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  ملخص الوحدة                                                                   

  :التطور التلقائي جلملة كيميائية) أوال                                    
  : جھة تطور جملة كیمیائیة  

Qrمن أجل معرفة جھة تطور جملة كیمیائیة یجب مقارنة كسر التفاعل 
  .K و ثابت التوازن 

KQr
 :   الجملة تتطور في اإلتجاه المباشر. 

     KQr
  :  الجملة تتطور في اإلتجاه العكسي.  

      KQr
 :   الجملة في حالة توازن.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
                                                  

  :)خاص بشعبة تقين رياضي ( األعمدة ) ثانيا                                                   
  . مباشر  ھو تحول یحدث تلقائیا ویكون بتحویل الكتروني مباشر أو غیر:  التحول التلقائي)1
  .یتكون من نصفي عمود موصولبن بجسر ملحي یسمح بمرور التیار الكھربائي وذلك بانتقال الشوارد بین نصفي العمود : العمود) 2

Mیتكون من صفیحة معدنیة  : األولنصف العمود Mمغمورة في محلول یحتوي على شوارد نفس المعدن 1 n 1
1  

Mیتكون من صفیحة معدنیة : ف العمود الثانينص M مغمورة في محلول یحتوي على شوارد نفس المعدن 2 n 2
2  

في بین نص یربط بین نصفي العمود یحتوي على محلول ملحي یضمن النقل الكھربائي U أنبوب على شكل حرف : الجسر الملحي

  .العمود 
  : المسریین) 3
   یسمى المھبط یتم عنده إرجاع الشوارد الموجبة  ( + ) : المسرى)  أ
  .یتم عنده أكسدة المعدن  یسمى المصعد ) :  - ( المسرى) ب

  :الرمز اإلصطالحي للعمود
Mإذا كان المسرى Mھو القطب الموجب ، والمسرى1   :و القطب السالب ، یرمز اصطالحا للعمود بالرمز ھ2
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: یعطى رمزه اإلصطالحي : عمود دانیال : مثال CuCuZnZn //// 22  
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Qr  K  

 ر الجملة في اإلتجاه العكسيتتطو
Qr  

Qri  
 تتطور الجملة في اإلتجاه المباشر

K  
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  .لذي یسمح بتحدید قطبي العمودتمثل فرق الكمون بین مسریي العمود  ، تقاس بجھاز فولطمتر ا :القوة المحركة الكھربائیة للعمود) 4

VVE : تعطى بالعالقة       حیث    :V  : ، یمثل كمون القطب الموجبV  :القطب السالب  كمون یمثل .  

KQr:  العمود خارج التوازن ینتج تیار كھربائي : مالحظة
0I  

KQr:              العمود في حالة توازن  الینتج تیار كھربائي 
0I  

  :كمیة الكھرباء التي ینتجھا العمود خالل اشتغالھ ) 5
eNF: من اإللكترونات خالل حركتھا mol1راداي ھو كمیة الكھرباء التي ینتجھا الفا ):  F( تعریف الفاراداي )  أ A

1 

N: حیث  A ،یمثل عدد أفوغادرو e : الشحنة العنصریة.  

molcF: تعطى قیمة الفاراداي   في جملة الوحدات الدولیة  /965001   

  :Δtكمیة الكھرباء التي ینتجھا العمود خالل مدة زمنیة ) ب
  . Δt ھو تقدم التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي الذي یحدث في العمود خالل مدة زمنیة  xإذا كان

 : بالعالقة Δt یة المنتجة خالل مدة زمنQتعطى عبارة كمیة الكھرباء 

                                                              FxzQ ..  
  . عدد اإللكترونات المتیادلة خالل التحول الكیمیائي في العمودz: حیث 

tIQ   : ومن جھة أخرى لدینا     . شدة التیار المار في العمود I:    حیث .

  :  في نھایة التحول  تعطى كمیة الكھرباء النھائیة : مالحظة 
                                  

                                                              FxfzQ .. 

xx: إذا كان التحول تام یكون  f max
 تكون كمیة الكھرباء أعظمیة   :  

  

                                            FxzQ .. maxmax    
  :الحصیلة الطاقویة في عمود كھربائي) 6

خلیة للجملة بسبب التحول الكیمیائي الذي یكون مصحوبا بتحویل كھربائي  عند اشتغال العمود الكھربائي ، یحدث تغیر في الطاقة الدا

W e.  

EWE:         معادلة انحفاظ الطاقة  iei 21  
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  رتة وإماهة األسرتةاألس) : ثالثا                                                                                   
  ......... األسترات ھي مركبات عضویة تحتوي على األكسجین والكربون والھیدروجین ، نجدھا في الفواكھ واألزھار ، :  تعریف ) 1

  . یمكن اصطناعھا من الكحوالت واألحماض الكربوكسیلیة  

OHC             :                                    الصیغة العامة ) 2 nn   2n: حیث 22
  :الصیغة المجملة ) 3

                                       
ROCR 

   جذران ألكیلیان R و Rحیث      

  :تفاعل األسترة ) 2
  .بین حمض كربوكسیلي وكحول فینتج أستر وماء ھو تفاعل یتم 

    
                   

 : معادلة التفاعل  )2-1
                     OHCOORROHRCOOHR 2    

  :خواص التفاعل ) 2-2
  .تفاعل محدود ) تفاعل الحراري ، د) تفاعل بطئ ،   جـ) تفاعل عكوس ،  ب)  أ
  ) :  r( مردود التفاعل ) 2-3

 :علق بصنف الكحول المستعمل في حالة المزیج اإلبتدائي متساوي الموالت فإن مردود التفاعل یت
n
n

X
Xfr 
max 0

  

  .كمیة الحمض أو الكحول اإلبتدائیة  : n0 كمیة األستر الناتج ،  n: حیث

  67r%: إذا كان الكحول أولیا ) أ

  60r%: إذا كان الكحول ثانویا ) ب

  10r%  أو 5r%: إذا كان الكحول ثالثیا ) جـ

  :تفاعل إماھة األسترة ) 3
  . ھو تفاعل یتم بین أستر وماء فینتج حمض كربوكسیلي وكحول 

  :معادلة التفاعل ) 3-1
               ROHRCOOHOHCOORR  2  

  .ص تفاعل األسترة نفس خوا: خواص التفاعل ) 3-2
   ) :r( مردود اإلماھة ) 3-3

 :في حالة المزیج اإلبتدائي متساوي الموالت فإن مردود التفاعل یتعلق بصنف الكحول المستعمل 
n
n

X
Xfr 
max 0

  

  .تدائیة  كمیة األستر أو الماء اإلب: n0 كمیة الحمض الناتج ،  n: حیث

  33r%: إذا كان الكحول أولیا ) 

  40r%: إذا كان الكحول ثانویا ) ب

  95r%  أو 90r%: إذا كان الكحول ثالثیا ) جـ

   :Kثابت التوازن ) 4
  

  أستر +   ماء  كحول + حمض كربوكسیلي 
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: في حالة تفاعل األسترة 
  
  nn

nnK
alcolacid

eauester  

  :تفاعل األسترة  تطور منحنى تطور)4
  
 

                                                                     
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
  
  
  :منحنى تطور تطورتفاعل إماھة األسترة ) 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  : تزداد سرعة التفاعل دون تغییر المردود ) :  أو إماھة األسترة ( مراقبة سرعة تفاعل األسترة  ) 6
  . إذا زادت درجة حرارة المزیج  –أ 

   )+H3Oزیادة شوارد (  إضافة قطرات من حمض الكبریت المركز –ب 
  :یزداد مردود التفاعل في الحاالت التالیة : مراقبة مردود التفاعل  ) 7
  .استعمال مزیج ابتدائي غیر متساوي الموالت ) أ

  .استعمال كلور األسیل في مكان الحمض الكربوكسیلي مما یجعل التفاعل تاما ) ب
  ) :     -Na+ + OH ( یتم بین أستر ومحلول الصود  :   تفاعل التصبن ) 7

            ROHRCOONaNaOHRCOOR   

 اختفاء األستر منحىن 

 احلمضمنحىن تشكل 

 منحىن تشكل األستر

 اختفاء احلمض منحىن 

 أستر الصود كحول صابون


