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 ( 5تجربة رقم )

 اسم التجربة :  تقدير االرصاص بترسبه على شكل كبريتات الرصاص

 
 الجزء النظري

يفصل الرصاص عن كافة االيونات التي تكون أمالح ذائبة مع الكبريتات . أال إن ايونات الفمزات مثلل 
رواسللم مللع الكبريتللات  الكالسلليوم والسللترونتيوم والبللاريوم والفزللة والزئبللن واليرىللا مللن االيونللات التللي تكللون
  وحلام  النتريلو  HCl تترسم للذا يجلم فصلميا قبلل إجلراء عمميلة الترسليم . وكلذلو فلان وجلود حلام  

HNO3    تزيد كثيرا من ذوبانية كبريتلات الرصلاص باازلافة إللت احتملال ترسلبيا معلو ترسلبا مصلاحبا   للذا
بريتيلو المركلز ملرتين لحلد ظيلور ابيلرة ىذه الحوام  عن طريلن تبييلر المحملول ملع حلام  الك ديجم ابعا

 .   SO3بيزاء من 
ممغم/لتللر وىللي اقللل مللن ذوبانيللة  5ان ذوبانيللة كبريتللات الرصللاص بحللام  الكبريتيللو الميفلل  ىللي 

ممغم/لتر( والسبم ىو فعل او تلثثير االيلون المرلترو وللذا يفزلل السلل الراسلم بمحملول  45الراسم بالماء  )
 ميف  من حام  الكبريتيو .

 
Pb(NO3)2     +  H2SO4        ---------                    PbSO4   + HNO3              

 

 طريقة العمل
ملل  455الم من نترات الرصاص ) مادة سامة وسيمة الذوبان في الماء ( في بيكر سلعتو  5.5زع  -1

. 
 مل من حام  الكبريتيو المركز . 2مل ماء ثم أز   25أز  إلت البيكر  -2

ثم سين عمت حمام مائي حتت يروج أبيرة بيزاء ملن ثاللث اوكسليد الكبريتيلو بعلد طلرد  امزج جيدا -3
 كل النترات .

 ام  الكريتيو المركز مل من ح3مل ماء   ثم از   45برد المحمول ثم يف  بإزافة  -4

 امزج اليمط جيدا واتركو ليركد نص  ساعة . -5

الميف  ثم انقل الراسم وورقة الترريح  الت جفنة يزفية  H2SO4 ررح ثم االسل الراسم بحام   -6
 نظيفة وجافة وموزونو .

 درجو مئوية 655-555جف  في فرن كيربائي عند حرارة  -7

 برد ثم استيرج وزن الراسم ) كبريتات الرصاص( -8
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 الحسابات والنتائج
 وزن الجفنة فارالة =       الم

 وزن الجفنة مع الراسم بعد التجفي  =      الم
 وزن الراسم =        الم

 

 
 

 المعامل الوزني xوزن الراسم  
 x 155النسبة المئوية لمرصاص في النموذج ................................ 

 وزن النموذج
 

 Pbوزن صيغة الرصاص                     

 5.6832المعامل الوزني = ...............................=  
 PbSO4 وزن صيغة                          

 
 

 المناقرة
 / يكون الرصاص أمالح ذائبة مع الكبريتات 1س
بتبييلر المحملول ملع حلام  الكبريتيلو المركلز    ملرتين لحلد  HNO3 و   HCl/ يجلم إبعلاد حلام  2س

 ظيور أبيرة بيزاء
 / يفزل السل الراسم بمحمول ميف  من حام  الكبريتيو ؟ 3س
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