
   
  
  

  1تمرین 

یھدف .الحدید األبیض ھو فوالد مغطى بطبقة رقیقة من القصدیر ویستعمل خاصة  في صناعة علب المصبرات نظرا لخاصیاتھ الفیزیائیة المتعددة
  .بواسطة التحلیل الكھربائي  ھذا الجزء إلى تحدید كتلة القصدیر الالزمة لتغطیة صفیحة من الفوالد

 :مؤكسد/المزدوجتان مختزل: معطیات   saq SnSn /2    و   lg OHO 22 /  .:  1.7,118  molgSnM  14و .10.65,91  molCF .  

نغمر الصفیحة الفوالدیة كلیا في محلول كبریتات القصدیر 
aqaq SOSn   2

4
؛ ثم ننجز التحلیل الكھربائي لھذا المحلول بین إلكترود مكون من  2

  .الصفیحة الفوالدیة و إلكترود من الغرافیت
  .ھل یجب أن تكون الصفیحة الفوالدیة ھي األنود أو الكاتود ؟ علل الجواب -1
  .تفاعل التحلیل الكھربائي اكتب معادلة. ن على مستوى إلكترود  الغرافیت یالحظ انتشار غاز ثنائي األوكسیجی -2
AIبتیار كھربائي شدتھ ثابتة  min10tیستغرق التحلیل الكھربائي مدة  -3 5. استنتج كتلة القصدیر التي توضعت على الصفیحة الفوالدیة.  

  2تمرین 

لذا یمكن تنقیة النحاس بإتباع تقنیة التحلیل الكھربائي   99,99  %حاس المستعمل لصناعة الموصالت الكھربائیة یجب أن یكون خالصا بنسبة الن
بینما الشوائب المحررة  أیونات متمیھة في المحلول االلكترولیتي األنود، یتأكسد النحاس ویتحول الى Cu(s)   شكل النحاس غیر الخالصیحیث 

+Cu2 على مستوى الكاثود تختزل أیونات النحاس الثاني  .تترسب في قعر اإلناء أو تبقى عالقة في المحلول
(aq)   الموجودة في المحلول ویتوضع

 .ة النحاستقنیة التحلیل الكھربائي بھدف تنقی ھیمثل الشكل جانبو  النحاس الخالص
 .الكاثود و   األنود ، منحى حركة حملة الشحن أنقل الشكل على ورقة التحریر مبینا1 -
 .ھل التحول الحاصل تلقائي أم قسري ؟ علل جوابك2 -
 .أكتب المعادلة الكیمیائیة المنمذجة للتفاعل الحاصل عند كل إلكترود3 -
  .أكتب المعادلة الحصیلة للتفاعل الحاصل4 -
 یتغیر تركیز أیونات النحاس الثاني في المحلول؟ علل جوابك؟ھل  5 -

انطالقا من التركیب السابق، نود طالء صفیحة معدنیة بطبقة رقیقة من النحاس من أجل تحسین  -6
یمنح .  تشكل الصفیحة المعدنیة أحد االلكترودین و صفیحة نحاسیة اإللكترود االخر.الكھربائي التماس

 t = 30,0 minلمدة زمنیة  I = 0,4A  ھ را كھربائیا شدتالمولد الكھربائي تیا
 ھل تلعب الصفیحة المعدنیة دور األنود أم الكاتود؟ علل جوابك؟ - 6-1
 tو  Fو  Iكمیة مادة النحاس المتكون على الصفیحة المعدنیة بداللة n(Cu)  أوجد تعبیر  - 6-2
 .قیمة كتلة النحاس المتوضعة على الصفیحة احسب - 6-3
  احسب مردود التحلیل الھربائي m| = 2,41| .، نالحظ تغیر كتلة الصفیحة النحاسیة بالمقدار  t = 30,0 minخالل  في الحقیقة - 6-4

M(Cu) = 63,5 g.mol-1  F = 96500 (SI) -   ،: المعطیات    saq ZnZn /2 

  3تمرین 

، مغمورتان في محلول حمض  PbO2رصاصي من صفیحتین من الرصاص ، إحداھما مغطاة بطبقة من ثنائي أكسید الرصاص  یتكون مركم
+2H)الكبریتیك 

aq+SO4
2-

aq)  . تتفاعل المزدوجتانPbO2(s)/PbSO4(s)  وPbSO4(s)/Pb(s) .  

:عندما یشتغل المركم مولدا ، تكون معادلة التفاعل الحاصل ھي -1
 

2
2( ) ( ) ( ) 4( ) 4( ) 2 ( )4 2 2 2s s aq aq s lPbO Pb H SO PbSO H O    �  

  .ھل ھذا التفاعل تلقائي أم قسري ؟ علل جوابك:1-1
  . أكتب نصفي معادلة التفاعل: 2-1
  . علل. PbO2 (s)و  Pb(s)من بین الصفیحتین . عین القطب الموجب و القطب السالب لھذا المركم: 3-1
  .      كمحلل كھربائي حیث تتم داخلھ التحوالت المعاكسة للتحوالت السابقة  أثناء شحنھ ، یتصرف المركم -2
  .                                                                                 أكتب معادلة التفاعل الذي یحدث عند األنود: 1-2
  . أكتب معادلة التفاعل الذي یحدث عند الكاثود: 2-2
          PbO2 (s)و  Pb(s)) طبیعة وإشارة كل إلكترود.(تنتج قطبیة المركم في ھذه الحالةاس: 3-2

  4تمرین 

 . بطبقة من فلز آخر لحمایتھا من التآكل أو لجعلھا أكثر صالبة أو لتحسین مظھرھا... یتم طالء بعض القطع الفلزیة كالحدید والنحاس والفوالذ إلخ
  ئينود  طالء صفیحة من الحدید بطبقة من النیكل بواسطة ئي التحلیل الكھربا

 F=96500 C.mol-1 ؛µ=8,9.103 kg.m-3  الكتلة الحجمیة للنی :معطیات
M(S)=32g.mol-1 ؛M(O)=16g.mol-1 ؛M(Ni)=58,7g.mol-1 :  

بطبقة من النیكل  ℓ=5cmوعرضھا ، L=10cm مھمل ،طولھا  ننجز التحلیل الكھربائي لطالء صفیحة رقیقة من الحدید مستطیلة الشكل سمكھا
 .على كل وجھ من وجھي الصفیحة eسمكھا 

II (Ni2++SO4 لتحقیق ھذا الغرض، نغمر كلیا الصفیحة وقضیب من البالتین في إناء یحتوي على محلول لكبریتات النـیكل 
تركیزه الكتلي   (-2

Cm = 11 g.L-1  وحجمھ. V =1L السالب لمولد كھربائي بصفیحة الحدید وقطبھ الموجب بقضیب البالتین ، فیمر في الدارة تیار نصل القطب
 t=25min∆ . یستغرق ھذا التحلیل الكھربائي المدة I = 8,0 A .  كھربائي شدتھ ثابتة

 . اكتب معادلة التفاعل الحاصل على مستوى الكاثود1-
 e . استنتج قیمة السمك. احسب كمیة مادة النیكل الالزمة لھذا الطالء 2-

  في المحلول عند نھایة ھذا الطالء ؟IIما التركیز المولي الفعلي ألیونات النیكل 3- 
 

  السنة الدراسیة                                             سلسلة تمارین 
 2émé BAC:المستــــــــــوى                   التحول القسري   - التحلیل الكھربائي




