
  
 
 
 

  :التحوالت التلقائیة و التحوالت القسریة -1

 و 10mmoℓ.L-1 من محلول ثنائي البروم ، تركیزه 10mLمحلوال مكونا من  Uعلى شكل  أنبوبنصب في  : التطور التلقائي 
 20mL  1,0من محلول برومور البوتاسیوم تركیزهmoℓ∙L-1 20وmL  من محلول كبریتات النحاس)II ( 1,0تركیزهmoℓ∙L-1. ندخل

  . النحاس قضیب منإلكترودا من الغرافیت في أحد فرعي األنبوب و في الفرع الثاني لألنبوب ندخل 

  
  .أكتب معادلة التفاعل بین النحاس و محلول ثنائي البروم -1
Qr,أحسب خارج التفاعل في الحالة البدئیة  -2 i .  

,251: علما ان ثابتة التوازن للتفاعل السابق ھي -3 25.10K .حدد منحى تطور المجموعة  

  مركب على التوالي مع ) 5V, 1(نصل ھذین اإللكترودین بقطبي مولد للتوتر المستمر : التطور القسري
   .مرتبطا بإلكترود النحاسأمبیر متر ، بحیث یكون القطب السالب للمولد 

  
   .عین منحى مرور التیار الكھربائي الذي یفرضھ المولد -4
  .Uفي المحلول الموجود في األنبوب على شكل  و .في أسالك الربط و اإللكترودین.استنتج منحى حمالت الشحنة الكھربائیة -5
  مرور التیار الكھربائي الذي یفرضھ المولد  كیف تتطور المجموعة عند .؟اإللكترودینمستوى  اقترح تفسیرا لما تالحظھ على  -6
  حدد انصاف المعادلتین التي بجوار كل الكترود  -7
 . نستبدل الكترود النحاس بالكترود الحدید، ما النتیجة ، اعط بعض التطبیقات -8

  المركم الرصاصي: تطبیقات التحلیل الكھربائي 
على عدة خالیا حسب قیمة التوتر بین مربطیھ فكل خلیة  المركم الرصاصيیتكون 

الرصاص ، أحدھما ُمغطى  من إلكترودین من   و تتكون 2Vالتوتر بین مربطیھا 
، مغمورین في محلول حمض الكبریتیك   PbO2 (s)بطبقة من أوكسید الرصاص 

6mol/L یحتوي محلول(Pb2+
(aq)+SO4

2-
(aq) )  .المتفاعالنلمزدوجتان  ا 

+Pb2 :ھما  
(aq)  PbO2 (s)/و/Pb  Pb2+

(aq)  
، تتطور المجموعة انظر الشكل  )تفریغ ( أثناء اشتغال المركم الرصاصي كمولد  -1

  .تلقائیا، اكتب معادلة التحول
یشتغل المركم كمحلل كھربائي ، حیث یتمكن من ) شحن ( أثناء اشتغالھ كمستقبل  -2

 استرجاع المتفاعالت
 .اكتب معادلة التحول. المستھلكة خالل التفریغ  

 انتاج العامل النشیط لماء جافیل: تطبیقات التحلیل الكھربائي 
  بتفاعل تنائي الكلور في وسط قاعدي مع ایونات الھیدروكسید  -ClOالعامل النشیط لماء جافیل ینتج

نصل اإللكترودین بقطبي .نغمر في كل فرع لألنبوب إلكترودا من الغرافیت . محلوال مائیا لكلورور الصودیوم Uنصب في أنبوب شكل    
بعد مرور بعض دقائق ، ندخل شریطا من الورق . ،فیحدث تطور قسري ، و نالحظ ما یحدث اإللكترودین  (3,5V)مولد للتوتر المستمر 

جوار األنود ، فنالحظ؟ اختفاء لون األندیجو ؛ ثم نضیف قطرات من الفینول فتالین بجوار الكاثود ، فنالحظ تحول )  النیلة (مبلال باألندیجو 
  Na+/Na ; Cl2/Cl- ;O2/H2O ; H2O/H2 .لون الفینول فتالین إلى لون وردي

  ثم على مستوى الكاثود  ما ھي التفاعالت الممكن حدوثھا على مستوى األنود؟ -1
  استنتج من الروائز المنجزة ، النواتج المتكونة فعال خالل ھذا التحلیل ؟ -2
  .اختزال لھذا التحلیل الكھربائي  –أثبت معادلة األكسدة  -3

 

2013- 2012سلسلة تمارین                                                  السنة الدراسیة              
 2émé BAC:المستــــــــــوى                                           قسریةلتحوالت  أمثلة




