
 التتبع الزمني لتحول كیمیائي ــ سرعة التفاعل
Suivi temporel d'une transformation chimique – Vitesse de réaction 

  تتبع التطور الزمني لتحول كیمیائيطرق  -1

  :الغرض منھالتتبع التطور الزمني لمجموعة كیمیائیة ، یعني معرفة تركیب ھذه المجموعة في كل لحظة ، توجد عدة طرق لھذا 

 تقنیة التتبع تستعمل التقنیة

ھما معا أونواتج  أوعندما یكون الوسط التفاعلي یحتوي على االیونات كمتفاعالت   قیاس المواصلـــــــــــة 

 قیاس الحجم أو الضغط عندما یكون التحول الكیمیائي ینتج غازا

لھ لوناحد النواتج  أوالمتفاعالت  دعندما یكون اح وئيــالطیف الض قیاس   

H3Oعندما یكون الوسط التفاعلي یحتوي على االیون
  PHــ ــــــــــقیاس الـ او ناتج لكمتفاع   +

 وتفاعل المعایرة )المعایر و المعایر یتفاعال فقط (اا یكون المعایر انتقائی آنصالحة مع شرط 
و ھي تقنیة مدمرةسریع و كلیا    

رةــــــــــــــــــــــالمعای  

  السرعة الحجمیة للتفاعل -2

في نفس  ھي خارج مشتقة تقدم التفاعل بالنسبة للزمن tفي لحظة  Vكیمیائي یحدث داخل حجم ثابت   لتفاعل vالسرعة الحجمیة :  تعریف

= v  نكتب  :   للخلیط المتفاعل V على الحجم الكلي tاللحظة 
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  ... mol.L-1.min-1او  mol.L-1.s-1ات مثل دعملیا نستعمل و ح      mol.m-3.s-1وحدة السرعة الحجمیة  في النظام العالمي

  
  بعد استعمال تقنیة التتبع المناسبة  ،tفي لحظة  خطوات حساب السرعة الحجمیة

انطالقا   x=f(t)المنحنى  إنشاءیتم 
 من نتائج تجریبیة

المستقیم المماس للمنحنى عند  نرسم
 tاللحظة 

یتم تحدید نقطتین من المستقیم 
 المماس

   الكمیة
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المعامل الموجھ  وافقت
 للمستقیم المماس

 د الحجم یحدت أخیرا
للخلیط  Vالكلي 

 ونحسب المتفاعل
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  زمن نصف التفاعل -3

 

تفاعل نصف التقدم ال تقدمخد االالزمة لیالمدة الزمنیة    t1/2نسمي زمن نصف التفاعل

=x(t1/2)و نكتب .األقصى
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ٌن زمن نصف التفاعل من تقییم المدة الزمنیة النتھاء  )   t1/2 أھمیة:(ملحوظة التحول یَُمكِّ

فكلما كان  و مدى مالئمة التقنیة المستعملة في التتبع )t1/2 .10 حوالي( الكیمیائي المدروس
 زمن النصف صغیرا تطلب ذالك استعمال تقنیات مدة استجابتھا اقل

  التفسیر المیكروسكوبي -4

تكون مكونات الخلیط التفاعلي في حالة 
یحصل و حركة دائمة و عشوائیة 

الكیمیائي إذا كان التصادم التحول 
اي لھ طاقة كافیة لكسر (   ".فعاال"

تكتسبھا خالل  B-Bو  A-Aالروابط 
  )حركتھا 

كلما زادت درجة 
حرارة المجموعة 

زادت سرعة الدقائق ، 
یزید في عدد  و ھذا

  التصادمات بینھا
الشيء الذي یؤدي إلى 

  سرعة التفاعلزیادة 

كلما كان تركیز 
كلما  المتفاعالت كبیرا

عدد الدقائق المكونة  زادا
یزید في عدد  ھذا للخلیط

الشيء  التصادمات بینھا
الذي یؤدي الى زیادة 

  سرعة التفاعل

  




