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 التاسعة عشرة: المذكرة الدراسية للمحاضرة

 (9.9-9.0)الباب التاسع الفصول التوازن الكيميائي 

 المواضيع:

 طبيعة التوازن الكيميائي

 Kمعنى 

 العالقة بين ثوابت التوازن

 Kالتأثيرات الخارجية على 

 

تفاعالت المباشرة الديناميكي، حيث معدالت سرعة الالتوازن تصل التفاعالت الكيميائية إلى حالة من 

 ة متساوية وليس هناك أي تغير في التركيب.يوالعكس

 لنأخذ المثال اآلتي:

 

 

ً نحو عندما  ال ينتج المزيج المتفاعل مواد ناتجة كافيةً للوصول إلى حالة التوازن، يتجه التفاعل تلقائيا

 (.تشكيل مواد ناتجة أكثر )

دة )مثل النشادر النقي(، يكون التفاعل المعاكس تلقائياً عندما تكون المواد الناتجة زائ

(.) 

 

 

زالتركي  

 الزمن
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 GΔ( بتغير نسبة المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. لمعرفة كمية تغير GΔتتغير الطاقة الحرة للتفاعل )

ة الحرة المولية لكل مادة خالل تشكيل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، ينبغي لنا معرفة كيفية تغير الطاق

 مع ضغطها الجزئي )إن كانت غازية(، أو مع تركيزها )إن كانت محلوالً(.

  

 حيث:

 = طاقة التفاعل الحرة عند أي تركيب ثابت ومحدد للخليط المتفاعل. 

 في حاالتها المعيارية.= الفرق بين الطاقة الحرة المولية للمواد الناتجة والمواد المتفاعلة  

R  ،ثابت الغازات العام =T  ،درجة الحرارة =Q  حاصل التفاعل = 

 من أجل:

  

 

 في الحالة الغازية في المحلول

 

 

                     Q 

 

 

                  Q 

نواتج 
 نقية
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 نقية

 تقدم التفاعل
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 )ثابت التوازن(. و  عند التوازن 

  

  

K  =  ثابت التوازن، له شكلQ .نفسه، ولكنه يستخدم فقط المواد المتفاعلة والنواتج في حالة التوازن 

  

 يمكننا إعادة كتابة:

  

  

 أو 

 :Qو  Kالعالقة بين 

 ________ والتفاعل سيحدث باالتجاه المباشر. ، إن كانت 

 ________ والتفاعل سيحدث باالتجاه المعاكس. ، إن كانت 

 

 مثال:

  

وضغط  ، وضغط   Cفي درجة حرارة قدرها  إن كانت 

، ففي أي اتجاه سيجري   Cفي درجة حرارة قدرها  وضغط  

 التفاعل؟

Q   = 
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 ؟ Kإالم تشير 

على مزيج المواد المتفاعلة والنواتج عند التوازن، وإن كنا نتوقع تراكيز عالية أو منخفضة للمواد  Kتدل 

 الناتجة عند التوازن.

 ، _______ المواد الناتجة.عندما 

 ، _______ المواد الناتجة.عندما 

 :من أجل 

 
 

 .K 298عند  و  

 )في المواد الناتجة(. )المواد المتفاعلة( و ال جزيء  بار من  1.000يبدأ التفاعل بـ 

 ، والتفاعل يكون في االتجاه المباشر.و  فتكون 

 

  

 1.000           0                          الضغط الجزئي البدئي )بار(

 التغير في الضغط الجزئي
                       +X 

______________________________ 

 X+                        الضغط الجزئي عند التوازن
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K  = 

اعالت التلقائية جداً كبرى في التف K، قيم بما أن  سيكون هناك مواد ناتجة أكثر عند التوازن

 سلبية جداً(. )

 :Kو مقدار  العالقة بين 

 لنعد كتابة اآلتي:

  

 بالطريقة اآلتية:

  

 ؟كبيرة إذا كانت  تكون 

 

 العالقة بين ثوابت التوازن:

ً إن أمكن كتابة ثابت التوازن للتفاعل الكلي  معادلتين كيميائيتين أو أكثر، فإن ثابت التوازن لمجموعا

 ثوابت التوازن للتفاعالت المكّونة.ناتج للتفاعل الكلي 

  

  

_______________________________ 

  

  = 

 ذاك العدد الثابت. إلى أس يساوي Kعندما تضاعف معادلة متوازنة بعدد ثابت، يرفع ثابت التوازن 

 :Kات الخارجية على التأثير

إذا وضعت أي جملة كيميائية متوازنة تحت الضغط، فستنزاح باتجاه تقليل تأثير : "لوشاتلييه"مبدأ 

 الضغط.

 طريقة لتوقّع اتجاه تغير جملة تحت تأثير اضطراب خارجي توقعاً نوعياً. "لوشاتلييه"يقدّم مبدأ 
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 افة إحدى المواد أو حذفها:ضإ

  

 من المواد المتفاعلة: ( بإضافة المزيد1

، فستنزاح الجملة لتقليل "لوشاتلييه"إذا كان التفاعل متوازناً ثم أضفنا المزيد من الهيدروجين، فوفق مبدأ 

 الزيادة في عدد جزيئات الهيدروجين. وسينزاح التفاعل لليمين نحو النواتج.

آنياً، ألن  Kتحت قيمة  Qض . عندما تضاف المواد المتفاعلة، تنخفKو   Qيمكن شرح ذلك باستخدام 

 تركيز المواد المتفاعلة يظهر في المقام.

                              

  ستستجيب الجملة بصنع مزيد من المواد الناتجة )يتم التفاعل في االتجاه المباشر(. بما أن 

 ( بإضافة المزيد من المواد الناتجة:2

فسيتم التفاعل باتجاه المواد المتفاعلة  (. بما أن ؛ ألن النواتج في البسط )لم تتغير عن  تزيد 

 )التفاعل في االتجاه المعاكس(.

 ( حذف المواد الناتجة:3

 ماذا سيحدث؟

 

 أضف المزيد من

  أضف المزيد من

زمنال  

ز التركي
ليالمو  


