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  الجلسة الخامسة

في   "اتكاتیونالكشف عن ال" التحلیل الك

  القسم النظر 

في   :التحلیل الك

ائي عند تحلیل مادة مجهولةقوم         م ة  الك تهاغ التي أو األیونات العناصر التعّرف على  ،تعیین هو
یبها استخدام طرائ التحلیلتدخل في تر في، ثمَّ ُستخدم ، وذلك  ة طر عد ذلك  الك ائ التحلیل الكمي لتعیین نس

ونات   .هذه الم

ة أساس ال ُتَعدُّ   ائ م عة في التحلیل طرائالتفاعالت الك في عن عنصر ما، الكشف طرائففي  ،المت یجب  الك
لأو  ،رواسب ممیزة تشّلواضح  تأثیر خارجّي  أن یراف التفاعالت أو انطالق غازات  ،محالیل ملونة تشّ

  . معینة

ة في الماء   :عض القواعد العامة في انحالل األمالح الالعضو

ة من        :ها في الماء إلى ثالث زمرحیث انحاللتصنف األمالح الالعضو

  .)g/l10 (منها أكثر من ، والتي ینحلُّ في الماء الُمنحلَّةات ُمرَّال –1

ات  - 2   .اللیترفي  )g1(كثر من أو )g10(قل منأمنها نحالل، والتي ینحلُّ متوسطة االالُمرَّ

فة االُمرَّال –3   .)1g/ l(قل منأمنها التي ینحلُّ و  نحالل،ات ضع

ة ُنبیِّنُ ما یلي ف عض األمالح الالعضو ة    :في الماء انحالل

ع أمالح النترات و  )1  .في الماء ُمنحلَّةٌ  تالخالِّ جم
ع أمالح  )2 لور جم استثناء في الماء ةلَّ منح )الكلوردات ( الماءحمض  الزئب لورد  الفضة و لورد، 

لورد  زداد نحاللالرصاص فهو متوس االاألحاد أمَّا  ارد و  .في الماء الساخن االنحالل في الماء ال
ع أمالح الكبرتات )3 اروم والسترونسیوم والرصاص ُمنحلَّةٌ  جم برتات ال برتات أمَّا  .استثناء 

 .نحاللفمتوسطة اال األحاد الكالسیوم والفضة والزئب
ع أمالح الصودیوم والبوتاسیوم و  )4 عض األمالح الاألمونیوم ُمنحلٌَّة جم  .ةُمعقَّداستثناء 
فة اال )5 ع أمالح الكرونات والفوسفات ضع ة و  نحالل،جم أمَّا  .األمونیوماستثناء فوسفات المعادن القلو

ات  ةُمرَّ  .ُمنحلَّةٌ وغیرها ف Ca(H2PO4)2ـ  الفوسفات الحمض
ع أمالح ال )6 ارتجم فة اال ك ة و برتیداستثناء  نحالل،ضع ة التراب ة والقلو  .األمونیومات المعادن القلو
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في للكاتیوناتالمخط العام ل   :لتحلیل الك

ة ست فئاتتقسم الكاتیونات الشائعة إلى  ائ م حیث توضع الكاتیونات التي لها تفاعالت  ،حسب خواصها الك

اشف خاص ،ترسیب متشابهة في فئة واحدة جب مالحظة. ولكلِّ فئة یوجد  فئة ال تتفاعل ّل  اتیونات أنّ  و

قة لها واشف الفئة السا واشف الفئات التي تلیها ،مع  شف عن الكاتیونات بدءًا  لهذا السبب ولكن تتفاعل مع  ن

ات الستة والكاشف الممیز لكلِّ اتیونات الفئ التاليالجدول  ُیبیِّن .من الفئة األولى ثم ننتقل إلى الفئات األعلى

  فئة

اشفها اتیونات الفئات الستة و   لها الممیز و

  الراسب  اشف الفئة  الكاتیونات  الفئة

  لورد المعدن  )3M(الممددHCl   زئب أحاد - رصاص - فضة  األولى

ة آ   الثان

  

ة   ب الثان

 -بزموت -نحاس -الثنائي  زئب

  رصاص - ادمیوم

  قصدیر –أنتموان –زرنیخ 

 H2S حمضّي من ٍ في وس

HCl  
  برتید المعدن

  نیومالم –روم  –حدید   الثالثة
محلول + مونیوم األلورد 

سید األمونیوم   هدرو
سید المعدن   هدرو

عة ل  –لتاو  الرا ٍ  H2S  زنك –منغنیز  –ن   المعدن برتید  موقي نشادر في وس

  نسیوماستر  –اروم  –السیوم   الخامسة
(NH4)2CO3  ٍ موقي في وس

  نشادر 
  رونات

  السادسة
 -مغنیزوم  –بوتاسیوم - صودیوم

  أمونیوم
اشف مشترك س لها  ل راسب  ل   الیتش
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  القسم العملي
 

اتیونات الفئة األولى –1   :الكشف عن 

ارأنبوب خْذ   ه حوالي اخت لور الماءمن  )مل1(أضف ، ثمَّ من محلول العینة )مل1(وضع ف الممدد  حمض 

)3M (ُل راسٌب،لم  فإذا عني أنَّ  یتشَّ اتیونات الفئة األولى فهذا  حتو على    .المحلول ال 

ضإذا تكون راسب أمَّا   اتیونات الفئة األولى دلَّ  ،زادة من الحمضفي ال ینحلُّ  أب ، ذلك على وجود إحد  

  ).1(ستخدم الجدول ولتحدید نوع الكاتیون ن

اتیونات الفئة األولى): 1(الجدول   التمییز بین 

لور الماء :اشف الفئة   )3M(الممدد  حمض 

غة الراسب ة للرواسب  لون الراسب  ص ائ م   الخواص الك
نتیجة 

اراال   خت

PbCl2 ض   أب
ل و  ،في الماء الساخن ینحلُّ  رومات  ًا أصفرَ راسُشِّ مع 

  .رصاصال
Pb2+ 

Hg2Cl2 ض   أب
تحول  ال ینحلُّ في الماء الساخن، إلى اللون لون الراسب و

سید األمونیوم بإضافة  سوداأل   .محلول هدرو
Hg2

2+  

AgCl ض   أب

سید في  ینحلُّ ولكن ال ینحلُّ في الماء الساخن،  محلول هدرو

، ثمَّ  ل معقد الفضة النشادر سبب تش ةً األمونیوم   یترسب ثان

  .الممدد زوتبإضافة حمض اآللورد الفضة 

Ag+  

  

ة –2 اتیونات الفئة الثان   :الكشف عن 

ارضع في أنبوب  اد الشمس ،من محلول العینة )مل1(اخت استخدام ورق ع إذا لم ،فوتأكد من حموضة الوس 

اً الوس ن  لور الماء، ثمَّ أضف عدة قطرات من  ،حمض ، برت الصودیوممن محلول )مل1(أضف حمض 

ن  ن إلى ما  مائيٍّ  في حمامٍ سخِّ ان لعدة دقائ َدوِّ ُل راسٌب فإذا لم ف ،الغل عني أنَّ یتشَّ حو  هذا  المحلول ال 

ةأیون لإذا أمَّا  .ات الفئة الثان ة اتیوناتللتمییز بین ) 2(ستخدم الجدول فن ،راسب تشّ   .الفئة الثان
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ة): 2(الجدول  اتیونات الفئة الثان   التمییز بین 

ٍ حمضّي من Na2S أو H2S :اشف الفئة   HClفي وس

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

As2S3 أصفر  
سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  ال ینحلُّ ،) 2M(هیدرو

ز والساخن  HClفي    المر
As3+  

SnS2 أصفر  
سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  في  ینحلُّ ،  )2M(هیدرو

HCl ز   المر
Sn4+ 

Sb2S3 
 برتقاليّ 

  غام

سید البوتاسیوم أو الصودیوم ینحلُّ في  ، )2M(ینحلُّ في هیدرو

HCl ز    المر
Sb3+  

SnS في  ینحلُّ    بنيHCl ،ز   +Sn2  . األمونیومبرتید متعدد وفي  المر

HgS سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  ال  أسود ینحلُّ  ال،)2M(هیدرو

نحلُّ في الماء الملكي HNO3في    . الممدد والساخن، و
Hg2+  

Bi2S3 أسود  

سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  ال  ینحلُّ ،) 2M(هیدرو

ان، ثمَّ  HNO3في  الغل ل  NaOH ُأضیفإذا الممدد  ُشِّ
سید البزموتراس َض من هدرو   .ًا أب

Bi3+  

CuS أسود  

سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ ال   ینحلّ ،) 2M(هیدرو

سید إذا ، ثمَّ الممدد والساخن HNO3في ُأضیف محلول هدرو

ل معقد  قاتم أزرق یتحول لون المحلول إلى  األمونیوم سبب تش

  .النحاس النشادر 

Cu2+  

CdS  أصفر  
سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  ال  ینحلُّ ،) 2M(هیدرو

  . الممدد والساخن HNO3في
Cd2+  

pbS أسود  

سید البوتاسیوم أو الصودیومفي ینحلُّ  ال  ینحلّ ،) 2M(هیدرو

حمض الكبرت  ُأضیفإذا ، ثمَّ الممدد والساخن HNO3في 

ن الممدد  برتات الرصاص راسبٌ  یتكوَّ ُض من    .أب

Pb2+  
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اتیونات الفئة الثالثة –3   :الكشف عن 

ارضع في أنبوب  لور  )مل1(أضف ، ثمَّ من محلول العینة )مل1(اخت عد ذلك أضف  داألمونیوممن محلول 

سید األمونیوم،من  )مل1( ح قلو د أنَّ تأكَّ  محلول هدرو اد الشمس ةورقاستخدام  اً المحلول أص   .ع

ُل راسبٌ  إذا لم ة واستخدم المحلول یتشَّ لإذا أمَّا  .نفسه انتقل إلى الكشف عن الفئة التال ف على فتعرّ  راسبٌ  تشّ

  : )3( الكاتیون من الجدول

اتیونات الفئة الثالثة) 3(الجدول    التمییز بین 

سید األمونیوم+  مونیوماأللورد : اشف الفئة   محلول هدرو

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

Al(OH)3  ض ة من  ینحلُّ   أب اف ة  م سیدفي   +Al3  .الصودیوم هدرو

Fe(OH)2 
ض یتحول إلى  أب

  بنيأخضر ثمَّ إلى 
سید الصودیوم ات مثل هدرو   +Fe2  .ال ینحلُّ في القلو

Fe(OH)3 سید الصودیومال   بني ات مثل هدرو   +Fe3  .ینحلُّ في القلو

Cr(OH)3  ّ   مخضر رماد

سید عند إضافة  ینحلُّ  وماء  الصودیومهدرو

ُل محلوًال أصفَر من أیون  سجیني، وُشِّ أو

  .الكرومات

Cr3+  

  

عة –4 اتیونات الفئة الرا   :الكشف عن 

ارضع في أنبوب  لور  )مل1(أضف ، ثمَّ من محلول العینة )مل1(اخت عد ذلك أضف  األمونیوم، دمن محلول 

سید األمونیوم،من  )مل1( اً  تأكد أنَّ  محلول هدرو ح قلو اد الشمس، ثمَّ  المحلول أص أضف استخدام ورق ع

،ن إلى ما قبل خِّ وسَ  ،برت الصودیوم من محلول  )مل1( ان في حمام مائيٍّ لعدة دقائ فإذا لم یتكّون  الغل

ة راسب لإذا ، أمَّا انتقل إلى الكشف عن الفئة التال ن التعرّ ف ،راسبٌ  تشَّ االستفادة من  ف على الكاتیون م

لور  :مالحظة ).4(الجدول  سید األمونیوم، وذلك لقبل إضافة  داألمونیومأضف محلول  منع ترسب محلول هدرو

سید عة والخامسة والمغنیزوممعادن الفئ هدرو   .ة الرا
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عة): 4( الجدول اتیونات الفئة الرا   التمییز بین 

سید األمونیوم +د األمونیوملور (في وس موقي نشادر  Na2S: اشف الفئة   )محلول هدرو

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

ZnS ض   أب
لور الماءفي  ینحلُّ  في حمض ال ینحلُّ ، و )1M(الممدد حمض 

  .الخلِّ 
Zn2+ 

MnS ورد فاتح  
لور الماءفي  ینحلُّ  في حمض  نحلُّ ، و )1M(الممدد حمض 

  .الخلِّ 
Mn2+ 

NiS ,COS أسود  
لور الماءفي ینحلُّ  ال الماء . )1M(الممدد حمض  ینحل 

لور الماءوالتسخین سجیني بوجود حمض    .األو

CO2+أوNi2+ 

  

اتیونات الفئة الخامسة –5   :الكشف عن 

ارضع في أنبوب  لور  )مل1(أضف ، ثمَّ من محلول العینة )مل1l(اخت عد ذلك أضف  األمونیوم دمن محلول 

سید األمونیوم اً فنقطة  محلول هدرو ح المحلول قلو ص اد الشمس ،نقطة حتى  استخدام ورق ع عد .تأكد  أضف 

رونات  لذا إف األمونیوم،ذلك زادة من محلول  ض دلَّ راسب  تشّ اتیونات الفئة الخامسةعلى وجود أب  ،احد 

استخدام الجدول    . )5(ونمیز بینها 

اتیونات الفئة الخامسة): 5(الجدول    التمییز بین 

سید األمونیوم +د األمونیوملور (في وس موقي نشادر  2CO3(NH4)  : اشف الفئة   )محلول هدرو

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

BaCO3  ض   أب

رومات   ، وٕاذا ُأضیف محلول  ینحلُّ في حمض الخلِّ

ُل راسٌب أصفر اروم البوتاسیوم یتشَّ رومات ال   .من 

ار اللهب   أخضر فاتح: اخت

Ba2+ 

SrCO3  ض   أب

رومات   ، وٕاذا ُأضیف محلول  ینحلُّ في حمض الخلِّ

ُل راسٌب أصفر   .البوتاسیوم ال یتشَّ

ار اللهب   أحمر قرمز : اخت

Sr2+  
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CaCO3  ض   أب

رومات   ، وٕاذا ُأضیف محلول  ینحلُّ في حمض الخلِّ

ُل راسٌب أصفرُ    .البوتاسیوم ال یتشَّ

ار اللهب   أحمر آجر : اخت

Ca2+  

  

اتیونات الفئة السادسة –6   :الكشف عن 

ة ع الخطوات التال   :للكشف ات

ارضع في أنبوب  –1 لور  )مل1(أضف ثمَّ  .من محلول العینة )مل1(اخت عد ذلك  األمونیوم دمن محلول 

سید األمونیوممن  )مل1(أضف  عد ذلك . محلول هدرو ة من محلول فوسفات  )مل1(أضف  ، ُرجَّ الصودیومثنائ

ُل راسبٌ  ،األنبوب بلطفٍ  َض  یتشَّ   .في حال وجود المغنیزوم أب

ارضع في أنبوب  - 2 سیدمن محلول ) مل1(أضف ثمَّ  .من محلول العینة )مل1(اخت سخن ،الصودیوم هدرو

شف عنه برائحته الممیزة  على حمام مائي  اد الشمس الحمراء فینطل غاز النشادر الذ  له ورقة ع تحو و

الماء لور  أو. اللون األزرق إلى  اللون والمبللة  اب من  یله ض حمض القرب من أنبوب مبلل  األمونیوم دبتش

ز لور الماء   .المر

قة اللهب البوتاسیوم أیون شف عن  - 3 س قضیب من الزجاج في المحلولطر تعرض ثمَّ  ، عن طر تغط

ظهر اللهب بلوٍن بنفسجي   .القضیب إلى لهب ف

حٍ   - 4 اللون األ فإذا ،ضه إلى اللهبوعرِّ  ،محلول العینة بلل ورقة ترش على وجود برتقالّي دلَّ ال صفرتلون 

  .اتیون الصودیوم


