
التتبع الزمني لتحول كیمیائي تمرین  
 

H3O) نتبع تطور التفاعل بین كربونات الكالسیوم  ومحلول حمض الكلوریدریك
+

(aq)+ Cl+
(aq)) . المعادلة الموافقة لھذا التفاعل: 

CaCO3 (S)   +  2H3O
+

(aq)                 Ca2+
(aq)  +  CO2 (g)  + 3H2O(ℓ)        

 -  الطرق التي یمكن بھا تتبع ھذا التحول الكیمیائي ماھي  
 - للتحول  أنشيء الجدول الوصفي  
 -  نضع كربونات الكالسیوم بوفرة في  Va =50 ml  تركیزه من حمض الكلوریدریك  C = 4.10-2 mol.L-1   ونتبع المجموعة

  :بأعتماد طریقیتن للقیاس 
المنحنى  المتكون خالل الزمن عند درجة حرارة وضغط ثابتین  ، نحصل نتائج  V(CO2)(g)تتجلى الطریقة األولى في قیاس    -1

  أسفلھ

  
  Vmو  V(CO2)(t)تقدم التفاعل بداللة   x(t)إعط تعبیر  -1-1
 Vaو  Vmو  V(CO2)(t)إعط تعبیر السرعة الحجمیة بداللة   -1-2
  .، ماذا تستنتج  t = 50 s و  t = 0 s  أحسب سرعة التفاعل عند -1-3
  حسابیا ثم استنتج زمن نصف التفاعل  Vmaxحدد  -1-4
H3O]تتجلى الطریقة الثانیة في تتبع التطور الزمني لتركیز   -2

  المنحنى اسفلھ ، نحصل نتائج  [+

  
H3O]تقدم التفاعل بداللة   x(t)إعط تعبیر  -2-1

+](t) 
H3O]تعبیر السرعة الحجمیة بداللة   إعط -2-2

+](t) 
  .، ماذا تستنتج  t = 50 s و  t = 0 s  أحسب سرعة التفاعل عند -2-3
H3O]حدد  -2-4

+]max  حسابیا ثم استنتج زمن نصف التفاعل  
 - عند  المجموعة الكیمیائیة  إعط تركیبt = 80 s     
 -  تأثیر درجة الحرارة على التطور الزمني للتحول. 

  .نعید التجربة السابقة من جدید عند درجة الحرارة اكبر إنطالقا من نفس التركیز البدئي للمتفاعالت 
 . T1مثل على الشكل في المنحنى التقریبي لتطور التقدم بداللة الزمن عند درجة الحرارة   -  أ

    .إعط تعلیال مجھریا لتطور سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة للوسط التفاعلي   - ب
 -  یمكن تتبع ھذا التطور بقیاس المواصلةσ  للمحلول بداللة الزمن. 
  . د االیونات التواجدة في المحلول أجر  - أ

 فسر بدون حساب ھذه المواصلة . نالحظ من خالل التجربة تناقص المواصلة  -ب
  . t=0أحسب الموصلیة للمحلول عند  -ج
                       σ(40s) احسب  ،  Xالتقدم  بداللة σالموصلیة  اكتب تعبیر -د
  . 250Cالموصلیة المولیة االیونیة لالیونات عند  ، Vm = 22,4 L .mol-1الحجم المولي      نعطي 

λH3O+=35mS.m2/mol و m2/mol Ca2+=12mS.λ و m2/mol Cl-=7.5mS. λ 

 




