
 (1مختبر رقم )

 عنوان التمرين: حسابات الصيغة الكيميائية للمعادن
 

 اوال: المعادن التي ال تحتوي على االوكسجين في صيغتها الكيمياوية:
عدن بأنه مادة صللللغير عضر ة للللنسر مكوان للللر لطننع بوعه الواصعر  ل ا  نا  يعرف الم

 فضزسائصر معضنر  ل ا لركضب كصمصائي ثابع  نظام بغنري ممضز.
لنجد بعض العناصلللللللللللللللر كالالب  ال ارصلللللللللللللللضع  الطارسع في  الر عضر مك دة م  عضرلا 

جند مركيات لكطنن كرمزلا العنصلللريك لطع اعغب المعادن لكمضز بن  formulas لطنن صلللصاك ا 
مع ةنصللللرسع ك  اوصر  صللللصاك ا الطصمصائصر لدب ةغل ن للللير العناصللللر الدا غر في لركضا ا  ةغل 

( لنجد ذرة  ا دة مع الطارسع لطه ذرة Galena PbSسلللللللللللللللاضه المصاب فان في معدن الطالضنا  
لنجد ذرلضع مع الطارسع لطه  2Chalcopyrite CuFeSرصللللللللللللا   في معدن الوالطن ا را ع 

 ة ن اس   د د.ذر 
لغمعادن مع الك الضه الطصمصائصر  Chemical Formulasيمكع اسلكنكا  الصلصا الطصمصائصر 

الطمصرك  لاه الك الضه لعوي الن للللللللللللير الم نسر الن نصر لغعناصللللللللللللر الكي لعوي مع  اه الطصمصائي 
ب % لامه ل غضه معدن الوالطن ا را ع في الود  100 مومنة ا  زسد ك  يقه بشلليض يلل ضه ةع 

 ادناه.
Qualitative 

analysis 
WT% 

Quantities 

analysis 

(1)  

Recalculated 

WT%  

(2) 

Atomic 

weight (3) 

Atomic 

proportion 

(4) 

Atomic 

ratios  

(5) 

Cu 33.957 34.40 63.54 0.54139 1 

Fe 30.284 30.68 55.85 0.54932 1 

S 34.473 34.92 32.07 1.08886 2 

 98.71 100.00    

 

 100( اةوضع مع  اه الطصمصائي ث  ةدلع  اصلللللللليا مومنة ا 1الن للللللللب في العمند ر    
  ما  100( ث  يللللرن النال  في 98.71( بكق للللص  لاه امر ام ةغل المومن   2في العمند ر    



لمصه الن للللير بضع الارات الم كغورك ان العناصللللر ل ا ا  ان ذرسر م كغل لالل فالن للللير الم نسر م 
 لغنصنب إلل العال ر الوزس صر لق   الن ير الم نسر لطه ةنصر ةغل   نه الاري لغ صنب ةغل 

( الكي لمصه امجزاض الارسر  الكي من ا ي للللللكنك  الن للللللب الارسر 4سللللللغ للللللغر مع امر ام  ةمند ر   
 (.5 ةمند ر   

 :1بشللللكه            Fe: Cu: Sالعناصللللر فوي معدن الوالطن ا را ع لطنن الن للللب بضع 

( لي الصلللللللصار الطصمصائصر لغمعدن الماكنرك ان ال ونات الكي ذكرت 2CuFeSلالل فان   1 :2
اةاله ل  لللللللللللان الصلللللللللللصار الطصمصائصر لواح ةغل المعادن الكي م ل كني ةغل ام ك لللللللللللوضع في 

 لركضا ا الطصمصائي.
 

 تمارين:
ا  لللللللللب الصلللللللللصار الطصمصائصر لمعدن الوالطن ا را ع إذا ةغمع ان الو ا  اممكصلللللللللا   -1

 الاري اظ ر النكائ  الكالصر:
Cu= 34.36 Wt%, Fe= 30.61 Wt%, S= 35.01 Wt%. 

ا  لللللللب الصلللللللصار الطصمصائصر لمعدن ال لللللللوالضرا عك إذا ةغمع ان الن لللللللب الم نسر الن نصر  -2
 لغعناصر كانع كما ماضنر ادناه:

Fe = 18.25, Mn= 2.66, Zn= 44.67, S= 33.57. 

  6AlF3Naفي معدن الطرسنم ع الاي صصاكه الطصمصائصر  Wt%ا  ب لن ير الن نصر  -3
Atomic Wt.    

Cu: 63.546 Fe: 55.85 Mn: 54.94 Zn: 63.37 

Al: 26.98 F: 19 S: 32 Na: 22.99 

 

 

 
 
 
 



 
 ثانيا: المعادن التي تحتوي على االوكسجين في صيغتها الكيمياوية:

لنجد اعغب المعادن بشللللللللللكه مركيات اواسللللللللللضدك  ةادة ل للللللللللوه الك الضه الطصمصائصر لغمعادن 
ون لللير م نسر ل اا امواسلللضدك   اليا  نوا ال  لللابات الكي ذكرت في   لللان الصلللصار الطصمصائصر 

 الكي ذكرت في ال للابحك لعضع ا م ن للب امواسللضد  لطع  لغمعادن الكي م ل كني ةغل ا ك للوضع
في لاه ال الر لق للللللللللص  الن للللللللللب الم نسر الن نصر  المعدلر( ةغل ام  ان الوزس صر  مومن  ام  ان 

O) 2.2H4(CaSoالارسر لغعناصلللللللللللر في لركضب امواسلللللللللللضد(  كمصاب لامه ل غضه معدن الويا 

Gypsum :الكالي 
     

Qualitative 

analysis 
WT% 

Quantities 

analysis 

(1)  

Recalculated 

WT%  

(2) 

Molecular 

weight 
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Molecular 
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(4) 

Molecular 

ratios  

(5) 

CaO 32.44 32.51 56.08 0.5797 1 

SO3 46.61 46.71 80.07 0.58336 1 

H2O 20.74 20.78 18.00 1.15444 2 

 99.79 100.00    

 

 ( نرى ان:5مع الن ب الوزئصر في العمند ر    

= CaO3O= SO2H  2: 1: 1لي كن ير. 
ان معظ  الم الضه ك  المنصللللللللللللللل رات الكي لكاغنر من ا المعادن الم كغور ل ني في الاالب 
ةغل ةدد مع العناصللر   ن للب م كغور مما يوعه فرصللر امسللكاداب ك  ام الب الاري كاضرة بضع 
العناصلللللللللللللرك لالل لطنن المركيات الناصر نادرة في الواصعر  ان ةددا مع ام ننات الم كغور يمكع 
ان ل كه من عا في الكركضب الاغنري  الاري  سنك  ةنه في بعض ام صان صللللللللللصا كصمصائصر معقدة 

 Fe  Mgي دث بضع  4SiO 2olivine (Mg, Fe)فعغل سلللللللللللللللاضه المصابك في معدن ام لصوضع 
ا الب النا د بمكان ام ر   ومص  الن لللب  لالل لكطنن سلللغ لللغر كامغر مع الم الضه  اسلللكاداب ك 
 معدن  4SiO2Forsterite (Mg(( بضع معدن الونرسلللللللللللللللكرا ع solid solutionsالصلللللللللللللللغير  



يللمع الك غضه  Ca, Mnم   جند كمصات  غضغر مع ةنصللري  4SiO2Fayalite (Fe(الوايامت 
 ادناه:لامه الك غضه الطصمصائي الماكنر 

 1 2 3 4 5 6 7 

Qualitative 

Analysis 

WT% 

Quantities 

Analysis 

Recalculated 

WT% 

Molecular 

Weight 

Molecular 

Proportion  

Atomic 

proportion 

Anions  Cations 

SiO2 34.96 35.21 60.09 0.5860 1.172 1.9770 0.99 

FeO 36.77 37.03 71.85 0.5154 0.5154 0.8699 0.87 

MnO 0.52 0.53 70.94 0.0075 0.0075 0.0126 0.01 

MgO 27.04 27.23 40.31 0.6755 0.6755 1.1398 1.14 

 99.29 100.00   T=2.3706 3.999  
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 لغنصللنب إلل الصللصار الطصمصائصر لمعدن ام لوضع في المصاب اةاله مع الك غضه فانه ي للكغزم 
نالور  5امر ام الم للللللللوغر في العمند ر   ان  6  5ان نود الن للللللللب الارسر المانصر في العمند ع 

في  O: Siمع المقارنر بضع ن لللللللير ام نن المنجب إلل ام نن ال لللللللالب لال ك لللللللضد  مصال ن لللللللير 
 س للوه في  4المنجند في العمند ر    2× 0.5860( لاا ي للرن الر   1: 2ا ك للضد ال للغصكنن 

 سكنن مومنة ا ي لللللللا ي لقرسيا ةدد  5لوم  بعدلا امر ام النالور في العمند ر    5العمند ر   
ك ث  ل  للللللللب ةدد 4ذرات ام ك للللللللوضع المنجند اصللللللللال في المعدن  في مصالنا ال الي ل للللللللا ي 

في ن لللير  6( مع  الب يلللرن امر ام الم لللوغر في العمند ر   7ام ننات المنجير  العمند ر   
 ام ننات المنجير إلل ام ننات ال الير لطه ا ك ضد.

 مصائصر لمعدن ام لوضع مع الك غضه اةاله يمكع ان لطكب:ان الصصار الطص
Mg1.14 Fe0.87 Mn0.01 Si0.99 O4 

إلل ن ب  Fe, Mg غضغر  عضر م مر لالل ل مه  ل نب كمصات ةنصري  Mnان كمصر اللللل
 م نسر لاا لصيا الصصار الطصمصائصر الن ائصر لمعدن ام لوضع في الك غضه المعوي كاملي:



(Mg0.57 Fe0.43)2 SiO4 
 1: 2لي دائما  Mg+Fe :Siفوي سلللغ لللغر الم الضه الصلللغير لمعدن ام لوضع لطنن ن لللير 

 لالل لطكب الصصار العامر ل اا المعدن كاملي:

(Mgx Fe1-x)SiO4 
 يمكع ان يكنن مع صور إلل  ا د. x ضث 

 سمكع   لان الكركضب مي معدن مع صلصاكه الطصمصائصر مياةلرة بعد لعضضع الن لب الم نسر 
جزض مع المعدنك  كمصاب ان معدن ام لصوضع  100الن نصر لغعناصللللللللر ك  امواسللللللللضد الم كغور في 

يمكع لعضضع الكركضب الطصمصائي النظري له ما  4SiO 2)0.43Fe 0.57(Mgالماكنر اةاله بصللصاكه 
  غي:

 
 
 الن ب الم نسر الن نصر ام  ان الوزئصر 

MgO 40.32  *0.57*2  =45.96 27.39 
FeO 71.85 *0.43*2  =61.79 36.82 
SiO2 08     .06 *1 =08.06 35.79 

 100.00 167.81المومن   
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمارين:
: ا  لللللب الصلللللصار الطصمصائصر لمعدن ام لصوضع  ن لللللير ام الب لصه إذا الن لللللب الم نسر 1س

 ار   ذرات ا ك وضع لشكرك في   دة ال غصر.الن نصر لالواسضد الدا غر لصه كما مد نر ادناه  ان 
SiO2= 31.85 
FeO= 58.64 

MnO= 0.85 

MgO= 8.49 

: ا  للللللللللللب الصللللللللللللصار الطصمصائصر لغمعدن الكالي إذا ةغمع ان الن للللللللللللب الم نسر الن نصر 2س
لالواسللللللللضد الدا غر لصه لي كما مد نر  ان ثمان ذرات ا ك للللللللوضع لد ه في الصللللللللصار الطصمصائصر 

 لغمعدن.

SiO2= 64.766 
K2O= 16.92 

Al2O3= 18.312 

 : ا  ب الن ير الن نصر لالواسضد الدا غر في المعدنضع الكالضضع:3س

1- Anorthite CaAl2Si2O8. 
2- Fo85 

 جد ب  نيا ام  ان الارسر  ام  ان الوزس صر ليعض العناصر  المركيات:

 ام  ان الوزس صر ام  ان الارسر ام  ان الارسر
Ti= 47.90 F= 19 SiO2= 60.09 

Mn= 54.94 Cl= 35.457 Al2O3= 101.94 

Fe= 55.85 S= 32.066 CaO=56.08 

Ni= 58.71 H= 1.008 MgO= 40.32 

Cu= 63.456 C= 12.011 FeO= 71.85 

Zn= 63.37 O= 16 Fe2O3= 159.70 

Ag= 107.37 Na= 22.99 MnO= 70.94 

Cd= 112.40 Mg= 24.305 Na2O=61.982 

Pb= 207.20 Al= 26.98 K2O= 94.20 

Sb= 121.75 Si= 28.086 TiO=79.90 

As= 74.92 K= 39.102 ZnO= 81.38 

Sn= 118.69 Ca= 40.08 H2O= 18.016 



 


