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) (Precipitation titrationتسحیحات الترسیب 

) الى محلول االیون المراد Precipitation agentھي عملیة اضافة محلول عامل مرسب (
تقدیره فیتكون راسب شحیح الذوبان (قلیل الذوبان ).  

  

 NaClمحلول                                                  AgNO3بعد التسحیح مع        

  بعد اضافة كرومات البوتاسیوم                                   AgClیتكون راسب ابیض ھو       

 

   س/ ماھي ممیزات تسحیحات الترسیب؟  

  (What are the advantages of Precipitation titration?) 

 سرعة الوصول الى حالة التوازن  -1
 الدقة الن العامل المرسب یكون متخصصا لترسیب االیون المجھول التركیز في العینھ  -2

س/ ماھي انواع تسحیحات الترسیب 

(What are the types of Precipitation titration?) 

 Mohr´s methodطریقة مور  -1
 Fajan´s methodطریقة فایان  -2
 Volhard´s methodطریقة فولھارد  -3

س/  ماھي انواع الدالئل المستخدمة في تسحیحات الترسیب؟ 

(What are the indicator types of Precipitation titration?) 

  K2CrO4دالئل تكوین راسب ملون( طریقة مور) مثل  -1
 +Fe3    و   -SCNدالئل تكوین محلول ملون (طریقة فولھارد) مثل ایونات  -2



دالئل االمتزاز( طریقة فایان) مثل(دلیل فلورسین_ دلیل ثنائي كلورو فلورسین_ دلیل  -3
ایوسین) 

 Mohr´s methodطریقة مور 

في میاه الشرب او النھر  Cl ( Br_ I_تستخدم طریقة مور لتقدیر الھالیدات(كلور وبروم ویود) (
 كدلیل لیعطي راسب احمر ھو كرومات K2CrO4 ، ویستعمل كرومات البوتاسیوم او البحر
 )pH= 6.5-8. تجري طریقة مور في محلول متعادل او قاعدي ضعیف ( Ag2CrO4الفضة 

؟؟ Ag2CrO4كرومات الفضة س/ ماھي خطوات تكون الراسب االحمر 

(What are the steps of formation of red precipitate Ag2CrO4?) 

  Before end-point  قبل نقطة التكافؤ -1

 NaCl (في السحاحة) على محلول AgNO3  قبل نقطة التكافؤ فإن أي إضافة من نترات الفضة
(في الدورق) یؤدي إلى ترسیب كلورید الفضة ذات اللون األبیض. ویترسب كلورید الفضة أوالً 

 بسبب أن حاصل إذابتھ أقل من حاصل إذابة كرومات الفضة.
 

    AgNO3 + NaCl                                          AgCl   +  NaNO3  ....(1) 

       راسب ابیض                     

 

 At end-point عند نقطة التكافؤ   -2

 عند نقطة التكافؤ أي بعد ترسیب كل أیونات الكلورید من المحلول فإن أول قطرة زائدة من
AgNO3سوف ترسب أیونات الكرومات (الدلیل) على ھیئة كرومات الفضة   Ag2CrO4 



) تمثل تفاعل المعایرة 1(راسب أحمر) والتي تدل على نقطة النھایة علماً بأن المعادلة رقم (
 ) تمثل تفاعل الدلیل.2والمعادلة رقم (

 

2AgNO3  + K2CrO4                              Ag2CrO4   +  2KNO3   ....(2) 

                               راسب احمر                                   دلیل            قطرة زائدة

                                                                                                 من السحاحة           

 

  

 في حالة تحول لون الراسب من ابیض الى احمر یدل على نزول قطرة زائدة من مالحظة مھمة:
 محلول نترات الفضة من السحاحة وبالتالي نحتاج الى اجراء خطوة الخطا التسحیحي

  اذا

 النموذج الصوري= الخطا التسحیحي= البالنك 

(Error titration= Blank) 

ھي عملیة تسحیح بقیة مكونات النموذج ماعدا المادة المراد تقدیرھا لمعرفة ماتستھلكھ ھذه 
 المكونات من المحلول القیاسي نترات الفضھ

 س/ لماذا یترسب كلورید الفضة قبل كرومات الفضة ؟

(Why  is AgCl Precipitate first than Ag2CrO4?) 

 . لذالك یترسب اوال Ag2CrO4 أقل من حاصل إذابة AgClة حاصل إذاب الن 

 

 

 



 س/ لماذا نترات الفضة محلول قیاسي ثانوي ؟

(Why is AgNO3 solution secondary standard solution?) 
 الن مركبات الفضة حساسة للضوء تتحول الى اللون االسود عند التعرض للضوء وتختزل الى 

 ایونات الفضة الحرة 
 ضوء 
               Ag+                             Ag 

                               راسب اسود

س/ لماذا وسط المحلول متعادل او قاعدي ضعیف و لیس قاعدي قوي او حامضي  في تجربة 
 مور؟

(Why is the medium of solution is neutral or weak base, not strong 
base medium or acidic base medium in Mohr´s method?) 

 : الن زیادة حامضیة المحلول تسبب  تفاعال  Acidic mediumفي الوسط الحامضي  -1
جانبیا للدلیل ویتحول الى مادة اخرى مما یقلل من تركیز الكرومات  والیتكون راسب 

 احمر 

       2CrO42-  + 2H +                                 2HCrO4-   

أیونات الفضة تترسب على   :  Strong base medium في الوسط القاعدي القوي -2
یتكون محلول اسود قبل الوصول الى نقطة نھایة  وAgOH ھیئة ھیدروكسید الفضة 

 التفاعل وبذالك الیمكن رؤیة الراسب االسود والیمكن تمیز نقطة نھایة التفاعل 

2Ag+ + 2OH-                2AgOH                Ag2O + H2O 

 طریقة العمل :

 قطرات من دلیل 5 الى دورق حجمي واضف الیھ (NaCl ) مل من محلول  5انقل  -1
 كرومات البوتاسیوم ستالحظ تحول لون المحلول الى اصفر 

 

 

 



 وسحح مع المحلول الى ان یتحول  AgNO3 من  (N 0.05 )ضع في السحاحة  -3
 ) Vواحسب الحجم النازل من السحاحة ( الى وردي  او احمر فاتح اصفرالمحلول من 

  
 

 

 

 5 مل من الماء المقطر مع 5جد الخطا التسحیحي : في دورق جدید اضف  -3
قطرات دلیل كرومات البوتاسیوم یصبح المحلول اصفر اللون ثم ضع في 

 وسحح مع المحلول الى ان یتحول المحلول من  AgNO3 من  (N 0.05 )السحاحة 
 )V1واحسب الحجم النازل من السحاحة ( الى وردي  او احمر فاتح اصفر

 
 

 



 

 الحسابات :  

احسب تركیز ایون الكلورید  

 

(N * V) AgNO3        =             (N * V) NaCl 

 NaCl ( ماصة N* 5 ml)  = AgNO3 (نازل من سحاحھ *  0.05)

(0.05 * V –V1) AgNO3  = (N* 5 ml ماصة ) NaCl 

Conc. of   Cl-   (gm/l)  =  N* eq.wt  

 

  علما انھ**

V حجم = AgNO3 النازل من السحاحة عند تسحیحھ مع   NaCl 

V1 =  حجمAgNO3الماء المقطر النازل من السحاحة عند تسحیحھ مع  

 

 :  المناقشة
 
1.What is the red precipitate?  
2.What is the name of indicator?  
3.What is the error of titration process?  
4.What the second name of this method?  
5.Why AgCl Precipitate first than Ag2CrO4?  
6.Why AgNO3 solution must be standardized first?  
 

 

 

 



Q8-  0.05 N  AgNO3  titrated with  (10 ml) NaCl.  
Calculate the N of NaCl?   [when volume of  AgNO3 
titrated with NaCl 12 ml and  the volume of  AgNO3 
titrated with distilled water is 1.5 ml (error titration)] 

 

(N * V) AgNO3        =             (N * V) NaCl 

 NaCl ( ماصة N* 10 ml)  = AgNO3 (نازل من سحاحھ *  0.05)

(0.05 * V –V1) AgNO3  = (N* 10 ml ماصة ) NaCl 

(0.05 * 12 –1.5) AgNO3  = (N* 10  ml ماصة ) NaCl 

(0.05* 10.5)  AgNO3  =    (N* 10  ml ماصة ) NaCl 

0.525 =  N *10  

N of NaCl = 0.0525  

 


	قبل نقطة التكافؤ  Before end-point
	عند نقطة التكافؤ   At end-point

