
الدرس العملي العاشر

تقدیر الفوسفور في مادة العلف 

- :الدرس من الهدف
لتقدير العملية الخطوات ممارسة في خبرة الطالب إكساب هو 

.الدواجن تغذية في المستخدمة العلف مواد رماد في الفسفور



طريقة تقدير الفسفور

جزء فقد إلي تؤدي الغذائية المواد رماد لتجهيز العادية الطريقة
في الفسفور تقدير عند ولهذا الرماد في الموجود الفسفور من 
الرطب الترميد بطريقة العينة رماد يحضر الغذائية المواد رماد 
 Wet ashing الفسفور ويقدر .الفقد هذا تجنب إلي تؤدي التي 

األمونيوم فوسفومولبيدات صورة علي بترسيبه الرماد مستخلص في
 كبريتيك بحامض معادلتها ثم كاوية صودا في الراسب إذابة ثم 

.القوة معروف



المحاليل المطلوبة لتقدير الفسفور
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طريقة العمل لتقدير الفسفور

تحضیر مستخلص
رماد العینة بطریقة  

الترمید الرطب

ترسیب الفسفور  
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معادالت التفاعل لتقدير الفسفور

H3PO4+12(NH4)2MO4+21HNO3 (NH4)3PO4.12MOO3+21NH4NO3+12H2O

(NH4)3PO4.12MOO3+23NaOH (NH4)2MOO4+Na(NH4)2 + PO4+11H2O



طريقة الحساب لتقدير الفسفور

                                                  ٣١.٠٢ 
فوسفور جم =                 = الكاویة الصودا من المكافيء الوزن :.

                                                    ٢٣
فوسفور جم ١.٣٤٩ =                            NaOH من مل ١٠٠٠ :.
فوسفور جم ٠.٠٠١٣٤٩ =                             NaOH من س مل ١ :.

-:األساس ھذا وعلي
 المللیلترات عدد علي نحصل فإننا قوتھ × الراسب إذابة في المستھلك الكاویة الصودا حجم ضرب فإن -١

.الراسب إلذابة لزمت التي NaOH من األساسیة
 )٠.٠١٣٤٩( الفسفور من الواحد المللیلتر یعادلھ فیما الكاویة الصودا من األساسیة المللیلترات عدد یضرب -٢

.العینة في موجودة كانت التي الفسفور كمیة علي نحصل
جرامات عدد تحویل یجب فإنھ (P2O5) الفسفور أكسید خامس صورة في الفسفور عن دائمًا یعبر أنھ وبما -٣
نسبة مقلوب )٠.٠٠١٣٤٩( العامل ھذا بضرب وذلك نظریًا P2O5 جرامات عدد إلي وجدناھا التي الفسفور 
إذابة في المستھلكة الكاویة الصودا من الواحد المللیلتر بأن القول یمكن فإنھ ذلك وعلي ،P2O5 في الفوسفور 
.P2O5 من جرام ٠.٠٠٣٠٨٨ یعادل الراسب 



تابع طريقة الحساب لتقدير الفسفور

                      ١٤٢.٠٤ ×٠.٠٠١٣٤٩
NaOHجم ٠.٠٠٣٠٨٨ =                               =یكافيء P2O5

                               ٦٢.٠٤ 
عدد بضرب بالعینة الموجودةP2O5 كمیة لمعرفة أنھ أي جم ٠.٠٠٣١ إلي الرقم ھذا تقریب ویمكن

×NaOH من األساسیة لمللیلترات .جم 0.0031
              ١٠٠ × P2O5 جرامات عدد                   

% P2O5   =                                           = .......%
العینة وزن                            



هل من أسئلة. انتهي الدرس العملي العاشر*
Thanks


