معايرة الpHمرتية (فرق اجلهد( Potentiometric titration
هدف التجربة:
يف جتربة اليوم سوف نقوم مبعايرة محض الهيدرولكويك  HClومحض الفوسفوريك  H3PO4بواسطة القاعدة  .NaOHبعد ذكل
سوف نقوم مبعايرة امحلض املوجود يف رشاب الكوال بواسطة القاعدة ،ليك نتعرف عىل امحلض املوجود يف الكوال.

حتضري اجلهاز للعمل:
قبل البدء ابملعايرة ،يمت حتضري هجاز ال pH-حسب التعلاميت املوجودة اماممك .بعد ذكل ميكن القياس فقط عن طريق الضغظ عىل
 Readوالانتظار لسامع نرة.

القسم الاول:
 .1اغلق صنبور انبوبة القياس وثبت مقع ًا عىل طرفه العلوي .مق ابضافة القاعدة  NaOH 0.1Mاىل ان تصل اىل خط الصفر.
 .2انتبه :اذا رٔايت فقاعات هواء ابلقرب من صنبور الانبوب (اللون الامحر) عليك ان تفتحه حبذر حىت خترج الفقاعات .بعد
ذكل مق ابضافة نفس احمللول اىل خط الصفر.
 .3تمت قراءة احلجم بواسطة السطح احملدب ( )meniscusالسفيل للسائل داخل انبوبة القياس وذكل عند النظر اليه مبسـتوى
العينني.
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meniscus

 .4انزل حبذر فائض السائل من انبوبة القياس حىت يصل مماس ا لسطح احملدب السفيل اىل خط الصفر .هذه يه نقطة الصفر
اليت مهنا تبد ٔاون معلية املعايرة.

معايرة محض الهيدرولكوريد :HCl
 .1قس  10مل من محض الهيدرولكوريد  HCl 0.1Mبواسطة املاصة ادلقيقة مث ضعه داخل اكٔس كمييائية نظيفة.
 .2اضف ماء مقطر اىل ان تصل  100مل .
 .3اضف  3-2نقط ،حسب احلاجة ،من املؤرش فينول فثالني .Phenole phthalene

معلية املعايرة:
 .1ادخل مغناطيس يف الاكٔس الكمييائية ،مث ضع الاكٔس عىل قرص مغناطييس حتت انبوبة القياس.
 .2ادخل الاقطاب ال pH-داخل احمللول يف الاكٔس الكمييائية ،مق بقياس ال  pHقبل معلية املعايرة .جسل القمي يف اجلدول
املوجود يف الصفحة الاخرية.
الرجاء احملافظة عىل مسافة أمان بني املغناطيس واالٔقطاب .االٔقطاب قابةل للكرس!
 .3مق ابملعايرة :انزل لك مرة  1مل من انبوبة القياس مث جسل قمية ال  pHيف اجلدول.
بعد لك اضافة جيب الانتظار بعض الوقت ليك يمت اخللط وبعدها اضغط .Read
 .4اسـمتر يف املعايرة حىت جحم  20مل من احمللول املضاف.
 .5ان املعايرة اليت مقت هبا مل تكن دقيقة .وليك تكون اكرث دقة يف اجياد نقطة الهنايةٔ ،اعد اخلطوات نفسها وعند اقرتابك من
نقطة الهناية اضف  0.1مل من املضاف بدال من  1مل .

معايرة محض الفوسفوريك :H3PO4 0.05M
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املضاف يف هذا القسم هو القاعدة .NaOH 0.1M
مق ابضافة احمللول املضاف اىل انبوبة القياس حىت خط الصفر.
قس  10مل من محض الفوسفوريك  H3PO4 0.05Mبواسطة املاصة ادلقيقة مث ضعه داخل اكٔس كمييائية نظيفة.
اضف ماء مقطر اىل ان تصل  100مل .
اضف  3-2نقط ،حسب احلاجة ،من املؤرش فينول فثالني .Phenole phthalene
اغسل الاقطاب ابملاء املقطر ،جففهم بلطف ابسـتعامل ورق انمع مث ضعهم يف الاكٔس الكمييائية.
مق ابملعايرة مرة اخرى مسـتعمال نفس اخلطولت يف معايرة محض الهيدرولكوريد.

معايرة رشاب الكوال ،للتعرف عىل نوع وتركزي امحلض املوجود فيه:
 .1سـنقوم مبعايرة مرشوب الكوال بواسطة القاعدة NaOHبرتكزي خمتلف .ذلكل مق ابرجاع حمتوى انبوبة القياس NaOH
0.1Mاىل داخل العبوة الاصلية .اغسل الانبوبة ابملاء املقطر.
 .2ام ٔال انبوبة القياس مبحلول NaOHبرتكزي .0.05M
 .3ضع  50مل من رشاب الكوال داخل اكٔس كمييائية نظيفة .ال يوجد حاجة الضافة مؤرش (ملاذا؟)
 .4مق بتنفذ نفس اخلطوات  6-7يف معايرة محض الفوسفوريك.
يف هناية املعايرة ٔاطفئ اجلهاز .اغسل الاقطاب ابملاء املقطر ،مث ادخلهم اىل داخل حملول امللح اخلاص .electrolyte solution
افرغ انبوبة القياس ،اغسلها ابملاء املقطر ،مث اتركها عىل احلامل وام ٔالها ابملاء املقطر.

حتليل النتاجئ بواسطة برانمج اكسل:
جيب اسـتعامل حاسوب موصول الةل طابعة (اطلب مساعدة املرشد)
ادخل النتاجئ اىل برانمج اكسل.
ارمس رسام بيانيا يظهر قمية الـ pHعىل حمور  yوقمية جحم احمللول املضاف عىل حمور
.xحتليل نتاجئ التجربة:
ميكن اجياد نقطة الهناية بواسطة انزال معود من نقطة الانعطاف العلوية اىل نقطة الانعطاف السفلية ،نقطة التقاطع بني املعامد
ورمس املعايرة يه نقطة هناية املعايرة( انظر اىل الرمس):
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نقطة نھاية
المعايرة

 .1ما هو الفرق بني الرسوم البيانية محلض اللكوريد  HClومحض الفوسفوريك  .H3PO4ومما ينبع الفرق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2فرس ماذا حيصل يف لك قسم من الرمس البياين؟
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .3هل يوجد توافق بني تغيري لون املؤرش وبني ماكن الانعطاف يف الرمس البياين؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ٔ .4اي  pHحيدث التغيري؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رمس البياين ملعايرة مرشوب
الاحامض رمس بياين اقرب اىل
من
 .5الٔي
الكوال؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابي pH؟
ٔ .6اي محض يوجد يف مرشوب الكوال؟ ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7ما يه احلسـنات الاجيابية يف احملافظة عىل pHكهذا يف مرشوب الكوال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8ان املينا املوجود يف الاسـنان مصنوعة من اابتيت الاكلسـيوم واذلي يكون يف احدى صوره Ca10(PO4)6(OH)2.ماذا
يف رٔايك ميكن ان يكون التفاعل بني املينا وامحلض املوجود يف رشاب الكوال .فرس ملاذا مرشوب الكوال يؤذي الاسـنان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9ماذا ميكن ان تكون وظيفة امللح  NaFاملوجود يف الاسـنان؟
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10من الرمس البياين اذلي حصلت عليه احسب تركزي امحلض اذلي مقت مبعايرته .اسـتعمل املعادةل  C1V1=C2V2حيث ان
Cالرتكزي و  Vجحم ( .انتبه اىل الوحدات).
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ

معايرة محض الهيدرولكوريد HCl
جحم املضاف (مل)

( pHجتربة )1

جحم املضاف (مل)

( pHجتربة )2
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معايرة محض الفوسفوريك
جحم املضاف (مل)

( pHجتربة )1

جحم املضاف (مل)

( pHجتربة )2
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