
   
  
  

  1تمرین   

I -  نرید طالء قطعة من النحاس بطبقة رقیقة من الفضة ، عن طریق تحلیل محلول مائي لنترات الفضة(Ag++NO3
-) .  

  . أین ینبغي وضع القطعة النحاسیة ، عند األنود أم عند الكاثود ؟ علل جوابك -1
  . أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند ھذه اإللكترود -2
  . مربطي المولد الكھربائي أرسم التركیب التجریبي موضحا -3
  .اإللكترود األخرى من الفضة  -4
  لماذا ال نستعمل فلزا آخر ؟ : 1-4
  . أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند ھذا اإللكترود: 2-4
  .m=2,5gبعد ساعة واحدة من التحلیل الكھربائي ، نالحظ أن كتلة فلز الفضة المتوضع على قطعة النحاس  -5
  .شدة التیار الكھربائي المار في حوض التحلیل الكھربائي خالل ھذه العملیة Iأحسب  

 .                          F=9,65.104 C.moℓ-1و       M(Ag)=107,9 g.moℓ-1: نعطي

 2تمرین 

)2ننجز التحلیل الكھربائي لمحلول كلورور النحاس الثاني  2 )Cu Cl  الموجود في أنبوب على شكلU   الذي نغمر فیھ إلكترودین من

  .الغرافیت غیر قابلین للتفاعل 
  .أنجز رسم تبیاني لھذا التركیب ،مبینا األنود والكاثود ، ومنحى حركة اإللكترونات ومنحى التیار  -1
 .نھمل التحلیل الكھربائي للماء -2
  .ي إلكترود ؟ أكتب نصف المعادلة اإللكترونیة ما النوع الكیمیائي الذي تحدث لھ األكسدة ؟ بجوار أ 2-1
 .ما النوع الكھربائي الذي یتحدث لھ االختزال ؟بجوار أي إلكترود ؟ أكتب نصف المعادلة اإللكترونیة 2-2
 .أعط المعادلة الحصیلة  2-3
  . Δt=50minخالل مدة زمنیة  I=2,2Aیمر في المحلل الكھربائي تیار شدتھ ثابتة  -3
  .ثابتة فاراداي  Fو Δtعبر عن تقدم التفاعل بداللة  3-1
  .للجسم الصلب وحجم الغاز المتكونین   mاستنتج الكتلة  3-2

  C/mol 96500: ثابتة فاراداي  . Vm=24 L/molالحجم المولي للغازات في ظروف التجربة : معطیات 

  3تمرین 
+Ag)ننجز التحلیل الكھربائي لمحلول نترات الفضة 

aq+NO3
-
aq)  باستعمال إكترودین من الغرافیت ال تساھم أیونات النتراتNO3

-
aq  في

+Ag: التفاعل في حین تساھم فیھ المزدوجتان 
aq/Ag(s)   وO2 (g)/H2O(ℓ) .عند األنود ، یتأكسد الماء وعند الكتثود یتكون توضع فلزي .

  .I=500mAشدة التیار ثابت . Δt=15minیستغرق التحلیل الكھربائي مدة 
  .أكتب معادلة التفاعل عند األنود -1
  ماذا یالحظ خالل ھذه التجربة ؟ -2
  ما ھو النوع الكیمیائي الذي یتكون عند الكاثود ؟ -3
  .أكتب معادلة التفاعل عند الكاثود  -4
  .استنتج المعادلة الحصیلة للتحلیل الكھربائي  -5
  .15minالممررة خالل  Qأحسب كمیة الكھرباء  -6
  .15minأحسب كمیتي الفضة و ثنائي األوكسجین المتكونین بعد تمام  -7
  .استنتج كتلة الفضة و حجم ثنائي األوكسجین المتكونین -8

 . Vm=15 ℓ.moℓ-1: الحجم المولي .  M(Ag)=108 g.moℓ-1  ،M(O)=16 g.moℓ-1  ،F=9,65.104C.moℓ-1: نعطي 

  4تمرین 

2یتم تحضیره عن طریق التحلیل الكھربائي لمحلول كبریتات الزنك  Znمن اإلنتاج العالمي لفلز الزنك   %50أكثر من  2
4( )Zn SO  

2المحمض بواسطة محلول حمض الكبریتك
4(2 )H SO  . أثناء التحلیل الكھربائي یالحظ توضع فلز الزنك على اإللكترود األول

  .جوار اإللكترود الثانيوتصاعد غاز ب
.  O2ماھي التفاعالت التي یمكن أن تحدث بجوار كل ألكترود أثناء التحلیل الكھربائي علما أن الماءیتأكسدلیعطي غاز ثنائي األوكسجین  -1

2:     نعطي المزدوجات مؤكسد مختزل التالیة
2 2 2/ , / , ( ) / ( )Zn Zn H aq H O g H O l        

2:            بین أن المعادلة الحصیلة للتحلیل الكھربائي ھي -2
2 22 2 2 4Z n H O Z n O H                 

  I= 8.104 Aھي  وتكون شدة التیار الكھربائي  U=3,5 Vننجز التحلیل الكھربائي تحت توتر  -3
 .المتنقلة في الدارة   Qوكمیة الكھرباء   Xحدد العالقة بین تقدم التفاعل  1-3
  .حدد كتلة فلز الزنك التي یتم إنتاجھا خالل یومین من التحلیل الكھربائي  2-3
 V(O2)و  Xfحدد العالقة بین التقدم النھائي  V0 =24 L.mol-1و أن الحجم المولي للغاز ھو  r= 80%علما أن مردود التفاعل ھو  3-3

  حجم ثنائي األوكسجین المحصل علیھ  خالل یومین ثم أحسب قیمتھ 
 M ( Zn )=65,4 g.mol-1و   F = 96500 C.mol-1نعطي الفاراداي 
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