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  الجلسة السادسة

في    )الكشف عن األنیونات(التحلیل الك

في لألنیونات   :المخط العام للتحلیل الك

ل األنیونات الش السالب من األمالح، حیث بیر من األنیونات لكلٍّ منها تفاعالتها الممیزة ُتشِّ  .یوجد عدد 
ما هي الحال في الكاتیونات إلى فئات، م األنیونات  ن تقس الحموض  وذلك م عًا لتفاعلها مع الكواشف  ت

زة أوتفاعالت أخر    :وتلك الفئات هي. الممددة أو المر

ة(الفئة األولى أو فئة   2تضم هذه الفئة أنیونات  :)فئة الغازات الحمض
3CO،2

3SO ،2
32OS،2S ،


2NO ،COOCH3 .  

یـز مناسـب تحـرر غـازات مـن  ة بتر فة وعنـدما تكـون فـي محالیـل حمضـ ُتشـت هـذه األنیونـات مـن حمـوض ضـع
   .السهل الكشف عنها

ونات  – CO3أنیون الكر
2- :  

لور الماءعند إضافة  حو إلى  الممدد حمض  م  محلول  نطل غاز عد حدث فوران و أنیون الكرونات فإنَّه 
  :أكسید الكرون  اللون والرائحة، هو غاز ثنائي

OHCONaClHClCONa 2232 22    

راً  المنطل CO2شف عن غاز  رونات الكالسیوم قرقرته في رائ الكلس، حیث یتشَّل ع َض من    :أب

OHCaCOCOOHCa 2322)(    

تید –   : -S2أنیون الكبر

لور الماء الممددإضافة  عند حو أنیون إلى م حمض  حدثالكبرتید حلول  برت  فوراٌن وانطالقٌ  فإنَّه  لغاز 
ض الفاسد( ذ الرائحة الممیزةH2S الهیدروجین    :)رائحة الب

 SHClNaHClSNa 22 22  

حٍ وٕاذا عرّ  سبب تشُّل ضنا ورقة ترش محلول خالت الرصاص لهذا الغاز یتحول لونها إلى أسود  برتید  مبللًة 
  :PbSالرصاص 

COOHCHSPbSHCOOCHPb 3223 2)(    

حو أیون الكبرتید نترات الفضةعند إضافة محلول  ُل راسبٌ  إلى محلول  برتید الفضة،والذ  یتشَّ أسوُد من 
  :ینحلُّ في حمض اآلزوت الممدد

3232 22 NONaSAgNOAgSNa    
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  :COOCH3أنیون الخالت -
التســـخین  ل حمـــض الخــل الـــذ یتطــایر  ــة علـــى محالیــل الخـــالت إلــى تشــ تُــؤد إضــافة الحمـــوض القو

متاز حمض الخل برائحته المعروفة   :و
  

     COOHCHHSOSOH    COOCH 34423    
  

  
ة وم( الفئة الثان ار 2:تضم هذه الفئة أنیونات :)فئة ال

4CrO،3
4PO ،2

4SO،3
4AsO ،3

3AsO
حمـض ، ـاروم إلـى محلولهـا وذلـك فـي وسـ محمـض  ع األنیونات في هذه الفئة عند إضافة خالت ال وترسب جم

قة، األمونیومالخل وموقى بخالت  حلُّ الرواسب السا   .وذلك ألنَّ الوس الحمضي القو 

تات - 2أنیون الكبر
4SO:  

اروم برتات ال ض من  ًا أب اروم مع محلول أنیون الكبرتات راس   :ُعطي محلول خالت ال


  4

2
4

2 BaSOSOBa  

أنَّه ال ینحلُّ في الحموض ةال متاز هذا الراسب  ُستخدم هذا التفاعل في التحلیل الوزني لتعیین الكبرتات أو و .قّو
اروم   ، ال

2أنیون الكرومات -
4CrO:  

ـاروم ال ینحـلُّ هـذا  رومـات ال ًا أصـفر مـن  اروم مع محلول أنیون الكرومات راسـ ُعطي محلول خالت ال
لور الماء الراسب في حمض الخل، ینحلُّ هذا الراسب  زفي حمض    :المر


  4

2
4

2 BaCrOCrOBa  

3أنیون الفوسفات -
4PO:  

اروم إلى محلول  الفوسفات  ل لد إضافة محلول خالت ال 3یتش
4PO اروم ض من فوسفات ال ًا أب  راس

ةینحلُّ في الحموض ال   .قّو


  243

3
4

2 )(POBa2PO3Ba  
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2:(التمییز بین األنیونات

4CrO،3
4PO ،2

4SO( 

حمض الخل وموقى بخالت األمونیوم :الكاشف المضاف اروم في وس محمض    خالت ال

غة الراسب  األنیون  ة للراسب  لون الراسب  ص ائ م   الخواص الك

PO4
3-  Ba3(PO4)2 ض ةفي الحموض الینحلُّ  أب   .قّو

SO4
2-  BaSO4 ض ةینحلُّ في الحموض ال ال أب   .قّو

2
4CrO BaCrO4 لور ال ینحلُّ هذا الراسب في حمض الخل، ینحلُّ هذا الراسب  أصفر في حمض 

زالماء   .المر

  
ة :)فئة الهالوجینات( الفئة الثالثة   .Cl،Br،I:تضم هذه الفئة األنیونات التال

طرقتین شف عن هذه األنیونات    :ن
قة الترسیب نالحـ . اشـف نتـرات الفضـة مـن محلـول  )مـل1(نیـون واألمـن محلـول ) مل1(تكون بإضافة : طر

ل رواسب نمیز بینها وف الجدول اآلتي   :تش

  )Cl،Br،I(التمییز بین األنیونات

  نترات الفضة: الكاشف المضاف

ل الراسب  األنیون  ة للراسب  معادلة تش ائ م   الخواص الك

Cl-  
 ClAgNONaNOAgClNa 33  

ُض   . عند تعرضه للضوء سودّ ،  راسٌب أب
سید األمونیوم  الممدد ینحلُّ في محلول هدرو

لورد الفضة النشادر  یله ُمعقَّد    :لتش

ClNHAgNHClAg ])([2 233   

Br-  
 AgBrNaNOAgNONaBr 33  

ینحلُّ في محلول  راسٌب أصفُر فاتٌح،
سید األمونیوم  زهدرو یله ُمعقَّد  المر لتش

  :بروم الفضة النشادر 

BrNHAgNHAgBr ])([2 233   

I-  
 IAgNONaNOAgINa 33  

سید في  ینحلُّ ال راسٌب أصفُر، هدرو
ز الممدد أواألمونیوم    .المر
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قة األكسدة   :طر
  :شف الیودید

ار    مـن الكلوروفـورم وعـدة قطـرات مـن حمـض ) مـل 1( من محلـول أنیـون الیودیـد و) مل 1(ضع في أنبوب اخت
لورت الصودیـوم  الحـ اللـون . جیـداً ، خـض األنبـوب )ڤیلماء جـا(الخل، أضف إلى المزج قطرة واحـدة من هیبو

قة الكلوروفورم   .في ط

ةت  قة العضو   . نظرًا لتحرر الیود وانحالله فیهااللون البنفسجي  )الكلوروفورم( تلون الط

OHNaClSONaISOHNaOClNaI 2422422  
لورت الصودیوم وحرك المزج) مل 1(أضف إلى المزج  -   . من محلول هیبو

قة الكلوروفورم؟ ؟ ما اللون في ط   ماذا تالح
قة الكلوروفورم وذلك ألن لورت الصودیوم نالح زوال اللون البنفسجي من ط     استخدام زادة من هیبو

NaOCl  إلى أكسدة الیود إلى الیودات أدت
3IO مة اللون   .عد

  :شف البرومید
ار     الكلوروفورم وعـدة قطـرات مـن حمـضمن ) مل 1( والبرومید  من محلول أنیون ) مل 1(ضع في أنبوب اخت

لورـت الصودیــوم  ،الكبرت الممـدد . ، خـض األنبـوب جیـداً )ڤیلمـاء جـا(أضـف إلـى المـزج قطـرة واحــدة مـن هیبو
قة الكلوروفورم   .الح اللون في ط

ةت قة العضو   :البني نظرًا لتحرر البروم وانحالله فیهااألصفر إلى اللون  )الكلوروفورم( تلون الط

OHNaClSONaBrSOHNaOClNaBr 2422422   

عة  الفئة ة الفئة  (الرا NO3أنیون النتراتوتضم ) الذوا
  :-CH3COOوالخالت   -

 : شف النترات -
ار : الحلقة السمراءتفاعل  برتـات الحدیـد  النترات محلولمن ) مل 1(ضع في أنبوب االخت وعـدة بلـورات مـن 

4FeSOان ثـمَّ أســم ــز  45األنبـوب  3، حـرك حتـى الــذو حـذر قطــرات مـن حمــض الكبرـت المر درجــة وأضـف 
تنضـد  ـة فـي أسـفل األنبـوب، و ثافتـه العال سـبب  سـتقر الحمـض  بواسطة ماصـة علـى الجـدار الـداخلي لألنبـوب، 

ل عنـد السـطح الفاصـل بینهمـا حلقـة سـمراء ما یتشـ  ، ل اللـون  فوقه محلول النترات وأیون الحدید ناتجـة مـن تشـ

قتان وفشل الكشفنتروزو الحدید 2[FeNO]المعقد    .، ال تحرك األنبوب أثناء التجرة وٕاال اختلطت الط

2NOOH4)(SOFe3SOH3HNO26FeSO 23424234   

قي(  )المت  44 [FeNO]SONOFeSO      

ل األیوني الش   :أو 

NOOH2Fe3H4NO3Fe 2
3

3
2    

قي(  )المت    22 [FeNO]NOFe    


