الدرس الثامن  :التحوالت القسرية
المستوى  :السنة الثانية علوم رياضية أ وب

التمرين األول علوم رياضية  1122دورة استدراكية

الكتلة المولية للزنك M(Zn)  65.4g / mol
4
ثابتة فرادي . F  9.65 .10 C/ mol
الحجم المولي في ظروف التجربة هو . Vm  24.0 l / mo l :
تتكون خلية المحلل الكهربائي من إلكترودين ومحلول كبريتات الزنك المحمض.
4
يطبق مولد كهربائي بين اإللكترودين  ،توترا مستمرا يمكن من الحصول على شدة تيار . i  8.0 .10 A

1
معادلة تفاعل التحليل الكهربائي هي O 2(g)  2H aq   Zn S  :
2


Zn2aq
  H 2O  l  €

 )2أكتب نصف المعادلة اإللكترونية الموافقة لتكون الزنك ونصف المعادلة اإللكترونية الموافقة لتكون ثنائي األوكسجين.
 )1عين معلال جوابك  ،قطب المولد المرتبط باإللكترود الذي ينتشر بجواره غاز ثنائي األوكسجين.
 )3عند اللحظة  t 0  0ينطلق التحلل الكهربائي  .عند لحظة  tتكون الشحتة التي انتقلت في الدارة هي Q  I.Δt :

2.F.x
بين أن
Δt

مع  . Δt  t  t 0نسمي  xتقدم التفاعل عند اللحظة . t

.I 

 )4احسب كتلة الزنك المتكون خالل  Δt  12.0hمن اشتغال المحلل.

تغطية قطعة من الفوالذ بطبقة من فلز القصدير – العلوم الرياضية – 1112
الحديد األبيض هو فوالذ مغطى بطبقة رقيقة من القصدير ويستعمل خاصة في صناعة علب المصبرات نظرا لخاصياته
الفيزيائية المتعددة  .يهدف هذا التمرين إلى تحديد كتلة القصدير الالزمة لتغطية صفيحة من الفوالذ بواسطة التحليل
الكهربائي
2
مهطيات  :المزدوجتان مختزل/مؤكسد المتدخلتان في هذا التحليل هماO2 g  / H 2O l  , Sn aq  / Sn S  :

ثابتة فرادي  1F  96500 C/ mol :الكتلة المولية لذرة القصدير . M(Sn)  118.7g / mol



2

2



نغمر الصفيحة الفوالذية كليا في محلول كبريتات القصدير ، Sn aq   SO4 aq ثم ننجز التحليل الكهربائي لهذا
المحلول بين إلكترود مكون من الصفيحة الفوالذية وإلكترود من الغرافيت.
 )2هل يجب أن تكون الصفيحة الفوالذية هي األنود أو الكاثود ؟ علل جوابك.
 )1يالحظ انتشار غاز ثنائي األوكسجين على مستوى إلكترود الغرافيت .أكتب معادلة تفاعل التحليل الكهربائي.
 )3يستغرق التحليل الكهربائي مدة  Δt  10 minبتيار كهربائي شدته ثابته . I  5 A
استنتج كتلة القصدير التي توضعت على الصفيحة الفوالذية.

المصطفى زكاوي
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العلوم الفيزيائية  1112الدورة االستدراكية
يعتبر غاز ثنائي الكلور   Cl 2 من الغازات األساسية التي تدخل في صناعة عدد كبير من المركبات الكيميائية ومن بينها

ماء جافيل .يتميز ماء جافيل بدرجته الكلورومترية 



0

 D Chlوالتي تمثل حجم غاز ثنائي الكلور ،باللتر الموجود في

 1lمن ماء جافيل  .يحدد هذا الحجم في الشروط النظامية لدرجة الحرارة والضغط حيث الحجم المولي
. Vm  22.4 l / mol
يهدف هذا التمرين إلى دراسة:
تحضير غاز ثنائي الكلور بواسطة التحليل الكهربائي.
---

تحديد الدرجة الكلورومترية 

--

الخصائص الحمض – قاعدية لماء جافيل.

المعطيات:



0

 D Chlلمحلول ماء جافيل المحضر.

 -الكتلة المولية لكلورور الصوديوم  – . M(NaCl )  58.5 g.mo l :ثابتة فرادي 1F  96500C/ mol :
0

 --يعبر عن الدرجة الكلورومترية لماء جافيل بالعالقة  ، D Chl  Cl O  .Vm :حيث  Cl O تمثل

التركيز البدئي أليونات تحت الكلوريت 
0

 --عند ، 25 Cالجداء األيوني للماء





0





0

 Cl Oفي محلول ماء جافيل المدروس.

14
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 --ثابتة التوازن  Kالموافقة لتفاعل  Cl Oمع الماء

. K  3.16 .10

 )2دراسة تحضير غاز ثنائي الكلور:






ننجز التحليل الكهربائي لمحلول مائي مركز لكلورور الصوديوم  Cl aq
 Naaqخالل المدة Δt  30min
بواسطة تيار كهربائي مستمر شدته . I  57.9A

بينت التجربة انبعاث :
 --غاز ثنائي الكلور   Cl 2 عند أحد االلكترودين.

 -غاز ثنائي الهيدروجين   H وتكون أيونات الهيدروكسيد 2





 HOعند اإللكترود اآلخر.

ننمذج هذا التحليل الكهربائي بالمعادلة الحصيلة التالية :

 1

H 2 g   Cl 2 g   2HOaq 

2H 2O l   2Cl  aq 

€

 )2.2حدد المزدوجتين (مختزل – مؤكسد) المتدخلتين في هذا التفاعل.
 )1.2أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الذي حدث بجوار الكاثود.
 )3.2أنشئ الجدول الوصفي للتحول الحاصل عند األنود.
 )4.2أوجد تعبير كمية المادة  nللجسم المتكون عند األنود بداللة  Iو  Δtو ، Fأحسب .n





 )1تحديد الدرجة الكلورومترية  D 0Chlلماء جافيل.
نحضر محلوال   S 0 لماء جافيل تركيزه

 Cبتفاعل غاز ثنائي الكلور   Cl مع أيونات الهيدروكسيد  HO 


0

2

وفق تحول كيميائي نعتبره كليا وسريعا وننمذجه بالمعادلة التالية:

 2

 Cl Oaq   Cl  aq   H 2O l 

المصطفى زكاوي

Cl 2  2HOaq 
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C0
نضيف لحجم من المحلول   S 0 الماء المقطر لتحضير محلول مائي   S تركيزه المولي
10
 V  10mlمن المحلول   S ونضيف إليه كمية وافرة من محلول محمض ليودور البوتاسيوم

، C نأخذ حجما



 I aq 



 aq 

K

وقطرات من محلول النشا.
تؤكسد أيونات الكلوريت ، Cl Oفي وسط حمضي ،أيونات اليودور  Iوفق المعادلة الكيميائية التالية:


 3



 I 2 aq   Cl  aq   H 2O l 



Cl Oaq   2Iaq  2Haq 
2





نعاير ثنائي اليود المتكون بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم  2Na aq   S 2O 3 aq ذي التركيز
، C2  0.1mol / lيكون حجم محلول الثيوكبريتات المضاف عند التكافؤ هو . VE  10.8ml
ننمذج تفاعل المعايرة بالمعادلة التالية :

 4

 2Iaq   S4O62aq 

I 2 aq   2S2O32aq 

 )2.1اعتمادا على الجدول الوصفي لتطور المعايرة ،حدد كمية المادة )  n(I 2لثنائي اليود المتواجدة في الخليط.

 )1.1علما أن  n  I تكثل كمية مادة ثنائي اليود الناتجة عن التفاعل ،  3 استنتج كمية المادة 
2

تحت الكلوريت المتواجدة في الحجم .V
 )3.1حدد التركيز  Cواستنتج التركيز . C0

 )4.1أوجد الدرجة الكلوروميترية 





 n Cl Oأليونات



 D Chlللمحلول .  S 0 
0

 )3الخصائص الحمض – قاعدية لماء جافيل.


يمثل األيون تحت الكلوريت ، Cl Oالعنصر النشيط لماء جافيل ،القاعدة المرافقة لحمض تحت الكلوروز ، HCl O
القابلة للتفاعل مع الماء.
 )2.3أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل المنمذج لهذا التحول علما أنه محدود.
 )1.3حدد الثابته


A

 Kللمزدوجة 

 Cl Oمع الماء هي

7





، HCl O / Cl Oعلما أن ثابتة التوازن الموافقة للمعادلة الكيميائية لتفاعل

. K  3.16 .10

العلوم الرياضية  1121الدورة االستدراكية
يتم طالء بعض القطع الفلزية كالحديد والنحاس والفوالذ  ...بطبقة من فلز آخر لحمايتها من التآكل أو لجعلها أكثر صالبة أو
لتحسين مظهرها  .يهدف هذا التمرين إلى دراسة عملية طالء صفيحة من الحديد بطبقة النيكل بواسطة التحليل الكهربائي .

معطيات :

  8.9 .10 kg / m
 -الكتلة الحجمية للنيكل -الكتل المولة ;M  O   16g / mo ;M  Ni   58.7g / mo :F  96500 C/ mo
 -الفارادي3

3

M  S   32g / mo

ننجز التحليل الكهربائي لطالء صفبحة رقيقة من الحديد مستطيلة الشكل سمكها مهمل  ،طولها  L  10cmوعرضها
 ، d  5cmبطبقة من النيكل سمكها  eعلى كل وجه من وجهي الصفيحة.

المصطفى زكاوي
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لتحقيق هذا الغرض  ،نغمر كليا الصفيحة وقضيب من البالتين في إناء يحتوي على محلول لكبريتات النيكل II





 Ni 2  SO42تركيزه الكتلي

 Cm  11g /وحجمه  . V  1نصل القطب السالب لمولد كهربائي بصفيحة

الحديد وقطبه الموجب بقضيب البالتين  ،فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته ثابته . I  8.0 A
يستغرق هذا التحليل الكهربائي المدة . t  25min
 )2اكتب معادلة التفاعل الحاصل على مستوى الكاثود .
 )1أحسب كمية مادة النيكل الالزمة لهذا الطالء  ،استنتج قيمة السمك . e
 )3ما التركيز المولي الفعلي أليونات النيكل  IIفي المحلول عند نهاية ا الطالء ؟

المصطفى زكاوي
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