
  
 
 
 

ونقوم بإزالة اللون فنقیس كمیة مادة الكحول في العینة المدروسة اعتمادا 
 3 CH3CH2OH(aq) + 2 Cr2O7

2-
(aq) + 16 H 

Cr2O7
2-  CH3COOH  Cr3+  

  اخضر  غیر ملون  برتقالياصفر 

  

وافرة  +Hو  اني كرومات  التي أدخلت على خلیط التفاعل

Cr2O7]و تركیز ایونات تنائي كرومات 
2-

(aq)]   في الخلیط في لحظةt  ،

A(t) = 150.[Cr2O7  :بالعالقة التالیة
2-]t   

x(t) = [10 – 4.A(t)].10  . 

     

  
  . ھا تعبیرثابتة نطلب تعیین 

  .فسر ذالك  ،كیف تتطور سرعة التحول مع الزمن
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ونقوم بإزالة اللون فنقیس كمیة مادة الكحول في العینة المدروسة اعتمادا ، منھعینة نأخذ  في الدم، ) االیثانول(
+ 16 H+

(aq) → 3 CH3COOH (aq) + 4 Cr3+ (aq) + 11 H
  .الضوئي  ع تطوره بواسطة قیاس الطیفي

  الكتلة المولیة لالیثانول
M(CH 

 األنواع
  الكیمیائیة

CH3CH2OH  -

اصفر   غیر ملون  لون المحلول

 بواسطة تقنیة تتبعھ  ل الكیمیائي یمكن

 ؟" غیر مدمرة تقنیة " یمكن وصفھا بأنھا 
Cr2O7تنائي كرومات

2-
(aq)   بالوسط 

 نجھز جھاز قیاس الطیف الضوئي و نضبط طول الموجة على القیمة 
Cr2O7تنائي كرومات  

2-
(aq)  تمتص ھذا

  .ھال تمتص 
مع  سائقذراع  مأخود منم دمن  

 المحمض  كرومات البوتاسیوملتنائي 
 .  C=0,02mol/Lتركیزه المولي 

  V = 12,0mL تفاعل ھو
و توضع عینة منھ بسرعة في جھاز قیاس 

spectrophotomètre (متصل بحاسوب فیقیسA 
الخلیط المتفاعل بداللة الزمن فنحصل 

  .على النتائج المدونة في المنحنى جانبھ  
اني كرومات  التي أدخلت على خلیط التفاعلنثكمیة المادة البدئیة ل  n2كمیة المادة البدئیة للكحول المتواجد بالدم و 

  . أنشئ الجدول الوصفي للتحول
و تركیز ایونات تنائي كرومات  x(t)تقدم التفاعل : حدد العالقة بیناعتمادا على الجدول الوصفي 

  n2و كمیة المادة 
Cr2O7]امتصاصیة للخلیط بـ 

2-
(aq)]  تركیز االیوناتCr2O7

2-
(aq) بالعالقة التالیة

A(t)].10–5.4 :شكــــــلتكتب على  tو تقدم التفاعل في لحظة  

 .  xmاألقصى  التقدم حسبا،  A =f(t) باالستعانة بالمنحنى 
 .  CH3CH2OH  انول
  . القانون السائق خرقھل  .من الدم) 1L(في  0,5gسموح بھ ھي  

−=v:  بین أن تعبیر السرعة الحجمیة للتحول تكتب على شكل
�.����

�
.
��

��
 . 

 . ، كیف تتطور سرعة التحول مع الزمنt=0احسب قیمة السرعة الحجمیة عند 
A(t1/2)=2,445  . استنتج قیمة زمن النصفt1/2.    

O2 / H     وH2O2 / H2O   , أكتب
  .معادلة التفاعل للتحلل التلقائي للماء األكسیجیني 

نأخذ في تواریخ مختلفة حجما , لدراسة تطور ھذا التفاعل البطيء 
  الذي نضیف إلیھ الماء الماء االكسیجیني

لثنائي  S0المتبقي بواسطة محلول  H2O2و نعایر في كل مرة و بسرعة 
  .C0=1,5.10-2molL-1 كرومات البوتاسیوم المحمض ذي تركیز

الالزم    S0ھو حجم المحلول  V0حیث 
Cr2O7

2- / Cr 3+   
  .. أكتب معادلة التفاعل الحاصل خالل المعایرة

    Vrو  C0  ,V0بداللة  tالمتبقي عند كل لحظة 
 . البطيء 

  .و مقادیر أخرى   V0لھذا التفاعل بداللة الحجم 

: بین أن السرعة الحجمیة لھذا التفاعل تكتب على شكل 
dt

dV
kv 0  حیثk  ثابتة نطلب تعیین

كیف تتطور سرعة التحول مع الزمن.  t=600sو  t=0احسب قیمة السرعة الحجمیة عند 
V . استنتج قیمة زمن النصفt1/2. 

سلسلة تمارین                                                  السنة الدراسیة            
                                 التتبع الزمني لتحول كیمیائي

  1تمرین 
( CH3CH2OH لقیاس كمیة الكحول

.H2O(l) 11 +:على المعادلة الكیمیائیة التالیة 

ع تطوره بواسطة قیاس الطیفينتتببطيء ، و  التحول تام ھذا 

الكتلة المولیة لالیثانول:      المعطیات
M(CH3CH2OH)=46g/mol

 .التتبعاختیار طریقة  -1
ل الكیمیائي یمكنحوشرح لماذا ھذا الت  - 1-1

  .الضوئي طیفيالقیاس 
یمكن وصفھا بأنھا  ه التقنیة لماذا ھذ - 1-2
تنائي كرومات تتبع االیونات المتبقیة من -2

نجھز جھاز قیاس الطیف الضوئي و نضبط طول الموجة على القیمة 
λ=420nmتنائي كرومات   أیونات حیث

 +Cr3 الكروم أیوناتبینما  الضوء 
  2mL نمزج t = 0 عند اللحظة

10mL  لتنائي من محلول مائي
(2K+

(aq)+Cr2O7
2-

(aq))  تركیزه المولي
تفاعل ھومخلیط اللل اإلجمالي حجمال

و توضع عینة منھ بسرعة في جھاز قیاس  يیحرك الخلیط التفاعل
spectrophotomètre(الطیف الضوئي 

الخلیط المتفاعل بداللة الزمن فنحصل  Absorbanceامتصاصیة   
على النتائج المدونة في المنحنى جانبھ  

كمیة المادة البدئیة للكحول المتواجد بالدم و  n1نضع  - 2-1
أنشئ الجدول الوصفي للتحول. في الوسط 

اعتمادا على الجدول الوصفي  - 2-2
و كمیة المادة   Vحجم الخلیط المتفاعل

امتصاصیة للخلیط بـ  Aنربط  - 2-3
 Aالعالقة بین االمتصاصیة  أنبین 

باالستعانة بالمنحنى  التحول كلي،- 2-4
انولحد االیثمال المتفاعل ستنتج أنو ا 

سموح بھ ھي  الكحول الم كمیة - 2-5
 السرعة الحجمیة للتفاعل -3

بین أن تعبیر السرعة الحجمیة للتحول تكتب على شكل - 3-1

احسب قیمة السرعة الحجمیة عند  - 3-2
2,445=(فان    t1/2بین أن عند  - 3-3

  2تمرین 

H2O2 /: نعتبر المزدوجات التالیة   1-

معادلة التفاعل للتحلل التلقائي للماء األكسیجیني 
لدراسة تطور ھذا التفاعل البطيء  2-

Vr=10mL  الماء االكسیجینيمن محلول
و نعایر في كل مرة و بسرعة , المثلج 

كرومات البوتاسیوم المحمض ذي تركیز
حیث  انبھنتائج المنحنى جعلى نحصل    

+3نعطي      . للحصول على التكافؤ 

أكتب معادلة التفاعل الحاصل خالل المعایرة   1-2
المتبقي عند كل لحظة   H2O2أوجد تعبیر تركیز   2-2
البطيء أنشئ جدول التقدم للتفاعل   3-2
لھذا التفاعل بداللة الحجم   xحدد تعبیر التقدم   4-2

بین أن السرعة الحجمیة لھذا التفاعل تكتب على شكل   5-2

احسب قیمة السرعة الحجمیة عند  – 6-2
V0(t1/2)حدد قیمة    t1/2عند  - 2-7

            




