
 سلسلة تمارین التتبع الزمني لتحول كیمیائي
  1تمرین 

وفق OCH2و المیتانال  4CHإلى المیتان  C0504في الطور الغازي عند درجة الحرارة ) میتوكسیمیتان (  33OCHCHیتحول المركب 

)()()(: المعادلة الكیمیائیة التالیة  2433 gOCHgCHgOCHCH   

ونقیس عند درجة حرارة ثابتة الضغط .  33OCHCHمن المركب  n (a)كمیة من مادة  Vلدراسة حركیة ھذا التفاعل ندخل في إناء حجمھ ثابت 

tp ، نحصل النتائج المدونة في الجدول التالي في اإلناء خالل الزمن:  
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  .   .  أنشئ الجدول الوصفي لھذا التحول الكیمیائي 
 .  .   x(t)والتقدم  n(a)بداللة   tللغازات المتواجدة في اإلناء عند لحظة معینة     ntعبر عن كمیة المادة الكلیة  

معینة عن التقدم الحجمي     tعبر في لحظة  .  1 3.  3
V

tx )(
  - tpالضغط الكلي  –الضغط البدئي   p0  -.للخلیط    Tدرجة الحرارة    -: بداللة   

       R=8.31( SI)ثابتة الغازات الكاملة

عبرعددیا عن   التقدم الحجمي   2.3 
V

tx )(
  .  t=25minثم استنتج التراكیز المولیة الحجمیة لمختلف الغازات المتواجدة في الخلیط عند .  tpبداللة  

  .  لمادا یجب تثبیت درجة حرارة الخلیط المتفاعل بین   3.3
  .   باختیار سلم مناسبا بداللة الزمن tpانشئ في ورق میلیمتري منحنى تغیرات .  4

  .   t=20minو احسب قیمتھا عند اللحظة  . عرف السرعة الحجمیة للتفاعل . 5
  و احسب قیمتھ. t1/2عرف زمن نصف التفاعل  . 6

  2تمرین 
نغمر صفیحة من فلز الزنك

)( sZn  كتلنھاgm 2 في كأس یحتوي على حجمV=250mL  من محلول ثنائي الیودI2    تركیزهC=0,02mol/L   

CTعند درجة الحرارة   التحول الكیمیائي بین ثنائي الیود  25
)(2 aq

I و فلز الزنك)(sZn   جتھ بالمعادلة التالیة یمكن نمذ بطيء و كليتحول :

  2

)(
)()()(2

2
aq

aqsaq
ZnIZnI     1.4,65: نعطي)(  molgZnM      

  .المتدخلتین في التفاعل  مؤكسد/مختزل عین المزدوجتین -1
 . أحسب كمیة المادة البدئیة للمتفاعالت -2
 أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل ثم أحسب قیمة التقدم األقصى  -3

 . وعین المتفاعل المحد للتفاعل

نحتفظ بدرجة الحرارة ثابتة ونتتبع تطور تركیز ثنائي الیود  -4  )(2 tI  
 .في الكأس بداللة الزمن بواسطة المعایرة المتبقي

وتركیز ثنائي الیود  t(x(أعط العالقة التي تربط بین تقدم التفاعل  )(2 tI. 

یعطي المبیان جانبھ منحنى تطور  تركیز ثنائي الیود  -5  )(2 tI   بداللة الزمنt. 

بین سرعة  التفاعل  ھي  - 5-1 
dt

Id
v

2
   

0t ،stأحسب السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظات - 5-2 200 . 
 . أعط تفسرا میكروسكوبیا لتطور سرعة التفاعل خالل الزمن 

stاعط حصیلة المادة عند اللحظة - 5-3 200  

عرف زمن نصف التفاعل-6
2

1t ما أھمیة  ؟ حدد قیمتھ بالنسبة لھدا التفاعل ؟
2

1t    ؟  

CTننجز نفس التجربة السابقة لكن عند درجة الحرارة -7    . مثل على نفس المبیان شكل المنحنى  المحصل علیھ معلال جوابك 40
  3تمرین 

+K) البوتاسیوم ورمن محلول یود  V1=50mLب في كأس حجم صن
aq+I-

aq)  تركیزه الموليC1=0,32mol.L-1 حجم  الیھ ثم نضیفV2=50mL 
+2K)كبریتات البوتاسیوم تنائي من بیروكسو

aq+S2O8
2-

aq)   تركیزه الموليC2=0,20mol.L-1.  نالحظ أن المزیج یصفر ثم یأخذ لونا بنیا نتیجة
  .ثنائي الیود تدریجیا ونتك
S2O8: ماالمتفاعلتین ھ ا ان المزدوجتینعلم -1

2-(aq)/SO4
2-(aq), I2(aq)/I-(aq) أكتب معادلة التفاعل ،.  

  .المتفاعل المحدو حددتقدم التفاعل  لجدو انشىء -2

   :بالعالقة   tفي كل لحظة تركیز تنائي الیود یمكن ان نعبر عتھ بین أن  -3
2

][

2
11 


 I

V

VC
 =[I2]  

  :الجدول التالي الخلیط فنحصل على النتائج المدونة في في  -I نتتبع تغیر تركیز ایونات الیودور مناسبةبطریقة  -4
25  20  15  10  5  0  t(mn)  
5,1  6,1  7,7  9,6  12,0  16,0  [I-](10-2mol/L)  

            [I2](10-2mol/L)  

  .f(t)=[I2]بیان مال مثلثم  تمم ملء الجدول - 4-1
  زمن نصف التفاعل حدد قیمة - 4-2
   t=20mnأحسب سرعة التفاعل عند  - 4-3

 




