
 رةـاشـراث انمبــايـانمعـ
Les dosages directs 

 

I) رة.ـايـدأ انمعــمبـ 
 

  TP  
 

 رىل شمٍـضٓ ادلـىيل يف ٕـزا احملـيىه. ٍِ أجـوىع مٍٍَـائً يف زلـيىه ًٕ حتـذٌذ حـٍعـاٌشة ّ 
 مـٍضٓ ٍعـيىٍا. حفـاعال مٍٍَـائٍا ٍع ّـىع مٍٍَـائً آخـش ٌنـىُ حشّْجـض 

 

غت ـّقٌخفـاعو اىْـىع ادلعـاٌَش ٍع اىْـىع ادلعـاٌِش خـاله اىخفـاعو و عْـذ       
 ٌنـىّـا قذ اسخهينـا ميـٍا. اىخنـافؤ

 

 رىل ٍِ خـاله:خـاله ادلعـاٌشة جيـب ٍعـيَت ّقـغت اىخنـافؤ, مينـِ   
 حغـري ىـىُ اىـىسظ اىخفـاعيً. 
 مـاشف ٍيـىُ دتج إضـافخٔ ٍسبقـا إىل اىـىسظ اىخفـاعيً.حغـري ىـىُ  

 ىيـىسظ اىخفـاعيً. Gسسـٌ ٍْحْـى حغـىس ادلـىاصيت  
 

حملـيىه إىنخـشوىٍيت, مينـِ حتـذٌذ حشمـٍض احملـيىه ٍِ   cfG)(ىن اىخـذسٌج ـذ حىفـش ٍْحـعْ  ٍيحـىظت:  
 ـاعو, ّخحـذد عِ ٍعـاٌشة غـري سلـشبت.  خـاله قٍـاط ادلـىاصيت دوُ اصلـاص اىخف

 

II)  دة.ـاعـقـ-ضـرة حمــايـمعـ 
 نى.ـم انمنحـــتحـهي (1

 

أثْـاء ادلعـاٌشة حخفـاعو أٌىّـاث اذلٍذسومسـٍذ ٍع أٌىّـاث األومسىٍّىً فخخخفـً شلـا ٌقـيص   -
حْقـص و   Gٍـىصيـٍت اخلـيٍظ, و سغـٌ اصدٌـاد أٌـىّـاث اىصـىدٌىً يف اخليـٍظ فئُ ٍـىاصيخٔ 

اىسـبب أُ ذلـا ٍـىصيٍت ٍـىىٍت أٌـىٍّت ضعـٍفت ٍقـاسّت ٍع أٌـىّـاث األومسىّـٍىً   OHNa 3

 .  
 

عْـذ إضـافت زليـىه ٍٕذسومسٍذ اىصـىدٌىً بئفـشاط حنـىُ أٌـىّـاث األومسىّـٍىً قذ حفـاعيج   - 
 ب اصدٌـاد ٍـىصيـٍت اخليـٍظ ٍِ جـذٌذ. ميـٍا و أٌـىّـاث اذلٍـذسومسٍذ اىيت مل حخفـاعو حسب

 

 دو:ـدول انتقــجـ (2
OHHOOH ٍعـادىت اىخفـاعو 23 2  

)( اىخقذً احلـاىت 2OHn )( HOn )( 3

OHn 
 بوفـرة 0 اىبذئـٍت

BBa VCn . AAi VCn . 

eqB  افؤـاىخن قبو VV  
BB VCx . 0 بوفـرة.  xVC BB 0..  BBAA VCVC 

eqBعْذ اىخنـافؤ   VV  eqBeq VCx . 0 بوفـرة.  eqBB xVC 0..  eqBAA VCVC 
eqBبعذ اىخنـافؤ   VV  eqBeq VCx . 0 بوفـرة.  eqBB xVC 0 

  

   * اسخْخـاج: 
ىيقـاعذة يف  HOض مَـٍت ادلـادة ـىيحَ AVيف احلجـٌ  OH3عْذ اىخنـافؤ حسـاوي مَـٍت ٍـادة 

)()( ّنـخب بزىـل: ادلضـاف,  eqVاحلجـٌ  3

  HOnOHn ai  :ٔو ٍْـ     eqBAA VCVC ..  
 



 يق.ـبــتط (3
 حلَـض اىنيـىسٌذسٌل: ASىْحـسب حـشمٍض احملـيىه   
LmolCBىذٌْـا:   /1         وmLVA 100             وmLVeq 5.10 

LmolLmol
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III)   زال.ــاختـ-ـدةـسـرة أكـايـمعـ 
 

ت :ـربـتجـ*  
mLVredحجَـا  ,ىاسغت ٍـاصت ٍعـرية, بmL100ّصـب يف مـأط ٍِ سعـت  -  20  زليـىه ٍِ

)(ذٌذ مبـشٌخاث احلـ 2

4

2  SOFe  ٓحشمـضredC  رلهـىه. ّضٍف حبضشmL5  ,محض اىنربٌخٍل ادلشمض ٍِ
 ثـٌ ّضـع اىنـأط فـىق احملـشاك ادلغْـاعٍسً.

LmolCOxضٓ ٍعـيىً ـشمٍح ىحـاسٍىًاىب منـأل سحـاحت ٍـذسجت مبحـيىه بشٍْغْـاث -  /2.0.   
ىـىُ  عْذٕـا ىهـٌخح أوه قغـشة ىتـشٍْغْـاث اىبىحـاسٍىً حيىه بـّضـٍف, حذسجيٍـا, زل -  
)4.19( اخليـٍظ ٍِ أخـغش فـاحح إىـى اىبْفسجـً  mLVeq .  

 

   :دوـقــدول انتـجـ*   
 معـادنت انتفـاعم

OHFeMnHFeMnO 2

322

4 4585   
 مٍَـــــــــاث ادلــــــــادة انتقدو انحـانت

)( ىفـشةب 0 0 بىفـشة0 اىبذئـٍت 2Feni )( 4

MnOna 
 اىْهـائٍت

eqx بىفـشة eqx.5 eqx بىفـشة 
eqi xFen .5)( 2  eqa xMnOn  )( 4 

 

 ؤ:ـافـ* عنـد انتكـ 
 أٌىّـاث احلـذٌذ و أٌىّـاث اىربٍْغْـاث ادلضـافت:ختخفـً عْـذ ّقـغت اىخنـافؤ مو ٍِ   

0)( 4 

eqa xMnOn         0.5و)( 2 

eqi xFen 
eqOxaو مبـا أُ :    VCMnOn .)( 4              وddi VCFen ReRe

2 .)(  
eqOx   فـئُ: 

dd VC
VC

.
5

. ReRe  
 

 ـيق:ـبـ* تط 
LmolLmol

V

VC
C

d

eqOx

d /097,0/
20

4,19.02,0.5..5

Re

Re  

 
 سخـار: زلَذ ادلـشايب ) أوىـى عيـىً (األ
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