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 ية والثالثينناثالمذكرة الدراسية للمحاضرة ال

 الحركية:

رتبة الثانية، الحركية والتوازن الكيميائي، مالتحلل اإلشعاعي، قوانين السرعة المتكاملة من ال المواضيع:

 مقدمة إلى آليات التفاعل.

 .664-660، والفصل السابع عشر؛ الصفحات 508-507، 501-498الفصل الثالث عشر؛ الصفحات 

 

 التحلل اإلشعاعي:

 تحلل النواة هو ــــــــــــــــــــــــــ عدد النوى المحيطة المتحللة.

 رتبة األولى:ميمكننا أن نطبق قوانين السرعة المتكاملة من ال

 و 

 Nدام عدد النوى ولكن بدالً من التركيز يُمكن تمثيل قوانين السرعة المتكاملة من الدرجة األولى باستخ

 k ثابت التحلل = 

t الزمن = 

 عدد النوى الموجودة أصالً =  

 الحركية الكيميائية تراقب التغيرات في التركيز مع الزمن.

 )كاشف إشعاع(. "غايغر"الحركية النووية تراقب سرعة حدوث التحلل بواسطة عداد 

ً معدل التحلل يدعى أيض  .A النشاط ا

 

 :Nالنشاط يتناسب مع عدد النوى  وبما أن

 يمكن تمثيلها بـ  

 

 = النشاط 

 = النشاط األصلي 

ً = تحلالً إشعاعي Bq ،1 Bqالوحدة الدولية للنشاط هي البكريل   في الثانية. اً واحد ا

ً تحلالً إشعاعي =  Ci ،1 Ciوهناك واحدة أقدم هي الكوري   في الثانية. اً واحد ا
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 .701جدول أنواع اإلشعاع في الصفحة 

 )بروتونان ونيوترونان(. 4التحلل من النمط ألفا: تتغير الكتلة بمعدل تغير نواة الهيليوم 

 التحلل من النمط بيتا: ال يحدث تغير في الكتلة )جسيم بيتا = إلكترون(.

 

 .713فحة جدول األعمار النصفية في الص

 = العدد الذري(.Z= الكتلة الذرية، A) 206في الصفحة  238سلسلة تحلل اليورانيوم 
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 مثال للتحلل اإلشعاعي:

 من  g 0.50( لـ ثانية أوجد النشاط األصلي والنشاط بعد سبع عشرة سنة )

 (ثانية سنة =  )

 .أوجد 

 .kأوجد 

 .أوجد 

 .Aأوجد 

 استخدامات طبية للتحلل اإلشعاعي:

ً أكثر عنصر مشع استخدام 99مثال: التكنيتيوم  في الطب، يستخدم للتصوير التشخيصي لألعضاء  ا

وتصوير العظام مع أكثر من سبعة ماليين استخدام سنوي في الواليات المتحدة وحدها، ومن حملة 

 ."أالن دافيسون"الكيمياء  أستاذ  TMcardiolite ختراع للتكنيتيوم عن براءات اال

 (.13.6قوانين السرعة المتكاملة من المرتبة الثانية )الفصل 

  

 =   =  Aمعدل اختفاء  

 افصل التراكيز عن الزمن:
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 النصفي من المرتبة الثانية: العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعتمد العمر النصفي من المرتبة الثانية على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً نحتاج في الحياة الواقعية إلى أن نحدد تجريبي  ما إذا كان التفاعل من المرتبة األولى أم الثانية. ا

تقاطعنقطة ال  

 kالميل = 

 الزمن



 مبادئ علم الكيمياء – MITجامعة 

 المذكرات الدراسية

 ثالثينالو الثانية المذكرة الدراسية للمحاضرة 5

 

 

 

 

 المرتبة األولى المرتبة الثانية

 
 

 

 الحركيات والتوازن الكيميائي:

 عند التوازن تكون سرعة كل من التفاعلين المباشر والعكسي متساويتين.

 هو: ثابت التوازن لتفاعل كيميائي يمتلك الشكل: 

K = 

 بة الثانية، مع قوانين السرعة اآلتية:لنفرض أن التجارب أظهرت التفاعلين المباشر والعكسي من المرت

   

  التفاعل المباشر السرعة =

  التفاعل العكسي السرعة =

 عند التوازن تكون هذه السرعات متساوية:

 و

 لذا يكون: 

 الزمن الزمن
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لعكسي الذين ثابت التوازن لتفاعل كيميائي يساوي نسبة ثابتي السرعة للتفاعلين األساسيين المباشر وا

 يشكالن التفاعل اإلجمالي.

ً ثوابت التوازن وفق  للحركيات: ا

 ؟  تكون  k>1عندما تكون 

 ؟  تكون  k<1عندما تكون 

 

الً تفاعال تحدث التفاعالت عادة بخطوة واحدة بل تنجز عبر سلسلة من الخطوات، وكل خطوة منها تدعى 

ً أساسي  .ا

بالنسبة إلى التفاعل اإلجمالي، ال يمكن الوصول إلى المرتبة وقانون السرعة من النسب التفاعلية للتفاعل 

 المتوازن.

ً وبالنسبة إلى التفاعل األساسي يمكن توقع المرتبة وقانون السرعة، فالتفاعالت األساسية تحدث تمام كما  ا

 هي مكتوبة.

 مثال: تفكك األوزون.

 

 ية المقترحة تمثل تفاعلين أساسيين:اآلل

 السرعة =  أحادي الجزيء  الخطوة األولى

 السرعة =  ثنائي الجزيء   الخطوة الثانية

ً الجزيئية = عدد الجزيئات المتفاعلة التي تتحد مع  لتشكل نواتج التفاعل. ا

 شعاعي.جزيء متفاعل واحد، مثال: التفكك، التحلل اإل –أحادي الجزيء 

 جزيئان متفاعالن، مثال: اتحاد جزيئين متفاعلين لتشكيل ناتج التفاعل. –ثنائي الجزيء 

ثالثة جزيئات متفاعلة، مثال: اتحاد ثالثة جزيئات متفاعلة لتشكيل ناتج عن التفاعل  –ثالثي الجزيء 

 )نادر(.

ً يمكن جمع الخطوات الفردية )التفاعالت األساسية( مع  دلة اإلجمالية للتفاعل.للوصول إلى المعا ا

 وسيط في التفاعل O  الخطوة األولى
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   الخطوة الثانية

 في معادلة التفاعل اإلجمالي Oال يظهر   اإلجمالي

 

ً آليات التفاعل )سلسلة من التفاعالت األساسية( يجب اختبارها تجريبي ، إذ ال يمكن إثبات صحة آليات ا

 بيانات مع آلية التفاعل.التفاعل، وفي أفضل الحاالت تتوافق ال

 


