
 تحضير ثالثي كلوريد خماسي أمين الكوبالت

Preparation of Chloropentamine Cobalt (3) Cloride 

 :معادلة التحضير 

4CoCl2 +4NH4Cl +16NH3 +O2→ 4[Co(NH3)5Cl]Cl2↓ +H2O 

 :طريقة العمل

سعته  كأسملل من محلول األمونٌا المائً المركز فً 30جم من كلورٌد األمونٌوم بواسطة  5أذٌبً  -1

 .ملل250

تضاف )باستمرار الكأسجم من كلورٌد الكوبالت الثنائً المرتبط بست جزٌئات ماء مع تحرٌك  10أضٌفً  -2

 (الكمٌة على دفعات

مع اختفاء كلورٌد الكوبالت المحمر  (hexaminecobalt (2) chloride)صفر من أ-ٌتكون راسب زهري

 .إهمالهٌمكن  أي تأكسد جوي هنا. تفاعل طارد للحرارة بوذوبانه 

فً تٌار ضعٌف من السحاحة مع التحرٌك  H2O2   30%ملل من8 أضٌفًاذهبً إلى خزانة الغازات ثم  -3

 إلتمام األكسدة 

 كوٌن رغوة وطرد مزٌد من الحرارة ٌذوب كل الراسب المتكون سابقاً وٌعطً لون أحمر داكن مع ت

لمركز مع تحرٌك للمحلول الساخن من ملح ا HCl    ملل من 30بحذر  أضٌفًبعد انتهاء الفوران كلٌاً  -4

 . األمٌن الخماسً المائً

 لماذا؟.تتكون غازات ثقٌلة من كلورٌد األمونٌوم *

ٌتكون راسب بنفسجً تاركا فوقه طبقه من المحلول األزرق )دقٌقة 15سخنً على حمام بخار لمدة  -5

 .راشحتخلصً من الو( تحت ضغط)الراسب المتكون رشحً ببطئ ثم بردي (.المخضر

  6N HCIملل من حمض 20ـ ملل من الماء المثلج على دفعات متبوعة ب20اغسلً الراسب بواسطة  -6

 (درجات مئوٌة 10   اقل من)المبرد

 .اإلٌثر أو باألستونوثم    methyl or ethyl   %95اغسلً الراسب بالكحول  -7

المركب  إلىامونٌا مائً دقٌقة بالفرن وذلك لضمان تحول أي كلورٌد  30 درجة لمدة 100جففً عند  -8

 .المطلوب



 :احتياطات التجربة 

  



 :مالحظات 

 

 

  



 تحضيرثالثي كلوريد سداسي امين الكوبالت

Preparation of Hexaminecobalt (3) Cloride 

 معادلة التحضير

4CoCl2 + 4NH4Cl + 20NH3 +O2                       4  [Co(NH3)6]Cl3↓ + 4H2O 

 

 :خطوات التحضير 
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 :طريقة العمل 

 فً (جم من كلورٌد الكوبالت الثنائً مرتبط بست جزٌئات من الماء 9جم من كلورٌد األمونٌوم و6 )أذٌبً -1

 .ملل من الماء المغل13ً كأس ٌحتوي 

 decolorizing charcoalجم من الفحم 0.5بحذر  أضٌفً -2

ملل من 20 أضٌفًثم . درجة الصفر المئوٌة فً حمام من الثلج وملح كلورٌد الصودٌوم  إلىبردي الخلٌط  -3

 .زمحلول األمونٌا المرك

   H2O2ملل من فوق اكسٌد الهٌدروجٌن 18 وأضٌفًدرجات مئوٌة  10احفظً الحرارة عند اقل من -4

 .درجة مئوٌة20حرارة اقل من الوحركً المحلول بسرعة وحافظً على درجة 

حتى ٌختفً اللون الزهري )درجة  60  إلىسخنً الخلٌط  H2O2  كل كمٌة  إضافةعندما تنتهٌن من  -5

 (للخلٌط



 (تحت ضغط)بواسطة الثلج واجمعً الراسب بالترشٌح  بردي الخلٌط -6

صً من الفحم تخل، المركز   HCIملل من حمض  2.5ملل و 80 الراسب فً خلٌط ٌغلً من  أذٌبً -7

 بالترشٌح على الساخن

 .المركز وبردي الخلٌط  HCIملل من حمض 10الراشح  إلى أضٌفً -8

تحت )ثم اجمعً الراسب بالترشٌح(انتظري حتى ٌتم ذلك)المعقد المطلوب بالظهور تبدأ بللورات -9

 .  descicatorواغسلٌها باألسٌتون ودعٌها تجف داخل مجفف(الضغط

 :مالحظة

 (إضافتهفعال جداً وٌحدث فوران لدى  ألنه  H2O2إضافة ٌجب االنتباه والحذر عند )

 :احتياطات التجربة 

  



 :مالحظات 

 


