
 -الزیوت– للشحوم الكیمیائیة القرائن النشاط العملي :
 

 ه لتي تحدد فیھا بعض صفاتھا و من ھذمیائیة ایتتمیز الشحوم و الزیوت بعدد من القرائن الك      
 القرائن قرینة الحموضة ، قرینة التصبن، قرینة األستر و قرینة الیود .   
 
I- حموضةقرینة ال : 
 

a.  : مقدمة 
  تحت تأثیر أكسجین الھواء و الرطوبة و ضوء الشمس فتفكك ) الزیوت( الشحومتتفسخ        

 .الغلیسیریدات الثالثیة و تتحرر األحماض الذھنیة     
 تفسد الزیوت النباتیة أكثر من الحیوانیة الحتوائھا على األحماض الذھنیة الغیر مشبعة       

 .حفظ بقرینة الحموضةأثناء ال -الزیوت–و تتحدد درجة ثبات الشحوم     
  
 تعریف :  -2
 ھو عدد الملي غرامات من ھیدروكسید البوتاسیوم الالزمة لتعدیل  :Iaدلیل الحموضة – 2.1   

 غرام من المادة الدسمة . 1األحماض الذھنیة الحرة في                       

 غرام من المادة الدسمة  100ھي كمیة األحماض الدسمة الحرة الموجودة في  الحموضة : – 2-2   
 و یعبر عنھا بالنسبة المئویة الكتلیة .                     

  المبدأ : -3
إذابة عینة من المادة الدسمة في اإلیثانول الساخن بواسطة  -یعتمد مبدأ المعایرة حمض دھني حر    

 لین.أساس قوي ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم بوجود كاشف ملون الفینول فتا
 
 : و المواد المستخدمةاألدوات  -4

 

 : المواد الكیمیائیة المستخدمة 4-1   
 زیت الزیتون ، زبدة -
 الماء المقطر -
 % 95اإلیثانول دو نقاوة  -
 ن 0,1ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم  -
 % 95غرام /ل في اإلیثانول  10فینول فتالین محلول بتركیز  -
 

 : األدوات المستخدمة 4-2   
 احاتسح -
 ماصات -
 أرلن مایر -

 طریقة العمل : - 5
 ملل من 50ملل و ضع فیھ ك غرام من المادة الدسمة، في أرلن ثاني نعدل  250أرلن سعتھ  خذ   
 م °70ملل من الكاشف الملون ف.ف عن الدرجة فوق  0,5% المحتوى على  95ثانول یاإل 
 ضیف اإلیثانول المعدل إلى محتوى مول/ل . ن 0,1بمحلول ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم  
 األول ثم نقوم بالتحریك ببطء. األرلن 

 مول /ل مع  0,1نسخن حتى الغلیان بعدھا نعایر بواسطة ھیدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم    



 التحریك المستمر .  
 . نھایة المعایرة تنتھي عند تغیر اللون  
 
 الحسابات :-6

  : Iaدلیل الحموضة  -6.1    
                                            C.V56.=    aI 

                                            m       
     V  حجم محلول :KOH  أوNaOH بالـ ملل 
     C  : تركیز محلولKOH  أوNaOH بالـ مول/ل 
     m  كتلة العینة بالغرام : 

 
 : الحموضة  -6.2    

                        100.  56  = V .C . Acidité  
                                           1000    m 

 
                                             . M v .c = Acidité  

10.m                                                     
 

II- : قرینة التصبن 
 تعریف :  -1

 الحرة نیةغرام الالزمة لتصبن الحموض الذھبالملی KOHعلى كمیة  Isتعبر قرینة التصبن        
 غ) من المادة الدسمة (الشحم).1و المرتبطة على شكل أسترات الموجودة داخل واحد غرام (     

 
 المبدأ :  -2

 ة الغلیان حیث عند درج KOHیعتمد مبدأ التصبن على تفاعل المادة الدسمة مع أساس قوي          
 یتفكك األستر محررا الغلیسرول و أمالح الصابون وفق المعادلة اآلتیة :        

 
              COOK      R1            OH    CH2                         R1      CO    O   CH2 
               
            

             COOK      R2   +      OH     CH             KOH  +     R2     CO  O        CH      
                 
          

             COOK      R3          OH     CH2                             R3     CO   O      CH2 

 األستـر                   الصابون                  الغلیسرول              
 أما الحموض الدھنیة الحرة فتتفاعل وفق المعادلة اآلتیة : 

               H2O                  +COOK      R                       KOH        +COOH      R 

 ي   ملح                                       حمض دھن                                      
 



 .HCl الكحولي الزائد بمحلول KOHیعایر   
 تجري تجربة الشاھد في نفس الشروط التجریبیة التي تجرى فیھا تجربة المعایرة.  

 

 األدوات و المواد المستعملة :  -3
 یة مادة ذھن •
 ن 0.1الكحولي  KOHمحلول  •
 ن  HCl 0.1لول مح •
 عر ف.فمش •
 ات سحاح •
 اتماص •
 ر أرلن مای •
 اري حمام م •
         ب انطالق مجھز بسدادةأنبو •

 طریقة العمل :  -4
 ملل و بواسطة  250غ من زیت نباتي ثم نسكبھا داخل الحوجلة التي سعتھا   2نزن بدقة          

 ن نسد الحوجلة بسدادة مجھزة بمبرد  0,1الكحولي  KOHملل من  25ماصة  نسكب بداخلھا     
 د مع التحریك من فترة إلى أخرى. في النھایة  60÷30 ھوائي، یسخن المحتوى في حمام مائي لمدة 
  KOHنحصل على محلول متجانس و شفاف دون قطرات ذھنیة بعدھا تجري معایرة الزائد من  
 ن بوجود المشعر ف.ف حتى یصبح المحلول عدیم اللون (شفاف). 0,1ض كلور الماء بمحلول حم 
 
 س الطریقة و في نفس الظروف لكن في غیاب في نفس الوقت تجربة شاھدة بنف تجربة الشاھد : 

 المادة الذھنیة.                
 لیكن  الحسابات : -5

  V1  الحجم الالزم منHCl  لمعایرة التجربة الشاھدة 
  V2  الحجم الالزم منHCl لمعایرة المـادة الدھنیة 

N   ظامیة نHCl 
m   مة بالـ غ (عینة) وزن المادة الدس 

                                                
                        56.1 ) V1 - V2 ( N  

                                                      =Is 
                                    m 

 
 

III-  : قرینة األستر 
 تعریف :  -1

 بالمیلغرام الالزمة لتصبن األسترات الموجودة  KOHعلى كمیة  IEتعبر قرینة األستر          
 غ) من المادة الدسمة.1داخل واحد غرام (   

 م تحدید دلیل األسترة بمعایرة دلیل التصبن و دلیل الحموضة ثم نستنتج قیمة دلیل األستر یت       
   IE  : من خالل العالقة 

 دلیل الحموضة –دلیل األستر = دلیل التصبن                          
 

IA    -     IS       = IE 



 
 :منھوض ذھنیة حرة في المادة الدسمة ومھذا یعني أنھ ال توجد ح 00ضة = إذا كان دلیل الحمو  
  

   دلیل األستر = دلیل التصبن                          

 
 
 
 

 :منھة ومة ھذا یعني أنھ ال وجود  لألسترات في المادة الدسصبن = دلیل الحموضإذا كان دلیل الت   
    00دلیل األستر  =                               

 
 
 

 تقریر مخبري :  -2
  نات من مواد دھنیة لخصت داخل الجدول اآلتي :  لعدة عی Ia  ،IS ،IEیم بعد تحدید ق         

 

 الزیت الزیت المارغارین المارغارین الزبدة الزبدة المادة الدھنیة
 6األنبوب 5األنبوب 4األنبوب 3نبوباأل 2األنبوب 1األنبوب األنابیب

 IE  210  150  180دلیل األستر    

 IA 08 00  00 09 10دلیل الحموضة    

 IS 225   150 190 190دلیل التصبـن    
 
 ة : ئلـاألس 

و المبدأ العلمي المعتمد علیھ في عملیة التصبن، دعم ذلك ما ھ -1
 بالتفاعالت؟ 

 موضة؟حعرف دلیل األسترة، التصبن، ال -2
 ISأحسب دلیل التصبن  -3

إذا كان دلیل  IEثم استنتج دلیل األسترة  
 IA  =00الحموضة 

 ؟3غ و ھذا في التجربة 1ن و كتلة المادة الدسمة = HCl  =5ث أن :  نظامیة حی
 3سم 8في التجربة المعایرة =  HClو حجم  3سم 12في تجربة الشاھد = HCl  حجم         

 
VI-  : قرینة الیود 

 تعریف: -1
 یعرف قرینة الیود للمادة الدسمة بأنھ كمیة الیود بالغرام المثبتة على الروابط المضاعفة        
  غ من المادة الدسمة100للحماض الدسمة الموجودة بـ        

 

 الكفاءة المستھدفة:   -2
 ة.تحدید طبیعة الروابط المضاعفة و عددھا، معرفة طبیعة و نوع المادة الدسم      

 

 المعارف المبنیة: -3
 المادة الدسمة و المذیبات العضویة، تفاعالت األكسدة و اإلرجاع     

IS     = IE 

00   = IE 



 

 تنظیم و سیر الدرس: -4
 

 مرحلة و وضعیة اإلنطالق (وضعیة طرح اإلشكالیة) -أ   
 كیف نحدد قرینة الیود لمادة دسمة؟         

 

 صیاغة الفرضیات: -ب  
 لتحدید الروابط المضاعفة باألحماض الدسمة و بالتالي معرفة نأخذ فرضیة طریقة ویجس       
 طبیعة و نوع المادة الدسمة.      

 

 مرحلة التقصي: -جـ  
 * المبدأ:   

 على الروابط المضاعفة وفق التفاعل اآلتي:  IClیثبت كاشف ویجس        
 
 

 KIیتفاعل مع الـ    ICl و الفائض من      
 
 

 .النشاء مطبوخ بوجود  N0.1 ودیوموكبریتات الصطة ثیالمتحرر بواس یعایر الیود       
 
 * الوسائل و المواد:  

 مادة دسمة -1
  ICl كاشف ویجس -2
 CCl4سیكلو ھكسان أو محلول  -3
 ماء مقطر -4
 غ/ل)KI )100محلول  -5
 النشاء  مطبوخ -6
  مول/ل Na2S2O3 0.2محلول  -7
  سحاحة -8
  ماصة -9

  أرلن مایر -10
 

 * خطوات العمل:  
 ضع بإرلن  ة المعایرة:تجرب        

 غ مادة دسمة0.2 -                      
 CCl4ملل محلول سیكلو ھكسان او محلول  20 -                      
 ملل من كاشف ویجس. 20 -                      

 ملل ماء 100دقیقة في الظالم و بعدھا أضف  4ثم أغلق اإلرلن و رجـھ و أتركھ لمدة            
 دقائق ثم أضف  5ثم أغلق اإلرلن و رج بلطف لمدة   KIملل من محلول  20مقطر و          
 حجم خلیط باإلرلن. 20حجم لكل  1) بنسبة ٪ 1مطبوخ النشاء (           

 

 بـ ملل الحجم الذي یلزم   Vثم عایر الیود المتشكل بالثیوكبریتات الصودیوم و لیكن           
 المعایرة ( إختفاء اللون األزرق البنفسجي )لنھایة          

 R-CHI-CHCl-R               ICl   +CH-R     =R-CH 
 

KCI    +I2                      ICI      +KI 
 



 
 

       تجربة الشاھد:           
 غیاب  تجرى في نفس الوقت تجربة شاھدة بنفس الطریقة و في نفس الظروف لكن في           
 بـ ملل الحجم المستھلك. ’Vو لیكن  الذھنیة،المادة           

 
 * الحسابات :     

                   V  الحجم الالزم منNa2S2O3  لمعایرة التجربة الشاھدة 
                  V’  الحجم الالزم منNa2S2O3 ھنیة ذلمعایرة المـادة ال 
                  N  محلول نظامیة  Na2S2O3 
                  m  (عینة) وزن المادة الدسمة بالـ غ 

 
 قرینة الیود:             

 
 
     

 دد الروابط المضاعفة:ع    
 
 
 

          μالكتلة المولیة للمادة الدسمة : للمادة الدسمة 
                  II       :قرینة الیود 

 
 بعض قرائن الیود: 
 

 IIقرینة الیود   المادة الدسمة
 87 – 83 الزیتون
 128 – 110 الذرة

 136 – 120 عباد الشمس
 138 – 125 سوجـا
 45 – 30 الزبدة

 190 – 170 السردین
 
 تطبیق :  *  
 .100، معامل الیود لھ 800غلیسرید ثالثي وزنھ الجزئي    

 مزدوجة لھذا الغلیسرید الثالثي؟أوجد عدد الروابط ال -4
 ماذا یمكن استخالصھ فیما یخص تركیب ھذا الغلیسرید الثالثي؟ -5

 

          II    ×μللمادة الدسمة 
 عدد الروابط المضاعفة=                         

         127 × 100 

      × 127 )V’ - V( N  
                         =II 

  m 

S4O6
--

    +I-2                 I2     +-- S2O32 
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