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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

 
 .المقدمة •

 .كيفية إعداد التقرير من قبل الطالب •

 .تعيين الوزن الجزيئي بطريقة فكتور ماير): ١(تجربة رقم  •

 .تعيين ثابت االنخفاض المولي للمذيب وإيجاد الوزن الجزيئي لمذاب بطريقة راست): ٢(تجربة رقم  •

 .تعيين معامل االنكسار): ٣(تجربة رقم  •

 .ارة التحللثابت المسعر وحر): ٤(تجربة رقم  •

 .ثابت المسعر وحرارة المحلول): ٥(تجربة رقم  •

 .اللزوجة): ٦(تجربة رقم  •

 .تحلل خالت المثيل): ٧ (تجربة رقم •

 . خالت المثيلصوبنه): ٨(تجربة رقم  •

 .تحلل بيروكسيد الهيدروجين بوجود العامل المساعد): ٩(تجربة رقم  •

 . ماء–يثانول  ا–دراسة نظام ثالثي خالت االثيل ): ١٠(تجربة رقم  •

 .الكثافة): ١١(تجربة رقم  •

 .الشد السطحي): ١٢(تجربة رقم  •

 . بين البنزين والماءألخليكتوزيع حامض ): ١٣(تجربة رقم  •

 . بالمواد الصلبةدصاصاالم): ١٤(تجربة رقم  •

 .دراسة تأثير تغير درجات الحرارة علة سرعة التفاعل): ١٥(تجربة رقم  •

 .ية محاليل ذات تراكيز مختلفة من ثاني كرومات البوتاسيومتعيين امتصاص): ١٦(تجربة رقم  •

 .المصادر •
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تتضمن هذه الملزمة تجارب في دراسة الخواص الفيزياوية لبعض المواد وكذلك تجـارب عـن الكيميـاء                 

يـاء الفيزياويـة   الحرارية والكيمياء الحركية لبعض التفاعالت الكيميائية التي تتماشى مع مفردات المنهج لمادة الكيم    

  .للمرحلة الثانية لطالب الهندسة الكيمياوية

  

  :كيفية إعداد التقرير
  :يتم ترتيب التقرير من قبل الطالب وكما يلي

  .اسم التجربة -١

 .الغرض من التجربة -٢

 .النظرية -٣

 .األدوات والمواد المستخدمة -٤

 .رسم الجهاز المستخدم في التجربة -٥

 .ويتم تنظيمها بشكل جدول: النتائج -٦

 .ساباتالح -٧

مع ذكر دور كل مادة ، تها مع النتائج النظريةنحيث يتم مناقشة النتائج التي حصلت عليها ومقار.: المناقشة -٨

 .داخلة في التجربة وأهمية استخدامها
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  : )١( رقم التجربة 
  s Method'Molecular weight Determination by Victor Meyerتعيين الوزن الجزيئي بطريقة فكتور ماير  

 تعيين الوزن الجزيئي لسائل طيار :الهدف من التجربة

  :يمكن تعيين الوزن الجزيئي للغاز باستخدام المعادلة العامة للغازات وكما يلي :النظرية

  
                       gRT                      gRT 
PV  = nRT =                      M =  
                         M                         PV 

غم في درجة   ) g(الذي يشغله وزن معين من الغاز قدره        ) V(إذا عرف الحجم  ) M(حيث يمكن حساب الوزن الجزيئي للغاز       

يجري تبخير المادة المتطايرة في داخل الجهاز بعد ان يتم تفريغه           .  ماير –بطريقة فكتور   ) P(وتحت ضغط معلوم    ) T(حرارة معروفة   

ن الهواء ويجمع الغاز المتبخر فوق سطح الماء او الزئبق حيث يزيح من السائل بقدر حجمه ثم يتم تصحيح الحجـم الـى الظـروف           م

  .القياسية

  :طريقة العمل
  .جد وزن قنينة هوفمان وهي فارغة -١

ثم اعد وزنها لتجد وزن المـادة       ، بنزناغلق فتحة القنينة بلحامها بواسطة مصباح       ، ضع في القنينة اعاله كمية من السائل المتطاير        -٢

 .المتطايرة

" أشـر "حـدد   ، استمر في عملية التسخين الى ان تحصل على تـوازن         ، سخن الماء الموجود في االسطوانة الخارجية إلى ان يغلي         -٣

 .ارتفاع السائر في االسطوانة المدرجة

 .اخلية وأرمي قنينة هوفمان وأرجع السداد الى وضعه الطبيعيأكسر الطرف األعلى ألنبوبة هوفمان ثم ارفع غطاء االسطوانة الد -٤

 .بعد ان يتبخر جميع السائل المتطاير ويثبت مستوى السائل في االسطوانة المدرجة عين ارتفاع السائل -٥

  :ليكن :الحسابات
 . غم1w= وزن القنينة وهي فارغة  •

 .غم ) w– 2w 1=( ادة الطيارة وزن الم،           غم 2w= وزن القنينة مع المادة الطيارة  •

 .1V) =  المادةإضافةقبل (قراءة السحاحة االبتدائية  •

 .2V) = بعد التبخير(قراءة السحاحة النهائية  •

 .3V = 1 V– 2V: حجم الهواء المزاح الذي يمثل حجمه البخار  •

  . P والضغط الجوي Tدرجة حرارة المختبر  •

 .ملم P =ضغط بخار الماء في درجة حرارة المختبر  •

  
                 P – P            273 
V = V3 ×               ×                                     الحجم المصحح  
                  760             (T+273) 

 .يطبق القانون العام للغازات لتعيين الوزن الجزيئي
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  : )٢( رقم التجربة 

 . الوزن الجزيئي لمذاب بطريقة راستوإيجادالمولي للمذيب تعيين ثابت االنخفاض 
and determination of molecular weight by  depression constant molDetermination of 

.Rast method  
  .ثابت االنخفاض المولي للمذيب ثم ايجاد الوزن الجزيئي للمذابتعيين  :الهدف من التجربة

 صفة من صفات المذيبات ويعرف ثابت االنخفاض المولي علـى انـه االنخفـاض بدرجـة                 خفاض المولي يعتبر ثابت االن   :النظرية

غم من المذيب عند استخدام مادة تمتلك ثابت انخفاض مولي          1000غم مولي من المذاب في      1 إذابةالناشئ عن   ) أو االنجماد (االنصهار  

  .أخرىحرار فقط بدون الحاجة ألجهزة  المباستخدامعالي كمذيب يمكن تعيين الوزن الجزيئي للمذاب 

  . مادة معروفة الوزن الجزيئيباستخدامنستخدم العالقة التالية في حساب ثابت االنخفاض المولي   

  
                                  K × W1 × 1000 
                       ∆T =  
                                    W2 × M.Wt 

  :حيث إن

  T∆ :  درجة انصهار المزيج–درجة انصهار الحامض لوحدة (الفرق في درجة االنصهار (  

  K : ثابت االنخفاض المولي.  

  1W : وزن المذاب.  

  2W : وزن المذيب.  

  Wt.M : الوزن الجزيئي للمذاب.  

  .وتطبق العالقة أعاله مرة ثانية إليجاد الوزن الجزيئي للمذاب

  : العملةطريق
  .حامض سيناميك لوحده، المادة المجهولة مع بعض+ حامض سناميك ، حامض بنزويك: تالية تهيأ المواد ال - ١

 .تغلق ثالثة انابيب شعرية من نهاية واحدة بأستخدام مصباح بنزين - ٢

 ).٢(على حدة إلى األنابيب الشعرية الثالثة المحضرة في الفقرة ) ١(ينقل جزء من كل من المواد الثالثة المحضرة في الفقرة  - ٣

نتـرك األنابيـب   ، يتم تعيين درجة االنصهار لألنابيب الثالثة، نقل األنابيب الشعرية الثالثة إلى جهاز تعيين درجة االنصهار     ت - ٤

 .تبرد بعد إطفاء المسخن ثم نخرجها من الجهاز

  :الحسابات
  :يستخدم القانون التالي إليجاد ثابت االنخفاض المولي - ١

                                  K × W1 × 1000 
                       ∆T =  
                                    W2 × M.Wt 

 .يطبق القانون مرة ثانية إليجاد الوزن الجزيئي للمادة المجهولة - ٢
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  : )٣( رقم التجربة ٠

                           Determination of Refractive Index                                 تعيين معامل االنكسار 
  .تعيين معامل االنكسار لمحاليل معروفة التركيز لرسم منحني التدرج القياسي :الهدف من التجربة

 عندما يمر شعاع ضوئي من وسط الى وسط آخر ذو كثافة تختلف عن كثافة الوسط األول يغير هذا الشعاع مـن سـرعته                        :النظرية

  . على الصفات الضوئية لكل من الوسطينواتجاهه ومقدار هذا التغير يعتمد

  .معامل االنكسار لمادة هي النسبة بين جيب زاوية السقوط الى جيب زاوية االنكسار  
                 Sin i 
         n = 
                 Sin r 

  معامل االنكسار = n   :حيث ان

    Sin i = جيب زاوية السقوط.  

    Sin r = رجيب زاوية االنكسا.  

  :ان معامل االنكسار يعتمد على  

  .درجة الحرارة  -  أ

 .الطول الموجي للضوء المستعمل  - ب

 .الطبيعة الكيمياوية للمادة  - ت

 .اذا كان الوسط الثاني محلوال فيعتمد على التركيز  - ث

  :ويستعمل معامل االنكسار في

  .لتمييز المواد النقية  -  أ

 .لتعيين التركيز في أي نظام ثنائي  - ب

 .في حساب االنكسار النوعي  - ت

  :طريقة العمل
 :حضر المحاليل التالية لكي تستطيع رسم منحني التدرج - ١

Substance Sol.(1) ml  ml)2.(Sol  ml)3.(Sol  ml)4.(Sol  ml)5.(Sol 
Ethanol 5 4 2.5 1 0 
Water 0 1 2.5 4 5 

 .جد معامل االنكسارسجل درجة حرارة الجهاز ثم خذ بواسطة القطارة جزء من المحلول االول وأنقله الى الجهاز ثم  - ٢

 . في الدرجة الحرارية ذاتها ثم جد معامل انكسار المحلول المجهولجد معامل االنكسار للمحاليل الباقية - ٣

  :الحسابات
 .ارسم خط بياني بين معامل االنكسار على المحور الصادي وحجم االيثانول على المحور السيني - ١

 بين تأثير درجة الحرارة على معامل االنكسار - ٢
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  : )٤( قم التجربة ر

  Calorimeter Constant                                                                ثابت المســــعر

  .حرارة التحلل لمادة بيروكسيد الهيدروجينتعيين ثابت المسعر ثم حساب  :الهدف من التجربة

  . خفض درجة حرارة المسعر درجة مئوية واحدة هو كمية الحرارة الالزمة لرفع او :ثابت المسعر :النظرية

وهي تساوي كميـة الحـرارة      ، اما حرارة التحلل فتعرف بأنها كمية الحرارة الالزمة لتحلل مركب ما الى عناصره االصلية               

  .المنطلقة عند تكون هذا المركب من عناصره االصلية اال ان حرارة التكوين تساوي حرارة التحلل عدديا مع عكس االشارة
 
H2O2 (aq).                              H2O (2)  +  ½ O2 (gas) 
 
H2O (g) +  ½ O2 (g)                            H2O2      ∆Hf  =  63.3 Kcal/mol 

 )) Heat of Formationبحرارة التكوين (( مول واحد من المادة من عناصرها ويعرف التغير الحراري المتضمن لتكوين   

يرمز التغير الحراري الى حـرارة      ).  جو 1 و   Ao298(اذا كانت المواد المتفاعلة والنواتج في التفاعل في حالتها القياسية           . لك المادة لت

  )).Standard Heat of Formation(( التكوين القياسية 

  :طريقة العمل
  :تعيين ثابت المسعر: اوال

 ماء مقطر ثم حرك المسعر بصورة مـستمرة الـى ان            )ml200(أغسل المسعر جيدا بالماء المقطر وضع فيه         - ١

  .دقيقة) 0 , 2 , 4 (سجل ثالث قراءات لدرجة الحرارة مع الزمن . تثبت درجة الحرار

6 , 8 , (من حامض الكبريتيك المركز وسجل الحرارة مع الزمن ) ml3(ارفع الغطاء بسرعة واضف حوالي  - ٢

 .دقيقة) 10 

  .∆Tواحسب . محور الصادي والزمن على المحور السينيارسم خط بياني بين الحرارة على ال - ٣
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 قطرتين من دليل الفينونفثالين وسـححه       إليهوضعه في دورق مخروطي وأضف      ) ml10(اسحب من المحلول     - ٤

  ).N NaOH0.1(مع محلول    
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  : التالية العالقةباستخدامعين ثابت المسعر  :الحسابات  : التالية العالقةباستخدامعين ثابت المسعر  :الحسابات
                   V           1                    V           1 
C = ∆H ×           ×            = kcal/degree C = ∆H ×           ×            = kcal/degree 
                  100        ∆T                   100        ∆T 

  ثابت المسعر = Cحيث ان   ثابت المسعر = Cحيث ان 

) ml001( ارسم بيانيا بين كمية الحرارة المحررة على المحور الصادي والتركيز النورمالي لمحلول حامض الكبريتيك في               ∆Hإليجاد  

  :أدناهمن الماء المقطر والمبينة في الجدول 

) ml001( ارسم بيانيا بين كمية الحرارة المحررة على المحور الصادي والتركيز النورمالي لمحلول حامض الكبريتيك في               ∆Hإليجاد  

  :أدناهمن الماء المقطر والمبينة في الجدول 
∆H ∆H 0.191 0.191 0.242 0.242 0.473 0.473 0.718 0.718 0.784 0.784 0.946 0.946 

N of H2SO4 0.217 0.277 0.552 0.842 0.918 1.000 
 

  )4SO2H )2V × 2N( =  NaOH)1V × 1N:   من العالقة4SO2Hتحسب عيارية حامض 
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N1= 0.1 
V1 = الحجم من السحاحة 
V2 = 10ml 
N2 = Normality of H2SO4

 
 
 
 
 
 
 
           

   :2O2Hل  حرارة التحلل إيجاد: ثانيا

  .نجد ثابت المسعر كما في اعاله - ١

 ذو  2O2Hمن محلول بيروكـسيد الهيـدروجين       ) ml17.5 (إليهوأضف  ) ml445(ضع في المسعر كمية من الماء المقطر         - ٢

 . ثم حرك بصورة مستمرة حتى ثبوت درجة الحرارة وسجل عندها خمس قراءات مع الزمن%6تركيز 

 . 4SO2N H2 من ml20 إضافة دات البوتاسيوم المعلومة التركيز بع وسحح مع برمنكن من المحلول أعالهml10خذ  - ٣

 ثم حرك حتى ثبوت درجة الحرارة عندها سجل خمـس قـراءات      2MnO من   gm2ارفع غطاء المسعر وأضف اليه حوالي        - ٤

 .حرارية مع الزمن لكل دقيقة

ـ      ml10 من المحلول الموجود في المسعر وخذ        ml25رشح حوالي    - ٥ ول برمنكنـات البوتاسـيوم      من الراشح وسحح مع محل

  .4SO2N H2  من ml20 إضافةالمعلوم العيارية بعد 

  : من المعادلة2O2Hيتم تعيين حرارة التحلل ل   :الحسابات
              C × ∆T × 1000 
∆H =  C = ثابت المسعر 

∆T = الفرق بدرجات الحرارة 

V = حجم المحلول
                  N × V 

  :المناقشة
  .2O2H أكتب معادلة تحلل  سلوك العامل المختزل؟2O2Hلماذا يسلك  - ١

  بالتجربة؟N2فائدة استخدام حامض الكبريتيك ذو ما  - ٢

 ما فائدة استخدام مادة ثاني اوكسيد المنغنيز بالتجربة؟ - ٣

 .قارن النتيجة المستخرجة مع النتيجة الفعلية من المصادر - ٤
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  : )٥( رقم التجربة 

 Heat of Solution     حرارة المحلول                                                                        

  .تعيين حرارة المحلول الناتجة عن الذوبان مادة في مادة أخرى :الهدف من التجربة

  .على أنها كمية الحرارة المنبعثة عند ذوبان مول واحد من المذاب في كمية معينة من المذيبتعرف حرارة الذوبان  :النظرية

معتمدة على المقادير النسبية للطاقة المستهلكة في تحليل الشبكية البلورية من           عند ذوبان المادة ربما تتحرر الحرارة أو تمتص           

ال تكون كمية الحرارة المنبعثة ثابتة ولكن تختلف مع التركيز النهـائي  . ناحية والطاقة المتحررة خالل تميع المذاب من الناحية األخرى  

  .التميع للمذاب أو في بعض األحيان إلى درجة التفككوقد يكون هذا ناتجا عن عدة عوامل كاختالف في درجة ، للمحلول

  :طريقة العمل
سجل درجة الحرارة الى ان تحـصل علـى ثالثـة            ، Co35 من الماء المقطر المسخن الى درجة        ml200ضع في المسعر     -١

  .قراءات

ستمر بالتـسجيل   ا. حرك المحلول وسجل درجة حرارة المحلول     ، وضعها في المسعر  ،  من كبريتات النحاس المائية    gm3زن   -٢

 .كل دقيقتين الى ان تحصل على ثالثة قراءات

 .∆Tارسم عالقة بين درجة الحرارة على المحور الصادي والزمن على المحور السيني لكي تحصل على  -٣

  
                              w1 × Q1
                     C =  
                              M1 × ∆T1

C:  المسعرثابت  

w : وزن المادة  
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

 

1

1M :الوزن الجزيئي للمادة.  

1T∆ : الفرق في درجة الحرارة.  

Q : حرارة المحلول لكبريتات النحاس المائية.  
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )٦( رقم التجربة 

                                                     Viscosity                                                           اللــزوجـة 

  . حساب لزوجة السائل باستخدام طريقة اإلسقاط الحر للكرات:الهدف من التجربة

  :طريقة العمل
  .قس نصف قطر الكرة الصلدة ثم أوزنها وسجل وزنها -١

ة العليـا لألبوبـة    زجاجي بحيث يكون ارتفاع السائل اقل من الحافأنبوبداخل ) الكليسرين(ضع المادة المراد قياس لزوجتها     -٢

 .ثم قس ارتفاع السائل وسجله. cm10بحوالي 

 .قس درجة حرارة السائل -٣

 ). قنينة الكثافةباستخدام (rP احسب كثافة السائل -٤

 ).b النقطة إلى aمن النقطة ( وسجل زمن نزول الكرة األنبوب اعليصلدة من الكرة الارم  -٥

 ).Co45, C o40, Co35, C o25(  حرارة مختلفة ولتكن باستخدام ٥ ، ٤كرر الفقرة  -٦

 .دون النتائج التي حصلت عليها بشكل جدول -٧

  :الحسابات 
 :ارسم الجدول التالي -١

Temp. (oC) 25 35 40 45 
Density (Pr)     

Time زمن سقوط الكرة      

u سرعة السقوط     

µ لزوجة السائل     
   

 : بحسب القانون التالي أعالهبتها في الجدول عند الدرجات الحرارية المختلفة وثµاحسب لزوجة السائل  -٢
 

                           2r2 (P – Pr) × g 
                  µ =  
                                   9 u 

  .لزوجة السائل : µ :إنحيث 

  rP : كثافة السائل.  

  P : الحجم\الوزن = لكرة المعدنية كثافة ا   

  g :  9.81 = ياألرضالتعجيل 

  u :  المسافة بين = سرعة سقوط الكرة )a  و b ( \الزمن   

  r : نصف قطر الكرة.  

rπ 4/3 3= حجم الكرة   
 ).١( وحسب الشكل  الصادي واللزوجة على المحور السينيارسم عالقة بين درجة الحرارة المطلقة على المحور -٣



 

- ١٠ -
Website: http://www.uotechnology.edu.iq/dep-chem-eng/index.htm 
  e-mail: chemical eng@uotecnology.edu.iq. 

                             وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

  قسم الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية

   المرحلة الثانية                                                              فرع تكرير النفط والغاز           

  ة التكنولوجية

 دسة الكيمياوية

من  ∆E قيمة إليجاد،  الصادي على المحور)  µlog( و لسيني اارسم عالقة بين مقلوب درجة الحرارة المطلقة على المحور -٤

 ).٢(وحسب الشكل ، )∆ R/E ( ميل المستقيم

  . يمثل مقدار الطاقة الالزمة لوقف عملية الجريان البدائي∆Eحيث إن 
 
µ = A . e∆E/RT

 
              ∆E      1 
log µ =         ×         + log A 
               R        T 

  

 

   )٢( شكل رقم  )                                    ١( شكل رقم  
 

 
الجامع    

قسم الهن
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )٧( رقم التجربة 

                                                                         Hydrolysis of methyl Acetateتحلل خالت المثيل 

  .بت سرعة التفاعل وعمر النصفحساب ثا :الهدف من التجربة

  : خالت المثيل في الماء بوجود وسط حامضي كما يليتتحلل :النظرية
H+

CH3COOCH3 + H2O                CH3COOH + CH3OH 
 بكثير من تركيز أكثر تركيز الماء إن التفاعل هو ثنائي ولكن خالل التفاعل يبقي تركيز الماء ثابت ال يتغير وبما إن  

لذا يعتبر التفاعل من الدرجة ، لمثيل لذا فأن سرعة التفاعل ال تعتمد على تركيز الماء ويعتمد تقريبا على تركيز خالت المثيلخالت ا

يمكن حساب ثابت سرعة التفاعل أعاله بتحليل خالت المثيل في الماء ثم تسحيح المحلول المائي مع محلول قاعدي في فترات . األولى

  :حجم له ومن ثم حساب الثابت كما يليزمنية مختلفة وحساب ال
          2.303          Vα – Vo  
K =               log  
          t – to            Vα - Vt  

  .ثابت سرعة التفاعل = K:         حيث ان

  oV =  حجمNaOH في زمن الصفر  =ot  

  V =  حجمNaOH في مدة زمنية  =t  

  αV =  حجمNaOH عندما يقترب التفاعل من االنتهاء الالزم.  

  :ويمكن حسابه كما يلي،  هو الزمن الالزم لتفاعل نصف المادة األصليةt½عمر نصف التفاعل 
K = 0.693 / t½

  :طريقة العمل
  .ضع تلك الدوارق في حمام ثلجي،  من الماء المقطرml10 دوارق ٥ضع في  -١

 .ابدأ بتسجيل الزمن.  من خالت المثيلml5أضف إليه  ، N HCL0.1 من حامض ml50ضع ، في دورق مخروطي آخر -٢

 مستخدما دليل فينونفثالين    NaOH من المزيج وأضفه إلى احد الدوارق الحاوية على الماء المقطر فقط وسحح مع               ml10خذ   -٣

 .oVلكي تستخرج قيمة 

على الماء فقط وأربطـه مـع        من المزيج وأضفه إلى احد الدوارق الحاوية         ml10بعد مرور دقيقتين على عملية المزج خذ         -٤

 ).تصعيد(المكثف وابدأ بالتسخين لمدة ساعة واحدة على األقل 

N 0.1 من المزيج وأضفه الى أحد الدوارق المبردة وسـحح مـع محلـول    ml10 على عملية المزج خذ min5.بعد مرور  -٥

NaOH  مستخدما دليل PhPh. 

  .4V , 3V , 2V , 1V  قراءات أي ٤حصل على لت ) 25 , 20 , 15 , 10( min.بعد مرور ) ٥(اعد الخطوة  -٦

 .αV لتحصل على N NaOH0.1سحح المحلول مع محلول ) ٤(بعد انتهاء الزمن للدورق في الخطوة  -٧
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  :الحسابات
 :دون النتائج في جدول كما في ادناه -١

  . بطريقتي الرسم والحسابKاحسب ثابت سرعة التفاعل  -٢

  .t½ أحسب عمر النصف  -٣

  

  

  

  

  

  

  

 

Time (min.) Vt (ml) Vα log (Vα - Vt) 
5    
10    
15    
20    
25    
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )٨( رقم التجربة 

                                                                  Soponification of Ethyl Acetateصوبنة خالت االثيل 

  :يتم صوبنة االستر في وسط قاعدي  :النظرية
CH3COOC2H5 + OH -              CH3COO - + C2H5OH 

وهذا التفاعل مثال لتفاعالت الدرجة الثانية نظرا ألن سرعة التفاعل تعتمد على تركيز كل من االستر و القاعدة ويعبر                     

  :عنه رياضيا
      dx
              = k (a – x)(b – x) 
      dt  

  .خالت االثيلالتركيز الموالري ل = a: حيث ان

          b =  التركيز الموالري ل)NaOH (حساب ثابت سرعة التفاعل كما يليويمكن :  

  
          2.303           b(a – x) 
K =                  log 
          t(a – b)          a(b – x) 

  : تصبح المعادلة b= aإذا كان 
         1             x 
K =         ×  
          t         a(a – x) 

  :طريقة العمل
  . من خالت االثيلN0.05 من ml25ضع في دورق نظيف وجاف  -١

 . من هيدروكسيد الصوديومN0.05 من ml25ضع في دورق آخر  -٢

 .HCl0.025  من حامض ml5 من الماء المقطر و ml50حضر خمسة دوارق نظيفة وضع في كل واحد منها  -٣

وابدأ  بتسجيل الزمن باستخدام ) ١(إلى الدورق المحضر في الخطوة ) ٢( المحضر في الخطوة أضف محتويات الدورق -٤

 .ساعة توقيت

 من المزيج وأضفه ألحد الدوارق الحاوية على الماء والحمض من الخطوة رقم ml10بعد مرور دقيقتين على بدء التفاعل خذ  -٥

 .NaOH250.0  وسحح ضد محلول PhPhوأضف اليه قطرة من دليل ، )٣(

  ).20 , 15 , 10 , 5( min.بعد مرور ) ٥(أعد الخطوة  -٦

  :سجل القراءات في جدول: الحسابات
t = Time (min.) 2 5 10 15 20 

x = vol. of NaOH(ml)      
10 – x      

x /(10-x)      
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

 :ولفترات زمنية مختلفة  من الدرجة الثانية نظريا حسب القانونKثابت سرعة التفاعل   -  أ

   .t النازل من السحاحة في الفترة الزمنية المحددة  NaOHحجم  = xحيث ...

         a =  التركيز االبتدائيml10.  
          1             x 
K2 =        ×           
           t         a(a – x) 

 ):من الرسم( عملياةالثاني من الدرجة Kثابت السرعة  - ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : النصف حسب القانون عمرإيجاد - ت
                1 

t ½ =  
                K2 . a 
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )٩( رقم التجربة 

                     Hydrolysis of Hydrogen Peroxideتحلل بيروكسيد الهيدروجين بوجود العامل المساعد 

  .حساب ثابت سرعة التفاعل وعمر النصف :الهدف من التجربة

  :يتحلل بيروكسيد الهيدروجين تلقائيا بوجود العامل المساعد كما في المعادلة :نظريةال
H2O2                  H2O + ½ O2  

  .األولىهذا التفاعل مثال لتفاعالت الدرجة 

ن دراسة سير   ا.  تزداد بفعل وجود مواد صلبة تسلك سلوك العامل المساعد كثنائي اوكسيد المنغنيز             سرعة تحلل البيروكسيد   إن  

  . بوجود وسط حامضي4KMnOمع  2O2Hهذا التفاعل تتم بتسحيح 

  :طريقة العمل
 وأبدأ بتـسجيل  2O2Hالمحلول المحضر من من  ml50 ثم أضفها الى،  على زجاجة ساعة نظيفة2MnO من  gm0.03نزن   -١

  .الزمن

 4SO2N H2 من حامض ml01 بواسطة الماصة وضعها في دورق مخروطي يحتوي على ml10 أعالهاسحب من المزيج  -٢

 .التركيز االبتدائي) a( لنحصل على قيمة 4N KMnO0.1ثم سحح مع 

 ثم سحح مـع  4SO2N H2 اخرى من حامض ml10 وضعه في دورق مخروطي الى  منهml10حرك المحلول ثم اسحب  -٣

4N KMnO0.1 تستغرق العملية بأكملها اقصر وقت ممكنأن على . 

 ). الوقت محسوب من بداية التجربةإنعلما ) .( min) 30 , 20 , 10.نية أعد الخطوة السابقة بمتوالية زم -٤

  :الحسابات
  :سجل النتائج في جدول كما يلي -١

t (min.) a – x (ml) log (a – x) 
2   
6   
10   
20   
30   

t = الزمن بالدقيقة  
a – x =  حجمKMnO4 آمية البيروآسيد المتبقية=  النازل من السحاحة.  

 . بطريقة الرسم والحساب t½ وزمن النصف Kنجد قيمة ثابت سرعة التفاعل  -٢

  :ام القانون التاليباستخد:  طريقة الحساب- أ
          2.303                 a 
K =                × log                       
              t                    a – x 

  : طريقة الرسم-   ب  

  
            1 
t ½ =  

 

         K . a 
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  الجامعة التكنولوجية  

 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )١٠( رقم التجربة 

 Three component system.                            . أيثانول–اء  م–دراسة نظام ثالثي خالت االثيل 

  :الهدف من التجربة

 ألن الضغط ودرجة الحرارة وتركيز      وذلك، أربعةتكون درجة الحرية المحتملة تساوي      ، بالنسبة للنظام ذي المكونات الثالثة     :النظرية

 والذي تكون فيه المكونات النقية مبينة عنـد رؤوس المثلـث    ألمثلثيالبياني  المكونين تعتبر متغيرات غير معتمدة وعادة يستخدم الرسم         

النـسبة  أو  (وبالتعبير عن كميات المكونات الثالثة بالكـسور الموليـة          %) ١٠٠( كوحدة واحدة    األضالععند اخذ   . األضالعالمتساوي  

) أ  (  تقع داخـل المثلـث مثـل         نقطةإن  أي  . ى المثلث ة عل ديمكن تمثيل التركيب ألي نظام ثالثي بواسطة نقطة منفر        ) المئوية للجميع 

عند إضافة االيثانول إلى مزيج خـالت االثيـل         . وعلى الرأس مكون واحد   ، وعلى الضلع مكونين اثنين   ، تحتوي على المكونات الثالثة   

  .نساوالماء فأن قابلية الذوبان المشتركة لهؤالء تزداد لحين بلوغ النقطة والتي عندها يصبح المزيج متجا

  :طريقة العمل 
  :في خمسة دوارق نظيفة وجافة ضع الكميات التالية من خالت االثيل والماء -١

No. of conical 1 2 3 4 5 
Ethyl acetate (ml) 10 8 6 4 2 

D.W (ml) 2 4 6 8 10 
  ).عكر(فيكون المزيج في كل دورق من الدوارق الخمسة غير متجانس 

 إلـى  باإلضافةالموجود في السحاحة بصورة تدريجية قطرة قطرة مع التحريك واستمر           أضف لكل دورق كمية من االيثانول        -٢

 .عنده سجل الحجم النازل من السحاحة، ان يزول التعكر

  :الحسابات
  :مع العلم ان. احسب النسبة المئوية الوزنية لكل مزيج من االيثانول وخالت االثيل والماء -١

  ml/g0.891= كثافة خالت االثيل 

 ml/  g0.789= كثافة االيثانول   ،  ml/ g0.996= ماء كثافة ال

 .ارسم النتائج على المخطط المثلث -٢

 . فوق المنحني وعلى المنحني وتحتهاألطوارحدد عدد  -٣

    V×D = W :                                                    استخدم القانون

  :لذالك ولحجم المحل = V، الكثافة  = D، الوزن  = W: حيث ان
                     Wethanol
% Ethanol =                  × 100 
                     Wtotal
 
                   WE.A
% E.A =                  × 100 
                   Wtotal
 
                  Wwater 
% water =                  × 100 
                    Wtotal
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  : )١١( رقم التجربة 

  Densityالكثــــــــافة                                                                                 

  . والمواد الصلبة تعيين الكثافة النسبية والمطلقة للسوائل:الهدف من التجربة

  : النظرية

  .ا وحدة كتلة الحجوم لسائل او محلول ماتعرف الكثافة المطلقة على انه  

الكثافة النسبية تعرف على انها كثافة المادة نسبة الى كثافة مادة قياسية كالماء ويمكن تعيين كثافة أي مادة او سائل بأستخدام قنينة ذات                       

  .ويمكن تعيين كثافة السوائل بأستخدام المكثاف Pyknometerحجم ثابت تعرف بقنينة الكثافة 

  :ة العملطريق
  ).ال تستعمل الفرن للتجفيف(اغسل قنينة الكثافة بالماء المقطر ثم باالسيتون ثم جففها بالهواء  -١

 .زن قنينة الكثافة وهي فارغة مع الغطاء -٢

 .أملئ القنينة بالماء وضع الغطاء ثم زنها -٣

 :جفف القنينة ثانية وضع فيها المواد التالية -٤

  .كحول االيثانول  -  أ

  .powder-zinc من gm1  - ب

  

  :الحسابات
  :جد كثافة المواد المعطاة لك مع المجهول باستخدام القوانين التالية  

                 وزن المادة

  = كث المادة 

                حجم القنينة

                                         وزن المادة

  ) = الباودر(كث المادة الصلبة

  ن الماء المزاح                              وز

  

 ] )وزن المادة+ وزن القنينة (  –)  وزن المادة+ وزن القنينة + وزن الماء (  [ –وزن الماء = وزن الماء المزاح 
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  : )١٢( رقم التجربة 

                                                                            Surface Tension          الشد الســـــطحي 

  . تعيين الشد السطحي للسوائل:الهدف من التجربة

يميل سطح السائل إلى التقلص إلى اصغر مساحة ممكنة وهذا يعود الى قوة الجذب غير المتزنة على جزيئات السطح حيث                    : النظرية

ى من قوة جـذب جزيئـات البخـار          السائل عليها أقو   تإن الجريئة على السطح تنجذب إلى داخل السائل وذلك الن قوة الجذب لجزيئا            

  .فوقها

  : الشعرياألنبوبطريقة   -  أ

 إلـى  الشعري بالسائل سيرتفع السائل داخله وهذا يحدث كنتيجة لمحاولة تقلص مـساحة الـسطح                األنبوبعندما تبتل جدران    

  .ضيةاألرويستمر السائل بالصعود حتى حصول حالة توازن بين قوة الشد السطحي وقوة الجاذبية ، اصغر ما يمكن
         ρh gr 
C =  
        2 cos θ 

   :إنحيث 

C = الشد السطحي.  

p= كثافة السائل.  

h =  الشعرياألنبوب في السائلارتفاع .  

g =  األرضيالتعجيل.  

r =  الشعرياألنبوبنصف قطر .  

θ = زاوية االلتصاق.  

  .قياس الشد السطحي بطريقة الحلقة البالتينية - ب

  .ى انه الشغل المبذول لخلق سطح جديديعرف الشد السطحي هنا عل

iometerensT : وتصنع الحلقة عادة من البالتين. جهاز صمم لقياس القوة الالزمة لسحب الحلقة من سطح السائل.  

  :طريقة العمل
  -:الطريقة األولى

  .صفر جهاز قياس الشد السطحي في الهواء -١

 .mm3ى حيث يغمر حوالي اغمر الحلقة في السائل برفع القاعدة المتحركة إلى األعل -٢

 .حرك القاعدة إلى أسفل بهدوء إلى أن يصبح سطح الحلقة السفلى مماسا للسائل -٣

 .حرك القاعدة ببطء شديد جدا الحظ تكون السطح الجديد بين الحلقة وسطح السائل الحظ قراءة الجهاز -٤

 الشد السطحي للـسائل بوحـدة       إنها على    قراءة أعلى تنفصل الحلقة من سطح السائل وتكون        أن قراءة للجهاز بعد     أعلىسجل   -٥

 .م\نيوتن

 ).Co55, C o45, C o35(جد الشد السطحي للماء ثم عين الشد السطحي في الدرجات ، Co25 إلىارفع درجة الحرارة  -٦

  .ن نوعية العالقة والسبب في كونها كذلك ضمن المناقشة بي،ارسم عالقة الشد السطحي مع درجة الحرارة -٧
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   :الطريقة الثانية
  . داخلية مختلفةأقطارذات )  b, a(تستخدم أنبوبتين زجاجيتين   

  . على مسطرة وتثبت جيدااألنبوبتانتوضع  -١

 . بالسائل المراد قياس الشد السطحي لهbeakerيملئ  -٢

 .يسجل ارتفاع السائل، األنبوبتينالكأس ويالحظ ارتفاع السائل في  داخل األنبوبتانتوضع  -٣

ثم يملئ البيكر بالماء المقطـر ويـتم        .  المطاطي الخاص بها   األنبوب بواسطة   األنبوبتين تجفيف   يسكب السائل من البيكر ويتم     -٤

 .األنبوبتينقياس ارتفاع الماء في 

  :الحسابات

  :                    يطبق القانون   
                           γ1                 P1 . ∆h liquid
                                    = 

1γ = الشد السطحي للسائل  

P1 = ئلكثافة السا.  

P2  =كثافة الماء.  

∆h = الفرق في ارتفاع السائل في األنبوبتين. 

                           γ2              p2 . ∆h water 
      

 

  

  

  

  

  

  

  :الطريقة الثالثة
  :ذات اقطار داخلية مختلفة)  b, a( زجاجيتين تستخدم انبوبتين  

  .على مسطرة وتثبت جيدا ) a( توضع االنبوبة  -١

عاموديا ويسجل ارتفاع السائل فـي االنبوبـة عـن سـطح     يملئ بيكر صغير بالماء المقطر ويتم غمر المسطرة مع االنبوب    -٢

 .السائل

 r.g.h.        p                                                                    .يطبق القانون التالي أليجاد الشد السطحي -٣
   γ =  
            2 cos θ 

 .جد قيمة الشد السطحي وحسب القانون السابقثم تو ) b( تعاد العملية السابقة مع انبوبة زجاجية  -٤

  . قارن النتائج في كلتا الحالتين مع ذكر سبب االختالف إن وجد   :المناقشة 
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  : )١٣( رقم التجربة 

  توزيع حامض ألخليك بين البنزين والماء
 Distribution of Acetic acid between benzene and water 
   .Kت التوازن حساب ثاب :الهدف من التجربة

  :النظرية
 فأن عملية   – زهي طريقة شائعة في الكيمياء العضوية        –عندما يتم استخالص مادة معينة من محلول مائي لها بواسطة االيثر              

 يخـضعا   أنوليس من الممكن    ،  في كل منهما   اإلذابةاالستخالص ال تكون تامة ولكن المذاب يوزع نفسه بين المذيبين تبعا لقابليته على              

يئـي للمـذاب     تقريبا يخضعان لقانون هنري وحسب ما جاء به القانون فأن الضغط الجز            األقلكال المحلولين لقانون راؤلت ولكن على       

يتناسب مع تركيزه على فرض إن المحاليل مخففه وان ثابت التناسب سيكون له قيم مختلفة لكل من المذيبين وتبعا لـذلك فأنـه وعنـد      

). k(المذاب نفسه بين السائلين غير الممتزجين بنسب مختلفة ثابتة وتسمى هذه النسبة الثابتة بمعامل التوزيع                درجة حرارية ثابتة يوزع     

ويحدث حيود عن هذا القـانون عنـدما        ، )حسب قانون نرنست للتوزيع   ( المعامل هذا على التركيز الكلي للمذاب في المذيبين          دوال يعتم 

  .مذيبين وال يحدث له نفس التغيير في المذيب اآلخريحدث تغيير كيماوي للمذاب في أي من ال

  :طريقة العمل
 من  ml6 من من البنزين مع      ml6ونضعه في دورق نظيف ثم نضيف اليه        ) N0.1( حامض الخليك ذو التركيز      ml10نأخذ   -١

  .الماء المقطر ثم نرج الدورق جيدا

ي الطبقة المائية اما الطبقـة العليـا هـي الطبقـة             طبقتين الطبقة السفلى ه    إلىنضع المزيج داخل قمع الفصل حيث ينفصل         -٢

 ).البنزين(العضوية 

 ثم نسحب مـن المحلـول       ml50 من الماء المقطر حيث يكون المجموع        ml45 إليه ونضيف   ml5طبقة السفلى   نسحب من ال   -٣

ي ثـم نـسجل    اللون الوردإلى حتى يتغير اللون N NaOH0.1 ونضيف اليه دليل الفينونفثالين ونسححه مع ml10 األخير

 . والذي يعادل كمية الحامض الموجود في الطبقة المائيةNaOHالحجم النازل من السحاحة وهو حجم 

 ونسححه مع القاعدة الموجودة في السحاحة ونسجل حجـم           الدليل إليه ونضيف   ml10) طبقة البنزين (نسحب من الطبقة العليا      -٤

 .نزينالقاعدة النازل والذي يعادل كمية الحامض في طبقة الب

  :الحسابات
  C  2:                                            حسب المعادلة التاليةKيستخرج ثابت التوازن   

                             K =  
                                       C1 

  .يمثل ثابت التوازن : K: حيث ان

  2C : ةيمثل تركيز الحامض في الطبقة العضوي.  

  1C :  وهو عامل التخفيف10يمثل تركيز الحامض في الطبقة المائية مضروية في .  

  : من القانون التاليألخليك عيارية حامض الستخراج
acetic acid)2 V× 2N = (NaOH)1 V× 1N(  

  :استخراج تركيز الحامض من القانون التالي
wt for acetic acid. eq× 2N= C   
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  : )١٤( رقم التجربة 

                                                                                         Adsorptionصاص بالمواد الصلبة االمد

  .إيجاد تركيز المواد الممدصة :الهدف من التجربة

  :النظرية
المواد الصلبة وتـزال المـواد      سطوح  هناك الكثير من التطبيقات العملية ألمدصاص الغازات أو المذابات من المحاليل على               

الملونة والشوائب من السكر ومن الكثير من المنتجات العضوية بالترشيح خالل الفحم أو بمواد امدصاصية أخـرى كمـا فـي اقنعـة                       

  .الغازات السامة

 في الطبقة   دصاص على سطح المواد الصلبة نتيجة لقوى التجاذب او التكافؤ التي تحصل بين الذرات او الجزيئات               مويحدث اال   

التي تقوم بعملية االمدصـاص  ( الصلبة والمادة الممدصة ويعتمد مقدار االمدصاص على الطبيعة الخاصة للمادة الصلبة     الخارجية للمادة 

  ).وعلى الجزيئات الممدصة وتعتمد ايضا على التركيز والضغط ودرجة الحرارة

مك الطبقة الممدصة في االمدصاص الفيزياوي سمك بضع        حيث يبلغ س  . فيزياوي وكيمياوي ، ويكون االمدصاص على نوعين     

جزيئات وتعتمد كمية المادة التي تمدص على وزن معلوم من المادة التي تقوم باالمدصاص والتي لها مساحة معلومة على تركيز المادة                     

مية المادة الممدصة مـع التركيـز       كلما زاد التركيز كلما كانت الكمية الممدصة اكثر وان التغيير في ك            . adsorbentالموجودة حول   

  :يمكن التعبير عنه بالمعادلة
   x    
        =  k . Cn                      ( 1 ) 
   m 

  .كمية المادة الممدصة لكل ملغم من المادة التي تقوم بعملية االمدصاص = x: حيث ان

  C = التركيز المتوازن للمذاب في المحلول.  

  n, k  = ثوابت.  

  :تصبح ) 1(خذ اللوغاريتيم للمعادلة وبأ
        x    
log        = log k + n log C   
       m 

  :طريقة العمل
   .N0.1 وسحح مع محلول حامض االوكزاليك  4N KMnNO0.1حضر محلول  -١

راج  وسحح مع برمنكنات البوتاسـيوم ألسـتخ       N2 من حامض الكبريتيك     ml5 من حامض االوكزاليك واضف اليه       ml5خذ   -٢

 .حجم الحامض قبل االمدصاص

 :ضع في اربعة دوارق الحجوم التالية -٣

  .O2ml H2.5+  من حامض االوكزاليك N0.1 من ml10  -  أ

 .O2ml H5+  حامض االوكزاليك N0.1 من ml5  - ب

 O2ml H7.5+  حامض االوكزاليك N0.1 من ml2.5  - ت

  .من الفحم الحيواني وحرك الدورق لمدة نصف ساعة) gm0.5 (لكل دورق اضف  -٤

 .رشح محتويات الدورق خالل ورقة ترشيح جافة واجمع الراشح -٥



 

 
  - ٢٢ -

Website: http://www.uotechnology.edu.iq/dep-chem-eng/index.htm 
  e-mail: chemical eng@uotecnology.edu.iq. 

                             وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

  قسم الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية

   المرحلة الثانية                                                              فرع تكرير النفط والغاز           
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 قسم الهندسة الكيمياوية

 .4KMnON 0.1 ثم سحح مع 4SO2N H2 من حامض ml5 من كل راشح واضف اليه ml5خذ  -٦

  :الحسابات
  . على المحور الصاديm/xو ،  على المحور السيني Cارسم العالقة بين  -

 .ي على محور السينlog C على المحور الصادي و m/log xارسم بين  -

  . n, kاستخرج قيمة  -

  

a( الحامض الممدص  تركيزحساب oxalic acid حسب القانون التالي:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b( حساب وزن الحامض الممدص حسب ما يأتي: 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . غم x= وزن الحامض الممدص   

  حجم حامض االوكزاليك  = 4KMnOحجم   

 . غمm= مدصاص وزن الفحم الحيواني المستعمل والذي يقوم باال  
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 قسم الهندسة الكيمياوية

  : )١٥( رقم التجربة 

  دراسة تأثير تغير درجات الحرارة على سرعة التفاعل
 The effect of temperature on the rate of reaction 

  . معرفة تأثير درجات الحرارة على سرعة التفاعل وحساب طاقة التنشيط:الهدف من التجربة

  :النظرية
 Arrhenius(حسب معادلـة ارينيـوس   ) K(ميائية بزيادة درجة الحرارة ويتم تعيين ثابت السرعة تزداد سرعة اغلب التفاعالت الكي

equation: (                                          RT/Ea-Ae=K  

  .ثابت سرعة التفاعل=K  :إنحيث 

  A =عامل التردد.            aE  =                طاقة التنشيطR  = للغازاتالثابت العام.  

  T =درجة الحرارة المطلقة.  

  :طريقة العمل
  ). من الفينولml5 مع 3KBrO من ml5( مع KBr من ml5نأخذ انبوبة اختبار ونضع فيها  -١

 . مع عدة قطرات من دليل المثيل االحمر4SO2N H0.1 من حامض ml10نأخذ انبوبة اختبار ثانية ونضع فيها  -٢

وتمزج جيدا وتوضـع فـي الحمـام        ) ٢(الى محتويات االنبوبة في الفقرة      ) ١(نضيف محتويات االنبوبة في الفقرة       -٣

 .المائي ونبدأ بحساب الزمن ونستمر بالرج حتى نحصل على اللون الوردي الغامق ونوقف عندها الزمن 

 ).Co60, C o50, C o40, C o30, C o20: (تعاد هذه العملية بأستخدام درجات حرارية مختلفة -٤

  :الحسابات
  :ئج في الجدول التاليثبت النتا  

Temp oC Temp.OK 1/TempoK Time(sec) 1/time(sec.) Log 1/time 
      

  

  :لحساب طاقة التنشيط استخدم المعادلة التالية
K=Ae-E/RT

 

 
ln K = ln A- E/RT 

 
  . على المحور السينيT/1 على المحور الصادي و  t/1logارسم العالقة بين 

  
 
 
 

  :المناقشة
  .لتنشيطعرف طاقة ا -١

 .اذكر بعض االمثلة في تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل وتأثير درجة الحرارة على تلف المواد وخاصة الغذائية -٢
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  : )١٦( رقم التجربة 

  7O2Cr2Kالتقدير الطيفي لثنائي كرومات البوتاسيوم 
  .ركيزه في المحلول المجهول ومن ثم أيجاد ت7O2Cr2Kأيجاد الطول ألموجي األعظم لمركب  :الهدف من التجربة

  :النظرية
يعطي ثنائي كرومات البوتاسيوم امتصاصية ضمن المنطقة فوق البنفسجية هذه االمتصاصية ال تعود الـى               

ولكن الى المجاميع التي تعاني ) nm800 – 400 (اللون الظاهري للمادة والذي يجب ان يقاس عند المنطقة المرئية 

  .طقة الفوق البنفسجية القريبة لهاانتقاالت الكترونية ضمن المن

  :طريقة العمل

 في الماء المقطر وانقله الى قنينة حجمية سـعة          gm0.025بأذابة وزن    ) 7O2Cr2K(حضر محلول قياسي من      -١

ml100احسب التركيز الناتج بوحدات .( واكمل الحجم الى العالمة بالماء المقطرppm.( 

 بــسحب الحجــوم التاليــة ml50حجميــة ســعة فــي قنــاني ، حــضر خمــسة محاليــل قياســية ثانويــة -٢

)ml5,ml4,ml3,ml2,ml1 (        من المحلول القياسي المحضر أعاله ويكمل الحجم بالماء المقطر).  أحسب تركيز

 ).ppmهذه المحاليل بوحدة الجزء في المليون 

ـ        Cuvetteلتحديد الطول ألموجي األعظم وأمأل خلية القياس         -٣ ع الطـول    بأحد المحاليل القياسـية الثانويـة وض

ثم يقلل الطـول   ) جعله يقرأ صفرا  ( وسجل االمتصاصية بعد معايرة الجهاز على البالنك         nm380ألموجي على   

وفي كل مرة نقٌرأ االمتصاصية لنفس المحلول بعد التصفير         ) nm330لغاية الوصول   ( لكل مرة    nm5ألموجي  

 :نسجل القراءات كما في أدناه .على البالنك

  )A(االمتصاصية   )nm) λالطول ألموجي 
380   

   330لغاية و 375

ونصفر الجهـاز   .ثم نثبت الجهاز على الطول ألموجي األعظم      ، نحدد الطول ألموجي األعظم من خالل القراءات       -٤

  .على البالنك

 .أقرأ امتصاصية المحاليل القياسية والمجهول -٥

ز المجهول مـن خـالل تـسقيط        ومن ثم حدد تركي   ) C(والتركيز  ) A(أرسم منحني المعايرة بين االمتصاصية       -٦

 .امتصاصيته على منحني المعايرة

  )A(االمتصاصية   )ppm(التركيز 
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  :المناقشة
  ما هي حدود المنطقة فوق البنفسجية القريبة ولماذا سميت بذلك؟  - أ

 )أحسب تراكيزها(ما هي هذه المحاليل؟.  المحاليل القياسية الثانويةإلى أشرنا ٣في الخطوة رقم   - ب

  المستخدمة في هذه المنطقة وما هي أبعادها؟ما الخاليا  - ت

 :الحسابات

  

 

 

 
  

  

 

 
 

 

   
  

  :قوانين تستفيد منها
                                wt(gm)                1 
Normality (N)  =                     × 
                                Eq.wt                V(L) 
 
 
                                            wt.(mg) 
Part per million (ppm) =                = N × eq.wt × 1000 = M × M.wt. × 1000 
                                             V(L) 
 
 
                                              wt.( gm)                                                              wt.( µg ) 
Part per thousand (ppt) =                                   Part per billion (ppb) = 
                                               V(L )                                                                    V(L) 
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  الثوابت الفيزيائية المستخدمة في حركية التفاعالت
 

  الوحدات  قيمتها  رمزها  الثوابت الفيزيائية  ت

  c 810 × 31-s.m  سرعة الضوء-١

 h  34-10 × 6.625s.J  ثابت بالنك-٢

  AN2310 × 6.0221-mol  ثابت افوكادرو-٣

k 23-10 × 1.381-K.J  ثابت بولتزمان-٤

R 8.314 1-mol. 1-K.J  ثابت الغاز-٥

atms1, C o0(  mV2.2414 1-mol.3mعند (الحجم الموالري -٦

  g 9.8066 2-s.m  التعجيل االرضي القياسي-٧

  

 SIالوحدات األساسية المستخدمة في نظام 
 

  رمز الوحدة  وحدتها االساسية  رمزها   الفيزيائيةالكمية  ت

  m متر l  الطول-١

 kg كيلو غرام m  الكتلة-٢

  s ثانية t  الزمن-٣

 A امبير I  التيار الكهربائي-٤

 K كلفن T  درجة الحرارة-٥

 mol مول n  كمية المادة-٦

  cd شمعةνI  شدة الضوء-٧
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