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تجربة رقم () 3
اسم التجربة  :تقدير الحديد بترسيبه على هيئة هيدروكسيد الحديديك
الجزء النظري
يترسب ايبون الحديبد الث ثبي شمب وبكل اوكسبيد الحديبد المبا ي  Fe2O3. xH2Oباسبتددام اممونيبا
كعامل مرس  .وممكن حصول الترسي الكمي في المحيط الحامضي الضعيف .
. Fe(OH)3 +NH 4

Fe + 3NH3 + 3H2O

التركي الكيميا ي لمراس المتكون متغير وغير معروف بالضبط  ,حيث يحوي شدد غير معروف من جزي ات
الماء منيا مرتبطة كيميا يا بالراس ومنيا ممتزه  ,فالراس يحرق حت امحمبرار لغبرت تحويمبو الب اوكسبيد
الحديديك  Fe2O3ويوزن شم ىذا الوكل الكثير من اميونات الفمز تترس شم وكل ىيدروكسبيدات اممونيبا
ومنيبا مبا يترسب بمحبيط حامضبي ضبعيف مثبل الكبروم الث ثبي واملمنيبوم والتيتبانيوم والزركبون يعتببر راسب
ىيدروكسيد الحديديك ( اوكسيد الحديد الما ي ) مبن الرواسب الغرويبة المعروفبة لبذا يجب ان يجبري الترسبي
في محاليل سادنة قر درجة الغميان .
طريقة العمل
-1

دذ بيكر سعة  052مل وضع فيو  2.5غم من ممح كبريتات الحديدوز اممونيومية .

-0

اذ الممح باضافة  02مل ماء مقطر ثم اضف لممزيج  12مل من حامت  HClالمدفف بسنبة
1:1

-3

اضف 1مل من حامت النتريك المركز ال المزيج ( لغرت اكسدة الحديد الث ثي ال ثنا ي)

-0

اغمي المحمول لمدة 5دقا ق ال ان يكتس المحمول لونا اصفر .

-5

اضف محمول اممونيا المحضر بسبة  1:1مع التحريك المستمر(تكون امضافة ببطء)

-6

سببدن بمطببف لمببدة  12دقببا ق ( تجن ب الوصببول ال ب درجببة الغميببان) واتببرك الراس ب يركببد (يكببون
الترسي تاما اذا كان المحمول العموي فوق الراس شديم المون).

-7

روببح ثببم أضببف رلب الراسب  122مببل مببن محمببول نتبرات اممونيببوم بسبببة  ( 1:1سببدن محمببول
نترات اممونيوم ال درجة الغميان قبل اإلضافة ) امزج جيدا واتركو ليركد .
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-8

روح واغسل الراس مرة ثانية باضافة  122مل من محمبول نتبرات اممونيبوم السبادن ( لمبتدم
من اثار ايونات الكموريد ليذا المحمول )

-9

انقل ورقة الترويح ال جفنة دزفية واحرقيا حتب امحمبرار ( دون ان تمتيب الورقبة ) ثبم احبرق
بدرجة  552-522درجة م وية.

-12

برد الجفنة ثم استدرج الوزن

الحسابات والنتا ج
وزن الجفنة فارغة =

غم

وزن الجفنة مع المادة قبل الحرق
وزن الجفنة مع المادة بعد الحرق
وزن الصيغة لمحديد
المعامل الوزني = ........................................
وزن الصيغة موكسيد الحديديك Fe2O3

وزن الراس  xالمعامل الوزني
النسبة الم وية لمحديد في النموذج = x...............................

100

وزن النموذج
المناقوة
س /1يترسب ايببون الحديببد  Feشمب وببكل اوكسببيد الحديببد المببا ي (  ) Fe2O3xH2Oباسببتددام
كعامل مرس ؟
س /0يجري الترسي في ىذه التجربة في محاليل سادنة؟
س /3يحرق الراس ال درجة امحمرار؟
س /0اضافة  HNO3المركز ال المزيج؟
2

اممونيببا

