
   
  

  1تمرین 

Cd2++SO4)بواسطة التحلیل الكھربائي للمحلول المائي لكبریتات الكادمیوم  Cdیتم تحضیر فلز الكادمیوم 
و حمض الكبریتیك  (-2

(2H++SO4
  :نعطي  I=25KAو تیار شدتھ  U=3,1Vالتحلیل تحت توتر یتم  (-2

O2(g)/H2O Cd2+/Cd(s), H+/H2(g) , S2O8, :  أكسدة اختزال جاتالمزدو -
2-/SO8

2- 
  M(Cd)=112,4g/molالكتلة المولیة للكادمیوم  -
- F=9,65.104 C.mol-1 
  .اجرد جمیع األنواع الكیمیائیة المتواجدة بالمحلول -1
  .اكتب نصف المعادلة الذي تحدت على مستوى ھذا االلكترود سم االلكترود الذي سیتوضع علیھ فلز الكادمیوم -2
  .على مستوى االلكترود األخر -3
  . اكتب جمیع أنصاف المعادلة الممكن حدوثھا بجواره -3-1
  . علما أن ھناك صعود لغاز بجوار ھذا االلكترود استنتج نصف المعادلة الذي تحدت على مستواه -3-2
  .ل ھذا التحلیل الكھربائياكتب المعادلة الحاصلة خال -4
  .مدة التحلیل t∆و  Fو  Iبداللة  xباالستعانة بالجدول الوصفي أعط تعبیر تقدم التفاعل  -5
  احسب كتلة الكادمیوم المتكونة خالل یوم  -6
   .التحلیل الكھربائي مردود احسب  . m(exp)=900Kgخالل یوم كتلة الكادمیوم المحصل علیھا تجریبیا  -7

  2تمرین 

 نرید طالء قطعة من النحاس بطبقة من فلز النیكل 
   Cu.  وفلز النحاس+Ni2 أكتب معادلة التفاعل بین أیونات النیكل  -1
 تركیزه IIھل یمكن طالء قطعة النحاس بفلز النیكل بغمر القطعة في محلول النیكل  K=4,8.10-20ثابتة التوازن لھذا التفاعل ھي ،   -2

. 1mol.L-1 ؟ علل  
  .أعط تبیانة التركیب الالزم إلنجاز ھذه العملیةننجز العملیة بواسطة التحلیل الكھربائي  -3
    2µm . تتوضع على قطعة النحاس طبقة من النیكل سمكھا -3
   350cm2 .نعطي المساحة الخارجیة لقطعة النحاس ، ما كتلة النیكل المتوضع -3-1
  ما ھي كمیة الكھرباء التي تجتاز المحلل؟  -3-2
  أحسب مدة التحلیل  -3-3

+Cu2 : مؤكسد / المزدوجات مختزل  معطیات
(aq)/Cu(s) Ni2+(aq)/Ni(s)     ،خالل التحلیل شدة التیار I=2,0A   

  µ(Ni)=8,9g.cm-3    ،F=9,65.104 C.mol-1الكتلة الحجمیة للنیكل 
   M(Ni)=28g/mol نیكلالكتلة المولیة لل

  3تمرین 

6بطبقة من الفضة سمكھا  S = 1380 cm2إناء مساحتھ اإلجمالیة نرید تفضیض 0e m  
)3الكتلة الحجمیة للفضة : نعطي  ) 10500 .Ag kg m      و M(Ag) =107 g.mol-1   ،F=9,65.104 C.mol-1  

  اشرح كیف یمكن إنجاز ھذه العملیة  -1
  أكتب معادلة التحول الذي یحدث بجوار الكاتود  -2
  احسب كتلة الفضة المتوضعة على اإلناء  -3
            I = 2 Aاحسب المدة الزمنیة الالزمة إلنجاز ھذه العملیة علما أن شدة التیار ھي  -4

  4تمرین 

Zn2++SO4) نجز التحلیل الكھربائي لمحلول كبریتات الزنك المحمض، ن Zn النتاج الزنك
. باستعمال الكترودین من الغرافیت ,   (-2

  O2(g)/H2O ،  Zn2+/Zn(s): تساھم في ھذا التحلیل الكھربائي المزدوجتان
 . یتوضع فلز الزنك على احد االلكترودین ویتصاعد غاز االوكسجین على مستوى االلكترود االخرخالل التحلیل 

  . ومعادلة التفاعل عند االنود اكتب معادلة التفاعل عند الكاثود  -1
  . استنتج المعادلة الحصیلة للتحلیل الكھربائي -2
 . I = 8.104 A یتم ھذا التحلیل الكھربائي صناعیا باستعمال تیار كھربائي شدتھ  -3
  . الناتجة خالل مدة االشتغال m احسب كتلة فلز الزنك -3-1
+Zn2 یحتوي على ایونات V = 1,0.103 L نعتبر محلوال مائیا حجمھ -3-2

(aq) تركیزھا المولي البدئي C=1mol/L  وان حجم ھذا
 . المحلول یبقى ثابتا خالل مدة التحلیل الكھربائي

+Zn2 أوجد مدة التحلیل الكھربائي الالزمة لیصبح التركیز المولي لالیونات
(aq)  ھوC=0,5mol/L  

  . I = 8.104 A علما ان شدة التیار ھي نفسھا
   M(Zn) = 65 g/mol : المولیةلكتلة ا    , F = 96500 C/mol :ثابتة فرادي  :نعطي 
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