
االسترة و الحلمأةسلسلة تمارین   
  1تمرین 

�������   :ننمذج التحول الكیمیائي الحاصل بین حمض اإلیثانویك واإلیثانول بالمعادلة + ������D���������� + ���  
من   mol 0,2من حمض اإلیثانویك و mol 0,2لدراسة تطور التفاعل بداللة الزمن، نسكب في إناء موضوع داخل الجلید خلیطا مكونا من 

 V0، بحیث یحتوي كل منھا على نفس الحجم 10إلى  1أنابیب اختبار مرقمة من  10، بعد الرج والتحریك نقسم الخلیط على )اإلیثانول(الكحول 
  .نغلق األنابیب ونضعھا في حّمام مریم درجة حرارتھ ثابتة ونشغل المیقت . من الخلیط

  رج األنبوب األّول ونعایر الحمض المتبقي فیھ بواسطة محلول مائي من ھیدروكسید الصودیومنخ t=0في اللحظة 
 )��� +  V’beمن ھیدروكسید الصودیوم فنستنتج  Vbe، نحصل على التكافؤ عند إضافة حجم C=1,0 mol.L-1تركیزه المولي ) ���

  :بعد مدة نكرر العملیة مع أنبوب آخر وھكذا، نعطي القیاسات في الجدول التالي. الالزم لمعایرة الحمض المتبقي الكلي
60  48  40  32  20  16  12  8  4  0 t(h) 
66  66  66  74  104  118  132  148  168  200  V’be (ml)  
                    x(mol)  التقدم  

  ما اسم األستر المتكون؟ -1
  .أنشئ جدوال لتقدم التفاعل بین الحمض والكحول -2
  .اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي المنمذج للتحول الحاصل بین الحمض ومحلول ھیدروكسید الصودیوم -3
  ).حجم القاعدة الالزم للتكافؤ (  V’beو  nاكتب العالقة بین كمیة الحمض المتبقي  -4
  .ثّم أتمم الجدّول أعاله) تقدم التفاعل( xقیمة باالستعانة بجدول التقدم السابق احسب  -5
  .x=f(t)ارسم المنحنى المبیاني  -6
  ، ماذا تستنتج؟ τاحسب نسبة التقدم النھائي  -7
  .ثّم احسب قیمتھ.  xfفي حالة التوازن بداللة التقدم النھائي  Qr,fعبّر عن خارج التفاعل النھائي  -8

  2تمرین 

من  n0(mol)نمزج في كل واحد منھا  t=0أنابیب اختبار وعند اللحظة  7نأخذ . تبع تطور التحّول الكیمیائي بین حمض اإلیثانویك واإلیثانولل
  :ینمذج التحول بالتفاعل ذي المعادلة. من الكحول السابقین n0(mol)الحمض و 

                                  ������� + ������D���������� + ���  
بواسطة  nنعایر عند درجة حرارة ثابتة وفي لحظات زمنیة متتابعة محتوى األنابیب الواحد تلو اآلخر من أجل معرفة كمیة مادة الحمض المتبقي 

  :سمحت العملیة بالحصول على جدّول القیاسات التالي. محلول ھیدروكسید الصودیوم
7  6  5  4  3  2  1  0 t(h) 

0,33  0,33  0,34  0,35  0,39  0,45  0,61  1,00  n (ml)  
                n’ (mol)    

  .xmaxأنجز جدوال لتقدم التفاعل واحسب التقدم االقصى  – 1
  .nو كمیة مادة الحمض المتبقي  ’nاستنتج العالقة التي بین كمیة مادة األستر المتون  – 2
  .n’=f(t)أتمم الجدول أعاله، وباختیار سلم مناسب أرسم المنحنى  – 3
  .كیف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن؟ علل. t=3hأحسب قیمة سرعة التفاعل عند اللحظة  – 4
  وماذا تستنتج؟  τf احسب النسبة النھائیة لتقدم التفاعل  – 5

 3تمرین 

   البوترینیسمى  ثالثي إستر نعطي الصیغة نصف منشورة لـ
.أعط الصیغ نصف المنشوة للغلیسرول وحمض البوتیریك  -1  
.أكتب أسماء للغلیسرول وحمض البوتریك  -2  
.                              یتفاعل البوترین مع ھیدروكسید الصودیوم بوفرة بالتسخین باإلرتداد -3  
.أكتب معادلة التفاعل - 3-1   
.ما اسم ھذا التحول  - 3-2  
.بعد التبرید ، نضع الخلیط التفاعلي في محلول كلورور الصودیوم المشع  -4  

.ما دور ھذه العملیة وما إسمھا   
  . m=200g حدد الكتلة النظریة للصابون الذي یمكن تحضیره انطالقا من كتلة البوتیرین تساوي -5

 .M(O)=16g/mol ; M( C)=12g/mol ; M( H)=1g/molنعطي 
  

     4تمرین 

  . من الماء  0,500mol من ھیكسانوات اإلثیل و  0,500mol،مكونا من  100mLساعة خلیطا حجمھ  24سخن باإلرتداد لمدة  
، حیث نحصل  C=2mol/Lمن ھذا المحلول ، ثم نعایره بمحلول ھیدروكسید الصودیوم تركیزه  V=10mL بعد عملیة التبرید نأخذ حجما 

  . 17mLعلى التكافؤ عند إضافة الحجم 
  ما اسم ھذا التفاعل؟ وما ممیزاتھ ؟  - 1
   :����−��� − �(���) −���  أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل علما صیغة اإلستر المستعمل ھي -2

   لماذا نعایر باستعمال محلول ھیدروكسید الصودیوم3-
  حدد كمیات مادة الخلیط النھائي -4
  النھائيأنجز جدول التقدم  -5
  أحسب نسبة التقدم النھائي -6

  




