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 (1تجربة رقن   )

 

 تعيين الكبلسيوم على هيئة اوكزاالت الكبلسيوماسن التجربة : 

Determination of Calcium as Ca-Oxalate 

 

  HCl يرسب الكالسيوم عمى ىيئة اوكزاالت الكالسيوم بمعاممة محمولو الساخن الذي يحتوي عمى حامض 
 لمحمول الناتج مع ىيدروكسيد االمونيوم :مع اوكزاالت االمونيوم او حامض االوكزاليك ومعاممة ا

 
Ca+    +  C2O4 

-2 
     + H2O                          CaC2O4.H2O                

 
CaCO3  +(NH4)2C2O4                              CaC2O4.H2O               

 

اوكزاالت االمونيوم الى محيط  ( . فاذا اضيفت pH=4يفضل ان يكون الترسيب في محمول حامضي لو )
متعادل اوضعيف القاعدية فان تموث الراسب ) اوكزاالت الكالسيوم ( يكون اكبر, ىذا  من جيو ومن جيو 

اخرى فان دقائق الراسب تكون صغيرة الحجم . واذا تمت عممية الترسيب في درجة حرارة المختبر فان دقائق 
صعب ترشيحو . تزداد قابمية ذوبان الممح بازدياد حموضة المحمول الراسب الناتج تكون صغيرة الحجم وبذلك ي

وبازدياد درجة الحرارة , ولغرض الحصول عمى بمورات كبيرة فيجب زيادة الذوبانية وعمى ىذا فينبغي ان يجري 
 الترسيب في محيط حامضي مع التسخين . 

 م فانيا  تتحول الى كاربونات الكالسيوم 555عند حرق مادة اوكزاالت الكالسيوم عند در جة حرارة عالية عند 

 
 

CaC2O4.H2O                                   CaCO3  + CO   + H2O   
 

 CaOم ( فتتحول الى 1555 -955عند حرق االوكزاالت عند درجة حرارة )
 

                                                 CaO  + CO2      CaC2O4.H2O 
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 لمواد واالدوات المستعملةا

 ( CaCO3)ممح الكالسيوم -1
 (  1:1حامض الييدروكموريك )  -2

 دليل المثيل االحمر -3

 %4محمول اوكزاالت االمونيوم -4

 1:1محمول االمونيا  -5

 محمول اوكزاالت االمونيوم -6
 طريقة العمل

 مل ونظفو جيدا ثم جففو في فرن واستخرج وزنو وىو فارغ. 455خذ بيكر سعة  -1
 ن كاربونات الكالسيوم في بيكرغم م 5.5ضع  -2

 مل من الماء المقطر  15اضف اليو -3

 (1:1المخفف) HClمل من حامض  5-3اضف اليو  -4

 رج الخميط الى ان تذوب جميع الكاربونات -5

  CO2دقائق لطرد    5سخن المحمول الى الغميان لمدة  -6

 مل ثم اضف لو قطرتين من المثيل االحمر  255اكمل الحجم بالماء الى  -7

 سخن المحمول حتى الغميان  -8

مل  55غم من اوكزاالت االمونيوم في 2مل محمول يتكون من )155حضر في بيكر صغير سعة  -9
 ماء( ثم اضفو بصورة بطيئة الى المخمول االول المغمي 

 اضف الى محتويات البيكر محمول االمونيا بشكل قطرات الى ان يتغير المون من االحمر الى االصفر -15

 ى ليب ضعيف دون ان يغمي لمدة ساعة لكي يركد الراسبضع المحمول عم -11

 برد المحمول ثم رشح -12

 % من اوكزاالت االمونيوم البارد5.1اغسل الراسب وىو عمى ورقة الترشيح بواسطة محمول  -13

 انقل الورقة الى جفنو خزفية نظيفة وجافة )استخرج وزنيا قبل االستعمال ( -14

م عند  555ن او في فرن الحرق في درجة حرارة احرق الراسب مع الورقة عمى ليب مصباح بنز -15
 الوزن عمى ىيئة كاربونات الكالسيوم .
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م عند الوزن عمى ىيئة  115-155او جفف ورقة الترشيح مع الراسب في الفرن عند درجة حرارة 
اال ان ىذه الطريقة غير مفضمة )نسبة الخطا في ىذه الطريقة  CaC2O4.H2Oاوكزاالت الكمسيوم 

5.5-1   )% 

 برد الجفنة ثم استخرج وزنيا -16

 
 الحسبببت والنتبئج

 في حالة الوزن عمى ىيئة اوكزاالت الكالسيوم
 وزن الجفنة مع المادة قبل التجفيف = غم
 وزنن الجفنة مع المادة بعد التجفيف = غم

 
 المعامل الوزني CaC2O4.H2O   x      وزن اوكزاالت الكالسيوم                           

 x155ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    بة المئوية لمكالسيوم = النس
 وزن النموذج         
 

 
 Caوزن                  

 5.2743     ــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني= ـــــــــــــالمعامل الو 
 CaC2O4.H2O وزن صيغة 

 
 

 اسئلة للمنبقشة

 لماذا يفضل ان يكون المحيط حامضي-1
 تكون دقائق الراسب الناتج صغيرة فال يمكن ترشيحو في درجة حرارة المحتبر. -2
 خدام دليل اخر غير المثيل االحمر ولماذاىل يمكن است -3
 يوضع المحمول عمى ليب ضعيف لمدة ساعة دون ان يصل الى درجة الغميان؟ -4
 


