
Identification for elements

تشخیص العناصر
الجزء النظري 

یتضمن الكشف عن وجود  العناصراالخرى مع الكاربون والھایدروجین  والداخلة في تركیب 
الخ یعرف ھذا  بلتحلیل النوعي . وال  ( S, O , N , Cl , Br , F , I) مثل المادة العضویة

الن جمیع المركبات العضویة تحتوي على  نحتاج للكشف عن الكربون في المركب العضوي
  .كربون

 Lassaigne ومن أشھر الطرق المستخدمة في ھذا الكشف طریقة  اختبارالسین
test  وتتضمن ھذه الطریقة صھر المادة العضویة المجھولة مع فلز الصودیوم وھنا تتحول 

ھذه  العناصر الالعضویة إلى یحولھا إلي أمالح غیر عضویة قابلة للذوبان في الماء یسھل 
والكبریت إلى NaCN إجراء الكشف النوعي لھا حیث یتحول النتروجین إلى سیانید الصودیوم 

NaX   والھالوجینات إلى ھالیدات الصودیومNa2Sكبریتید الصودیوم



الجزء العملي 

البراق ( بحجم حبة العدسة) ومن الضروري استخدام زیادة من  اخذ قطعة صغیرة من الصودیوم-1
الصودیوم لغرض تحول مادة ثایوسیانات الصودیوم المتكونة في حالة وجود الكبریت 

في نفس المركب  في أنبوبة اختبار صغیرة من الزجاج  NaCN  ،Na2S والنتروجین معا إلى
البایركس الجافھ و تسخن بحذر لحین التكور للصودیوم 

أوقطرتین من  كمیھ من المركب العضوي المجھول بقدر الصودیوم المنصھر المتكور إضافة-2
المادة العضویة السائلھ ویسخن المزیج معا لحین االحمرار مع مالحظھ عدم خروج االبخره 

مل من االیثانول نقوم بتكسیر الصودیوم بالمحرك الزجاجي  1 برد أنبوبة الختبار ثم أضف-3
مل من الماء المقطر ویسخن المزیج لحد الغلیان  للتخلص من  5 وبلطف وثم نضع

الشوائب ان وجدت مع التحریك بالمحرك الزجاجي الستكمال االذابھ رشحھ بحیث نحصل 
على راشح رائق وبخالفھ یقصر بمادة الجاركوول ویعاد ترشیحھ مره اخرى

یقسم الراشح الرائق في انابیب االختباراالربعھ  لكي تجرى االختبارات الكشف عن -4
العناصر وحسب الجدول التالي :

الكشف عن الكبریت
Tube 1

الكشف عن الناتروجین
Tube 2

الكشف عن الھالوجین
Tube 3

مل من الراشح1
+

حامض الخلیك(قطرات)
+

محلول خالت الرصاص 
(قطرات)

ظھور راسب اسود دلیل  على 
وجود عنصر

الكبریت
--------

یالحظ ان ھذا النوع من 
الكشف الیحتاج الى

تعرض المزیج الى حراره

مل من الراشح1
+

)      0.5gmكبریتات الحدیدوز(

  یعرض المزیج الى الحراره 
     الغیر مباشره (غلیان)

یبرد المزیج ویحمض بقطرات 
من حامض  الكبریتیك 

%30المخفف 
ظھور الصبغھ البروسیھ 

الزرقاء المخضره
 دلیل على وجود عنصر      

الناتروجین

الكشف العام

مل من الراشح1
+

حامض النتریك المخفف(قطرات)

یسخن المزیج ثم یبرد ویضاف قطره من محلول 
(نترات الفضھ) الفضھ

 Br/ اصفرباھتI اصفر/ –Clظھورراسب ابیض/
  tube   4الكشف الخاص

قلیل من الراشح +ویحمض بحامض الكبریتیك 
 CCl4المخفف+ قطرات من

قطره من ماء 2(رج المزیج بھدوء) اضافھ
Br )الكلور(الراسب برتقالي/

اضافھ قطرات اضافیھ من ماء الكلور یتغیر لون 
 )I/ المزیج الى (البنفسجي

االستمرارباالضافھ یختفي اللون ویتكون راسب 
)Cl  /االبیض(دلیل وجود


