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                                                                     10الوحدة 

                                                  
I ) حصىيع إسخس اوطالقا مه أودزيد الحمض  synthèse d’un ester à partir d’un anhydride d’acide      

 ـ البحج عه مسدود جيد 1

سأٌُب فً انذسط انسبثك أٌ اإلسزش ٌحعش اَطاللب يٍ حًط كشثٕكسٍهً ٔ كحٕل ، ٔ أَّ ًٌكٍ رسشٌع ْزا انزحٕل انجطًء ٔ انًحذٔد 

. ثبنزسخٍٍ أٔ ثاظبفخ حفبص 

.  نزحسٍٍ يشدٔد ْزا انزحٕل ًٌكٍ ئصانخ انًبء يٍ انخهٍط انزفبعهً ، كًب ًٌكٍ رغٍٍش أحذ انًزفبعالد نزفبدي ركٌٍٕ انًبء خالل انزحٕل 

 معادلت الخفاعل   ـ2

 
نزفبدي ركٌٍٕ انًبء اسزعًهُب فً ْزا انزفبعم أَذسٌذ انحًط عٕض انحًط فُحصم يٍ خالل رفبعم سشٌع ٔ كهً عهى ئسزش ٔ حًط 

. كشثٕكسٍهً 

رفبعم أَذسٌذ اإلٌثبٌَٕك يع اإلٌثبَٕل  :  مثال -3

 
 ححضيس األسبسيه       : ـ حطبيق4

 ـ 2حًط  )ثزفبعم أسزشح ثٍٍ حًط اإلٌثبٌَٕك ٔ حًط انسبنٍسٍهٍك  (األسجٍشٌٍ  ) ًٌكٍ انحصٕل عهى حًط األسزٍم سبنٍسٍهٍك  

. غٍش أٌ يشدٔد ْزا انزفبعم ظعٍف جذا ، نٓزا َسزعًم أَذسٌذ اإلٌثبٌَٕك نهشفع يٍ يشدٔد انزفبعم  (ٍْذسٔكسٍجُضٌٔك 

يعبدنخ انزفبعم 

e 

II  الخصبه:ـ الحلمأة القاعديت إلسخس      Hydrolyse basique des esters : saponification    

 معادلت الخفاعل  ـ1

 
 مميزاث الخحول   ـ2

رفبعم انزصجٍ سشٌع ٔ كهً 

حهًأح لبعذٌخ نجُضٔاد اإلثٍم   :  مثال -3

 

 
 

   préparation d’un savonحصىيع الصابون :  حطبيق  ـ4

 corps grasـ األجسام الرهىيت  1.4

 .   1يشكجبد طجٍعٍخ غٍش لبثهخ نهزٔثبٌ فً انًبء ٔ كثبفزٓب ثبنُسجخ نهًبء ألم يٍ  (شحٕو  )أٔ انصهجخ  (صٌٕد )األجسبو انزٍُْخ انسبئهخ 

  (ثالثٍبد اإلسزش نحًط رًُْ  )    triglycéridesرزكٌٕ أسبسب يٍ ثالثٍبد انغهٍسٍشٌذ 

 

 

 حصبه األجسام الرهىيت – 2.4

 (أٔ انجٕربسٍٕو  )ٌزى رحعٍش صبثٌٕ ثزصجٍ جسى دًُْ ثٕاسطخ يحهٕل يشكض نٍٓذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو 

 :انًعبدنخ انعبيخ نهزفبعم ًْ 
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. رصجٍ األجسبو انزٍُْخ رفبعم ثطًء ، ًٌكٍ رسشٌعّ ثشفع دسجخ انحشاسح ٔ ثبسزعًبل انمبعذح ثٕفشح 

 فٍزشست relargageئَٓب عًهٍخ ئعبدح انفصم . عُذ انحبنخ انُٓبئٍخ نهزفبعم َصت انخهٍط فً يحهٕل يبئً يشجع نكهٕسٔس انصٕدٌٕو 

. انصبثٌٕ ٔ ٌطفٕ عهى انسطح  ثًٍُب ٌجمى انغهٍسٍشٔل ٔ انمبعذح رائجٍٍ فً انًحهٕل 

. ٌكٌٕ انصبثٌٕ صهجب ئرا  اسزعًهُب ٍْذسٔكسٍذ انصٕدٌٕو ٔ ٌكٌٕ نٍُب ئرا اسزعًهُب ٍْذسٔكسٍذ انجٕربسٍٕو 

   ـ خاصيت الصابون3.4

 ذوباويت الصابون أ ـ

Caغشاو فً انهزش ٔ لهٍم انزٔثبٌ فً انًبء انًبنح ٔ انًبء انزي ٌحزٕي عهى إٌَٔبد انكبنسٍٕو100 انًبء لبثم نهزٔثبٌ فً انًبء انخبنص 
2+ 

 

Mgأٔ إٌَٔبد انًغٍُضٌٕو
2+ 

.  ٔ ٌذعى يبء عسٍش 

 طسيقت حأثيس الصابون   ب ـ

R-CO2)ٌزكٌٕ انًبء يٍ خهٍط نكشثٕكسٍالد انصٕدٌٕو أٔ انجٕربسٍٕو صٍغزٓب انعبيخ 
-
,M

+
M حٍث (

+
Na ًٌثم إٌٌٔ انصٕدٌٕو

+
 أٔ إٌٌٔ 

Kانجٕربسٍٕو
+  

   ٔ R-CO2
-

  ًٌثم إٌٌٔ كشثٕكسٍالد
 

 .

R-CO2ٌزٕفش إٌٌٔ انكشثٕكسٍالد
- 

 عهى 

CO2-سأط لطجً      -  
- 

 أي يحت نهًبء  hydrophile ٍْذسٔفٍهً 

 . أي يحت نهذٌْٕ lipophile نٍجٕفٍجً   ٍْذسٔفٕثً أي كبسِ نهًبء Rٔ–رٌم دًُْ طٌٕم      -

إلصانخ ثمعخ انضٌذ يٍ أنٍبف انمًٍص انمطٍُخ ، َعع انمًٍص فً يحهٕل انصبثٌٕ ، فزإثش 

 إٌَٔبد انكشثٕكسٍهٍخ عهى جضٌئبد انضٌذ ثحٍث رذخم انزٌٕل انًحجخ نهٌٕٓ فً جضٌئبد انضٌذ ٌ فزُضع ْزِ األخٍشح يٍ األنٍبف انمطٍُخ ، 

Naفً حٍٍ رطشد انشؤٔط انًحجخ نهًبء خبسج لطشح انضٌذ ٔ رزًٍّ ، فزكٌٕ فمبعبد يحبطخ ثطٕق يٍ األٌَٕبد
+ 

K أٔ األٌَٕبد 
+

 . 

 .ٌإدي رُبفش األطٕاق انًشحَٕخ ئنى رشزذ انفمبعبد فً انطٕس انًبئً ، يًب ٌجعم انضٌذ ٌزٔة فً انًبء 
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