
  

  1تمرین 
ربوسیلي كلحمض  (S1)حضر تقني المختبر  محلولین احدھما 

RCOOH  و االخر(S2) لوریك كلحمض بیرHClO4   و وضع
ما في قنینة ، اال انھ نسي تسجیل اسمي المحلولین على ھال منك

   القنینتین
  =1 مع الماء كلوریكنسبة التقدم النھائي لتفاعل حمض بیر: معطى

للتعرف على المحلولین و تحدید تركیزھما قام التقني بمعایرة كل 
اخد نفس . سید الصودیوم كلھیدرو (Sb)اسطة محلول ومنھما ب
من المحلولین و عایرھما بواسطة محلول  v=10mLالحجم 

، مكنھ تتبع Cb=0,1mol/Lھیدروكسید الصودیوم ذي التركیز 
  جانبھاثناء المعایرة من الحصول على المنحنیین  pHتطور الـ 

  .اكتب معادلة تفاعل كل حمض مع الماء -1
  .ل حمضكاكتب معادلة تفاعل المعایرة بالنسبة ل -2
ر الطریقة كتكافؤ بالنسبة لكل منحنى مع ذال pHEحدد قیمة  -3

  المتبعة، 
   (S1)ة المحلول رالموافق لمعایحدد معلال جوابك المنحى  -4
     (S2)و  (S1)حدد تركیز المحلولین  -5
للمزدوجة   PKAلفتین حدد قیمة مختبطریقتین  -6

RCOOH/RCOO- 

  .(S1)المحلول  نسبة التقدم النھائي لتفاعل المعایرة احسب  ،  V(A)=6mLعند اضافة الحجم   -7
  ،  10  -  8,2و فینوال فتالیین    6,7-6ازرق البروموتیمول  ، 4,4-3,1الھیلیانتین :  التالیة  الكواشیف الملونةمن بین  -8

  .(S1)حدد الكاشف الملون لمعایرة المحلول 
  2تمرین 

لم تتجاوز   ون الحلیب طریا اذاكفي الحلیب  مؤشرا عل طراوتھ، حیث ی CH3-CHOH-COOH تعتبر نسبة حمض الالكتیك
من حفضھ في  ، نھدف من خالل ھذا التمرین الى تحدید حمضیة حلیب بعد مرور ایام 1,8g/Lلحمض الالتي فیھ  Cmالتركیز الكتلي 

 RCOOHللتبسیط نرمز لحمض الالكتیك ب . قنینة 
  دراسة معادلة تفاعل المعایرة -1

ضیف الیھ حجما ن، و  CA=0,02mol/L تركیزه المولي كمن محلول مائي لحمض الالكتی VA=20mLنصب في كأس حجما 
VB=5mL  من محلول مائيSB لھیدروكسید الصودیوم Na++OH- ركیزه المولي تCB=0,05mol/L  نقیسpH  الخلیط المحصل
  pH=4علیھ فنجد 

  اكتب معادلة تفاعل المعایرة -1-1
  ، ماذا تستنتج ؟و حدد نسبة التقدم النھائي انشئ جدول التقدم ، -1-2

)pKA=pH+log: تتب على شكل  -RCOOH/RCOOللمزدوجة  pKAبین ان الثابتة  -1-3
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−   pKA، احسب قیمة (1

  الصودیوم في الحلیب بمحلول ھیدروكسید الموجودة اللبني بین انھ یمكن معایرة الحمض -1-4
    لحلیب Cmتحدید التركیز الكتلي   -2

  الصودیوم نعایره بواسطة المحلول السابق لمحلول ھیدروكسید و  مـن حلیب  V’A= 20mLفي كأس حجما نضع
(Na+

(aq)+OH-
(aq))   السابق نحصل على التكافؤ عند صب الحجمVB ;E=10mL  

  .ارسم التركیب التجریبي المستعملة خالل المعایرة  -1-2
  ماذا تستنتج؟ (S)في الحلیب  كلحمض الالكتی Cmاحسب التركیز الكتلي  -2-2
 التي الحموضة توافق°1D بحیث  °Dب  لھا نرمز و" دورنیك درجة"ب الحلیب حموضة عن یعبر الغذائیة، الصناعات في -2-3

  الحلیب من واحد لتر في اللبني الحمض من  0,1gجود و یسببھا
   .سابقا المدروسة الحلیب لعینة الحموضة درجة أحسب -2-3-1
  طریا؟ الحلیب اعتبار یمكن ھل°D 18 و°D 15بین  محصورة حموضتھ درجة كانت إذا طریا الحلیب یعتبر -2-3-2

  pHE=8المحلول المحصل علیة عند تكافؤ المعایرة القیمة  pHاعطى قیاس  -2-4
  اشف المناسب للمعایرة كحدد ال جانبھمن بین الكواشف  -2-4-1

احسب النسبة  -2-4-2
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في المحلول عند التكافؤ، اتستنتج النوع الكیمیائي  

  حلولالمھیمن في الم

 اسم الكاشف منطقة االنعطاف

  المثیلاحمر  6,2  -  4,2
  احمر الفینول 8,4  -  6,6

  فینول فتالیین 10  -  8,2

 :Ke=10-14 ; M=90 g.mol-1 اللبني المولیة للحمض معطیات الكتلة
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