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   :  Quantitative Analysisالتحليل الكمي  - 2

يعني التحليل الكمي للمواد بتقدير كمية (مقدار) المادة كوحدة واحدة عند وجودها في 
أي من الحاالت الثالث (سائل ، غاز ، صلب) أو تقدير نسبة وجود بعض أو كل 

   العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائي أو الخليط.

ويمكن تقسيم طرق التحليل الكمي إلى ثالثة أقسام رئيسية وذلك اعتماداً على الوسيلة 
    المستخدمة إلجراء التحليل:

التحليل الحجمي : يهدف التحليل الحجمي إلى تعيين الحجم من محلول معلوم   -أ
ً مع حجم معين من المحلول  التركيز (محلول قياسي) الذي يتفاعل كميا

 لمطلوب تعيينه.المجهول التركيز وا
التحليل الوزني : يعرف التحليل الوزني بانه تلك العمليات التي تتضمن فصل   -ب

المكون المطلوب تقديره في أنقى صورة ممكنة (غير قابلة للذوبان) يسهل 
وزنها ويمكن حساب مقدار المكون (أو الشق أو العنصر) بعد ذلك بطريقة 

 الحساب الكيميائي.
تعتمد هذه الطرق على بعض  زة (التحليل اآللي) :التحليل بإستخدام األجه  -ت

الخواص الفيزيائية والكيميائية في أغراض التحليل الكيميائي ولذلك فإنها 
تستخدم بعض األجهزة لقياس خصائص محددة للمواد المطلوب تحليلها 
ً مع مقدار المادة تحت  ً طرديا شريطة أن يتناسب مقدار الخاصية تناسبا

  االختيار

  ليل الحجمي:طرق التح

تعتبر طرق التحليل الحجمي من الطرق المستخدمة كثيرا في التحليل الكيميائي  
الكمي وذلك لسرعتها وسهولة التعامل معها  إضافة لبساطة األدوات المستعملة 

 لقياسيوتعتمد هذه الطرق في تقدير تركيز المجهول من معرفة حجم محلول افيها 
)standard Reagentز المعلوم والقياسي الالزم إلتمام التفاعل ، فهو ) ذي التركي

عبارة عن تقدير الحجم في محلول معلوم التركيز بالضبط الذي يتفاعل تفاعال كميا 
  مع محلول المادة المراد تقديرها. الطريقة المستخدمة في التحليل الحجمي  هي

   والتي تعرف بانها : ) titrationالتسحيح المعايرة( 

) للمادة buretteتتم بها اإلضافة البطيئة لمحلول قياسي من السحاحة ( العملية التي
   يتم التفاعل بصورة كاملة . حتى المراد تحليلها

   : ط الواجب توافرها إلجراء التسحيحمن الشرو 
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  تمثيل التفاعل بمعادلة كيميائية موزونة . -1
  أن يكون التفاعل سريع . -2
  أال تكون هناك تفاعالت جانبية . -3
  يكون التفاعل كامال تتحول فيه المتفاعالت لنواتج معلومة .أن  -4
أن يستدل علي نهاية التفاعل بتغير مرئي في احد خصائص المحلول كتغير اللون أو  -5

  تكوين راسب وغيرها .

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  طرق التعبير عن التركيز

  يتم التعبير عن كمية المادة المذابة في المحلول بعدة طرق منها :

ي التر –أ  ز الجزيئ والري )  Mكي واع  ):molar concentration(( الم م ان و اه وه
ز  التراكيز المستخدمة في الكيمياء وتمتاز بسهولة التعامل معها، ويفضل تحويل بقية انواع التراكي

انون : و هو عدد اليها وذلك لسهولة تتبع التغييرات الحاصلة على هذا النوع، ويعرف حسب الق
  المذابة في لتر واحد من المحلول ، أي أن : الموالت من المادة

  

  

    نقطة التكافؤ :

حلول القياسي المضاف من هي النقطة التي  يكون عندها كمية الم 
 و تحدد نظريًا فقط و السحاحة يكافيء كيميائيا كمية المادة المحللة

  عمليًايصعب تحديدها بدقة متناهية 

  نقطة النهاية :

وذلك بحدوث تغير (عمليًا) هي النقطة التي يظهر فيها أن التفاعل قد تم 
فرقها عن  فيزيائي كتغير لون المحلول أو ظهور راسب . ويجب أن يكون

   قليل جدا بحيث يمكن  إهماله تكافؤنقطة ال
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  وبالتالي يكون التركيز الموالري بعد التعويض كاالتي:

  

  او 

اري ز العي دم  : Normal concentration( N(ب ـ التركي ة من اق د النورمالي تع
اتمكافعدد الاالساليب للتعبير عن تركيز المحلول ورياضيا تعرف بأنها  ادة  ئ من الم

  .ة في لتر من المحلول المذاب

  

  وعدد المكافئات يمكن حسابه من المعادلة التالية:

  

  اما الوزن المكافئ فيمكن حسابه من المعادلة التالية:

أختالف  ف ب و يختل ائي وه ل الكيمي ي التفاع ادة ف ة الم ل فعالي دد يمث و ع افؤ ه والتك
   : لتكافؤ كما يليالتفاعل ، فأذا كان التفاعل هو تفاعل حامض مع قاعدة فيكون ا

n عدد الهيدروجينات اذا كان حامض او عدد الهيدروكسيدات اذا كان قاعدة =  

  و عليه  فإن :
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مض اح n = 1 ضاموالح
  )HCl(أحادي

n = 2 مض اح
  )4SO2H(ثنائي

n = 3 مض اح
  )4PO3H(ثالثي

n = 1 القلويات

  )NaOH(أحادي
n = 2 

  )2Ca(OH)(ثنائي
n = 3 

  )3Al(OH)(ثالثي

ا دة أو  دةم مؤكس
 مختزلة

  

  

n عدد اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة =  

  = تكافؤ الفلز n فلز

  = شحنة االيون الموجب n ملح

  

 نستطيع حساب العيارية q Eو بعد معرفتنا لعدد المكافئات الغرامية في المول الواحد
N  : من خالل العالقة التالية  

  

  او ببساطة اكثر فأن :

N = Molar concentration * no. of equivalence 

ي  تخدم ف د يس م يع اً ول ل حالي ز اهم ن التراكي وع م ذا الن ة: ه ة مهم **** مالحظ

التفاعل قدرته على التمثيل الحقيقي لفعالية المواد الداخلة في الكيمياء الحديثة لعدم 

ى  وكذلك الن بعض المواد لها ال عل اكثر من تصرف داخل محيط التفاعل نفسه (مث

افؤ =ذل ك هو حامض قوي (التك ) وايضا هو عامل مؤكسد 1ك فأن حامض النتري

  ).2قوي (التكافؤ =

ا النسب المئوية   : وهي مجموعة من انواع التراكيز التي تعتمد على النسبة المئوية % في تمثيله

  وهي ثالثة انواع: 

  ون :وتعرف حسب القان): weight per volume percentageالحجم (\نسبة الوزن -أ
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ز غم ذلك تكون وحدة التركي الملليلتر وب الغرام والحجم ب وزن هي ب مل \ويجب ان تكون وحدة ال

  وعادة ما تستخدم للتعبير عن التراكيزالعالية المواد الصلبة المذابة في المحاليل السائلة.

  حجم%؟\ملليلتر من المحلول احسب التركيز وزن 500) في NaOHغم من ( 5سؤال: اذيب 

  -ب: حسب القانون :الجوا  

  100الحجم بالملليلتر)*\حجم% = (الوزن بالغرام\وزن    

  مل\غم %1=  %100مل)*500\غم5=( 

  ولتسهيل الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون:

  

  

  

ا  وزن% :\وزن -ب ذر علين ل الصلبة او حين يتع وهي تعبير اخر عن التركيز ويستخدم للمحالي

انون استخد ا ان الق ين لن ره. ومن خالل االسم يتب روجين السائل وغي ام الحجوم كالتعامل مع النيت

  المستخدم لهذا النوع هو:

 

ول  ة للمحل ة النوعي ة او الكثاف د من وجود الكثاف ز يجب التأك وع من التراكي ذا الن ع ه وللتعامل م

  ة كاألتي:مل (كثافة الماء) وتكون الوحدة مشتق\غم1وبخالفه يتم اعتبارها 

  غرام\وزن% = غرام\وزن 

% ×  =   
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 20) حيث تم مزج HClوزن%) لحامض الهايدروكلوريك (\سؤال: اوجد التركيز الوزني (وزن

  كغم من المحلول. 1غرام منه مع 

  الجواب: حسب القانون :

  %100وزن المحلول)* \التركيز الوزني = (وزن المادة 

  %100*]غم  1000*1 \غم  20 [=    

     =2%  

  الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون: ولتسهيل

  

  

ر عن  الحجم:\نسبة الحجم -ج اخر انواع التعبير عن التراكيز بالنسب المئوية ويستخدم في التعبي

ى  اج ال اء وايضا نحت ي الم ذاب ف الكحول الم ائلة ك ل س ي محالي ة ف ائلة المذاب واد الس ز للم التراكي

ز  الكثافة او الكثافة ذا التركي ول. ومن اسم ه يس للمحل ة ول ادة المذاب رة للم ذه الم ة ولكن ه النوعي

  يمكن اشتقاق قانونه كاالتي: 

  

  مل \وتكون وحدة التركيز هي مل

ة هو  ز الحجمي في ا ان التركي اء علم ول من الم ذاب في محل ي الم ا حجم الكحول االثيل سؤال: م

  مل؟ 350وحجم المحلول هو  15%

  لقانون :الجواب: حسب ا

  %100حجم المحلول) *\التركيز الحجمي =( حجم المذاب  

  %100مل * 350\= حجم الكحول االثيلي %15اذن 

% ×  =   
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  ملليلتر من الكحول 52.50حجم الكحول االثيلي =   

  ولتسهيل الحل تحول النسبة المئوية الى التركيز الموالري حسب القانون:

  

  

وزن المادة المذابة بالملي غرام في  : ppmالتركيز بوحدة عدد األجزاء في المليون 
أذا كانت كيلو غرام مذيب أو لتر  مذيب . وللتفريق بينهما نتأكد من معطيات السؤال ف

ة موجودة الميكروغرام في غرام الكثاف ة ب ادة المذاب ول وزن الم واحد  و يمكن أن نق
  مذيب أو مليلتر واحد مذيب.

  كيز الموالري حسب القانون:ولتسهيل الحل يحول هذا التركيز الى التر

  

  

  

  

وزن المادة المذابة بالميكروغرام في  : ppbالتركيز بوحدة عدد األجزاء في البليون 
  كيلو غرام مذيب أو لتر مذيب .

واللي  ز الم رام  : Lالتركي و غ ي كيل ة ف والت ) المذاب ة ( الم ات الغرامي دد الجزيئ ع
  . mol/Kgمذيب 

  النتائجالحسابات الكيميائية و معالجة 
  يقوم الكيميائي بالعمليات التالية بعد إتمام المعايرة :

  تسجيل الحجوم و األوزان المستخدمة في كل معايرة . –أ 

  حساب النتائج وفقا لقوانين المعايرة التي ذكرت سابقا . –ب 

تبعاد  –ج  ذا يعني اس ل و ه ى األق ثالث تجارب عل ام ب د القي ائج بع اختيار أفضل النت
  مليلتر . 0.1لشاذة إن وجدت و أن ال يكون هناك فروق في الحجوم أكثر من النتائج ا

  حساب وسطي النتائج من خالل العالقة التالية : –د 

% ×  = 

PPm×  =   with no density 

Or PPm* =   


