن رهىس ز1( ماًىشولُتر على هلؼت معُىت في مىخصف الخؽ الم( µ L 10. ًجلب الىمىرط بىاظؼت كؼاسة ماًىشوةُت وجلؼحر حىالي 3

 لُجف في الهىاء .

ج مً محلٌى الاًىهاث العابلت واهما اظخخذام لىم واحذ ليل محلٌى اًىن ومً زم ملاسهت 4 ً عذم اظخخذام مٍض ليل   R f. ًفظل الخمٍش

 منها.

للىم بصىسة دكُلت مً اهضاٌ اللىم داخل الحىض ، حُض ًىطع ا 15. ًىطع اإلازًب في كعش الحىض الىشوماجىغشافي كبل ما الًلل عً 5

ب مً خؽ الىمىرط الى اسجفاع   . ( (Cm 0.5عمىدًت في هزا الحىض بحُض ٌغمش الؼشف اللٍش

 ًجب الحزس مً عذم غمش بلعت الىمىرط في داخل اإلازًب .

با ، ونهزا ٌعخغشق وكخا بحذود  ( Cm 15). ًترن اللىم في داخل الحىض لغشض الخظهحر الى ان جخحشن ظبهت اإلازًب معافت 6 الىصف جلٍش

 ظاعت.

ترن إلاذة عؽشة دكاةم لُجف.7  . ًشفع اللىم وجإؼش ظبهت اإلازًب ٍو

ع اللىم الى بخاس الامىهُا. ج اإلاظَهش( بخعٍش  ٌعاد الحامع الفاةع ) مً مٍض

 . ًشػ اللىم بمحلٌى حامع الشوبُاهًُ في الاًشاهٌى حُض جظهش البلع ملىهت.8

 هما في هشوماجىغشافُا الىسق.   Rfجلاط كُمت 

 -مالحظت :

 ًظهش الىُيل بلىن اصسق .

 والىىبلذ بلىن اصفش بشجلالي.

خىوي.  والىحاط بلىن اخظش ٍص

 اما الضهً فُجب جظهحره بشػ البلعت بياؼف الذاي زُاصون في اليلىسوفىسم حُض ًظهش بلىن احمش.
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 - 26-ججشبت سكم 

 فصل الىشبىهُذساث باظخخذام الؼبلت الشكُلت

Separation of Carbohydrates by Thin Layer Chromatography method 

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت :

ج ًحىي ول  -1  -مً الىشبىهُذساث الخالُت: (mg 1)مىه على  ( ml 1)محلٌى مٍض

 .sucrose، ظىشوص fructose، فشهخىص  glucoseولىهىص 

 لىحت ظاهضة مغؼاة بؼبلت سكُلت مً ظُالجحن العلُيا.  -2

ج الخالي: مزًب مىىن مً -3  اإلاٍض

 حجم ماء. 1حجىم اًثر ازُلي + 3حجىم حامع الخلًُ +  6( + n-butanol)حجىم بُىجاهٌى  9

  -واؼف سػ مىىن مً: -4

دًُ +  1حجم اًشاهٌى +  18   anisaldeydeحجم مً  1حجم حامع الىبًر

لت العمل:  -ػٍش

 مً احذي نهاًتي اللىم هما في الخجاسب العابلت. ( Cm 2) ًجلب الىمىرط على ؼيل كؼشة على هلؼت مإؼشة على بعذ -1

لت  -2 ًىطع اإلازًب في كعش الحىض الىشوماجىغشافي وبعذ سبع ظاعت ًىطع اللىم الجاهض في داخل الحىض بالؼٍش

 اإلاؽشوحت ظابلا.

 دكُلت.  ( 50 – 40)ًترن اللىم إلاذة  -3

جفف بذسظت  -4  .دكاةم (10-5)م إلاذة  199ًشفع اللىم مً الحىض ٍو

 -ًشػ اللىم بياؼف الشػ، حُض جظهش بلع ملىهت واالحي:

 Rf لىن البلعت اإلاشهب

 0.55 اصسق خفُف ولىهىص 

 0.45 بىفعثي فشهخىص 

 0.21 بىفعثي ظىشوص
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 -27-ججشبت سكم

 فصل بعع الاحماض الصحمُت باظخخذام هشوماجىغشافُا الؼبلت الشكُلت

Separation of some Fatty acids by Thin layer Chromatogry method 

 -اإلاىاد اإلاؼلىبت:

ج مً الحىامع الصحمُت ًحىي ول  -1 حظش بارابت الحىامع  ( mg 1)مىه على ( ml 1) مٍض مً ول حامع شحمي ٍو

 -الصحمُت الخالُت:

Capric acid, caprylic acid, caproic acid, palmitic acid, lauric acid, stearic acid. 2-  :اإلازًب 

حظش هما ًلي: n-butanolبُىجاهٌى الاعخُادي ال  باإلااء ٍو
ً
 -مؽبعا

م الشط لبظعت دكاةم في كمع فصل. اجشهها لترهذ حتى  ت عً ػٍش ت مً الىحٌى واإلااء وامضظها ظٍى خز حجىم مدعاٍو

 جىفصل الاػىاس وافصل الىحٌى اإلاؽبع واظخخذمه همزًب.

دًُ اإلاشهض العاخً الحاوي على  -3  مً داًىشوماث البىجاظُىم. ) %  (1واؼف سػ مىىن مً حامع الىبًر

لت العمل:  -ػٍش

لت الاعخُادًت على صفُحت ظاهضة مؼلُت بجالجحن العلُيا. -1  ًجلب الىمىرط بالؼٍش

 م .  20جىطع الصفُحت في حىض هشوماجىغشافي ًحىي على اإلازًب بذسظت  -2

 ظاعت. 12وهزا ًخؼلب اهثر مً  ( Cm 15)لصفُحت في الحىض حتى جشجفع ظهت اإلازًب معافت جترن ا -3

 بعذ رلً جىطع الصفُحت وججفف وجشػ بياؼف الشػ حُض جظهش بلع الحىامع اإلاخخلفت بؽيل ملىن. -4

لت الاعخُادًت. Rfاحعب كُمت  -5  ليل حامع بالؼٍش

 -لبعع الحىامع الصحمُت: Rfوالًُ كُم 

 Rf الحامع 

1 caproic acid 1 

2 caprylic acid 0.85 

3 Capric acid 0.72 

4 lauric acid 0.59 

5 palmitic acid 0.33 

6 stearic acid 0.19  
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  -28-ججشبت سكم 

 فصل الحذًذ والاإلاىُىم على عمىد معبأ بالعلُلىص 

Iron and aluminum separating the packed cellulose column 

 -اإلاؼلىبت : اإلاىاد

 محلٌى الحذًذًً الشالسي: 

خاث الحذًذًذ الامىهُىمُت في همُت مً  ml 1)بحُض ان  HClحامع   ( M 8 )جزاب همُت وافُت مىصوهت بذكت مً محك هبًر

 مً اًىهاث الحذًذًً الشالسي.  ( mg 25)مً اإلاحلٌى الىاجج ًحىي على  (

 محلٌى اًىهاث الاإلاىُىم :

خاث  لت العابلت )فلشة ًحظش مً محك هبًر  (.1الاإلاىُىم الامىهُىمحن بىفغ الىمُت والؼٍش

مً محك الياؼف الصىدًىمي في  ( gm 3.722  )حُض ًحظش مً ارابت EDTAمً واؼف   ( M 0.02)محلٌى كُاس ي مً 

(500 ml )  .مً اإلااء اإلالؼش 

حظش مً ارابت ) M 0.02محلٌى الخاسصحن اللُاس ي )حىالي  فلض الخاسصحن الىلي في حامع مً  ( gm 0.326): ٍو

عادٌ الحامع مع  خفف باإلااء الى 1الهُذسوولىسًٍ َو  . ( ml 250)مىالسي هُذسوهعُذ الصىدًىم ٍو

 . Zn(CH3COO)2.2H2Oاو خالث الخاسصحن  ZnSO4.7H2Oمً اإلامىً جحظحره مً أي محك مىاظب لحخاسصحن مشل 

ىهشوم الاظىد   .Eriochrom Black Tدلُل صبغت ألاٍس

 مً الىحٌى الازُلي اإلاؼلم.  ( ml 5)و  triethanolamineمً  ( ml 15)مً الصبغت في ( gm 0.2)ًحظش مً ارابت 

اأمحن  )  Variamine blue-B indicatorدلُل اصسق الفاٍس  مىه في اإلااء اإلالؼش. )% 1ًحظش محلٌى

 .A.Rمً الاظِخىن ) ( ml 300)إلاشهض الى مً حامع الهُذسوولىسًٍ ا ( ml 6)اإلازًب اإلاظهش )الؼىس اإلاخحشن( : ًظاف 

 % ماء(. 0.7ًحخىي على 

 اكشاص ظلُلُىص واػمان عذًمت الشماد.

لت العمل:   -ػٍش

  -جحظحر عمىد العلُلىص:

العمىد اإلاعخخذم لهزا الغشض ًمىً ان ًىىن سحاحت اعخُادًت ولىً ًفظل عمىد مً اعمذة الخبادٌ الاًىوي بؼٌى 

(30-40 Cm) ي وكؼشه الذاخل(16 mm ) . 

 ( ml 5)مً اإلااء اإلالؼش الحاوي على  ( ml 100)فُحظش مً اغالء اكشاص واػمان في  cellulose  pulpاما لب العلُلىص  

ً اإلاشهض . ٌعخمش اغالء الاكشاص إلاذة  ادة الحامع  ( 3-2)مً حامع الىتًر دكُلت ، بعذها ٌسحب اإلااء الضاةذ وحغعل ٍص

 . Di ethyl etherباإلااء اإلالؼش زم باالًشاهٌى واخحرا باالًثر الازُلي  

ش ، حُض ًمالء العمىد بمزًب  ججشي عملُت ملء العمىد هما هى الحاٌ في اعمذة الخبادٌ الاًىوي مع بعع الخحٍى

 .( Cm 25-20)الاظخخالص ) الؼىس اإلاخحشن( السجفاع 

زم جظاف له مادة العلُلىص مع الىخفم اإلاعخمش ) جخم عملُت الخفم باظخخذام كظِب صظاجي او اي ش يء مىاظب ( 

 بحُض جخىىن مىه عجُىت هاعمت .
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 ًترن اإلازًب لُجشي خاسط العمىد، زم جظاف همُت اخشي مً اإلازًب ومادة العلُلىص وحعاد العملُت العابلت.

.ًظغؽ عمىد العلُلىص بلؼف الى  ( Cm 12)لُت حتى ًخم الحصٌى على عمىد ظلُلىص ػىله حىالي ًخم جىشاس هزه العم

حاف  على معخىي للمزًب فىق عمىد العلُلىص بعذ غعل هزا الاخحر بحىالي  مً اإلازًب اإلاؼىس .  ( ml 50)الاظفل ٍو

ان ًجب ان جىىن في حذود   ((ml / Sec 2ظشعت الجٍش

لت هلل الىمىرط الى ا  -لعمىد:ػٍش

 مً محلٌى الاإلاىُىم. ( ml 5 )مً محلٌى الحذًذًً الشالسي مع  ( ml 5)ًمضط 

 .( ml 100 )مً هزا اإلاحلٌى بىاظؼت اإلااصت الى بُىش حجم  ( ml 2 )ًىلل 

اث البُىش وجمضط معها لخىىن هخلت او حؽىة جىلل الى  جظاف همُت وافُت مً مادة العلُلىص اإلاحظشة والجافت الى محخٍى

ىلل الى العمىد اًظا. جخفم الحؽىة العلُلىصٍت بىاظؼت  ( ml 5 )ت العمىد . ٌغعل البُىش ب كم مً اإلازًب اإلاؼىس ٍو

اث العمىد لخىىن ظضءا مخصال مع مىىهاث العمىد.  اللظِب الضظاجي او الىباط الضظاجي زم جحؽش مع محخٍى

جمع اإلاحلٌى اإلاعترد ججشي هزه العملُت وصيبىس العمىد ًىىن معذودا وبعذ اجمام هزه  العملُت ًفخح الصيبىس ٍو

eluate   اإلاخذفم( في دوسق مخشوػي حجم((350 ml )  2وبعشعت ml / Sec).) 

 . ( ml 5)مً اإلازًب اإلاؼىس على ؼيل دفعاث ول دفعت  ( ml 150)جظاف 

لت الاطافت جخم بغعل البُىش الزي وان ًحىي على الىمىرط بهزه الذفعاث اوال زم  اطافتها الى العمىد واظخلبالها   وػٍش

مً اإلااء اإلالؼش واظخلبالها بىفغ العشعت وبىفغ الذوسق على ان  ( ml 50)في الذوسق اإلاخشوػي. ٌغعل العمىد باطافت 

 سق ًحىي على اًىهاث الحذًذًً.الذو  ًبلى ظضءا مً اإلااء فىق كمت العمىد.

عخخذم   الظترداد الاإلاىُىم. HCL( M 1.0)مً  ( ml 100)ًبذٌ الذوسق باخش هظُف ممازل له بالحجم َو

م جبخحره  ( ml 5 )حعخخذم دفعاث مً الحامع ول دفعت  وبىفغ العشعت. ًضاٌ الاظِخىن مً اإلاحالُل اإلاعتردة عً ػٍش

 على حمام ماتي.
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  -- 29ججشبت سكم 

 جلذًش همُاث الاًىهاث اإلاعتردة

Determination the amount of ions recoverd 

 

 محلٌى اًىهاث لحذًذًً:

( الهعذة اي حذًذ زىاتي الى حذًذ  ml 2جظاف للمحلٌى مً الذوسق الاٌو عذة ملُلتراث مً محلٌى بحروهعُذ الهُذسوظحن )

ادة مً بحروهعُذ الهُذسوظحن.  ( 15 – 10)زالسي . زم ٌغلى الهُذسوظحن إلاذة   دكُلت لخفىًُ وػشد الٍض

إخز مىه  ظاف له محلٌى الامىهُا   ( ml 100 )باظخخذام اإلااصت . جخفف هزه الىمُت باإلااء اإلالؼش الى   ( ml 2 )ًبرد اإلاحلٌى ٍو ٍو

 فت الامىهُا حاٌ جبذٌ الىسكت (.) اظخخذم وسكت الىىوغى الاحمش وجىكف هً اطا  ( P H = 2- 3 )بحذود   PHاإلاخففت حتى ًصبح 

امحن الاصسق   ( drops 6 -5 ) اطف  اللُاس ي الى ان ًخغحر اللىن مً الاصسق  EDTAوسحك طذ محلٌى  VBB مً محلٌى دلُل الفاٍس

 البىفعثي الى الاصفش . ) اللىن ًىىن سمادي كبل هلؼت الاهتهاء(.

 جلذًش الاإلاىُىم :  

لت الدسحُح العىس ي (  ) ػٍش

       مً محلٌى اًىهاث الاإلاىُىم ) الذوسق الشاوي( بىاظؼت اإلااصت الى كىِىت حجمُت ظعت ( ml 2 )اهلل 

 ( 100 ml ) وخفف باإلااء اإلالؼش لحذ العالمت . اهلل(10 ml )   مً هزا اإلاحلٌى اإلاخفف بىاظؼت ماصت الى دوسق مخشوػي واطف

امىهُا حتى  ًصبح  ( M 1 )خذم ماصت او سحاحت ( زم اطف محلٌى اللُاس ي ) اظخ  EDTAمً محلٌى   ( ml 25 )لها بالظبؽ 

PH  اإلاحلٌى(  PH= 7-8 )   اخخبر رلً  بىسكت الفُىٌى الاحمش(. اطف بظعت  كؼشاث مً د لُل صبغت الاًشوهشوم الاظىد (E.B.T  

ادة مً  خاث الخاسصحن اللُاظُت حتى ًدبذٌ اللىن مً الاصسق  EDTAوسحك الٍض مً الظشوسي اطافت  الى الاحمش. طذ محلٌى هبًر

 . (PH=7)اإلاحلٌى بحذود  PHكؼشة مً الامىهُا الى اإلاحلٌى كشب هلؼت النهاًت لغشض بلاء 
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 اإلاصادس واإلاشاظع 

 ظامعت بغذاد –وصاسة الخعلُم العالي والبحض العلمي  -البرجحن حبىػ –ػشق الفصل في الخحلُل الىُمُاتي -1

 ػشابلغ –محي الذًً البىىػ ، هىسي ظبِعى ،ًاظش حىسٍت ، هبُل ؼُخ كشوػ  –العامت مبادب الىُمُاء -2

 ظامعت بغذاد  -وصاسة الخعلُم العالي والبحض العلمي  -صفاء سصو ي اإلاشعب   –الىُمُاء الخحلُلُت العملي -3

 اإلاعاهذ الفىُت –مي وصاسة الخعلُم العالي والبحض العل –هادي واظم عىض   -الىُمُاء الخحلُلُت العملي -4

 ظامعت البصشة  –وصاسة الخعلُم العالي والبحض العلمي  –دوغالط .ا. ظىىط  –اظغ الىُمُاء الخحلُلُت  -5

 –ظامعت بغذاد  –وصاسة الخعلُم العالي والبحض العلمي  –هادي واظم عىض  –ػشق الفصل الحذًشت في الخحلُل الىُمُاتي  -6

 ولُت التربُت 

 مىظىى –الاجحاد العىفُتي  –عِس ى معىم  –الجضء الاٌو الخحلُل الىُفي  –الىُمُاء الخحلُلُت  -7

 

 


