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 مقدمة -1

يمكننا أن نفهم بسهولة أن التفاعالت الكيميائية عادةً تسبقها اصطدام الذرات أو األيونات، أو 

الجزيئات. ومع ذلك، فإن معدل مثل هذه التصادمات في المواد الصلبة والسوائل والغازات هو 

كل التفاعالت ستكون سريعة جداً وستكون بالسرعة الضرورية لحدوث من الضخامة بحيث أن 

االصطدامات. والتفاعالت "الكيمائية" ال تمضي بسرعة أكثر مما تسمح به التصادمات الجزيئية 

ليس كل ه ولكن العديد من التفاعالت تمضي ببطء أكثر من ذلك بكثير. وبالتالي فمن الواضح أن

اعل. وقد رأينا أيضاً من األمثلة السابقة أن القوة الدافعة للتفاعالت تصادم للجزيئات يؤدي إلى تف

التي يجب أن تكون سلبية بالنسبة  -الفيزيائية والكيميائية أيضاً هي التغير في الطاقة )الحرة(

ورغم أنه في الوقت الذي توفر فيه نظرية "يحدث / ال للتفاعالت التي تحدث من تلقاء نفسها. 

، فهذا المعيار وحده ال يمكن أن يعطينا أي معلومات تتعلق الجواب ”go/no-go“يحدث" 

 بالمعدل الذي تحدث به التفاعالت، وال يمكن أن يقول لنا العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل.

 تختلف المعدالت التي تحدث بها التفاعالت إلى حد كبير. على سبيل المثال، التفاعل النووي:

 238 234

92 90U Th           1/2% 50يكتمل بنسبة( )  5بعدx10
9

 سنة 

1/2( ) =5x10
9
 سنين   

 من ناحية أخرى، فإن التفاعل الكيميائي:

4 4SO H HSO               10% بعد حوالي 50يكتمل بنسبة
-4

 ثانية 

1/2( ) =3x10
-4

 ثانية   

( تتعامل إلى حد كبير مع rate theory )نظرية المعدل Reaction kineticsحركية التفاعل 

العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل. ولنتخذ التآكل )صدأ الحديد(، مثاالً على ذلك. نعلم جميعاً 

صدأ يتقدم بسرعة أن ال -لألسف  –أنه يتطلب الهواء والماء إلحداث الصدأ، ونحن نعرف أيضاً 

أكبر بكثير بالقرب من المحيط حيث الملح موجود. ونحن نعلم أيضاً أن معدل الصدأ يعتمد بقوة 

نات الحديد )الحديد والفوالذ النقيين يتآكال بسرعة أقل بكثير من الحديد الزهر أو  على مكوِّ

فاعالت ، على سبيل المثال(. في المقام األول الدراسات الحركية تؤدي إلى توضيح التالصب  

 إلى تطوير مواد أكثر مقاومة للتآكل. -في حالة التآكل -الكيميائية و

المنهج التجريبي الرئيسي لدراسة عملية التفاعل ينطوي على قياس المعدل الذي يحدث به التفاعل 

وتحديد اعتماد معدل هذا التفاعل على تركيزات المواد المتفاعلة وعلى درجة الحرارة. يتم تجميع 
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 وتصاغ نتائج تفاعل معين في reaction kineticsحركية التفاعل وامل معاً في مصطلح هذه الع

 والتي شكلها العام هو: rate equationُمعادلة الُمعدَّل 

 دالة تركيز المتفاعالت k(T) xالُمعدَّل= 

وتعتمد فقط على درجة حرارة إذا كان  rate constantثابت الُمعدَّل تُسمَّى k(T)  والكمية 

اعتماد الُمعدَّل على  لىعلمصطلح المحتوي على تركيزات المواد الُمتفاعلة يُعبِّر بشكل صحيح ا

التركيز. وهكذا يتم تلخيص المعلومات التجريبية عن عملية التفاعل في معادلة المعدل وفقاً 

  لطبيعة دالة التركيز وحسب قيمة واعتماد ثابت المعدل على درجة الحرارة.

 

 ة في دراسات معدل التفاعلالطرق التجريبي .2

وبما أننا نعلم أن التفاعالت الكيميائية تعتمد على درجة الحرارة، ستتطلب التحقيقات الحركية 

تحكماً دقيقاً في درجة الحرارة )منظم الحرارة(. وعالوة على ذلك، يجب أن نكون قادرين على 

قيق فيها. لهذا الغرض في كثير من مراقبة التغيرات في تركيز المواد الُمتفاعلة والناتجة والتح

 -األحيان يكون من المعتاد قطع التفاعل )على سبيل المثال، عن طريق التبريد السريع )اإلخماد( 

خفض مفاجئ في درجة الحرارة(، وإجراء تحليل كيميائي. وفي حاالت أخرى، ال سيما 

اد الُمتفاعلة والناتجة يُعد التفاعالت السريعة جداً، القياس المباشر للتغيرات في تركيز المو

مستحيل فيزيائي اً. في مثل هذه الحاالت فإنه من الضروري المتابعة الكمية غير المباشرة 

 للتفاعالت، من خالل التغيرات المصاحبة في خصائص فيزيائية محددة مثل:

 الموصلية الكهربائية (1

 االمتصاص الضوئي (2

 معامل االنكسار (3

 الحجم (4

 ثابت العزل الكهربائي (5

كذلك عن طريق وسائل أخرى. في السنوات العشرين الماضية، على سبيل المثال، استخدمت و

 النظائر )كعناصر "تتبع"( وأصبحت أداة قيمة لدراسة حركية التفاعل )في التفاعالت البطيئة(.
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 التركيز ىاعتماد معدالت التفاعل عل .3

كيزات المواد المتفاعلة و/ أو الناتجة البيانات التجريبية لدراسة الحركيَّة تكون عادةً تسجيالت لتر

 بوصفها تتغير مع الوقت عند درجات حرارة ثابتة )والتي تم أخذها في درجات حرارة مختلفة(.

التعبير النظري لمعدالت التفاعل )وتشمل تغييرات التركيز( عبارة عن معادالت تفاضلية ذات 

 الشكل العام:

1 2 3( ,  c ,  c  . . .)m n odc
f c

dt
 

 تمد على تفاصيل التفاعل. التركيز وله أُس يع( هو c)حيث 

إذا أردنا المقارنة بين النظرية والتجربة، فسيكون من الضروري إما تكامل القوانين النظرية أو 

 تفاضل التركيز من التجربة مقابل بيانات الزمن.

من حساب الناتج قوانين الُمعدَّل مهمة نظراً ألنها توفر تحليالت لمسار التفاعالت الفردية وتمكننا 

 المتوقع والظروف المثلى لعمليات "اقتصادية".

قبل أن يتم تطبيقها على البيانات التجريبية.  التفاضليةفي معظم الحاالت يتم تكامل معادلة المعدل 

 (.1مباشرةً )شكل  dc/dtنادراً ما يستخدم ميل منحنى التركيز مقابل الزمن لتحديد 
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 إلى ماء وأكسجين: H2O2ل بسيط، مثل تحلل دعونا نلقي نظرة على تفاع

2 2 2 22 2H O H O O 
 

تجريبياً نحصل على 

( 2منحنى )مثل شكل 

من خالل رسم تركيز 

H2O2  لتر \مول

وتكتب  –المتبقي 

[H2O2]  كدالة

المعدل سوف الزمن. 

ينتج من المعادلة 

 مع الزمن: التفاضلية
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2 2[ ] مول 
= عدل  م ال

ية  ان تر . ث ل

d H O

dt

 
 
  

[، لوجدنا خط H2O2مع تركيز ] [d[H2O2]/(d time)–] ورسمنا االختالف في معدل التفاعلإذا حددنا 

 (. وبالتالي:3مستقيم )شكل 

2 2
2 2

[ ]
[ ]

d H O
k H O

dt
                                    ًأو عموما

dc
kc

dt
  

 بعد  التكامل:

dc
k dt

c
   

 نحصل على:

ln  c = -kt +  ت اب  ث

 ( و: ln Co، سنحصل على ) الثابت =  t   =0عندما  C  =Coإذا كانت 

ln  c  = -kt + ln co 

 أو:

0

ktc c e       01و
ln

c
k

t c
  

 

 وبالتالي:
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02.3
log

c
k

t c
 

و        

1

2 1 2

2.3
log

c
k

t t c
 


 

 

الزمن نحصل على خط مستقيم ( مقابل ln cعند رسم ) H2O2سبق نرى أن في حالة تحلل  مما

والتي  first order reactions تفاعالت الدرجة األولى(. هذا السلوك هو من سمات 4)شكل 

 ( هو "واحد":nفيها أس التركيز )

dc
kc

dt
 

 

 األولى: التحلل اإلشعاعي لرتبةاتفاعالت 

 العالقة: من

1

2 1 2

2.3
log

c
k

t t c
 


 

(، يمكننا أن نتبين أن Δt( لفترة زمنية )Δc( بالتغير في التركيز )Kالتي تربط ثابت المعدل )

أو أي جزء من التركيز  1/4أو  1/2الوقت الالزم إلتمام التفاعل )تفاعالت الدرجة األولى( إلى 

لي للموا لي ال يعتمد على التركيز األوَّ  (.5د الُمتفاعلة الموجودة )شكل األوَّ
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من المعتاد عند مناقشة التحلل 

اإلشعاعي أن نسمي "ثابت 

( "ثابت التحلُّل". kالمعدل" )

وعالوة على ذلك فمن المعتاد 

أن ينظر في الوقت الذي 

يستغرقه التفاعل لخفض عدد 

األنواع الموجودة أصالً 

)وتسمى عادة المتفاعالت( 

٪(. 50)أي بنسبة  0.5إلى 

نصف  حينها نتحدث عن

. وبناء عليه، half-lifeالُعمر 

يمكن إعادة صياغة المعادلة 

 أعاله على النحو التالي:
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1

11/2 1/2

2.3 2.3
log log2

2

c
k

ct t
    

 أو

1/2

0.693
k

t
 

وهذا يعني أن من عمر النصف )
1/2tل عام(. ( قد نحصل على ثابت التحلل )ثابت المعدل بشك

٪ من تفاعل )أو 50وبالعكس، مع العلم بثابت المعدل، يمكننا حساب الوقت الذي يستغرقه إلكمال 

 التحلل(.

 

 التفاعل تبةر .4

أو التحلل اإلشعاعي، ال تتطلب االصطدامات  H2O2تفاعالت الدرجة األولى، مثل تحلل 

اك العديد من التفاعالت ألنها أساساً تعكس عدم استقرار متأصل. وهن –الجزيئية أو الذرية 

 :HIلنأخذ تحلل  –على سبيل المثال  -الكيميائية ال تشمل االصطدامات. ولكن 

2 22HI H I 
 

 :أس ي في التركيز اشتراط وجود تصادم يعكس قانون المعدل لهذا التفاعل

2[ ]
[ ] [ ] [ ]

d HI
k HI HI k HI

dt
    

الذي يمكن بسهولة  second order reactionية الثان لرتبةاتفاعل ويشار إلى هذا التفاعل أنه 

 التعرف عليه حيث عند تكامل قانون المعدل يعطي:

1
ت  اب ث

[ ]
kt

HI
  

 أو، بشكل أعم:

1
ت  اب ktث

c
  

 ينتج خط مستقيم. tمقابل  c/1وعند رسم 
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التجريبية تعطي معرفة عن  ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أنَّ تحديد درجة التفاعل من البيانات

. وعلى الرغم من أن بيانات المعدل عضاً بتفاصيل كيف تتفاعل الجزيئات والذرات مع بعضها 

تحوي قياسات لألرقام الُكليَّة للجزيئات، فتفسيرها )من خالل درجة تفاعل( يسمح لنا بصياغة 

 الخطوة المحتملة )أو الخطوات( التي ستقوم بها الجزيئات الفردية.

 

 اعتماد معدالت التفاعل على درجة الحرارة .5

من جهة "الديناميكا الحرارية" )والذي يعني  مفضالً على الرغم من أن التفاعل الكيميائي قد يكون 

أنه سيتم خفض الطاقة الحرة للنظام نتيجة لتفاعله( مع ذلك قد ال يحدث التفاعل. وبالتالي، يمكن 

على مدى كبير من درجات  قويتوجد في اتصال أن   H2والهيدروجين O2لغازات األكسجين 

مسحوق البالتين المحفز يمكن أن  الحرارة قبل أن يحدث التفاعل. ومع ذلك، عود ثقاب مشتعل أو

علم به هو الزجاج: ال يزال هناك بعض الزجاج  ىينشأ تفاعل متفجر فوري. مثال آخر نحن عل

"كسوائل فائقة التبريد" آلالف السنين في درجة حرارة الغرفة ما لم يتم تسخينها إلى درجة 

ن. العديد من العوامل المختلفة قد حرارة محددة لمدة على األقل تٌساوي الحد األدنى لفترة من الزم

 على سبيل المثال: -تؤثر على سرعة التفاعل 

 ال بد من كسر الروابط القائمة بين الذرات )أو الجزيئات(. (1

 يجب أن يتم نقل الذرات إلى ومن موقع التفاعل. (2

 مطلوب تكوين روابط جديدة إلنشاء "حالة" جديدة. (3

إمدادات من الطاقة. وعالوة على ذلك، جميع الخطوات تتطلب جميع الخطوات الثالثة شغالً أو 

 ذكرنا: لملحقاالثالث تعتمد على درجة الحرارة. ففي بداية هذا 

 

 دالة تركيز المتفاعالت k(T) xالمعدل= 

 

ثابت التناسب هو متغير  kوبعبارة أخرى: إن معدل التفاعل يتناسب مع تركيز المواد المتفاعلة. 

درجة الحرارة )والذي يمثل اعتماد سرعة تفاعل معين على  k. اعتماد k(T)تبعاً لدرجة الحرارة 

على درجة الحرارة( يمكن دراستها عن طريق إجراء التجارب )مع تركيزات ثابتة( في درجات 

( أكبر بكثير عند Kحرارة مختلفة. من مثل هذه التجارب يمكن مالحظة أن قيمة ثابت المعدل )

 اعالت تحدث على نحو أسرع.التف -ارتفاع درجات الحرارة 
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( أن ثابت معدل التفاعالت زاد بطريقة أسية مع Arrheniusينيوس )هأظهر أر 1899في عام 

T  درجة الحرارة(. وبواسطة إجراء عملية تجريبية وجد أنه عند رسم(log k  1مقابل/T   يعطي

 عالقة خطية.

تخدام "مقياس درجة الحرارة تذكر: في كل الحسابات الحركية والديناميكا الحرارية فإن اس

 ( إلزامي والذي يمكن حسابه عن طريق:Kالمطلقة" كلفن )

0 273.16K C  

0وهكذا فإن  273.16K C   .والتي تمثل درجة حرارة الصفر المطلق في الديناميكا الحرارية ،

 تنتج العالقة: T/1مقابل   log kمن الرسم الخطي لــ

1
ln k

T
 

/ ت اب Tkث e 

في ضوء االستدالالت األخيرة هذه العالقة التجريبية يمكن كتابتها بصورة مالئمة على النحو 

 التالي:

/E RTk Ae  

 8.31هو ثابت الغاز ويساوي  Rالتفاعل، هو ثابت التناسب ويسمى أحياناً ثابت  Aحيث 

قاعدة نظام اللوغاريتمات الطبيعية ي ه eمول و\هي طاقة التنشيط بــ جول Eلفن، مول.ك\جول

(Naperian) وحيث أن.
10

ln 2.3log xx   

 يمكننا إعادة كتابة المعادلة المذكورة أعاله:

ln ln
E

k A
RT

 
 

أو
 

log log
2.3 8.3

E
k A

T
 

 
 

إذا تم اتباع المعادلة أعاله، فإنه 

)شكل  T/1مقابل  log kعند رسم 

( سيكون خط مستقيم والذي منه 6

يمكن تحديد طاقة التنشيط المميزة 
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. E/19.15–حيث الميل هو 

 log)ويمكن تحديد ثابت التفاعل 

A)  عن طريق استقراء خط

المعدل إلى النقطة التي تكون 

 يساوي صفر. T/1عندها 

 

تحتوي على سلسلة من الخطوات، وفي هذه الحالة ومن المهم أن ندرك أن العديد من التفاعالت 

يجب أن يتم تحديدها  Aو  Eيتم التحكم في ُمعدَّلِها بواسطة الخطوة األبطأ. القيم الُمكافئة من 

 بالطرق التجريبية.

 

 ينيوسهنظرية أر  .6

جريبية للتفاعالت الجزيئية التي أدت إلى التعبيرات الت ساسيةأينيوس نظرية نوعية هوضع أر

( أعطت هذه 3.091لثابت المعدل. تم وضع نظريات الحقة )والتي هي خارج نطاق المساق 

 األفكار األصلية نظرة كميَّة أكثر.

التفاعل البسيط جداً في حالة البخار )القابل لالنعكاس( بين الهيدروجين واليود إلعطاء يوديد 

 تفاعل ينيوس. الهالهيدروجين يمكن استخدامه لتوضيح أفكار أر

2 2 2H I HI  

على ما يبدو يحدث عن طريق عملية من خطوة واحدة )تصادم واحد( مكونة من أربعة مراكز 

 وعلى هذا فإن مسار التفاعل يمكن أن يصور على النحو التالي:

 

 

نرى كيف في األنظمة األكثر تعقيداً، حتى عندما يتم افتراض آلية معينة، فإنه ليس من السهل أن 

ينيوس اكتشف أن أي عملية هتتحرك اإللكترونات والذرات بينما يتقدم التفاعل. ومع ذلك، حتى أر

تفاعل تمضي قدماً أوالً عن طريق تشكيل بعض "األنواع ذات الطاقة العالية" )التي نطلق عليها 
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"( وثانياً عن طريق انهيار هذا المركب إلى المركب المنشطactivated-complex/اآلن "

 المنتجات.

، أكبر من المواد المتفاعلة، من ثم، نظراً لما تمَّ شرحه Eaإذا كان المركب المنشط لديه طاقة، 

سابقاً، عدد جزيئات المركب الُمنشَّط مقارنة مع عدد الجزيئات المتفاعلة يمكن كتابتها عن طريق 

 على النحو التالي: توزيع بولتزمان

/
شط  ن م ب ال مرك ئات ال جزي

فاعالت  ت م ال
aE RT

e
   

  
 

 مع تركيز جزيئات المركب المنشط: لتالي يصبح متناسباً معدل التفاعل با

 )جزيئات المركب المنشط( المعدل 

 أو

فاعالت / ت م عدل =eAال م Eaال RT  

 وعند وضع

/E RTk Ae  

 نجد أن

فاعالت  ت م عدل =kال م ال   

اقة المركب ، يمكن تفسيره على أنه طEaوعالوة على ذلك، تقول النظرية أن الثابت التجريبي، 

 المنشط بالمقارنة مع طاقة الجزيئات المتفاعلة.

( لطاقة النظام على إحداثي الطول مقابل 7ويمكن عرض فكرة المركب المنشط على رسم )شكل 

 إحداثي التفاعل على اإلحداثي السيني.
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المسافات إحداثي التفاعل ليس أي مسافة واحدة بين النوى، ولكن تعتمد بدالً من ذلك على جميع 

بين النوى التي تتغير بينما يتم تحويل الجزيئات المتفاعلة إلى جزيئات المنتج. بشكل عام فإنه من 

المستحيل، ولغرضنا الدراسي ال لزوم له، إعطاء وصف الكمي لمعامل تفاعل. فهو يتألف من 

 تحول المتفاعالت لمنتجات.

التفاعل. ومع ذلك، ال تزال نظرية ينيوس تؤدي إلى تحسن كبير في فهمنا لعملية هنظرية أر

أن يعتمد على الخصائص  Aمن حيث أنها ال تظهر كيف يمكن للعامل قبل األسي  نوعية جداً 

 .Eaالجزيئية لنظام التفاعل، وال تحاول أن تتنبأ بقيمة 

 

 طاقة التنشيط .7

. 8في شكل وبالنظر إلى التوزيع األساسي للطاقة الجزيئية )أو الذرية( في درجتي حرارة مختلفة 

E/فإنه يمكن أن يظهر أن RTe   هو جزء من الجزيئات أو الذرات لها طاقةEa  .أو أكبر 
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ينيوس تسري فقط إذا كانت األنواع المتفاعلة تمتلك بين بعضها البعض طاقة حرجة همعادلة أر

E/هو على األقل. وحيث أن الجزء الذي لديه هذه الطاقة أو أكثر Eaمعينة  RTe  فإن معدل ،

 التفاعل يتناسب مع هذه الكمية.

، تزيد متطلبات الطاقة، ويصبح الحصول على هذه الطاقة أكثر صعوبة  Eaعندما تزداد قيمة 

E/بالنسبة للجزيئات. في المقابل، RTe  ( يزيد بسرعة مع زيادة درجة الحرارةT.) 

معدل التفاعل مع زيادة درجة الحرارة عادة ما يكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً من  التغيير في

زيادة مماثلة في متوسط سرعة الجزيئات والذرات. متوسط سرعة الجزيئات والذرات يتناسب 

درجات من  10مع الجذر التربيعي لدرجة الحرارة المطلقة. وبالتالي، إذا تم رفع درجة الحرارة 

درجة، متوسط زيادة السرعة،  308لى درجة إ 298
1/2
٪ في حين 2( ، ليست سوى 308/298)

٪. من هذا يجب أن نستنتج أنه يتم التحكم في معدل التفاعل ليس 100أن معدل التفاعل يزيد بنحو 

 فقط بواسطة عدد من االصطدامات، ولكن أيضاً عن طريق طاقة التنشيط.
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اعل قدماً البد لنا من تزويده بطاقة التنشيط. ونحن ونحن ندرك اآلن أنه من أجل أن يمضي التف

مع طاقة  فإن معدل أي تفاعل يتناسب عكسياً  Tنعلم أيضاً أنه لظروف معينة من التركيز و

 التنشيط.

ولذلك، وال سيما في الصناعة، الوقت هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يجعل عملية ما مجدية 

ت جهوداً كبيرة في تسريع التفاعالت عن طريق المحفزات. اقتصادياً أو غير مجدية، وقد ُوِضع  

( على نحو 9في التفاعالت المحفزة يتميَّز "المحفز"، الذي يقلل من طاقة التنشيط المطلوبة )شكل 

 فعال، بالمعايير التالية:

 ال يتغير كيميائياً في نهاية التفاعل؛ (1

 مطلوب بكميات صغيرة فقط؛ (2

 ان يتناسب مع مساحة سطحه؛عمل المحفز في كثير من األحي (3

  التحفيز يمكن أن يكون انتقائياً: إذا كان هناك تفاعالت مختلفة ممكنة، يمكن  (4

 للمحفز تعزيز معدل أي واحد دون التأثير على تفاعل آخر. 
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 على سبيل المثال:

 

C2H5OH → H2C = CH2 + H2O                          علىγAlumina )جاما ألومينا( 

 كيمياء البوليمرات()مهم في 

(γAlumina الشكل المكعب من :Al2O3) 

                                                                

 

  

 على النحاس 
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في حين أن العمل الدقيق للمحفز ال يزال غير واضح تماماً، لدينا بعض المعلومات الملموسة. 

يز غير المتجانس )وجود بعض المواد الصلبة التي الحالة التي تحدث في أغلب األحيان، التحف

تزيد من تفاعالت الغاز( يعمل على التنشيط عن طريق اإلمدصاص. من دراسات األشعة تحت 

الحمراء علمنا أنه عند امدصاص المركبات تضعف الروابط داخل المركب، ويمكن أن تحدث 

 تفاعالت بعد ذلك عند طاقة تنشيط منخفضة.

كان البنزين يصنع حصرياً من  1940أكيد تأثير كبير على حياتنا اليومية. حتى عام المحفز له بالت

النفط الخام. أيضاً، وربما أكثر أهمية، صناعة النترات واألمونيا في المقام األول من شيلي )الملح 

، يتم تحويل الفحم والبخار إلي Fischer-Tropschالصخري بشيلي(. في عملية فيشر تروبش 

 The Haber-Bosch . عملية هابر بوش Ni-Coربونات البنزين بمساعدة المحفزات هيدروك

process ،2 2 33  ( a m m o n i a ) + 9 9 لو جول   ي Nك H N H   على األرجح هي أهم تفاعل

ُمحفَّز يتم: من مبدأ "لوشاتيليه" )لو كان في تفاعل عدد الجزيئات الموجودة يتناقص، يمكن أن 

ح ذلك، ولكننا  يتسارع التفاعل بتطبيق زيادة في الضغط( جِّ ونحن نعلم أن الضغوط العالية تُر 

للتفاعل العكسي، أي تحلُّل األمونيا؛  يعطي األفضليةنعرف أيضاً أن ارتفاع درجة الحرارة سوف 

التحلل إلى أنواع أساسية أكثر  في درجات الحرارة عالية الهياكل الجزيئية المعقدة تميل إلى

في شكل صلب( يجعل من الممكن في  k2Oو  Al2O3لومينابساطة. الُمحفِّزات )الحديد، واأل

 N2٪ من خليط الغاز 60ضغط جوي تحويل حوالي  600مئوية وعند حوالي  400درجة حرارة 

+ 3H2  إلىNH3 ويتم إنتاج النترات )مهم في األسمدة والمتفجرات( في الغالب عن طريق .

 األكسدة المحفزة.

3 2 2

2 2

2 2 3

4 5 4 6 ة    ئوي ند 009 درجة م ين ع الت لي ب ع

2NO+O 2

3 2  O N+ ك تري ي ن حمض ال

NH O NO H O

NO

NO H O HNO

  



 

 

 خرى هي:أمثلة أ

 SO2 + 1/2 O2 → SO3       علىV2O5 

 .المطاط الصناعي من البيوتاديين والستايرين 

  الميثانول منCO + 2H2 → CH3OH   علىZnO + )أكسيد الزنك(Cr2O3  

 الفورمالديهايد: 
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 على النحاس )مهم للمواد البالستيكية(. 

  في شكل االنزيمات.في الطبيعة لدينا عدد كبير من المواد المحفزة 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

2009الفصل األول   

 

ط االستخدام، يرجى زيارة: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شرو

http://ocw.mit.edu/terms 
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