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  . نحصل على نترات األمونیوم الذي یستعمل كسماد للتربة بمزج األمونیاك مع محلول مائي لحمض النتریك في محرك 
NH3(g)  +  H    نستخلص بعد إزالة الماء نترات األمونیوم

  .أكتب معادلة التفاعل . و الماء 
 % HNO3    p = 60: من محلول تمثل فیھ النسبة الكتلیة المائویة ل 

  .وتحت الضغط الجوي   0C 20األكسونیوم كلیا عند درجة الحرارة 

 =1,000 g / cmρ   ) الكتلة الحجمیة للماء(  

Δt، أحسب المسافة التي ترتفع بھا الكتلة خالل مدة 2Sنعطي g 10N/kg  

فإنھ یتلف نتیجة السخونة  Imaxعندما یمر فیھ تیار كھربائي شدتھ أكبر من 
R یلعب دور صھیرة.  
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نحصل على نترات األمونیوم الذي یستعمل كسماد للتربة بمزج األمونیاك مع محلول مائي لحمض النتریك في محرك 
H3O +aq    →      NH4  +  (g): معادلة التفاعل المنمدج لھذا المحلول ھي 

+
aq  +  H2O(l)

  .بین أن المعادلة تتعلق بتفاعل حمض ـ قاعدة وحدد الحمض و القاعدة 
  .متفاعل محد  H3O +aqأنشيء الجدول الوصفي و عبر عن التقدم األقصى باعتبار  

و الماء    HNO3(l)بتفاعل حمض ـ قاعدة بین حمض النتریك 
من محلول تمثل فیھ النسبة الكتلیة المائویة ل   V = 1000Lاحسب كمیة مادة أیونات األكسونیوم الموجودة في حجم 

NH األكسونیوم كلیا عند درجة الحرارة الالزم لتفاعل أیونات  الدنوي

d = 1,37 ;  ) 1,000= 3   )كثافة محلول حمض النتریك g / cm
 ) Pa 1,013.105و   0C 20الحجم المولي للغازات عند 

  نقوم بدراسة التركیب جانبھ ، والمكون من
  ، 
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واستنتج شدة التیار
2

I  .   

 أحسب شدة التیار القصویة التي یمكن أن یتحملھا
1

R   .   

   .أحسب القدرة الكھربائیة الممنوحة من طرف المولد للدارة
       .أحسب القدرة المبددة بمفعول جول في المولد

  .أحسب القدرة النافعة التي یمنحھا المحلل الكھربائي
  .أحسب القدرة النافعة التي یمنحھا المحرك

  .مردود المحلل الكھربائي

mیرفع المحرك كتلة معلمة كتلتھا  50g أحسب المسافة التي ترتفع بھا الكتلة خالل مدة ،Δt 2S

عندما یمر فیھ تیار كھربائي شدتھ أكبر من . Imax=50 mAتیارا كھربائیا شدتھ 
RPلحمیاتھ من اإلتالف نركب معھ، على التوالي ،موصال أومیا مقاومتھ 

    
  . بین مربطي الموصل األومي

  .I=Imaxفي الحالة التي یكون لدینا 
  .القدرة القصویة المبددة بمفعول جول في الموصل األومي

  .القدرة الكھربائیة التي یمنحھا المولد لباقي الدارة

من اإلتالف (D)للموصل األومي دورا إیجابیا یتجلى في وقایة ثنائي القطب 
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  : معطیات
) = 63,0 g.mol -1   M(HNO3 ;  

 Vm = 24,0 L.mol - 1 ;   ) الحجم المولي للغازات عند
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 :  مولد(E 6V,r 2Ω)  

  محلل كھربائي
1 1

(E' 2V,r' 10Ω) 

  محرك
2 2

(E' 1,5V,r' 3Ω) 

  موصلین أومیین
2

R 50
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