
 -2-تجربة 

 تسحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية مجهاديا

 الهدف من التجربة : 

 تقدٌر تركٌز حامض الخلٌك فً الخل مجهادٌا.باستخدام القاعدة هٌدروكسٌد الصودٌوم

 كٌف اجد تركٌز حامض الخلٌك فً الخل ؟

ونوجد تركٌز القاعدة ثم  -1-ٌجب معاٌرة القاعدة هٌدروكسٌد الصودٌوم كما فً الجزء االول فً تجربة  -1

 نستخدمها لمعاٌرة حامض الخلٌك.

 من الخل الطبٌعً فً بٌكر ثم نسجل الوزن. ml 5نوزن  -2

 مقطرباستخدام الماء ال ml 152, ثم نخفف الى  ml 252ننقل الخل الموزون نقل كمً الى بٌكر حجم  -3

  -1-عند كل اضافة كما فً تجربة ml 2.2نبدا بالتسحٌح ضد القاعدة بانزال  -4

 . 11الى  PHنوقف التسحٌح عندما تصل قٌمة ال 

)الحجم المضاف من السحاحة( ثم نرسم هذه النتائج كما موضح فً الشكل  Vمقابل  PHنثبت النتائج فً جدول .  -5

. 

 نعٌن نقطة التكافؤ و من ثم الحجم المكافئ من منحنً التسحٌح -6

 نحسب تركٌز حامض الخلٌك من العالقة :  -7

 

NaOH(N x V = )CH3COOH(N x V) 

NNaOH  =2.1 نورمال 

VNaOH ًمن الرسم البٌان = 

VCH3COOH =5ml  

NCH3COOH؟ = 

  نحسب وزن الحامضCH3COOH : في الخل من العالقة 

N= Wt acetic acid/Eq . Wt * 1000/V 

Wt acetic acid ؟ = 

Eq . Wt  =62 g/mol  

Vacetic acid =5 ml 

Nمن الخطوة السابقة = 

 نحسب النسبة المؤٌة لحامض الخلٌك من العالقة النالٌة :-8



%acetic acid = Wt/Vsample * 100 

Wt acetic acid  من  الخطوة السابقة = 

V sample   =5 ml 

% CH3OOH = Wt acetic acid / Wt sample * 100 

 Wt acetic acid من الخطوة السابقة = 

Wt sample  مللتر من النموذج 5= وزن 

 

 

 المناقشة :

 ما نوع التسحٌح فً هذة التجربة ؟ -1

 ما اسم الجهاز المستخدم ؟ -2

و فً هذه الحالة ٌكون  pHو ٌستخدم لقٌاس  potentiometerج/ الجهاز المستخدم هو المجهاد 

ملً  mvو ٌستخدم المجهاد اٌضا لقٌاس الجهود ب   لقطب المستخدم هو قطب الزجاج المتحد .ا

فولت و فً هذه الحالة ٌكون القطب المستخدم هو قطب البالتٌن المتحد اي عندما نستخدم المجهاد 

لقٌاس الجهود نستبدل قطب الزجاج المتحد بقطب البالتٌن المتحد و هو قطب خاص لتفاعالت 

حٌث ٌتم تغٌٌر نوعٌة  mv و  PHدة و االختزال . اذا جهاز المجهاد ٌقٌس صفتٌن هما االكس

 modeالقٌاس بواسطة مفتاح خاص بالجهاز هو 

من المفتاح الخاص بذلك و ٌكون القطب  pHففً تسحٌحات حامض قاعدة نجعل الجهاز ٌقرا 

 المستخدم هنا هو قطب الزجاج المتحد.

من المفتاح الخاص و ٌكون القطب  mvاختزال نجعل الجهاز ٌقرا  –اما فً تسحٌحات اكسدة 

 المستخدم قطب البالتٌن المتحد .

 

  اختزال نستخدم قطب البالتٌن النتحد ؟ –لماذا فً تسحٌحات اكسدة 

اختزال تتضمن تبادل الكترونات لذلك ٌجب استخدام  –ج/ و ذلك الن تفاعالت اكسدة 

قطب خامل ال ٌشترك بالعملٌة الكهروكٌمٌائٌة . قطب البالتٌن المتحد ٌتكون من قطب 

قطب مرجع . فقطب البالتٌن ٌستخدم المرار التٌار فقط اما قطب المرجع بالتٌن متحد مع 

 فجهده ثابت .

 ما القطب المستخدم فً هذه التجربة ؟  -3

 قطب الزجاج المتحد ج/ 

 كم نقطة تكافؤ ٌمتلك حامض الخلٌك نظرٌا و عملٌا ؟ ج/نقطة واحدة -4



 

 

 

 

 


