
 

   متريةpHالمعايرة الـ : عمل تطبيقي 
  

  

  :معايرة محلول حمض الخل
 = C2 من محلول حمض الخل تركيزه المولي هو V2 = 20 mLنضع في كأس بيشرحجما قدره 

0,01 mol/L ثم نضيف قطرات من كاشف أزرق البروموتيمول، و نضع التركيب فوق مخالط ، 
  .مغناطيسي

 و نثبتها في C2 = 0,02 mol/Lحلول للصود تركيزه المولي  بمmL 25نمأل سحاحة مدرجة سعتها 
  .حامل

  



 

 متر، بالطريقة التي رأيناها سابقا، ندخل المسبر في المحلول الحمضي، و نبدأ pHبعد معايرة مقياس 
  . من أجل كل إضافةpHفي تقطير محلول الصود شيئا فشيئا، و نقرأ قيمة الـ 

  .Microméga Hatierقيم الجدول مستنتجة من المحاكاة ( : و نسجل النتائج في الجدول التالي
  

8,0  7,0  6,0  5,5  5,0  3,0  1,0  0,5  0  V1(mL)

5,35  5,12  4,93  4,84  4,75  4,39  3,86  3,65  3,38  pH 
  

20,0  16,0  13,0  11,0  10,5  10,0  9,5  9,0  8,5  

11,70  11,52  11,26  10,81  10,52  8,25  6,03  5,71  5,50  
  

  ق البروموتيومل ؟ لماذا نضيف أزر-1
  . عين طبيعة المحاليل المعاَيرة و المعاِيرة-2
  . أكتب معادلة تفاعل المعايرة-3
  . عّرف التكافؤ-4

  . Vversé > Véquiv و Vversé < Véquiv ما هو المتفاعل المحد من أجل -5
  . عين بالحساب حجم الصود المضاف لبلوغ التكافؤ-6
  ).طيع استعمال محاكاةتست . ((pH = fV1 أرسم المنحنى -7
  . ادرس أجزاء المنحنى-8
   ؟6 في أي جزء تقع نقطة التكافؤ حسب إجابة السؤال -9

 ما هي الخاصية التي يمثلها المنحنى -10
verséVd
pHd

  . من أجل حجم في نقطة التكافؤ

  . عين بيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ-11
  هذه المعايرة ؟ ما هو الكاشف الملون المناسب ل-12

  :يعطى مجال التغير اللوني لبعض الكواشف
  

  



 

  الكاشف  مجال التغير

  أحمر الميثيل  4,8 – 6,0

  أزرق البروموتيمول  6,0- 7,6

  الفينول فتالين  8,2 – 10,0
  

  :تحليل التجربة
 إّن محلول حمض الخل و محلول الصود لهما نفس اللون الشفاف، نستعمل كاشف أزرق -1

ول لمعرفة أننّا قد بلغنا نقطة التكافؤ، حيث لونه في البداية يكون أصفرا في المحلول البروموتيم
الحمضي، و بمجرد بلوغ نقطة التكافؤ يتغير اللون، ثم بإضافة المحلول األساسي يتغير اللون إلى 

  .الزرق
  

  : طبيعة المحاليل-2
  .محلول حمض الخل: المحلول المعاَير
  .لصودمحلول ا: المحلول المعاِير

  

  : معادلة تفاعل المعايرة-3

OHHCOONaOHNaHCOOH 2aqaqaqaqaqaq
  

  : تعريف التكافؤ-4

  . و ينتج الماءOH قد تفاعلت مع OH3هي النقطة التي عندها تكون كل شوارد 
و هي كذلك النقطة التي تكون عندها الناقلية قد بلغت أدنى قيمة لها ، ألّن عدد الشوارد يكون أقل ما 

  .يمكن
  

  : المتفاعل المحد-5
كلما ) يتفاعل( أي قبل التكافؤ، فإن المتفاعل المحد هو الصود ألنه يختفي Vversé < Véquivمن أجل 

  أفرغ في كأس بيشر
 بعد نقطة التكافؤ، فإّن المتفاعل المحد هو محلول حمض الخل  ألنه قد ، أيVversé > Véquivمن أجل 

  .اختفى تماما
  



 

  : تعيين حجم الصود المضاف عند التكافؤ-6
  .نضع جدول التقدم

  
OH2  aq3COOCH  =  aqOH  aq3COOHCH  المعادلة  التقدم  

0  0    11VC  22VC  0  إبتدائية.ح  
maxx  maxx    0  max22 xVC  11max VCx نهائية.ح  

  

  .OH قد تفاعلت مع OH3نعلم أّن عند نقطة التكافؤ تكون كل شوارد 
  :لدينا من الجدول
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   .(pH = fV1 رسم المنحنى -7
  

  
  
  : دراسة أجزاء المنحنى-8
  

  .نالحظ أّن المنحنى يتكون من أربعة أجزاء
mL 3V0.- 1الجزء  b : يتزايد فيهpHبشكل ملحوظ، و تقعر المنحنى نحو األعلى .  
mL 9,9V3 - 2الجزء  b : نالحظ زيادة في قيمة الـpH  و انقالب  بشكل بطيء   

  .تقعر المنحنى
mL 1,10V9,9- 3الجزء  b : شكل المنحنى يكون تقريبا شاقوليا و تغير الـpH فيه 

  .و هي المنطقة التي توجد فيها نقطة التكافؤ. pHكبير، نقول أّن هناك قفزة للـ 
  .غير المنحنى اتجاهه ضعيفا من جديد ، و يpHيصبح تغير الـ : mL 1,10Vb - 4الجزء 

  .3 ، إذن فنقطة التكافؤ تقع في الجزء mL  10V1 لقد وجدنا أّن حجم التكافؤ هو -9



 

 الخاصية التي يمثلها المنحنى -10
verséVd
pHd

 في نقطة التكافؤ هو أنه يكون أعظميا إماّ بالقيمة 

  .العليا أو بالقيمة الدني
  .هو أعظمي بالقيمة العليا في هذه الحالة 

  

  
  

  : إحداثيات نقطة التكافؤ-11
  : نعينها بطريقة المماسات المتوازية، فنجد

2,8  pH  ,  mL  10VE b  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

  : الكاشف الملون المناسب-12
  . نقطة التكافؤ إلى مجال تغيره اللونيpHنعلم أّن الكاشف المناسب لمعايرة هو الكاشف الذي ينتمي 

  .هذه الحالة الكاشف المناسب هو الفينول فتالينفي 
  

 


