
المقدمةالمقدمة

الدرس العملي التاسعالدرس العملي التاسع
تقدیر األنیونات الذائبةتقدیر األنیونات الذائبة

CO3تق     دیر األنیون     ات الذائب     ة تش     مل ك     ل م     ن الكربون     ات 
—

HCO3والبیكربون   ات 
SO4والكبریت   ات  -Clوالكلوری   د  -

ف   ي  --
.مستخلصات التربة أو في عینات میاه الري والصرف
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تقدیر الكربونات والبیكربونات الذائبةتقدیر الكربونات والبیكربونات الذائبة: : أوًالأوًال
nالفكرة األساسية :

يؤخذ حجم معلوم من المستخلص المائي للتربة ثم يضاف إليه دليـل  
الفينول فيثالين فإذا ظهر لون وردي دل ذلـك علـى وجـود أيـون     
الكربونات الذائب ويعاير المحلول بواسطة حامض الكبريتيك المعلـوم  

العيارية بالسحاحة حتى اختفاء اللون الوردي

n    بإضافة بضع نقط من دليل برتقالي الميثيل يتكـون اللـون األصـفر
نتيجة لوجود أيونات البيكربونات تعاير محتويات الدورق بالحـامض  

.المعلوم العيارية حتى يتكون اللون البرتقالي المحمر

  2Na2CO3 + H2SO4               2NaHCO3 + Na2SO4 

CO3
--  + H+         HCO3 

  

  
 
 

2NaHCO3 + H2SO4          Na2SO4 + H2CO3 
H2CO3          H2O + CO2
         HCO  
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::طریقة العملطریقة العمل
ملل من المستخلص بواسطة الماصـة إلـى دورق مخروطـي    ٥٠ينقل 

وتضاف نقطتان من دليل الفينول فيثالين ثم عاير باسـتخدام حـامض   
عياري حتى اختفاء لون الدليل وليكن حجم الحـامض  ٠.٠١الكبريتيك 

. ١في هذه الحالة هو ح
n يضاف نقطتان من دليل برتقالي الميثيل فيتلون المحلول باللون األصفر

ثم يعاير بنفس الحامض الموجود بالسحاحة حتـى اللـون البرتقـالي    
. ٢المحمر وليكن حجم الحامض الالزم في هذه الحالة ح

nويجب مالحظة التالي:
.صفر  يدل على عدم وجود أيونات الكربونات=  ١إذا كان ح١.
نادرة الحدوث  (يدل على عدم وجود أيونات البيكربونات   ٢ح=  ١إذا كان ح٢.

).فى مستخلصات التربة او مياه الرى والصرف
.  يدل ذلك على وجود البيكربونات   ١ح>  ٢إذا كان ح٣.
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::دون النتائج كاآلتيدون النتائج كاآلتي
= حجم الحامض المستهلك فى وجود دليل الفينول فيثالين =  ١ح

ملل.......   
nحجم الحامض المستهلك في وجود دليل برتقالي الميثيل =  ٢ح

ملل.......    = 
nجم ١٠٠/ثم إحسب تركيز الكربونات والبيكربونات بالملليمكافئ

. تربة
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تقدیر الكلورید الذائب بطریقة مورتقدیر الكلورید الذائب بطریقة مور: : ثانیًاثانیًا
nالفكرة األساسية :
n    تتلخص الطریقة في تنقیط المحلول الذي یحتوي على الكلوری د ف ي وس ط

معلوم ة التركی ز ف ي وج ود دلی ل       AgNO3متعادل بمحلول نت رات فض ة   
ولم  ا ك  ان حاص  ل إذاب  ة كلوری  د الفض  ة  K2CrO4كروم  ات البوتاس  یوم 

أقل من حاصل إذابة كرومات الفض ة فإن ھ یرس ب أوال وعن د النقط ة الت ي       
یبدأ فیھا ترسیب كرومات الفضة یظھر لون الراس ب البن ي المحم ر وھ ذا     

.یمثل نقطة إنتھاء ترسیب الكلورید

n 
وبمعرفة كمية نترات الفضة التي لزمت للتعادل يمكن حسـاب كميـة   

. الكلوريد في النهاية

   

  

  

NaCl + AgNO3    AgCl + NaNO3    راسب أبيض 

K2CrO4 + 2AgNO3                2KNO3 + Ag2CrO4   راسب أمحر 



المقدمةالمقدمة

::خطوات العملخطوات العمل
n  على نفس المحلول المقدر فيه الكربونات والبيكربونات يضاف دليل كرومـات

البوتاسيوم
n وينقط المحلول بمحلول نترات الفضة المعلوم العيارية حتى يتلون باللون البني

)ا(المحمر الخفيف ويسجل الحجم 
n بعـد  ) مل ٥٠(تجرى تجربة بالنك أي خالية من الكلوريد ويعاير الماء المقطر

)ب(إضافة نفس كمية الدليل المستخدمة في التجربة األصلية 
nطريقة الحساب:     

١٠٠×  حجم الكلى للمستخلص  
nع × ) بأ = (جم تربة ١٠٠/عدد ملليمكافئات الكلوريد    ×   
n        وزن التربة جافـة

٥٠×  تماما   
n بأ (لذا يكون كمية نترات الفضة الالزمة لمعايرة الكلوريد فقط هي .(

n
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nدون النتائج كاآلتي :
nملل) =البالنك(حجم نترات الفضة مع الماء المقطر  -١
nحجم نترات الفضة فى التجربة األصلية  -٢=         

ملل
n٢١=  حجم نترات الفضة الالزمـة لترسـيب الكلوريـد     -٣  =

ملل
nجم تربة ١٠٠/تركيز الكلوريد بالمليمكافئ =
nًتقدير الكبريتات الذائبة: ثالثاNA2SO4 + BACL2

2NACL + BASO4    راسب
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nتعتمد هذه الطريقة على ترسيب الكبريتـات فـي   : الفكرة األساسية
صورة كبريتات باريوم ثم ترشح ويأخذ الراسـب وهـو كبريتـات    

. الباريوم ويجفف ويوزن ومنه تحسب كمية الكبريتات الذائبة
nينقل المحلول المراد تقدير الكبريتات فيـه ولـيكن   : خطوات العمل

ثم يضاف نقطتين من دليل . ملل٢٥٠ملل إلى دورق مخروطي ١٠٠
و يسخن . ميثيل أورنج ونصف ملل من حمض هيدروكلوريك مركز

حتى الغليان ويضاف محلول كلوريد الباريوم نقطة نقطة مع التقليب 
ثم يغطى الدورق بعد ذلك ويترك في . المستمر حتى إتمام الترسيب

ويرشح خالل ورقة ترشيح ويجفـف علـى   . مكان دافئ طول الليل
ملجـرام  . ثم يبرد في مجفف ثم يوزن. ق٣٠م لمدة ٥١٠٥درجة 

٨.٥٦٨× كبريتات الباريوم 
n       حجم المحلول المستخدم
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nطريقة الحساب:
nلتر /مليمكافئ كبريتات =
nدون النتائج كاآلتي :
n ملل= حجم المحلول المستخدم
n جم= ملجرامات كبريتات الباريوم
nلتر /مليمكافئات الكبريتات بالمليمكافئ =


