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 ) Complex formation titrationتسحیحات تكوین معقدات(

) ذات شحنة ligand) او لیكند (complex agentھي عملیة اضافة عوامل معقدة (
  �̈�𝑁سالبة تمتلك زوج من االلكترونات او اكثر غیر المشتركھ ( اي تحتوي على ذرة 

  ) اي تعتبر قواعد لویس وتتفاعل مع الفلز (االیون) المراد تقدیره والذي �̈�𝑆  او �̈�𝑂او 
 )Complexیكون حامض لویس اي یستقبل زوج من االلكترونات لتكوین معقد (

) corrdination compoundاحیانا ھذا المركب یسمى المركب التانسقي ( •
 )central atomیكون فیھ الفلز ھو الذرة المركزیھ (

𝑀𝑀+𝑛𝑛      +      𝑛𝑛 ̈  L                        𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛  

Metal         ligand                                complex 

 

 ):Ligandاللیكند(

ھو مركب یحتوي على اكثر من زوجین الكترونین (اي لھ اكثر من مجموعھ قابلھ 
) والمعقدات تسمى chelating agentلالرتباط) یسمى بالمخلبي او الكالب (

  EDTAالمعقدات المخلبیة مثل 

Ethylene di amine tetra acetic acid  
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 )E.B.Tدلیل االیروكروم االسود(

)Eriochrome black T( 

ھو مادة عضویة لھا القابیلة على التفاعل مع ایونات فلزیة مكونھ معقدات مخلبیة  
 وتعطي لون مختلف عن لونھا االصلي عند تعقیدھا مع العنصر المجھول

 

 

  

  اسم التجربة: ایجاد العسرة الكلیة للماء بداللة كاربونات الكالسیوم 

Determination of water hardness 

  : )water hardnessعسرة الماء (

ھو سببھ وجود ایونات المغنیسیوم او الكالسیوم في الماء وتقاس  ھذه االمالح 
   وانواع العسرة:    ppm(mg/L)بوحدات 

العسرة المؤقتھ : سبب تكونھا ھو وجود امالح كاربونات وبیكاربونات  .1
 الكالسیوم والمغنیسیوم وتزال بالتسخین

العسرة الدائمة: سبب تكونھا وجود امالح كلوریدات وكبریتیدات الكالسیوم  .2
 والمغنیسیوم وتزال باستخدام التفاعالت الكیمیائیة 

 ) في تجربة ازالة عسرة الماء؟pH=10س/ لماذا الوسط قاعدي (

 10 اقل من pH تكون غیر مستقرة في EDTAالن معقدات 

س/ لماذا تقاس عسرة الماء في تجربة تقدیر العسرة الكلیة لماء الحنفیة بداللة 
 كاربونات الكالسیوم؟



  ویكون معقد مستقر ھوEDTAالن الكالسیوم یتفاعل جمیعھ اوال مع  .1
EDTA) (Ca-. 

)  اكبر من ثابت  log k=10.7   ھو EDTA) (Ca- )ثابت استقرار  .2
 ) log k=8.7 ھو EDTA) (Mg- )استقرار 

 ؟Mg قبل EDTA  اوال مع Caس/ لماذا یتفاعل 

 )  اكبر من ثابت استقرار  log k=10.7   ھو EDTA) (Ca- )الن ثابت استقرار 

EDTA) (Mg- ) ھو log k=8.7 ( 

 طریقة العمل:

  مل من ماء الحنفیة الى الدورق الحجمي25اضف  .1
 )pH=10 مل من البفر (1اضف   .2
 ) قطرة دلیل االیروكروم االسود2-1اضف ( .3
 حتى تالحظ تحول لون المحلول من االحمر الى اللون EDTAسحح مع  .4

 ازرق غامق 
 احسب الحجم النازل من السحاحة  .5

 

ppm(mg/L) = � 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑴  ∗  𝑽𝑽 سحاحة �𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬   ∗  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗  𝑴𝑴.𝑾𝑾𝑬𝑬 𝒐𝒐𝒐𝒐 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟑𝟑
𝒗𝒗𝒐𝒐𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒕𝒕𝑪𝑪𝒕𝒕 𝒘𝒘𝑪𝑪𝒕𝒕𝒗𝒗𝒘𝒘 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒗𝒗𝒗𝒗 

 

 

 

 اضافة الدلیل الى ماء الحنفیة بالوسط القاعدي یعطي اللون االحمر وبعد التسحیح مع
EDTA  یصبح اللون ازرق غامق   


