
I.المعایرة المباشرةمبدأ

تعاریف.1

تكون باعتماد تفاعل كیمیائي یحدث )المحلول المعاَیر(مجھول التركیز Aمعایرة نوع كیمیائي 

).المحلول المعاِیر(یأتي بھ محلول آخر ذو تركیز معروف Bبینھ وبین نوع كیمیائي آخر 

:ر فیھ الشروط التالیةویجب أن تتوف,تفاعل المعایرةیسمى BوAالتفاعل الحاصل بین 

ُیستھلك المتفاعل الحدي كلیا:كلیا أو تاما.

ینتھي التفاعل لحظیا أو في وقت وجیز:سریعا.

ال یتفاعل النوع المعاِیر :انتقائیاB إال مع النوع المعاَیرA.

ي ف,م كمیة مادتھحتى تنعدAیتواصل استھالك المتفاعل المعاَیر Bالمحلول المعایِر إضافةمع 

,نقطة التكافؤنقول إن المعایرة وصلت إلى .معاBوAھذه الحالة یكون قد تم استھالك المتفاعالن 

:ونرمز لھ ب,الحجم عند التكافؤ,ونسمي الحجم المضاف من المحلول المعایِر للوصول إلى التكافؤ

Véq.

تحدید التركیز المجھول.2

aA:نعتبر معادلة المعایرة التالیة + bB cC + dD

:لننشئ الجدول الوصفي

قبل التكافؤ

aAتقدم التفاعلحالة التفاعل + bB cC + dD
x=000ni(B)ni(A)الحالة البدئیة
xd.xc.xni(B)-b.xni(A)-a.xأثناء التفاعل
x=xmaxd.xmaxc.xmax0ni(A)-a.xmaxالحالة النھائیة

عند التكافؤ

aAتقدم التفاعلحالة التفاعل + bB cC + dD
x=000ni(B)ni(A)الحالة البدئیة
xd.xc.xni(B)-b.xni(A)-a.xأثناء التفاعل
x=xmaxd.xmaxc.xmax00الحالة النھائیة

بعد التكافؤ

aAتقدم التفاعلحالة التفاعل + bB cC + dD
x=000ni(B)ni(A)الحالة البدئیة
xd.xc.xni(B)-b.xni(A)-a.xأثناء التفاعل
x=xmaxd.xmaxc.xmaxni(B)-b.xmax0الحالة النھائیة



عند التكافؤ:استثمار الجدول الوصفي

nf(A)=nf(B)=0:في الحالة النھائیة للتفاعل لدینا

=ni(A)-a.xmax:أي ni(B)-b.xmax=0

ni(B)=CB.VBéqوni(A)=CA.VA:نعلم أن

CA.VA-a.xmax=0وCB.VBéq-b.xmax=0

:وبالتالي

II.طرق المعایرة المباشرة

تطبیق–المعایرة بقیاس المواصلة .1

نتتبع تطور مواصلة جزء من محلول مائي لحمض 

من VBبداللة الحجم المضاف CAذي تركیز مجھول ,الكلوریدریك

فنحصل على ,معروفCBذي تركیز ,محلول مائي للصودا

:المنحنى التالي

:وبالتالي الحجم المضاف عند التكافؤ ھو,Eانطالقا من المنحنى نحصل على نقطة التكافؤ 

Véq.

 لنحسب التركیزCA

+H3Oتقدم التفاعلحالة التفاعل + OH- 2H2O
ni(OH-)ni(H3O+)وفیرx=0الحالة البدئیة
-ni(OH-)وفیرxأثناء التفاعل xni(H3O+)-x
-ni(OH-)وفیرx=xmaxالحالة النھائیة xmaxni(H3O+)-xmax

-ni(OH-)وni(H3O+)-xmax=0:عند التكافؤ xmax=0

CA.VA=xmaxوCB.VBéq=xmax

:وبالتالي

المعایرة الملوانیة.2

بواسطة محلول برمنغنات البوتاسیوم ذي ,C1تركیزه مجھول ,IIنعایر محلول كبریتات الحدید

.C2تركیز معروف 

حیث یتحول إلى أیونات ,IIفي اللون البنفسجي بعد اختالطھ مع كبریتات الحدیدفي البدایة یخت

:وفق المعادلة التالیة,مة اللونعدی+Mn2المنغنیز 

MnO4
- + 5Fe2+ + 8H+ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

MnO4ال تتفاعل أیونات +Fe2عند استھالك كل أیونات 
.مما یفسر تلون الخلیط-



مجھول لنحسب التركیز الC1

MnO4تقدم التفاعلحالة التفاعل
- + 5Fe2+ + 8H+ Mn2+ + 5Fe3++ 4H2O

ni(Fe2+)ni(MnO4وفیر00وفیرx=0الحالة البدئیة
-)

ni(Fe2+)-5.xni(MnO4وفیرxx.5وفیرxأثناء التفاعل
-)- x

ni(Fe2+)-5.xmaxni(MnO4وفیرxmaxxmax.5وفیرx=xmaxالحالة النھائیة
-)- xmax

ni(MnO4:عند التكافؤ
-)- xmax=0وni(Fe2+)-5.xmax=0

C1V1=5.xmaxوC2V2éq=xmax

:وبالتالي

III.دقة المعایرة

.C2,V1,V2éqمثال ,تتعلق دقة المعایرة بدقة قیاس كل معطى

 دقةC2:لنعتبر .تتعلق بالطریقة المتبعةC2m=0.030mol.L-1,0.001±:والدقة ھي mol.L-1.

 دقةV1:لنعتبر .تتعلق بدقة الماصة المعیاریةV1m=20.00mL,0.02±:والدقة ھيmL.

 دقةV2éq:لنعتبر .تتعلق بدقة السحاحةV2éqm=13.30mL,0.05±:والدقة ھيmL.

ز لنحسب مجال دقة التركیC1

C1m=0.10mol.L-1:لدینا

0.07mol.L-1±:والدقة ھي مجموع الدقات

0.3:وبالتالي mol.L-1≤ C1≤ 0.17 mol.L-1




