
 

 Analytical Chemistryالكيمياء التحليلية 

الكيمياء التحليلية:هي احدى فروع علم الكيمياء وتعرف بانها الوسيلة الكيميائية التي يتم بها 

الكشف عن العناصر والمواد وطرق فصلها ومعرفة مكونات تلك المواد في خليط منها اضافة 

 الى تقدير هذه المكونات تقديرا كميا.

الكيمياء التحليلية يدرس اساسا تعيين التركيب الكيميائي للمواد وهو بشكل عام يضم ان علم 

 ثالثة انواع وحسب الغرض من التحليل.

 Qualitative Analytical Chemistryالكيمياءالتحليلية الوصفية)النوعي( -1

الداخلة  وهي مجموعة العمليات التي يتم فيها الكشف عن هوية المواد او المركبات او العناصر

في تركيب مادة معينة او خليط من المواد سواء في الحالة الصلبة او في محلول مذيب معين 

 وال يتعرض هذا التحليل اطالقا الى كميات هذه المكونات.

 Quantitative Analytical Chemistry الكيمياءالتحليلية الكمية -2

ي تركيب المركب الكيميائي اوالخليط ويبحث في تقدير كميات المكونات او العناصر الداخلة ف

 اي ما هي كمية كل مكون موجود في المادة وما هي نسبته المئوية.

ان التحليل الوصفي لمادة مجهولة التركيب يسبق عادة التحليل الكمي لها النه اليجوز تقدير 

 مادة معينة تقديرا كميا مالم تتاكد من وجودها وصفيا ويشمل التحليل الكمي على:

 Volumetric analysis تحليل الكمي الحجمي)التحليل الحجمي(ال - أ

في هذه الطريقة يمكن تسحيح جميع او جزء معلوم من محلول النموذج مع المحلول حتى 

تحصل على نقطة النهاية التي عندها تكون كمية المحلول القياسي تكافئ تماما المادة المراد 

 تحليلها ويمكن تعيين نقطة نهاية التفاعل.

 لونة.باستخدام دالئل ذات طبيعة كيميائية م -1

 ة مثال عن طريق قياس فرق المحلول.عن طريق قياس صفات المحلول الفيزيوكيميائي -2

  Gravimatric analysis التحليل الكمي الوزني - ب

وفيه يمكن تقدير كمية العنصر او المركب بعملية وزنية وذلك بعد ترسيب المادة فصلها 

استخدام مرسبات عضوية او مرسبات العضوية او الترسيب  ووزنها حيث يتطلب ذلك

 الكهربائي.



 physic chemical methods  of  analysis  طرق التحليل االلي او الفيزكيميائي

وبناء اجهزة لطرق التحليل تعتمد على قياس بعض الخواص التي ترتبط نوعيا  تم تصميم

مراد تحليلها كميا كخواصها الكيميائية او بصورةمباشرة او غير مباشرة مع تركيز المادة ال

كليهما وفيه تقدير المادة بقياس احدى او بعض خواصها الفيزيائية او الكيميائية مثل الكثافة 

 واللون ومعامل االنكساروالتوصيلية الكهربائية .

 محاسن الطرق االلية                                          محاسن الطرق الكيميائية

 تكون الطريقة بسيطة -1  يكون التعيين سريعا                                -1

 مضبوطة تكون الطريقة  - 2يمكن استخدام نموذج صغير                         -2

 تعتمد الطرق على قياسات مطلقة - 3يمكن تحليل النماذج المعقدة                         -3

 تكون االجهزة المستخدمة رخيصة الثمن- 4               الحصول على حساسية عالية      -4

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 مثالب وتحديدات الطرق الكيميائية                   مثالب وتحديدات الطرق االلية      

 فقدان في الخصوصية -1               تحتاج الى معايرة اولية       -1

 تكون الطريقة نوعا ما مملة وتستغرق وقتا طويال -2تعتمد الحساسية والدقة على مرجع    -2

 االلة او الطرق الكيميائية المستخدمة للتعبير

 تنخفض الدقة بانخفاض الكمية المحللة-3 %5       ±غالبا ما تكون الدقة النهائية بحدود- 3

تكون الظروف الكيميائية المحيطة          -4مة االجهزة المعقدة تكاليفها غالية الثمن تكون ادا  - 4

 حرجة

 مبادئ التحليل الحجمي

الحجمي هي احدى الطرق المفيدة جدا في الكيمياء التحليلية حيث انها طريقة  ان طريقة التحليل

 سريعة وذات دقة جيدة ويمكن تصنيف التحليل الحجمي الى عدة اصناف:

 

 

 Titrationيح حالتس



تفاعل المادة المراد تحليلها مع الكاشف الذي يضاف على هيئة محلول  تتضمن عملية التسحيح

يضاف هذا المحلول  Standard solution  معروف التركيز يطلق عليه اسم المحلول القاسي

ي ويجب قياس حجم المسحح الالزم والذ titrantعادة من السحاحة لذا يعرف بالمسحح 

يتفاعل بصورة تامة مع المادة المحللة وبما ان تركيز المسحح معلوم وان التفاعل بين المسحح 

 والمادة المراد تحليلها معروف ايضا لذا يمكن حساب كمية المادة المحللة .

 متطلبات التسحيح

 يجب ان تمثل العملية تفاعال بسيطا يمكن ان نعبر عنه بمعادلة كيميائية متكافئة ودون ان -1

 دة المجهول .يكون هناك تفاعل جانبي بين الدليل والما

يجب ان يحدث التفاعل ويجري بسرعة كبيرة وبعكسه فان عملية التسحيح ستستهلك وقتا -2

 طويال وان معظم التفاعالت االيونية تحقق هذا الشرط.

او يجب ان يكون للتفاعل نقطة انتهاء واضحة تغيير ملحوظ في بعض الصفات الفيزيائية  -3

 .يتوفر دليل يظهر هذه النقطة بشكل متميزنتيجة تغيرلونه وانا -الكيميائية للمحلول

 ان يستمر التفاعل الى نهايته . -4

ان النقطة التي عندها يكون الكمية المضافة من المسحح الى المادة المحللة متكافئة تسمى  -5

لتفاعل فتسمى نقطة اما النقطة التي يظهر فيها اكمال ا equivalent pointنقطة التكافؤ

ويجب ان تنطبق نقطة النهاية على نقطة التكافؤ او على فاصل دقيق  end pointالنهاية 

 منها .

  Standard solutionsالمحاليل القياسية

يحضر المحلول القياسي باذابة كمية موزونة بصورة مضبوطة من مادة ذات نقاوة عالية 

خفيفها الى حجم معلوم ومضبوط في قنينة وت Primary standardتسمى المقياس االولي

حجمية اما في حال كون المادة التملك مواصفات عالية من النقاوة فيمكن تحضير محلول ذي 

وتعتبر مادة 0تركيزتقريبي , وهذا يقاس بتسحيحه مع كمية موزونة من المادة القياسية االولية

لول قياسي منها في حين التعتبر كاربونات الصوديوم مادة قياسية اولية لذا يمكن تحضيرمح

مادة قياسية اولية النها مادة متميعة وال يمكن الحصول عليها بصورة نقية جدا  NaOHمادة 

 لتحضير محلول قياسي منه بصورة مباشرة .

 ولي ان يحقق المتطلبات التالية:يجب على المقياس اال

لمواد االولية الحاوية كما يمكن استخدام ا %100يجب ان تكون نقاوة المقياس االولى -1

 من الشوائب شريطة ان تكون نسبة هذه الشوائب معلومة بدقة . (%0.02-0.01على)



يجب ان تبقى المادة)المقياس االولى( في حالة استقرار دائم عند درجات الحرارة االعتيادية  -2

 والتجفيف حيث ان المادة تجف دائما قبل وزنها . 

 حتى تصبح اخطاء الوزن في حدود االهمال . يجب ان يكون وزنها المكافئ كبيرا -3

ان يكون التفاعل مع المادة القياسية من التفاعالت التي تظهر تماما عند نقطة التكافؤ وان  -4

 يتم بسرعة ولتوه.وان يكون خطأ المعايرة ممايمكن اهماله او يمكن حسابه بدقة.

 فيها خالل عملية الوزن. ان تكون المادة غير متميعة كما يجب ان التكون قابلة ألي تغير

 ان تكون المادة سهلة الذوبان في الماء تحت الظروف التي تستعمل فيها. -5

 classification of volumetric methodsتصنيف الطرق الحجمية 

  neutralization reactionsقاعدة أو تفاعالت التعادل-تسحيحات حامض -1

  precipitation titrationتسحيحات الترسيب  -2

 complex formation titrationات تكون المعقدات تسحيح -3

  Reduction –Oxidation titrationاالختزال-تسحيحات التاكسد -4

 Equivalent weightالوزن المكافئ

الوزن المكافئ في تفاعالت التعادل: يمكن تمثيل تعادل الحامض مع القاعدة اوالعكس -1

 -بالمعادلة التالية

HCL + NaOH ↔ NaCL + H2O 

الوزن المكافئ للمادة في تفاعالت التعادل هووزن المادة التي تحرر او تتفاعل او تكافئ 

 كيميائيا بروتونا واحدا في ذلك التفاعل.

الوزن المكافئ للحامض=
الوزن الجزيئي

   عددايونات +𝐇 القابلة  لالحالل او التاين 
  

==HCLالوزن المكافئ لحامض
𝟏+𝟑𝟓.𝟓

𝟏
     

𝟑𝟔.𝟓

𝟏
 مكافئ غرامي 36.5 = 

=H2SO4الوزن المكافئ لحامض
𝟏𝒙𝟐+𝟑𝟐+𝟒𝒙𝟏𝟔

𝟐
=

𝟗𝟖

𝟐
 مكافئ غرامي 49= 

== H3PO4الوزن المكافئ لحامض
𝟏𝒙𝟑+𝟑𝟏+𝟏𝟔𝒙𝟒

𝟑
  

𝟗𝟖

𝟑
 مكافئ غرامي  32.6= 

 CH3COOH ,HCLO4, HNO3 ,HI H2C2O4,سؤال: احسب الوزن المكافئ لكل من



هذا التعريف وافي  OHايون من الهيدروكسيد -:الوزن الذي يحرر غرامالوزن المكافئ للقاعدة

االانه محدود في تطبيقاته العامة وذلك لوجود عدد  Ca(oH)2,Ba(oH)2,KoH,NaOHبالنسبة 

Fe2O3,S-2,CO3كبير من القواعد التي هي ليست بهيدروكسيدات مثل
-2

بل قواعد لها القابلية  

ريف الوزن المكافئ للقاعدة هو وزن القاعدة الذي على اكتساب بروتون.فمن االفضل تع

 يكتسب او يتفاعل مع بروتون واحد.

الوزن المكافئ للقاعدة= 
   الوزن الجزيئي 

   عددايونات −𝐇𝐎 القابلة  لالحالل او التاين 
 

= NaOHالوزن المكافئ لقاعدة 
𝟏+𝟏𝟔+𝟐𝟑

𝟏
 مكافئ غرامي 40=

 = Ba(OH)2الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
 

= AL(OH)3الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟑
 

= Fe2O3الوزن المكافئ لقاعدة
𝑴.𝑾𝒕

𝟔
 

الوزن المكافئ للملح= 
𝑴.𝑾𝒕

 عدد ذرات الفلز𝑿 عدد تاكسد ذرة الفلز
 

القاعدية في هذه الحالة يعرف الوزن المكافئ بانه الوزن الذي يتفاعل  الوزن المكافئ لالمالح

 مع بروتون واحد.

Na2CO3+HCL------> NaHCO3 +NaCL                                                                  

= Na2CO3 الوزن المكافئ لملح 
𝑴.𝑾𝒕

𝟏
=

𝟐𝟑𝐗𝟐+𝟏𝟐+𝟑𝐗𝟏𝟔 

𝟏
 مكافئ غرامي 106= 

Na2CO3 + 2HCL------- > NaCL+ H2CO3  

= Na2CO3 الوزن المكافئ لملح
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
  =

𝟐𝟑𝐗𝟐+𝟏𝟐+𝟑𝐗𝟏𝟔 

𝟐
 مكافئ غرامي 53= 

 من المعادلة التالية: KCNس :احسب الوزن المكافئ ل

KCN+HCL--------->HCN+KCL    
𝑴.𝑾𝒕

𝟏
  

 من المعادلة التالية: Na2B4O7ل س: احسب الوزن المكافئ



Na2B4O7 +2HCL+5H2O------> 2NaCL +4H3BO3     
𝑴.𝑾𝒕

𝟐
 

الحامضية:هو الوزن الذي يحرر او يكتسب بروتونا واحدا,الوزن  الوزن المكافئ لالمالح

    KHC8H4O4وبيفثاالت البوتاسيوم NaHSO4المكافئ للمركبات مثل بيكبريتات الصوديوم 

وهي تساوي اوزانها الجزيئية, اما في حالة كبريتات  KH(IO3)2 البوتاسيوم وبيا يودات

 الوزن الجزيئي . 1/2فتساوي  SO4(NH4)االمونيوم 

في هذا النوع من التسحيحات يعرف الوزن المكافئ  االوزان المكافئة في تفاعالت الترسيب:

للمادة في تفاعالت الترسيب او تكوين المعقد بالوزن الذي يحرر او يتفاعل او يكافئ كيميائيا 

ون الموجب غرما ذريا واحدا من االيون الموجب احادي التكافؤ او نصف غرام ذري من االي

ثنائي التكافؤ او ثلث غرام ذري من االيون الموجب ثالثي التكافؤ, اما الوزن المكافئ للملح في 

 تفاعالت الترسيب فهو الوزن الجزيئي الغرامي للملح مقسوما على تكافؤ االيون المتفاعل .

 = الوزن الجزيئيAgNO3 الوزن المكافئ لنترات الفضة :مثال

AgNO3⟶Ag+ +NO3 

-KCL=CLالوزن المكافئ ل 
 

KCL+Ag+  ⟶ AgCL +K+      

+KBr Br-         > AgBr                                      ------ Br-  +  Ag =الوزن المكافئ ل 
 

 

الوزن المكافئ = 
  𝑪𝒐+𝟐

𝟐
     ]  2ٍ(SCN)⟶ [  Co(C5H5N)4] 2SCN + C5H5N +Co+2

 

الوزن المكافئ = 
  𝑵𝒊+𝟐

𝟐
    4NH3]     +

=
↔ [  Ni(CN)4] 

-4CN + 2+] [  Ni(CN)4 

 الوزن المكافئ للعوامل المؤكسدة والمختزلة:

المكافئ للعامل المؤكسد او المختزل بانه الوزن الذي يكتسب او يحرر الكترونا  يعرف الوزن

 واحدا او الذي يعاني تغيرا بعدد التاكسد مقداره واحد.

الوزن المكافئ للعامل المؤكسد= 
الوزن الجزيئي  

عدد االلكترونات المكتسبة
    

الوزن المكافئ للعامل المختزل=
الوزن الجزيئي  

عدد االلكترونات المفقودة
    



-MnO4-  + 8H+  +5eفي الوسط الحامضي  -1
↔ Mn+2  +4H2O                           الوزن

المكافئ اليون البرمنكنات=
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟓
         

MnO4-  + eفي الوسط القاعدي -2
-
↔ MnO-2       

الوزن المكافئ اليون البرمنكنات=
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟏
            

 في الوسط المتعادل  MnO2تختزل البرمنكنات الى -3

MnO4
-  + 4H+  +3e-

↔MnO2+2H2O                                 

الوزن المكافئ اليون البرمنكنات=   
 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒

𝟑
         

 


