
 صفات الرواسب في طرق التحليل الوزني :

يجب ان التختلف النسبة التركيبية للراسب على الشكل الجزيئي الممثل بكمية اكبر مما -1

 تطلب دقة التحليل.

 يجب ان تكون قابلية ذوبان الراسب قليلة جدا.-2

 بحيث يمكن ترشيحها. يجب ان تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب )كبيرة(-3

يجب ان يكون الراسب خاليا من المواد الملوثة التى اليمكن غسلها او ازالتها خالل عمليات -4

 تجفيف الراسب.

 يجب ان يبقى الراسب مستقرا عند درجة حرارة التجفيف.-5

 ان يكون العامل المرسب المستخدم خاصا اذ يعمل على ترسيب المادة المراد تقديرها فقط.-6

يلة من المادة المراد تقديرها كمية وزنية كبيرة من الراسب مما يؤدي ان تعطي الكمية القل-7

 الى تقليل االخطاء التجريبية الناجمة من عملية الفصل والوزن.

 

 

 المعامل الوزني

يعتمد التحليل الكمي الوزني على وزن النموذج االصلي والمادة المراد تقديرها ومن ثم الربط 

 ئوية او تركيز المادة المطلوبة.بين االثنين اليجاد النسبة الم

 المعامل الوزني = 
 الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها( المجهولة)

 الوزن الجزيئي للمادة المعلومة( الموزونة)
 

 قواعد عامة اليجاد المعامل الوزني :

ان العامل الوزني يجب ان يحتوي على الصيغة الكيميائية للمادة المراد تقديرها في البسط -1

 لصيغة الكيميائية للمادة المعلومة في المقام.وا

اذا كانت هناك ذرة مشتركة )غير االوكسجين( بين الصيغتين في البسط والمقام فعلينا ان -2

نضرب البسط والمقام او كليهما برقم ما او برقمين مختلفين بحيث يكون عدد هذه الذرات 

 الشتركة متساويا في البسط والمقام.



ن هنالك ذرة مشتركة بين البسط والمقام )غير االوكسجين( فان الكسر الوزني اما اذا لم تك-3

 يمكن ايجاده باستعمال العالقة التالية:

المعامل الوزني = 
 الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها

 الوزن الجزيئي للمادة المترسبة
     

للعامل الوزني اهمية كبيرة في ايجاد النسبة المئوية في التحليل الوزني فمن المعروف ان 

 النسبة المئوية الية مادة كالمادة )س( هي :

النسبة المئوية للمادة االساس س = 
 الوزن س

 وزن   النموذج
      ×100  

 =
 وزن الراسب×المعامل الوزني

  وزن النموذج 
      ×100   

CLو عدد غرامات ايون الكلوريدمثال:ما ه
-

من راسب كلوريد  gm 0.204الموجود في  

 ؟ AgCLالفضة 

 المعامل الوزني× =  وزن الراسب  -CLوزن ايون الكلوريد 

×=  وزن الراسب  
𝑪𝑳 الوزن الذري  

 𝑨𝒈𝑪𝑳 الوزن الجزيئي 
     

 =0.204  ×
𝟑𝟓.𝟒𝟔

 𝟏𝟒𝟑.𝟑𝟒  
 

  =0.204   ×0.2474  =0.0505 gm  

من مسحوق الغسيل التجاري الى درجة الحرارة  gm 0.703مثال :احترق نموذج يزن 

 Pالساخن لتحويل  HCLالحمراء لتحطيم المواد العضوية واذيب الراسب المتبقي في حامض 

Mg+2 باضافة MgNH4PO4.H2Oشكل  تم ترسيب الفوسفات على ثم H3PO4الى 
ومحلول  

 Co 1000حرق الراسب عند درجة حرارة االمونيا وبعد الترشيح والغسل ا
وتحول الى 

Mg2P2O7  وقيس وزنMg2P2O7  0.432فكانgm في حسب النسبة المئوية للفسفور أ

 النموذج؟

P  =     100Xالنسبة المئوية للفسفور 
 وزن 𝐌𝐠𝟐𝐏𝟐𝐎𝟒×المعامل الوزني

  وزن النموذج 
  

                             =1𝟎𝟎 𝐗 
𝑷الجزيئي/الوزن الذري𝐌𝐠𝟐𝐏𝟐𝐎𝟒   الوزن𝑿 𝟎.𝟒𝟑𝟐 

𝟎.𝟕𝟎𝟑 
 



   =100 X 
𝟎.𝟐𝟕𝟖𝟑𝑿𝟎.𝟒𝟑𝟐 

𝟎.𝟕𝟎𝟑 
    =17.1% 

كاربونات المغنسيوم   21gmالتي يمكن الحصول عليها من  CO2مثال :احسب عدد غرامات 

MgCO3 ؟ 

  CO2   =(2X16)+12 =44ل الوزن الجزيئي

  MgCO3 = 24+12+(16X3) =84 الوزن الجزيئي ل

 المعامل الوزني X= وزن كاربونات المغنسيوم CO2 عدد غرامات 

  =44/84 X21  =11gm  

من  10gmالنتاج  CaOالالزمة للتفاعل مع اوكيسد الكالسيوم  CO2 مثال:ما عدد غرامات

 ؟ CaCO3كاربونات الكالسيوم 

  CO2  =32+12  =44 الوزن الجزيئي

  CaCO3  =40+12+(16X3)   =100الوزن الجزيئي 

المعامل الوزني = 
  الوزن الجزيئي للمادة المجهولة

 الوزن الجزيئي للمادة المعلومة
       

𝑴.𝒘𝒕 𝑶𝑭 𝑪𝑶𝟐  

𝑴.𝒘𝒕 𝑶𝑭 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 
    

  44/100المعامل الوزني = 

 المعامل الوزني× = وزن الراسب  CO2 وزن

             =44/100 X10    =4.4 gm  

 

من النموذج  10gmفي خام اذا علمت ان  CUSمثال :احسب النسبة المئوية لكبريتيد النحاس 

 ؟ BaSO4 من 3gmاعطت 

  CUS  =23+63  = 95الوزن الجزيئي لكبريتيد النحاس

  BaSO4  =64+32+137  =233الوزن الجزيئي لكبريتات الباريوم 

 المعامل الوزني =
𝑪𝑼𝑺الوزن الجزيئي ل  

𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒الوزن الجزيئي  ل 
=  

𝟗𝟓  

𝟐𝟑𝟑 
  



 المعامل الوزني × BaSO4وزن  = CUSوزن  

              =3 X  
𝟗𝟓  

𝟐𝟑𝟑 
       

              =1.233 gm   

 CUS   =%100 𝑋النسبة المئوية ل
𝑪𝑼𝑺 وزن  

 وزن النموذج
          

 =100 𝑋 
𝟏.𝟐𝟐𝟑  

𝟏𝟎 
  =12.23 % 

من حامض الهيدروكلوريك عوملت مع كمية زائدة من نترات الفضة حيث تكون  25mlمثال :

احسب وزن حامض الهيدروكلوريك النقي الموجود في ذلك  0.393gmوزنه  AgCLراسب 

 الحجم المذكور من الحامض؟

CL
- 

 +  Ag
+
 ⟶  AgCL  

 AgCL Xوزن حامض الهيدروكلوريك = وزن الراسب 
𝑪𝑳الوزن الجزيئي ل  

 𝑨𝒈𝑪𝑳الوزن الجزيئي  ل 
    

 HCL  =0.393 Xوزن غاز 
𝟑𝟓.𝟒𝟓  

𝟏𝟒𝟑.𝟑𝟐 
   =0.1 gm  

نموذج من مركب عضوي تم حرقه في كمية كافية من االوكسجين ثم تم  gm 0.179مثال :

احسب 0تجمع ثاني اوكسيد الكاربون الناتج عن الحرق في محلول يحتوي هيدروكسيد الباريوم 

ة للكاربون الموجود في النموذج اذا علمت ان وزن كاربونات الباريوم هو النسبة المئوي

0.561gm ماذا تسمى هذه الطريقة في التحليل الوزني .  ؟ 

حيث عند حرق المركب العضوي تكون ثاني اوكسيد  ,هذه الطريقة هي طريقة التطاير

ي محلول هيدروكسيد الكاربون الذي انتج راسب كاربونات الباريوم عند جمعه او امتصاصه ف

 .الباريوم

Ba(OH)2  +CO2  ↔ BACO3 +H2O      

 المعامل الوزني  BaCO3 Xالكاربون = وزن وزن 

المعامل الوزني =  
𝑪الوزن الذري ل   

 𝑩𝒂𝑪𝑶𝟑الوزن الجزيئي  
   



 X 0.561وزن الكاربون = 
𝟏𝟐  

𝟐𝟎𝟒 
   =0.033 gm  

 𝑋 100النسبة المئوية للكاربون في النموذج = 
  وزن الكابربون

 وزن النموذج
  

                                         = 100𝑋
𝟎.𝟑𝟑  

𝟎.𝟏𝟕𝟗 
  =18.4 %  

 سؤال :عرف المصطلحات التالية:

 التطاير    -3المعامل الوزني     -2الصيغة الترسيبية   -1

 

 

 

 


