
 تـفــاعـالت األسـتـرة والحـلـمـأة
Réactions d'estérification et d'hydrolyse 

تفاعل االسترة   -1  
  ھو تفاعل یحدث بین حمض كربوكسیلي وكحول خاللھ یفقد الحمض الكربوكسیلي المجموعة(-OH)   اما الكحول فیفقد(-H)  وبذلك تتحد

  : الماء وفق المعادلة التالیة الجزیئتان العطاء استیر و جزیئة

  
 ممیزات تفاعل االسترة  

ل الحرارة مع الوسط الخارجيداباي ان المجموعة ال تت: تفاعل الحـــــراري   
....  )ساعات (للوصول الى حـــــــــــــــده  طویل یستلزم وقت: تفاعل بطـــــــــــيء  
الى النھایة مع تواجد المتفاعالت معــــــــــــــــــــایصل : تفاعل محـــــــــدود   

تفاعل الحلمأة -2  
ھو تفاعل یحدث بین االستیر و الماء اي في المنحى المعاكس لتفاعل االسترة وفق المعادلة التالیة   

 
ممیزات تفاعل الحلمـــأة    

ل الحرارة مع الوسط الخارجيداباي ان المجموعة ال تت: تفاعل الحـــــراري   
للوصول الى حده طویل یستلزم وقت: تفاعل بطـــــــــــيء  
یصل الى النھایة مع تواجد المتفاعالت معا: تفاعل محـــــــــدود   

التوازن أسترة ــ حلمأة  -3  

  إن تفاعلي األسترة والحلمأة متزامنان ویحدثان في منحیین
  . متعاكسین

 بصفة عامة نعبر عن التوازن أسترة ـ حلمأة بالمعادلة  

  

من   n0من الحمض و   n0عند انطالق من خلیط متساوي الموالت 
نحصل على كمیة مادة االستیر حسب نوع عند التوازن الكحول فأننا 

  الكحول المستعمل
كحول ثالثي      كحول ثانوي   كحول  اولي 

 

الماء یلعب دور متفاعل في الحلمأة  و ناتج في  االسترة و لیس مذیبا  
[��O]: اذن  ≠ 1  

 تعبیر خارج التفاعل لتفاعل االسترة

  
التوازن لتفاعل االسترة   تعبیر تابتة      

  
 

التحكم في تحول كیمیائي -4  
تطور المجموعة الكیمیائیة سرعةقصد الوصول الى الحالة النھائیة في مدة اقل البد من رفع   

 الحفاز نوع كیمیائي یرفع من سرعة التفاعل ( الحفاز  باضافة
  ) دون أن یتدخل في معادلة التفاعل

 یؤدي وجود الحفاز الى تسریع تطور المجموعة الكیمیائیة

 درجة الحرارة برفع  
 یؤدي ارتفاع درجة حرارة المجموعة الكیمیائیة الى تسریع تطورھا  

  
 

مردود تحول كیمیائي-5  

 تعریف المردود بعض طرق رفع المردود
  : نقوم مثال  للرفع من مردود تصنیع االستیر

  بوفرة ) كحول  حمض او( باستعمال احد المتفاعالت  
   حیث نمنع التحول ) الماء او االستیر المتكون(ازالة احد النواتج

 في المنحى المعاكس

المحصلة  nexpلتفاعل كیمیائي، خارج كمیة المادة  rیساوي المردود 
باعتبار التحول  المنتظر الحصول علیھا nthتجریبیا على كمیة المادة 

=r  كلي، ونكتب 
����

���
 .ومعرفة قیمتھ تمكن من تقیم فعالیة التحول  

 
 




