
 Chemical Kineticsيمياء الحركية      الك
 

Kinetics and reaction mechanism 

يمكن استخدام قانو سرعة التفاعل لوضع ميكانيكية محتملة للتفاعالت البسيطة المدروسة من خالل 

 ستعانة بالمالحظات االتية:اال

بما ان قانون سرعة التفاعل يمثل تقدير المكونات كما ونوعا التي تسيطر على سير التفاعل لذلك -1

 يمكن اعتبارها الخطوة المحددة للسرعة وهي على االغلب اول خطوة للتفاعل.

فاعل لميكانيكية التالخطوة المحددة لسرعة التفاعل تمثل ابطاء خطوة في الخطوات المفترضة  -2

 .1وهنا تتمثل بالخطوة المذكورة سلفا في النقطة رقم 

 يتكون في الخطوة البطيئة مركب وسطي الذي يمهد لتكوين الناتج.-3

الخطوة الثانية يتفاعل المركب الوسطي مع مع تبقى من مواد متفاعلة مقارنتا بقانون سرعة -4

 وهي التؤثر على سرعة التفاعل. ون سريعةالتفاعل.هذه الخطوة وان وجدت خطوات اخرى تك

:Example 

H2O2 + 2HI → 2H2O + I2 

Experimentally the rate equation is of the form: 

rate = k[H2O2][HI] 

Suggest the mechanism for these reaction if the intermediate that 

produces in determination step is X. 

Answer: 

 

This tells us that the rate must be controlled by a step in which one 

molecule of hydrogen peroxide reacts with one molecule of hydrogen 

iodide. We can suggest that: 

H2O2 + HI → X (slow rate-determining step) 

X + HI → products (faster step) 

where X is an intermediate formed in the reaction. 

However, the kinetics themselves give us no direct information about 

either the nature of X or about the total number of steps involved. These 

must be deduced by other means, such as spectroscopy. The generally 

accepted mechanism for this reaction is: 

H2O2 + HI → H2O + HOI (slow step) 

(faster) 2O + I2HOI + HI → H 

 

 

 

 



 

 اشتقاق معادلة تعبر عن سرعة التفاعل من المرتبة الصفرية

(n=0) Zero order reaction 

 للتفاعل االتي :

A   +    B        C 

 

يعني ان المواد المتفاعل المبينة على يسار المعادلة هذا التفاعل اذا كان يمتلك المرتبة الصفية 

بب د مؤثر خارجي هو المسالتتفاعل من مع بعضها لتكون الناتج على اليمين ابدا اال في حالة وجو

لهذا فان و ...الخ.لحصول التفاعل على سبيل المثال العامل المساعد , الضوء, التفريغ الكهربائي

 االتية:التفاضلية يمثل بالمعادلة  التعبير الرياضي لسرعة التفاعل

nx)-(adx/dt α or          ndx/dt α [A] 

اوالمتفاعل مع الزمن وهما يعطيان  xالمعبر عن السرعة هنا هوالتغير الحاصل في تركيز الناتج 

ولهذا يمكن ان يكتب بالشكل  nعند مرتبة التفاعل نفس التعبير الفيزيائي او الرياضي للحالة 

 االتي :

n]0/dt α [A0= dAx/dt d 

 بعد رفع عالمة التناسب تصبح العالقة بالشكل االتي:

n]0[A n= kdx/dt  

. كما بينا سابقا  nعند المرتبة  nkهنا ثابت التناسب وكما بينا سابقا يسمى ثابت سرعة التفاعل 

ففي الحالة التي يكون فيها مرتبة التفاعل صفرية يصبح الحد االيمن مرفوع للقوه صفر وبالتالي 

 فهذا الحد يصبح مساوي للواحد الصحيح وعندها:

 n= kdx/dt  

 بعد اعادة ترتيب المعادلة الجراء التكامل المحدد 

dt ʃ n= kdx  

الى الزمن المعني لدراسة او متابعة التركيز عند الزمن حدود التكامل يكون من الزمن صفر 

 . فيصبح قانون المرتبة الصفرية كاالتي :tاالخر وبشكل عام 

+ c t 0= kx  

تمثل ثابت التكامل والتي تحسب من خالل تعويض الشروط االبتدائية للتكامل وهي في   cحيث 

 الزمن صفر تكون قيمة الناتج مساوي هواالخر الى الصفر فيصبح القانون بالشكل االتي :

t 0= kx  

 التمثيل البياني للمعادلة االخيرة يمثل بالشكل االتي :



 

 الصفرية:من التفاعالت التي تسلك المرتبة 

COOH + HI 3CH   2+ MnO  2Acetone + I 

 3CH-3CH   Pt 2+ H 2=CH2CH 

 االولىاشتقاق معادلة تعبر عن سرعة التفاعل من المرتبة 

[n = 1 ] order reaction First 

 

                                                        A       Bللتفاعل االتي 

وعلى فرض ان هذا التفاعل يسلك تفاعال من المرتبة االولى , نفرض ان التركيزاالبتدائي للمادة 

بالرمز من الزمن فيعبر عنها  tاما تركيزالمادة المتبقية من المادة المتفاعلة بعد   0A  المتفاعلة 

A  اوx)-a)  وهنالك بعض المصادر تشير لها بالرمزtA ين:والمعنى نفسة في كال الحات 

 التعبير الرياضي للسرعة كما مبين في المعادلة:

)x-a( 1[A] = k 1x/dt = kd 

How much A is left after time t 

dt  1x) = k-dx/(a 

عند اخذ التكامل لطرفي المعادلة وباستخدام التكامل المحدد من الزمن صفر الى الزمن الذي ينهي 

 وبصورة كاملة تحول المتفاعل الى ناتج.

dt  ʃ1x) = k-dx/(aʃ 

t + c  1kx) = -ln 1/ (a 



يكون صفرا  xاليجاد ثابت التكامل نطبق الشروط االبتدائية للتكامل والمتمثلة بان التركيز للناتج  

  c = ln a.بالتالي يكون ثابت التكامل  t = 0بدء التفاعل اي ان عند 

 بعد التعويض في المعادلة االخيرة لقانون اشكل االتي :

 t + ln 1/a 1x) = k-1/(a ln 

 

 

 يمكن التعبير عن المعادلة االخيرة بعدة اشكال اهمها واكثرها استخداما المعادلة االتية:

t 1x) = k-ln (a/a 

t 1k-x/a) = -ln(a 

 او يمكن التعبير عنة بالمعادلة االتية:   

 

is the  t[A]=0), while tis the initial concentration of A ( 0[A]

concentration of A at some time, t, during the course of the reaction. 

 امثلة على تفاعالت تسلك هذة المرتبة:

OH5H2COOH + C3CH  +O + H2+ H 5H2COOC3CH 

2+Cl 2SO  2Cl2SO 

 الثانيةاشتقاق معادلة تعبر عن سرعة التفاعل من المرتبة 

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



                                                        A+ B       Cللتفاعل االتي 

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

ان يكون وكما بينا سلفا ب لذلك سنتكلم عن احد المكونين للداللة على المادتين معا, , المتفاعلتين

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

A  اوx)-a او )tA : التعبير الرياضي للسرعة 

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

 

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

 معادلة تعبر عن المرتبة الثانية:

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

dt  ʃ2 = k 2x)-dx/(a ʃ 

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

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

 وبالتالي تصبح المعادلة كاالتي : c = 1/ a.بالتالي يكون ثابت التكامل  0 =

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

 او     

 والتمثيل البياني لها يكون بالشكل االتي:

 

 



 كمثال على هذا النوع من التفاعالت :

OH5H2+ C -COO3CH  -O + OH2+ H 5H2COOC3CH 

 والذي يسمى تفاعل الصوبنة

 اختبار:

من مادة تحلل كتفاعل من المرتبة االولى علما ان  %99اوجد الزمن الزمن الالزم الستهالك 

 .s 2-1ثابت السرعة لها 

 اختبار:

من مادة تحلل كتفاعل من المرتبة الثانية علما ان  %07اوجد الزمن الزمن الالزم الستهالك 

 .s 2-1ثابت السرعة لها 

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 

  

 


