
  .التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة
 Contrôle de l’évolution d’un système chimique  

I - لماذا تغییر متفاعل 

:خالل كل عملیة تصنیع یراعى ما یلي   
.ان تكون مردودیة التصنیع مرتفعة مع الحفاظ على الطاقة و المواد االولیة *        
ةان تكون تكلفة االنتاج منخفض*        
السرعة في االنتاجیة*        

...البد من توفیر الظروف المناسبة و ذلك بتغییر متفاعالت أو إضافات حفازات أو ... لھذه االسباب   

II- التحكم في تطور المجموعة الكیمیائیة بتغییر متفاعل  

  تصنیـع استیــر -1
،  ؤذي الى تكون الماء فتتم حلمأة االستیر ت و فاعالت بطیئة و غیر كلیةیتمیز تصنیع االستیرات انطالقا من حمض كربوكسیلي و كحول بأنھا ت

  حیث تتكون نواتج ال تتفاعل فیما بینھا فنمنع التحول في المنحى المعاكس لھذا السبب نقوم بتغییر متفاعل 
                      نعوض الحمض الكربوكسیلي بأحد مشتقاتھ  مثل اندرید الحمض الكربوكسیلي  

  معادلة التحول
  

  
  )كلیة(تتمیز ھذه التفاعالت بأنھا سریعة و تامة  *
  یتم ھذا التفاعل في وسط المائي تفادیا لتفكك اندرید الحمض و منع حدوث تفاعل الحلمأة * 
لى المجموعة یتوفر ع(ھیدروكسیبنزویك  - 2یتم تحضیر االسبیرین انطالقا من اندرید االیثانویك و حمض :  مثالOH ( و ذلك تحث درجة

  حسب المعادلة التالیة) H2SO4(و باستعمال حفاز ° 90 -°60حرارة 

  معادلة التحول
  

  
  التصبـــــن: الحلمأة القاعــــدیة لالستیـــــرات  -2

، لھذا السبب نقوم بتغییر كون الحمض و الحول فتحدث االسترة و یؤذي الى ت تتمیز حلمأة االستیرات بوجود الماء بأنھا تفاعالت بطیئة و غیر كلیة
  :، وفق المعادلة التالیة )-K+ +OH(أو ) -Na++ OH(متفاعل فنعوض الماء بقاعدة قویة مثل 

  معادلة التحول

  
  ھو الصابون +R-COO- + Naكربوكسیالت  الصودیوم : الناتج 

  تحضیر الصابون)  : الحلمأة القاعدیة (تصبن االجسام الذھنیة  -3

االجسام الذھنیة عبارة عن 
  ثالتیة االستیر 

و ھي نتیجة تفاعل االسترة 
و  بین حمض ذھني
  الغلیسیرول

  
  .ت الممیزة استیرو التي تحتوي المجموعا) السائلة و الصلبة ( یتم تحضیر الصابون بتصبن االجسام الذھنیة 

  معادلة التحول

  
  نحصل على صابون لیـــــن) -K+ +OH(في حالة استعمال و  نحصل على صابون صلب) -Na++ OH(في حالة استعمال   :ملحوظة



 تأثیر الصابون على االوساخ 

R-CO2أیون الكربوكسیالت (تتكون جزیئة الصابون 
  :   جزئین  على) -

 اسر –CO2
  ) hydrophileھیدروفیلیة ( للماء  محبة:  -

  ).Lipophobeلیبوفوبیة (و كارھة للدھنیات 
  ذیل  -R  :ھیدروفوبیة( للماء  كارھة hydrophobe (  
    .)  Lipophileلیبوفیلیة(للدھنیات  محبةو 

  

 

عند وضع توب ملطخ ببقعة ذھنیة في ماء صابوني فإن االجزاء 
بة للذھون تتجمع حول البقعة الزیتیةالمح  

 فبعد عملیة الفرك  تنفصل البقع الذھنیة المحاطة بجزیئات الصابون عن التوب فتتشتت في الماء
  

III- لتحكم في تطور مجموعة كیمیائیة بالحفزا:  
  تعریف الحفاز -1

  . سرعة التفاعلالحفاز نوع كیمیائي انتقائي و نوعي ال یغیر حالة التوازن و إنما یزید من 
 
  حفزالأنواع  -2
 عندما یكون الحفاز و المتفاعالت ینتمیان لنفس الطور: الحفز المتجانس.  
 عندما یكون الحفاز و المتفاعالت ال ینتمیان لنفس الطور: الحفز الغیر المتجانس.  
 تفاعالت و تزید من سرعة تفاعلھاو ھو یشمل عدة فجوات تعتبر مواقع فعالة تثبث الم.عندما الحفاز أنزیما: الحفز األنزیمي  
  انتقائیة الحفاز  -3

  یوجھ الحفاز التحول الكیمیائي اي ان التحول یمكنھ ان یتطور في اتجاة مختلف حسب الحفاز المستعمل

  
  

  انتھى
 




