
  

 تمارین التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض قاعدة في محلول مائي
1تمرین   

. یھدف ھذا التمرین إلى دراسة تفاعل حمض اإلیثانویك و األمونیاك مع الماء وتطورخلیط حمض اإلیثانویك و األمونیاك في الماء
  C025جمیع القیاسات تم إنجازھا عند درجة الحرارة

  الجداء األیوني للماء. 1 حمض/المزدوجة قاعدة  رمزھا الحمضیة ثابتة
  . أعط تعریف الجداء األیوني للماء. 1.1
حدد قیمتھ انطالقا من المعطیات . 1.2

  .السابقة
  .تفاعل حمض اإلیثانویك مع الماء. 2

نضیف حمض اإلیثانویك  الخالص إلى 
  حجمھ  1Sالماء ، فنحصل على محلول 

7,41 ApK COOCHCOOHCH 33  حمض اإلیثانویك/ أیون اإلیثانوات /

2,92 ApK 34 / NHNH  أیون األمونیوم/ األمونیاك 

0ApK OHOH 23 /  أیون الھیدرونیوم/الماء 

14ApK HOOH  الماء/ أیون الھیدروكسید  2/

mLV 0,101     12وتركیزه
1 .10.0,2  LmolC .  یعطي قیاسpH  1المحلولS  :2,31 pH.  

  .اكتب معادلة تفاعل حمض اإلیثانویك مع الماء. 2.1
  .1Sحمض اإلیثانویك واستنتج النوع المھیمن في المحلول / ارسم مخطط الھیمنة للمزدوجة أیون اإلیثانوات. 2.2

  ).یمكن االستعانة بجدول التقدم للتفاعل( لتفاعل حمض اإلیثانویك مع الماء ؛   fx1حدد التقدم النھائي . 2.3

  .إذا كان التحول كلیا max1xوالتقدم األقصى  fx1قارن . 2.4

  . للتفاعل  1استنتج نسبة التقدم النھائي . 2.5

  .؟ علل الجواب 2.2ھل النتیجة متوافقة مع نتیجة السؤال . 2.6
mLVحجمھ  2Sاألمونیاك في الماء محلوالنحضر بإذابة غاز :  تفاعل األمونیاك مع الماء. 3 0,102   وتركیزه
12

2 .10.0,1  LmolC . یعطي قیاسpH  2المحلولS :6,102 pH.  

  . اكتب معادلة تفاعل األمونیاك مع الماء. 1.3

  .2Sاستنتج النوع المھیمن في المحلول. أیون األمونیوم / الھیمنة للمزدوجة األمونیاكارسم مخطط . 2.3

؟  2.3ھل النتیجة متوافقة مع نتیجة السؤال  ).یمكن االستعانة بجدول التقدم للتفاعل( لھذا التفاعل  2حدد نسبة التقدم النھائي. 3.3

  .علل الجواب

COOCHCOOHCHبالنسبة لكل من المزدوجتین . 4 33 34و / / NHNH  الحلول في المحلول   األنواع المھیمنة في   ؛S  .

 .عند التوازن 7,4pHالقیمة  Sالمحلول  pHفسر لماذا یأخذ 

  2تمرین 
ویستعمل كمتفاعل في العدید من الصناعات مثل صناعة المذیبات و  االستعمالیعتبر حمض الخل من بین األحماض كثیرة 

یھدف ھذا التمرین إلى دراسة محلول . و النسیج و مواد صیدلة وكذلك العطور و یشكل المكون األساسي للخل التجاري  البالستیك
  .درجة حمض الخل التجاري حمض االیثانویك والتحقق من

  M(CH3COOH)=60g/mol:المعطیات
 

  
من  100gعدد یمثل كتلة حمض االیثانویك النقي بالغرام الموجود في  xحیث  x0c:  یعبر عن درجة حموضة الخل التجاري بـ 

  .الخل التجاري
    PH= 2.9و لھ  C= 0.10 mol/Lو تركیزه المولي  V= 1.0Lلحمض االیثانویك حجمھ ) S(نعتبر محلوال مائیا  -1
 أكتب معادلة تفاعل حمض االیثانویك مع الماء؟-1-1
 أنشئ جدول التقدم للتفاعل ؟ -1-2
  ؟ ثم احسب قیمتھ ؟ V ،PHتقدم التفاعل عند حالة توازن المجموعة الكیمیائیة بداللة  Xeqأوجد تعبیر  -1-3

: عند حالة توازن المجموعة یكتب على الشكل Qreqالتفاعل  خارجبین أن  -1-4
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  ؟    

  CH3COOH/CH3COO-     :pKA=4,8لمزدجةل  pKAتحقق أن قیمة و 
+Na)لحمض االیثانویك حجما من محلول مائي الیثانوات الصودیوم ) S(نضیف إلى حجم من المحلول المائي  -1-5

+CH3CO2
- )  

  في المزیج؟ مھیمنحدد معلال جوابك النوع الكیمیائي ال.  PH= 6.5ذي  خلیط فنحصل على 
من ھذا الخل و نضعھا   m= 50gنأخذ كتلة . للتحقق من ھذه القیمة.    °6 تشیر لصیقة قارورة خل تجاري إلى درجة حموضة  -2

  )SA( عیار فنحصل على محلول مائي مو نضیف الماء المقطر حتى الخط ال 500mLمن فئة  عیاریة مفي حوجلة 
تركیزه  ( -Na+ + OH ) لھیدروكسید الصودیوم  )SB( بواسطة محلول مائي  ) SA(  من المحلول  VA= 20mLنعایر الحجم 

  ) .SB( من المحلول   V= 10mLنحصل على التكافؤ عند إضافة حجم  . CB=0.20mol/Lالمولي 
 المعایرة؟ صف بروتوكول تجریبي توضح فیھ عملیة-2-1
 أكتب معادلة التفاعل الحاصل و الذي نعتبره تام؟ -2-2
  ؟)SA( التركیز المولي لحمض االیثانویك في المحلول   CAأحسب قیمة  -2-3
  القارورة؟ ىأوجد قیمة درجة حموضة الخل التجاري و قارنھا مع القیمة المسجلة عل -2-4

 




