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 " Iartaric acide "حمض الطرطر 

 

 150,09 g/mol

C  32,01; H  4,03; O  63,96

2,3-Dihydroxy-succinic acid
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Di -hydroxy electric acide 

   

 :المواصفات و الخواص 

 

%(. يحوي المسحوق الجاف منه  96) االيتانولبشكل جيد بينحل بسهولة بالماء و مسحوق أبيض أو بلورات عديمة اللون, 

 من حمض الطرطر.%  101,0 – 99,5 على 

 pKa (pKa1= 2.95 , pKa2= 4.25 .)حيث يحتوي على وظيفتي حمض كربوكسيلي مع قيم   هو حمض قوي

 

 ستعماالت حمض الطرطر : مصادر و ا

 

يتواجد حمض الطرطر في العديد من النباتات، وخصوصا في  العنب, الموز و التمر الهندي و هو أحد الحموض األساسية  

  الطرطر إلى األغذية )في الصناعات الغذائية( إلضفاء الطعم الالذع كما يستخدم كمضاد المتواجدة في النبيذ. يضاف حمض

 

 فحوص الذاتية :

   

 %( هو عبارة عن محلول شديد الحموضة.  10محلول حمض الطرطر ) (1

 (.12,8ــــــ + 12,0يحرف محلول حمض الطرطر الضوء المستقطب نحو اليمين )+ (2

قليله جدا( ثم نضيف  ليترات من كبريتات الحديدي )كميةيف لها بضع ميكرو أخذ قليال من محلول الحمض ونضن (3

فيظهر لون أصفر وعندما نضيف له ماءات الصوديوم (, Fenton’s reagent)لها قليال من الماء األوكسجيني 

 .يظهر لون أزرق بنفسجي هو عبارة عن معقد الطرطرات مع الحديد والماءات

 

 : نقاوةالفحوص 



 : حمض الطرطر, نذكر منها التالي  شوبيد من المواد التي من الممكن أن تهنالك العد

A. نضيف نترات الفضة. :الكلور 

B. باستعمال حماضات األمونينوم )أوكزاالت(الكالسيوم : 

C. باستخدام كلور الباريوم. الكبريتات : 

D. ئوية. م 105غ  لمدة ساعة  و بدرجة الحرارة  1% لدى تسخين عينة  0,2: كحد أقصى  الرطوبة 

 :المعايرة 

 تتم معايرة حمض الطرطر بطريقتين :

 

 ": نعمل بها "   الطريقة المباشرة 

 

( من محلول الحمض )عينة 5mlنأخذ وزنه محددة بدقة ونحلها بكمية محددة من الماء ثم نأخذ حجم معين )

حتى ظهور اللون  (N1)المعايرة( + قطرة أو قطرتين من مشعر فينول فيتالئين ثم نعاير بماءات الصوديوم 

 الوردي والمطلوب: 

 

 2 -: الطريقة غير المباشرة  

 

نأخذ  كميه من محلول الحمض ونضيف لها كمية زائدة ومعلومة من حمض فوق اليود ثم نعاير ببال ماء حمض الزرنيج 

 وبعد نهاية المعايرة نحسب تركيز العينة )غ/ل( بالطريقة التالية:

 عدد مك ) بال ماء حمض الزنيج ( -اليود( فوق  حمضعدد مك الحمض =  عدد مك )
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 . و نسبة النقاوة في العينة الصلبة األساسية ب تركيز العينة )غ/ل(احسو المطلوب في كلتا المعايرتين هو 

 

 

 

 


