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التحلٌل الوزنً

Gravimetric analysis

ٌتم عن طرٌق ترسٌب المادة المراد تقدٌرها كمٌا على صورة عنصر منفرد او مشتق معٌن ذات
تركٌب كٌمٌائً معروف ٌفصل عن المحلول بالترسٌب ثم ٌغسل وٌجفف وٌوزن وٌتطلب التحلٌل
الكمً الوزنً استخدام مرسبات عضوٌة او ال عضوٌة.
العامل الوزنً Gravimetric factor
ٌعتمد التحلٌل الكمً الوزنً على شٌئٌن هما النموذج االصلً والمادة المراد تقدٌرها .فً
بعض االحٌان ال ٌمكن وزن المادة المراد تقدٌرها بشكل مباشرة بل ان التحلٌل ٌنتج مادة اخرى
توزن ثم ٌربط وزنها مع وزن المادة المحللة وٌتم ذلك بواسطة العامل الوزنً.
العامل الوزنً = الوزن الجزٌئً للمادة المراد تقدٌرها(المجهولة)  /الوزن الجزٌئً للمادة
الموزونة.

صفات الراسب فً طرق التحلٌل الوزنً
Properties of precipitates for gravimetric methods

الصفات االساسٌة

Essential properties

ٌ -1جب ان ال تختلف النسبة التركٌبٌة للراسب على الشكل الجزٌئً الممثل بكمٌة اكبر مما تطلب
دقة التحلٌل.
 -2ان تكون قابله ذوبان الراسب قلٌلة جدا.
 -3ان تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب (كبٌرة) بحٌث ٌمكن ترشٌحها.
 -4ان ٌكون الراسب خالٌا من المواد الملوثة التً ال ٌمكن غسلها او ازالتها خالل عملٌات تخفٌف
الراسب.
 -5ان ٌكون الراسب مستقرا عن درجة حرارة التجفٌف.

السٌطرة على حجم البلورة

Control of crystal size

ان الراسب االقل ذوبان ٌشكل بلورات صغٌرة الحجم خالل عملٌة الترسٌب بٌنما من االفضل
زٌادة حجم البلورات الراسب وألجل ذلك. :
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ٌ -1فضل اجراء الترسٌب من محالٌل ساخنة الن معظم االمالح تكون قابلة ذوبانها فً المحالٌل
الساخنة اكثر من المحالٌل الباردة مما ٌجعل الراسب اكثر ذوبانا مما ٌساعد على نمو البلورات
الراسب الى احجام كبٌرة.
 -2ضبط  PHالمحلول.
تبدا عملٌة الترسٌب عادة باقل  PHممكنة بحٌث ٌجعل معظم الرواسب والملوثات اكثر ذوبانا
ثم ٌسمح لجسٌمات الراسب بالنمو ببطئ اذ ان النمو البطئ للبلورات ٌسمح لها بالوصول الى اكبر
حجم.
 -3اضافة العامل المرسب ببطئ.

الترسٌب من المحلول متجانس
Precipitation from homogeneous solution
ان االضافة البطٌئة لمحلول كاشف الترسٌب الى محلول النموذج المخفف الساخن تؤدي الى
لحصول ظاهرة فوق االشباع .وعندما تسقط اول قطرة من المحلول المرسب الى سطح النموذج
ٌكون التركٌز عالً قبل رج المحلول وتكون بلورات اولٌة ذات حجوم صغٌرة وٌسمى الترسٌب فً
مثل هذه الحالة بالترسٌب المتجانس.
وٌستخدم الترسٌب من محلول متجانس .:
 -1رفع تركٌز الهٌدروكسٌد او خفض تركٌز اٌون الهٌدروجٌن مثل التحلل المائً للٌورٌا
H2NCONH2 + H2O
CO2(g) + 2NH3
ٌطرد  CO2عند درجات غلٌان عالٌة وتبلغ اعلى  PHهً  9.2ولكن بفعل المحلول المنظم
تمنع زٌادة  PHاعلى من(  ) 7.5 - 8وٌستخدم هذا التفاعل ترسٌب .Al3+ , Fe3+
 -2رفع تركٌز اٌون الهٌدروجٌن او خفض تركٌز اٌون الهٌدروكسٌد ٌستخدم التحلل المائً لألسترات
مثال على ذلك.
2CH3 OH + 2H+ + SO2-4
3C2H5 OH + H3 PO4

(CH3)2 SO4 + 2H2O
(C2H5)3 PO4 + 3H2O

 -3زٌادة تركٌز الكبرٌتٌد ٌستخدم التحلل المائً للثاٌواسٌتامٌد.
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محاسن الترسيب المتجانس

Homogenous precipitation efficiencies

 -1تكون البلورات كبٌرة الحجم بسبب نموها البطئ اثناء الترسٌب ومنتظمة الشكل.
 -2تكون البلورات سهلة الترشٌح والغسل والتجفٌف بسبب كبر حجمها .
 -3الراسب المتكون ٌكون خالٌا من الشوائب (الملوثات) وٌمكن حرقه الى وزن ثابت عند درجات
حرارٌة اقل مقارنة بالطرق االخرى.
الترسٌب المشاركCo-precipitation :
ٌقصد به جمٌع الملوثات التً تحدث خالل تكوٌن الراسب وفٌما ٌلً بعض المٌكانٌكٌات
لتفسٌر تكون الترسٌب المشارك.:
 -1الترسٌب الحقٌقً True precipitation
ان الترسٌب الحقٌقً هو مٌكانٌكٌة تكون ٌزداد فٌها ثابت حاصل الذوبان للملوث تقرٌبا فً
وقت تكوٌن الراسب الرئٌسً وٌكون حجم بلورات الملوث ٌختلف من حٌث التركٌب الهندسً عن
البلورات الرئٌسٌة وهذا ما ٌعرف بالبلورات المختلطة  .وتعالج هذه المشكلة باستخدام طرٌقه فصل
مالئمه قبل البدء بالترسٌب.
-2االحتباس Occlusion
هو مٌكانٌكٌة تلوث الراسب عند تكونه حٌث ٌنمو قسم من البلورات حول قسم من
المحلول االصلً وبذلك ٌؤدي الى احتباس الشوائب الذائبة داخل البلورة وٌعالج هذا التلوث من
خالل -:
 -1عملٌة هضم الراسب.
 -2عملٌة الترسٌب البطٌئ .
Adsorption
 -3االمدصاص )االمتزاز)
هو احدى مٌكانٌكٌات تلوث الراسب وهو عملٌة التصاق او تعلق ذرات او جزٌئات او اٌونات
على السطح الخارجً للراسب بفعل االٌونات الزائدة المشتركة (القادمة من االٌون المشترك)
وعندما تلتصق على سطح الراسب تحمل شحنة معاكسة الحد اٌونات الراسب وبذلك تتكون طبقة
تسمى بالطبقة الممدصة االولٌة اما االٌونات االخرى الحاملة الشحنة المعاكسة فتجذب نحو الطبقة
الممدصة االولى مكونة طبقة ممدصة ثانوٌة حول البلورات .
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سطــــــــــــــــــــــــــــــح الراســــــــــــــــــــــــــب
طبقة ممدصة اولى

_

+

_

+

_

+

طبقة ممدصة ثانٌة

+

_

+

_

+

_

+
_

العوامل المؤثره على التلوث باالمد صاص
Factors affecting pollution by absorption

ٌمكن ان ٌؤثر على التلوث باالمدصاص عدة عوامل هً:
 -1المساحت السطحيت للراسب البلوري Surface area of crystalline deposition:

فكما زادت المساحة السطحٌة للراسب كثرث مواقع االٌونات الممدصة فً كل من الطبقات
الممدصة االولٌة والثانوٌة وٌمكن تقلٌل المساحة السطحٌة للراسب بزٌادة حجوم البلورات
واختزال عدم انتظام البلورات.
 -2تركيز االيوناث الممدصت

Concentration of adsorption ions

كلما زاد تركٌز االٌونات الملوثة المالمسة للبلورات زادت فرصة تلوث الراسب وٌمكن تقلٌل
هذا التلوث باستخدام محالٌل مخففة او بإذابة الراسب واعادة ترسٌبه ثانٌة.
 -3الشحنة االٌون الممدص Ion adsorption charge
كلما زادت الشحنة او تكافؤ االٌون زاد مٌل هذا االٌون لألمدصاص سواء كان فً الطبقة
الممدصة االولٌة او الثانوٌة.
اختزال االخطاء الناجمة نتٌجة االمدصاص .
ٌمكن اختزال االخطاء الناجمة عن االمدصاص بعدة طرق اهمها:
 -1الترسيب من محاليل ساخنت

Precipitation of hot solutions

ان ارتفاع درجة الحرارة ٌؤثر على سرعة حركة االٌونات وبضمنها االٌونات الممدصة
ولهذا فأنها تقاوم سرعة البقاء على سطح البلورة بدرجة عالٌة فً المحالٌل الساخنة عما هً فً
المحالٌل الباردة.
 -2الترسٌب من محالٌل مخففة Precipitation of dilut solutions:
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فً المحالٌل المركزة تمسك االٌونات بسرعة بسبب امدصاصها على سطوح البلورات ولهذا
من االفضل استخدام محالٌل مخففة لغرض تقلٌل امدصاص االٌونات على سطح البلورات.
 -3هضم الراسب Digestion of precipitation

ان عملٌة هضم الراسب تسبب ترتٌب االٌونات فٌه وٌجعل البلورات كاملة مما ٌؤدي الى
اندماج او نمو البلورات معا ولهذا فان عملٌة الهضم تؤدي فً معظم االحٌان على تقلٌل كمٌة
السطح الممدص وٌزٌد نقاوة الراسب.

-4غسل الراسب Wash the precipitate

ان عملٌة غسل الراسب تؤدي الى ازالة قسما ممن االٌونات الممدصة من على سطح
الراسب مثال غسل البلورات ذات الحجوم الفردٌة – مثل التراكمات الغروٌة بمحلول ٌحتوي على
اٌونات تساعد على استبدال االٌونات الممدصة باٌونات محلول الغسٌل كما فً استخدام محلول
+
+
 HNO3المخفف لغسل راسب  AgClاذ تقوم اٌونات  Hالمائٌة باستبدال اٌونات  Agالممدصة
-

بٌنما االٌونات  NO 3تقوم باستبدال االٌونات السالبة من على سطح  Ag Clالبلورات.
HCl + Ag NO3

Ag Cl + HNO3

 -5اعادة الترسيب Re-precipitation

ان عملٌة اعادة الترسٌب ثانٌة من خالل الترشٌح والغسل ٌزٌل جزء من الملوثات المختلفة
فعند اذابة الراسب وترسٌبه ثانٌة تخفض كمٌة الملوثات كثٌرا وٌنتج على ذلك راسب نقً.
الترسٌب الالحق Post precipitation
هو ترسٌب المواد والمركبات ضئٌلة الذوبان بعد الترسٌب التحلٌلً للمادة الرئٌسٌة المراد
تقدٌرها وانه ٌحصل عند محاولة فصل اٌونٌن اثنٌن على اساس سرعة الترسٌب كل منها فمثال
ٌفصل الزئبق والنحاس عن الخارصٌن عن طرٌق ترسٌب الزئبق والنحاس على شكل كبرٌتٌدات
من محالٌل مخففة وال ٌترسب الخارصٌن الن ترسٌبه ٌكون بطٌئا جدا فً المحالٌل فوق المشبعة.
وقد اثبت العالمان كولتوف – بٌرسون انه ٌمكن فصل كبرٌتٌد النحاس بصورة كمٌة عن
الخارصٌن بالترشٌح السرٌع بعد الترسٌب مباشرة.
ممٌزات الترسٌــب الالحـق : Advantage post precipitation

ٌمتاز الترسٌب الالحق بالممٌزات االتٌة:
ٌ -1حدث الترسٌب الالحق بعد تكوٌن الراسب من معظم المادة الرغوٌة
ٌ -2زداد التلوث كمٌا فً الترسٌب الالحق مع الزمن
 -3تزداد سرعة الترسٌب الالحق بزٌادة درجات الحرارة
 -4من المحتمل ان ٌبلغ الترسٌب الالحق  55%من وزن الراسب الرئٌسً
 -5ان الهضم ٌزٌد من التلوث الترسٌب الالحق.
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العامل الوزنً
هو نسبة العدد الذري للعنصر الى الوزن الجزٌئً للراسب وٌعبر عنه رٌاضٌا"
بالصٌغة االتٌة:
العامل الوزنً = الوزن الذري للعنصر  /الوزن الجزٌئً للراسب

النسبة المؤٌة للمادة فً النموذج = وزن الراسب  Xالعامل الوزنً  / 155 Xالوزن النموذج

مثال  /نموذج من الحدٌد ٌزن  5.251غرام وبعد تاكسد الحدٌد الثنائً الى الحدٌد الثالثً رسب
على شكل حدٌد ثالثً على هٌئة هٌدروكسٌد الحدٌدٌك ورشح الراسب وحرق فً حرارة 1555
سعرة الى  Fe2O3وكان وزنه 5.1156غرام جد النسبة المؤٌة للحدٌد فً النموذج ؟
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
Fe2O3 + H2O

Fe2O3 . XH2O

-

2Fe2+ + 6OH + ( X – 3) H2O

العامل الوزنً = الوزن الذري  / 2 X Feالوزن الجزٌئً Fe2O3
العامل الوزنً = 159.694 / 2 X 55.847
العامل الوزنً = 159.694 / 111.694
العامل الوزنً = 5.699
النسبة المؤٌة للحدٌد = وزن اوكسٌد الحدٌد  Xالعامل الوزنً  / 155 Xوزن النموذج
النسبة المؤٌة للحدٌد = 5.251 / 155 X 5.699 X 5.1156
النسبة المؤٌة للحدٌد = 38%
مثال  /اذٌب نموذج من خامات الخارصٌن ٌزن 1.5غرام ورسب الخارصٌن على شكل فوسفات
الخارصٌن  Zn2P2O7وكان وزن  5.6611غرام جد النسبة المؤٌة للخارصٌن فً النموذج.
الحــــــــــــــــــــــــــــل
Zn2P2O7
7
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العامل الوزنً = الوزن الذري  / 2 X Znالوزن الجزٌئً Zn2P2O7
العامل الوزنً = 354.76 / 2 X 65.76
العامل الوزنً = 5.429
النسبة المؤٌة للخارصٌن = وزن فوسفات الخارصٌن  Xالعامل الوزنً  / 155 Xوزن النموذج
النسبة المؤٌة للخارصٌن = 1 / 155 X 5.429 X 5.6611
النسبة المؤٌة للخارصٌن = 28.3 %
O= 16

Fe = 55.847

P = 30.9738 = 31.0

Zn = 65.76

Spectrophotometric analysisالتحلٌل الطٌفً الفوتومتري
ٌمكن استخدام مواقع خطوط او حزم االمتصاص واالنبعاث التً تحدث على الطٌف
الكهرومغناطٌسً  Electromagnetic spectrumدلٌال على وجود مادة خاصة اما من
الناحٌة الكمٌة فٌمكن تقدٌر تركٌز المحلول من شدة  Intensityخطوط امتصاص وانبعاث المحلول
المجهول والمحلول القٌاسً.
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وفٌما ٌلً مناطق االشعاع الكهرومغناطٌسً مرتبة حسب الطول الموجً:
ت

الحدود

المنطقة االشعة

اشعه كاما
1
Gamma ray
 2األشعة السٌنٌة
X - ray
 3األشعة فوق

البنفسجٌة
Ultraviolet U.V

العملٌة الذرٌة او الجزٌئٌة

تحوٌل نووي
10-4 – 10-2
Nuclear transformation
nm
انتقال الكترونً فً المدار الداخلً
10-2 – 2 nm
Inner electron shell transition
 2 – 400 nmانتقال الكترونً فً المدار الخارجً
Outer electron shell transition

 4المنطقة المرئٌة
Visible
 5األشعة تحت
الحمراء
infrared I.R

 400–750 nmانتقال الكترونً فً المدار الخارجً
Outer electron shell transition
 750 –25x103اهتزازات جزٌئٌة
nm
Molecular vibrations

 6موجة ماٌكروئٌة
Microwave
 7موجات رادٌوٌة
Radio wave

 25 x103 –1دورانات جزٌئٌة
Molecular rotation
mm
 1mm – 30انتقال االتجاه المغزلً النووي
Nuclear spin orientation transition cm

وحدات القٌاس

Units of measurement

ٌمكن التعبٌر عن موقع االمتصاص واالنبعاث بثالث وحدات هً -:
 -1وحدات طول الموجة ( )A0هً السنتمتر والملً ماٌكرون.
1 cm = 10+7 mµ
1 cm = 10+7 nm
1 cm = 10+4 µm
1 cm = 108 A0
 -2وحدة الذبذبة او التردد  Frequencyهً دورة لكل ثانٌة
 Cycle per secondوهً ما تعرف بالهٌرتز Hertez Hz
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(.) ev , Kev , Mev

 -3 -وحدة الطاقة وهً الكترون – فولت

او السعة
واالعداد الموجٌة

) )Kcal , cal
( ) cm-1

wave number

القوانٌن الفوتومترٌة Laws of photometry
توجد ثالث قوانٌن طٌفٌة مهمة لدراسة االمتصاصات وهً على النحو االتً:
 -1قانون ال مبرت Lambert law
ٌسمى هذا القانون بقانون بوكارس  Bouguers lawوٌنص على) عند مرور ضوء
احادي الموجة خالل محلول ذي تركٌز ثابت فان امتصاص المحلول ٌتناسب طردٌا" مع عرض
الخلٌة التً تحتوي على النموذج).
at C = Constant

A &b

at C = Constant

A= ab

A = Absorbance
b = Thickness of cell
a = Constant
C = Concentration
 -2قانون بٌر Beers law
وٌنص على ماٌلً( :عند مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول فً خلٌة ذات عرض ثابت
فان االمتصاص ٌتناسب طردٌا مع تركٌز المحلول ).
A&C
at b = Constant
A=aC
at b = Constant
C = Concentration
 - 3قانون المبرت – بٌر

Lambert Beers law
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وٌنص على ماٌلً( :عند مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول فان االمتصاص ٌتناسب طردٌا مع
سمك الخلٌة وتركٌز المحلول) .
A&bC
A=abC
A= εbC
) ε = Molarity absorptivity ( L. mol-1 .cm-1
مثال /جد االمتصاصٌة لكل مما ٌاتً:
C = 1.03 X 10-3 M
C = 160 M
C = 3.2 X 10-5 M

ε = 720
ε = 2.00
ε= 30.0

1- b = 1.0 cm
2- b = 0.1 cm
3- b = 1.0 cm

الحــــــــــــــــــــــــــــــل
1- A = ε b C
A =720 X 1.0 X 1.03X10-3
A = 0.74
2- A = ε b C
A = 0.1 X 2.0 X 16
A = 3.2
3- A = ε b C
A = 30.0 X 1.0 X 3.2X10-5
A = 9.6 X 10-4
مثال /جد معامل االمتصاص الموالري لكل من المحالٌل االتٌة:
C = 1.0 X 10-4 M
C = 4.5 X 10-1 M
C = 4.7 g /L At.nu. = 120
C = 3.1 mg /L At.nu. = 73
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b= 1.00 cm
b= 10.0 cm
b= 1.00 cm
b= 2.00 cm

A= 0.71
A= 0.53
A= 1.20
A= 0.45

1234-
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الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
1- A = ε b C
ε=A/bC
0.71 / 1.0 X 1.0X10-4
ε = 7100 L .mol-1. cm-1.
2- A = Ƹ b C
ε =A/bC
ε = 0.53 / 10.0 x 4.5 x 10-1
ε =0.1177 L .mol-1. cm-1.
3- A = ε b C
ε=A/bC
ε = 1.21 / 1.0 x 4.7 / 120
ε =30.63 L .mol-1 .cm-1
4- A = ε b C
ε=A/bC
ε = 0.45 / 2.0 x3.1 / 73 x 1000
ε = 5298.38 L.mol-1 .cm-1
محاسن التسحٌحات الفوتومترٌة Advantage of photometric titrations
ان محاسن التسحٌحات الفوتومترٌة ٌمكن اٌجازها وكما ٌلً:
ٌ -1مكن تمٌٌز التغٌر الضئٌل فً اللون بواسطة الطٌف .
ٌ -2مكن تطبٌقها على المحالٌل ذات االلوان الشدٌدة والتً ٌتداخل لونها مع لون الدلٌل البصري.
 -3تستخدم عدة نقاط الٌجاد نقطة النهاٌة .
ٌ -4مكن تمٌٌز تغٌر اللون بسهولة.
ٌ -5مكن استخدام طرٌقة امتداد الخطوط المستقٌمة للوصول الى نقطة نهاٌة التفاعل.
12

