تحضٌر سٌس ترانس داي اكزاالتوداي اكواكرومات()IIIالبوتاسٌوم
معادالت التفاعل :

A. Trans Isomer K[Cr(C2O4)2(H2O)]3H2O
 .1أذٌبً  12جم من حمض اإلكزلٌك ثنائً الماء فً اقل كمٌة ممكنة من الماء المغلً فً كأس سعته 500مل.
 .2أذٌبً 4جم من ثنائً كرومات البوتاسٌوم فً اقل كمٌه ممكنة من الماء المغلً
 .3أضٌفً محلول ثنائً كرومات البوتاسٌوم بمقادٌر صغٌرة إلى محلول حمض اإلكزالٌك المغطى بزجاجة ساعة.

مالدور الذي ٌلعبه اٌون اإلكزاالت؟
 .4عند االنتهاء من اإلضافة بردي الكأس إلى درجة حرارة الغرفة واتركً الماء ٌتبخر لمدة ٌومٌن أو ثالثة(حتى ٌتبخر
نصفه أو ثلثاه)
 .5اجمعً المركب المتبلور بالترشٌح على قمع بوخنر ,اغسلٌه بالماء البارد ثم باإلٌثانول وٌترك لٌجف فً مجفف
مفرع.
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B. Cic Isomer K[Cr(C2O4)2(H2O2)2]2H2O
حضري خلٌط مكون من 4جم ثنائً كرومات البوتاسٌوم 12 ،جم حمض اإلكزالٌك ثنائً الماء (اطحنً كال منهما على
حدة لتحصلً على مزٌج دقٌق)
ضعٌها فً وعاء تبخٌر على شكل كومة وأضٌفً نقاط من الماء الساخن(حوالً12نقطة من الماء تقرٌبا) وغطٌه بزجاجة
ساعة
ضعٌه على سخانة كهربائٌة -درجة تسخٌن منخفضة -لٌحدث تفاعل طارد للحرارة وٌنطلق بخار الماء وCO2
عندما ٌهدأ التفاعل ٌضاف20مل من االٌثانول إلى السائل الحار.
ٌحرك المزٌج حتى ٌتصلب .إذا بقً جزء من المركب على هٌئة مادة زٌتٌة.تخلصً من االٌثانول وأضٌفً كمٌة أخرى
منه(10مل) حتى ٌتصلب الناتج.
رشحً المركب الناتج واغسلٌه باالٌثانول – اتركٌه لٌجف فً مجفف مرغ
كشف نقاوة المركبٌنC. :

ضعً بضع بلورات من المعقد على ورقة ترشٌح وأضٌفً إلٌها نقاط من محلول االمونٌا  ،المماكب ٌCicشكل بسرعة محلول
اخضر غامق ٌنتشر على ورقة الترشٌح وال تتبقى مادة صلبة أما المماكب Transفٌشكل مادة صلبة بنٌة تبقى دون ذوبان
ما أقسام المماكبات؟
إلى أي قسم ٌنتمً المماكبٌن Cicو Trans؟
احتٌاطات التجربة:

دراسة طٌفٌة لتحدٌد سرعة التفاعل لتحول المماكب TransالىCicفً معقد]K[Cr(C2O4)2(H2o)2
تحدٌد طول الموجة المناسبة للدراسة:
.1
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تحضٌر محلولٌن لكل من الماكب  Trans -Cicوذلك بإذابة  0.2gmمن رواسب المماكبٌن المطحونة جٌداًا(كال على
حدة) فً  100mlمن الماء المقطر (ٌذاب المماكب  Transفً ماء مثلج ،عللً ذلك )
تحدٌد مدى الدراسة من 380 nm – 600 nm
رسم العالقة بٌن قٌم االمتصاص وطول الموجة لكال المماكبٌن على نفس ورقة الرسم البٌانً
حددي  λالمناسبة للدراسة بحٌث :
ٌ .aكون طول الموجة التً عندها اكبر اختالف فً قٌم االمتصاص بٌن المماكبٌن
ٌ .bكون طول الموجة ٌمتص عندها كال المماكبٌن بشكل كبٌر

إحتٌاطات التجربة :

تحدٌد ثابت سرعة التفاعل لتحول المماكب :
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إذابة  0.1gmمن راسب المماكب  Transفً  50mlمن حمض البٌركلورٌك وٌترك لمدة ساعتٌن عند درجة حرارة
الغرفة (حتى تتم عملٌة التحول)
ٌحضر محلول اخر للماكب  Transباذابة نفس الوزن فً  50mlمن حمض البٌركلورٌك مع تشغٌل ساعة اإلٌقاف
وٌنقل بسرعة الى خلٌة الجهاز .
ٌتم قٌاس الفرق فً االمتصاص بٌن المحلولٌن على فترات زمنٌة محددة قدرها دقٌقتٌن حتى مرور  30 minمن بدء
التفاعل
اعتبري المحلول الثانً (الذي قمت بتحضٌره) هو المحلول الخالً بٌنما المحلول األول هو العٌنة وبذلك تكون قراءات
االمتصاص هً  ΔAللمحلولٌن
ارسمً العالقة بٌن  ln ΔAوالزمن الذي تم عنده القٌاس ومن الرسم أوجدي معادلة سرعة التماكب وقٌمة ثابت السرعة

احتٌاطات التجربة:

