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   :Determination of pKa of the Indicatorsتعٌٌن ثوابت التفكك للدالئل -3

( هً حوامض او قواعد عضوٌه ضعٌفه ٌرمز لها  Indicatorsالدالئل )من المعروؾ ان    

حسب  HIn( الى مختصر كلمة دلٌل . ٌتفكك الدلٌل Inعلى التوالً حٌث ٌشٌر الرمز ) HOInاوHInـب

 :ةالمعادله التالٌ

HIn   H3O
+  + In- 

 

 Ka (Dissociation Constant)وعلٌه ٌكون ثابت التفكك 

 

Ka / [H3O
+] = [In-] / [HIn] 

 وبؤخذ الوؼارتم للطرفٌن :

Log Ka – Log [H3O
+] = Log [In-] / [HIn] 

 وحٌث ان :

pKa = - Log Ka      ,  pH = - Log [H3O
+] 

 اذن ٌمكن كتابة ماٌلً 

pH = pKa + Log [In-] / [HIn] 

 نحصل على الشكل التالً : pHمقابل  Log [In-] / [HIn]من المعادله االخٌره عند رسم 
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Log [In-] / [HIn]  

pH 

pKa 

 
 

 

 

 

    

 

نحصل على الشكل ادناه . وان pH( لمحلول الدلٌل عند قٌم مختلفه لAاما عند رسم قٌم االمتصاص )   

له القاعدٌه تقع ضمن الد Amax وذلك الن -Inهو تركٌز اٌونات  Amaxالتركٌز السائد او الطاؼً عند قٌم 

( وتوجه التفاعل نحو الٌمٌن . اما فً +Hمع )حٌث تتفاعل اٌونات الهاٌروكسٌل  العالٌه )المحلول القاعدي( ,

Amin  فان التركٌز السائد هو تركٌزHIn  وذلك الن ,Amax  المحلول تقع ضمن الداله الحامضٌه الواطئه(

. والعكس ٌصح بالنسبه  HInمما ٌإدي الى االسراع فً تكوٌن  -Inالحامضً( اي ان البروتون ٌتفاعل مع 

هو السائد . وان متوسط المسافه  -Inٌكون  Aminهو السائد . وفً   HInٌكون  Amaxللخط المضلل حٌث 

وبالرجوع الى المعادله االخٌره تكون  . [HIn]و [-In] -ٌحوي على تراكٌز متساوٌه Aminو Amaxبٌن 

 . pHمساوٌه لقٌمةpKaقٌمة

pH= pKa 

 

Amax. 

Amin 

A 

pH 

[HIn]=[In-] 
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. وٌالحظ من هذه المنحنٌات pHٌبٌن الشكل التالً تؽٌر منحنٌات االمتصاص لدلٌل عند قٌم مختلفه لل      

 ـٌاده فً ال.بٌنما ٌنخفض االمتصاص مع الز pHان االمتصاص ٌزداد فً طول موجً معٌن مع زٌادة قٌم 

pH هذه المنحنٌات تتقاطع فً نقطه مشتركه تقع فً طول موجً محدد فً طول موجً آخر. كما ٌالحظ ان

وهً نقطه خاصه بالنظام الحاوي  Isopestic Pointوتسمى هذه النقطه بنقطة تشابه او تماثل االمتصاص 

  .مٌه الكلٌه لهما ثابتهعلى كروموفورٌن حاملٌن للون ٌتحول احداهما الى االخر بحٌث تكون الك

      

 : Photometric Titrations   ةالفوتومترٌالتسحٌحات  -4

ٌمكن ان نستثمر القٌاسات الطٌفٌه لتعٌٌن نقطة التكافإ فً التسحٌح .حٌث ٌتم فً التسحٌح الفوتومتري قٌاس    

 ثم رسم قٌم االمتصاص (Titrantامتصاص المحلول بعد كل اضافة للساحوح )الماده المضافه من السحاحه 

مقابل حجم الساحوح المضاؾ وبعد ذلك ٌستدل على حجم الساحوح الالزم للوصول الى نقطة  المصححه

سٌتالؾ المنحنً من جزئٌن لخطٌن مستقٌمٌن ذوي مٌلٌن مختلفٌن ٌظهر  انتهاء التفاعل من منحنً التسحٌح .

فاعل فتإخذ عند تقاطع المستقٌم االول عند مطلع التسحٌح وٌظهر االخر بعد نقطة التكافإ اما نقطة انتهاء الت

 امتداد المستقٌمٌن .

ٌجب اختٌار الطول الموجً استنادا الى عاملٌن اولهما استبعاد متداخالت االمتصاص التً من المحتمل ان  

 .ضمن حدود نقطة انتهاء التفاعل Ɛوثانٌهما تغٌر واضح فً قٌم لمحلول اتكون موجوده فً 

 :للحصول على منحنً تسحٌح مناسب ةتوفر الشروط التالٌالبد من 

, واال فان المنحنً الناتج سوؾ ٌفقد االجزاء الخطٌه المبرت –ٌجب ان ٌخضع النظام الى قانون بٌر  -1

 لتحدٌد نقطة انتهاء التفاعل .

 V( حٌث ان V+v /Vبظرب االمتصاص بالكسر ) تصحٌح االمتصاص بعد كل اضافه وذلكٌجب  -2

 تمثل حجم المحلول المضاؾ . vالتسحٌح وصلً تحت تمثل حجم المحلول اال
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 ممٌزات التسحٌح الفوتومتري :

 ٌعطً نتائج ادق من التحلٌل الطٌفً الٌجاد نقطة انتهاء التفاعل . -1

 ٌمكن اجراء التسحٌح حتى بوجود المتداخالت . -2

 ٌمكن تسحٌح المحالٌل المخففه جدا . -3

واالختزال  ت كتفاعالت االكسدهٌمكن تطبٌق التسحٌح الفوتومتري على جمٌع انواع التفاعال -4

 .ةوالتفاعالت الترسٌبٌ

هً االمتصاص الموالري للماده  Ɛpو  Ɛtو Ɛs وفٌماٌلً نماذج للتسحٌح الفوتومتري حٌث ان    

المتصاص )الماده التً فً السحاحه( وا titrantواالمتصاص الموالري للساحوح   titratedالمسححه

 .ةالموالري للماده الناتج

 

                       

                    

                                                

 
والساحوح         الماده المسححة

 وءتمتصان الض

 

هً التً  الماده المسححة

 وءتمتص الض

الساحوح هو الذي ٌمتص 

 وءالض

هً التً  الماه الناتجة

 وءتمتص الض


