التجربة االولى  :تحضير محلول  0.1عياري من هيدروكسيد الصوديوم ) (NaOHومعايرته
مع حامض الهيدروكلوريك القياسي )(HCl
تستتدم هيدموكسستدم اه ودتكمدك هك واكتوستدك هك واوودك هادكوةهعومةهوتحضدوهمحوودلهقدوسدةه
ولقك عتم هكته سكنهيته ه ويدتموكسستتتتتتتدتم اهه ااتةهي ه ومتوقهكي هقك عتمهقكدة هكدعمهيدموكسستتتتتتتدمه
ودتكمدك هيكه سروه وقك عمه ستتعمو وهكهولهوودثهرم اه ه اه هدعتاوهمومةهقدوسدةهلكودةهكهوله
أل اه هدمسنه وحدكلهعلداهاموجةهعوودةهمنه و قوكةهإضويةه وىهسك اهمومةهمتمدعةهجم و.
الهدف من التجربة ه
تھدف هذه التجربة إلى تعيين تركيز محلول هيدروكسييييد الصيييوم و وذلك بمعا رته مع محلول
حامض الھيدروكلور ك القياسي معلو التركيز) )0.1Mباستخدا كاشف الفينول نفثالين ph. ph
او المثيل البرتقالي  ،MOو تفاعل هيدروكسيد الصوم و مع حمض الكلور وفقا للمعاملة التالية:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
وعند نقطة النھا ة كون الوسييي متعامل وباسيييتخدا مليل هالفينولفثالين فإن لونه عند هذه النقطة
تغير من األحمر الورمي في هالوسييي القاعدي إلى الشيييفاف هلموه ومودله ومردله واوتقوو هيدتحكله
وك اهمنه ولكنه ألدفوهي ه وكسطه وقوعميه وىه ولكنه ألحمو .ه
األدوات والمواد المستخدمة
-

مورق مخروطي  Erlenmeyer Flaskسعته ).(250 ml
ماصة  Pipetteسعتھا ).(10 ml
سحاحة  Buretteسعتھا ).(50 ml
حامض الھيدروكلور ك ) (HClمعلو التركيز).(0.1 M
محلول هيدروكسيد الصوم و ) (NaOHمجھول التركيز.
بيكر  Beakerعدم  2سعة ) (100 mlأحدهما للحمض واآلخر للقاعدة.
قارورة غسيل بالستيكية  Wash Bottleتمأل بالماء المقطر.
مليل الفينولفثالين ).(ph. ph

خطوات التجربة
-1
-2
-3

1

-4

امأل السييييحاحة مسييييتخدما قمع بمحلول حامض الھيدروكلور ك ذو التركيز ) (0.1Mحتى
العالمة صفر.
اغسيييل مورقا مخروطيا سيييعته ) (250mlبالماء المقطر ،واغسيييل ماصييية سيييعتھا )(10ml
بالماء المقطر.
اسييح ) (10mlمن محلول هيدروكسيييد الصييوم و بالماصيية ثم ضييعھا بالكامل في الدورق
المخروطي.
أضييف قطرتين أو ثالثا من مليل الفينولفثالين ) (ph.phعلى المحلول بالدورق المخروطي
(محلول  )NaOHستحصل على محلول احمر ورمي.

 -5امسييك صيينبور السييحاحة بيد وامسييك الدورق المخروطي باليد األخرا وافتر الصيينبور قليال
وابدأ المعا رة بإضيييييافة محلول حامض الھيدروكلور ك الموجوم بالسيييييحاحة تدر جيا إلى
محلول هيدروكسيييييد الصييييوم و الموجوم بالدورق المخروطي مع رج الدورق المخروطي
باستمرار أثناء المعا رة.
وعند نقطة النھا ة ) (end point - e.pوهي النقطة التي تفاعل عندها جميع القاعدة في
الدورق المخروطي مع الحامض النازل من السيييييحاحة ،فإن الدليل صيييييبر شيييييفاف ،وعند
الحصول على هذا التغير في اللون نوقف المعا رة على الفور.
 -6سجل حجم محلول حامض الھيدروكلور ك النازل من السحاحة.
 -7كرر الخطوات السابقة  3مرات ثم احس المتوس .
….. = Vacid

𝑡𝑉⋯𝑉1 +𝑉2 +
𝑡

= متوس الحجم

النتائج والحسابات
حساب تركيز ) (NaOHالمجهول

2

(N . V)acid = (N′ . V′)base

