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 انواع المرسبات:

 هناك نوعان من المرسبات   

   Inorganic Precipitantالمرسبات الالعضوية -1

ة هي مركبات العضوية امالح لحوامض ضعيفة تكون غير انتقائية ولها حساسي  

ليل ئي قوذات وزن جزيوالرواسب التي تكونها غير ملونه  ,قليلة بالتراكيز الواطئة

 من امثلتها 

                          -2
3CO       -2

4SO     -OH       -2S       -2
4O2C       -

3NO 

 :بترسيب كل من العناصر التاليةيقوم  S2H فمثال 

Cu, Zn, Co, As, Sn, Sb, Mo, Bi 

 ان عدم الخصوصية هذه تؤدي الى ترسب عدد من االيونات ان وجدت بالمحلول مجموعة  

 واحدة ثم يؤدي الى تلوث الراسب. 

 Organic Precipitant المرسبات العضوية  -2

هي مركبات عضوية تستعمل لغرض ترسيب بعض االيونات الفلزية مكونة   

 : تتصف بم يليتساهمية تناسقية وايونية وهذه المرسبات  ذات اواصرهت معقدا

 العضوية.لانتقائية عالية مقارنة بالمرسبات ا -1

كيز افضلية وامكانية للكشف عن تراالرواسب تكون ذات وزن جزيئي عالي مما يعطي  -2

 واطئة من العنصر.

 ة.لعضويحيحة الذوبان في الماء لكنها تذوب في المذيبات ارواسبها غالبا ما تكون ش -3

اسية ت الحستكون ملونة مما يتيح فرصتا لتقديرها بالطرق اللونية ذا رواسبها غالبا ما -4

 العالية.

 حجم يسهل ترشيحها وغسلها.غالبا ما تكون رواسبها ذات بلورات كبيرة ال -5

مات يمكن وزن الرواسب العضوية بعد تجفيف الراسب مثل راسب ثنائي مثل كاليوكسي -6

ه مع او حرق الراسب للحصول على صيغة وزنية ثابتة مثل تقدير الزركونيوم بترسيب

 ك.يليحامض المند

 ان من سلبيات هذه الكواشف 



 محاضرات الكيمياء التحليلية       المرحلة الثانية      اعداد/ أ.م.د. فراس ف اضل علي

 

2 
 

لى االوعية الزجاجية بحيث تكون بعض المرسبات العضوية لزجة تلتصق بشدة ع -1

 .ولهذا يلجأ الى استعمال اوعية متعدد االثلينيصعب نقلها من وعاء الى آخر 

 وائب(ال تكون المرسبات العضوية نقية جدا لكون تنقيتها غير كاملة )تحتوي على ش -2

ئب ويؤدي هذا الى وقوع تفاعالت جانبية غير متوقعة احيانا نتيجة تفاعل الشوا

 الموجودة.

سبات لصعوبة مراحل تحضيرها مقارنة بالمرالمرسبات العضوية قليلة وغالية الثمن  -3

  الالعضوية.

ى دي الان رواسبها تكون زاحفة على جدران حاوياتها اثناء الترشيح والغسل مما يؤ  -4

 الخسارة في بعض الراسب عند عدم االحتياط لذلك.
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 )"والجدول التالي يوضح بعض الكواشف العضوية )تحفظ رجاءءءء 

 

 

 ((Benziden,  α- Nitroso-β-Naphthol, Mandelic acidواجب الصيغ التالية)
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 القواعد االساسية لعملية الترسيب:

 يجب ان يجري الترسيب في محلول مخفف تحدد درجة تخفيفيه بذوبانية الراسب. -1

 يجب ان يضاف العامل المرسب ببطئ الى محلول ساخن مع التحريك بقضيب زجاجي. -2

مرسب ان افضل اشكال الترسيب هو الذي يتم من محلول متجانس يتولد فيه العامل ال

 .ببطئ وينتشر عبر المحلول بصورة منتظمة

تكون بسهولة معلقات غروية باضافة الكتروليت مثل امالح  يترسب المواد الت -3

 نيوم او مواد اخرى كالجيالتين للتاكد من حدوث تخثر للراسب.االمو

 يترك الراسب لفترة بهدوء مع المحلول الذي رسب منه أيالراسب  يهضميجب ان  -4

ويفضل ان يجري ذلك في محلول حار يحرك بين الحين والخر مالم تتوقع ترسب 

 الحق لمواد اخرى شائبه وفي هذه الحالة يجب ان يرشح الراسب حاال.

حتوي يجب ان يغسل الراسب حاال بعد الترشيح بكميات قليلة من محلول غسيل الذي ي -5

و امادة الكتروليتية متطايره مثل حامض الهيدروكلوريك من على تراكيز مالئمة 

غسل  اواد ذات الطبيعة الغروية وكلوريد االمونيوم او نترات االمونيوم وهذا للم

ذلك ومكون في محلول الغسيل غير متطاير  أيالراسب بالعامل المرسب على ان يزال 

  باستعمال محلول غسل آخر اليؤثر في الراسب.

    واذا اقتضت الضرورة يجب ان يعاد الترسيب وذلك لتنقية الراسب من شوائبه. -6

 الحسابات في التحليل الكمي الوزني:

عنها  بحوثفي التحليل الكيميائي الكمي الوزني عادة يكون الوزن النهائي ليس للمادة الم   

ول محل مباشرة, بل على االغلب لمادة اخرى تحويها فمثال عند ترسيب كبريتات الباريوم من

 كلوريد الباريوم يحرق الراسب ويوزن على شكل كبريتات الباريوم وليس باريوم.

Ba2+ + SO4
2-                     BaSO4     (راسب ابيض) 

 ولغرض معرفة وزن المادة المبحوث عنها يجب اجراء حسابات معينة تعتمد على النسبة

مصطلح  Gravimetric Factor المعامل الوزني والتناسب. وذلك من خالل استخدام

بسط ي الفالمطلوبة مهم يستخدم في التحليل الوزني يمثل الصيغة الكيميائية للمادة 

سبة نساب حمقسوم على الصيغة الكيميائية للمادة الناتجة في المقام من خالله يمكن 

  اي مكون
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واذا كانت هناك ذرة مشتركة بين الصيغتين )عدا أألوكسجين( في البسط والمقام فيجب ظرب 

الذرة المشتركة  يأاحداهما او كليهما برقم معين بحيث يؤدي ناتج الظرب الى تساوي عددها 

 .في البسط والمقام والجدول التالي يوضح ذلك

 

 ويمكن ايجاد النسبة المئوية لمكون ما في عينة من خالل العالقة التالية:
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  فمثال اليجاد وزن الكلوريد في راسب كلوريد الفضة 

 العامل الوزني × AgCl= وزن  Cl-وزن 

 

 Clوزن ذري                            

 العامل الوزني = 

 AgClوزن جزيئي  

  

 Clوزن ذري     

   × AgCl= وزن  Cl-وزن 

 AgClوزن جزيئي  

 

 اما النسبة المئوية للكلوريد في العينة )النموذج( فتكون 

Cl  100 ×(وزن النموذج  \% = )وزن الكلوريد 

 3O2Feمثال اخر حساب وزن الحديد في االوكسيد الناتج من الحرق 

 3O2Feالوزن الجزيئي  \(Fe ×2العامل الوزني )الكيميائي( = )الوزن الذري 

  ( Feالوزن الذري ( × 2                                       

 ×  3O2Fe = وزن Feوزن 

 3O2Feالوزن الجزيئي                                

 

كان رسبت ايونات الكلوريد على شكل كلوريد الفضة, وعومل الراسب وجفف ووزن. و مثال /

 (, احسب كمية الكلوريد؟gm 0.129كلوريد الفضة )وزن 

 Clوزن ذري                                        

   × AgCl= وزن  Cl-وزن 

 AgClوزن جزيئي  
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                                       35.45 

   ×   Cl   =  0.129-وزن 

 143.32    

 غم   0.03492=          

 

ثم عومل  4PO4MgNHورسبت على شكل  O2H.74MgSOمثال / اذيبت كمية مجهولة من 

( احسب وزن gm 0.3515الذي كان وزنه ) 7O2P2Mgالراسب وحرق ووزن على شكل 

 كبريتات المغنيسيوم المائية؟

 

246                                                                     × 2 

   ×   O2H.74MgSO   =  0.3515وزن 

 222.6                            

 غم  O2H.74MgSO  =0.7784وزن 

 

غم يوديد 0.073س واجب/ كم هو وزن راسب يوديد الفضة الذي يمكن الحصول عليه من 

 المغنيسيوم؟

لول س واجب / احسب النسبة المئوية للفضة في احد امالحها اذا علمت ان الترسيب من مح

 غم من راسب كلوريد الفضة؟ 0.4216غم من هذا الملح يعطي  0.5يحتوي على 

 

       

 

 

 


