
 Chemical Kineticsيمياء الحركية      الك
 

Example: 

C is described by the equation°at 300 2The decomposition of NO 

 

And studies by measuring the concentration of reactant with time as 

shown in the table below: 

 

.2the order of decomposition of NO etermineD 

ANSWER: 

We should try to find the order of the reaction as shown 

(if the order was first) yieldst  .] vs2ln [NOGraphing  

 



 

cannot explain the behavior of the  t + ln a 1k-x)=-ln(athus  Does not fit:

reaction. 

gives  t] vs. 2A graph of 1/[NOKnow let us trying with second order by 

this plot. 

  t + 1/a 2x = k-1/a 

 

 

As ]. 2order in [NO-a straight line. Therefore, the process is second isThis 

we shows that second order equation can explain the reaction. 

 

 

 



 الثانية ولتراكيز مختلفةاشتقاق معادلة تعبر عن سرعة التفاعل من المرتبة 

B]] ≠ [with [A 2][n = order reaction Second 

                                                        A+ B       Cللتفاعل االتي 

وعلى فرض ان هذا التفاعل يسلك تفاعال من المرتبة الثانية وبتراكيز مختلفة للمادتين المتفاعلتين 

, لذلك سنتكلم عن المكونين معا, ونشركهما في معادلة السرعة وكما بينا سلفا بان يكون 

 tو تركيزالمادة المتبقية من المادة المتفاعلة بعد  0Bو     0A  التركيزاالبتدائي للمادة المتفاعلة   

 التعبير الرياضي للسرعة : x)-(bو    Bوكذلك   tA( او x)-aاو  Aمن الزمن 

  nx)-b( nx)-(a 2= k n[B] n[A] ndx/dt = k 

 

نقوم بنفس المعامالت الرياضية الكمال ايجاد وكما تم العمل الشتقاق تفاعل المرتبة االولى 

 معادلة تعبر عن المرتبة الثانية:

dt  2x) = k-x)(b-dx/(a 

dt  ʃ2 = k x)-(b x)-dx/(a ʃ 

يتم تكامل الطرف االيسر من المعادلة باستخدام طريقة الكسور الجزيئية من خالل فصل الكسور 

 الى مكوناتها االصلية:

1/ (a-x) (b-x) = A/(a-x) + B/ (b-x) 

 بعد اجراء معامالت رياضية بسيطة متمثلة بتوحيد المقامات واعادة ترتيبها نحصل على االتي:

1/ (a-x) (b-x)= b A-x A+a B-x B/(a-x)(b-x) 

لكون طبيعة العالقة بين الطرفين هي معادلة من الدرجة االولى اذا اليمين يساوي اليسار ولهذا 

 فيكون:لى اليمين مساوي الى الواحد الصحيح في بسط اليسار يكون البسط ع

(b A +a B) – (A +B)x =1 

and  b A +a B = 1 Thus (A +B)x =0 

 A= -B     and       B = 1/a-b     thus     A = -1/a-b 

 

dt  2x)  dx  =  k-x)  dx  +  B/(b-Than  :    A/(a 

dtʃ  2k x)  dx  = -1/(bʃx)  dx  +  B -1/(aʃA  

By substitution the value of A and B we obtained: 

dtʃ  2x)  dx  =  k-1/(bʃ b)-(1/ax)  dx  +  -1/(aʃ b)-1/a-( 

+ c t 2=  k  x)]-ln(b-[b)-+  (1/ax)] -ln (a-[b) -1/a-(  



t  + c 2x) = k-b ln(b-1/a –x) -b ln(a-1/a 

t  + c  2x)] = k-x)/(b-(ab [ln -By rearrange the last equation: 1/a 

 tصفرا عند بدء التفاعل اي ان  xاليجاد ثابت التكامل نطبق الشروط االبتدائية للتكامل فيكون  

 .بالتالي يكون ثابت التكامل 0 =

c = 1/( a-b ) ln a/b 

 وبالتالي تصبح المعادلة كاالتي : 

b ln a/b-t  + 1/ a 2x)] = k-x)/(b-(ab [ln -1/a 

t  2x)] = k-x)/a(b-b [ln b(a-1/a 

 التمثيل البياني 

  



 :اختبار

اشتق رياضيا لتفاعل من المرتبة الثانية غير متساوية التراكيز يتحول الى مرتبة اولى عند وجود 

 احد المتفاعالت بكمية كبيرة جدا مقارنتا بالمكون االخر.

A+ B       C 

 

 

 الثالثة ولتراكيز متساويةاشتقاق معادلة تعبر عن سرعة التفاعل من المرتبة 

with [A] ≠ [B ]3[n = order reaction Third] 

هذة التفاعالت من التفاعالت القليلة بل وحتى نادرة ولسبب بسيط وهو يتمثل بصعوبة اجتماع 

 فاعل مرة واحدة اال لتفاعالت محدودة ثالث مجاميع للت

A+ B + C     D   

مع الكلور او البروم او االوكسجين.  NOاالكثر شيوعا لهذا النوع من التفاعالت هو تفاعل 

 ومعادلتة الرياضية التي تعبر عن هذا التفاعل ثالث انواع وهي :

1-[A] = [B] = [C] 

2-[A] = [B] ≠ [C] 

3-[A] ≠ [B] ≠ [C] 

للمواد المتفاعلة متساوية: والتي يعبر عنها كما بين الذي يهمنا هنا النوع االول حيث التركيز 

  سلفا عند ايجاد قانون سرعة التفاعل للمرتبة الثانية



3x)-(a 3dx/dt = k 

dtʃ 3= k 3x)-dx/ (aʃ 

t + c  3= k 2x)-1/2(a 

يحسب بعدها ثابت التكامل كما بينا سلفا بتطبيق الشروط االبتدائية فيكون ثابت التكامل مساوي 

 المقدار االتي :الى 

2c=  1/2a 

 فيصبح القانون للمرتبة الثالثة كما في المعادلة:

 21/2at +  3= k 2x)-1/2(a 

 التمثيل البياني 

 

 

 من التفاعالت النادرة والتي تسلك المرتبة الثالثة:

2NO + Br2  2NOBr 

2NO + Cl2  2NOBr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


