
(    االختزال –االكسدة ) المجهادي التسحيح

(red-ox ) في مزيج من  لاليىدايداالنتقائي

 مع برمنغنات البىتاسيىم االيىدايدو  الكلىرايد

Experiment 3 



فً  لالٌوداٌد selectivityالتقدٌر االنتقائً : الغرض من التجربة 

   الكلوراٌدو  االٌوداٌدمزٌج من 

, محرك مغناطٌسً , قطب بالتٌن متحد ,  مجهاد: االجهزة و االدوات 

 .بٌكر , سحاحة , ماصة , قطعة مغناطٌسٌة 

 موالري 3حامض الكبرٌتٌك بتركٌز : المواد و المحالٌل الكٌمٌائٌة 
,KMnO4  ,KI  ,I-  ,Cl- ,DW 



تشترك الهالوجٌنات بالكثٌر من الخواص الفٌزٌائٌة و : النظرٌة 

الكٌمٌائٌة لذلك عملٌة تقدٌر اي منها تعانً من تداخل البقٌة لذلك ٌجب 

تقدٌر كل واحد على حدة بعد اجراء عملٌات فصل او حجب لبقٌة 
فٌمكن تقدٌر ( اختزال  –اكسدة ) المجهادي التسحٌحالهالوجٌنات اما فً 

اي اٌون بوجود البقٌة بدون تداخل نظرا الختالف جهودها االختزالٌة 
 .فٌمكن تقدٌرها سوٌا دون اجراء عملٌات فصل او حجب 



 :طرٌقة العمل 

   KMnO4معاٌرة محلول : اوال 

   pHٌقرا الجهد بالملً فولت بدال من ( المجهاد)اجعل الجهاز •

ثم اضف  250mlو ضعها فً بٌكر سعة  KIغرام من 0.05زن •

 (  (3M H2SO4من  10mlو  150mlالٌها تقرٌبا من الماء المقطر 

اغمر قطب البالتٌن المتحد فً المحلول و القطعة المغناطٌسٌة و •
المجهول  KMnO4االولٌة ثم سحح مع محلول  المجهادسجل قراءة 

و بالقرب من نقطة  0.2mlالتركٌز االتً من السحاحة بإضافة 

ثم اوقف ( عندما ٌكون التغٌر فً الجهد كبٌر ) 0.1mlالتكافؤ 

ارسم , عندما تثبت قراءة الجهد او ٌكون التغٌٌر طفٌفا  التسحٌح
على االحداثً االفقً و حدد  KMnO4و حجم ( mV )الجهد بال

 . البرمنغناتنقطة التكافؤ و احسب عٌارٌة محلول 



(Wt.KI/Eq.Wt.KI) x 1000  = VKMnO4 (ml) X NKMnO4 

KMnO4 + KI + H2SO4                        MnO + I2 + K2SO4 + H2O              

     NKI        X       vKI     = VKMnO4 (ml) X NKMnO4 

                   (Wt.KI/Eq.Wt.KI x 1000/V) X vKI = VKMnO4 (ml) X NKMnO4 



 :مناقشة 

ال  KMnO4محلول / ؟ ج KMnO4لماذا ٌجب معاٌرة محلول  -1

و  MnO2ٌعتبر مادة قٌاسٌة الن غالبا ما ٌؤدي تحضٌره الى تكوٌن 

قبل  البرمنغناتنٌة اللون فٌجب ترشٌح محلول بهو مادة صلبة 

و عند خزنه لمدة طوٌلة من المفضل ان ٌخزن فً مكان , استعماله 
 MnO2مظلم الن الضوء ٌعمل كعامل مساعد لتكوٌن 

االكسدة  تسحٌحاتفً / قطب اخر غٌر البالتٌن ؟ ج الٌستخدملماذا  -2

و االختزال هنالك الكترونات تنتقل خالل المحلول لذلك نحتاج الى 

قطب خامل ٌتحسس هذا التٌار االلكترونً و هو قطب البالتٌن الذي 
 دون المساهمة فً العملٌة الكهروكٌمٌائٌة   ققطٌقوم بنقل االلكترونات 



 ((-I االٌوداٌدتقدٌر : ثانٌا 

و اضف الٌها ( -Cl-  +  I)من المحلول المجهول  5mlاسحب  -1

150ml   5ماء مقطر وml  حامض(3M H2SO4 ) ًثم سحح كما ف

 الجزء االول 

النازل من السحاحة و  KMnO4ضد حجم ( mV)ارسم الجهد بال -2

 ( (-I االٌوداٌدحدد نقطة التكافؤ و جد تركٌز 



m
V

 

V KMnO4 

الذي كافئ  البرمنغناتحجم 

 االٌوداٌدكل اٌونات 

الذي كافئ  البرمنغناتحجم 

 الكلوراٌداٌونات 

(M x V) I-     =    (M x V) KMnO4 

(M x V) Cl-     =    (M x V) KMnO4 

5ml 
5ml 

? 

? 

 من الرسم

 من الرسم

I2 + 2 e-                    2I-               E=0.521 

Cl2 + 2e                   2Cl-              E = 1.36         

MnO4-    +    8H+   +    5e-                        Mn+2   +    4H2O             E=1.51 



 : المناقشة 

و ذلك بسبب اختالف الجهود / فً التقدٌر ؟ ج -Clلماذا ال ٌتداخل  -1

حٌث ان الجهد االختزالً ,  االٌوداٌدو  الكلوراٌد الٌوناالختزالٌة 

 . 1.36 الكلوراٌد الٌونو الجهد االختزالً  0.521  لالٌوداٌد

 تسمى عملٌة التقدٌر باالنتقائٌة ؟ -2

 ؟ التسحٌحما نوع  -3


