
 المحاضرة االولى :: تحليل االغذية : الجزء العملي : المرحلة الرابعة

 تحضير المحاليل القياسية

 ( standard solution: باإلنجليزية) القياسي المحلول

 او صلبة ( المذابة المادة من معلوم وزن على منه معين حجم يحتوي الذي المحلول هو

  .التركيز صيغ من صيغة وبأي التركيز المعلوم المحلول هو اي , ) سائلة

 

 : يمكن تحضير المحلول القياسي من خالل اتباع الخطوات اآلتية

 التحضير بطريقة الوزن:اوالً : 

 زن كتلة المذاب المراد تحضير محلول له. حساب و  -1

 ورق. نقل المحلول إلى دورق حجمير في دإذابة المذاب في الماء المقط -2

 المطلوب، ثم يتم تحريكه بالهّز. إضافة الماء المقطر حتى يصل إلى الحجم -3

 من كلوريد الصوديوم يموالر 1: عند تحضير محلول تركيزه مثال للتوضيح

(NaCl) لتر، يتم اتباع الخطوات اآلتية: 1، وحجمه 

حساب الكتلة المولية لكلوريد الصوديوم؛ والتي تساوي مجموع الكتلة المولية  

 34.55=  33.53+  22.22ي: للصوديوم، والكتلة المولية للكلور كما يأت

 ) مجموع االوزان الذرية ( غ/مول.

لتر، فإن  1)مول /لتر(، والحجم  يموالر 1بما أن التركيز المطلوب تحضيره هو 

 مول .1عدد الموالت يساوي 



= الكتلة /الكتلة المولية فإن الكتلة في هذه الحالة تساوي الكتلة  والتبما أن عدد الم 

غ من كلوريد الصوديوم، ثم تذويبها في  34.55. وزن 34.55المولية وتساوي 

 لتر. 1الماء ونقلها إلى دورق حجمي سعته 

 

 

  التحضير بطريقة التخفيف ثانياً :  

 حلول أقل تركيزا  هو إضافة مذيب إلى المحلول المراد تخفيفه لتحضير م التخفيف

 

 



 مالحظات :

 Volumetric :استخدام أنبوب مدرج خاص بسحب السوائل )باإلنجليزية -

pipette) من المحلول ووضعها في دورق ، وذلك لسحب كمية محددة

 حجمي.

تخفيف المحلول باستخدام مذيب مناسب مثل الماء، حتى يصل إلى الحجم  -

 المطلوب. 

على حمض مركز فإنه يجب  تخفيفه يحتوي: إذا كان المحلول المراد مالحظة

ّنب إضافة الماء على الحمض، وذلك ألن التفاعل يكون طاردا  جمراعاة ت

للطاقة وقد يسبب تناثر الحمض خارج الوعاء، مما قد يسبب ضررا ، 

 لصحيح هو إضافة الحمض على الماء.وا

 

 ضبط حموضة المحاليل

 درجة ضبط الضروري من يكون األحيان بعض في الحموضة درجة في التحكم

 حمض بإضافة يكون وذلك المحلول، تحضير عند( PH: باإلنجليزية) الحموضة

 الصوديوم كهيدروكسيد قاعدة أو ،للحوامض ( HCl) الهيدركلوريك كحمض

(NaOH )،المطلوبة الحموضة درجة إلى للوصول وذلك للقواعد. 

 

 



 

  شروط المادة القياسية األولية

ويسهل الحصول عليها بدرجة عالية من ذات تركيب معروف،  –1

أو من السهل تنقيتها بعد الكشف أو معرفة الشوائب التى تنبغي أن  (%99) النقاوة

وحفظها في حالة نقية. ومن  (Co 120- 100) كما يسهل تجفيفها %0.2 تتجاوز

 الصعب أن تتوفر هذه المميزات في المواد المائية.

كما يجب ان ال تكون قابلة  Non hydroscopic أن تكون المادة غير متميعة –2

 . ألي تغير فيها في أثناء عملية الوزن

يجب ان يكون وزنها المكافئ كبيرا  حتى تصبح أخطاء الوزن في حدود  -3

 اإلهمال.

 يجب أن تكون المادة سهلة الذوبان في الماء تحت الظروف التي تستعمل فيها –5

ية من التفاعالت التي تظهر تماما  عند نقطة أن يكون التفاعل مع المادة القياس –3

 التكافؤ وأن يتم بسرعة.

يجب أن ال يكون محلول المادة القياسية األولية ملونا  قبل انتهاء عملية المعايرة  –6

 أو بعدها. منعا  لتداخل لونها مع لون الدليل المستعمل إليجاد نقطة انتهاء التفاعل.

 ات الحرارة والغبار والمواد العضويةيجب أن ال تتأثر بالضوء ودرج –7

  أمثلة على المواد القياسية االولية  

  Na2CO3كاربونات الصوديوم  -

 NaClكلوريد الصوديوم  -

 NaC2O4اوكساالت الصوديوم  -

 H2C2O4حامض االوكساليك  -

  



 :القياسي المحلول مواصفات

 أشهر لعدة ثابت التركيز يبقى 1.

 وغير وتآم وآني سريع تفاعل تقديرها المراد المادة مع القياسي المحلول تفاعل 2 .

 واحدة تكافؤ نقطة على للحصول عكسي

 الموزونة الكيميائية بالمعادالت التفاعالت عن التعبير يمكن 3 .

 .واضحة تكافؤ نقطة القياسي المحلول كاشف يعطي ان 4 .

 

 :طرق التعبير عن تراكيز المحاليل 

تركيز المادة على اساس انها تؤخذ وزنا او المحاليل المئوية : يعبر عن  -1

 وزنا او حجما 111حجما ثم تتم اذابتها في المحلول ويستكمل الى العالمة 

 غم محلول 111غم/   3وزن / وزن :   W/W - أ

 مل محلول 111غم /  3وزن / حجم :    W/V - ب

 مل محلول . 111مل /  3حجم / حجم :   V/V  - ت

المادة على اساس كمية المواد المتفاعلة  المحاليل العيارية : يعبر عن تركيز -2

 . وزنا او حجما   1111وزنا  ثم يتم اذابتها في المحلول ويستكمل الى العالمة 

 المحلول المواللي  - أ

عفاته عبارة عن الوزن الجزيئي للمادة بالغرامات او اجزاءه او مضا

 مذاب لوزن لتر من المحلول.

المحلول الموالري : عبارة عن الوزن الجزيئي للمادة بالغرامات او  - ب

 اجزاءه او مضاعفاته مذاب لحجم لتر من المحلول .

المحلول العياري : عبارة عن الوزن المكافئ بالغرامات او اجزاءه او  - ت

 لتر من المحلول . مضاعفاته مذاب لحجم

 

 

 

 



  تحضير محلول قياسي اولي من كاربونات الصوديوم

 في التجربة . المواد واالدوات المستخدمة

  Beakerبيكر  -1

 Stirrerمحرك زجاجي  -2

 Volumetric flaskقنينة حجمية  -3

 Na2CO3كاربونات الصوديوم الالمائية -5

 طريقة العمل

( من كاربونات الصوديوم الالمائية النقية في gm1.2 -1.3 توزن بالضبط )-1

 بيكر نظيف وجافة .

 10-5تنقل المادة الصلبة كليا الى القنينة الحجمية وذلك بعد ان يضاف حوالي ) -2

ml. من الماء المقطر باستخدام محرك زجاجي الذابة المادة الصلبة بشكل تام ) 

( ويراعى غسل البيكر 50ml)سعتها جمية ينقل المحلول من البيكر الى القنينة ح -3

عدة مرات بقليل من الماء المقطر وسكب ماء الغسل داخل القنينة الحجمية )لكي 

 يغسل المحرك الزجاجي في كل مرة  نضمن نزول المادة المذابة الى داخلها( وكذلك

 ميةيضاف الماء المقطر الى القنينة الحجمية الى حد العالمة في عنق القنينة الحج-5

يحكم سد الفوهة القنينة الحجمية بسداد مناسب وتقلب عدة مرات ليتجانس -3

 المحلول داخل القنينة

 



 تحضير محلول قياسي ثانوي من مادة سائلة

سائلة( وذلك لعدم  تسمى المحاليل قياسية ثانوية عندما تكون المادة المذابة )مادة

 امكانية ضبط التراكيز بسبب :

ت القياسية )االدوات ان الحجم يؤخذ باالسطوانة المدرجة وهي ليست من االدوا-1

 القياسية هي السحاحة والماصة والقنينة الحجمية (

 عند فتح قنينة المادة السائلة تتبخر المادة وهذا يؤثر على التراكيز .-2

يتم استخدام المحاليل القياسية الثانوية في حالة عدم توفر المادة القياسية  -3

 االولية .

 

 معلومة :

 لم منه : يمكن حساب عيارية وموالرية محلول اذا ع  

الوزن النوعي أو الكثافة غم / سم -1
3
 Specific gravity or density 

  Percentageلمئوية % النسبة ا -2

  Molecular weightالوزن الجزيئي  -3

 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 

      

 =(M)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئي جزي وزن ال ال
 

 

 

 

 



 تحضير محلول لحامض الهيدروكلوريك بتراكيز مختلفة ((

 المواد واالدوات المستعملة في التجربة

            Concentrate Hydrochloric acidحامض الهيدروكلوريك المركز -1

                                                                            

   Volumetric Flask(50mlقنينة حجمية سعة )-2

 Beakerقدح زجاجي  -3

 Graduated Cylinderاسطوانة مدرجة  -5

 Funnelقمع زجاجي  -3

 Stirrerمحرك زجاجي  -6

  Distil Waterماء مقطر -7

 طريقة العمل :

من حامض  )ml)1.4 باستخدام االسطوانة المدرجة جافة يتم قياس -1

 الهيدروكلوريك المركز .

 (. ml11ضع كمية من الماء المقطر في القنينة الحجمية) -2

 ثبت القمع الزجاجي فوق القنينة الحجمية ثم اسكب من خالله الحامض .-3

 ل الحجم في االسطوانة لحد العالمة بالماء المقطر ثم اغلقها بالسداد. اكم -5

 قم برج المحلول في القنينة بشكل عمودي عدة مرات.-6

 الحسابات :

يحسب الوزن الجزيئي للحامض من مجموع االوزان الذرية لمكوناته ، اي -1

 غم/مول .36.3يساوي 

 تحسب عيارية الحامض االصلية من القانون-2



 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 

  أمثلة :

 0.01( من الحامض الوزن النوعي له HClمن حامض ) N1.0تحضير

 ? 3..5% والوزن المكافئ 53والنسبة المئوية 

 حسب القانون 

 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 

 = N
1000X

36.5

100

35
1.18X

 

 = N12
 

 

في قنينة  N01من حامض تركيزه  N  1.0تحضير حامض تركيزه 

 ml011سعة  حجمية

N1XV1 =N2XV2 

12 X V1 = 0.1 X 100 ml 

V1 = 0.83 ml 
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