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 ( 4تجربة رقن )

 تقدير الكبريتبت على هيئة كبريتبت الببريوم

Determination of Sulphate as Barium Sulphate                                 

 

المخفا  الاى محماول الكطريتاات  BaCl2تعتمد طريقة التقدير عمى اإلضااةة الططيةاة لمحماول كمورياد الطااريوم 
 .  HClالساخن والمحمض طحامض  

 
                         Ba

+2  
  +  SO4

-2
        ---------------                         BaSO4   

            
 

 ( عياري وذلك لألسطاب التالية :0.5.يطمغ تركيز الحامض نحو )
  يمكن الحصول عمى دقاةق كطيرة من الراسب -1
 تكون دقاةق الراسب أكثر نقاوة -2

 

ممغم/لتاار( تقريطااا ةااي .1ةااان ذوطااان كطريتااات الطاااريوم يعااادل ) HCl( عياااري ماان حااامض 01.ةفااي محمااول )
ممغم/لتر( ولكن تقال قاطمياة الاذوطان طوجاود زياادة 87( عياري ةان الذوطان يقارب)1م( وةي محمول ).2درجة )

 من كموريد الطاريوم ةي المحمول .
وطوجاود تركياز معتادل مان كمورياد الطااريوم مان ( عيااري 0.5.ان اختيار الترسيب ةي محيط حامضي طحادود )

شااانا ان يقماال ماان ذوطااان كطريتااات الطاااريوم الااى درجااة كطياارة طحيااث يمكاان تجا م ااا . و جاال تجفياا  راسااب 
م ( لكااون ماااء  115-.11كطريتااات الطاااريوم يجااب حاارق الراسااب لعاادم امكانيااة تجفيفااا طدرجااة حاارارة واطةااة )

رياة لمراساب ويمكان الاتخم  مان  اذا المااء عناد درجاة الحارارة العالياة ةقاط التطمور مرتطط طقاوة طالشاطكة الطمو 
م( لماتخم  مان المااء اذ ان  اذا المما   ..5ول ذا يجب ان تحرق كطريتات الطاريوم طدرجاة حارارة اكثار مان )

 ثاطتا حتى ةي درجات الحرارة العالية .
 

   .xH2O  -----           BaSO4.xH2O    -----        BaSO4     +  xH2O 
   

الراسااب قااد يختاازل ةااي درجااات الحاارارة العاليااة طواسااطة ورقااة الترشااي  . اضاااةة الااى احتمااال تفكااك المماا  الااى 
 اوكسيد الطاريوم وثالث اوكسيد الكطريت
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BaSO4    +  4C     ------------                    BaS   + 4CO                            

 
                       BaSO4                 -------------                 BaO      + SO3 

ولكن يمكن الحصول عمى نتاةج جيدة عند تفحيم ورقة الترشاي  عناد اقال درجاة حارارة ممكناة دون ان تشاتعل 
 مع ترك الجفنة غير مغطاة الى ان تزول ورقة الترشي  عمميا .

( ةيمكن ارجاعا طتطريد الراسب والجفنة طعد الحارق ثام اضااةة BaS لطاريوم )اما التفكك الطفي  الى كطريتيد ا
( المخف  ثم اعادة التسخين حتاى يطارد الحاامض غيار المساتعمل ةاي التفاعال  H2SO4قطرات من حامض )
 عمى شكل اطخرة :

 
                                     BaS     ---------------      BaSO4  +  H2S               

 
 المواد وا دوات المستعممة

 نموذج لمم  الكطريتات )مثال كطريتات الصوديوم او الطوتاسيوم ( -1
 حامض ال يدروكموريك المركز -2

 %(.1محمول كموريد الطاريوم ) -3

 محمول نترات الفضة -4

 (1:1حامض الكطريتيك المخف  ) -5

 
 طريقة العمل

(غاام ماان مماا  كطريتااات الصااوديوم او الطوتاساايوم )ماازود  015.( ماال ) ..4ضااع ةااي طيكاار سااعة ) -1
 طمحرك زجاجي وزجاجة ساعة (

 مل(..2المركز ثم خف  الى حجم ) HClمل من 1اض  الى الطيكر  -2

 سخن الى درجة الغميان -3

رسااب( (ماال ماان محمااول كموريااد الطاااريوم المخف )كعاماال م.1اضاا  طااططء مااع التحريااك المسااتمر ) -4
 %( وضع زجاجة الساعة ةوق الطيكر.1)

 دقيقة ثم اترك الراسب يركد .2سخن ط دوء لمدة  -5
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(قطرات من كموريد الطاريوم)اذا اظ ر تعكر 5اةح  الساةل الراةق لمعرةة اكتمالية الترسيب طاضاةة ) -6
 ( .BaCl2(مل مرة اخرى من ) 3ةي المحمول تضا  )

ةاي  BaCl2طقة لمفح  مارة ثانياة لتصاط  كمياة اضااةية مان اترك الراسب يركد ثم اعد العممية السا -7
 المحمول . 

اترك الراسب يركد ثم احتفظ طا الى اليوم التالي يركد تماما والحصاول عمدادقاةق كطيارة الحجام وسا مة  -8
 الترشي  .

رشاا  ةااي اليااوم التااالي ) ثاام اةحاا  الراشاا  طاضاااةة قطاارات ماان كموريااد الطاااريوم لمتاكااد ماان اكتمااال  -9
 )تاكد طان جميع الراسب الموجود ةي الطيكر قد تم جمعا وصطا عمى ورقة الترشي ( الترسيب

قطارات مان  5اغسل ورقة الترشي  طالماء الساخن الى ان يصط  الراش  خالي مان الكموريد)طاضااةة  -.1
 نترات الفضة لماء الغسيل (

االحمارارثم طارد  ضع الورقة مع الراسب ةي جفنة خزةياة نظيفاة وجاةاة وموزوناا ثام ساخن الاى درجاة -11
 قطل حرق الورقة لتجنب االختزال احرق لتصط  الورقة رماد .

 استخرج الوزن -12
 

 الحساطات والنتاةج
 وزن الجفنة ةارغة =        غم

 وزن الجفنة مع الراسب طعد الحرق =         غم
 وزن الراسب =        غم

 
 المعامل الوزني  x وزن الراسب                           

 ..x 1 -----------------نسطة الكطريتات المةوية  = 
 وزن النموذج                                   

 
 SO4وزن                      

 041155.=  --------------المعامل الوزني 
 BaSO4وزن                    
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 المناقشة
 ات الساخن/ يضا  محمول كموريد الطاريوم الى محمول الكطريت 1س
 ( عياري ؟ لماذا0.5./ يتم ترسيب الكطريتات ةي وسط حامضي ) 2س
 / يزداد التموث كمما زادت كمية كموريد الطاريوم ةي المحمول؟3س
 /تحرق كطريتات الطاريوم ةي درجات حرارة عالية؟4س
 /كي  يمكن تجنب عممية االختزال طورقة الترشي 5س
 (BaSO4الجفنةطعد الحرق لمراسب) / يضا  حامض الكطريتيك المخف  الى6س
 
 
 


