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، اإلیثانویكالمعروف أیضا باسم حمض : )Acetic acid( حامض الخل
یعطي  وھو الذي، وھو مركب كیمیائي عضوي  CH3COOHوصیغتھ

.طعمھ الحامض ورائحتھ النفاذةالخل

https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84


ھو مزیج من مواد عضویة مثل حامض :  )vinegar(الخل •
:وغیرھا ویكون على نوعین واالسترات الخلیك

وھو ناتج عن تخمر الفواكھ ) الملون(الخل  الطبیعي :  االول•
%   ۱۰-٦تقریبا  الخلیكمثل التمر والعنب ونسبة حامض 

وھو ناتج من تفاعالت ) عدیم اللون(الخل الصناعي :  الثاني•
الطبیة  لالغراضمعملیا ویستخدم  انتاجھكیمیائیة ویتم 

%  ٥تقریبا  بھ الخلیكحامض والصناعیة وتركیز 





بالخل نستخدم الخل الصناعي  الخلیكعند تعین نسبة حامض •
عدیم اللون وبالتالي یتم الكشف بسھولھ عن نقطة نھایة  النھ

.التفاعل عند تغیر لون الدلیل 
في الخل الصناعي یتم  الخلیكفي تجربة تعین نسبة حامض •

الخل المخفف  الى .ph. ph )( فثالین الفینولدلیل  اضافة
 ھیدروكسیدمع  تسحیحھبالماء وتحول المحلول عند 
وردي فاتح داللة على  الىالصودیوم من عدیم اللون 

:  الوصول لنقطة نھایة التفاعل وكما في المعادلة التالیة 
• CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O

•Colorless     pink        





:طریقة العمل •
ھذا یعتبر وزن الخل یستخدم في حسابات ( مل من الخل ٥وزن •

)  النسبة المؤویة  الحقا 



مل ماء مقطر  ٥۰ واضفدورق مخروطي  الى اعالهانقل المحلول •
  فثالین الفینولقطرتین من دلیل  اضف•



یتحول المحلول  ان الىمع المحلول  وسحح NaOHمن   (N 0.05 )ضع في السحاحة •
فاتحوردي  الىمن عدیم اللون 

 
الحجم النازل من السحاحةاحسب  
 





:الحسابات •
في الخل  الخلیكحامض ) وزن( تعین•

• CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
•Colorless                                                                     pink            
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