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عنوان التجربـة  :المعايرة اللونية والمعايرة عن طريق قياس الناقلية في التفاعالت حمض-أساس

-

 ء :
فھم مبدأ المعايرة حمض -أساس اعتمادا على خاصية تغير لون كاشف
مفھوم مدلول نقطة التكافؤ
حساب تركيز مجھول ) (caلمحلول  HClبواسطة معايرته بمحلول  NaOHتركيزه معلوم .
فھم مبدأ المعايرة حمض -أساس اعتمادا على قياس ناقلية محلول
تحديد نقطة التكافؤ على البيان ) .G=f(Vوحساب تركيز محلول مجھول .
التعرف على نقطة التكافؤ اعتمادا على تغير اللون.

األدوات:
 -حامل

األجھزة:
 مخلط مغناطيسي محرك مغناطيسي GBF -خلية قياس الناقلية

البروتوكول التجريبي :
الزجاجيات:
 بيشر سحاحة مدرجة ماصة كؤوسالمواد الكيميائيـة :
 محلول HCl محلول NaOH -كاشف BBT
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المعايرة اللونية حمض – أساس
القيام بتجربة المعايرة يھدف إلى البحث عن كمية المادة لنوع كيميائي في محلول مائي .
يسمى المحلول المعايَر الذي يحدث له تفاعل كلي وآني  ،مع نوع كيميائي في محلول آخر تركيزه معلوم نسميه محلول
معاي ِ◌◌ٍ ر
ِ
إن استعمال ھذه الطريقة في تحديد كمية المادة البد أن تتوفر فيھا بعض الشروط  ،مثل اآلنية في التفاعل عند مزج المحلولين
أي التفاعل يجب أن يحدث بسرعة بمجرد التقاء المتفاعلين  ،والشرط الثاني أن يكون التفاعل تام وكلي أي أن كل أفراد
المتفاعالت تشارك في التفاعل وال تبقى كميات أخرى في حالة توازن ) غير متفاعلة ( .
التجربة: 1
سحاحة بھا
ضع  Va= 20mLمن محلول  HClفي بيشر سعته  100mLمع محراك
Na++OHمغناطيسي وأضف قطرتين من محلول  ، BBTقم بتحضير محلول NaOH
تركيزه معلوم . Cb = 10-2mol.L-1
 امأل السحاحة بالمحلول المحضر من . NaOH اضبط سطح المحلول داخل السحاحة على إشارة الصفر . شغل المحراك المغناطيسي  ،ثم ابدأ في إضافة قطرات من محلول NaOHبواسطة السحاحة .
 ما ھي األدوات الزجاجية الالزمة ألخذ  20mLمن محلول . HCl ماصة سعتھا 20mLحـامل
 ما ھو لون المحلول في البيشر عند إضافة كاشف  BBT؟ ) قبل إضافةالمحلول األساسي من السحاحة (
 لون المحلول في البيشر عند إضافة كاشف  BBTأصفر. عند إضافة األساس على الحمض فإنه يحدث تفاعل يسمى تفاعل حمض –بيشر به
أساس
H3O++Clبواسطة الثنائية حمض  /أساس لكل محلول وھو سريع وتام .
مخلط كھربائي
 ماھما الثنائيتان أساس /حمض الداخلتان في التفاعل ؟ الثنائيتين ھما . ( H3O+/H2O ) ، ( H2O/OH- ) : أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بينھما .+
+
) ( H aq+ Cl aq ) + ( Na aq+OH aq) = ( Na+aq+Cl-aq )+ H2O(l
أ  -بداية المعايرة :
في بداية المعايرة نبدأ بإضافة قطرات من محلول  NaOHالموجود في السحاحة على محلول  HClالموجود في البيشر .
 ھل يحدث تغير في لون المحلول ؟ علل إجابتك . يختفي اللون األصفر تدريجيا بسب تفاعل  HInو HO ما ھو المتفاعل المحد للتفاعل حمض – أساس الحادث في بداية المعايرة ؟ في البداية يكون األساس ) (HO-ھو المتفاعل المحد . حدد المتفاعل الموجود بزيادة وأمأل جدول تقدم التفاعل من أجل حجم مضاف من األساس قدره . Vb المتفاعل الموجود بزيادة ھو الحمض ). (H3O+0
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التقدم ) (xمول
0
x
Xmax= CbVb

)H2O + (Na+aq+Cl-aq
0
0
x
x
xmax
xmax

حيث :
 : Caتركيز محلول الحمض
ِ◌ : Cbتركيز محلول األساس
 : Vbحجم المحلول األساسي المضاف من السحاحة إلى البيشر .
2

=

)(H+aq+Cl-aq)+(Na+aq+OH-aq
na=CaVa
nb=CbVb
CaVa-x
CbVb-x
CaVa-xmax
0

ب -نقطة التكافؤ :
أكمل إضافة قطرات من محلول  NaOHحتى تالحظ تغير في اللون وال يزول بالتحريك  ،عندھا توقف عن اإلضافة .
 ما ھو اللون الجديد للمحلول في البيشر ؟ اشرح لماذا تحدث ھذه الظاھرة . عند ھذه النقطة يستھلك كل المتفاعل المعايَر والمتفاعل المعايِر ،لذا يأخذ المحلول اللون األخضر،ألن[HIn]=[ In ]: احسب التقدم  xباستخدام جدول تقدم التفاعل السابق  ،بداللة  Vaو Caثم بداللة ◌ٍ  Vbو Cbإذا علمت أنه في ھذهكلية .
الحالة المتفاعالت تفاعلت
CaVa–X = 0
X = CaVa
X = CbVb
CbVb –X = 0
-

ارمز لـ  Vbبالرمز  Vbeqوأوجد العالقة بين  ، Ca ، Va ، Vbeq ، Cbحيث CaVa= CbVbeq :

-

CV
العالقة ⇒ C a = b bE :
Va

⇒ C aVa = CbVbE

)

(

)

(

n0 H 3O + = n E HO −

 احسب التركيز  Caلمحلول HCl احسب النسبة بين كمية مادة المتفاعلين عند نقطة التكافؤ وقارنھا مع النسبة بين األعداد الستوكيوميتريةج -بعد التكافؤ :
استمر في إضافة األساس .
 ھل يتغير اللون ؟ علل إجابتك  - .ما ھو المتفاعل المحد اآلن ؟ يتحول اللون إلى األزرق وذلك إلستھالك كل شوارد ) (H3O+وزيادة شوارد ) (HOاالستنتاج :
محلول  HClيتلون باألصفر مع  BBTوعند إضافة حجوم من األساس له  ،يتفاعل الحمض واألساس فتنقص
شدة اللون األصفر الذي يتحول تدريجيا إلى األخضر وعند نقطة التكافؤ التي تتميز بأن كمية المواد المتفاعلة تكون
بنسب األعداد الستيكيومترية لمعادلة التفاعل الحادث  .في ھذه النقطة تكون المتفاعالت قد تفاعلت كلية .
قبل نقطة التكافؤ كان المتفاعل المحد ھو ھيدروكسيد الصوديوم وبعد نقطة التكافؤ أصبح المتفاعل المحد ھو
حمض كلور الماء إذن نقطة التكافؤ ھي النقطة التي يتغير فيھا المتفاعل المحد .
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المعايرة عن طريق قياس الناقلية في تفاعالت حمض – أساس
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التجربة : 2
 خذ  2mLمن المحلول التجاري لھيدروكسيد الصوديوم بواسطة ماصة ،وأضف إليھاماء مقطر حتى يصبح لحجم  500mLوأفرغھا في بيشر .
 أضف إلى المحلول قطرتين من أزرق البرموتيمولBBT امأل السحاحة بمحلول (H3O++ Cl-)HClتركيزه . 0,1mol/L ركب الدارة كما في النشاط السابق  ،أدخلخلية القياس في البيشر الذي يحتوي محلول ) NaOH(100mLوقس شدة التيارI
وفرق الكمون بين طرفي الخلية  ، Uسجل لون كاشف أزرق البرموتيمول .
أضف حجما  Vمن المحلول الحمضي في السحاحة وفي كل مرة قس I ، Uوسجل لون
المحلول في البيشر كما في الجدول :
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 -1أكتب معادلة التفاعل الحادث بعد مزج المحلولين  .ما ھو نوع ھذا التفاعل ؟
 -2احسب قيم الناقلية ) G(m.Sللجزء من المحلول المحصور بين لبوسي خلية قياس الناقلية  ،امأل الجدول ثم ارسم
) G=f(Vواشرح البيان .
 -3اشرح تغيرات لون الكاشف . BBT
 -4أنشئ جدول تقدم التفاعل من أجل  : Veq ، V<Veqالحجم عند نقطة التكافؤ  ،ثم من أجل . V>Veq
 -5كيف نميز نقطة التكافؤ في البيان ). G=f(V
 -6عين نقطة التكافؤ ثم احسب] [ OH-aqفي المحلول المعاير  ،ثم ] [ OH aqفي المحلول التجاري ) المنظف ( .
الحــــــــــــــل :
 -1معادلة التفاعل الحادث ھي :
)H3O+(aq) + OH-(aq) = 2H2O(l
نوع التفاعل  :ھو تفاعل حمض – أساس .
 -2نتائج القياس لقيم ) G(sمن العالقة  G=I/Uكما يلي :
11,0 9,1
7,5
6,3
8
12
16
20
أزرق أزرق أزرق أزرق
6, 8 6, 9 7, 95 16
24
25
27
35
أصفر أصفر أصفر أزرق

G(mS) 14,2 12,8
)V(ml
0
4
أزرق أزرق لون الكاشف
)G(mS
6,2 6,5
)V(ml
22
23
أزرق أزرق لون الكاشف

0,069

 البيان )G=f(V24,5
4

شرح البيان  :نميز في البيان ثالثة مراحل :
أ -قبل التكافؤ :
عند إضافة الحمض تتفاعل شوارد الھيدرونيوم مع شوارد الھيدروكسيد لتعطي الماء ،فيتناقص تركيز شوارد الھيدروكسيد
أكبر من عدد موالت الھيدرونيوم المضافة من السحاحة إذن تبقى شوارد الھيدروكسيد في البيشر بعد تفاعل حمض–أساس ،
ولذلك المحلول الناتج أساسي  ،فيكون لون الكاشف أزرق في المحلول .
ب-عند نقطة التكافؤ :
+
–
يكون عندھا كل الشوارد  OHقد تفاعلت مع الشوارد  H3Oوينتج الماء لذلك الناقلية تكون لھا أدنى قيمة ألن عدد الشوارد
أقل ما يمكن  .تعني نقط التكافؤ نقطة تقاطع المستقيمين الناتجين من البيان ) G=f(Vقبل التكافؤ وبعد التكافؤ  .كما في البيان
ج -بعد نقطة التكافؤ :
+
نضيف محلول الحمض فتضاف شوارد  H3Oفي الكأس وتبقى في المحلول إال أنھا ال تتفاعل مع  OHالتي تفاعلت كلية
عند نقط التكافؤ  .فتزداد الناقلية للمحلول بسرعة ألن شوارد  H3O+ذات ناقلية نوعية مولية عالية  ،وعليه يكون المحلول في
الكأس حمضي ولذلك فإن لون الكاشف أصفر .
 – 3شرح تغير اللون :
 قبل التكافؤ  :لون المحلول أزرق ألن المحلول أساسي .عند نقطة التكافؤ  :لون المحلول أخضر ألن المحلول معتدل . بعد نقطة التكافؤ  :لون المحلول أصفر ألن المحلول حمضي . -4جدول تقدم التفاعل :
المرحلة االبتدائية
قبل التكافؤ
نقطة التكافؤ
بعد نقطة التكافؤ

عدد موالت المحلول األساسي التجاري
0,1 x C
0,1 x C - 0,1V
0,1 x C - 0,1 . Veq= 0
0

عدد موالت الحمض المضاف
0
0,1 x V
0,1Veq= 0,1x0,0245x10-3mol
0,1( V - 0,0245 ) mol

 -5عند نقطة التكافؤ تكون كمية مادة الحمض وكمية مادة األساس في المنظف في تناسب مع األعداد الستوكيوميترية
وھي بيانيا النھاية الحدية الصغرى للدالة  ، G = f(V):أوھي النقطة التي يأخذ عندھا المحلول اللون األخضر .
0,1.C=0,1Veq=2,45x10-2mol
حيث نقرأ من البيان Veq=24,5ml
ومنه :

C=2,45x10-2mol/L

 -6حساب تركيز المحلول المنظف :
بما أننا عايرنا محلول مخفف من المنظف ووجدنا تركيزه المولي  ، C1= 2,45x10 mol/Lباستخدام قانون التخفيف :
-2

C1V1=C2V2

ومنه C2= V2/C1V1 :
فنجد C2= 0,45x10 x500/2=6,12mol/L :
-2
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