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  جلسة الثالثةال

ة   المعایرات الحجم
  

  :مبدأ التحلیل الحجمي
یز  (volumetric analysis)عتمد التحلیل الحجمي  ة بهدف تحدید تر ة نوع ائ م على تفاعالت 

اسّي  المحلول الق یز من مادة ما والذ ُیدعى  استخدام محلول معلوم التر  standard)مادة مجهولة 
solution).  
ء إلى المحلول المدروس إلى یوضع لد  اسّي في سحاحة مدرجة ومن ثمَّ ینق ب المعایرة المحلول الق

ة المادة المدروسة ًا لكم ائ م افئًا  اسّي المضاف م ة المحلول الق م ح  عرف بنقطة ، أن ُتص وهذا ما 
ة للمادة المدروسةالتكافؤ  افئات الغرام افئات  وهي نقطة نظرة یتساو عندها عدد الم مع عدد الم

ة للمادة الكاشفة  ون لدینا عدد موالت المادة المدروسة ( الغرام حسب معادلة التفاعل الموزونة  أ 
ع ،) عدد موالت المادة الكاشفة مقسومة على ستكیومترتها = مقسومة على ستكیومترتها  وال نستط

ة  المعایرات اآلل ًا إال  ة  أما النقطة التي، تحدیدها عمل نحصل علیها أثناء المعایرة فهي نقطة نها
ة جدًا من نقطة  جب أن تكون قر ة . التكافؤ النظرة وال تنطب علیهاالمعایرة و وتحدد نقطة نها

ة   :المعایرة بإحد الطرائ التال

 تغیر لون المشعر -
 تغیر لون إحد مواد المعایرة -
ر أو اختفائ - ة مثل ظهور ع ائ م ة و ة للمحلول، الكمون طرائ فیزائ ة الكهرائ ه الناقل

 . الخ......الكهرائي للمحلول،

ة   :أنواع المعایرات الحجم
ة  - 1  ).تفاعالت التعدیل(األساسّة  –معایرات التفاعالت الحمض
 .معایرات األكسدة واإلرجاع - 2
 .معایرات الترسیب - 3
ل الُمعقَّدات(معایرات التعقید  - 4 ة بتش  ).المصحو

ات في    :التحلیل الحجميالحسا

ة           :للتفاعل العام التالي على ما یلي عتمد جوهر المعایرة الحجم
aA + bB               cC + dD  

  
ةعند  ن تطبی العالقة التال م   :نقطة التكافؤ 
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لٌّ  مثل  BBAA:  من حیث  VMVM ةالحجم وال ,,, ةللمادة المراد معایرتها والحجم  مول للمادة  والمول
ة اس المعایرة الق  .المستخدمة 

ة والمادة   Aفرض أن المادة  اس یز  B هي المادة الق ة ُتحسب هي المادة مجهولة التر ما  Bمول
 :یلي 
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یز  )/(الغرام في اللیتروأمَّا التر lgC ساو حاصل جداء    ة المحلول ف )/(مول lmolM  الكتلة
ة  )/(المول molgM r:  

)/(. lgMMC r 
ة ة األساس  :المعایرات الحمض

ة الحموض أو األسس، وهي تصف تفاعالت  م تستخدم معایرات التعدیل على نطاق واسع لتعیین 
سیل الناتجة من تأین األساس  أیونات الهیدرونیوم الناتجة عن تأین الحموض مع أیونات الهیدرو

یل الماء الضعیف التأین  .لتش

ةات المشعر  ة األساس   :الحمض

م  ة وتغیر لونها ضمن ق فة التأیُّن لها خواص أساسّة أو حمض ة ضع هرلیتات عضو المشعرات هي 

  .الوس pHمحّددة من 

  .الذ تغیر ضمنه لونها pHأساس ومجال الـ  -عض مشعرات الحمضالتالي ُظهر الجدول 
  

  أساس  –عض مشعرات الحمض 

 pHمجال الـ  المشعر
  تغیر اللون 

 أساس  –حمض 

برتقالي المتیل 

انتین"  "الهل
 أصفر –برتقاليّ   أحمر ، 3.1 – 4.4

م اللون  8.2-9.8 فینول فتالئین  أحمر ورد، عد

اد الشمس  أزرق ، أحمر  5.8-8.2 ع

 أصفر  ،أحمر  4.2 – 6.3 تیلیأحمر الم

  

ار المشعر في المعایرات ة اخت   :ف



 روزانا بدران. أ –عملي الكیمیاء العامة والعضویة 
 

3 
 

مـة الــ       ـن إلـى ق م ار المشعر الذ یتغیر لونه أقرب ما  نقطـة  pHمن الواضح أنك تحتاج إلى اخت
  .ل، وهذا یختلف من معایرة إلى معایرة أخر یالتعد

  

  القسم العملي
  

ًا  یزه تقر لور الماء تر س حمض  رونات الصودیوم    0.1Mتقی   :0.1Mبواسطة 
س الحموض، ة من أكثر المواد المستخدمة في تقی رونات الصودیوم الالمائ ، وأسهلها تناوالً  تعد 

رونات الصودیوم على التفاعل التالي وتستند لور الماء بواسطة  س حمض  ة تقی :عمل   
2232 22 COOHClNaHClCONa   

  :طرقة العمل
لور الماء - حمض   .جهز السحاحة وامآلها 
الماصة  - رونات الصودیوم إلى  مل 5انقل  ثم أضف قطرة إلى ، أرلینة المعایرةمن محلول 

اللون األصفر، لیقطرتین من مشعر برتقالي المیت  .الح تلون المحلول 
التدرج مع التحرك المستمر ألرلینة المعایرة حتى  ابدأ المعایرة بإضافة الحمض من السحاحة  -

 .ظهور اللون األحمر
لور الماء الذ لزم للمعایرة -  . سجل حجم حمض 
التها، رر التجرة مرتین أو ثالثاً  - عدًا القراءة التي تختلف عن زم  .ثم خذ متوس القراءات مست
یز  - لور الماء والتر ة حمض   .الغرام في اللیتراحسب مول

س  لور الماء المق استخدام محلول حمض  سید الصودیوم  معایرة محلول من هیدرو
قاً    :سا

قة العمل   :طر
یز - لور الماء المعلوم التر حمض   .جهز السحاحة وامآلها 
الماصة  - سید الصودیوم إلى  مل 5انقل  ثم أضف قطرة إلى ، أرلینة المعایرةمن محلول هیدرو

اللون األحمر، فتالئینقطرتین من مشعر الفینول   .الح تلون المحلول 
التدرج مع التحرك المستمر ألرلینة المعایرة حتى   - ابدأ المعایرة بإضافة الحمض من السحاحة 

 .زوال اللون 
لور الماء الذ لزم للمعایرة -  . سجل حجم حمض 
عدًا القراءة التي، رر التجرة مرتین أو ثالثاً  - التها ثم خذ متوس القراءات مست  .تختلف عن زم
یز  - سید الصودیوم والتر ة هیدرو  .الغرام في اللیتراحسب مول
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قاً  - س سا لور الماء المق استخدام محلول حمض  سید األمونیوم    :معایرة محلول من هیدرو
لور الماء - حمض   .جهز السحاحة وامآلها 
الماصة  - سید األمونیوم مل 5انقل  ثم أضف قطرة إلى ، المعایرةأرلینة إلى  من محلول هیدرو

اللون األصفر، قطرتین من مشعر برتقالي المیتیل  .الح تلون المحلول 
التدرج مع التحرك المستمر ألرلینة المعایرة حتى   - ابدأ المعایرة بإضافة الحمض من السحاحة 

 .ظهور اللون األحمر
لور الماء الذ لزم للمعایرة -  . سجل حجم حمض 
التها، مرتین أو ثالثاً رر التجرة  - عدًا القراءة التي تختلف عن زم  .ثم خذ متوس القراءات مست
سید األمونیوم - ة هیدرو یز  احسب مول  .الغرام في اللیتروالتر

 


