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 ة والعشرينسادسالمذكرة الدراسية للمحاضرة ال

 أكسدة / إرجاع )المحاضرة الثالثة(.

 (.12)الفصل  "نرنست"المواضيع: جمع المعادالت النصفية وطرحها، معادلة 

 ملحق المحاضرة السابقةمن 

 الحاالت المعيارية وفرق كمون الخلية:

  

 

ا المواد الناتجة والمتفاعلة في حالتها المعيارية. واحدة قياس كون عندهت=  فرق كمون الخلية التي 

 هي الفولت. 

 من أجل: حساب  – مثال

 

 (أكسدة)     مصعد

 (إرجاع)     مهبط

 

 كمون اإلرجاع المعياري -  كمون اإلرجاع المعياري 

على المهبط          للثنائي        للثنائي على المصعد      

  

  

 

( في آخر الكتاب )مقاسة نسبةً إلى مسرى الهيدروجين ابحث عن كمونات اإلرجاع المعيارية )

 المعياري(.
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 ونات تلقائي؟هل تدفق اإللكتر

 

ً موجب ، إذا كان اً إذ ً سالب فسيكون  ا  .ا

ً سالب هل التفاعل تلقائي عندما يكون   ؟ا

 

 خلية كهركيميائية يتم فيها استخدام تفاعل كيميائي ___________ لتوليد تيار كهربائي. الخلية الغلفانية

طاقة الكهربائية المنتَجة بوساطة دارة خارجية لتنفيذ تفاعالت تستخدم ال الخلية الكهرليتية

.___________ 

 خالصة:

ً يمكن تحديد ما إن كانت الخلية تعمل تلقائي موجب = تلقائي(. يمكن حساب ) )خلية(عن طريق  ا

 ( للتفاعالت النصفية.من كمون اإلرجاع المعياري ) )خلية(

 (:°Eكمون اإلرجاعي المعياري )تفسير ال

 الكبيرة الموجبة على أن العنصر أو المركب سهل اإلرجاع. تدل قيمة 

 مثال:

 

 ()من السهل إضافة إلكترونات إلى 

 سالب، التفاعل مفّضل موجبة،     

 عامل مؤكسد جيد؟ 2Fهل 

 الكبيرة الموجبة على أن القسم المؤكَسد من الثنائية مؤكِسد بشدّة. تدل قيمة 

 

 الكبيرة السالبة على أن العنصر أو المركب صعب اإلرجاع. تدل قيمة 
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 مثال:

 

 ()يصعب إضافة إلكترونات إلى 

 اعل غير مفّضلموجب، التف سالبة،        

 عامل مؤكسد جيد؟ 1Li+هل 

 

 الكبيرة السالبة على أن القسم المرَجع من الثنائية مرِجع بشدّة. تدل قيمة 

 

 :لتفاعل الخلية : ما هي قيمة مثال

 

 التفاعل المتوازن على المهبط:

 

 

 التفاعل المتوازن على المصعد:

 

 ية هي:كمونات اإلرجاع المعيار

 

 

 

 

 هل التفاعل تلقائي؟ 

 

 ؟ 2Iأم  Fe+3ما هو العامل المؤكِسد األفضل: 
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 ؟ Fe+2أم  I-ما هو العامل المرِجع األفضل: 

 

ً كمون إرجاع سالب 12Bيملك الفيتامين سؤال:  كيف يتّم إرجاعه في الجسم؟ يجب أن يتّم إرجاع  اً ، إذاً كبير ا

 وحمض الفوليك عمالً  12B، ويجب أن تعمل األنزيمات المناسبة للفيتامين عّالً ليكون ف 12Bالفيتامين 

ً صحيح  للوقاية من أمراض القلب والعيوب الخلقية. ا

 

 ؟12Bوحمض الفوليك في نظامك الغذائي؟ وكيف يتم إرجاع الفيتامين  12Bما هو مصدر الفيتامين 

 

 مادة اليوم

 لتفاعل نصفي جديد: °ΔEساب جمع المعادالت النصفية وطرحها من أجل ح

، لكنّه غير متوافر في جدول لتفاعل نصفي:  إذا كنّا نحتاج لمعرفة 

 متوافرة؟ Cuلسائر التفاعالت المتضمنة  الكتاب، فماذا نفعل بينما قيم 

 معروفة لتشكيل تفاعل نصفي جديد: التي تملك  -أو طرحها-يمكننا جمع المعادلت النصفية 

 

 التفاعالت النصفية هي:     كمونات اإلرجاع المعيارية هي:

 

 

 

 

 

 للتفاعل النصفي الجديد كما يأتي:  وحساب 

 أكسدة  - إرجاع  = جديد 

 

 أو:

  =  +  
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 =  

 =  

 

 :"نرنست"معادلة 

تشير البطارية المستهلَكة إلى أّن تفاعل الخلية وصل إلى التوازن، وعند التوازن تنتج الخلية بين مسرييها 

 فرق كمون يساوي الصفر.

 الخلية مع تغيّر مكوناتها. لفهم ذلك نحتاج إلى معرفة كيفية تغيّر كمون

 ماذا نعرف حتى اآلن عن توازن تفاعل ما وعن مكوناته؟

 .يتغير مع تغيّر تراكيز المكونات حتى الوصول إلى التوازن، وعندها  نعلم أن 

  

 

 ؟ و  ماذا نعرف عن العالقة بين 

  

 

 ين السابقتين:بجمع المعادلت

 =  

 

 : nℑ-نقّسم على 

    )وهي معادلة "نرنست"(        = 

 

لخلية  C o25)كمون الخلية، فرق الكمون، القوة المحركة الكهربائية( عند درجة حرارة  : احسب مثال

 .M 0.0010و شوارد نحاس بتركيز  M 0.10تحتوي على شوارد زنك بتركيز 

 

 لنصفي التفاعل. )خلية( ابتداًء من  : حساب 1 الخطوة
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                          = 

 من أجل  : احسب 2 الخطوة

) 

 

 .: أوجد 3 الخطوة

 

 ."نرنست"عادلة : استخدم م4 الخطوة

       =  

          =  

 

    : الوحدات والثوابت مالحظة

 :C o25.00عند درجة حرارة 

  =   

ً عوض logإذا استخدمنا  ( لنحصل 2.303( ب )0.025693)نضرب   =  :lnمن  ا

 0.0592على 

  =        أو  =       

 ما يحدث عند الوصول إلى حالة التوازن؟

 = ؟ 

 = ؟ 
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 بجمع المعادلت:

  

 أو:

 من الكمونات المعيارية! يمكن حساب     

 واآلن لإلجابة عن السؤال الكيميائي الحيوي

 .فالفودوكسينفي الجسم؟ بوساطة بروتين يسمى  12Bكيف يحدث إرجاع الفيتامين 

°E  12للفيتامينB  =0.526- volt 

E°  = 0.230-للفالفودوكسين volt 

 فودوكسين تفاعل  تلقائي؟بوساطة الفال 12Bهل إرجاع الفيتامين 

  

  

 

 

أن يرجع الفالفودوكسين  12Bعامل مرِجع أفضل من الفالفودوكسين. ينبغي للفيتامين  12Bالفيتامين 

ً لماذا ل نعاني جميع اً العكس. إذ يسول  من مرض قلبي وفقر دم ضخم األرومات؟ ا

الالزم لشطر  وجيه التفاعل. إن أدينوزيل ميثيونين الطاقة الالزمة لت -Sالجواب: يؤمن مركب 

 .KJ\mol 37.6-أدينوزيل ميثيونين تساوي  -Sمركب 

 

 

 

 


