
 انكيًياء انحيىيت انعايت 
 (١٠١كيح )



(1) 
المحالٌل المنظمة   

Buffer solutions 



  : pH ًالرلم الهٌدروجٌن 

 .اٌسبٌت ٌزشوٍض أٌٛٔبد اٌٍٙذسٚجٍٓ فً اٌّذٍٛياٌٍٛغبسٌزُ  -

pH = - log [H+]   

 pH. صادد دّٛظخ اٌّذٍٛي           لٍذ لٍّخ         اٌٍٙذسٚجٍٓوٍّب صاد رشوٍض أٌْٛ 

 .١4وينتهي بانرقى  صفروانتسهسم انهيذروجيني أو انرقى انهيذروجيني يبذأ يٍ انرقى 

 .  7ِٓ صفش إٌى ألً ِٓ (  pH)اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ  اٌٛسػ اٌذّعً 

 . 7( =pH)اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ  اٌّزعبدي اٌٛسػ  

 .١4إٌى  7أعٍى ِٓ ( pH)اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ  اٌمبعذي اٌٛسػ 



عنصر الهٌدروجٌن متواجد بكمٌه : الوسط الحمضً

أعلى من ( أو تركٌز عالً) كبٌرة جًدا 

  .   الهٌدروكسٌل

عنصر الهٌدروجٌن و : الوسط المتعادل

أو بتراكٌز ) الهٌدروكسٌل متواجدان بكمٌة متساوٌة 

 (.متساوٌة

عنصر الهٌدروجٌن متواجد بكمٌة : الوسط الماعدي

 .الهٌدروكسٌلألل من ( أو بتركٌز ألل) للٌلة جًدا 

H+ > OH- 

H+ = OH- 

H+ < OH- 



 :pH ًٍٕغشق لٍبط اٌشلُ اٌٍٙذسٚج 

 :، ٌتكون الجهاز من لطبٌن  pH meterنستخدم جهاز خاص ٌسمى  بدقةلمٌاس الرلم الهٌدروجٌنً للمحالٌل  

 

ٌحتوي على محلول مشبع كلورٌد البوتاسٌوم ٌعمل ( reference electrode) لطب مرجعًٌسمى : األول

 .اتصاًًل كهربائًٌا بالمحلول

 

ذو غشاء رلٌك على شكل انتفاخ حساس ونفاذ ألٌونات ( glass electrode) لطب زجاجًٌسمى : الثانً

 (.+H)الهٌدروجٌن 

 

 .14الى  0ٌمٌس هذا الجهاز الفرق بٌن المطبٌن، وٌحوله إلى رلم هٌدروجٌنً من 



 :pH ًطرق لٌاس الرلم الهٌدروجٌن 

 ( :وهي غير دقيقة)الطرٌمة الثانٌة لمٌاس الرلم الهٌدروجٌنً  
 

 عندوهً طرٌمة تستخدم لمٌاس الرلم الهٌدروجٌنً من خالل تغٌر فً لون الشرٌط ( Test strip)طرٌمة 

 .  مالمسة المحلول 
 

 



 :Buffer solutions المحالٌل المنظمة 

اٌزغٍش فً اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ عٕذ إظبفخ وٍّبد لٍٍٍخ ِٓ األدّبض أٚ اٌمٛاعذ اٌمٌٛخ  تقاووً٘ اٌّذبًٌٍ اٌزً 

أٚ لبعذح ظعٍفخ ٚأدذ ( لبعذرٗ اٌّمزشٔخ)عجبسح عٓ ِذٍٛي ٌذّط ظعٍف ٚأدذ أِالدٗ رخفٍفٙب، ًٚ٘ أٚ عٕذ 

 ( .دّعٗ اٌّمزشْ)أِالدٙب 

 

 :انًحانيم انًنظًت يٍ تتكىٌ -

 (.-اٌمبعذح اٌّمزشٔخ–اٌمبعذح اٌّشافمخ ٌٍذّط )اٌذّط اٌععٍف ٍِخ +  (  دّط ِمزشْ)دّط ظعٍف 1.

 أو                                                        

 (-اٌذّط اٌّمزشْ–اٌذّط اٌّشافك ٌٍمبعذح )ٍِخ اٌمبعذح اٌععٍفخ +       ( لبعذح ِمزشٔخ)لبعذح ظعٍفخ 2.

 

 
:أي أن المحلول المنظم بصفة عامة ٌتكون من   

لاعدته الممترنة +الحمض الضعٌف   

HA ⇌ H+ + A- 

الممترن حمضها +الماعدة الضعٌفة   

BOH ⇌ B+ + OH- 



انًنظىآنيت عًم انًحهىل   

 ( +H) عند إضافة الحمض ( -OH) عند إضافة الماعدة

 محلول منظم

HA ⇌ H+ + A- 



 :أمثلة على المحالٌل المنظمة

(ٍِخ اٌذّط اٌععٍف)اٌّمزشٔخ  اٌمبعذح  اٌذّط اٌععٍف 

CH3COO− ٌْٛاٌخالد أ  CH3COOH ًدّط اٌخ 

Na2HPO4 اٌصٛدٌَٛ أدبدٌخ اٌٍٙذسٚجٍٓ فٛسفبد     NaH2PO4 اٌٍٙذسٚجٍٓ فٛسفبد اٌصٛدٌَٛ صٕبئٍخ    



 :  أٍّ٘خ اٌّذبًٌٍ إٌّظّخ

ثذٍش رزٍّض  اٌسٛائً اٌذٌٍٛخ ثشلُ اٌىٍٍّبئٍخ ٚاٌجٌٍٛٛجٍخ اٌّذبًٌٍ إٌّظّخ ٌٙب أٍّ٘خ وجٍشح فً األٔظّخ  

 .1.5، ثٍّٕب فً اٌعصبسح اٌّعذٌخ رجٍغ  7.4ِٓ سبئً إٌى آخش فّضال فً اٌذَ رجٍغ ( pH)ٍ٘ذسٚجًٍٕ 

 

، ٌٚزُ اٌذفبظ عٍٍٙب غبٌجًب عٓ غشٌك ٌعًّ اإلٔضٌّبد ِٚٛاصٔخ اٌعغػ األسّٛصي ٘زٖ اٌمٍُ رعزجش ِٕبسجخ ِٚضبٌٍخ 

 .اٌّذبًٌٍ إٌّظّخ، ِٚٓ أُ٘ اٌّذبًٌٍ إٌّظّخ فً األٔظّخ اٌذٌٍٛخ ً٘ اٌفٛسفبد  ٚاٌجٍىشثٛٔبد 

 

:  ٌذبفع عٍى صجبد لٍّخ اٌشلُ ٍ٘ذسٚجًٍٕ رزشاٚح ثٍٓ ثالصِب اٌذَ ِذٍٛي اٌجٍىشثٛٔبد إٌّظُ اٌّٛجٛد فً 

(7.45-7.35) 

 (H2CO3): ٌزىْٛ ِٓ دّط اٌىشثٍٛٔه اٌععٍف

HCO3) ): ٍِٚخ اٌجٍىشثٛٔبد 
− 



 Henderson-Hasselbalch : ٚ٘بسٍجبر-ٕ٘ذسسِْٛعبدٌخ 

 :اٌّعبدٌخ األسبسٍخ اٌزً رٛظخ اٌعاللخ ثٍٓ ٚ٘بسٍجبر-ٕ٘ذسسْٛٚظع اٌعبٌّبْ 

 .اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ .1

 .اٌععٍفٔسجخ اٌذّط . 2

 .لبعذرٗ اٌّمزشٔخ .3

 

 :ٚ٘زٖ اٌّعبدٌخ ٌٙب أٍّ٘خ فً فُٙ عًّ ٚرذعٍش اٌّذبًٌٍ  إٌّظّخ  

 

 

 

 :ٌٍّذٍٛي إٌّظُ ٌعزّذ عٍى عبٍٍِٓ ّ٘ب  ((pHِٓ اٌّعبدٌخ اٌسبثمخ ٔجذ أْ اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ 

 pka .لٍّخ  -1

 .إٌسجخ ثٍٓ رشوٍض اٌذّط ٚرشوٍض اٌمبعذح اٌّمزشٔخ -2

اٌذّط اٌّمزشْ اٌى  عشفذ ٔسجخ ٌّٚىٓ اسزخذاَ اٌّعبدٌخ فً دسبة اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ ٌٍّذبًٌٍ إٌّظّخ إرا 

 .ٌٍذّط  pka اٌمبعذح اٌّمزشٔخ ٚ



 Buffer solution capacity :( أو كفاءته)سعة المحلول المنظم 

ما ٌمكن عندما تكون  النسبة  أكبرفً الرلم الهٌدروجٌنً، وتكون  للتغٌرالمحلول المنظم  مماومةتعبر عن مدى 

 .للواحد مساوٌةبٌن الحمض الضعٌف ولاعدته الممترنة 

 

 فهذا ٌعنً أن  1اذا كانت النسبة بٌن الحمض الممترن و الماعدة الممترنة ٌساوي: 

 

 

 

 

 

 

 (.   عاللة طردٌة) عالٌةكل ما كانت سعة ذلن المحلول المنظم أًٌضا  عالًكل ما كان تركٌز المحلول المنظم 

 مثال: 

 .موًلر 0.5= محلول منظم تركٌزه 

 

 أٌهما ٌمتلن كفاءه أعلى ؟.       موًلر 0.9= محلول منظم تركٌزه 



 الجزء العملً 
🧪  



 :دراست خىاص انًحهىل انًنظى   -٢

 :انفكرة األساسيت

ً٘ ٌزغٍش اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ ٌٍّذٍٛي إٌّظُ رغًٍشا وجًٍشا أَ ٌمبَٚ اٌزغٍش فً اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ عٕذ إظبفخ دّط أٚ 

 .لبعذح إٌٍٗ ِٚمبسٔخ رٌه ثّب ٌذذس عٕذ إظبفخ اٌذّط أٚ اٌمبعذح إٌى اٌّبء اٌّمطش 

 

 :طريقت انعًم

  :M٠.١ تركيزه  HClدراست خىاص انًحانيم انًنظًت باستخذاو حًض انهيذروكهىريك  -ا  

 .اٌفٛسفبرًًِ ِٓ اٌّذٍٛي إٌّظُ  3٠( ة) آخش ؤبطًِ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ٚفً  3٠( أ ) ؤبطظعً فً 1.

 .ٌّذزٌٛبد وً ِٓ اٌىأسٍٓ ثبسزخذاَ اٌجٙبص اٌخبص ثزٌهpH ٌمبط اٌشلُ اٌٍٙذسٚج2ًٍٕ.

وٍّخ ِعٍٕخ ِٓ دّط اٌٍٙذسٚوٍٛسٌه اٌّخفف، ٚدشوً وً ِٓ اٌّذٌٍٍٛٓ  اٌىٔبسٌٍّٓذزٌٛبد وً ِٓ  ٔاظٍف3ً.

 .جٍذا ثّذشن صجبجً ٔظٍف، صُ لٍسً لٍّخ اٌشلُ اٌٍٙذسٚجًٍٕ

  NaOH:تركيزه 0.1Mدراست خىاص انًحانيم انًنظًت باستخذاو قاعذة هيذروكسيذ انصىديىو -ب

 . اٌزجشثخ اٌسبثمخ ِع اسزجذاي دّط اٌٍٙذسٚوٍٛسٌه ثمبعذح ٍ٘ذسٚوسٍذ اٌصٛدٌَٛ ٔاعٍذي1.



 :إٌزبئج

 حجم الحمض

0.1M HCl 
pH  للماء الممطر  للمحلول المنظمpH    بعد إضافة الحمض pH  ًمدى التغٌر ف      

0 
للمحلول 

 المنظم
للماء الممطر    

 لطرات 4

 حجم الماعدة

0.1M NaOH 
pH  للماء الممطر  للمحلول المنظمpH    بعد إضافة الماعدة pH  ًمدى التغٌر ف      

للماء الممطر   للمحلول المنظم 0  

 لطرات 4

 .ا  

 .ب

 . لارنً بٌن مماومة كاًل من المحلول المنظم والماء للتغٌر فً الرلم الهٌدروجٌنً، مع التعلٌل

 :إٌّبلشخ



 :األسئٍخ

 :من خالل نتائجن أكملً ما ٌلً

 

 نمص الpH   بٌنما نمص ....................بعد إضافة الحمض للمحلول المنظم بممدار ،pH  بعد إضافة الحمض للماء

 ................................  الممطر بممدار 

 أٌهما تغٌر له الpH بدرجة كبٌرة ؟ وأٌهما لاوم التغٌٌر ؟ 

 

 ٌزٌد الpH   بٌنما زاد ....................بعد إضافة الماعدة للمحلول المنظم بممدار ،pH  بعد إضافة الماعدة للماء الممطر

 ................................  بممدار 

 أٌهما تغٌر له الpH بدرجة كبٌرة ؟ وأٌهما لاوم التغٌٌر ؟ 


