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 (2تجربة رقم   )

 تقدير الكلوريد على هيئة كلوريد الفضةاسم التجربة : 

Determination of Chloride as Silver Chloride 

 

يمكن تعيين الكموريد في نموذج يذوب في الماء باضافة زياادة مان محماول نتارات الضاة الال محماول الكمورياد 
 ( المتكون بعد ترشيحه وغسمه وتجفيفه :   AgClالمحمض بحامض النتريك المخفف ثم وزن الراسب ) 
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 والغرض من تحميض المحمول بحامض النتريك فهاو لمنات ترساب بعاض امافض الفضاة ككاربوناات الفضاة ) 

Ag2CO3   ( وفوساافات الفضااة )Ag3PO4  تااي تترسااب ماان المحمااول المتعااادل او ال اذااد  فيمااا اذا ( ال
COوجدت ايونات 

-2
PO و     

-3
   المحمول , كذلك يساذد المحمول الخامضي في الحصول ذمل راسب )   

AgCl  ( قابال لمترشايب بساهولة . فبتساخين وتحرياك المحماول الاذ  يحتاو  ذمال راساب ) AgCl  تتكتال )
 يا وذندئذ يصبب المحمول رائ ا بعد ان كان ذكرا . الدقائق الغروية المتكونه مبدئ

( غم/لتر ذند درجة  0100.4ومن خواص الراسب انه ممب ابيض قميل الذوبان بالماء , ف ابمية ذوبانه نحو ) 
حرارة الغرفة ولكنها تزداد درجة الحرارة .  وهذا الممب حساس لمضوء ولمعوامال المختزلاة .  اماا وزناه غ يتغيار 

 م ( . 600م( ويبدا بالتناقص فوق ) 455م( وهو ينصهر ذند ) 600-70نه بين ) ذند تسخي
 

 المواد واغدوات المستعممة
 ممب الكموريد الذائب في الماء -.
 (.:.حامض النتريك المخفف ) -2

 0( ذيار  .01محاول نترات الفضة )  -3

 ( ذيار 0.5حامض النتريك المخف ). -4
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 طري ة العمل
ماال نضاايف وجاااف ماازود ب ضاايب  250كموريااد الصااوديوم فااي بيكاار سااعة  ( غاام ماان012زن بدقااة ) -.

 زجاجي ومغطل بزجاجة ساذة .
مال مان المااء الم طار الخاالي مان الكمورياد  وذوب المماب بالتحرياك ثام اضاف الياة  00.اضف الية  -2

 ( .:.( مل من حامض النتريك المخفف )3-5)

 في مكان خافت اغضاءة اجر العمميات التالية  -3

( .01( مال مان محماول نتارات   الفضاة )20الكموريد ذمل هيئة كموريد الفضة باضافة حاوالي )رسب  -4
 ذيار  وتجر  اغضافة ببطئ مت التحريك المستمر الل المحمول البارد .

 سب وذلك لمتاكد من تمام الترسيب بعد ان يست ر الراسب اض بضت قطرات الل المحمول الرائق فوق الرا -5  
سااخن الخماايط بساارذة الاال قاارب درجااة الغميااان لماادة دقي ااة لكااي يتكتاال الراسااب , بعااد ذلااك   توقااف ذاان  -6

 التسخين واترك الراسب ليست ر . تاكاد مارة اخارن مان تماام الترسايب باضاافة بضات قطارات مان محماول 

AgNO3  م لمادة الل الرائق . ذند ذدم ظهاور تعكار لمرائاق احفاظ البيكار مات محتوياتاه فاي مكاان مظما
 ساذة ذمل اغقل قبل اجراء ذممية الترشيب .

 زن ورقة الترشيب وهيئ جهاز الترشيب-7
( AgClرشاااب الراساااب , ان ااال الراساااب كمياااا الااال ورقاااة الترشااايب وان ااال الااادقائق الصاااغيرة مااان راساااب )  -8

  ( ذياار 010.5الممتص ة بالبيكر بمساذدة قضيب التنضيف واغسمه بحاامض النترياك المخفاف حاوالي )
البارد باضاافة وجباات صاغيرة مناه ولمارات ذديادة حتال تازول اثاار نتارات الفضاة ويمكان التاكاد مان ذلاك 

  HCl ( ماال ماان راشااب الغساايل فااي انبوبااة اختبااار وفحصااه باضااافة قطاارتين ماان حااامض 5بجماات )
(ذيااار  فااان لاام يظهاار راسااب محسااوس يكتفااي بالغساال واخياارا اغساال الراسااب بالماااء الم طاار لطاارد .01)

 ( الموجود .HNO3ظم حامض النتريك )مع
( م لماادة ساااذة واحاادة . ودذهااا تباارد ثاام سااجل وزن ورقااة الترشاايب ماات 30.جفااف الراسااب الاال درجااة ) -9

 الراسب حتل ثبوت الوزن . ثم احسب وزن الراسب . 
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 الحسابات
 

A.W.(Cl)                                                  
 012474=   ------------------=  (G.F)العامل الوزني 

M.W.(AgCl)                                             
 
 
 

Wt. Of AgCl                                            

 x  012474  x .00     ------------------النسبة المئوية لمكموريد  = 
Wt.of  Sample                                          

 
 
 
 

 اسئمة لممناقشة
 يحمض محمول الكموريد في التجربة بحامض النتريك -.
 يحفظ البيكر مت محتوياته من المادة مغطل وفي مكان مظمم -2

 تضاف قطرات من نترات الفضة الل المحمول الرائق بهد است رار الراسب -3

 يكون التسخين الل درجة الغميان ؟ -4

 المخفف .  HCl مل غاسل لمراسب وغيستخدم حامض يستخدم حامض النتريك المخفف كعا -5

 
 
 

 


