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معلةمات عن الذوبانيو والتةازن  ،الفصوول الخام

اال ماض والقةاعد و الفصوول الدوواد
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الكتاب علا إعياء تفاصوويل كافيو عن تكةين المهارات الرياضوويو الميلةبو ومدووائل وام ل
مختلفوو محلةلو وقود راعينوا إعيواء ام لوو دوووووابيوو علا كيفيوو الحدووووواب ومتعلقوات اخرى
للمةاضيع.
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الفصل االول

"الذرات"
 .1الذرات
الهدف من هذا الفصل هو تقديم مفاهيم ونظريات من الضروري التعرف عليها من أجل الحصول على
مقدمة عامة في مجال الكيمياء ولفهم الكثير من الجوانب األساسية املتعلقة بالكيمياء .في البدء سيتم
التطرق الى الذرة املفردة نفسها ثم ننتقل إلى ترتيب العناصر في الجدول الدوري.

 1.1النواة الذرية واإللكترونات واملدارات
موضوع هذا الفصل هو الذرة الواحدة ،ان كل املواد تتكون من ذرات وللحصول على فهم عام لتكوين
ً
الذرات وطبيعتها يجب أن نتعرف أوال على اإلشعاع الكهرومغناطيس ي حيث يرتبط اإلشعاع
ً
ً
ارتباطا ً
وثيقا بطبيعة الذرات وخاصة باملواقع وحركات اإللكترونات بالنسبة النوية
الكهرومغناطيس ي
الذرات.

 1.1.1مكونات الذرة
تتكون الذرة من نواة محاطة باإللكترونات كما وتتكون النواة من البروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات
غير املشحونة .شحنة اإللكترون هي  1-وشحنة البروتون هي  .1 +وتكون الذرة في حالتها األرضية محايدة
(غير مشحونة) ألنها تتكون من عدد متساوي من البروتونات واإللكترونات .يمكن أن يتغير عدد النيوترونات
املوجودة في نواة عنصر ما  ،مما ينتج عنه أكثر من نظير واحد ،فالهيدروجين على سبيل املثال له ثالثة
نظائر:
 هيدروجين  ، Hمكونات النواة  :النيوترونات  + 0بروتون 1 التريتيوم  ، Tمكونات النواة  :النيوترون  +1بروتون 1 الديوتيريوم  ، Dمكونات النواة :النيوترونات  +2بروتون 1النظائر الثالثة للهيدروجين لها رمز كيميائي خاص بها ( D ،Hو  )Tبينما نظائر العناصر االخرى ليس لها
رموز كيميائية خاصة .العديد من العناصر لديها العديد من النظائر ولكن نسبيا تكون مستقرة .إذ ال
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يخضع النظير  isotopeاملستقر للتحلل اإلشعاعي ،في حين ان نواة النظير غير املستقر سوف تتعرض
لالنحالل املشع مما يعني أن النواة ستتحول إلى نظائر أخرى أو حتى الى العناصر األخرى .في املثال التالي ،
سننظر أكثر في النظائر لعنصر اليورانيوم.
مثال  -1أ:
نظيران من اليورانيوم
مثال كالسيكي لعنصر له نظائر غير مستقرة هو اليورانيوم .اليورانيوم  235هو نظير اليورانيوم
الذي تتكون النواة فيه من  92بروتون و  143نيوترون ( 235 = 143 + 92نيوكليون) .يعنى
بالنيوكليونات كل من البروتونات والنيوترونات حيث يتم وضعهما في النواة .كما ان اليورانيوم 238
هو نظير آخر لليورانيوم تتكون النواة فيه من  92بروتون و  146نيوترون (العدد اإلجمالي
للنيوكليونات =  .)238 = 146+ 92يمكن كتابة نظائر اليورانيوم على النحو التالي:
-

235
 92 ، 𝑈92بروتون  ،وعدد النيوكلوينات الكلي هو  235وبالتالي ( 143 = 92-235نيوترون)

238
 92 ، 𝑈92بروتون  ،وعدد النيوكلوينات الكلي هو  238وبالتالي ( 146 = 92-238نيوترون)
-

ً
متبوعا بعدد
يتبين أن النظيرين ليس لهما رموز كيميائية خاصة .كالهما يستخدم " "Uلليورانيوم
إجمالي كمية النيوكليونات التي في هذه الحالة هي  235و  238على التوالي.
صغيرا ً
تشكل النواة ً
ً
جدا من إجمالي حجم الذرة .إذا تمت مقارنة الذرة ببرتقالة (قطره  100مم) سيتم
جزءا
وضع النواة في الوسط بقطر  0.001مم فقط.
وزن البروتون والنيوترون هو تقريبا نفسه ( 1.67x10-27كلغ) في حين أن الوزن إللكترون هو فقط ٪ 0.05
من هذا الوزن ( 9.11x10-31كجم) .في حال وهبت الذرة االلكترون او استقبلت الكترون فان الذرة تصبح
ً
ايونا وأاليون هو إما موجب أو سالب الشحنة .إذا سمحت ذرة باعطاء واحد أو أكثر من اإللكترونات بشكل
عام سوف تصبح الشحنة موجبة وبعد ذلك يكون لدينا ما يسمى كاتيون  .إذا تلقت ذرة الكترون واحد أو
أكثر سوف تكون الشحنة الكلية سالبة وسيكون لديك بعد ذلك ما يسمى بأنيون.
عندما يتم إعطاء اإللكترونات أو استالمها يتم تغيير حالة أكسدة الذرة .سوف ننظر أكثر في حاالت
األكسدة في املثال التالي.
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مثال  -1ب:
حاالت األكسدة لأليونات املفردة واأليونات املركبة
عنـدمـا يتفـاعـل املغنيس ـ ـ ـ ــيوم والكلور  ،تمنح ذرة املغنيس ـ ـ ـ ــيوم اإللكترونـات لـذرة الكلور وبـالتـالي يتم
تغيير حاالت األكسدة:

ويتبين بأن حالة األكسدة تساوي شحنة أاليون .وعادة ما يتم تسمية الكاتيونات من خالل اضافة
"أيون" قبل اسم العنصر باللغة العربية (وبعده في اللغة االنكليزية) ( = Mg+أيون املغنيسيوم) في
حين يتم اضافة املقطع " "id-للعنصر الذي يكون على هيئة انيون (الكلور  =Cl -كلوريد) .اما
بالنسبة لأليونات املركبة يكون عدد األكسدة املشترك (الكلي) هو املستخدم .حالة األكسدة
املشتركة هذه هي مجموع حاالت األكسدة لأليونات املختلفة في ايون املركب .الذرات غير املشحونة
لديها عدد األكسدة مساوي الى الصفر .أيون األمونيوم والهيدروكسيد كالهما أمثلة لأليونات
املركبة:

دائما " ) + H( "1+وحالة األكسدة لألوكسيد ً
تكون حالة األكسدة للهيدريد ً
دائما ".)O -2( "2-
لكن هناك استثناءات .على سبيل املثال حالة أكسدة األوكسجين في بيروكسيد الهيدروجين
( "1-" )H2O2وفي هيدريد الليثيوم ( )LiHتكون حالة أكسدة الهيدروجين هي "."1-

 1.1.2حركة اإللكترون واإلشعاع الكهرومغناطيس ي
ً
ارتباطا ً
وثيقا باالنبعاث أو امتصاص اإلشعاع
يرتبط وصف موقع اإللكترون بالنسبة للنواة الذرية
الكهرومغناطيس ي .لذلك سنبحث أكثر في هذا املوضوع .الطاقة يمكن نقلها عن طريق اإلشعاع
9

الكهرومغناطيس ي كموجات .يمكن أن يتراوح الطول املوجي من  10-12متر (اإلشعاع غاما) إلى  104متر (أمواج
الراديو  .)AMالضوء املرئي هو ً
أيضا إشعاع كهرومغناطيس ي ذو أطوال موجية تتراوح من  4x 10-7متر
(الضوء البنفسجي) إلى  7x10-7متر (الضوء أالحمر) .وبالتالي الضوء املرئي ال يشمل سوى جزء صغير جدا
من الطيف الكهرومغناطيس ي.
الضوء بأطوال موجية مختلفة لها ألوان مختلفة .يتكون الضوء األبيض من ضوء متواجد مع كل األطوال
املوجية للطيف املرئي .يتم إعطاء العالقة بين الطول املوجي والتردد باملعادلة التالية:

سرعة الضوء  cثابتة بينما  λتشير إلى الطول املوجي للضوء و  fتشير إلى تردد الضوء .عندما يمر الضوء
على سبيل املثال عبر املوشور أو قطرة املطر ينحرف .ان قيمة هذا الحيود يعتمد على الطول املوجي فكلما
كان طول املوجة أكبر كلما كان الحيود أقل  ،اما في حال كون الطول املوجة أصغر فان الحيود يكون أكبر.
عندما يتم إرسال الضوء األبيض (من الشمس على سبيل املثال) من خالل املوشور أو من خالل قطرة
املطر فإنه ينتقل إلى طيف مستمر يحتوي على كل مدى االلوان املرئية من األحمر إلى األرجواني (جميع
ألوان قوس قزح) املوضحة في الشكل .1 - 1

الشكل  :1 - 1الطيف املستمر.
حيود ضوء الشمس إلى طيف لون مستمر.

عندما يتم حرق عينات من العناصر  ،ينبعث الضوء  ،ولكن هذا الضوء (على عكس الطيف املستمر)
ينحرف إلى طيف يسمى خطي عندما يمر عبر املوشور  .وتم توضيح هذا املثال في الشكل .2 - 1
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الشكل  :2 - 1الطيف الخطي.
ينبعث الضوء املنبعث من حرق عينة من عنصر ما إلى طيف خطي.
وبالتالي ،فانه عند حرق عينة العنصر ينبعث الضوء الذي له أطوال موجية معينة التي تقابل الخطوط
الفردية في الطيف الخطي لذلك العنصر .كيف يمكن أن يكون ذلك عندما ينتشر الضوء من الشمس إلى
الطيف املستمر؟ حاول العديد من العلماء خالل السنوات اإلجابة على هذا السؤال .الجواب الشامل هو
ً
أن لها عالقة مع مواقع اإللكترونات بالنسبة للنواة الذرية .سنقوم بمحاولة إعطاء إجابة أكثر تفصيال عن
طريق شرح نظريات ونماذج مختلفة ذات صلة بهذا األمر .

 1.1.3نموذج بورالذري
ً
بناء على طيف الهيدروجين الخطي  ،حاول العالم الدنماركي الشهير نيلز بور شرح السبب في ان الهيدروجين
يبعث فقط ضوء بأطوال موجية معينة عندما يتم حرقه .حسب نظريته ال تستطيع اإللكترونات املحيطة
بالنواة سوى التحرك حول النواة في مدارات دائرية معينة .كل مدار يتوافق مع مستوى طاقي معين.
املدار األقرب إلى النواة لديه أدنى مستوى طاقة ويتم تخصيصها مع عدد الكم األولي  .1 = nكما ويتم
تخصيص املدار التالي مع عدد الكم األساس ي  2 = nوهلم جرا .عندما يكون الهيدروجين في الحالة األرضية
يقع اإللكترون في الداخل (املدار  .) 1 = nويبين الشكل  3 - 1حاالت مختلفة لذرة الهيدروجين .سيتم شرح
مصطلح "الفوتون" في املوضوع القادم ،الى اآلن الفوتون هو مجرد موجة كهرومغناطيسية.
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الشكل  :3 - 1نموذج بورالذري للهيدروجين.
رسم ذرة الهيدروجين ً
وفقا للنموذج الذري لـ نيلز بور (I) .الحالة االرضية املستقرة (II) .امتصاص
االلكترون للفوتون (III) .الحالة املثارة (IV) .انبعاث فوتون.
يتم تزويد اإللكترون بالطاقة بحيث يمكنه "القفز" الى مدار آخر .ذرة الهيدروجين هي اآلن في حالة اثارة .
بعدها "يقفز" اإللكترون مرة أخرى الى املدار الداخلي .وبالتالي الذرة مرة أخرى في الحالة األرضية .يتم تحرير
الطاقة الزائدة كفوتون وتتوافق طاقة الفوتون مع فرق الطاقة بين املدارات الداخلية مدارين في هذه
الحالة.
ً
مثال)  ،يكون اإللكترون ً
قادرا على "القفز" الى خارج املدار
لو تم تزويد الذرة بالطاقة (عن طريق االحتراق
( .)1 >nثم يقال أن الذرة في حالة اثارة .يمكن لإللكترون املثار من "القفز" مرة أخرى إلى املدار الداخلي (n
=  .)1الطاقة الزائدة املقابلة لفرق الطاقة بين املدارين سوف تنبعث على شكل إشعاع كهرومغناطيس ي ذو
طول موجي معين .هذا هو الجواب على سبب انبعاث الضوء بأطوال موجية معينة محددة عندما يتم حرق
الهيدروجين .الحاالت املختلفة هي املوضحة بالشكل  .3 - 1يمكن أن يفسر النموذج الذري لبور الخطوط
املوجودة في طيف خط الهيدروجين  ،ولكن ال يمكن تعميم النموذج ليشمل الذرات مع أكثر من إلكترون
واحد .وبالتالي يعتبر النموذج خاطئ بشكل أساس ي .وهذا يعني أن النماذج األخرى املتعلقة بوصف مواقع
اإللكترونات بالنسبة للنواة ضرورية إذا كان من الضروري شرح وفهم أالطياف الخطية .سوف ننظر أكثر
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في هذه النماذج في األقسام  1.1.6وظائف املوجة واملدارات و  1.1.7التكوين املداري  ،ولكن أوال علينا أن
ننظر أكثر في الفوتونات.

 1.1.4الفوتونات
في الفقرة  1.1.2تم وصف حركة اإللكترون واإلشعاع الكهرومغناطيس ي على انها موجات مستمرة لإلشعاع
الكهرومغناطيس ي والتي تم لها وصف العالقة الرابطة بين طول املوجة والتردد .مع هذا الرأي بخصوص
اإلشعاع الكهرومغناطيس ي  ،فان أجزاء الطاقة ذات االحجام املختلفة والعشوائية قادرة على أن تنتقل عن
طريق اإلشعاع الكهرومغناطيس ي .الفيزيائي األملاني ماكس بالنك دحض هذا التفسير من قبل من خالل
القيام بتجارب مختلفة .لقد أوضح أن الطاقة تقاس بالكميات مما يعني أن الطاقة ال يمكن تنتقل اال عن
طريق اجزاء ذات كميات محددة من الطاقة تسمى الكم  .قام ألبرت أينشتاين بتطوير نظرية بالنك بصورة
اكثر عمقا وذكر أن جميع اإلشعاع الكهرومغناطيس ي هو كمي (كمات) .هذا يعني يمكن اعتبار اإلشعاع
تيارا من "الجسيمات" الصغيرة ً
الكهرومغناطيس ي ً
جدا تسمى الفوتونات .
يتم إعطاء طاقة الفوتون بواسطة املعادلة التالية حيث يكون ً h
ثابتا لـ بالنك  Planckو  cهي سرعة الضوء.

ً
جسيما باملعنى التقليدي
ُيرى أنه كلما كان طول املوجة أصغر  ،كانت طاقة الفوتون أكبر .الفوتون ليس
ألنه ال يوجد لديه كتلة  .ثورة أينشتاين في الفيزياء تضمنت إفتراض وجود صلة بين الكتلة والطاقة .هذان
املصطلحان كانا يعتبران في السابق مستقالن تماما  .وعلى أساس عرض اإلشعاع الكهرومغناطيس ي كتيار
من الفوتونات  ،صرح آينشتاين ان هذه الطاقة هي في الواقع شكل من أشكال الكتلة وأن كل كتلة تظهر
ً
خصائص موجية وجسيمية .تظهر الكتل الصغيرة للغاية (مثل الفوتونات) قليال من خصائص الجسيمات
 ،لكن تهيمن عليها الخصائص املوجية .من ناحية أخرى  ،فإن الكتل الكبيرة (مثل الكرة امللقاة) تظهر القليل
من خصائص املوجة ولكن تهيمن عليها الخصائص الكتلية .تؤدي هذه االعتبارات إلى هذه املعادلة املشهورة
ً
جدا:
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ُيشار إلى الطاقة "  ، "Eويشار الى الترايط الذي افترضه آينشتاين بين الطاقة والكتلة في هذه املعادلة.
االعتبار السابق لإلشعاع الكهرومغناطيس ي على انها موجات مستمرة قادرة على نقل الطاقة مع عدم وجود
ُ
صلة ملصطلح "الكتلة" ال يزال بامكانه تفسير العديد من التطبيقات الرائعة حيث ان الفوتونات (كما ذكر
ً
سابقا) تظهر في الغالب خصائص موجية وبصورة قليلة إلى حد ما الخصائص الجسيمية (الكتلة) .في املثال
التالي  ،سنكتشف كيف يمكننا حساب طاقة الفوتون بواسطة استخدام بعض املعادالت التي تم االشارة
ً
اليها سابقا.
مثال  -1ج:
طاقة الفوتون
مصباح يبعث الضوء األزرق بتردد إلى  6.7x1014هرتز  ،سنقوم بحساب طاقة فوتون واحد في
الضوء األزرق .بما أن تردد الضوء معروف  ،يمكن استخدام املعادلة التالية لحساب الطول املوجي
للضوء األزرق:

يتم تعويض هذا الطول املوجي للضوء األزرق في املعادلة التالية :

اآلن قمنا بالفعل بحساب طاقة أحد الفوتونات في الضوء األزرق الذي ينبعث من مصباح .من
املعادلة الثانية يتضح أنه كلما كان طول املوجة أصغر  ،كلما احتوى الضوء طاقة أكثر وبالتالي
الفوتونات تحمل املزيد من الطاقة.
في املثال التالي  ،سنستخدم معادلة آينشتاين الشهيرة لتقييم استقرار نواة القصدير.
مثال  -1د:
الكتلة والطاقة (معادلة أينشتاين)
من وجهة نظر الديناميكية الحرارية  ،استقرار النواة الذرية يعني أنها من حيث الطاقة مواتية
ً
بدال من االنقسام إلى جزأين أو (التفكير افتر ً
اضيا) موجودة مثل
لوجود النواة كنواة كاملة
14

النيوترونات الفردية والبروتونات .يمكن أن يكون االستقرار الديناميكي الحراري للنواة ُيحسب
كالتغير في الطاقة الكامنة عند انضمام النيوترونات والبروتونات الفردية وتشكيل نواة.
كمثال على ذلك  ،سوف نلقي نظرة على نظير القصدير  .tin-118القصدير هو العنصر رقم ، 50
وبالتالي هذا يحتوي النظير على  50بروتون و  68 = 50 - 118نيوترون في النواة .من أجل حساب
ً
التغيير في الطاقة عندما "تتشكل" النواة  ،علينا أوال تحديد التغير في الكتلة عند التالي يحدث رد
فعل افتراض ي:
الكتلة على الجانب األيمن من هذا التفاعل ليست في الواقع هي الكتلة على الجانب األيسر .أوال
سنقوم انظر إلى املعادلة والتغير في الكتلة:
الكتلة على الجانب األيسر من التفاعل:
الكتلة على الجانب األيمن من التفاعل :

التغير في الكتلة عندما يحدث التفاعل (تشكيل القصدير:)118 -
وهكذا ُيرى أنه عندما يحدث التفاعل وتشكل نواة القصدير  ، 118-تختفي الكتلة .هذه يمكن
إدخال التغيير في الكتلة في معادلة آينشتاين الشهيرة (املعادلة ( ))3 - 1و يمكن حساب التغير في
الطاقة الكامنة.

يعتبر أنه تم تحويل الكتلة إلى  1.6x10-10جول التي يتم بعد ذلك تحريرها.
هذا يتوافق مع  980ميجا فولت ( 1ميجا إلكترون فولت يناظر  .)1.6x10-13هذه الكمية من الطاقة
يمكن ترجمتها إلى كمية من الطاقة بصورة عامة .النيوكليون:
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ً
وهكذا ُ ،يرى أنه من وجهة نظر الديناميكا الحرارية يكون مواتيا لـ  50بروتون و  68نيوترون
االنضمام الى نواة القصدير 118 -ألنه يمكن إطالق الطاقة .القيمة العددية للطاقة. pr
النيوكليون هي الطاقة الالزمة لتكسير نواة القصدير  118-الى البروتونات والنيوترونات الحرة.
وبالتالي فإن الطاقة امللزمة  .binding energy prالنيوكليون في نواة القصدير  118-هو .MeV 8.3

 1.1.5االضمحالل اإلشعاعي
عندما يتحلل نظير غير مستقر فهذا يعني أن النواة تتغير .عندما يحدث هذا هو ألنه أكثر مالءمة لتغيير
النواة ثم االنتقال من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل.
وهكذا يتم إطالق الطاقة عندما تتعرض النواة إلى التحلل اإلشعاعي وتنبعث الطاقة من اإلشعاع.
ينتج عن التحلل اإلشعاعي بشكل أساس ي أحد أنواع اإلشعاع الثالثة التالية:
 إشعاع ألفا (اإلشعاع  .)يتكون اإلشعاع من نوى الهيليوم ( 2نيوترون  2 +بروتون) إشعاع بيتا (إشعاع  .)يتكون اإلشعاع من اإللكترونات -اإلشعاع كاما (اإلشعاع .)اإلشعاع هو اإلشعاع الكهرومغناطيس ي (الفوتونات)

عندما تتحلل النواة وتنبعث إشعاعات ألفا  ،تفقد النواة  2نيوترون وبروتونين فتتوافق مع نواة الهيليوم.
عندما تتحلل النواة وتنبعث إشعاعات بيتا  ،يكون النيوترون وفيه تحول النواة إلى إلكترون وبروتون .سيتم
بعد ذلك إصدار اإللكترون كإشعاع بيتا.
إشعاع كاما هو اإلشعاع الكهرومغناطيس ي الذي (كما هو مذكور في الفقرة  1.1.4الفوتونات ) يتوافق مع
الفوتوناتً .
غالبا ما يتبع إشعاع ألفا إشعاع كاما .عندما تتحلل النواة غالبا ما يحدث في ما يسمى سلسلة
االنحالل او االضمحالل  .وهذا يعني أنه عندما تتحلل النواة تتحول إلى نواة نواة أخرى يمكن أن تتحلل بعد
ذلك إلى نواة ثالثة .هذا يحدث حتى تصل لتشكيل نواة مستقرة  .في املثال التالي  ،سوف ننظر إلى التحلل
اإلشعاعي وانبعاث اإلشعاع.
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مثال :E - 1
انبعاث أشعة ألفا وكاما
يتحلل نظير اليورانيوم  U-238تحت انبعاث إشعاع ألفا .هذا االضمحالل يمكن أن يكون في بعض
األحيان تليها أشعة كاما في شكل انبعاث اثنين من الفوتونات .يمكن رسم االضمحالل كما يلي :
على الجانب األيسر  ،نرى أن نظير اليورانيوم يحتوي على  92بروتون في النواة (املقابلة للرقم
العنصر  92لليورانيوم) .كما لوحظ أن نظير اليورانيوم يحتوي على  238نوكليونات في املجموع
نواة .عندما ينبعث جسيم ألفا ( 2نيوترون  2 +بروتونات) ،
فإن النواة املتبقية ال تحتوي إال على  90بروتونات وما مجموعه  234نيوكليونا .عندما يتغير عدد
البروتونات في النواة فإنه يتوافق مع أن اليورانيوم قد تحول إلى عنصر آخر وهو في هذه الحالة هو
الثوريوم ( .)Thثوريوم لديه رقم العنصر  90في الجدول الدوري (سيتم وصف الجدول الدوري
بمزيد من التفاصيل في وقت الحق ).
يمكن أن يتبع إشعاع ألفا إشعاع كاما وفي حالة تحلل اليورانيوم  ، 238-كاما في بعض األحيان يمكن
أن تنبعث الكميات (الفوتونات) .تحتوي هذه الفوتونات على مستويات طاقة مختلفة (أطوال
موجية) ويمكن كتابتها كـ  00حيث في الفوتونات ال يوجد لديها كتلة وال شحنة .
ً
لقد رأينا اآلن مثاال على انبعاث إشعاع ألفا وكاما من انحالل اليورانيوم  238-في الثوريوم  .234-في املثال
التالي  ،انبعاث إشعاع بيتا من نظير األوكسجين  20غير املستقر سيتم رسمها.
مثال :F -1
انبعاث إشعاع بيتا
ً
األوكسجين معروف ً
جيدا والنظير املستقر من األوكسجين 18 -هو نظير األوكسجين األكثر حدوثا
( 8بروتونات و  10نيوترونات في النواة) .نظير األوكسجين 20 -غير مستقر ويتحلل تحت انبعاث
إشعاع بيتا الذي يمكن رسمه على النحو التالي:
يتم تحويل أحد النيوترونات املوجودة في نواة األوكسجين  20-إلى بروتون وإلكترون .اإللكترون هو
املنبعث كإشعاع بيتا وبسبب البروتون "اإلضافي"  ،أصبحت النواة اآلن نواة فلورية بإجمالي من 20
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نيوكليونات .وهكذا يتحلل نظير األوكسجين  20-إلى نظير الفلور  .20-ألن اإللكترون ليس
ً
النيوكليون وألن كتلته صغيرة نسبيا كتلة البروتونات والنيوترونات  ،اإللكترون هو كما هو مكتوب
0O

-1

". "-1يتوافق مع شحنة " "1-من اإللكترون .ويالحظ أن كال الجانبين يتوافق مع مخطط "تفاعل "
 ،حيث أن العدد اإلجمالي للنكليونات يقابل ( )20 + 0 = 20و إجمالي عدد الرسوم يتوافق (1- = 8
.)9 +
وقد ذكر في وقت سابق أن التحلل اإلشعاعي ً
غالبا ما يحدث في سالسل االنحالل حتى تم التوصل إلى نواة
مستقرة .في املثال التالي  ،سيتم عرض سلسلة االضمحالل هذه.
مثال :G-1
سلسلة االضمحالل
كما ذكرنا ً
سابقا  ،يحدث التآكل اإلشعاعي في سالسل االنحالل حتى يتم الوصول إلى نظير مستقر.
يمكن استخدام تحلل األوكسجين 20 -كمثال لسلسلة التحلل:
ً
أوال  ،يتحلل نظير األوكس ـ ـ ــجين 20 -غير املس ـ ـ ــتقر إلى نظير الفلور 20 -غير املس ـ ـ ــتقر خالل انبعاث
إش ـ ـ ـ ـعــاع بيتــا .يتحلــل نظير الفلور  20-غير املس ـ ـ ـ ــتقر إلى نظير النيون املس ـ ـ ـ ــتقر من خالل انبعــاث
إش ـ ــعاع بيتاً .
نظرا ألن النظير األخير الذي تم الوص ـ ــول إليه ) (neon-20مس ـ ــتقر  ،تنتةي س ـ ــلس ـ ــلة
االنحالل في هذه املرحلة.
يمكن أن تحتوي سلسلة االنحالل ً
أيضا على مزيج من إشعاع ألفا وبيتا وكاما وليس فقط إشعاع بيتا كما
في املثال أعاله.

1.1.6وظائف املوجة واملدارات
في الفقرة  1.1.3النموذج الذري لبور  ،رأينا أن النموذج الذري لنييلز بور ال يمكن تطبيقه على ذرات مع
أكثر من إلكترون واحد .وهكذا  ،ال تتحرك اإللكترونات حول النواة في مدارات دائرية صرح نيلز بور .في
الفقرة  1.1.4الفوتونات رأينا كذلك أن هناك عالقة بين الطاقة و الكتلة كما قدمتها معادلة ألبرت أينشتاين
تيارا من الجزيئات الصغيرة ً
الشهيرة .وهذا يعني أن اإلشعاع الكهرومغناطيس ي يمكن أن يكون ُيعتبر ً
جدا في
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الحركة (الفوتونات) ويمكن أن تظهر الجزيئات املتحركة خصائص املوجة .مع أخذ ذلك في االعتبار  ،يمكن
اعتبار اإللكترونات املتحركة إما جزيئات أو أمواج.
استخدم العالم الشهير إروين شرودنجر هذا االشتقاق نموذج رياض ي (موجة شرودنكر) وصف احتمال
العثور على اإللكترون في موقع معين بالنسبة إلى النواة .تبدو معادلة موجة  Schrödingerللهيدروجين كما
يلي:

تبدو هذه املعادلة التفاضلية للطلب الثاني سيئة للغاية من النظرة األولى .ومع ذلك ليس لدينا ما يدعو
للقلق الحاجة إلى حل هذه املعادلة ألنه قد تم بالفعل .حلول لهذه املعادلة هي ما يسمى الدوال املوجية التي
ُيشار إليها بالرمز . يشار إلى إجمالي الطاقة للنظام  ، Eو  Vهو الطاقة الكامنة في حين أن  mهي كتلة
اإللكترون .مربع الدالة املوجية ) (<2يعطي احتمال العثور على اإللكترون في موقع معين بالنسبة للنواة.
هناك العديد من الحلول لهذه املعادلة التفاضلية للطلب الثاني وتحدد كل حل ما يسمى املدارية .املداري
هو بالتالي حجم معين أو منطقة معينة بالنسبة للنواة التي يتم فيها إعطاء احتمال العثور على إلكترون
معين بواسطة مربع الدالة املوجية  (<2).يتم تعيين كل مدار بأرقام الكم الثالثة التالية:
• ( )nرقم الكم األولي .يمكن أن يكون لها القيم  .، ... ، 3 ، 2 ، 1يمثل عدد الكم األساس ي ش يء
عن حجم ومستوى الطاقة في املداري .أكبر  ، nأالكبر واألطول هو اإللكترون املداري االبعد نسبيا
عن للنواة.
• ()lعدد كم الزخمي .يمكن أن تحتوي على قيم من  0إلى  n-1.الزخم الزخم الكم عدد يحكي شيئا
عن شكل املدار.
• ( )mlعدد الكم املغناطيس ي .يمكن أن يكون القيم من  -lإلى  .+lعدد الكم املغناطيس ي يحكي ش يء
عن اتجاه املدار في الفضاء.
كل مداري يحيط بالنواة لديه مجموعة فريدة من هذه األرقام الكمومية الثالثة والتي جميعها أعداد
صحيحة  ،لذلك ال يمكن أن يكون ملدارين مختلفتن نفس املجموعة من هذه األرقام الكمومية الثالثة .يمكن
استضافة إلكترونين في كل مداريين مما يؤدي إلى إدخال رقم كمي.
• ( ،)msعدد الكم الدوراني .يمكن أن يكون لها قيمة إما ½ أو½ +
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وبالتالي يتم تعيين كل من اإللكترونين في املدار مع عدد الكم تدور إما ½ أو  ½.وهذا يعني أن كل إلكترون في
الذرة يتم تخصيصه بإجمالي أربعة أرقام كمومية .الثالثة األولى من األرقام الكمومية ) (nو lو ) (mlتخبرنا
عن املدار الذي يوضع فيه اإللكترون  ،في حين أن الرقم الكم األخير  ,يتم إدخال عدد كم الدوران  msمن
أجل إعطاء كل إلكترون اعداد الكم.
كل الكترونين تستضاف في اوربيتال واحد تحتاج الى عدد كمي .
كل الكترون يمتلك مجموعة من اعداد الكم التي تميزه تدعى قواعد باولي لالستثناء  .اذا كان هناك الكترون
واحد في اوربيتال يقال انه منفرد  .العنصر الذي لديه الكترون واحد منفرد في اوربيتال واحد او اكثر يقال
له بارامغناطيس ي  .من الناحية االخرى العنصر بال الكترونات منفردة يدعى دايامغناطيس ي.
 الذرة البارامغناطيسية  :الذرة التي لها الكترونات منفردة في واحد او اكثر من االوربيتاالت . -الذرة الدايامغناطيسية  :هي الذرة التي ال تمتلك الكترونات منفردة في االوربيتاالت.

 1.1.7الترتيب االوربيتالي
كما تم ذكره في الفقرة  1.1.6وظائف املوجة واالوربيتاالت  ,فأن عدد الكم العزم الزاوي  lيمكن ان يحدد
شكل االوربيتال بينما عدد الكم املغناطيس ي  mlفيحدد توجه االوربيتال النسبي الى النويات .كل اوربيتال
هو مصمم مع حرف يعتمد على قيمة عدد الكم العزم الزاوي.
على الرغم من أن رقم الزخم الزاوي  lيمكن أن يصل إلى قيم أكبر من "( "3يجب أن يكون هناك بالتالي)
أكثر من األنواع األربعة املدارية (  d ، p ، sو ) fهو فقط يوجد في تلك األنواع األربعة املدارات املذكورة هي
التي استضافت اإللكترونات .في الشكل  4 - 1يتم عرض مخططات املدارات  sو  pو .d

الشكل  :4 - 1هندسة املدارات
رسم واحد من املدارات ، s -واملدارات p -الثالثة وخمس مدارات d-مدارية .و املدارات السبعة -f-
ال تظهر .ترد "أسماء" مختلف املدارات أسفل كل مدار.
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في املثال التالي  ،سننظر في تسمية الحروف واألرقام الكمومية للمدارات مختلفة.
مثال :H - 1
األرقام الكمية والتسميات للمدارات املختلفة سنقوم بذكر أرقام الكم املحتملة املختلفة عندما
يكون رقم الكم األساس ي  nهو قيمة  .4نحن بصدد تعيين املدارات مع رموز الحروف .عندما تكون
 ، n = 4فإن عدد الزخم الزاوي رقم  lيمكنه افتراض قيم  0أو  1أو  2أو  .3لكل منهما قيمة  lعدد
الكم املغناطيس ي رقم  l mيمكنه الحصول على القيم من  l -إلى  . l +هذا هو رسم في الشكل .5-1

الشكل  :5 - 1قائمة املدارات
املدارات الفردية لعدد الكم األساس ي .4 = n
وبالتالي  ،فإنه عندما يكون الرقم الكم األولي له قيمة  ، 4فإنه يعطي ما مجموعه  4" 16مدارات"
والتي هي واحدة 4Sاملدارية ،وثالثة -4Pاملدارات ،وخمس مدارات  4dوسبعة -4Fاملدارات.
وهكذا  ،أسفرت معادلة شرودنكر املوجية عن نظرية حول املدارات التي تستضيف اإللكترونات .هذا
النموذج هو  ،يتناقض مع النموذج الذري لـ  ، Niels Bohrوالذي ينطبق ً
أيضا على الذرات التي تحتوي على
أكثر من إلكترون واحد (عناصر أخرى غير الهيدروجين) .يتم شرح الخطوط املوجودة في الطيف الخطي
بافتراض أن اإللكترون في حالة االستثارة  ،يوجد واحد أو أكثر من اإللكترونات التي "قفزت" في املدار الذري
الخارجي مع طاقة أكبر  .عندما "يقفز" هذا اإللكترون أو هذه مرة أخرى لتعود إلى مدارات الطاقة املنخفضة
،
تنبعث الطاقة على شكل الفوتونات .طاقة (الطول املوجي) من هذه الفوتونات ثم يتوافق مع اختالف
الطاقة بين املدارين املساهمين باالنتقال  ،وبالتالي الضوء فقط مع بعض األطوال املوجية يمكن أن ينبعث
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عندما يتم حرق عينات عنصر املثال .هذا هو إلى حد كبير نفس املبدأ كما أوضح نيلز بور  ،الفرق هو أن
ً
اإللكترونات " اآلن " يتم استضافتها في مدارات بدال من مدارات دائرية.
من املهم التأكيد على أن املدارات هي مناطق  /مجلدات فيها اإللكترونات مع احتمال معين يمكن ايجاده.
وتستمد املدارات من النماذج الرياضية ويتم تطوير مفهوم املدارات في لكي تكون ً
قادرا على شرح خصائص
معينة للعنصر مثل أطياف الخط .وبالتالي نحن نتحدث حول الوصف النظري والرياض ي الحتماالت العثور
على اإللكترونات في مناطق معينة وهذا لقد تبين أن الوصف مفيد لشرح بعض الخصائص .في الفصل 2
سنرى أن النظرية املدارية مفيدة للغاية في وصف كيفية توحيد الذرات املختلفة ً
معا وتكوين روابط
كيميائية يؤدي إلى تكوين الجزيئات.

 1.2بناء الجدول الدوري
في القسم  1.1نواة الذرة واإللكترونات واملدارات رأينا أن الذرة في حالتها األرضية تتكون من كمية متساوية
من اإللكترونات والبروتونات وأن اإللكترونات تقع حول النواة بشكل ضمن املدارات .هذه املدارات لديها
مستويات مختلفة من الطاقة التي تحدد أين ستقوم باستضافة اإللكترونات الفردية  .سنبحث في هذه
الفقرة في كيفية ترتيب العناصر للجدول الدوري وملاذا الجدول الدوري له هذا التكوين الفعلي.

 1.2.1مبدأ Aufbau
توضع العناصر في الجدول الدوري ً
وفقا للعدد الذري املتزايد .الرقم الذري الذي يتوافق مع عدد البروتونات
في النواة والتي تتوافق ً
أيضا مع عدد اإللكترونات التي تحيط النواة في حالتها األرضية .تسمى الصفوف
األفقية في الجدول الدوري بالنقاط .الفترة األولى مرتبطة بعدد الكم األولي  ، 1 = nبينما ترتبط الفترة الثانية
بالرقم األساس ي ورسم عدد الكم  2 = nوهلم جرا والتي في الشكل .6 -1
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الشكل  :6-1الجدول الدوري
أشارت الخطوط املنقطة إلى إدخال الالنثانيدات واألكتينيدات.
يتم االنتهاء من كل سلسلة مع واحد من عناصر الغازات النبيلة (  Xe ،Kr ،Ar ،Ne ،Heو  .)Rnالغازات
النبيلة تتميز حقيقة أن كل املدارات الخارجية او الغالف الخارجي تنتةي بعدد متساوي ب  2اإللكترونات.
هذا يجعل الغازات النبيلة مستقرة بشكل خاص وغير متفاعلة للغاية أوليست مستعدة لالنضمام إلى
مركبات كيميائية مع غيرها من العناصر .يتم بناء الجدول الدوري وفقا ملبدأ ما يسمى  aufbauفيه العناصر
من الرقم  1إلى الرقم  111يتم وضعها بشكل دوري عن طريق "ملء" واإللكترون اإلضافي في املدار "التالي"
املتاح مع أدنى مستوى طاقة ممكن .وهكذا ينتقل املرء من اليسار إلى اليمين في كل سلسلة خالل ملء
إلكترون واحد إضافي في كل عنصر في الجدول الدوري .وبالتالي يتم ترتيب العناصر وفقا لتكوين ما يسمى
الترتيب اإللكتروني الذي هو مفهوم سنبحث أكثر في القسم التالي.

 1.2.2الترتيب اإللكتروني
لالنتقال من عنصر إلى آخر في الجدول الدوري  ،يتم "ملء" إلكترون واحد في املدار التالي املتاح مع أدنى
مستوى طاقة ممكن (والبروتون واحد سيكون حاضرا في النواة) .نحن نعرف ذلك كل مدار قادر على
استضافة إلكترونين .عندما يتم ملء جميع املدار من دورة واحدة  ،تبدأ فترة جديدة وفقا ملبدأ . ufbau
تسمى آخر إلكترون "متصل" أو إلكترونات لتلك الدورة املحددة إلكترونات التكافؤ أو اإللكترونات الرابطة
 .في الشكل  7 - 1تستطيع أن ترى في أي املدارات اإللكترونات الخارجية يتم استضافة عنصر معين .على
سبيل املثال للدورة الرابعة  4لديك الترتيب التالي من املدارات:
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هي إلكترونات التكافؤ أو الرابطة التي تستخدم عندما تتجمع الذرات معا وتشكل روابط كيميائية
والجزيئات .سيتم وصف ذلك بالتفصيل في الفصل .2

الشكل  :7 - 1املدارات املرتبطة بالجدول الدوري
املدارات الخارجية املختلفة للدورات واملجموعات املختلفة.
تمتلئ املدا ات باإللكترونات ً
وفقا ملبدأ  aufbauمن اليسار إلى اليمين في كل سلسلة  .تمتلئ املدارات مع
ر
أالدنى مستوى للطاقة أوال .املدارات يمكن ادخالها حسب الزيادة ملستوى الطاقة في الصف التالي:

تمتلئ املدارات مع أالدنى مســتوى من الطاقة أوال .األمثلة التالية رســم الترتيب اإللكتروني لجميع العناصــر.
بهذه الطريقة سيكون مبدأ  aufbauوبناء الجدول الدوري واضح.
مثال : I – 1
ملء اإللكترونات في الدورة االولى 1
عدد الكم الرئيس ي رقم  nيساوي  1في الدورة االولى  1وهو ما يعني أن واحدا فقط يظهر املدارية
في هذه الدورة وهي مدارية ( sانظر الفقرة  1.1.7الترتيب املداري والشكل .) 7 -1
ً
وفقا ملبدأ استبعاد باولي  ،يمكن استضافة إلكترونين فقط في مدار مداري واحد  ،مما يعني ذلك
يمكن أن العنصرين فقط يكون حاضرا في الدورة االولى  .1العنصر رقم  1هو الهيدروجين ويتم
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وضع اإللكترون الخاص به في املدار  1sألن هذا املدار لديه أدنى مستوى للطاقة ً
وفقا للوصف
الوارد في (.)5 -1
الهليوم هو العنصر رقم  2وتوضع إلكترونان في املدار  .1sيتم كتابة الترتيب اإللكتروني لعناصر
الدورة االولى  1على النحو التالي:

 ,Hوالهايدروجين و  1اإللكترون التي يتم استضافتها في .1s1- orbital-
 ,Heوالهيليوم فيه  2من اإللكترونات التي يتم استضافتها في .1s- orbital-
مثال :J -1
تعبئة اإللكترونات في الدورة الثانية وبعد انتهت الدورة  1عندما يتم تعبئة  1Sاملدارية .ثم تبدأ
الدورة الثانية عندما تكون هناك إلكترونات أكثر وأضافً .
وفقا للوصف الوارد في ( )5 -1والشكل
 ، 7 -1يتم ملء تبدأ اإللكترونات في الدورة الثانية باملدار  . 2الترتيب اإللكترون تبدو كما يلي:

والليثيوم لديه  2من اإللكترونات في  orbital- 1sو اإللكترون  1في .orbital- 2s
والبريليوم لديه  2من اإللكترونات في  orbital- 1sو  2من اإللكترونات في .orbital- 2s
يحتوي البريليوم على مداريين مملوءين ( -1s1و -2s 2املدار) ولكن هذه ليست نهاية الدورة الثانية
 ,اذ يتم ملء ثالث مدارات  p2قبل انتهاء الدورة  .ملء اإللكترونات في املدارات الثالثة  p2هو أن
تبدأ:

B, 1s22s22p1
والبورون لديه  2اإللكترونات في  2 ،orbital-1sاإللكترونات  orbital-2sو  1في واحد من ثالثة
اوربياالت  - pاملدرات.

C, 1s22s22p2
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والكربون لديها  2اإللكترونات في  2 ،orbital-1sإلكترون  orbital-2sو  2اإللكترونات توزع بصورة
منفردة غير زوجية في اثنين من  - 2pاملدرات.
ً
ووفقا لقاعدة هوند  ،فمن األفضل من حيث الطاقة أن تظل اإللكترونات في املدارات االقل طاقة
 .ماذا يعني ذالك؟
ً
جميعا مستويات متساوية من
على سبيل املثال  ،تتحلل املدارات الثالثة ( ، )2pمما يعني أن لديهم
الطاقة.
بعبارة أخرى؛ ال يهم في أي من املدارات الثالثة ( )2pيتم وضع آخر إلكترون املسمى الكترون
التكافؤ  .قاعدة هوند  Hundتعني أنه من حيث الطاقة هو األكثر مالءمة لإللكترون وضعت في
- 2Pاملدار الفارغة حيث اإللكترون ال يزال غير مقيد (بهذه الطريقة سوف تكون الذرة
 paramagneticوفقا ملا هو مذكور في الفقرة  1.1.6وظائف املوجة واملدارات .عندما تمتلئ كل -2p
املدارات مع اإللكترونات منفردة اصبح لديك عنصر النيتروجين مع الترتيب اإللكتروني التالي :

N, 1s22s22p3

ً
وفقا لقاعدة هوند  ،تمتلئ كل واحدة من املدارات الثالثة املدارية بإلكترون فردي واحد غير
زوجي.

للوصول إلى العنصر التالي وهو األوكسجين  ،يتم ملء إلكترون إضافي في أحد املدارات  .2pبهذه
الطريقة ال يوجد سوى اثنين من اإللكترونات غير املزدوجة على اليسار .تم رسم ملء اإللكترونات
في بقية الدورة الثانية أدناه:

O, 1s22s22p4
 2 ،اإللكترونات غير مزدوجة  unairedفي اثنين من - 2pاملدرات .بصفات بارامغناطيسية .

F, 1s22s22p5
 1 ،إلكترون غير مزدوج في واحدة من  – 2pاملدارات  ,بصفات بارامغناطيسية .

Ne, 1s22s22p6
 ،تمتلئ جميع املدارات من الدورة وتنتةي الدورة  .بصفات دايامغناطيسية .Diamagnetic
آخر إلكترون متصل أو اخر إلكترون في الدورة يسمى (كما ذكر ً
سابقا) يسمى إلكترونات التكافؤ
أو اإللكترونات الرابطة .إذا تم استخدام الفلور كمثال  ،فإن إلكترونات التكافؤ هما اإللكترونان
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في املدار 2sواإللكترونات الخمسة في املدارات  .2p2اإللكترونان الداخليان في املدار  1sليسا
إلكترونات التكافؤ.
وتسمى اإللكترونات األساسية بدال من ذلك.

مثال :K -1
تعبئة اإللكترونات في الدورة الثالثة
انتهت الدورة الثانية مع النيون الغاز النبيل .بعد النيون تبدأ الدورة الثالثة باملدار :3s
Na, 1s22s22p63s1
 ،إلكترون تكافؤ واحد في  3s -orbitalواإللكترونات األساسية.10
يتوافق تكوين اإللكترون الخاص باإللكترونات األساسية العشرة مع الترتيب اإللكتروني للغازات
النبيلة في الدورة السابقة (في حالة الصوديوم فإن الترتيب اإللكتروني األساس ي يتوافق مع الترتيب
اإللكتروني للنيون).
لتخفيف عمل كتابة الترتيب الكامل لإللكترونات  ،فقط تتم كتابة الترتيب اإللكتروني إللكترونات
التكافؤ بينما الترتيب اإللكترون االساس ي يتم استبدال اإللكترونات بالرمز الكيميائي للغازات
النبيلة السابقة املوضوعة بين قوسين .يمكن بالتالي الترتيب اإللكتروني للصوديوم أكثر بساطة
كما يلي:
Na, [Ne]3s1
 ،إلكترون تكافؤ واحد في  .orbital-3sالترتيب اإللكتروني ل  10إلكترونات أساسية تتوافق مع
الترتيب اإللكتروني للنيون الغاز النبيل.
يستمر ملء إلكترونات التكافؤ في الدورة الثالثة كما في الدورة الثانية :

Mg, [Ne]3s2
 2 ،إلكترونات في .orbital-3 s

Al, [Ne]3s23p1
( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  1اإللكترونات املفردة في اثنين من . orbitals-3p

Si, [Ne]3s23p2
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( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  2اإللكترونات املفردة في اثنين من . orbitals-3p

P, [Ne]3s23p3
( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  3اإللكترونات املفردة في ثالث من . orbitals-3p

S, [Ne]3s23p4
( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  4اإللكترونات املفردة في . orbitals-3p

Cl, [Ne]3s23p5
( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  5اإللكترونات املفردة في . orbitals-3p

Ar, [Ne]3s23p6
( )2اإللكترونات في  orbital-3sو  6اإللكترونات املفردة في . orbitals-3p
 ،تمتلئ جميع املدارات من الدورة ووصلنا إلى نهاية الدورة  3الثالثة.
مثال :L -1
ملء اإللكترونات في فترة الدورة 4
ملء إلكترونات التكافؤ خالل الدورة ال  4يأخذ مكان تقريبا كما هو الحال في الدورة  3الثالثة.
االستثناء هو أنه بعد ملء املدار  ، 4sيتم بعد ذلك ملء املدارات d-الخمسة قبل ملء الثالثة -4p
املدا ات ً
وفقا للوصف الوارد في ( )5 -1في والشكل  .7 - 1ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه بين مستويات
ر
الطاقة في املدارات  4sو املدارات  ، 4pيكون مستوى الطاقة في d-مدارات .أثناء ملء املدارات
الخمسة  ، -dيتم اتباع قاعدة هوند مرة أخرى وهو ما يعني طاملا أن هناك مدارات  d-فارغة ،
فسيتم وضع اإللكترون "التالي" في مدارات فارغة وبالتالي ال تزال توزع بصورة مفردة غير مزدوجة.
وفيما يلي بعض األمثلة على التوزيع اإللكتروني لعناصر من الدورة  4هنا:

Ti, [Ar]4s23d2
( )2اإللكترونات في  orbital- 4sو  2اإللكترونات في .orbitals-d

Zn, [Ar]4s23d10
 ،وتمتلئ كل االوربيتاالت الخمسة .orbitals- 3d

Ga, [Ar]4s23d104p1
 ،وقد بدأ ملء اورييتاالت الثالثة .orbitals- 4p
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]Kr, [Ar]4s23d104p6=[Kr
 ،تمتلئ جميع املدارات من الدورة وتنتةي الدورة .
في الدورة الرابعة  4هناك بعض االستثناءات لبعض العناصر حيث الترتيب اإللكتروني ينحرف عن
املبدأ التقليدي املتمثل في "ملء" .هذه االستثناءات هي:

Cr, [Ar]4s13d5
 ،إلكترون واحد فقط في  orbital- 4sفي حين أن كل  orbital-5 dالخمسة كل اوربيتال يستضيف
إلكترون واحد منفرد .هذا الترتيب يعطي ترتيب مستقر معين للمدارات

Cu, [Ar]4s23d10
 ،فقط إلكترون واحد في  orbital-4sفي حين أن كل  orbitaler-5 dكل اوربيتال يستضيف
إلكترونين.
هذا التكوين يعطي تكوين مستقر معين -dللمدارات.

مثال :M -1
ملء اإللكترونات في الدورة  5ملء اإللكترونات خالل دورة  5يحدث تماما كما للدورة ال  .4األول
ً
وأخيرا  ،تمتلئ املدارات  5pالثالثة
هو  5sاملداري يشغل ثم تمتلئ املدارات الخمسة األربعة املتبقية .
ً
وفقا للوصف الوارد في ( )5 -1و الشكل  . 7 -1وفي الدورة ال  5وهناك أيضا بعض االنحرافات
ملبادئ امللء الطبيعية التي تكون فيها املدارات الخمسة ل  4dإما نصف ممتلئة أو ممتلئة بالكامل
باإللكترونات قبل أن يمأل املدار  .5sهذه االنحرافات هي تشبه إلى االنحرافات في الدورة ال :4

Mo, [Kr}5s14d5
 ،إلكترون واحد فقط في  orbital- 5sفي حين أن كل  orbitals- 4dالخمسة كل واحد يساضيف
إلكترون منفرد غير زوجي .وهذا يعطي ترتيب اإللكترون مستقر معين للمدارات . d

Pd, [Kr}5s14d10
 ،ال توجد إلكترونات في املدار  ، 5sبينما تستضيف كل املدارات الخمسة  d4إلكترونين .هذه يعطي
ترتيب اإللكترون مستقر معين الوربيتاالت d

Ag, [Kr}5s14d10
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 ،فقط إلكترون واحد في  orbital- 5sفي حين أن كل  orbitals- dاالوربيتاالت تستضيف اثنين من
اإللكترونات .وهذا يعطي شكل إلكترونى مستقر خاص .orbitals- d

مثال :N - 1
ملء اإللكترونات في دورة ال  6و 7
في الدورة ال  6و  7يتم عرض سبعة من -fاملدارات (-4Fاملدارات و orbtials- 5Fعلى التوالي) الذي
ً
تم رسمه ً
أيضا في ( )5 -1والشكل  . 7-1وهذا يعني أنه في الدورة تمتلئ املدارات  s6أوال  ،ثم تمتلئ
املدارات السبعة  .4fبعد ذلك تمتلئ املدارات الخمسة  5dتباعا عن طريق ملء املدارات  6pالثالثة.
في الدورة  7جاءت ألول مرة لتشغل  7Sاملدارية من قبل ملء سبعة مدارات  .5fبعد ذلك تمتلئ
املدارات الخمسة  6dثم ال توجد عناصر أخرى (أو على األقل لم يتم العثور عليها أو تخليقها بعد).
وفيما يلي بعض األمثلة على ترتيبات اإللكترونية لعناصر الدورة  6و  7عناصر  .اليوروبيوم (، )U
الذهب ( ، )Auالرصاص ( )Pbو ) einsteinium (Esتستخدم كأمثلة:

Eu, [Xe]6s24f7
 ،الترتيب اإللكتروني األساس ي يتوافق مع الغاز النبيل الزينون .الى جانب ذلك  2من اإللكترونات
موجودة في  orbital- 6sو  7إلكترونات منفردة  unairedفي كل من االوربيتاالت السبعة - 4f
.orbitals

Au, [Xe]6s14f145d10
 ،الترتيب اإللكتروني األساس ي يتوافق مع الغاز النبيل الزينون .الى جانب ذلك إلكترون واحد هو في
 14 ،orbital- 6sاإللكترونات في  orbitals-fو  10اإللكترونات في  .orbitals-5dانه الترتيب
اإللكتروني للذهب ينحرف عن مبدأ "الحشو" العادي بإلكترون واحد فقط في  - 6sاملداري تمتلئ
املدارات  . 5dولكن كما هو موضح في الدورة ال  4و  5هذا يعطي خاص الترتيب مستقر .orbitals- d

Pb, [Xe]6s24f145d106p2
 ،الترتيب اإللكتروني األساس ي يتوافق مع الزينون الغاز النبيل .باإلضافة إلى أن إلكترونين في -6s
املداري  14 ،إلكترون في -4 fمداري  10 ،إلكترونات في مداري 5 dو  2اإللكترونات في  - 6pاملداري.

Es, [Rn]7s25f11
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 ،الترتيب اإللكتروني األساس ي يتوافق مع غاز الرادون النبيل .الى جانب ذلك هناك  2اإللكترونات
في  orbital- 7Sو  11اإللكترونات في .orbitals-5f
تسمى العناصر ذات اإللكترونات التكافؤية ذات الترتيب  4fالالنثانويدية ألن العنصر األول قبل
 orbitals- 4fهو الالنثانم ( .)Laوتسمى العناصر ذات اإللكترونات التكافلية املدارية  5 fأكتينيدات
الن العنصر األول قبل  orbitals-5fهو األكتينيوم (.)AC

 1.2.3تصنيف العناصر
يمكن تصنيف العناصر في الجدول الدوري في أي منهما الى:
 الفلزات والالفلزات واشباه الفلزاتاذ توضع الفلزات على اليسار بينما توضع الالفلزات على اليمين في الجدول الدوري .وفي املنتصف  -توضع
اشباه الفلزات في شكل إسفين بين الفلزات والالفلزات كما هو موضح في الشكل .8-1
يمكن تصنيف العناصر على أنها فلزات أو اشباه فلزات أو ال فلزات  .األسماء الشائعة للبعض يتم إعطاء
املجموعات العمودية كذلك.
أحد أهم االختالفات بين الفلزات والالفلزات هو أن الفلزات لها نسبة عالية ً
جدا بالتوصيل الكهربائي في
جميع االتجاهات.
الكربون على سبيل املثال في شكل الكرافيت يوصل الكهرباء فقط في بعدين داخل هيكل الطبقات وبالتالي
ً
يتميز بأنه ال يوجد كفلز  .و تتصرف الفلزات ً
اختالفا ً
كبيرا في االرتباط بالتفاعالت الكيميائية وتشكيل
أيضا
الروابط الكيميائية.
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الشكل  :8-1تصنيف العناصرفي الجدول الدوري
ً
عندما يتفاعل الفلز مع الالفلز  ،فإن الفلز سوف يقوم عادة بتسليم اإللكترونات لالفلز يجعل الفلز
ككاتيون .وبالتالي يتم تحويل أي من ااالفلزات إلى أنيون وبالتالي ستكون الرابطة الكيميائية أيونية .يتم وضع
اشباه الفلزات باعتباره إسفين في املنتصف بين الفلزات والالفلزات  .تمثل اشباه الفلزات كل من خصائص
الفلزات وخصائص الالفلزات .
تسمى الصفوف الرأسية في الجدول الدوري مجموعات او زمر  .العناصر االخيرة مع اإللكترون " املرفق" في
-dاملدارية تسمى عناصر الفلزات االنتقالية في حين أن الالنثانيدات واألكتينيدات لها اإللكترون "األخير
املتصل" بها في املدارات 4fو  5fعلى التوالي .عادة ما تسمى املجموعات األخرى املجموعات الرئيسية  .بعض
هذه املجموعات لها أسماء شائعة والتي تظهر في الشكل  .8 .1التحوالت الفلزيةفي "الوسط" (األقرب تتميز
املنغنيز ( )Mnو ) Technetium (Tcو ً ))Rhenium (Re
عموما بالقدرة على الظهور في جميع حاالت األكسدة
ً
تقريبا  ،في حين أن عناصر املجموعة الرئيسية بشكل عام تكون فقط قادرة على الظهور في واحدة أو اثنتان
لحاالت األكسدة املختلفة إلى جانب حالة األكسدة الصفرية .هذا مثال على ذلك في ما يلي مثال:
مثال :O - 1
حالة األكسدة (الفلزاالنتقالي وعناصراملجموعة الرئيسية)
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الفلزات االنتقـ ــاليـ ــة هي من بين الجوانـ ــب األخرى التي تتميز بـ ــالقـ ــدرة على الظهور في العـ ــديـ ــد من
حاالت األكس ــدة .ويمكن اس ــتخدام األوزميوم الفلز االنتقالي كمثال :األوزميوم  ,Osعنص ــر فلزي :
. 8+,6+,4+,3+,2+,0
وهكذا ُيرى أن األوس ـ ـ ــيميوم يمكنه بلوأ س ـ ـ ــت حاالت أكس ـ ـ ــدة مختلفة .من ناحية أخرى عناص ـ ـ ــر
املجموعـة الرئيس ـ ـ ـ ـيـة عمومـا ليس ـ ـ ـ ــت قـادرة على أن تحقق العـديـد من حـاالت األكس ـ ـ ـ ــدة املختلفـة.
يمكن القص ــدير  Sn ,على س ــبيل املثال يحقق اثنين فقط من حاالت األكس ــدة املختلفة (إلى جانب
الصفر)4+,2+,0 :
االتجاه العام هو أن الفلزات االنتقالية يمكن أن تحقق العديد من حاالت األكسـ ــدة املختلفة التي
هي متناقض ـ ــة مع عناص ـ ـراملجموعة الرئيس ـ ــية التي بش ـ ــكل عام فقط يمكن أن تحقق بعض حاالت
األكسدة املختلفة.

 1.2.4الصفات الدورية
هناك خصائص مختلفة للعناصر املوجودة في الدورات (الصفوف األفقية) في الجدول الدوري كما وان
هناك خصائص مختلفة في املجموعات (الصفوف العمودية) الزمر في الجدول الدوري .في هذا القسم
سوف ننظر أكثر في الخصائص الدورية اآلتية:
 نصف القطر الذري طاقة التأين األلفة االلكترونيةسيتم وصف االتجاهات العامة في هذا القسم كما وسيتم مناقشة بعض االستثناءات والحاالت الشاذة في
الجدول الدوري .وللتعمق اكثر في االستثناءات والحاالت الشاذة في الجدول الدوري يمكن االستعانة بكتب
ً
ومؤلفات اكثر تفصيال.
يتناقص نصف قطر الذرة عند االنتقال من اليسار إلى اليمين خالل الدورة  .هذا بسبب انه عندما يتم
االنتقال موضع واحد إلى اليمين (على سبيل املثال عند االنتقال من الليثيوم إلى البريليوم) يضاف بروتون
واحد آخر إلى النواة الذرية .كما ويتم إضافة "إلكترون واحد" .وسيتم استضافة هذا اإللكترون اإلضافي في
واحدة من املدارات املوجودة في الدورة ولن تؤدي هذه الزيادة في عدد االلكترونات إلى زيادة الحجم .بل على
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العكس تماما فانه باضافة البروتون في النواة سيزيد من إجمالي الشحنة املوجبة للنواة بمقدار " ."1+هذا
يعني أن زيادة الشحنة املوجبة سوف تعمل على سحب اإللكترونات أقرب إلى النواة وبالتالي فان الحجم
الكلي ونصف القطر الذري سوف يقل.
اما عندما نتحرك ألسفل املجموعة (صف عمودي) في الجدول الدوري  ،سيزداد نصف القطر الذري
بالطبع ً
نظرا ألن الذرات كلما انتقلنا الى االسفل تحتوي على مزيد من اإللكترونات ومجموعة من املدارات
أكثر (  - sو  orbitals- pوفي النهاية  - dو .)orbitals-fفعند االنتقال موضع واحد لألسفل  ،سيزداد عدد الكم
األساس ي  nبمقدار  1و هذا يعني أن املدارات الخاصة بهذا العدد الكمي ستكون أكبر  ،وهذا بدروه يعمل
على زيادة نصف القطر الذري الن إلكترونات التكافؤ توضع ً
بعيدا عن النواة .سوف ننظر أكثر في نصف
القطر الذري في املثال التالي:
مثال :P - 1
نصف القطرالذري
عندما ننتقل خالل الدورة الواحدة من اليمين إلى اليسار  ،سينخفض نصف القطر الذري .وكما
في الرسم التخطيطي للدورة الثالثة في الشكل .9 -1

الشكل  :9 - 1نصف القطرالذري النسبي لعناصرالدورة الثالثة
نصف القطر الذري النسبي للعناصر في الدورة الثالثة من الجدول الدوري.
ومما يالحظ فإن نصــف القطر الذري للصــوديوم هو ضــعف حجم الكلور ً
تقريبا .اما عندما ننتقل
ً
ألس ـ ـ ــفل املجموعة الواحدة (رأس ـ ـ ــيا لألس ـ ـ ــفل) يزداد نص ـ ـ ــف القطر الذري وكما في الش ـ ـ ــكل 10 -1
للعناصر في املجموعة الرئيسية االولى .
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الشكل  :10 -1نصف القطرالذري النسبي لعناصراملجموعة 1s
نصف القطر الذري النسبي للعناصر في املجموعة الرئيسية  1االولى .
في الشكل  10 -1يتضح أن نصف قطر الذري النسبي للعناصر في املجموعة الرئيسية االولى
(الفلزات القلوية ) يزداد كلما انتقلنا الى اسفل املجموعة وهذا هو الحال بالنسبة لكل املجاميع
االخرى.
اآلن سنتناول خاصية طاقة التأين .عندما نتحدث عن طاقة التأين فهذا يعني أننا نتحدث عن طاقة التأين
االولى .وطاقة التأين االولى هي كمية الطاقة الالزمة إلزالة إلكترون واحد بعيدا عن الذرة .عندما تتم إزالة
إلكترون واحد تصبح الذرة أيونا موجب الشحنة (كاتيون) .ويمكن استخدام القصدير والبورون كأمثلة:

وبالتالي  ،فإن  708.2و  800.6كيلو جول مطلوبة لتأين مول واحد من ذرات القصدير والبورون على التوالي.
وكلما ننتقل من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة في الجدول الدوري تزداد طاقة التأين .ويعود السبب
الى أنه كلما ننتقل باالتجاه إلى اليمين كلما زاد عدد البروتونات في النواة وكلما زاد عدد البروتونات ستقوم
الشحنة بعد ذلك بسحب اإللكترونات باتجاه النواة .وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة إلزالة
اإللكترون وعندها تسحب شحنة النواة موجبة الشحنة اإللكترونات بصورة اكبر.
اما عندما ننتقل في املجموعة الواحدة في الجدول الدوري من االعلى الى االسفل تتناقص طاقة التأين وذلك
ألنه كلما انتقلنا الى اسفل املجموعة كلما كان االكترونات التكافؤ ابعد عن النواة .وهكذا فإن اإللكترونات
عندما تكون بعيدة عن النواة تزداد سهولة ازالتها وبالتالي تقل طاقة التأين .عالوة على ذلك  ،فإن
اإللكترونات األقرب إلى النواة تشكل ً
نوعا من الحجب  Sheddingلإللكترونات الخارجية.
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وبالتالي فإن اإللكترونات الخارجية ال تنجذب بالقدر املناسب الى النواة وبالتالي فةي سهلة االزالة وتتأين
بطاقة أقل .سنلقي نظرة أكثر على طاقات التأين في املثال التالي:
مثال :Q-1
طاقة التأين
تزداد طاقة التأين عندما تنتقل من اليسار إلى اليمين في الدورة  .في الشكل  11 - 1تظهر طاقات
التأين لعناصر الدورة الثانية كمثال .طاقة التأين تنقص عند االنتقال في املجموعة الواحدة في
الجدول الدوري لألسفل .يظهر هذا ً
أيضا في الشكل  11 - 1عناصر املجموعة الرئيسية االولى
(الفلزات القلوية).

الشكل  :11 - 1طاقة التأين
طاقة التأين لعناصر املجموعة الثانية ( Liو  Beو  Bو  Cو  Nو  Oو  Fو  )Neوعناصر املجموعة
االولى الرئيسية (.)Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
هناك استثناءان واضحان عند النظر إلى الشكل  .11 .1عندما تنتقل من البريليوم إلى البورون
طاقة التاين تنخفض فعال .وذلك ألن ازالة إلكترون التكافؤ للبورون في أحد املدارات 2p -أسهل
من إزالة واحد من إلكترونات التكافؤ من البريليوم في املدار .2S-ان الزوج االلكتروني في املدار 2s
في البريليوم يشكل تكوين إلكتروني مستقر بشكل خاص وبالتالي طاقة التأين تكون كبيرة نسبيا.
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كما ان النيتروجين يحتوي على ثالثة إلكترونات منفردة غير مزدوجة في كل من املدارات 2p -والتي
(كما موصوفة في القسم  1.2.2الترتيب اإللكتروني ) يعطي ترتيب إلكتروني مستقر بشكل خاص.
وبالتالي  ،هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة إلزالة أحد هذه اإللكترونات ثنائية النواة من كمية
الطاقة املطلوبة إلزالة واحد من إلكترونات  2pاملقترنة بذرة األوكسجين .لذلك طاقة التأين
لألوكسجين أقل من النيتروجين.
بشكل عام  ،نجد أن االتجاه املتزايد لطاقة التأين للدورات أكبر بكثير من انخفاض امليل عند
االنتقال ألسفل املجموعات عموديا.
يتم تعريف االلفة االكترونية على أنه تغيير الطاقة عند ارتباط اإللكترون بعنصر .ومثال على ذلك هو
عنصر الفلور:

ً
نظرا ألن قيمة االلفة االلكترونية تكون بالسالب  ،فانه يتم تحرير  328كيلو جول عندما يتم توصيل 1
ً
مول من اإللكترونات بـ  1مول من ذرات الفلور .هذا العدد الكبير نسبيا ناجم عن الكهروسالبية العالية
ً
جدا للفلور .وهذه القيمة تخبرنا عن ميل الذرة إلى قبول إلكترون إضافي اي الفة الذرة لتقبل الكترون اخر
وهذا بالتالي يرتبط بخاصية الكهروسالبية للعناصر .في الشكل  ، 12 - 1رسم الكهروسالبية النسبية
للعناصر في الجدول الدوري .

الشكل  :12 - 1الكهروسالبية
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تم تمثيل قيم الكهروسالبية للعناصر في الجدول الدوري بحجم الكرات والتي تتوافق تقريبا مع مستوى
الكهروسالبية .يمتلك الفلور  Fluorأكبر كهروسالبية ( )4.0وكما ان الفرنسيوم يمتلك أقل كهروسالبية
( .)0.7فكلما كانت الكهروسالبية أكبر كلما رغبت الذرة في تقبل إلكترون إضافي وبالتالي القيمة العددية
لأللفة الكترونية تكون عاليا .تجدر اإلشارة إلى أن جميع العناصر لها كهروسالبية موجبة وهذا يعني أنه من
حيث املبدأ يمكن لجميع العناصر االستفادة من تقبل اإللكترون من حيث الطاقة .لكن هنا يجب اإلشارة
إلى أنه يجب توفير هذا اإللكترون اإلضافي من ذرة أخرى وأن هذه الذرة يجب أن تكون كذلك منخفضة في
الكهروسالبية من أجل خفض الطاقة الكلية .وفي املثال التالي سنلقي نظرة أكثر على الكهروسالبية
واالرتباطات اإللكترونية.
مثال  -1ص:
كهروسالبية
لديك ذرة الروبيديوم ( )Rbوذرة اليود ( .)Iكالهما له كهروسالبية إيجابية كما ان كال منهما من حيث
املبدأ يسعى الكتساب إلكترون إضافي .السؤال اآلن أي من هذه الذرات ستصبح كاتيون .وأيها
سوف تصبح أنيون إذا كانت تتفاعل مع بعضها البعض؟ وأي من الذرات لديها الكترون اكبر؟
الروبيديوم له كهروسالبية  ، 0.8واليود له كهروسالبية  .2.5وبالتالي اليود هو أكثر من املرجح أن
ً
إلكترونا من الروبيديوم .وهكذا سيضطر الروبيديوم إلى تسليم إلكترون إلى اليود خالل
تستقبل
تفاعل كيميائي.

ً
نظرا ألن اليود له كهروسالبية أكبر من الروبيديوم  ،فإن القيمة العددية لأللفة االلكترونية لليود
ســتكون أكبر من الروبيديوم .ولهذا الســبب في أنه أثناء التفاعل الكيميائي تصــبح ذرة اليود األنيون
(يوديد) ويصبح الروبيديوم الكاتيون (الروبيديوم أيون).
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 1.3خالصة الفصل األول
في هذا الفصل  ،تم التطرق للمصطلحات األساسية والجوانب املتعددة العلمية للكيمياء .كما وتم النظر
في الذرة الواحدة ومكوناتها كالنواة ومكوناتها (البروتونات والنيوترونات) و اإللكترونات املحيطة .باالضافة
الى التحدي في وصف حركة اإللكترونات بالنسبة للنواة الذرية والتي تم تقديمها باستخدام نظريات ونماذج
مختلفة ،هذه النظريات والنماذج تهدف جميعها إلى املحاولة لشرح الخطوط املختلفة في ألطيف الخطي
للعناصر املختلفة ،كما في النموذج الذري املستمد من ما قدمه العالم الدنماركي نيلز بور وبعد ذلك
اعتبارات ميكانيكيا الكم والتي أدت إلى وصف حركة اإللكترونات إما كجسيمات في الحركة أو كموجات
كهرومغناطيسية  ،ومن ذلك الوصف ظهرت املدارات الذرية التي يمكن تصورها على أنها مناطق حول النواة
ذات االحتمالية أالكبر إلمكانية العثور على اإللكترونات التي تستضيفها في املدارات .اعتبرت املدارات
كنقطة انطالق فإنه ورد ما يسمى مبدأ  aufbauوتتضمن "ملء" املدارات ذات أدنى مستوى طاقة
ً
باإللكترونات أوال وهذا يؤدي بالنهاية إلى بناء الجدول الدوري وبالتالي ترتيبات اإللكترون لترتبط العناصر
ً
ارتباطا ً
وثيقا ببناء الجدول الدوري .تصنيف العناصر كما يتم تقديم الفلزات والالفلزات واشباه الفلزات
مع إعطاء أمثلة على صفات دورية مختلفة املتعلقة بمصطلح مختلف مثل نصف القطر الذري  ،طاقة
التأين  ،الكهرروسالبية والتقارب اإللكتروني او ما يسمى االلفة االلكترونية .
في الفصل التالي سوف ننتقل من الذرة املفردة إلى املركبات الكيميائية التي تتكون من أكثر من ذرة واحدة.
كما وسنتطرق الى الروابط الكيميائية والجزيئات.

39

الفصل الثاني

"املركبات الكيميائية"
 .2املركبات الكيميائية
أينا في الفصـ ـ ـ ــل االول كيف يتم ترتيب العناصـ ـ ـ ــر (الذ ات املفردة) في الجدول الدوري وانه و ً
فقا للمدارات
ر
ر
يتم اســتضــافة إلكترونات التكافؤ الخاصــة بها  ،باالضــافة الى وصــف املدارات .في هذا الفصــل سـنســتخدم
معرفتنا باالضافة الى وسائل اخرى حول املدارات الذرية لإلجابة على السؤال التالي:
ملاذا ذرتي الهيدروجين تتحد وتش ــكل جزيء H2على س ــبيل املثال ،في حين ان ذرتين من الهيليوم تفض ــل أن
تبقى منفصلتين عن تكوين جزيء He2؟
سـ ــننظر أي ً
ض ـ ـا في هندسـ ــة الجزيئات املختلفة باسـ ــتخدام النظرية املدارية .بهذه الطريقة نسـ ــتطيع من بين
عوامل أخرى ان نجد اإلجابة على السؤال التالي:
ملاذا الذرات في جزيء  CO2وض ـ ـ ــعت في خط مس ـ ـ ــتقيم (جزيء خطي) بينما عندما يتم وض ـ ـ ــع ذرات جزيء
 H2Oيكون في شكل زاوية (شكل )V؟
عنــدمــا ننظر إلى جزيئــات مختلفــة  ،س ـ ـ ـ ــننتقــل إلى مجــال الفلزات ،في الفلزات يتم ترتيــب الــذرات في هيــاكــل
بلورية ومن خالل النظر في هذه التراكيب البلورية املختلفة س ـ ـ ـ ــيكون واض ـ ـ ـ ــحا بعد ذلك ملاذا الفلزات لديها
مثل هذا التوص ــيل الكهربائي العالي في جميع االتجاهات .س ــوف ننظر أيض ــا في التراكيب الص ــلبة للمركبات
األيونية مثل امللح املشترك والتي لها أوجه تشابه كبيرة مع الهياكل الفلزية .

 2.1االواصر وقوتها
في البداية  ،س ــيتم تناول أنواع مختلفة من الروابط التي تجمع الذرات ً
معا في الجزيئات (القوى الجزيئية) ،
الشــبكة البلورية الفلزية والشــبكات األيونية .بعد ذلك ســوف نلقي نظرة على أنواع القوى التي تتداخل بين
الجزيئات (القوى بين الجزيئات).

 2.1.1أنواع االواصر
تتكون الروابط الكيميائية بحيث أن اإللكترونات من ذرات مختلفة تتفاعل وبالتالي تربط الذرات ً
معا.
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هناك ثالثة أنواع من الروابط الكيميائية التي سنتعامل معها في هذا الكتاب.
 الروابط التساهمية الروابط األيونية الروابط املعدنيةالرابط ــة التس ـ ـ ـ ـ ــاهمي ــة تتكون بحي ــث ان الزوج االلكتروني يكون من حص ـ ـ ـ ـ ــة كال ال ــذرتين .كــل ذرة تس ـ ـ ـ ـ ــاهم
بـإلكترون واحـد من الزوج اإللكتروني .عنـدمـا نتعـامـل مع ذرتين من نفس العنص ـ ـ ـ ــر لـدينـا رابطـة تس ـ ـ ـ ــاهميـة
نقية .إذا كانت الذرتان ليس ــتا متش ــابهتين فان الذرة األكثر س ــالبية كهربائية (انظر القس ــم  1.2.4الص ــفات
الدورية ) س ــتجذب الزوج اإللكترون أكثر من أن الذرة أالقل س ــالبية كهربائية  .electronegativityوبالتالي
الكثــافــة اإللكترونيــة أكثر حول الــذرة ذات الكهروس ـ ـ ـ ـ ــالبيــة االعلى من الكثــافــة االلكترونيــة املوجودة حول
الــذرة ذات الكهروسـ ـ ـ ـ ــالبيــة األقــل  ،وفي هــذه الحــالــة فــأنـه يمكن اعتبــار الرابطــة التسـ ـ ـ ـ ــاهميــة بمثــابــة رابطــة
تس ــاهمية قطبية  .وعندما يكون الفرق بالس ــالبية الكهربائية بين الذرتين يص ــل إلى مس ــتوى معين  ،س ــيكون
الزوج اإللكتروني على وجه الحصـ ـ ـ ــر ً
تقريبا موجود حول الذرة األكثر كهروسـ ـ ـ ــالبية  electronegativeوالتي
س ـ ـ ـ ــوف تكون أنيون .امــا الــذرة أالقــل كهروس ـ ـ ـ ـ ــالبيــة  electronegativeفس ـ ـ ـ ــتكون ـكـاتيون ألنــه قــد "فقــد"
إلكترون الترابط بـالكـامـل تقري ًبـا .هـذا النوع من الروابط يس ـ ـ ـ ــمى الرابطـة األيونيـة ويمكن اعتبـارهـا على انهـا
تتداخالت اإللكتروســتاتيكية بين الكاتيون واألنيون بدال من تقاســم الزوج اإللكتروني .االنتقال من الرابطة
التس ــاهمية النقية ألى الرابطة التس ــاهمية القطبية وهكذا تكون الرابطة األيونية بطالقة وهي موض ــحة في
الشكل .1 - 2
فلــدينــا روابط فلزيــة عنــدمــا توض ـ ـ ـ ــع ذرات الفلز في ش ـ ـ ـ ــبكــة ثالثيــة األبعـاد .في مثــل هــذه الش ـ ـ ـ ــبكــة "تتــدفق"
إلكترونات الرابطة في جميع االتجاهات في الشـ ـ ــبكة مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في التوصـ ـ ــيل للتيار الكهربائي
ً
في جميع االتجاهات .نحن نتحدث اآلن قليال عن القوى الجزيئية  .وسـ ــيتم وصـ ــف أنواع االواصـ ــر املختلفة
ً
في األقسـ ـ ـ ـ ــام التــاليــة ولكن أوال س ـ ـ ـ ــننظر إلى القوى بين الجزيئــات والتي تتواجــد بين الجزيئــات وليس داخــل
الجزيئات.
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الشكل  :1 - 2من الرابطة التساهمية إلى الروابط األيونية
االنـتـق ـ ــال مــن الــروابــط الــتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـمـي ـ ــة إلــى الــروابــط األيــونـي ـ ــة بـطــالق ـ ــة ويـعـتـم ـ ــد عـلــى الـفــرق بـيـن
الكهروس ـ ـ ــالبية للذرات .األقواس أس ـ ـ ــفل األمثلة املرس ـ ـ ــومة لالواص ـ ـ ــر تمثل الس ـ ـ ــالبية الكهربائية
للذرات.

 2.1.2القوى الجزيئية البينية
ومن املهم جـدا عـدم الخلط بين املص ـ ـ ـ ــطلحين قوى داخـل الجزيئـات  Intramolecularو قوة بين الجزيئـات
.Intermolecular
القوى داخ ــل الجزيئ ــات هي قوى تعم ــل داخ ــل الجزيئ ــات وب ــالت ــالي تش ـ ـ ـ ـك ــل الروابط بين ال ــذرات .ام ــا القوى
الجزيئيــة البينيــة من نــاحيــة أخرى هي قوى تعمــل خــارج الجزيئــات (اي بين الجزيئــات) .إن طــاقــات الروابط
الكيميــائيــة (القوى الــداخليــة ) أكبر بكثير من الطــاقــات املتعلقــة بــالقوى بين الجزيئــات .ويمكن التمييز بين
ثالثة أنواع مختلفة من القوى بين الجزيئات:
 القوى ثنائي القطب  -ثنائي القطب الروابط الهايدروجينية قوى لندنالقوى الجزيئية البينية  ،إلى حد ما أو أكثر  ،تمس ــك الجزيئات ببعض ــها .إذا كانت القوى بين الجزيئات غير
موجودة  ،فس ـ ـ ـ ــتكون جميع املكون ــات الجزيئي ــة غ ــازات .ففي جزيء يتكون من ذرتين مختلفتين فس ـ ـ ـ ــيكون
ً
الزوج اإللكتروني لالصـ ــرة متواجدا معظم الوقت حول الذرة أالعلى معدل كهروسـ ــالبية كما رأينا سـ ــابقا في
الفقرة  2.1.1أنواع الروابط  .وبالتالي لدينا رابطة تس ـ ـ ـ ــاهمية أو األيونية القطبية كما ان الجزيئات التي لها
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عزم ثنائي القطب  Dipoleس ـ ـيؤدي إلى وجود قوى ثنائية القطب ثنائية القطب  Dipole-Dipoleتعمل بين
الجزيئات .وهذا ما سيتم تناوله في املثال التالي :
مثال  - 2أ:
قوى ثنائي القطب ثنائي القطب بين جزيئات حامض الهيدروكلوريك
في الش ـ ـ ـ ـك ــل  ، 2 - 2س ـ ـ ـ ــنالحظ تكون قوى ثن ــائي القط ــب ثن ــائي القط ــب تعم ــل بين جزيئ ــات كلوريــد
الهيدروجين في الحالة الغازية .

الشكل  :2 - 2قوات ثنائي القطب ثنائي القطب بين جزيئات حامض الهيدروكلوريك

سيقض ي زوج اإللكترونات للرابطة الكيميائية في الوسط معظم الوقت أقرب إلى ذرة الكلور بسبب
س ـ ـ ــالبيته االعلى .وبالتالي فإن ذرة الكلور في الجزيء تشـ ـ ــكل ً
قطبا س ـ ـ ـ ًـالبا وذرة الهيدروجين تشـ ـ ــكل
القطـب املوجـب .يتم رس ـ ـ ـ ــم تـداخالت ثنـائي القطـب ثنـائي القطـب بين الجزيئـات على هيئـة خطوط
رمادية.
تعمل قوى ثنائي القطب ثنائي القطب بين الجزيئات وذلك الن الطرف الس ـ ـ ـ ــالب الحدى الجزيئات
سـوف يجذب النهاية املوجبة لجزيء آخر .يمكن أن تضـم قوى ثنائي القطب ثنائي القطب ما يصـل
إلى  ٪1من القوى بين الذرات في الرابطة التس ـ ـ ــاهمية .وبالتالي فإن قوى ثنائي القطب ثنائي القطب
هي أضعف جدا مقارنة بالقوى التساهمية داخل الجزيئات.
الروابط الهي ــدروجيني ــة هي نوع خ ـاص من قوة ثن ــائي القط ــب .في الواقع الروابط الهي ــدروجيني ــة هي أقوى
انواع التداخالت الجزيئية .يمكن أن تشتمل رابطة الهيدروجين على ما يصل إلى ً ٪20
تقريبا من القوى التي
توجد بين ذرتين في رابطة تساهمية .يمكن أن توجد روابط الهيدروجين في السياقات التالية:
من ذرة  Hإلى ذرة  Nفي جزيء مجاور
من ذرة  Hإلى ذرة  Oفي جزيء مجاور
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من ذرة  Hإلى ذرة  Fفي جزيء مجاور
تش ـ ـ ـ ـكــل ذرة الهيــدروجين في رابطــة الهيــدروجين القطــب املوجــب بينمــا جزيء  Nأو  Oأو  Fيش ـ ـ ـ ـكــل القطــب
السالب.
املثال التالي يتناول الروابط الهيدروجينية.
مثال  -2ب
الروابط الهيدروجينية بين جزيئات املاء
تلعب الروابط الهيدروجينية ً
دورا ً
كبيرا في املاء .كما موضح في الشكل :3 – 2

الشكل  :3 - 2روابط هيدروجينية بين جزيئات املاء

يتم رس ـ ـ ـ ــم الروابط الهيـ ــدروجينيـ ــة بين ذرات الهيـ ــدروجين وذرات األوكس ـ ـ ـ ــجين في جزيء املجـ ــاور
بواسطة خطوط رمادية.
إن الروابط الهي ــدروجيني ــة في امل ــاء هي التي تعطي نقط ــة الغلي ــان الكبيرة نس ـ ـ ـ ــبي ــا للم ــاء .وتش ـ ـ ـ ـك ــل
الروابط الهيدروجينية نسبة تقارب  ٪ 20من كمية طاقة الرابطة التساهمية.
الروابط الهيدروجينية لها أيضـ ـ ــا أهمية بيولوجية كبيرة ألنها من بين عوامل أخرى تسـ ـ ــاهم في الحفاظ على
التركيب الحلزوني لجزيئات الحامض النووي.
اما قوى لندن فقد سميت باسم العالم األملاني املولد فريتز لندن .قوى لندن هي نوع من القوى موجود بين
جميع أنواع الجزيئات .في حين أن قوى ثنائي القطب ثنائي القطب تعمل فقط بين الجزيئات ثنائية القطب
والروابط الهيــدروجينيــة تعمــل فقط بين الجزيئــات التي تحتوي على الهيــدروجين من جهــة و النيتروجين او
األوكس ـ ـ ـ ــجين أو الفلور من جهة اخرى  ،تتكون قوى لندن بين جميع أنواع الجزيئات .تعمل قوى لندن على
ارتبـاط الجزيئـات فيمـا بينهـا حتى لو لم تملـك عزم ثنـائي القطـب .في حـالـة عـدم امتالك الجزيئـة لخـاص ـ ـ ـ ـيـة
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ثنائية القطب فان الس ــحابة االلكترونية املوجودة في منتص ــف الذرتين واملكونة للرابطة س ــتتوزع بالتس ــاوي
حول الذرات .ولكن إذا نظرت إلى هذه السحابة اإللكترونية في وقت محدد  ،ستجدها منزاحة الى االطراف.
يمكنــك القول أن الس ـ ـ ـ ـحــابــة اإللكترونيــة "تــدور" حول الــذرة أو الجزيء مثــل األمواج في املحيطــات وبــالتــالي
تحصـ ـ ـ ــل خاصـ ـ ـ ــية ثنائية القطب بصـ ـ ـ ــورة لحظية .يمكن لهذه اللحظات ثنائية القطب املؤقتة التفاعل مع
لحظة ثنائي القطب في الجزيء املجاور .وتس ــمى هذه التفاعالت قوى لندن وفي املثال التالي س ــوف ننظر إلى
قوى لندن التي تعمل بين جزيئات الهيدروجين.
مثال  - 2ج:
قوى لندن بين جزيئات الهيدروجين
ليس لجزيئــات الهيــدروجين املوجودة في الخــارج خــاص ـ ـ ـ ـيــة ثنــائيــة القطــب على الرغم من أن بعض
القوى تعمـل بين جزيئـات الهيـدروجين وهـذه القوى هي قوى لنـدن  ،وس ـ ـ ـ ـبـب وجود هـذه القوى هو
حركـة س ـ ـ ـ ــحنـة االكترونـات التموجيـة ممـا يثير ثنـائيـة القطـب املؤقتـة والتي تؤدي الى تـداخـل مؤقـت
بين الجزيئات والتجاذب فيما بينها  .وهذا يتمثل في الشكل .4-2

الشكل  :4 - 2قوى لندن بين جزيئات الهيدروجين

(أ) في الوسـ ــط  ،تتواجد سـ ــحابة اإللكترونات بالتسـ ــاوي حول الرابطة ولذلك في الوسـ ــط ال يوجد
عزم ثنائي االقطاب( .ب) في وقت معين  ،س ــيتم إزاحة س ــحابة اإللكترونات بحيث يكون هناك عزم
ثنــائي القطــب( .ج) في وقــت معين  ،س ـ ـ ـ ــيتم إزاحــة س ـ ـ ـ ـحــابــة اإللكترونـات بطريقــة أخرى بحيــث يتم
تحفيز عزم ثنائي القطب "جديد" .التفاعالت بين عزوم ثنائي القطب هو ما يسمى قوى لندن.
كلم ــا زادت ع ــدد االلكترون ــات املوجودة في الجزيئ ــة كلم ــا ازدادت الحرك ــة التموجي ــة لالكترون ــات
وبــالتــالي يحــث عزم ثنــائي القطــب املؤقــت بص ـ ـ ـ ــورة اكبر  ،ولهــذا الس ـ ـ ـ ـبــب تكون قوى لنــدن اكبر في
الجزيئات الكبيرة.
حتى اآلن في هذا الفص ـ ــل نظرنا باختص ـ ــار ش ـ ــديد في األنواع املختلفة من االواص ـ ــر التي يمكن أن توجد بين
ذرتين (قوى جزيئيــة) وفي أنواع مختلفــة من القوى التي يمكن أن تعمــل بين الجزيئــات (القوى الجزيئيــة) .في
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ً
ـيال في أنواع مختلفة من الروابط الكيميائية .ومن خالل ذلك سـ ــنكون
األقسـ ــام التالية سـ ــنبحث أكثر تفصـ ـ
قادرين على توضيح السبب الذي يدعو بعض الذرات الى تفضيل اتحادها عن طريق اواصر كيميائية بينما
البعض االخر ال يفضل ذلك.

 2.2الروابط التساهمية
في هذا القسم سوف نلقي نظرة على طبيعة الروابط التساهمية.
 ملاذا تتشكل الروابط التساهمية؟ ما هي التراكيب املفترضة للجزيئات ذات الروابط التساهمية؟هـذه األس ـ ـ ـ ــئلـة وغيرهـا من االس ـ ـ ـ ــئلـة املتعلقـة بـاعتبـارات الطـاقـة  ،نظريـة املـداريـة الجزيئيـة  ،تراكيـب لويس ،
نظرية  VSEPRونظرية التهجين املداري سيتم التطرق لها وتغطيتها في هذا القسم.

 2.2.1اعتبارات الطاقة
عندما تنض ـ ــم ذرتان وتش ـ ــكالن ً
جزيئا عن طريق تكوين رابطة تس ـ ــاهمية  ،يحدث ذلك ً
دائما النه بمص ـ ــطلح
الطاقة تكون هذه العملية مفض ـ ــلة فيمكن تخفيض إجمالي الطاقة عن طريق إنش ـ ــاء الرابطة التس ـ ــاهمية
وهذا هو سبب تشكيل الرابطة.

الشكل  :5 - 2مخطط سير الطاقة

إجم ــالي الط ــاق ــة بين ذرتين الهي ــدروجين ك ــدال ــة للمسـ ـ ـ ـ ــاف ــة بينهم ــا( .أ) عن ــد اقتراب اثنين من ذرات
الهيدروجين من بعض ـ ـ ــها البعض فان الطاقة الكامنة تزداد بص ـ ـ ــورة مشـ ـ ــابهة ملا يحدث عندما يتم
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تقريب قطبي شــمال مغناطيسـ ي من بعضــهما البعض( .ب) عند مســافة معينة (وهو طول الرابطة)
بين ذرات الهيــدروجين هنــاك حــد أدنى من الطــاقــة( .ج) عنــدمــا تكون ذرات الهيــدروجين بعيــدا عن
بعضها البعض تكون الطاقة صفر وهذا ما يشير الى عدم وجود اي ترابط.
في الرس ــم البياني في الش ــكل  ، 5-2يتبين أنه على مس ــافة معينة بين االنوية الذرية تكون الطاقة عند قيمتها
الدنيا .وان هذه املس ـ ــافة تتوافق مع طول الرابطة التس ـ ــاهمية بين الذرات .وعندما تكون ذرتان متباعدتان
عن بعض ـ ــهما اق ـ ـ ى ما يكون فأن الطاقة الكلية تكون مس ـ ــاوية للص ـ ــفر وهو ما يتوافق مع وجود ال تاص ـ ــر
على اإلطالق .في حين لو تم تقريـب الـذرتين م ًعـا (أقرب ممـا هو عليـه في حـال الترابط) فتزداد الطـاقـة الكليـة
زيادة كبيرة وس ــتتنافر الذرات بعض ــها عن بعض .ويمكن مقارنة هذه الحاالت مع حاالت اقطاب املغناطيس
فعند تقريب قطبين مغناطيس ـ ـ ــيين متش ـ ـ ــاب هين (كاالقطاب الش ـ ـ ــمال او الجنوب) فس ـ ـ ــتزيد الطاقة الكامنة
ً
كثيرا وسيتنافران بعضهما عن البعض االخر.

 2.2.2نظرية املدارية الجزيئية
يوض ـ ــح منحنى الطاقة في الش ـ ــكل  5 - 2أنه على مس ـ ــافة معينة بين الذرات يوجد حد أدنى من الطاقة التي
تتوافق فقط مع طول االواصـ ـ ــر (الرابطة التسـ ـ ــاهمية) .ومع ذلك ما زلنا ال نعرف شـ ـ ــيئا عن كيف وأين يتم
وضــع الزوج االلكتروني املكون للرابطة .ومما يالحظ في الشــكل  5-2عند االنتقال من اليمين إلى اليســار  ،اي
عن اقتراب الذرات من بعضهما البعض  ،ستقل الطاقة كلما اقتربنا من طول االصرة  .فكيف يمكن تفسير
هذا؟ يمكن اس ــتخدام نظرية املدارية الجزيئية لش ــرح س ــبب تش ــكل بعض الذرات على ش ــكل جزيئات وملاذا
ال تتشكل البعض اآلخر على شكل جزيئات.
عنــدمــا تقترب ذرتــان من بعض ـ ـ ـ ــهمــا البعض  ،فــإن "املــدارات الــذريــة" س ـ ـ ـ ــوف "تنــدمج" م ًعـا وتتكون مــدارات
جــديــدة تس ـ ـ ـ ــمى بــاملــدارات الجزيئي ــة .في هــذه املــدارات الجزيئي ــة س ـ ـ ـ ــيتم اس ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــافــة إلكترونــات الرابط ــة
التساهمية .هناك نوعان من املدارات الجزيئية:
 مدارات تاصرية او ترابطية  ،املشار إليها بالحروف اليونانية σ مدارات مضادة للتاصر او الترابط ُ ،يشار إليها بـ ( *) σتمتلك املدارات التاص ــرية او الترابطية مس ــتويات طاقة أقل مقارنة مع املدارات املض ــادة للتاص ــر  .وكما هو
الحال بالنسبة للمدارات الذرية فان املدارات الجزيئية قادرة على استضافة إلكترونين .في املثال التالي نحن
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بصـ ـ ـ ـ ــدد معرفـة كيف ان املـداران الـذريـان لـذرات الهيـدروجين "تنـدمـاجن" م ًعـا وتش ـ ـ ـ ــكالن مـدارين جزيئيين
خالل تشكيل جزيء الهيدروجين.
وممــا يجــدر االشـ ـ ـ ـ ــارة اليــه هو انــه عنــدمــا نتحــدث عن املــدارات (كمــا في الفصـ ـ ـ ـ ــل االول) فـأننــا نتحــدث عن
النم ــاذج الري ــاض ـ ـ ـ ـي ــة الق ــادرة على ش ـ ـ ـ ــرح الظواهر الفيزي ــائي ــة والكيمي ــائي ــة املختلف ــة .ويتض ـ ـ ـ ــح أن الظروف
الفيزيائية والكيميائية الفعلية ليس ـت بالض ــرورة تتفق مع هذه النماذج ولكن النماذج الفعالة فقط تش ــرح
بعض السلوكيات والظروف.
مثال  - 2د:
املدارات الجزيئية في جزيء الهيدروجين
ً
تم التطرق الى مث ــال جزيء الهي ــدروجين ألن ــه بس ـ ـ ـ ــيط نس ـ ـ ـ ــبي ــا إذ يتحتوي الكترون ــان فقط ويتم
اس ــتض ــافة كل إلكترون تكافؤ من الكترونات ذرات الهيدروجين في املدار  .1sعندما يقترب املداران
األوالن من بعض ـ ـ ـ ــهم ــا البعض  ،يتكون م ــداران جزيئي ــان ج ــدي ــدان اح ــدهم ــا م ــدار ترابطي واالخر
مداري مضاد للترابط وكما موضح في الشكل .6-2

الشكل  :6 - 2املدارات الجزيئية في جزيء الهيدروجين

(أ) املداران الذريان ( )1sعندما تظهر كل ذرة بصورة منفردة (ب) املداران الذريان "يندمجان" معا
 ،ويتم إنشاء اثنين من املدارات الجزيئية .احد املدارات الجزيئية هو املدار الترابطي (  ) 1sواالخر
هو املدار املضاد للترابط ( *.) 1s
ً
نظرا ألن مـدارات الرابطـة الجزيئيـة تكون أقـل في مس ـ ـ ـ ــتوى الطـاقـة من مـدارات الـذرتين املفردتين ،
لذلك تفضـل إلكترونا التكافؤ البقاء في املدار الترابطي  .كما ان مسـتوى الطاقة للمدارات املضـادة
للترابط تكون أعلى من املــدارات الــذريــة وبــالتــالي لن يتم اس ـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ـ ــافــة إلكترونــات التكــافؤ في هــذه
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املـدارات .وبـالتـالي يمكن التقليـل من الطـاقـة الكليـة فيكون من املفض ـ ـ ـ ــل أن تقوم ذرتـا الهيـدروجين
بإنشاء جزيء الهيدروجين.
يمكن تعيين الرابطة التساهمية مع ما يسمى رتبة االصرة وفقا للمعادلة التالية:
رتبة االصرة = ](االلكترونات في مدارات االرتباط) – (االلكترونات في املدارات املضادة لالرتباط)[ ÷ 2
يرتبط ترتيب االواص ـ ـ ــر بالطاقة الرابطة .االواص ـ ـ ــر األكبر تتطلب طاقة االواص ـ ـ ــر األكبر .في حالة مع جزيء
الهيدروجين (الش ـ ـ ـ ــكل  ) 6 - 2هناك إلكترونان في الرابطة املدارية  s 1و ص ـ ـ ـ ــفر من اإللكترونات في املدارات
املضـ ـ ـ ــادة للترابط ( * ) 1ق .هذا يعطي االصـ ـ ـ ــرة  H-Hالتسـ ـ ـ ــاهمية ترتيب اواصـ ـ ـ ــرمن  1ويتوافق إلى اصـ ـ ـ ــرة
واحدة .إذا كان أمر الرابطة ســيكون ( 2املوافق رابطة مزدوجة ) طاقة الرابطة ســيكون أكبر .في املثال التالي
 ،نكتشف ملاذا ال تنضم ذرات هيليوم وتشكل جزيء الهيليوم (.)He2
مثال  - 2ه:
املدارات الجزيئية في "جزيء الهيليوم"
تحتوي ذرة الهيليوم على كـل من إلكترونـات التكــافؤ في املـدار  .s1عنــدمـا تقترب ذرتـان من الهيليوم
يمكن تشكيل اثنين آخرين املدارية الجزيئية التي توضح في الشكل .7-2

الشكل  :7 - 2املدارات الجزيئية في "جزيء الهيليوم"

(أ) املــداران الــذريــان ( )s1عنــدمــا تظهر في واحــدة من الــذرات( .ب) املــداان الــذريــان "يــذوبــان" معــا
واثنين من املـدارات الجزيئيـة الجـديـدة التي تم إنشـ ـ ـ ــااهـا .واحـدة من املـدارات الجزيئيـة هي املـداريـة
الرابطة (  ) S1واآلخر مداري مضـ ــاد للترابط ( *  ) s1ولكن ال يتم إنشـ ــاء رابطة كيميائية ألن ترتيب
الرابطة هو صفر.
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ً
نظرا ألنه يمكن استضافة إلكترونين فقط في كل مدار  ،يجب أن يكون العدد اإلجمالي إللكترونات
التك ــافؤ األربع ــة وزع ــت في كــل اثنين من اإللكترون ــات في امل ــدار الترابطي واثنين من اإللكترون ــات في
املدارية املضادة للترابط  .ثم يتم حساب رتبة االصرة باستخدام املعادلة (: )1 - 2

هذا املوقف يعطي رتبة االصرة بقيمة صفر ً
وفقا للمعادلة ( )1 - 2وبالتالي فهو غيرمفيد الثنين من
ذرات الهيليوم لالنض ـ ــمام وتش ـ ــكيل رابطة تس ـ ــاهمية .هذا هو الجواب على الس ـ ــؤال حول الس ـ ــبب
الثنين من ذرات الهيدروجين تكون جزي ًءا بينما ذرات الهيليوم ال تفعل ذلك.
عند الحديث عن النظرية املدارية الجزيئية  ،يجب أن تكون على دراية بما يلي:
 ان املدارات الذرية إللكترونات التكافؤ هي فقط التي تتحول إلى مدارات جزيئية. إجمالي عدد املدارات الذرية لتكافؤ اإللكترون يساوي عدد املدارات الجزيئية.ُ
بالنسبة إلى ذرتين متطابقتين :تشار إلى املدارات الجزيئية (الرابطة املدارية) و (* ) (املدارية املضادة للترابط
) يتبع على التوالي اسم املدارات الذرية السابقة (انظر على سبيل املثال الشكل  6-2و الشكل . ) 7 - 2
يمكن أن تكون مهمة صـعبة للغاية معرفة املدارات الجزيئية التي تشـكلت ومسـتويات الطاقة هذه املدارات
لها عندما ننظر إلى ذرات أخرى غير الهيدروجين والهيليوم ؛ خاص ــة عندما يكون التعامل مع ذرات مختلفة
بأعداد مختلفة من إلكترونات التكافؤ في أنواع مختلفة من املدارات الذرية.
في هـذا الكتـاب  ،لن نـذهـب أكثر إلى النظريـة املـداريـة الجزيئيـة .كـان هـذا مجرد مقـدمـة موجزة لنموذج يمكن
أن يفســر ملاذا تشــكل بعض الذرات جزيئات وملاذا ال تفعل ذرات أخرى .األمر كله مســألة رتبة االواصــر  .إذا
كـان ترتيـب الرابطـة ص ـ ـ ـ ـ ً
ـفرا  ،فلن يكون هنـاك فـائـدة من حيـث تكوين الجزيء .إذا كـان ترتيـب الرابطـة أكبر
من الصفر  ،ومن املفيد من حيث الطاقة تكوين جزيء.
النظرية املدارية الجزيئية يمكن أن تسـتخدم أيضـا لشـرح الظواهر األخرى مثل الصـفات الدايامغناطيسـية
والب ـ ــارامغن ـ ــاطيس ـ ـ ـ ـي ـ ــة .وف ًق ـ ـا لق ـ ــاع ـ ــدة هون ـ ــد ( Hundانظر الفقرة  1.2.2تكوين اإللكترون )  ،س ـ ـ ـ ــتقوم
اإللكترونـات بـذلـك تفضـ ـ ـ ـ ــل أن تظـل غير مـدروسـ ـ ـ ـ ــة في املـدارات الـذريـة إذا كـان ذلـك ممك ًنـا .هـذا هو الحـال
أيض ـ ـ ـ ــا في الجزيئية املدارات .إذا كان من املمكن أن تظل اإللكترونات غير مدرجة في املدارات الجزيئية فإنها
س ـ ـ ـ ــتفعل ذلك س ـ ـ ـ ــوف تظهر الجزيئات مغناطيس ـ ـ ـ ــية .هذا هو الحال مع جزيء األكس ـ ـ ـ ــجين ( ) O2الذي له
إلكترونان غير متشابهين في اثنين من املدارات املضادة للترابط .
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 2.2.3تراكيب لويس
في القســم  2.2.2النظرية املدارية الجزيئية رأينا من بين أشــياء أخرى يمكن تفســير رتبة االصــرة من النظرية
املدارية الجزيئية .س ــنبحث في هذا القس ــم في نظرية أخرى يمكن أن تفس ــر رتبة االص ــرة وكذلك مس ــاعدتنا
في تحديد موقع الذرات داخل الجزيء بالنسـ ـ ــبة لبعضـ ـ ــها البعض .نحن الذهاب لقضـ ـ ــاء بعض الوقت على
نظرية لويس التي سميت على اسم العالم األمريكي لويس.
ً
وفقا لنظرية لويس  ،يكون للذرات هدف واحد عند انضمامها وتشكيل جزيئات:
الهــدف من الــذرات أثنــاء تكوين الجزيئــات هو الحص ـ ـ ـ ــول على التكــافؤ املــداري اإللكترون مليئــة اإللكترون
(نظرية لويس)
دعونـا ننس ـ ـ ـ ـ ى كـل ش ـ ـ ـ ـ يء عن النظريـة املـداريـة الجزيئيـة ونفكر فيمـا يتعلق بـاملـدارات الـذريـة .عنـدمـا الـذرات
تنتض ـ ـ ـ ــم وتش ـ ـ ـ ـك ــل الجزيئ ـات والتي س ـ ـ ـ ــوف تس ـ ـ ـ ــعى للحص ـ ـ ـ ــول على م ــدارات التك ــافؤ اإللكتروني ــة املليئ ــة
باإللكترونات وفقا لنظرية لويس .هذا يعني ما يلي:
الهي ــدروجين يس ـ ـ ـ ــعى أن يكون مح ــاط ــا ب  2من اإللكترون ــات بحي ــث يتم م ــلء التك ــافؤ اإللكترون امل ــدار s1
الذرية مع اإللكترونات.
تسعى العناصر في الدورة الثانية إلى أن تكون محاطة ب ـ  8إلكترونات بحيث ان اإللكترون التكافؤ للمدارات
الذرية (  s2و  ) p2 × 3س ـ ـ ــيتم ملؤها باإللكترونات .يش ـ ـ ــار إلى ذلك باس ـ ـ ــم قاعدة الثماني ألن "الثماني" تعني
"ثمانية".
يمكن للذرات الحص ـ ـ ــول على هذا من خالل مش ـ ـ ــاركة اإللكترونات .العناص ـ ـ ــر في الدورة الثالثة ولها القدرة
ً
على أن تكون محاطا بأكثر من ثمانية إلكترونات ألن مداراتها الذرية ثالثية األبعاد الفارغة يمكن أن تساعد
في ذلك الســتضــافة أزواج اإللكترون املشــتركة .عندما تريد تحديد ترتيب الرابطة في جزيء  ،الجزيء مع كل
ذراتـه يمكن كتـابتهـا مـا يس ـ ـ ـ ــمى في ش ـ ـ ـ ـكـل نقطـة  .يتم ذلـك عن طريق كتـابـة رمز حرف الـذرة محـاط بعـدد من
النقاط املقابلة لعدد إلكترونات التكافؤ لتلك الذرة املعينة.
ثم يمكن دمج الذرات في أشكال النقاط في هياكل لويس لجزيئات مختلفة .أوال نذهب لكتابة ذرات مختلفة
في "شكل نقطة" في املثال التالي.
مثال  - 2و:
الذرات في "الترميز النقطي"
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في الشكل  8 - 2ذرات مختلفة ترد في شكل نقطة اإللكترون  .أول عدد من اإللكترونات التكافؤ هو
مــا تحــدد من موقعــه في الجــدول الــدوري .ثم يتم وض ـ ـ ـ ــع عــدد من النقــاط حول رمز للــذرة املقــابلــة
لعدد إلكترونات التكافؤ .علينا أن نالحظ أنه هو فقط إلكترونات التكافؤ التي تمثلها النقاط.

الشكل  :8-2الذرات في "تدوين النقاط"
تحتوي ذرة الهيدروجين على إلكترون واحد للتكافؤ  ،وذرة الهيليوم بها إلكترونان متس ـ ـ ــاويان  ،ذرة
الس ـ ـ ـ ــيليكون ل ــدي ــه أربع ــة إلكترون ــات للتك ــافؤ و ذرة األركون له ــا ثم ــاني ــة إلكترون ــات التك ــافؤ (يتم
استكمال قاعدة الثماني كما في األركون).
يتوافق ع ــدد النق ــاط مع ع ــدد إلكترون ــات التك ــافؤ في ال ــذرة املعين ــة .عن ــدم ــا ال ــذرة مح ــاط بثم ــاني ــة
إلكتروناتً .
غالبا ما توضع اإللكترونات في أزواج .مثل هذا يسمى زوج اإللكترون الزوج الوحيد.
باس ـ ـ ــتخدام نظرية لويس والذرات في "أش ـ ـ ــكال اإللكترون بش ـ ـ ــكل النقطة"  ،نحن على اس ـ ـ ــتعداد للنظر في
كيفيـة رتبـت الـذرات داخـل الجزيئـات بـالنس ـ ـ ـ ـبـة لبعض ـ ـ ـ ـهـا البعض .عنـدمـا يس ـ ـ ـ ــمى لويس بنيـة جزيء أو يتم
تدوين أيون مركب  ،يجب اتباع اإلرشادات التالية:
تح ـ ــدي ـ ــد الع ـ ــدد اإلجم ـ ــالي إللكترون ـ ــات التك ـ ــافؤ للجزيء  /مرك ـ ــب أيون .يتم ذل ـ ــك عن طريق جمع ع ـ ــدد
اإللكترونات التكافلية للذرات الفردية (باإلض ــافة إلى "األيونية اإلض ــافية" الش ــحنة النهائية "إذا كنا نتعامل
مع أيون مركب) .وبالتالي عدد "النقاط" للذرات الفردية يجب أن تحسب.
قم بتوصيل جميع الذرات باستخدام زوج إلكترون واحد.
قم بترتيـب إلكترونـات التكـافؤ املتبقيـة مثـل ذرات الهيـدروجين التي تحيط بهـا ذرتـان و أن قـاعـدة الثمـانيـات
راض ـ ـ ــية عن العناص ـ ـ ــر من الدورة الثانية  .قد يكون من الض ـ ـ ــروري ترك املزيد من زوج إلكترون واحد يكون
ً
جزءا من رابطة كيميائية (إنشاء روابط ثنائية أو ثالثية).
( )2 - 2في األمثلة التالية  ،سـ ـ ـ ــنقوم بتدوين تراكيب لويس ملختلف الجزيئات واأليونات املركبة باسـ ـ ـ ــتخدام
هذه الخطوات الثالث الواردة في (.)2 - 2
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مثال :G -2
جزيء األمونيا في بنية لويس
يتكون جزيء األمونيـ ــا من ثالث ذرات هيـ ــدروجين وذرة نيتروجين واحـ ــدة .كيف هي هـ ــذه الـ ــذرات
وض ـ ــعت بالنس ـ ــبة لبعض ـ ــهم البعض؟ لإلجابة على هذا الس ـ ــؤال  ،س ـ ــنقوم بتدوين بنية لويس ً
وفقا
لإلرشادات الواردة في (. )2 - 2
عدد إلكترونات التكافؤ = ( 5من النيتروجين) ( 1 × 3 +من الهيدروجين) = 8
استخدم زوج إلكترون واحد لتوصيل كل زوج من ذرات NH
يتم ترتيـب آخر  2 = 2 × 3 - 8من اإللكترونـات بحيـث يتم اس ـ ـ ـ ــتيفـاء قـاعـدة الثمـاني تم رس ـ ـ ـ ــم هـذه
الخطوات الثالث في الشكل .9-2

الشكل  :9 - 2تراكيب لويس لجزيء األمونيا
الخطوات الثالث في كتــابـة هيكــل لويس .قـاعـدة الثمــاني يجــب أن تكون راض ـ ـ ـ ـيــة عن جميع الـذرات
املوجودة في مركب .وبالتالي يتم وضع الزوج الوحيد على ذرة النيتروجين.
الطريق ــة الوحي ــدة التي يمكن به ــا تحقيق ق ــاع ــدة الثم ــاني هي وض ـ ـ ـ ــع ال ــذرات واإللكترون ــات كم ــا تم
التخطيط له ــا  .عالوة على ذل ــك ُ ،يرى أن روابط  NHالثالث ــة تتكون من أزواج إلكتروني ــة واح ــدة
تتوافق مع اصرة واحدة.
هكـذا أخبرنـا هيكـل لويس أن ذرة النيتروجين في جزيء األمونيـا يوض ـ ـ ـ ــع في الوس ـ ـ ـ ــط املتص ـ ـ ـ ــل بكـل من ذرات
الهيدروجين الثالثة بواسـ ـ ـ ــطة روابط مفردة .مزيد من ازواج وحيدة "مرتبط" بذرة النيتروجين .نحن نعرف
اآلن ش ـ ـ ــيئا عن الترتيب الداخلي للذرات وأزواج وحيدة داخل الجزيء لكننا ال نعرف عن الهندس ـ ـ ــة الفعلية
للجزيء.
في جزيء األمونيــا جميع الروابط هي روابط واحـدة .في وقـت مـا من أجـل تلبيــة قـاعـدة الثمــانيــة للويس يجــب
تدوين البنى لبعض الجزيئات  ،من الض ـ ــروري ترك أكثر من زوج إلكترون واحد في االواص ـ ــر  .هذا يؤدي إلى
ترتيب رابطة أعلى من  .1سننظر في مثل هذه الحالة لجزيء نشبع.
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مثال  - 2ح:
جزيء ثاني أكسيد الكربون في بنية لويس
يتكون جزيء ثاني أكس ـ ــيد الكربون من ذرة كربون واثنين من ذرات األكس ـ ــجين .أكتب هيكل لويس
لهذا الجزيء من أجل التحقيق في لرتبة االص ـ ــرة من االواص ـ ــر داخل مركب .وبالتالي  ،نتبع املبادئ
التوجيهية الواردة في (. )2 - 2
عدد اإللكترونات التكافؤ = ( 4من الكربون) ( 6 × 2 +من األكسجين) = 16
استخدم زوج إلكترون واحد لتوصيل كل رابطة CO
ً
إلكترونا بحيث تكون قاعدة الثماني مض ـ ـ ـ ــمونة لجميع الذرات الثالث ال
رتب آخر 12 = 2 × 2 - 16
يمكن تلبية قاعدة الثماني إال إذا كان كل ابط ً CO
مكونا من أزواج من اإللكترونات تس ـ ــاوي أربعة
ر
إلكترونات .هذا يتوافق مع االواصر املزدوجة .تم رسم الخطوات الثالث في الشكل .10 -2

الشكل  :10 - 2هيكل لويس لجزيء ثاني أكسيد الكربون
الخطوات الثالث في كتابة تراكيب لويس .قاعدة الثماني يجب أن تكون راض ـ ـ ـ ــية عن جميع الذرات
املوجودة في مركب .لذلك من الضروري وجود روابط مزدوجة بين ذرة الكربون وذرات األوكسجين.
بهذه الطريقة أخبرنا تركيب لويس بالنس ـ ــبة لثاني أكس ـ ــيد الكربون أن ذرة الكربون في هذا الجزيء
وض ـ ـ ــعت في املركز .كل ذرة أوكس ـ ـ ــجين مرتبطة بذرة الكربون و زوجان وحيدان "تبقى " على كل ذرة
أوكسجين .لكن من تركيب لويس  ،ال نعرف ً
شيئا عن الهندسة الجزيئية في الواقع.
ونحن نعلم أن الهيــدروجين (عن الــدورة االولى ) يس ـ ـ ـ ــعى ليكون محــاطــا من قبــل اثنين من اإللكترونــات وأن
عناص ـ ـ ــر من الدورة الثانية يتابع إرض ـ ـ ــاء قاعدة الثماني بتطويقه من قبل ثمانية إلكترونات .العناص ـ ـ ــر من
دورة  3الثــالثــة وأس ـ ـ ـ ـفــل منهــا يمكن إال عن طريق وتحيط بهــا أكثر من ثمــاني ذرات بس ـ ـ ـ ـبــب املــدارات  -dبهم
فارغة القادرة على املس ــاعدة في اس ــتض ــافة أكثر من اإللكترونات الثمانية .س ــننظر أكثر في مثل هذه الحالة
لجزيء من سداس ي فلوريد الكبريت الذي سنقوم بتكوين بنية لويس من أجله.
مثال  - 2أ:
جزيء سداس ي فلوريد الكبريت في بنية لويس
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يتكون جزيء  SF6من ذرة واحدة من الكبريت وسـ ـ ــت ذرات من الفلور .نود أن نكتب تركيب لويس
له ــذا الجزيء من أج ــل معرف ــة ش ـ ـ ـ ـ يء عن الترتي ــب ال ــذري ال ــداخلي و مواقف أالزواج االلكتروني ــة
الوحيدة في هذا الجزيء .وبالتالي  ،يتم اسـ ـ ـ ــتخدام اإلجراء املكون من  3خطوات املعطاة بواسـ ـ ـ ــطة
(. )2 - 2
مرة أخرى:
عدد اإللكترونات التكافؤ = ( 6من الكبريت) ( 7 × 6 +من الفلور) = 48
اسـتخدام زوج واحد من اإللكترونات  .االواصـر  .SFالكبريت هو من الدورة الثالثة يمكن أن تكون
محاطة بأكثر من ثمانية إلكترونات.

يتم ترتي ــب م ــا تبقى من  36 = 2 × 6 - 48إلكترو ًن ـا بحي ــث يتم تطبيق ق ــاع ــدة الثم ــاني لجميع ذرات

الفلور.

الشكل  :11 - 2بنية لويس لجزيء سداس ي فلوريد الكبريت

الخطوات الثالث في كتـابـة تراكيـب لويس .قـاعـدة الثمـاني يجـب أن تكون مطبقـة على جميع الـذرات
املوجودة في مركب .الكبريت من الدورة الثالثة لديه القدرة على أن يحيط به أكثر من ثمانية أزواج
من اإللكترونات باستخدام املدارات ثالثية األبعاد الفارغة.
من تراكيب لويس  ،نعلم اآلن أن ذرة الكبريت موض ــوعة في الوس ــط وترتبط ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ س ــت ذرات فلورية
بـاواص ـ ـ ـ ــر واحـدة .عالوة على ذلـك  ،نعلم أن كـل ذرة مفلورة محـاطـة بثالثـة أزواج .لكن من تراكيـب
لويس  ،ال نعرف ً
شيئا عن الهندسة الفعلية للجزيء.
يمكن أي ً
ض ـ ـ ـ ـ ـا تطبيق اإلجراء املكون من  3خطوات املعط ــاة في الفقرة ( )2 - 2على األيون ــات املركب ــة مث ــل
الكبريتات  ،نترات  ،الس ـ ـ ـ ــيانيد إل  .س ـ ـ ـ ــنبحث أكثر في ذلك في املثال التالي حيث بنية لويس للنترات س ـ ـ ـ ــيتم
كتابتها .خالل هذا اإلجراء سوف نواجه مفهوم تراكيب الرنين.
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مثال  - 2ي:
النترات في تراكيب لويس
النترات ( ) - 3يتكون من ذرة النيتروجين وثالث ذرات أوكس ــجين زائد ش ــحنة س ــالبة واحدة  .اكتب
تراكيب لويس لهذا أليون املركب .وبالتالي نستخدم الخطوات الثالث التي قدمها الفقرة (. )2 -2
عدد إلكترونات التكافؤ = ( 5من النيتروجين) ( 6 × 3 +من األكسجين) ( 1 +شحنة نفاثية إضافية
واحدة) = 24
استخدام زوج واحد من اإللكترونات .ال االواصر.
ً
إلكترونا بحيث يتم تلبية قاعدة الثماني لجميع الذرات.
يتم ترتيب ما تبقى من 18 = 2 × 3 - 24
من الضـ ـ ـ ــروري هنا أن تكون إحدى اواصـ ـ ـ ــر  NOاصـ ـ ـ ــرة مزدوجة .وقد أثبتت التجارب ذلك طاقة
الرابطة لالواصر  NOالثالثة متساوية مما يشير إلى أن جميع االواصر  NOالثالثة متشابهة.
ً
إذن أنت تعتبر بنية لويس للنترات خليطا من التراكيب الثالثة الواردة في الش ـ ــكل  .)3( 2.12تس ـ ــمى
هذه التراكيب الثالثة املحتملة من لويس الواردة في الشكل  )3( 12 - 2بنيات الرنين.
ً
بدال من ذلك  ،يمكن رسم الروابط بواسطة خط كامل واحد وخط منقط إلظهار حالة الرنين.

الشكل  :12 - 2تراكيب لويس للنترات
تركيب لويس للنترات هو مزيج من ثالثة تراكيب من الرنين.
من تركيب لويس  ،نعلم اآلن أن بنية النترات تعطى بواسطة ثالثة تراكيب للرنين.
عالوة على ذلــك  ،لــدينــا معلومــات حول ترتيــب االواص ـ ـ ـ ــر (أكبر من  1وأقــل من  )2وتنس ـ ـ ـ ـيــب ثنــائي
وحيد .لكننا ال نعرف ً
شيئا عن الهندسة الفعلية لأليون املركب.
في األمثلــة التي نظرنــا إليهــا حتى اآلن في هــذا القس ـ ـ ـ ــم  ،ـكـان من الواض ـ ـ ـ ــح تمــا ًمـا أي ذرة التي س ـ ـ ـ ــتكون الــذرة
املركزيـة .بـالنس ـ ـ ـ ـبـة لبعض الجزيئـات أو األيونـات املركبـة  ،إال أنـه ليس من الواض ـ ـ ـ ــح دائ ًمـا أي ذرة هي الـذرة
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املركزي ــة .من أج ــل أن تكون ق ــادرة على ت ــدوين بني ــة لويس ملث ــل ه ــذا الجزيء أو املرك ــب أاليوني  ،علين ــا أن
نقدم مفهوم الشحنة  .الشحنة للذرة في الجزيء أو مركب أيوني لديه التعريف التالي:

ً
يتم تحـديـد عـدد اإللكترونـات املحيطـة أوال بقس ـ ـ ـ ـمـة عـدد اإللكترونـات الرابطـة بـالتس ـ ـ ـ ــاوي بين الـذرتين من
ً
بينهـا الرابطـة الكيميـائيـة .ثـانيـا  ،يمكنـك حس ـ ـ ـ ــاب عـدد اإللكترونـات املحيطـة للـذرة على تركيـب لويس .عـدد
إلكترونات التكافؤ لعنصر معروف من الترتيب اإللكتروني وبالتالي من موقعها في الجدول الدوري .في املثال
التـالي نحن نـذهـب لكتـابـة تركيـب لويس لجزيء أوكس ـ ـ ـ ـيـد النيتروجين ومن مفهوم الش ـ ـ ـ ــحنـة نحن ذاهبون
لتقييم أي من تراكيب لويس املمكنة هي األكثر واقعية.
مثال  - 2ك:
جزيء أوكسيد النيتروجين في بنية لويس
في جزيء  NO2ليس من الواض ـ ـ ـ ــح أي من الـذرات التي يجـب أن تكون هي الـذرة املركزيـة وكيف يتم
ترتيـب اإللكترونـات من أجـل تلبيـة قـاعـدة الثمـاني لكـل ذرة .عنـدمـا املبـادئ التوجيهيـة الواردة في (-2
 ، )2يمكنك الوصـ ــول إلى تراكيب لويس الثالثة الواردة في الشـ ــكل  13 - 2أ .من أجل الحكم أي من
ً
هذه التراكيب الثالثة هي األكثر واقعية  ،يجب تحديد الشحنة لكل ذرة ً
وفقا لـلفقرة ( . )3 -2أوال ،
يتم "مش ــاركة" إلكترونات الرابطة بالتس ــاوي بين الذرات كما هو موض ــح في الش ــكل  13 - 2ب .عدد
اإللكترونات املحيطة بكل ذرة يتم حسابه العدد .
بعد ذلك يتم اس ــتخالص إلكترونات التكافؤ لهذا العنص ــر من عدد اإللكترونات املحيطة بها وبعد
ذلك تكتب الرس ـ ـ ــوم املوض ـ ـ ــحة في الش ـ ـ ــكل  13 - 2ب .الجزيئات تس ـ ـ ــعى عادة لتكون منخفض ـ ـ ــة في
ً
عموما أن يكونوا في رس ـ ـ ــوم منخفض ـ ـ ــة الطاقة قدر اإلمكان.
الطاقة قدر اإلمكان  ،من املفيد لهم
وبالتالي فإن األكثر واقعية هي تراكيب لويس الواردة في الش ـ ــكل  13-2أ و ب هما في االعلى للرس ـ ــم .
وب ــالت ــالي ويمكن اعتب ــار تراكي ــب لويس لجزيء NO2ب ــأنه ــا مزيج من اثنين من التراكي ــب الواردة في
الشكل  13 -2ج.
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الشكل  13 - 2تراكيب لويس لجزيء أوكسيد النيتروجين

(أ) ثالثــة تراكيــب لويس ممكنــة( .ب) يتم تحــديــد الش ـ ـ ـ ــحنــة لجميع الــذرات الثالث في املركــب( .ج)
ترتبط الــذرات أالدنى بمسـ ـ ـ ــتوى الطــاقــة .وبــالتــالي فــإن أول تركيبين همــا أكثر واقعيــة من التركيــب
األخير .تركيب لويس بالتالي يعتبر لجزيء  NO2مز ًيجا من التركيبين العلويين.
يتبين في الش ـ ـ ـ ـكــل  13 - 2ب أن الش ـ ـ ـ ــحنــة يتم تحــديــدهــا في الفــارق بين عــدد اإللكترونــات املحيطــة
واإللكترونات التكافؤ لذرة معينة .االص ــرة الواحدة "النص ــف" يعطي  1اإللكترون للذرة املحيطة ،
الرابطــة املزدوجــة "نص ـ ـ ـ ــف" يعطي  2إلكترون للــذرة املحيطــة ونص ـ ـ ـ ــف الرابطــة الثالثيــة يعطي 3
إلكترونـات للـذرة املحيطـة  .ولكن من تركيـب لويس نحن ال نعرف ش ـ ـ ـ ــيئـا حول الهنـدسـ ـ ـ ـ ــة الفعليـة
للجزيء.
في بنيـة لويس  ،لدينـا اآلن أداة مفيـدة يمكن أن تتنبـأ بالترتيبـات واملواقف الذرية الداخليـة من أزواج وحيـدة
داخ ــل الجزيئ ــات واأليون ــات املركب ــة .وعالوة على ذل ــك يمكنن ــا الحص ـ ـ ـ ــول على معلوم ـات قيم ــة حول رت ــب
االواصـ ــر (سـ ــواء كنا نتعامل مع اواصـ ــر فردية أو مزدوجة أو ثالثية) ويمكننا الحصـ ــول على معلومات عنها
تراكيب الرنين في نهاية املطاف .يمكن أن يكون مفهوم الش ـ ــحنة ً
مفيدا أي ً
ض ـ ـا في الحكم على أي منها تراكيب
لويس املمكنة هي األكثر واقعية.

لكن تراكيب لويس ال تخبرنا ً
شيئا عن الهندسة الفعلية للجزيئات أو األيونات املركبة.

ملاذا هو جزيء ثاني أكسيد الكربون خطي؟
ملاذا يكون جزيء املاء على شكل V؟
ملاذا تحقق جزيئات األمونيا شكل هرم ثالثي الزوايا؟
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ويمكن العثور على إجابات هذه األسئلة في نظرية  VSEPRالتي هي موضوع القسم التالي.

 2.2.4نظرية VSEPR
 VSEPRتن ــافر مزدوج ــات إلكترون ــات التك ــافؤ .يمكن اس ـ ـ ـ ــتخ ــدام نظري ــة  VSEPRللتنبؤ الفعلي بهن ــدس ـ ـ ـ ـ ــة
الجزيئــات األيونــات املركبــة .أن تكون أكثر دقــة هي مسـ ـ ـ ـ ــألــة تحــديــد اتجــاهــات االواص ـ ـ ـ ــر والزوايــا من الــذرة
ً
املركزية في جزيء أو أيون مركب إلى الذرات األخرى .نظرية  VSEPRيمكن جدا س ـ ـ ـ ــتوض ـ ـ ـ ــع قريبا على النحو
التالي:
س ـ ـ ـ ــتكون مجموعــات اإللكترون املحيطــة بــالــذرة املركزيــة في جزيء أو أيون مركــب تقع بعيــدا عن بعض ـ ـ ـ ـهــا
البعض ممكنة.
يعتمد هذا البيان أو التعريف على عدد ال يح ى من الدراسات التجريبية للعديد عدد الجزيئات املختلفة
واأليونات املركبة  .والسؤال ذات الصلة هو اآلن ما مجموع اإللكترونات هنا حقا؟ الجواب على ذلك هو أن
مجموعة اإللكترونات يمكن أن تكون على النحو التالي:
 اصرة مفردة ( تتألف من زوج من اإللكترونات (واحد زوج وحيد من اإللكترونات) اصرة مزدوجة ( تتألف من  2من أزواج اإللكترونات ( اربعة من اإللكترونات) اصرة ثالثية ( تتألف  3أزواج من اإللكترونات (ستة من اإللكترونات) مزدوج الكتروني ( تتألف من زوج إلكتروني "حر " (  2من االلكترونات) الكترون منفرد ( جذر حر )عنـدمـا يتعين علينـا تحـديـد عـدد مجموعـات اإللكترونـات التي تحيط الـذرة  ،فـإن بنيـة لويس يمكن أن تكون
مساعدة كبيرة (انظر القسم السابق  2.2.3تركيب لويس ) .من تركيب لويس لجزيء معين يمكن ببساطة
حس ـ ـ ـ ـ ــاب ع ــدد الروابط واألزواج االلكتروني ــة الوحي ــدة التي تحيط ال ــذرة .به ــذه الطريق ــة يكون ل ــدي ــك ع ــدد
مجموعــات اإللكترونــات .تخبرنــا نظريــة  VSEPRأن مجموعــات اإللكترونــات هــذه س ـ ـ ـ ــتوض ـ ـ ـ ــع متبــاعــدة قــدر
اإلمكان.
في املثال التالي  ،ســوف نســتخدم نظرية  VSEPRللتنبؤ بالهندسـة الجزيئية لجزيء املاء وجزيء ثاني أكســيد
الكربون .بهذه الطريقة س ـ ـ ــوف نكتش ـ ـ ــف ملاذا جزيء ثاني أكس ـ ـ ــيد الكربون هو خطي وملاذا جزيء املاء على
شكل .V
مثال  -2ر:
 CO2و  ، H2Oنظرية VSEPR
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نود أن نتوقع الهنــدسـ ـ ـ ـ ــة الجزيئيــة لجزيء املــاء وجزيء ثــاني أوكس ـ ـ ـ ـيــد الكربون على التوالي .نظريــة
 VSEPRهي أداتنا لحل هذه املسـ ــألة وهي تخبرنا بأن مجموعات اإللكترونات سـ ــيتم وضـ ــعها بشـ ــكل
يحيط بالذرة املركزية بصورة متباعدة بقدر اإلمكان.
والخطوة األولى هي كتابة تركيب لويس للجزيئين من أجل أن تكون قادرة على حس ـ ـ ـ ــاب فقط عدد
مجموعات اإللكترونات املحيطة بالذرة املركزية .ويتم ذلك في الشكل .14-2

الشكل  :14 - 2مجموعات اإللكترونات في  H2Oو CO2
من تركي ــب لويس  ،يتم حس ـ ـ ـ ـ ــاب ع ــدد مجموع ــات اإللكترون ــات املحيط ــة ب ــال ــذرات املركزي ــة .ذرات
األوكس ـ ـ ـ ــجين في جزيء املـاء محـاطـة بـأربع مجموعـات إلكترونـات (زوجـان وحيـدان واثنـان) اواص ـ ـ ـ ــر
مـنـفـردة) .تـح ـ ــاط ذرة الـكـربـون فـي جـزيء ث ـ ــانـي أوكس ـ ـ ـ ـي ـ ــد الـكـربـون بـمـجـمـوعـتـيـن مـن اإللـكـتـرون ـ ــات
(مجموعت ــان اواص ـ ـ ـ ــر مزدوج ــة) .ويحيط ذرة الكربون  CO2من قب ــل مجموعتين من اإللكترون ــات
(اثنين من االواصر مزدوجة) في حين أن األوكسجين يحيط بالذرة في  H2Oمن قبل أربع مجموعات
من اإللكترون ــات (اثنين من الروابط الفردي ــة واثنين من أزواج الكترون ــات وحي ــدة) .وفق ــا لنظري ــة
 VSEPRس ـ ــيتم وض ـ ــع هذه املجموعات اإللكترونية متباعدة قدر اإلمكان .عندما يكون هناك اثنين
فقط من مجموعات اإللكترونات هذه س ــتكون متباعدة عندما يتم وض ــعها بزاوية  180درجة على
خط مس ــتقيم مع الذرة املركزية في الوس ــط .وبالتالي س ــيتم وض ــع الذرات على خط مس ــتقيم والذي
يعطي بنية خطية لجزيء ثاني أوكس ـ ـ ــيد الكربون .توض ـ ـ ــع مجموعات اإللكترونات األربعة في جزيء
املاء متباعدة قدر اإلمكان عندما يتم وضعها في ما يسمى شكل رباعي السطوح مع زوايا . 109.5
بهذه الطريقة ذرات الهيدروجين س ــيتم وض ــعها على اثنين من مواقع رباعي الس ــطوح بينما س ــيحتل
ً
الزوجـان الوحيـدان اآلخران الزاويتين االخريين .وبـالتـالي ال تعطي روابط  HOHخطـا مس ـ ـ ـ ــتقي ًمـا بـل
ً
ش ــكل  .Vولكن زاوية بين اواص ــر  HOHأص ــغر قليال من أن زوايا الرباعي الس ــطوح اذ تبلغ . 109.5
زاوية  HOHهو في الواقع  . 104وبالتالي  ،من الضـ ـ ــروري إضـ ـ ــافة نظرية  VSEPRلتوضـ ـ ــيح الزاوية
"األصغر":
تش ـ ـ ـ ــغل األزواج املنفردة ً
حجما أكبر حول الذرة املركزية عن أزواج اإللكترونات االواص ـ ـ ـ ــر  .وبالتالي
أزواج منفردة سوف "تضغط" الروابط الذرية معا.
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هذا يعني أن الزوجين الوحيدين حول ذرة األوكسـجين في جزيء املاء سـوف "يضـغطا" على الروابط
االثنين الفرديتين ً
معا وبالتالي تكون زاوية  HOHأص ـ ـ ــغر من زاوية رباعي الس ـ ـ ــطوح عند  . 109.5تم
رسم الشكل الهندس ي في الشكل .15-2

الشكل  :15 - 2هياكل  CO2و H2O
االش ـ ـ ـ ـكـ ــال للجزيئتين وفقـ ــا لنظريـ ــة ( .VSEPRأ) ترتيـ ــب ربـ ــاعي الس ـ ـ ـ ــطوح ألربعـ ــة مجموعـ ــات من
اإللكترونـ ــات املحيطـ ــة بـ ــذرة األوكس ـ ـ ـ ــجين في جزيء املـ ــاء .الترتيـ ــب الخطي الثنين من مجموعـ ــات
اإللكترونات املحيطة بذرة الكربون في جزيء ثاني أكسيد الكربون( .ب) الهياكل الجزيئية.
ترتيب مجموعة إلكترونات رباعي السـطوح في جزيء املاء يعطي جزيء على شـكل  .Vالترتيب الخطي
ملجموعات اإللكترونات في جزيء ثاني أكسيد الكربون يعطي جزيء خطي.
لقد اس ــتخدمت نظرية  VSEPRكأداة مكنتنا من توض ــيح س ــبب وجود جزيء ثاني أكس ــيد الكربون
خطي وملاذا جزيء املاء على شـ ـ ــكل  .Vنظرية  VSEPRهي أداة بسـ ـ ــيطة وسـ ـ ــهلة االسـ ـ ــتخدام للتنبؤ
ب ــاألش ـ ـ ـ ـك ــال الهن ــدس ـ ـ ـ ـي ــة للجزيئ ــات عن ــدم ــا يكون تركي ــب لويس مت ــا ًح ـا ب ــالفع ــل مم ــا يتيح لن ــا ع ــدد
إلكترونات املجموعات.
هو (كمـا ذكر س ـ ـ ـ ــاب ًقـا) عـدد مجموعـات اإللكترونـات املحيطـة بـالـذرة املركزيـة التي تحـدد الترتيـب الهنـدس ـ ـ ـ ـ ي
حول الذرة املركزية .في املثال  L - 2رأينا للتو أن األزواج املفردة تش ـ ـ ــغل املزيد من اإللكترونات لالواص ـ ـ ــر في
الفضاء  .بالنسبة لألزواج الفردية  ،تطبق القواعد التالية:
 أزواج منفردة تشغل مساحة أكبر من مجموعات اإللكترون الرابطة ,ً
 سيتم وضع أزواج منفردة بعيدا عن أزواج منفردة أخرى قدر اإلمكان سيتم وضع أزواج منفردة بعيدا عن مجموعات اإللكترون الرابطة قدر اإلمكان62

يمكن اسـتخدام هذه اإلرشـادات للتنبؤ بترتيب مجموعات اإللكترون الرابطة واألزواج املنفردة بالنسـبة إلى
ً
حول بعض ـ ـ ـ ـه ــا البعض حول ال ــذرة املركزي ــة عن ــدم ــا يكون الع ــدد اإلجم ــالي ملجموع ــات اإللكترون ــات معروف ـا
وعنــدمــا العــدد الكلي من أالزواج املنفردة معروفــة .في الجــدول  - 2يمكنــك أن ترى كيف تعتمــد هنــدس ـ ـ ـ ـ ــة
الجزيء على عدد مجموعات اإللكترونات وكم من هذه املجموعات التي هي أزواج منفردة .
الجدول  :1 - 2هندسة الجزيئات واأليونات املركبة
تعتمـد الهنـدسـ ـ ـ ـ ــة على عـدد مجموعـات اإللكترونـات املحيطـة بـالـذرة املركزيـة للجزيء أو األيونـات
املركبة وكم من مجموعات اإللكترونات هذه هي أزواج منفردة .

* هذه األش ـ ـ ـ ــكال الهندس ـ ـ ـ ــية الخاص ـ ـ ـ ــة غير موض ـ ـ ـ ــحة في هذا الكتاب .ممكن الرجوع الى الكتب املدرس ـ ـ ـ ــية
التعليمية التي تصف املدارات
يمكن أن تفسر نظرية التهجين سبب مالحظة هذه األشكال الهندسية املحددة لجزيئات معينة هذا العدد
املحدد من مجموعات أزواج اإللكترونات املنفردة واالواصر.
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باس ـ ـ ـ ــتخدام نظرية  ، VSEPRحيث س ـ ـ ـ ــاعدتنا تراكيب لويس في تحديد عدد املناطق املحيطة بمجموعات
اإللكترونات  ،ونحن اآلن قادرون على التنبؤ بالتراكيب الفعلية للجزيئات واأليونات املركبة .لكن من نظرية
 VSEPRنحن ال نعرف ش ــيئا عن الرابطة الكيميائية نفس ــها .أين هي إلكترونات االواص ــر في الواقع وض ــعت؟
ً
أو أكثر تحديدا :في أي نوع من املدارات يتم وض ـ ـ ــع إلكترونات الرابطة؟ الجواب على هذا يمكن أن يكون قد
وجدت في نظرية التهجين املداري الذي هو املوضوع في القسم التالي.

 2.2.5التهجين املداري
في القس ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ــابق ( نظري ــة  ) VSEPR 2.2.4رأين ــا أن ع ــدد مجموع ــات اإللكترون ــات (أزواج اإللكترون ــات
الرابطة واألزواج املنفردة ) حول الذرة املركزية هي التي تحدد هندســة الجزيء أو مركب أيوني  .نحن كما تم
النظر في هندسة املدارات الذرية في القسم  1.1.7التكوين املداري .
ومع ذلك  ،فإن اتجاهات املدارات الذرية في الفضــاء ال تتناســب مع االتجاهات التي تنبأ بها  VSEPRالنظرية
ً
وفقا للجدول  . 1 - 2ولهذا السبب يجب أن تكون املدارات األخرى غير املدارات الذرية موجودة في الجزيئات
واأليونـات املركبـة من أجـل "إعطـاء" اتجـاهـات الرابطـة الف ـ ـ ـ ــحيحـة وفقـا ل نظريـة  .VSEPRهـذه املـدارات هي
نوع من املدارات الجزيئية (املذكورة أي ً
ضـ ـا في القسـ ــم  2.2.2الجزيئي النظرية املدارية ) والتي تسـ ــمى املدارات
الهجينة .هذه املدارات الهجينة تس ـ ـ ــتض ـ ـ ــيف بالتالي إلكترونات التكافؤ التي تش ـ ـ ــكل الرابطة الكيميائية بين
الذرات.
عندما تنتض ـ ـ ــم الذرات وتش ـ ـ ــكل جزيئات عن طريق تكوين روابط تس ـ ـ ــاهمية  ،فإن املدارات الذرية ال تتمتع
بالحق بالتحكم باالتجاهات والتوجهات مما يعني أنها ال تسـ ـ ـ ــتطيع اسـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ــافة اإللكترونات الرابطة .وفقا
لنظريـة تهجين الـذرات املـداريـة تحـل هـذه املش ـ ـ ـ ــكلـة عن طريق تحويـل املـدارات الـذريـة املوجودة إلى مـدارات
هجينة "جديدة".
هـذا هو نفس املبـدأ بـالنس ـ ـ ـ ـبـة للمـدارات الجزيئيـة .هـذه املـدارات الهجينـة (وهي جزيئيـة املـدارات) ثم لـديـك
االتجاه الف ــحيح في الفض ــاء وفقا لنظرية  .VSEPRهكذا يمكن وض ــع أزواج منفردة (مجاميع اإللكترونات)
إاللكترونـات الرابطـة واملحيطـة بـالـذرة املركزيـة بعي ًـدا قـدر اإلمكـان .س ـ ـ ـ ــيتم ش ـ ـ ـ ــرح تكوين املـدارات الهجينـة
ورسمها من خالل األمثلة التالية.
مثال  - 2م:
جزيء ، NH3تهجين – hybridization- sp3
64

ً
لنبدأ بالنظر إلى جزيء األمونيا .أوال  ،يتم كتابة بنية لويس للجزيء (تم في الشكل  16 - 2أ) .يحيط
ذرة النيتروجين املركزية بأربع مجموعات إلكترونية (ثالث مجموعات مفردة للتاص ـ ــر ) وزوج منفرد
) .والسؤال هو في أي املدارات التي تستضيفها مجموعات اإللكترونات هذه؟ ال يتم ترتيب املدارات
الذرية الكروية واملدارات الذرية الثالثة حول ذرة النيتروجين في رباعي االس ـ ـ ــطح كما تتطلب نظرية
 .VSEPRتعمـل ذرة النيتروجين على حـل هـذه املش ـ ـ ـ ــكلـة عن طريق تحويـل الـذرات األربعـة للمـدارات
إلى أربعة مدارات هجينة متطابقة "جديدة" .وتس ـ ـ ــمى هذه املدارات األربعة  3 spاملدارات الهجينة
يتم ترتي ها بطريقة رباعي السطوح حول ذرة النيتروجين.

يشير االسم  sp3إلى أننا نتحدث عن واحد مداري وثالثة مدارات .p
ثم يتم اسـ ـ ــتخدام أربع مدارات هجينة جديدة السـ ـ ــتضـ ـ ــافة مجموعات اإللكترون األربعة املحيطة
بذرة النيتروجين في جزيء األمونيا املرسوم في الشكل  16 -2ب.

الشكل  - sp3 :16 -2تهجين في NH3
(أ) تركي ــب لويس لجزيء األموني ــا( .ب) ذرة النيتروجين املركزي ــة هي بتهجين  .sp3أربع ــة م ــدارات
واحد  sو  3املدارات الزرقاء في الش ــكل تمثل مدارات  .pاملدارات  1sمن ذرات الهيدروجين الثالثة
هي حمراء في الش ـ ــكل  .يش ـ ــغل الزوج املنفرد (املميز بس ـ ــهمين) مس ـ ــاحة أكبر من أزواج اإللكترونات
الرابطـة بين ذرة النيتروجين وثالث ذرات من الهيـدروجين .وبالتـالي فإن الزوج املنفرد "يدفع" الزوايا
بين ذرات  Nو  Hهكذا أن تصبح هذه الزوايا أقل من زاوية رباعي السطوح عند . 109.5
باس ــتخدام املدارات الهجينة الس ــتض ــافة أزواج اإللكترونات الرابطة والزوج املنفرد  ،تركيب رباعي
الس ــطوح يتم التنبؤ به من قبل نظرية  .VSEPRيمكنك راية التداخل بين املدارات  sللهيدروجين
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تش ـ ـ ـ ــكل الذرات واملدارات  sp3لذرة النيتروجين وهذه التداخالت تعطي الروابط الفردية .يش ـ ـ ـ ــغل
الزوج املنفرد مس ـ ـ ـ ــاحة أكبر من أزواج اإللكترونات الثالثة .هذا يعني أن الزوج الوحيد "يض ـ ـ ـ ــغط"
ً
على ثالث روابط ً
معا بحيث تكون الزوايا  107فقط بدال من زاوية رباعي السطوح عند . 109.5
ً
نظرا ألنه يمكن اس ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ــافة إلكترونين فقط في مدار  sواحد  ،يمكن للمدارات الهجينة اس ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ــافة زوج
إلكتروني واحـد فقط والتي تتوافق مع عـدد اإللكترونـات في رابطـة واحـدة .يس ـ ـ ـ ــمى مثـل هـذا بـاص ـ ـ ـ ــرة واحـدة
س ــكما  bond-σالتي قد رأيناها أي ً
ض ـا في القس ــم  2.2.2النظرية املدارية الجزيئية  .إذا كنا نتعامل مع رابطة
مزدوج ــة (تتكون من أربع ــة إلكترون ــات) اوربيت ــال م ــداري هجين واح ــد ال يكفي ملث ــل ه ــذه الرابط ــة .في ه ــذه
ُ
الحالة  ،تسـ ـ ـ ــتخدم املدارات الذرية موجودة بالفعل اي إنشـ ـ ـ ــاء ما يسـ ـ ـ ــمى اصـ ـ ـ ــرة باي  π -التي تشـ ـ ـ ــكل مع
االواصر روابط ثنائية (واالواصر الثالثية) .يمكن استخدام جزيء اإليثين كمثال سننظر إليه اآلن.
مثال :N - 2
جزيء - sp 2، C2H4تهجين
يتبين من تركي ــب لويس ( C2H4الش ـ ـ ـ ـك ــل  17 -2أ) أن كــل من ذرات الكربون املركزي ــة لك ــل منهم ــا
محـاطـة بثالث مجموعـات إلكترونيـة (رابطـة مزدوجـة واحـدة واص ـ ـ ـ ــرتـان مفردتـان) .ثالث مجموعـات
من الكترونات من هذا القبيل املحيط بالذرة املركزية ينتج عنها ترتيب مســتوي مثل ي ً
وفقا للجدول
( 1 - 2من نظريـة  .)VSEPRوبـالتـالي هنـاك حـاجـة لثالثـة مـدارات متطـابقـة مع مثلـث مس ـ ـ ـ ــتو لترتيـب
االس ــتض ــافة ملجموعات اإللكترونات .ثم تحول كل ذرة كربون واحدة الى إلى ثالثة مدارات متطابقة
س  2الهجين .كما هو موضح في  ، sp2يتم "صنعها" من مدار sواحد و اثنين من املدارات.p

ومن هنــا يبقى ذرة مــداريــة ذريــة واحــدة دون تغيير في كــل ذرة كربون .االواص ـ ـ ـ ــر املزدوجــة تتكون في
ذلك التداخل بين اثنين من املدارات  sp2يش ـ ــكل  bond-σبينما يتم تش ـ ــكيل  bond-πفي الفض ـ ــاء
بين اثنين من املدارات الذرية املتبقية من ذرات الكربون .هذا مرسوم في الشكل  17 - 2ب.
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الشكل  - sp2 :17 - 2تهجين في C2H4
(أ) تركي ــب لويس لجزيء اإليثين( .ب) ك ــل ذرة كربون  sp2مهجن ــة ( امل ــدارات  )sp2 -3 × 2اللون
األرجواني) .تتكون الرابطة املزدوجة من( bond- σتداخل املدارين ) sp 2و  π -bondفي الفض ـ ـ ــاء
بين املدارات  -pالذرية .اثنين من  -pاملدارية باللون األزرق على الشكل بينما bond- pهو الرمادي.
الروابط إلى ذرات الهيدروجين هي اواصر.σ -
يتبين من الش ـ ـ ـ ـكـل أن الـدوران حول الرابطـة املزدوجـة  C = Cغير ممكن ألن االواص ـ ـ ـ ــر "األقفـال"
ممكن لها من دوران .وبالتالي فإن االواص ـ ـ ـ ــر املزدوجة أقل مرونة مقارنة باالواص ـ ـ ـ ــر الفردية فقط
تتكون من اواصر –سكما.
في املثال الس ــابق رأينا كيف تتكون الرابطة املزدوجة من أص ــرة واحدة س ــكما  bond- σواص ــرة واحدة باي
 .bond- πفي حالة جزيء ثاني أوكسيد الكربون الخطية  ،تكون ذرة الكربون املركزية مرتبطة بكل من ذرتي
األوكسجين التي رأيناها في املثال  - 2ح  .كيف يكون ذلك ً
ممكنا؟ ويرد الجواب في املثال التالي.
مثال :O - 2
جزيء  ، CO2التهجين sp
من تركيــب لويس من جزيء ثــاني أوكس ـ ـ ـ ـيــد الكربون (الش ـ ـ ـ ـكــل  18-2أ) ينظر إلى أن ذرة الكربون
محـاطـة بمجموعتي اإللكترون )اثنين من الروابط املزدوجـة) .مجموعتين من اإللكترونـات يعني أن
هناك حاجة الثنين من املدارات متطابقة  180بص ــرف النظر وفقا لنظرية  VSEPRوالجدول 1 - 2
 .ذرة الكربون تحل هذه املشـ ـ ـ ــكلة من خالل تشـ ـ ـ ــكيل اثنين من ما يسـ ـ ـ ــمى  spاملدارية الهجينة .كما
يشير االسم spيتم إجراء هذه املدارات من واحد من مدار s -وواحد من مدار.p -
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ومن ثم يبقى اثنان من املدارات الذرية الذرية في ذرة الكربون دون تغيير .من تركيب لويس هو كما
رأينا أن كل ذرة أوكسجين محاطة بثالث مجموعات إلكترونية (زوجان منفردان ورابطة مزدوجة).
في املثال  ، N - 2رأينا أن ثالث مجموعات إلكترونية حول الذرة تؤدي إلى تهجين . sp2
وب ــالت ــالي  ،يتم تهجين ذرة الكربون وتهجين ذرات األوكس ـ ـ ـ ــجين في كــل ذرة  . 2ه ــذا هو مرس ـ ـ ـ ــوم في
الشكل  18 - 2ب.

الشكل  :18 -2التهجين  spفي CO2
(أ) تركيـب لويس لجزيء ثـاني أوكس ـ ـ ـ ـيـد الكربون( .ب) يتم تهجين ذرة الكربون نوع ( ( )spاثنـان من
االوربيت ـ ــاالت ب ـ ــاللون االص ـ ـ ـ ــفر في حين أن ذرات األوكس ـ ـ ـ ــجين هي مهجن ـ ــة من نوع 3 × 2( sp2
االوربيتاالت الخضـ ـراء نوع .)sp 2الروابط املزدوجة لكل منهما يتكون من( bond- σتداخل اوربيتال
  spو sp 2املداري ) و bond- πهي املس ـ ـ ـ ــافة بين واحد من  -pاملداري من ذرة الكربون وواحد منذرة األكس ــجين .فاملدارات  - pالزرقاء على الش ــكل بينما يش ــار إلى االص ــرة  πعلى ش ــكل س ــحابة من
الخطوط املنقطة.
مرة أخرى نرى أنه في االواصـ ــر املزدوجة لدينا اصـ ــرة π-في التداخل بين املدارات الهجينة و اصـ ــرة
– πفي الفض ـ ـ ـ ـ ــاء بين املــدارات  p-الــذريــة .وبــالتــالي في حــالــة ثــاني أوكس ـ ـ ـ ـيــد الكربون  ،يتم تــدوير
االصرتين  90 πدرجة بالنسبة لبعضهم البعض.
إذا ـكـانــت الــذرة املركزيــة من الــدورة الثــالثــة ونزوال  ،فقــد رأينــا (في القس ـ ـ ـ ــم  2.2.3تركيــب لويس ) أنــه من
املمكن أن تكون الذرة املركزية محاطة بأكثر من أربع مجموعات إلكترونية (ثمانية إلكترونات).
في الج ــدول  ، 1 - 2نرى أن ــه عن ــدم ــا تكون ال ــذرة املركزي ــة مح ــاط ــة بخمس مجموع ــات إلكتروني ــة  ،ف ــإن ه ــذه
املجموعة يتم ترتي ها باعتبارها ثنائي الهرم املثل ي .هذا يتطلب خمس مدارات متطابقة مع مثل هذا الترتيب
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واالتجــاه .يتم تحقيق ذلــك إذا قــامــت الــذرة املركزيــة بتحويــل خمس مــدارات ذريــة ( واحــد  - sمــداري  ،ثالث
نوع - pمداري وواحد نوع  -dاملدار) في خمس ــة اوربيتاالت متطابقة يس ــمى تهجين اوربيتاالت hybrid- dsp3
 .مرة أخرى يشـ ـ ــير االسـ ـ ــم إلى أن هذه املدارات الهجينة تتكون من مدار  sواحد وثالث مدارات  pوواحدة.d
بطريقــة ممــاثلــة نعرف أنــه عنــدمــا يحيط بــالــذرة املركزيــة سـ ـ ـ ـ ــت مجموعــات إلكترون  ،س ـ ـ ـ ــيتم ترتي هــا مثــل
املجسـ ـ ـ ــم الثماني حول الذرة املركزية .وهذا يتطلب سـ ـ ـ ــتة مدارات متطابقة مع مثل هذا الترتيب  ،وبالتالي
الــذرة املركزيــة ذات تهجين محــاطــة ب اوربيتــال واحــد  ، sوثالثــة  pواثنين من -dاملــدارات فيكون بــذلــك
تهجين نوع  hybrid- d2sp3املدارات التي يتم ترتي ها حول الذرة املركزية بشكل الثماني السطوح .
الجدول  :2 - 2املدارات الهجينة
يحــدد عــدد مجموعــات اإللكترونــات املحيطــة بــالــذرة املركزيــة وأنواع التهجين املــداري التي تحيط
بالذرة املركزية وبالتالي الهندسة املدارية حول الذرة املركزية.

في الجــدول  ، 2-2تم إجراء مس ـ ـ ـ ــح ألنواع مختلفــة من التهجين واملـدارات الهجينــة .يعتمــد التهجين على نوع
وعــدد مجموعــات اإللكترونــات التي تحيط بــالــذرة املركزيــة .من أجــل رس ـ ـ ـ ــم نوع تهجين جزيء علي ــك اتب ــاع
التعليمات التالية:
اكتب تركيب لويس (القس ــم  2.2.3تركيب لويس ) حس ــاب عدد مجموعات اإللكترونات التي تحيط بالذرة
املركزية وعدد املدارات الهجينة املطلوبة يسـ ـ ــاوي عدد مجموعات اإللكترونات املحيطة .ويرد نوع التهجين
في الجدول .2-2
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يتم اتبــاع هــذه الخطوات الثالث في املثــال  ، M -2واملثــال  N -2واملثــال  O -2في هــذا القس ـ ـ ـ ــم الفرعي .حتى
اآلن نحن نتعامل مع روابط تس ــاهمية في جزيئات واحدة .اآلن س ــوف نلقي نظرة على االواص ــر التي توجد في
تراكيب الشبكة البلورية كبيرة جدا بين ذرات الفلزات  .نحن نذهب إلى عالم االواصر الفلزية.

 2.3االواصرالفلزية
في األقس ـ ـ ــام الفرعية الس ـ ـ ــابقة  ،علمنا أن إلكترونات الرابطة في الروابط التس ـ ـ ــاهمية توض ـ ـ ــع في املدارات
الجزيئيــة الهجينــة مع اتجــاهــات محــددة تمــامــا .هــذا يعني أن إلكترونــات التكــافؤ بــالتــالي تكون أكثر أو أقــل
"مغلق" في الروابط في تلــك املــدارات الهجينــة .بس ـ ـ ـ ـبــب هــذا "اإلغالق" لإللكترونــات  ،الروابط التسـ ـ ـ ـ ــاهميــة
عموما هي فقيرة جدا في توص ـ ـ ـ ــيل الكهرباء .املوص ـ ـ ـ ــلية الكهربائية منخفض ـ ـ ـ ــة جدا في الروابط التس ـ ـ ـ ــاهمية
والعكس تمـامـا للقض ـ ـ ـ ـيـة مع االواص ـ ـ ـ ــر الفلزيـة  .الفلزات لـديهـا املوص ـ ـ ـ ــليـة الكهربـائيـة عـاليـة جـدا في جميع
االتجاهات التي تش ـ ـ ـ ــير بالتالي إلى أن الروابط املعدنية جيدة في توص ـ ـ ـ ــيل الكهرباء .لذلك االواص ـ ـ ـ ــر الفلزية
واالواص ـ ــر التس ـ ــاهمية يجب أن تكون مختلفة جذريا .س ـ ــنبحث أكثر في هذا األمر  .س ـ ــنرى أي ً
ضـ ـ ـا كيف يتم
ترتيب الذرات الفلزية في تراكيب شبكية مختلفة .

 2.3.1نظرية الحزم
نموذج بس ــيط لوص ــف الروابط الفلزية هو ما يس ــمى نموذج بحر اإللكترونات  .يمكن اعتبار الفلزات كما
الكاتيونات الفلزية محاطة بإلكترونات التكافؤ التي "تسـ ـ ـ ــبح" في جميع االتجاهات كما هو الحال في البحر.
به ــذه الطريق ــة،الفلزات له ــا املوص ـ ـ ـ ــلي ــة الكهرب ــائي ــة والحراري ــة الع ــالي ــة في جميع االتج ــاه ــات حي ــث يمكن
لإللكترونات التكافؤ تحرك بحرية حولها .من أجل وص ـ ـ ــف هذا بمزيد من التفاص ـ ـ ــيل  ،يتعين علينا تقديم
نظرية املجموعة االفتراض ـ ـ ـ ــية  .في نظرية املجموعة املدارات الجزيئية (التي س ـ ـ ـ ــمعنا عنها في القس ـ ـ ـ ــم 2.2.2
النظرية املدارية الجزيئية ) هي املستخدمة مرة أخرى.
س ـ ـ ــنبدأ باس ـ ـ ــتخدام الليثيوم الفلزي ( )Liوالذي يعتبر العنص ـ ـ ــر األول في الدورة الثانية وبالتالي يحتوي على
عنص ـ ـ ـ ــر واحـد فقط إلكترون التكــافؤ (يوض ـ ـ ـ ــع في املـدار  .)2sإذا اقتربـت ذرتـان من الليثيوم من بعض ـ ـ ـ ــهمــا
البعض فــإن ذرتين ذريتين س ـ ـ ـ ــيتم تحويــل املــدارات إلى مــدارين جزيئيين ؛ املــدار االص ـ ـ ـ ــري ( )σ 2sواملــدارات
املضادة للتاصر () σ* 2s
وف ًقـا للنظريـة املوض ـ ـ ـ ـحـة في القس ـ ـ ـ ــم  2.2.2النظريـة املـداريـة الجزيئيـة  .إذا كـان لـدينـا أربعـة ذرة الليثيوم  ،و
س ـ ــيتم تحويل أربعة مدارات ذرية ( )2sإلى أربع مدارات جزيئية ؛ اثنين من املدارات التاص ـ ــرية ( )σ 2sواثنين
70

من املدارات املض ــادة للتاص ــر ( .)σ* 2sمن اعتبارات ميكانيك الكم  ،املدارات التاص ــرية واملدارات املض ــادة
للتاص ـ ــر ال يمكن أن تتكون .هذا يعني أنهم ال يس ـ ــتطيعون أن يكونوا متس ـ ــاوين في مس ـ ــتوى الطاقة وبالتالي
س ــيكون لكل منهم مس ــتوى الطاقة الخاص ــة به .إذا كان لدينا  nذرات الليثيوم ( - nهو عدد كبير جدا  -على
س ـ ـ ـ ــبيـل املثـال  ، )1023 × 6.023 =nفـإن  nاملـدارات الـذريـة ( )2sتتحول إلى  nمن مـدارات جزيئيـة ؛ مـدارات
التاص ــرية  )σ 2s( ½nو  ½nاملدارات املض ــادة للتاص ــر ( .)σ* 2sبما أن تلك املدارات الجزيئية  nال يمكن
أن تتحلــل  ،يجــب أن تكون جميعهــا مختلفــة في املس ـ ـ ـ ــتويــات الطــاقــة .وبــالتــالي  ،يجــب أن تكون مس ـ ـ ـ ــتويــات
الطاقة هذه قريبة ً
جدا وفي املمارسـ ـ ــة العملية تشـ ـ ــكل شـ ـ ــريط طاقة مسـ ـ ــتمر  .الحاالت املوضـ ـ ــحة تظهر في
الشكل .19 - 2

الشكل  :19 - 2مستويات الطاقة للمدارات الجزيئية لفلزالليثيوم
(أ) اثنين من ذرات الليثيوم مع ــا تخلق اثنين من امل ــدارات الجزيئي ــة( .ب) أربع ــة ذرات الليثيوم مع ــا تخلق
أربعـة من املـدارات الجزيئيـة( .ج) ذرات الليثيوم م ًعـا تخلق مـدارات جزيئيـة .عنـدمـا يكون عـدد الـذرات كبير
 ،مستويات الطاقة في املدارات الجزيئية خلقت فرق مستمر في الطاقة .
كمية كبيرة من املدارات الذرية تتشـكل في املمارسـة العملية النتقال الطاقة املسـتمر بين املدارات الجزيئية.
هــذا هو الفرق في الطــاقــة  .س ـ ـ ـ ــيتم احتالل املــدارات التــاص ـ ـ ـ ــريــة في فلز الليثيوم بــإلكترون واحــد واملــدارات
ً
املض ـ ــادة للتاص ـ ــر فارغة .ألن االنتقال من املدارات التاص ـ ــرية إلى مدارات املض ـ ــادة للتاص ـ ــر ص ـ ــغير جدا من
حيث الطاقة  ،يمكن لإللكترونات أن تنتقل بس ــهولة من املدار التاص ــري إلى املدار املض ــاد للتاص ــر .وبالتالي
من الس ـ ـ ـ ـهـل الحص ـ ـ ـ ــول على تيـار من اإللكترونـات املنقولـة عبر التركيـب الفلزي ألنـه يمكن لإللكترونـات أن
تتحرك بسـهولة في املدارات الفارغة املضـادة للتاصـر .يمكن أن تتدفق عبر الفلز كإلكترون البحر  .هذا هو
بــالتــالي تفس ـ ـ ـ ــير للموص ـ ـ ـ ــليــة الكهربــائيــة العــاليــة للفلزات في جميع االتجــاهــات من غــايــة نموذج اإللكترون
البحر بس ـ ـ ـ ــيط ونظريـة املجموعـة  .املوص ـ ـ ـ ــليـة الحراريـة العـاليـة تتبع في أعقـاب التوص ـ ـ ـ ـيـل الكهربـائي العـالي
تنتقل إلكترونات التكافؤ تتحرك الحرارة كذلك.
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 2.3.2تراكيب الشبكة البلورية

في القس ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ــابق  ،أينا كيف يمكن وص ـ ـ ـ ــف الرابطة الفلزية ً
وفقا لنظرية االص ـ ـ ـ ــرة .يمكن أن تتحرك
ر

إلكترونات التكافؤ بحرية عبر الشـ ـ ــبكة الفلزية في مدارات فارغة مضـ ـ ــادة للتاصـ ـ ــر .ولكن كيف هي الذرات
الواحدة مرتبة بالنس ـ ــبة لبعض ـ ــها البعض؟ س ـ ــوف نلقي نظرة على إجابة هذا الس ـ ــؤال  .عموما يمكن تمييز
نوعين من الهياكل في املركبات الصلبة:
 املركبات الصلبة البلورية مركبات صلبة غير بلوريةفي املركبــات الص ـ ـ ـ ــلبــة البلوريــة  ،هنــاك درجــة عــاليــة من النظــاميــة في التركيــب الــذي يتنــاقض مع املركبــات
الص ـ ـ ـ ــلبــة غير البلوريــة التي تتميز بنقص تــام في النظــام .الفلزات تنتمي إلى الفئــة األولى .يتم ترتيــب الــذرات
الفلزية في ما يســمى الشــبكات البلورية  .الذرات في هذه الشــبكات البلورية يمكن ترتي ها في أســاليب مختلفة
والتي يمكن أن الفلزية املختلفة لديها أنواع مختلفة من الكريس ـ ـ ــتال املتش ـ ـ ــابك .س ـ ـ ــنبحث في كيفية تنظيم
هــذه الش ـ ـ ـ ــبكــات البلوريــة املختلفــة .في البــدايــة نفترض ذلــك يمكن اعتبــار ذرات الفلز كرويــة ص ـ ـ ـ ــلبــة يمكن
تكديسها بحيث تالمس بعضها ً
بعضا.
الشـ ــبكات البلورية هي من حيث املبدأ تراكم وحدات صـ ــغيرة جدا متطابقة .أصـ ــغر وحدة موجودة تسـ ــمى أ
وحدة الخلية  .يمكن مقارنة كتل البناء  /خاليا الوحدات الصغيرة هذه بكتل البناء  .®Legoوحدات البناء
أالص ـ ـ ـ ــغر يمكن بنــااهــا لتش ـ ـ ـ ــكيــل تركيــب كبير جــدا .نحن ذاهبون لرايــة العــديــد من وحــدة هــذه الخاليــا في
وص ـ ــف التراكيب البلورية املختلفة في هذا القس ـ ــم .نحن أس ـ ــاس ـ ــا س ـ ــوف ننظر إلى أربعة أنواع رئيس ـ ــية من
التراكيب:
 الرص املحكم املكعب البسيط ()SC الرص املحكم املكعب املركزي الجسم (مخفية) الرص املحكم السداس ي ()hcp الرص املحكم املكعب الالمركزي الوجه ()fccأبس ـ ـ ــط تركيب بلوري هو ما يس ـ ـ ــمى الرص املحكم املكعب البس ـ ـ ــيط ( .)SCهذا التركيب يتكون من طبقات
من الذرات متطابقة وضعت بالضبط فوق وتحت بعضها البعض .تم رسم التركيب في الشكل .20-2
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الشكل  :20 - 2الرص املحكم املكعب البسيط ()SC
(أ) طبقة واحدة من التركيب( .ب)وحدة الخلية .في الرص البس ـ ــيط  ،يتم وض ـ ــع كل طبقة فوقها بالض ـ ــبط
وتحت بعضــها البعض .وبالتالي  ،تالمس كل ذرة ســت ذرات أخرى (أربع ذرات في نفس الطبقة  ،واحدة فوق
وواحدة تحت ) .وبالتالي فإن العدد التناسقي هو .6
فقط البولونيوم الفلزي ( )Poله ذراته مرتبة في تركيب الرص املحكم املكعب البسـ ـ ــيط .في الشـ ـ ــكل 20 - 2
ب يتبين أن وحــدة الخليــة في التركيــب البلوري تتكون من  1ذرة في املجموع ( 8/1 × 8جزء من الــذرة) .من
وح ــدة الخلي ــة كم ــا لوحظ أن ال ــذرات تالمس على طول حواف وح ــدة الخلي ــة  .هك ــذا أطوال حواف وح ــدة
الخلية تســاوي ( )2مرتين من نصــف قطرها الذري (ُ .) r× 2 =bيشــار إلى طول حواف وحدة الخلية  bويشــار
إلى دائرة نص ـ ـ ـ ــف قطرهـا الـذري  . rكـل ذرة في تركيـب البلوري تلمس  6ذرات أخرى وبـالتـالي مـا يس ـ ـ ـ ــمى عـدد
التناسق هو .6
أيضا رص الذ ات املوجودة في الفلز ً
يمكن ً
وفقا ملا يسمى ببنية الرص املكعبي مركزي الجسم (.)bcc
ر
في هذا التركيب  ،يتم وضـع طبقات متماثلة من الذرات أعلى وأسـفل بعضـها البعض بحيث تكون كل طبقة
ثانية بالض ـ ـ ــبط فوق وتحت بعض ـ ـ ــها البعض .يتم وض ـ ـ ــع الذرات في طبقة واحدة فوق الثقوب املوجودة في
األسفل كطبقة كاذبة .هذا مرسوم في الشكل  21-2أ.
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الشكل  :21 - 2الرص املحكم املكعبي مركزي الجسم (مخفية)
(أ) طبقتين من التركيب ( .ب) وحدة الخلية .يتم وض ـ ــع كل طبقة ثانية أعلى وأسـ ـ ـفل بالض ـ ــبط  .تالمس كل
ذرة ثماني ذرات (أربعة في الطبقة ألسفلى وأربع في الطبقة ألعليا ) .وبالتالي فإن عدد التناسق هو .8
في الش ـ ـ ــكل  ، 21 - 2يتبين أن الذرات ال تلمس بعض ـ ـ ــها البعض في الطبقات املعنية ،بل أنها تمس الذرات في
الطبقة ألس ـ ـ ـ ــفلى وما فوق .من رس ـ ـ ـ ــم وحدة الخلية ،نرى أن الذرات تمس بش ـ ـ ـ ــكل قطري من خالل وحدة
الخليــة التي تؤدي إلى تركيــب محورهــا الجس ـ ـ ـ ــم  .وبــالتــالي الطول يسـ ـ ـ ـ ــاوي جس ـ ـ ـ ــم قطري لوحــدة الخليــة 4
أض ـ ـ ـ ــعاف نص ـ ـ ـ ــف القطر الذري .باس ـ ـ ـ ــتخدام نظرية فيثاغورس وبالتالي فإن طول حافة الخلية الخلوية b
يساويb = (4/3 1/2(x.r:
تحتوي وح ــدة الخلي ــة على  1ذرة ك ــامل ــة ب ــاإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ــة إلى  8مرات  8/1أجزاء من ال ــذرات التي تتوافق مع
مجموعتين من الذرات في وحدة الخلية  .كل ذرة تالمس ثمانية ذرات الذرات التي تؤدي إلى عدد تناس ـ ــقي 8
لهذا التركيب .
ً
بــدال من ترتيــب قــائم على أسـ ـ ـ ـ ــاس مربع للــذرات في كــل طبقــة (كمــا هو الحــال في تراكيــب  scو  ، ) bccفــإن
ً
الذرات يمكن ترتي ها بطريقة س ـ ـ ــداس ـ ـ ــية .وهذا يعني أن كل ذرة ليس لديها أربعة جارات ولكن بدال من ذلك
سـ ــتة من الجيران في طبقة .بهذه الطريقة سـ ــتكون الثقوب املوجودة بين الذرات في الطبقة أصـ ــغر بكثير إلى
التراكيب  scو  bccوعموما الذرات حزمت معا .هناك نوعان مختلفان من التراكيب السداسية .األول هو
سـ ـ ــداس ـ ـ ـ ي التركيب األقرب ( )hcpوالثاني هو بنية التركيب املكعبي مركزي الوجه (  .) fccتم رسـ ـ ــم الشـ ـ ــكل
األقرب للتركيب س ـ ــداس ـ ـ ي األض ـ ــالع (  ) hcpفي الش ـ ــكل  22 - 2تركيب كل طبقة ثانية توض ـ ــع بالض ـ ــبط فوق
وتحت بعضها البعض.
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الشكل  :22 - 2الرص السداس ي املحكم ()hcp
توض ـ ـ ـ ــع كـل طبقـة ثـانيـة فوق وتحـت بـالض ـ ـ ـ ــبط .مراكز الـذرات في الطبقـة الثـالثـة يتم رس ـ ـ ـ ــمهـا بنقـاط زرقـاء
صــغيرة .يتم وضــع الطبقة الثالثة بالضــبط فوق الطبقة األولى .كل ذرة تالمس اثنا عشــر ذرة أخرى (ســتة في
نفس الطبقة وثالث في الطبقة االس ـ ـ ــفل منها وثالث في الطبقة أالعلى منها ) .وبالتالي فإن عدد التناس ـ ـ ــق هو
 .12و ً
نظرا ألن كــل ذرة في بنيــة  hcpتمس اثني عش ـ ـ ـ ــر ذرة أخرى (س ـ ـ ـ ـتــة في نفس الطبقــة  ،ثالث في الطبقــة
ألســفلى وثالثة في الطبقة ألعليا ) عدد التناســق هو  .12وحدة الخلية لهذا التركيب ال يمكن أن يتم رســمها
بسهولة كما هو الحال مع التراكيب األخرى  ،وبالتالي يظهر فقط تركيب الطبقات في الشكل 22 - 2
لقد رأينا أن نص ــف الثقوب املوجودة في الطبقات التي تغطيها الذرات في الطبقة املوجودة فقط هي في أعلى
 /أسـفل  .أما التركيب اآلخر الرص املحكم السـداسـ ًي فهو ما يسـمى ببنية املكعب املركزي الوجه (  .) fccهنا
كل ثالثة يتم وض ـ ـ ـ ــع الطبقة فوق الثقوب في الطبقة األولى مما يعني أن كل طبقة رابعة يتم وض ـ ـ ـ ــعها فوقها
ً
تماما لبعضهم البعض .يتم رسم التركيب الطبقي ووحدة الخلية لتركيب  fccفي الشكل .23 - 2

الشكل  :23 - 2الرص املحكم املكعب مركزي الوجه ()fcc
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(أ) يقع مركز الذرات في الطبقة الثالثة فوق الثقوب في الطبقة األولى و تم رس ـ ـ ـ ــم الذرات في الطبقة الثالثة
بنقاط زرقاء صــغيرة( .ب)وحدة الخلية  .كل ذرة تالمس اثني عشــرمن الذرات األخرى (ســتة في نفس الطبقة
وثالثة في الطبقة أالعلى وثالثة في الطبقة ألسفلى ) .وبالتالي العدد التناسقي .12
بمقارنة الش ـ ــكل  22 - 2والش ـ ــكل ُ ، a23 - 2يرى أن الفرق بين بنية  hcpو تكمن بنية  fccفي موض ـ ــع الطبقة
الثالثة .أما بالنسـ ــبة للتركيب  hcpكل ذرة في تركيب  fccيالمس  12ذرة أخرى (سـ ــتة في نفس الطبقة وثالث
في الطبقة ألسفلى وثالث في الطبقة ألعليا ).
وبــالتــالي فــإن عــدد التنــاس ـ ـ ـ ــق هو  .12من وحــدة الخليــة  ،نرى أن الــذرات تلمس بعض ـ ـ ـ ـهــا البعض على طول
قطري لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "وجوه" وحدة الخلية  .وبالتالي اس ـ ـ ــم هذا التركيب هو تركيب مكعبي مركزي الوجه  ،و يس ـ ـ ــاوي
الوجه املائل أربعة أضـ ــعاف نصـ ــف القطر الذري .باسـ ــتخدام نظرية فيثاغورس يمكن حسـ ــاب طول وحدة
الخلية ً b
وفقا ملا يلي .) b = (8½( × r:تحتوي وحدة الخلية على ست ذرات نصف زائد ثمانية  8/1أجزاء من
الذرات التي تعطي ما مجموعه  4ذرات بصورة عامة .وحدة الخلية.
ويرد قائمة للتراكيب األربعة املختلفة في الجدول .3 - 2

الجدول  :3 - 2تراكيب الشبكة البلورية
ُيش ــار إلى طول الجانب في خلية الوحدة  bويش ــار إلى نص ــف قطر الذرات ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :SC .rمكعب بس ــيط الرص ،
 :BCCرص مكعب مركزي الجسم  :FCC ،رص مكعب مركزي الوجه  :HCP ،سداس ي الرص.
ال ُتعطى وحدة الخلية تركيب ً hcp
نظرا ألنه ال يمكن رسمها بنفس املنهجية املتبعة التراكيب األخرى.
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نحن اآلن قادرون على تحديد الطول الجانبي لوحدة الخلية للتراكيب البلورية مختلفة معروفة منها نصــف
القطر الـذري وفقـا للجـدول  .3 -2نحن نعرف أيض ـ ـ ـ ــا عـدد الـذرات في كـل وحـدة خليـة  ،وبـالتـالي نحن يمكننـا
حسـ ـ ـ ـ ــاب كثـافـة الفلز من الطريقـة التي يتم بهـا رص الـذرات في الفلز ونص ـ ـ ـ ــف قطرهـا الـذري لـذرات الفلز .
سنحاول ذلك في املثال التالي.
مثال  - 2ف:
كثافة التنغستن ()W
التنغســتن فلز انتقالي ( )Wيفترض بنية  . bccيبلغ نصــف قطر ذرة التنغســتن × 1.37 = r( Å1.37
 10 -8س ــم) والكتلة املولية للتنغس ــتن هي  183.84 = M wt.غم  /مول .ما هي كثافة فلز التنغس ــتن
؟
نحن نعلم أن ــه عن ــدم ــا نتع ــام ــل مع تراكي ــب مخفي ــة  ،تحتوي ك ــل وح ــدة خلي ــة على ذرتين (انظر
الجدول  .) 3 - 2وبالتالي يمكن تحديد كثافة فلز التنغستن على النحو التالي:

يمكن حساب كتلة ذرتين من التنغستن من الكتلة املولية وعدد أفوكادرو.

يتم تحــديــد حجم وحــدة الخليــة من نص ـ ـ ـ ــف القطر الــذري ألننــا نعرف العالقــة بين الطول الجــانبي
لوحدة الخلية ( )bونصف قطرها (ً )r
وفقا للجدول . 3 - 2

يمكن اآلن حساب كثافة فلز التنغستن.

الحس ــابات يمكن أن تذهب أيض ــا في االتجاه اآلخر .إذا كانت الكثافة الفلزية وتركيب الرص معروفة يمكن
حساب نصف القطر الذري .سنحاول ذلك في املثال التالي.
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مثال  - 2س:
نصف القطر الذري للروثينيوم()Ru
فلز الروثينيوم االنتقالي ( )Ruلديه تركيب  . fccكثافة فلز الروثينيوم  12.34غم  /سـ ـ ـ ــم  3و الكتلة
املولية هي  101.07 = M Ruغم  /مول .ما هو نصف قطر الذري لذرات الروثينيوم ؟
ونحن نعلم أننــا عنــدمــا نتعــامــل مع تركيــب  fccكــل وحــدة خليــة تحتوي على  4ذرات وفقــا للجــدول
 . 3 -2وبالتالي يمكن تحديد حجم وحدة الخلية على النحو التالي:

يتم حساب كتلة  4ذرات من الروثينيوم من الكتلة املولية وعدد أفوكادرو.

يتم حساب حجم وحدة الخلية .

يس ــاوي حجم وحدة الخلية الطول الجانبي لوحدة الخلية التي يتم رفعها إلى قوة ثالثة ( Volume
.) = b3

بم ــا أنن ــا نعرف العالق ــة بين الطول الج ــانبي  bلوح ــدة الخلي ــة والنص ـ ـ ـ ــف ال ــذري  rوف ًق ـا ل ــذل ــك إلى

الجدول  ، 3 - 2يمكن اآلن حساب نصف القطر الذري للروثينيوم.

اآلن نحن نبحـث في الروابط الفلزية وكيف ترتب الذرات الفلزية في تراكيـب الش ـ ـ ـ ــيكـة البلورية .في القس ـ ـ ـ ــم
التالي سوف نلقي نظرة على الروابط األيونية واملركبات.

 2.4الروابط األيونية
االنتقال من الروابط التســاهمية النقية على الروابط التســاهمية القطبية إلى الروابط األيونية بطالقة كما
هو موضــح في القســم  2.1.1أنواع االواصــر  .ســنبحث في هذا القســم عن الروابط ذات الطابع األيوني .نحن
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أيض ـ ـ ـ ــا بـالبحـث في كيفيـة ترتيـب املركبـات األيونيـة في الغـالـب في الش ـ ـ ـ ــبكـة البلوريـة ممـاثلـة للتراكيـب الفلزيـة
املوصوفة في القسم  2.3.2تراكيب الشبكة البلورية .

 2.4.1الصفات أاليونية
عندما تكون الكهروسـ ــالبية بين ذرتين صـ ــفر (ذرتان متطابقتان) يكون لديك رابط تسـ ــاهمي نقي في حين أن
الرابطة تس ـ ـ ــاهمية قطبية إذا كان هناك اختالف في الكهروس ـ ـ ــالبية بين الذرات .عندما يص ـ ـ ــل االختالف في
الس ـ ــالبية الكهربائية إلى مس ـ ــتوى معين  ،تكون فيه إلكترونات الرابطة في املمارس ـ ــة العملية ً
تماما وض ـ ــعت
حول الذرة األكثر كهروس ـ ــالبية  ، electronegativeيتم تص ـ ــنيف الرابطة بانها أيونية ألنه لم يعد لدينا زوج
الكتروني لالص ـ ـ ـ ــرة ولكن توج ــد بعض التف ــاعالت االلكتروس ـ ـ ـ ـت ــاتيكي ــة بين الك ــاتيون واألنيون .لالواص ـ ـ ـ ــر
الكيميائية يمكنك التحدث عن مقدار الص ـ ـ ــفات األيونية التي تعرض ـ ـ ــها االص ـ ـ ــرة  .يمكن حس ـ ـ ــاب الص ـ ـ ــفة
األيونية على أس ــاس على ش ــحنة اإللكترون واملس ــافة لالواص ــر التي لن نذهب أبعد من ذلك في هذا الكتاب.
اتصال نسبي بين درجة الصفة األيونية واالختالف في الكهروسالبية بين الذرات الشكل .24 - 2

الشكل  :24 - 2الصفة األيونية
العالقة بين الصفات األيونية للرابطة والفرق في الكهروسالبية بين اثنين من الذرات في االواصر
ً
حرفا ً
أيونيا بنس ـ ـ ـ ــبة  ٪0بينما يوجد رابط
يعرض الرابط التس ـ ـ ـ ــاهمي النقي (رابط  H-Hعلى س ـ ـ ـ ــبيل املثال)
تســاهمي قطبي مثل فلوريد الهيدروجين ( )H-Fفيه  ٪ 42من الصــفة األيونية .الروابط في كلوريد الصــوديوم
(كلوريد الصوديوم) عادة تعتبر أيونية .هذه الروابط في كلوريد الصوديوم تحمل  ٪ 72من الصفة األيونية.
هــذا يؤكــد أن االنتقــال بين الروابط التسـ ـ ـ ـ ــاهميــة على الروابط التسـ ـ ـ ـ ــاهميــة القطبيــة إلى الروابط األيونيــة
بطالقة للغاية .ال اواصر في الواقع تحمل صفة أيونية بنسبة  ٪ 100ألن اإللكترونات الرابطة ستكون دائما
حول الذرة أالقل الكترونية بنسبة ضئيلة جدا من الوقت.
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قوة الرابطة األيونية تعتمد على حجم األيونات .أيون أص ـ ـ ــغر  ،هو منطقة الس ـ ـ ــطح أص ـ ـ ــغر  .وهذا يعني أن
ش ــحنة أاليون يجب أن توزع فقط في جميع أنحاء املنطقة أالص ــغر وبالتالي فإن كثافة الش ــحنة تزيد عندما
ينخفض نص ــف القطر األيوني .عندما تكون كثافة الش ــحنة أكبر  ،زيادة في قوة االص ــرة األيونية .لذلك فإن
رابطة  LiFأقوى من رابطة  LiIألن نص ـ ـ ــف قطر الفلورايد هو أص ـ ـ ــغر من نص ـ ـ ــف قطر اليوديد وبالتالي فإن
ً
كثــافــة ش ـ ـ ـ ــحنــة الفلوريــد أكبر من يوديــد .هــذا يعنى س ـ ـ ـ ــيكون الفلورايــد مرتبطـا بــدرجــة أكبر بــأيون الليثيوم
ً
مقارنة باليود.

 2.4.2التراكيب الشبكية للمركبات األيونية
لقــد رأينــا في القس ـ ـ ـ ــم  2.3.2تراكيــب الش ـ ـ ـ ــبكــة البلوريــة بــأن ذرات فلزيــة مرتبــة في ش ـ ـ ـ ــبكــة بلوريــة مختلفــة
التراكيب  .وينطبق الشـ ـ ـ يء نفسـ ـ ــه على العديد من املركبات األيونية الصـ ـ ــلبة .األنيونات غالبا ما تكون أكبر
بكثير من الك ــاتيون ــات ل ــذل ـك غ ــالب ــا م ــا تش ـ ـ ـ ـك ــل ه ــذه األنيون ــات بني ــة الش ـ ـ ـ ــبك ــة ومن ثم تقع الك ــاتيون ــات في
"الثقوب" في تراكيب الشـ ــبكة  .بالنسـ ــبة للذرات الفلزية  ،نفترض أن األيونات هي كرات صـ ــلبة يمكن رصـ ــها
معا حتى تالمس بعضهم البعض .النسبة بين نصف قطر الكاتيونات واألنيون يحدد التركيب الشبكي الذي
يتبناه املركب األيوني .وتس ـ ـ ـ ــمى هذه النس ـ ـ ـ ــبة  . - r / + rفي الجدول  4 - 2يمكنك معرفة أي بنية تعتمد عليها
املركبــات األيونيــة في مختلفــة  r- /r +النسـ ـ ـ ـ ــب .بــالطبع هنــاك بعض االس ـ ـ ـ ــتثنــاءات التي يمكنــك العثورعلى
ً
معلومات عنها في الكتب التعليمية األكثر تفص ـ ـ ـ ــيال .عدد التناس ـ ـ ـ ــق يروي عدد األنيونات التي يلمس ـ ـ ـ ــها كل
كاتيون في هيكل الشبكة.
الجدول  :4 - 2التراكيب للمركبات األيونية
تركيب املركب األيوني يعتمد على النس ــبة  . r -/ r +عدد التناس ــق يحكي كم عدد ملس ــات األنيونات
والكاتيونات.
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عن ــدم ــا تكون النس ـ ـ ـ ـب ــة  r -/ r +بين  0.732و  ، 0.999تكون البني ــة مكعب ــة .في ه ــذه الح ــال ــة الك ــاتيون ــات
واألنيون ــات هي به ــذا الحجم والتركي ــب يتوافق مع البني ــة املكعب ــة البس ـ ـ ـ ــيط ــة ( )SCالتي قرأن ــا عنه ــا للفلزات
(القس ـ ـ ــم  2.3.2تراكيب الش ـ ـ ــبكة البلورية ) .س ـ ـ ــيتم وض ـ ـ ــع األنيونات والكاتيونات في تركيب بس ـ ـ ــيط مكعب
ً
لذلك أن كل كاتيون س ــيكون محاطا بثمانية أنيونات وبالعكس .يتم عرض وحدة الخلية ملثل هذا التركيب
كما في الشكل .25 - 2

الشكل  :25 - 2تركيب مكعب ملركب أيوني
وحـدة الخليـة لتركيـب مكعـب ملركـب أيوني مع نس ـ ـ ـ ـبـة  r -/ r +في القيمـة  .0.999 - 0.732كـل كـاتيون يالمس
ثم ــاني ــة أنيون ــات ويمس كــل أنيون ثم ــاني ــة كــاتيون ــات .كلوري ــد الس ـ ـ ـ ــيزيوم ( )CsClمث ــال على مرك ــب أيوني مع
تركيب مكعب.
في الش ــكل  ، 25 - 2من املخطط أن األيونات في وحدة الخلية تتالمس على طول القطر خالل وحدة الخلية
 .هذه يعني أن القطر لديه طول يتوافق مع  × 2نص ـ ـ ــف قطر أنيون  × 2 +نص ـ ـ ــف قطر الكاتيون .مثل هذا
ينظر إلى تركيب كلوريد السيزيوم.
عن ــدم ــا تكون النس ـ ـ ـ ـب ــة  r -/ r +بين  0.414و  ، 0.732ف ــإن التركي ــب يكون ثم ــاني الس ـ ـ ـ ــطوح .ه ــذا يعني أن
الكاتيونات هي وض ـ ــعت في الثقوب الثماني الس ـ ــطوح في ش ـ ــبكة أنيونية .هذا التركيب يس ـ ــمى تركيب كلوريد
الص ــوديوم ألن امللح املعروف جيدا جدا لديه هذا التركيب  .تركيب كلوريد الص ــوديوم لوحدة الخلية هو ما
رسم في الشكل .26 -2
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الشكل  :26 - 2تركيب ثماني السطوح ملركب أيوني
تركيـب ثمـاني الس ـ ـ ـ ــطوح ملركـب أيوني مع r -/ r +في قيمـة  .0،732-0،414الكـاتيونـات وض ـ ـ ـ ـعـت في الثقوب
الثماني الســطوح في شــبكة أالنيون .وبالتالي كل كاتيون يمس ســتة أنيونات .هذا التركيب هو ً
غالبا ما يطلق
عليه تركيب كلوريد الصوديوم ألن "امللح الشائع" املعروف ً
جيدا له هذه البنية.

في الشــكل ُ ، 26 - 2يرى أن الكاتيونات توضــع في فتحات الثماني الســطوح في الشــبكة األنيونية .وبالتالي فإن
كل الكاتيونات لديها س ــتة من جيران أنيونات .من االعتبارات الهندس ــية في دائرة نص ــف قطرها من الثقوب
ثماني السطوح تحسب من نصف قطر األنيونات ً
وفقا للمعادلة االتية:

عندما تكون النسـبة  r -/ r +بين  0.225و  ، 0.414يكون التركيب رباعي السـطوح .في هذه الحالة الكاتيونات
هي ص ـ ـ ـ ــغيرة نس ـ ـ ـ ــبيـا بـاملقـارنـة مع األنيونـات .وبـالتـالي فـإنهـا تنس ـ ـ ـ ــجم مع الثقوب ربـاعي الس ـ ـ ـ ــطوح من تركيـب
أالنيون .هذا هو الرسم لشبكة البلورية كبريتيد الزنك في الشكل .27 -2
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الشكل  :27 - 2تركيب شكل رباعي السطوح ملركب أيوني
مركب أيوني مع النسـ ـ ــبة  r -/ r +في قيمة من  .0.414 - 0.225يتم وضـ ـ ــع الكاتيونات في ثقوب تركيب رباعي
الس ـ ـ ـ ــطوح أنيون .وبـالتـالي كـل الكـاتيون تالمس أربعـة أنيونـات .كبريتيـد الزنـك (الزنـك) هو مثـال ملركـب أيوني
مع تركيب رباعي السطوح.
يتم ترتيـب األنيونـات في نظـام رص مكعـب  ،وتقع الكـاتيونـات في الثقوب ربـاعيـة الس ـ ـ ـ ــطوح في هـذا التركيـب .
وبـالتـالي كـل كـاتيون لـديـه أربعـة جيران من أنيونـات .من اعتبـارات هنـدس ـ ـ ـ ـيـة نص ـ ـ ـ ــف قطرهـا يمكن حس ـ ـ ـ ــاب
ثقوب رباعي السطوح من نصف قطر األنيونات ً
وفقا للمعادلة (.)5 -2
من خالل النظر إلى املعــادلتين ( )4 - 2و ( )5 - 2يمكنــك أن ترى ملــاذا هي في  0.225 r -/ r +و ( 0.414وف ًق ـا
للجدول  ، ) 4 - 2لدينا الحدود الدنيا لتركيب رباعي السطوح وثماني السطوح على التوالي.

 2.4.3حسابات الطاقة في املركبات األيونية
في القس ـ ـ ــم الس ـ ـ ــابق  ،رأينا كيف يتم ترتيب املركب األيوني في كثير من األحيان في تراكيب ش ـ ـ ــبكية مختلفة
اعتمـ ــادا على النس ـ ـ ـ ـبـ ــة بين نص ـ ـ ـ ــف قطر الكـ ــاتيون ونص ـ ـ ـ ــف قطرهـ ــا أنيون .س ـ ـ ـ ــننظر في هـ ــذا القس ـ ـ ـ ــم
الطاقةالش ـ ـ ـ ــبكية في مركب أيوني وكيف يمكن حس ـ ـ ـ ــاب مجموع التغير في الطاقة عندما يتفاعل مثال فلز
الليثيوم وغاز الفلور مع فلوريد الليثيوم الص ــلب .اس ــتنادا إلى هذا املجمع املحدد نحن س ــوف نرى كيف ان
مزيج من مصـ ــطلحات مختلفة مثل الطاقة الشـ ــبكية  ،طاقة التأين والتسـ ــامي يمكن أن تقودنا الطاقة إلى
حساب مصطلح محدد للطاقة.
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مثال  - 2ص:
حسابات الطاقة لفلوريد الليثيوم ()LiF
مــا هو التغير الكلي في الطــاقــة عنــدمــا يتفــاعــل فلز الليثيوم مع غــاز الفلور ويتكون فلوريــد الليثيوم
الصلب ؟

)Li (s) + ½ F2 (g) → LiF (s
يتم رس ـ ــم تغييرات الطاقة في الش ـ ــكل  .28 - 2والذي نبحث عنه هو الحالة التي يتفاعل فيها  1مول
من ذرات الليثيوم مع ½ مول من جزيئ ــات غ ــاز الفلور وب ــالت ــالي تكون  1مول من فلوري ــد الليثيوم
الصلب.

الشكل  :28 - 2مخطط الطاقة لتكوين فلوريد الليثيوم
تشير األسهم التي تتجه إلى األعلى إلى ضرورة توفير الطاقة من أجل حدوث التفاعل .وتشير
األسهم التي تتجه إلى أسفل إلى أن الطاقة يتم تحريرها عند حدوث التفاعل .وبالتالي تكون  1مول
من فلوريد الليثيوم الصلب.
في ادناه يتم شرح الخطوات بصورة تفصيلية:
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الخطوة األولى هي تسـ ـ ـ ـ ــامي فلز الليثيوم الى غــاز الليثيوم .ويكون انثــالبي التسـ ـ ـ ـ ــامي  enthalpyهو
 161كيلو جول  /مول.
وبالتالي  161كيلو جول مطلوبة.
والخطوة الثانية هي تأين ذرة غاز الليثيوم .وتكون طاقة التأين لليثيوم هي  520كيلو جول  /مول.
وبالتالي  520كيلو جول هي الطاقة املطلوبة.
والخطوة الثالثة هي كس ــر روابط  F-Fالتس ــاهمية للحص ــول على ذرات فلور احادية .ولكس ــر هذه
االص ــرة يتطلب  154كيلوجول  /مول  ،وألنه يجب كس ــر نص ــف مول من االواص ــر  ،فإن  77كيلو
جول /مول تكون هي الطاقة املطلوبة.

الخطوة الرابعة ةةة هي جع ـ ــل كـ ــل ذرة فلور ت ـ ــأخ ـ ــذ إلكترو ًن ـ ـا .ان تغير الط ـ ــاق ـ ــة هن ـ ــا يعتبر االلف ـ ــة

االلكترونية للفلور التي تكون  328-كغم  /مول  .وبالتالي يتم تحرير عن  328كيلو جول.
والخطوة الخةامس ة ة ة ةةة هي الس ـ ـ ـ ـمــاح أليونــات الليثيوم والفلوريــد بــالتفــاعــل وتكوين فلوريــد الليثيوم
الصلب .ويتوافق تغير الطاقة هنا مع طاقة الشبكة البلورية ل ـ ـ ـ ـ  LiFوهو  1047كيلو جول  /مول .
وهكـذا عنـد تكون  1مول من  LiFكـأيونـات غـازيـة  ،س ـ ـ ـ ــيتم تحرر وانبعـاث طـاقـة بمقـدار 1047كيلو
جول.
وبالتالي يمكن تحديد التغير الكلي في الطاقة من خالل تلخيص الطاقات في الخطوات الخمس.

حيــث يتم إنبعــاث  617كيلو جول عنــدمــا يتكون  1مول من ( LiF(sمن تفــاعــل  1مول من ( Li )sو
½ مول من)F2 (g
من خالل تكوين مخطط للطاقة كما في الش ـ ـ ـ ــكل  ، 28 - 2يمكنك حس ـ ـ ـ ــاب عوامل الطاقة املختلفة عندمـا
تكون عوامل أخرى معروفة .ويمكن البحث عن العديد من العوامل في جداول األدبيات والكتب العلمية .

 2.5خالصة الفصل الثاني
في هذا الفص ـ ـ ـ ــل نظرنا إلى ثالثة أنواع من الروابط الكيميائية ؛ روابط تس ـ ـ ـ ــاهمية  ،روابط أيونية والروابط
الفلزيـة  .حيـث تم وص ـ ـ ـ ــف الروابط بـاس ـ ـ ـ ــتخـدام نمـاذج ونظريـات مختلفـة من اجـل فهم املـدارات الجزيئيـة.
وتتشكل هذه املدارات الجزيئية من املدارات الذرية التي تطرقنا لها في الفصل االول.
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في القسم  2.2تم التعرف على الروابط التساهمية من خالل االشارة الى تغيرات الطاقة املرتبطة مع تشكيل
الروابط الكيميائية .وتم التوص ـ ـ ـ ــل إلى أنه من أجل تش ـ ـ ـ ــكيل رابطة كيميائية إجمالي يجب أن تكون الطاقة
عنـد الحـد األدنى لهـا بين الذرتين وعلى املس ـ ـ ـ ــافة املعينـة بين الذرات .هذه املس ـ ـ ـ ــافة هي بالتـالي طول الرابطـة
التسـ ــاهمية .ويمكن ان تسـ ــتخدم النظرية املدارية الجزيئية في تفسـ ــير سـ ــبب انتظام بعض الذرات وتشـ ــكل
جزيئات بينما ال تنتضـ ــم جزيئات أخرى .وهنا يأتي دور املدارات التاصـ ــرية واملدارات املضـ ــادة للتاصـ ــر  .كما
انه اس ـ ـ ـ ــتخدام نظرية املدارية الجزيئية تمكنا من التنبؤ برتبة االص ـ ـ ـ ــرة  .هكذا نس ـ ـ ـ ــتطيع توقع ما إذا كانت
الرابط ــة عب ــارة عن رابط ــة مفردة أو مزدوجــة أو ثالثي ــة .من أجــل التح ــدث عن ترتي ــب ذرات مختلف ــة داخــل
جزيء أو أيون مرك ــب تعلمن ــا كت ــاب ــة بني ــة لويس .حي ــث ان تركي ــب لويس يمكن أن يعطي معلوم ــات عن
التركي ــب وعن ترتي ــب الرابط ــة ومواض ـ ـ ـ ــع اإللكترون ــات (روابط األزواج املنفردة واألزواج اإللكترون ــات) حول
الــذرة املركزيــة في جزيء أو أيون مركــب .وهــذه املعلومــات مفيــدة عنــد تطبيق نظريــة  .VSEPRحيــث تخبرنــا
نظرية  VSEPRبأن مجموعات اإللكترونات حول الذرة سـ ــتكون متموضـ ــعة بعيدا عن بعضـ ــها قدر اإلمكان.
وبالتالي فإن نظرية  VSEPRهي أداة تسـ ـ ــاعدنا على التنبؤ بالهندسـ ـ ــة الفعلية للجزيء أو مركب األيون .لكن
نظري ــة  VSEPRال تخبر ش ـ ـ ـ ــي ًئ ـا عن مك ــان ال ــدقيق لتموقع اإللكترون ـات املختلف لو بعب ــارة اخرى ؛ في أي
املـدارات يتم اس ـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ـ ــافـة املجموعـات اإللكترونيـة؟ لإلجـابـة على هـذا الس ـ ـ ـ ــؤال  ،علينـا اس ـ ـ ـ ــتخـدام نظريـة
التهجين امل ــداري .من ه ــذه النظري ــة يمكن التعرف على كيفي ــة تحول امل ــدارات ال ــذري ــة أو "انص ـ ـ ـ ـه ــاره ــا" إلى
مدارات جزيئية هجينة وباالتجاه "الف ـ ـ ـ ــحيح" في الفض ـ ـ ـ ــاء وفقا لنظرية  .VSEPRحيث يعتمد نوع التهجين
على عدد مجموعات اإللكترونات املحيطة بالذرة املركزية.
ان إلكترونــات الرابطــة في الرابطــة التسـ ـ ـ ـ ــاهميــة هي "مغلقــة" جــدا في املــدارات الهجينــة التي يكون س ـ ـ ـ ــلوكهــا
الكهربائي س ـيئ للغاية  .وهذا على عكس الروابط في الفلزات .هذه الروابط يمكن وص ــفها عن طريق نموذج
بحر اإللكترونــات وهــذا يخبرنــا بـأن إلكترونــات التكــافؤ يمكنهــا أن تتحرك في التركيــب الفلزي بحريــة  .كمــا ان
نظرية املجموعة تخبرنا أن إلكترونات التكافؤ تتحرك في املدارات الفارغة املض ـ ـ ـ ــادة للتاص ـ ـ ـ ــر التي تقع كلها
قريبة جدا في الطاقة ملدارات التاص ــر  .وتفس ــر الحركة الحرة لإللكترونات في الفلزات االرتفاع العالي للغاية
للتوصـيلية الكهربائية والحرارية للفلزات  .يتم ترتيب الذرات الفلزية في تراكيب الشـبكة البلورية املختلفة.
و رأينا كيف ان التعرف على بنية الشــبكة البلورية ونصــف قطرها الذري يمكن أن يؤدي إلى حســاب كثافة
الفاز .
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وتم وصـ ـ ــف الروابط األيونية كذلك .ويعتمد االنتقال من التسـ ـ ــاهمية الى التسـ ـ ــاهمية القطبية إلى الروابط
األيونية للغاية على الفرق في الكهروس ـ ــالبية بين الذرات .االواص ـ ــر التس ـ ــاهمية تتكون من مش ـ ــاركة زوج من
االلكترونات املنفردة  ،اما الروابط األيونيـة هي تفـاعالت إلكتروس ـ ـ ـ ـتـاتيكيـة بين الكـاتيون واألنيون .وغالبـا مـا
يتم ترتيب املركبات األيونية الصلبة في تراكيب الشبكة البلورية مع العديد من أوجه التشابه مع التراكيب
الشـبكة البلورية التي شـاهدناها في املركبات الفلزية  .ويعتمد نوع التركيب الشـبكي للمركب األيوني الصـلب
على النسبة بين نصف قطر الكاتيون واألنيون.
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الفصل الثالث

"حركيات التفاعالت"
من أهم تطبيقات الكيمياء من الناحية العملية هو فهم حركية التفاعل الكيميائي .سنبدأ في هذا الفصل
بالفهم األساس ي للتفاعل الكيميائي وكيفية كتابة معادلة كيميائية بعد ذلك سيتم تناول حركية التفاعل
الكيميائي بصورة اعمق.
 3.1التفاعل الكيميائي
يتم تعريف التفاعل الكيميائي من خالل النواتج واملواد املتفاعلة التي تشارك في التفاعل .أوال عندما تكون
كل من النواتج واملتفاعالت معروفة من التجارب على سبيل املثال والتي يمكن فيها تحضير املادة الكيميائية
في معادلة العناصر املتكافئة  Stoichiometricمن أجل التأكد من وجود عدد متساو من الذرات على كل
جانب من جوانب سهم التفاعل  .وهذا يجب تحققه في التفاعل الكيميائي.
هناك بعض املبادئ عند إنشاء معادلة متكافئة .وان املخطط الرمزي للتفاعل هو الطريقة املتعارف عليها
لتمثيل التفاعل الكيميائي .يجب أن يعبر مخطط التفاعل عن أكبر قدر ممكن من املعلومات الفحيحة،
و ً
غالبا ما يكون من املفيد كتابة مخطط التفاعل كالتالي:
 تتم كتابة املواد املتفاعلة على الجانب األيسر والنواتج على الجانب األيمن. تتم كتابة املواد على الهيئة التي كانت عليه قبل وبعد التفاعل الكيميائي. يتم تضمين املواد التي تشارك في التفاعل فقط. يتم استخدام سهم مزدوج في التفاعالت التي يوجد فيها من حيث املبدأ عملية توازن .هذا التوازناذا كان إلى اليمين يمكن استخدام سهم واحد وباملثل يمكن استخدامه إذا كان التفاعل يسير
باتجاه اليسار  ،وفي الحالة األخيرة ال يوجد تفاعل .
مثال  -3أ:

معادلة تفاعل ترسيب BaSO4
اكتب مخطط التفاعل لترسيب سلفات الباريوم ( ) BaSO4بإضافة كلوريد الباريوم ( )BaCl2إلى
محلول مائي من كبريتات الصوديوم (:) Na2SO4
ويتم ذلك باتباع القواعد العامة ونحصل على:

89

حيث يكون السطران األخيران هما طريقة الكتابة الفحيحة التي تتطابق مع القواعد املذكورة
أعاله.
في جميع التفاعالت الكيميائية  ،من الض ـ ــروري معرفة تلقائية التفاعل وهو ما يحث التفاعل على املضـ ـ ـ ي
قدما في حد ذاته .أن التفاعل التلقائي ال يعني بالض ـ ـ ــرورة أن التفاعل يجري بص ـ ـ ــورة س ـ ـ ــريعة .فأنه حتى لو
ً
تلقائيا  ،فقد يسـ ـ ــتغرق األمر سـ ـ ــنوات عديدة قبل ان تصـ ـ ــبح كمية املنتج كافية .وبالتالي فمن
كان التفاعل
الضروري معرفة معدل سرعة التفاعل .
و ُيعرف هذا الجزء من الكيمياء باسم حركية التفاعل الكيميائي وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل.
مثال  -3ب:

إنتاج األمونيا
يعتبر إنتاج األمونيا  NH3أحد أهم التفاعالت الكيميائية والذي يستخدم على سبيل املثال كسماد.
يتم إنتاج ما يعادل  20مليون طن من األمونيا كل عام .وتتكون األمونيا من وجهة نظر الديناميكية
الحرارية على النحو التالي:
ومع ذلك  ،عندما يكون  N2و  H2على شكل غاز عند درجة حرارة  25مئوية فان التفاعل لن
ً
يحدث ،ويعود هذا الى حقيقة أن معدل سرعة التفاعل يكون
بطيء للغاية عند  25درجة مئوية.
لذلك على الباحث أن يجد أساليب أخرى إلنتاج  NH3في الجانب العملي  .هذا يوضح أنه حتى لو
كان التفاعل في الواقع قد يحدث من وجهة نظر الديناميكية الحرارية وحتى لو كان stoichiometry
مناسب فمن غير املؤكد أن التفاعل في الواقع سوف يحدث بسرعة كافية الستغالل التفاعل من
الناحية العملية  .لذا فانه من الضروري باإلضافة إلى ماسبق معرفة ش يء ما حول معدل سرعة
التفاعل .
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 3.2معدل سرعة التفاعل
سوف نعرض في هذا الفصل مصطلح سرعة التفاعل .وهو تركيز املتفاعالت او النواتج املتغيرة مع الزمن
للتفاعل الكيميائي .فمثال لتركيز العينة ( Aمول  /لتر) يمكن التعبير عن معدل سرعة التفاعل على النحو
التالي:

مثال  -3ج:

تحلل ثاني أكسيد النيتروجين
في هذه التجربة نبدأ من خالل تهيئة قارورة من الغاز مليئة بغاز  NO2في درجة حرارة الغرفة (25
درجة مئوية) .في درجة الحرارة هذه يكون املتفاعل  NO2مستقر  ،ولكن إذا تم تسخين الغاز حتى
 300درجة مئوية  ،فإنه يتحلل إلى  NOو  O2وذلك حسب التفاعل التالي:
عن طريق قياس تركيز الغازات الثالثة كدالة للزمن  ،يتم الحصول على البيانات التالية:

من خالل تطبيق املعادلة ( )1-3يصبح من املمكن تحديد السرعة بداللة تكون املادة  . O2وتكون
سرعة تكون املادة  O2خالل الفترة الزمنية  150ثانية ← 200ثانية:
في حين أن سرعة التكون خالل الفترة 350ثانية ←  400ثانية هي:
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ً
عامال ً
ثابتا ولكنه ينخفض ً
فعليا مع
وبالتالي  ،تجدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلى أن معدل س ـ ـ ـ ــرعة التفاعل ليس
مرور الوقت وكما الحظنا اعاله.
باتباع قواعد  stoichiometryلتحول الـ NO2فان كل جزيئين من  NO2تتحول الى جزيء واحد من
ً
 .O2وبالتالي فمن السهل أن نفهم أن معدل سرعة التفاعل لتحول الـ NO2يجب ان يكون مضاعفا
بالنسبة الى سرعة تكوين  . O2وبالتالي  ،فإننا قد نلخص معدل سرعة التفاعل على النحو التالي:
السرعة التفاعل بالنسبةلـ NO2

= السرعة لتكوين  · 2 =NO2السرعة لتكوين .O2

 3.3تعبيرات معدل سرعة التفاعل
ً
حتى اآلن نظرنا فقط في التفاعالت التي هي باتجاه واحد اي الغير عكوسة ولكن كما ذكرنا سابقا  ،فإن
جميع التفاعالت من حيث املبدأ متعاكسة يعني أن التفاعالت تعمل في كال االتجاهين .في املثال السابق
الذي يتضمن تحلل فقد يحدث هذا التفاعل بصورة معاكسة حيث يتكون ثاني أكسيد النيتروجين في حالة
وجود فائض متوفر من : O2
التفاعالت هذه لها أهمية فيما يتعلق بكتابة تعبيرات املعدل لسرعة التفاعل  .وعادة يتم تجنب التعقيد
بإهمال التفاعالت املتعاكسة ولكن باهمالها بفترض أن معدل سرعة التفاعل يعتمد فقط على تركيز املواد
املتفاعلة .لذا يكتب تحلل ثاني أكسيد النيتروجين بتعبير معدل السرعة كاالتي:
يسمى هذا التعبير الذي يصف كيف ان معدل سرعة التفاعل يعتمد على تركيز املادة املتفاعلة يـ
(معدل سرعة التفاعل) .يسمى  kبثابت سرعة التفاعل ويسمى  nبرتبة التفاعل والتي يجب تحديدها دائما
ً
من البيانات التجريبية .وقد يكون عدد رتبة التفاعل موجبا او سالبا وكذلك عددا صحيحا أو كسرا .بشكل
عام يتم دراسة تعبيرات معدل سرعة التفاعل تحت ظروف يكون فيها  nهو إما  0أو  1أو  ، 2ألن هناك
ً
حلوال تحليلية لقيم زمنية مختلفة  tوقيم لـمعامالت  . kعندما تكون قيمة  nمساوية للـ  ، 0يطلق على
التفاعل بالتفاعل الصفري  ،بينما لدينا الدرجة األولى والثانية للتفاعل النظام عندما يكون  nهو  1أو 2
على التوالي .كما ان األشياء التالية جديرة باملالحظة فيما يتعلق باملعادلة (:)2-3
تركيز املنتج ال يأخذ ً
جزءا من تعبيرات املعدل ألن معدل سرعة التفاعل هو درس في ظل ظروف ال تسهم
في املعدل العام لسرعة التفاعل.
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قيمة درجة التفاعل  nيجب دائما أن تحدد من البيانات التجريبية وال تكون موجودة من معادلة
التفاعل.
مثال  - 3د:
رتبة التفاعل والتعبيرات ملعدل سرعة التفاعل بالنسبة إلى:
 .1رتبة التفاعل  ،حيث تساوي  ، 1 nقد تكون تعبيرات املعدل العام الستخدام املتفاعل  Aمعبرا عن:

قد يتم حل هذه املعادلة التفاضلية بشكل تحليلي وقد يتبين أن تركيز املادة املتفاعلة  Aيعتمد على التركيز
األولي لـ ( Aيرمز إليه بـ  ، ) ]A[0وثابت املعدل  kوالوقت  tعلى النحو التالي:
بالنسبة إلى  .2رتبة التفاعل التي تكون فيها املعلمة  2 nهي تعبير مشابه الستخدام املتفاعل :A
ً
في الحاالت التي يكون فيها رتبة التفاعل صفرا  ،يتم تحقيق التعبير التالي:
بالنسبة لتفاعل النظام الصفري  ،يكون معدل سرعة التفاعل ً
ثابتا وال يعتمد على تركيز املواد املتفاعلة.
بالتكامل  ،يحقق املرء ببساطة التعبير التالي لتركيز  Aكدالة الوقت  ،بيانات  kوكذلك التركيز األولي : ]A[0

 3.4الحركية الكيميائية والعوامل الحفازة ( املساعدة )
بعد إدخال معدل سرعة التفاعل  ،رأينا كيف يعتمد التفاعل الكيميائي على أشياء أخرى غير العناصر
املتفاعلة .ومن املعقول بالتالي افتراض أن درجة الحرارة تلعب ً
أيضا ً
دورا ً
مهما بالنسبة للسبب وسرعة
التفاعل  .يوصف هذا املزيج بمعادلة أرينيوس املسماة باسم الكيميائي السويدي سفانتي أرهينيوس بسبب
عمله في حركيات التفاعل في عام  .1880معادلة أرهينيوس تعطي العالقة بين درجة الحرارة  ،ثابت التفاعل
وتركيز املادة املتفاعلة في النحو التالي:

حيث  Rهو ثابت عاملي يسمى ثابت الغاز و  Tهي درجة الحرارة في كلفن (مطلق درجة الحرارة) .تسمى Ea
طاقة التنشيط .يمكن للمرء أن يتخيل أنه إذا كان التفاعل ينبغي ان يحدث يجب أن تصطدم املواد
املتفاعلة وتتحول لتصبح املنتجات .هذا يتطلب قدرا معينا من الطاقة هناك هو حاجز يجب التغلب عليه
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إذا أصبحت املواد املتفاعلة عبارة عن نواتج  .يمكن اعتبار  Eaهي حجم هذا الحاجز .اذا كانت لدى  Eaقيمة
كبيرة  ،من الصعب صنع النواتج في حين أنها سهلة الحصول على النواتج إذا كان  Eaلها قيمة صغيرة .في
املثال التالي يجب أن ننظر إلى الحالة التي تكون فيها قيمة يمكن حساب Eaباستخدام معادلة .Arrhenius
مثال  -3ه :طاقة التنشيط
تمت دراسة التفاعل في الطور الغازي التالي في ظروف مختلفة:
يتم تحديد معدل ثابت  kلدرجة حرارة  30درجة مئوية ليكون  10-5 * 7.3ثانية  1-ودرجة حرارة 60
درجة مئوية مصمم على أن يكون  10-3 · 2.9ثانية  . 1-يتم تحديد قيمة  . Eaوضعنا التعبير التالي على
أساس املعادلة  .3-3عند درجة حرارة  30درجة مئوية لدينا:
وللدرجة حرارة  60درجة مئوية:
عن طريق طرح التعبير األول من األخير نحصل على املعادلة:

ألن معدل التفاعل بشكل عام يتأثر بدرجة الحرارة بدرجة عالية  ،يمكن للمرء أن يعتقد أنه كان كذلك
يكفي إما رفع أو خفض درجة الحرارة من أجل السماح للتفاعل املطلوب باملض ي قدما بأسرع وقت ممكن.
كما هو معروف من العديد من العمليات الكيميائية على سبيل املثال ت) في الطةي املنزلي) عددا من
التفاعالت ال تعمل بشكل أسرع من خالل درجات حرارة أعلى .ومع ذلك ال يمكن للمرء دائما مجرد يزيد
درجة الحرارة.
كمثال  ،العديد من الوظائف الحيوية في جسم اإلنسان حساسة للغاية للتغييرات في درجة الحرارة .وعالوة
على ذلك هو باإلضافة إلى ذلك في كثير من األحيان مكلفة لزيادة درجة الحرارة صناعيا .ما االحتماالت هناك
بعد ذلك؟
املحفزات هي الحل للعديد من املشاكل التي من الضروري زيادتها معدل سرعة التفاعل دون الحاجة إلى
زيادة درجة الحرارة .املحفز هو مادة كيميائية التي تجعل التفاعل الكيميائي يحدث دون أن يستخدم او
يستهلك نفسه في التفاعل .
كيف تعمل املحفزات؟ كما ذكرنا ً
سابقا  ،من الضروري أن تتفاعل املواد املتفاعلة مع حاجز طاقة معين
قبل أن تصبح املنتجات .يمكن للمرء أن يتخيل أن ما يفعله العامل الحفاز هو جلب ارتفاع حاجز الطاقة
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الى أسفل مما يجعل من األسهل على التفاعل بالسير واملض ي قدما .وهذا يعني بمعنى آخر أن معدل سرعة
التفاعل قد ارتفع.
وتنقسم املحفزات إلى نوعين  .متجانسة وغير متجانسة .محفز متجانس هو واحد والذي قد توجد في نفس
النوع من الطور مثل األنواع التي يساعد املحفز في تفاعلها .محفز غير متجانس موجود على العكس من
ذلك في طور أخر (عادة في صورة صلبة) من األنواع التي يساعدها على التفاعل.
ً
غالبا ما يشتمل املحفز غير املتجانس على امدصاص املواد املتفاعلة على شكل غاز املواد الحفازة على سطح
املادة الصلبة .توجد املحفزات املتجانسة عادة في اطوار السائلة أو الغازية و وجدت انها تكون شائعة في
الطبيعة.
مثال :F -3
االنزيمات  -محفزات الطبيعة
توجد بعض املحفزات املتجانسة األكثر ً
تقدما في الطبيعة حيث  ،في شكل إنزيمات  ،ملساعدة
العديد من العمليات الحيوية للنباتات والحياة .االنزيمات هي جزيئات كبيرة مع خصائص محددة
عادة في تفاعل كيميائي واحد مثالي  .االنزيمات هي عادة البروتينات واالنزيمات املستخدمة في
العديد من املنتجات في الحياة اليومية كجزء من املنظفات واألعالف الحيوانية والخبز الصناعي
وصناعات األلبان وأكثر من ذلك.
إن اإلنزيمات جذابة للشركات في الصناعة الكيميائية ألن اإلنزيمات ً
غالبا ما تكون أقل ً
ضررا بالبيئة
من األنواع األخرى من املحفزات .لسوء الحظ  ،تعد اإلنزيمات جزيئات حساسة في كثير من األحيان
يجب أن يكون لديك درجات حرارة خاصة وظروف درجة الحموضة لتعمل بشكل صحيح .قد تجد
املزيد من املعلومات على االنزيمات في .www.biosite.dk

 3.5حركية االنحالل املشع
لقد رأينا في القسم  ، 1.1.1كيف ان الذرات مع عدد ذرات متطابقة ولكن مع كمية مختلفة من النيوترونات
تدعى النظائر .وباملثل  ،رأينا أن العدد املشترك للبروتونات والنيوترونات يسمى النيوكليونات وأن األنواع
املشعة تتحلل تحت انبعاثات أنواع مختلفة من اإلشعاع .معدل هذا االنحالل في مبدأ مشابه ملعدل سرعة
التفاعل النتقال املواد املتفاعلة إلى املنتجات في تفاعل كيميائي .تخيل أنه لوقت محدد  0 = tلدينا كمية
من االنواع مع نوى مشعة  . N0قد كان وجد أن جميع النواة لديها احتمال محدد للتحلل في الثانية القادمة.
إذا كان هذا االحتمال هو على سبيل املثال ً .pr 100/1
ثانيا  ،هذا يعني أنه في املتوسط  ٪1من جميع النواة
تتحلل كل ثانية .وبالتالي فإن عدد االنوية املشعة هي بوظيفة متناقصة مع مرور الوقت ويمكن كتابتها ً
رسميا
كـ ( . N (tاملعدل ملتوسط عدد االنحالل بصورة عامة  .وبالتالي يتم تعريف الوقت بشكل مشابه للمعادلة
( )1-3على النحو التالي:
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حيث تشير عالمة الطرح إلى أن عدد النوى املشعة يتناقص بسبب التحلل .يطلق على الكسر في املعادلة
( )4-3النشاط ُويشار إليه بـ(  . A (tوحدة النشاط هي  1- sكما هي يشير إلى عدد االنحالل مقابل الوقت
بصورة عامة .ولكن في كثير من األحيان تسمى وحدة النشاط اإلشعاعي  . Becquerelاالحتمال بأن نواة
معينة تتحلل خالل فترة زمنية معينة يتم اإلشارة إليها بواسطة الثابت  kالذي يطلق عليه ثابت االنحالل.
وبالتالي  ،يمكن كتابة املعادلة ( )4-3على النحو التالي:

بالتكامل  ،قد يظهر أن(  N (tيعتمد على ثابت االنحالل  kوالوقت  tوعدد النواة املشعة في البداية  N0كـ:

 3.5.1عمر النصف
يشير عمر النصف إلى املدة التي يستغرقها النشاط قبل إنقاصه إلى نصف املستوى األولي .ويرمز له بـ ½t
ويعطى بالعالقة التالية:
ً
اختالفا ً
كبيرا من نوع آلخر .على ســبيل املثال لديه اليورانيوم النظير
يختلف عمر النصــف للنوى املشــعة
 238Uعمر نص ـ ـ ــف تقريبا  4.5مليار س ـ ـ ــنة في حين أن نظائر البزموت 214 Biلها عمر نص ـ ـ ــف فقط حوالي 20
دقيقة.
هو عمر النصف املعروف أنه من املمكن حساب قيمة ثابت انحالل  kوالتي يمكن أن تستخدم في ذلك
حسابات النشاط وعدد النوى املشعة إلى وقت معين.
مثال :G -3

الرادون في القبول
الرادون هو غاز مسال الذي من عنصر الراديوم املشع الصلب املوجود في كل مكان على األرض
بكميات مختلفة .الرادون مشع ويمكن العثور عليه بكميات قابلة للقياس في منازلنا عادة في القبو.
الرادون يخترق املبنى في املقام األول من خالل طبقة تحت األرض من خالل الشقوق في أساس املبنى.
في قبو خرساني تم قياس نشاط من غاز الرادون من  200بيكريل من  1م  3من الهواء .إذا كان يتم
عزل جدران القبو بحيث ال يتم إضافة غاز الرادون الجديد من الجدران واألرضية سوف ينخفض
نظرا ألن نصف عمر الرادون  222هو ً 3.82
النشاط مع الوقتً .
يوما  ،سيكون النشاط بعد هذه
ً
الفترة  100بيكريل .بعد ً 3.82
إضافيا  ،سيكون النشاط  50بيكريل.
يوما
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نود أن نحدد املدة التي يستغرقها النشاط قبل أن ينخفض النشاط إلى  10بيكريل .كما نعرف عمر
النصف نبدأ بحساب ثابت االنحالل : k
وبهذا نحقق من املعادلة (:)6 -3
يستغرق ذلك ً 16.6
يوما قبل أن ينخفض نشاط الرادون إلى  10بيكريل.
مثال  - 3ح:
الكربون  14كوسيلة لتحديد العمر
طريقة لتحديد العمر على العناصر القديمة هي طريقة الكربون  14التي تستند إلى املبادئ الكامنة
وراءها اضمحالل نظير الكربون  14املشع .العناصر املوجودة في كهوف -السكو في فرنسا لديها
معدل االنحالل من  14نواة من  2.25لكل دقيقة لكل غرام الكربون بصورة عامة.
نود تحديد مدى عمر هذه العناصر من الكهوف .عمر النصف لـ  14Cهو  5730سنة .في العيش
الكائنات الحية  15.3نواة  14Cانحالل لكل دقيقة لكل غرام من الكربون بصورة عامة .
نحن نستغل هذا االنحالل  ،كما هو موضح ً
سابقا  ،يحدث بشكل كبير  ،ويمكن التعبير عن ذلك
على النحو التالي:
حيث يمكن التعبير عن  kمن حيث عمر النصف على النحو التالي:

نصل بالتالي إلى:

عاما ً
عمر العناصر املوجودة في كهوف السكو في فرنسا يبلغ ً 15846
تقريبا.

 3.6خالصة الفصل الثالث

ً
أوال كيفية كتابة معادلة التفاعل الكيميائي ً
وفقا لبعض املبادئ والقواعد ؛ يجب أن
في هذا الفصل  ،رأينا
يتحقق قياس العناصر املتفاعلة على كل من الجانب األيمن واأليسر من سهم التفاعل .نحن مزيد من
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األمثلة من خالل أمثلة على أن معدل سرعة التفاعل هو مصطلح مركزي لتطبيق الكيمياء في املمارسة
العملية.
ً
تم تحديد تعبيرات معدل سرعة التفاعالت ورأينا كيف أن معدل التفاعل ليس ً
دائما ثابتا ولكن غالبا ما
ينخفض مع مرور الوقت .عالوة على ذلك  ،تم تقديم التعبير عن معدل التفاعل مع ألرتبة املقابلة للتفاعل
وثابت معدل سرعة التفاعل  .شوهد كيف يكون لتركيز املادة املتفاعلة بوضوح يعتمد على ترتيب التفاعل
وتعابير  ، 2 ، .1و  ´ 0تم تطوير تفاعل النظام .تم تسليط الضوء على أهمية درجة الحرارة عن طريق إدخال
معادلة أرينيوس مع الطاقة التنشيط املقابلة  .تم عرض مصطلح املحفزات بصورة مختصرة والذي تم
وصفه كيف قد تزيد املحفزات من معدل سرعة التفاعل (عن طريق خفض طاقة التنشيط) للتفاعل
الكيميائي دون أن تستهلك نفسهاً .
أخيرا  ،رأينا كيف تشبه حركية التحلل اإلشعاعي في نواح كثيرة حركية
للتفاعالت الكيميائية األخرى .نظرنا إلى نصف الحياة والنشاط وعبر أمثلة على كيفية ذلك يمكن استخدام
التحلل اإلشعاعي لتحديد عمر العناصر العضوية القديمة املختلفة.
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الفصل الرابع

"الت ة ة ةوازن"
الذوبانية والتوازن من املص ـ ــطلحات الكيميائية الرئيس ـ ــية واملتص ـ ــلة بش ـ ــكل وثيق .في هذا الفص ـ ــل
سنتناول التوازن عند ذوبان املواد الصلبة في املاء .وسنبدأ بتعريف املفردات االساسية كالذوبانية وحاصل
االذابة.

 1-4توازن الذوبانية وحاصل االذابة
عندما يتم اذابة مركب ايوني ص ـ ــلب في املاء فانه يفترض باملركب ان ينفص ـ ــل بص ـ ــورة كلية الى ايون س ـ ــالب
 Anionواخر موجب  .Cationومثال على ذلك ذوبانية فلوريد الكالسيوم الصلب في املاء :

عندما يكون  CaF2بتماس مع املاء وللوهلة االولى يكون تواجد ايونات  Ca+2و  F-منعدم .وباسـتمرار التفكك
بقوة الـذوبـان فـان تركيز ايونـات  Ca+2و  F-س ـ ـ ـ ــيزداد ش ـ ـ ـ ــيئـا فش ـ ـ ـ ــيئـا  ،وبزيـادة التركيز فـان احتمـاليـة حـدوث
تفاعل معاكس يزداد كذلك بســبب تصــادم االيونات ويعود مركب  CaF2ليتشــكل مرة اخرى كما في املعادلة
الكيميائية التالية:

في النهاية فسيتولد التوازن الحركي بين هذين التفاعلين وكما مدون في املعادلة التالية:

عندما يحدث التوازن فانه ال يوجد املزيد من املادة الص ـ ـ ـ ــلبة واملحلول يدعى حينئذ بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ satisfiedويمكن
كتابة معادلة التوازن في هذه الحالة بالطريقة التالية :
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اذ ان ] [Ca+2و ] [F-هي تراكيز االيونــات معبر عنهــا بوحــدات  . moles/Lالثــابــت  Kspيــدعى بثــابــت الــذوبــان في
حالة التوازن .والس ـ ــبب وراء عدم تواجد املادة الص ـ ــلبة  CaF2في تعبير التوازن هو ان فعالية املادة الص ـ ــلبة
تس ـ ـ ــاوي واحد .لذلك فان املادة الص ـ ـ ــلبة ال تؤخذ بنظر االعتبار في تعبير التوازن رغم ان عدم اهمية كمية
املادة الصلبة في املحلول تبدو غريبة.
مثال ( 4-Aحساب الذوبانية لة)PbSO4
نريد ان نحس ـ ـ ـ ــب ذوبانية كبريتات الرص ـ ـ ـ ــاص  PbSO4في درجة حرارة  25درجة مئوية .في درجة 25
درجة مئوية فان  PbSO4تمتلك ثابت ذوبانية  . 1.3X10-8 M2وعندما تذوب املادة الصلبة PbSO4
فان النظام وبصـ ــورة مبدئية سـ ــيحتوي على ) PbSO4(sوجزيئات املاء  H2Oلكن عندما يمر الوقت
فان املادة الصلبة تبدأ بالذوبان وفقا للمعادلة الكيميائية التالي:

بسبب ان التفاعل متوازن فان تعبير التوازن يكتب بالصورة التالي:

لتعيين ذوبانية  PbSO4فانه من الضـ ـ ــروري في البدأ ايجاد تركيز التوازن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Pb+2و  .SO4-2ويمكن
ذل ــك من خالل تح ــدي ــد التراكيز االبت ــدائي ــة (قب ــل اي ذوب ــان لكبريت ــات الرص ـ ـ ـ ـ ــاص) متبوع بتعريف
التغيرات املطلوبـة من اجـل الوص ـ ـ ـ ــول الى التوازن .وبمــا اننــا في هـذه الحــالـة ال نمتلــك قيمــة محــددة
للذوبانية لذلك نفترض ان  )moles/L( xمن املادة الص ــلبة س ــيذوب من اجل الوص ــول الى التوازن.
كمــا ان التفــاعــل الكيميــائي يش ـ ـ ـ ــير الى تكــافؤ العنــاص ـ ـ ـ ــر )  1:1 (stoichiometryوهو س ـ ـ ـ ـبــب في ان
يحصل التالي:

من خالل تعويض التراكيز عند التوازن في معادلة الـ Kspفاننا سنحصل على:

وبــالتــالي تكون قيمــة  xهي  .1.1X10-4 Mلــذلــك فــان ذوبــانيــة كبريتــات الرصـ ـ ـ ـ ــاص  PbSO4في درجــة
حرارة  25درجة مئوية هي . 1.1X10-4 moles/L
100

من املهم جــدا التفريق بين الــذوبــانيــة للمركبــات الص ـ ـ ـ ــلبــة ونــاتج الــذوبــانيــة .اذ ان نــاتج الــذوبــانيــة هو ثــابــت
للتوازن لذلك يمتلك قيمة واحدة لدرجة حرارة معينة ،في حين ان الذوبانية هي موضع توازن والذي يمتلك
عدد غير متناهي من القيم املحتملة في درجة حرارة معينة اعتمادا على عوامل اخرى كوجود ايونات شــائبة
وغيرهـا من العوامـل .تمتلـك نـاتج الـذوبـانيـة والـذوبـانيـة لاليونـات وحـدات مختلفـة وهـذا الس ـ ـ ـ ـبـب يجعلهـا غير
قابلة للمقارنة بسهولة.

 4.1.1الذوبانية النسبية
ثابت ذوبانية املواد الص ـ ــلبة  Kspيعطي معلومات مهمة عن ذوبانية هذه املواد .وهذا يكون واض ـ ــحا
في الحاالت التي تكون فيها املادة الصـ ــلبة هي املادة الوحيدة الذائبة .عادة يمكن ايجاد قيم  Kspبسـ ــهولة من
املصـ ــادر واالدبيات .في حال اذابة عدة مواد صـ ــلبة في محلول واحد ،فانه ال يمكن اسـ ــتخدام ثابت الذوبان
بالطريقة التي تم ذكرها س ـ ــابقا .عندئذ يمكن تص ـ ــور حالتين والالتي س ـ ــيتم التطرق لهما باس ـ ــهاب في املثال
التــالي  .في الحــالــة االولى مــادتـان ص ـ ـ ـ ــلبتـان مختلفتــان او اكثر يراد اذابتهمــا في محلول وتكون كميــة االيونــات
الناتجة من املواد الصــلبة متشــابة .في الحالة االخرى فكذلك توجد مادتان صــلبتان مختلفتان او اكثر لكن
في هذه الحالة تكون كمية االيونات الناتجة مختلفة.
مثال ( 4-Bالذوبانية النسبية :املثال االول)
نريــد تحــديــد مرتبــة الــذوبــانيــة لثالثــة مواد ص ـ ـ ـ ــلبــة .بعبــارة اخرى نريــد ان نتحقق اي من املركبــات
الثالثة التالية يذوب بشكل اسهل:

كل هذه املواد الصلبة الثالثة تعطي عند الذوبان ايونان كما في املعادالت التالية

او للتوضيح بشكل اعم :
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وبافتراض ان ذوبانية االيون املوجب وااليون الس ــالب هي  )moles/L( xفي حالة التوازن س ــنحص ــل
على:

لذلك عند تعويضها في معادلة  Kspسنحصل على

لذلك فان قيم  Kspمن املعادلة اعاله هي :

ل ــذا  CaSO4هو اكثر اذاب ــة ثم يتلوه  CuIواق ــل مرك ــب اذاب ــة هو  .AgIوبم ــا ان ع ــدد االيون ــات في
املركبـات الثالثـة املختلفـة هو متش ـ ـ ـ ــابـه (كلهـا تحتوي على ايونين) ونـاتج الـذوبـانيـة يمتلـك الوحـدات
 ،M2لــذلــك في هــذه الحــالــة يمكن تحــديــد مرتبــة الــذوبــانيــة من خالل فقط النظر الى احجــام نواتج
الذوبانية . Ksp
مالحظة  :هذه الحالة ممكن فقط عندما تكون وحدات  Kspمتشابهة .
كما موضـ ـ ــح في املثال السـ ـ ــابق فان مرتبة الذوبانية تتحدد من خالل النظر الى احجام نواتج التفاعل فقط
ب
عنـدما تكون الوحدات متش ـ ـ ـ ــابهـة .في املثـال التـاليـة س ـ ـ ـ ــنطلع على حالة يتم فيهـا تحـديد مرتبـة االذابة للمواد
الثالثة.
مثال  4-Cالذوبانية النسبية (املثال الثاني)
نريد تحديد مرتبة الذوبانية للمواد الصلبة الثالثة التالية:
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تعطي هــذه املواد الثالثــة الص ـ ـ ـ ــلبــة عنــد االذابــة عــدد مختلف من االيونــات (والتي يمكن مالحظتهــا
كذلك من خالل الوحدات املختلفة لـ  )Kspكما في املعادالت التالية

هنـا ال يمكن اس ـ ـ ـ ــتخـدام قيم  Kspللمقـارنـة من اجـل تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة .بـاملقـابـل يجـب تحـديـد
الذوبانية  xلكل مادة كما في املثال السابق:

هنـا يلجئ عـادة الى مقـارنـة قيم الـذوبـانيـة  xمن اجـل تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة .لـذلـك فـان  Bi2S3يجـب
ان يكون االكثر ذوبـانيـة بعـده يـأتي  ،Ag2Sواالقـل ذوبـانيـة هو  CuSوبهـذا يتم اثبـات مـا ذكر س ـ ـ ـ ــابقـا
وهو فيمــا اذا ـكـان عــدد االيونــات في املــادة يختلف فــان احجــام  Kspال يمكن اس ـ ـ ـ ــتخــدامهــا لتحــديــد
مرتبة الذوبانية.

 4.1.2التاثيرااليوني على الذوبانية
الى االن تم تســليط الضــوء على ذوبانية املواد االيونية في املاء النقي .هنا ســيتم معرفة كيفية تأثر الذوبانية
بوجود االيونات الدخيلة والتي تسـ ـ ــاهم بطريقة او باخرى في تفاعل التحلل .هذا ما سـ ـ ــيتم التعرف عليه في
املثال التالي:
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مثال ( 4-Dالذوبانية وااليونات الدخيلة)
نريد تحديد ذوبانية تركيز  0.100 Mمن كرومات الفضــة  Ag2CrO4في محلول مائي لنترات الفضــة
 .AgNO3كرومات الفض ـ ـ ـ ــة لها حاص ـ ـ ـ ــل اذابة  .Ksp=9.0X10-12 M3ومما يجدر ذكره انه قبل اذابة
ً
مادة كرومات الفض ـ ــة هناك مس ـ ــبقا ايونات  Ag+و  NO3-تتواجد في املحلول .بما ان ايون  NO3-ال
يس ــاهم في تفاعل التحلل لكرومات الفض ــة  ،لذا يمكن اهمال هذا االيون .التركيز االبتدائي ل ـ ـ ـ ـ ـAg+
هو  0.100Mومع ذلك له اهمية .لدينا التراكيز االبتدائية التالية:

تركيز الذوبانية لكرومات الفضة هو كما يلي :

مع االخذ بنظر االعتبار قانون التوازن :

نفترض كاملعتاد انه يجب ان يذاب تركيز  x moles/Lمن  Ag2CrO4من اجل الوصول الى التوازن:

وتحدد تراكيز التوازن كالتالي :

بتعويضها في قانون التوازن:

ل ــذا وب ــاذاب ــة  9.0X10-10 mole/Lمن  Ag2CrO4في  0.100 Mمن  .Ag2NO3ف ــان ــه من الس ـ ـ ـ ــهول ــة
مالحظة اننا نمتلك محلول ماء نقي ،والذوبانية يمكن ايجادها من خالل املعادلة التالية:
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ويتم اذابة  1.3X10-4 moles/Lمن  Ag2CrO4في املاء النقي .لذلك يمكن املالحظة من خالل مقارنة
املحلول املـ ــائي مع املحلول  0.100 Mمن  AgNO3انـ ــه يمكن اذابـ ــة  Ag2CrO4في املـ ــاء النقي اكثر
بكثير من اذابته في محلول يحتوي على ايونات  .Ag+وبالتالي يمكن القول بان وجود ايونات الفضــة
في املحلول تعيق من عملية تحلل كرومات الفضة.

 4.2الترسيب
قـد تم الى االن التطرق الى تحلـل املواد الص ـ ـ ـ ــلبـة في املحـاليـل املـائيـة مع وجود او عـدم وجود التراكيز
االولية .في هذا املوضـوع سـيتم تناول العملية املعاكسـة وهي ترسـيب املواد الصـلبة .سـيتم تناول الحالة التي
يتم فيها مزج محلوالن وبهذا س ـ ـ ــتزداد احتمالية ترس ـ ـ ــيب املادة الص ـ ـ ــلبة .لهذا الغرض س ـ ـ ــيتم اس ـ ـ ــتخدام ما
يسمى الحاصل االيوني والذي ب
يعرف بطريقة مشابهة لتعريف حاصل االذابة  Kspعدا ان التراكيز االبتدائية
تشارك في قانون الحاصل االيوني .على سبيل املثال الحاصل االيوني لـ CaF2يعبر عنه كالتالي :

في حالة تم اضـ ـ ــافة محلول من ايونات  Ca+2الى املحلول الحاوي على ايونات  F-فان احتمالية ترسـ ـ ــب CaF2
الصــلب تزداد اعتمادا على التراكيز الخاصــة بها .من اجل القدرة على التنبئ بامكانية الترســيب ســيتم النظر
في العالقـة بين  Kspو  .Qوبمـا ان وحـدات  Kspو  Qتكون متتطـابقـة ولهـذا الس ـ ـ ـ ـبـب يمكن املقـارنـة بين هـذين
املعاملين بسهولة  .بصورة عامة فانه:
 اذا كانت قيمة  Qاكبر من  Kspفانه سـ ـ ــيحدث الترسـ ـ ــيب وعملية الترسـ ـ ــيب سـ ـ ــتسـ ـ ــتمر حتى تصـ ـ ــلتراكيز االيونات املتبقية في املحلول الى املرحلة التي تحصل فيها تساوي بين املعاملين .Q = Ksp
 اذا كانت قيمة  Qاقل من قيمة  Kspفانه ال يحصل الترسيب.عادة يراد تحديد مدى امكانية حدوث الترسـيب بصـورة اكبر دقة وذلك الننا نريد تحديد تركيز التوازن بعد
الترسيب .وهذا املوضوع سيتم التطرق له في املثال التالي:
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مثال ( 4-Eتركيزالتوازن بعد ترسيب نترات الرصاص )PbNO3
نريد ان نحدد تراكيز التوازن اليونات  Pb+2و  I-التي تكونت بعد ترس ــيب  PbI2في محلول متكون من
مزيج محلول  100.0 mlلـ Pb(NO3)2 0.05 Mومحلول  200.0 mLلـ  0.100 Mلـ . NaI
بص ــورة مبدئية يجب تحديد فيما اذا كان  PbI2الص ــلب قد تكون اثناء مزج املحلولين او ال .حاص ــل
االذابة  Kspلـ ـ ـ ـ ـ ـ PbI2هو  .1.4X10-8 M3يمكن ايجاد تراكيز كل من  Pb+2و  I-بعد املزج بس ــهولة كما
يلي:

طبقا لذلك فان الحاصل االيوني لـ PbI2يتحدد على النحو االتي:

في هذه الحالة  Qهي اكبر من  Kspلذلك فانه ســيحدث ترســيب ل ـ ـ ـ ـ ـ) .PbI2 (sولتحديد تراكيز كل من
ايونات  Pb+2و  I-بعد الترسيب ،سنقوم بعمل مخطط للتراكيز قبل وبعد الترسيب وكما يلي:

بعــد ان يتحقق التوازن ،عنــدهــا يكون تركيز ] [Pb+2ال يسـ ـ ـ ـ ــاوي ص ـ ـ ـ ــفر كمــا مبين اعاله وذلــك الن
تفاعل الترس ــيب ال يس ــتمر حتى تس ــتهلك كل ايونات الرص ــاص .قد يتص ــور البعض انه عند ترس ــب
 PbI2فان كمية ص ـ ــغيرة من  PbI2س ـ ــتذوب بالوقت ذاته مما يؤدي الى حدوث التوازن .بما ان هناك
كمية فائض ـ ــة من ايونات اليود  I-فان الكمية الص ـ ــغيرة من  PbI2املعاد تحللها س ـ ــتتحلل في محلول
يحتوي  1.0X10-2 molمن ايون  I-في محلول  .300 mLوهذا يجعل تركيز  I-يكون :
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يمكن اعادة ص ـ ـ ـ ــياغة املس ـ ـ ـ ـألة بعد ذلك على النحو التالي  :ماهي ذوبانية  PbI2الص ـ ـ ـ ــلب في محلول
 3.33X10-2 Mمن NaI؟ كما في االمثلة السابقة نبدأ بكتابة التراكيز االبتدائية:

التراكيز النهائية تستخرج اعتمادا على مخطط التفاعل التالي:

وبادراج قانون  Kspفي املعادلة نحصل على :

لذلك فان تراكيز التوازن تكون :

بالتالي تم تحديد تراكيز التوازن اليونات الرصـ ـ ــاص واليود في محلول تم تحضـ ـ ــيره من مزج محاليل
يوديد الصوديوم والرصاص.

 4.2.1الترسيب االنتقائي
عادة يتم فص ـ ـ ــل محاليل ايونات العناص ـ ـ ــر من خالل الترس ـ ـ ــيب االنتقائي وهي عملية ترس ـ ـ ــيب باس ـ ـ ــتخدام
كاش ـ ــف يحتوي على ايون س ـ ــالب والذي ب
يكون مركبات ص ـ ــلبة مع ايون عنص ـ ــر واحد فقط في املحلول .احد
االمثلـة هو محلول يحتوي على ايونـات  Ba+2وايونـات  .Ag+فعنـد اضـ ـ ـ ـ ــافـة  NaClللمحلول فـانـه فقط AgCl
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س ــيترس ــب في الوقت الذي يبقى فيه ايونات  Ba+2في املحلول وذلك لس ــهولة ذوبان  .BaCl2وس ــنوض ــح هذا في
املثال التالي:
مثال ( 4-Fالترسيب التلقائي)
محلول يحتوي على  1.0X10-4 Mمن ايونـات النحـاس  Cu+و  2.0X10-3 Mمن ايونـات الرصـ ـ ـ ـ ــاص
 .Pb+2تم اضـافة محلول مائي يحتوي على ايونات  I-بصـورة تدريجية .بعد ذلك ترسـب ) PbI2 (sكما
في املعادلة التالية :

قيم  Kspلكـل من  PbI2و  CuIهي  1.4X10-8 M3و  5.3X10-12 M2على التوالي .نريـد هنـا تحـديـد اي
ً
من هذه املركبات الص ــلبة س ــتترس ــب اوال .بعد ذلك تحديد تركيز ايونات  I-الض ــرورية لترس ــيب كل
من هذين املركبين الصلبين.
تعبير  Kspملركب  PbI2هو :

كما نعلم فان تركيز ايون  Pb+2هو  ، 2.0X10-3 Mويمكن حس ــاب اعلى تركيز ممكن اليونات  I-التي
يمكن ان تبقى من دون ان تترسب ،من خالل االتي:

ان تركيز ايونات  I-الذي تم حسـ ــابه اعاله واملسـ ــاوي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2.6X10-3Mهي التي سـ ــتعمل على ترسـ ــيب
) .PbI2(sوبصورة مشابهة يتم الحساب لـ CuIكما يلي :

ً
ل ــذل ــك ف ــان التركيز االعلى من  5.3X10-8Mاليون ــات  I-س ـ ـ ـ ــتؤدي الى ترس ـ ـ ـ ـي ــب ) .CuI(sطبق ــا له ــذه
ً
الحسـابات يمكن تحديد اي من هذين املركين الصـلبين سـيترسـب اوال .فعندما تم اضـافة ايونات I-

108

ً
بص ـ ــورة تدريجية ابتدء ) CuI(sبالترس ـ ــب اوال  .يمكن اس ـ ــتخدام هذا املبدأ لفص ـ ــل ايونات  Cu+عن
ايونات . Pb+2

 4.3خالصة الفصل الرابع
تم تناول مص ـ ـ ـ ــطلحات رئيس ـ ـ ـ ــية في هذا الفص ـ ـ ـ ــل كحاص ـ ـ ـ ــل االذابة وتوازن الذوبانية .ومن خالل االمثلة تم
معرفـة كيفيـة حس ـ ـ ـ ــاب الـذوبـانيـة من خالل ثوابـت الـذوبـانيـة .وكـذلـك التعرف على كيفيـة تحـديـد الـذوبـانيـة
النسبية للمركبات الصلبة اعتمادا على هذه الثوابت.
كذلك فانه يمكن تحديد مرتبة الذوبانية من خالل النظر الى حاصل الذوبانية  Kspفقط عندما يكون عدد
االيونــات متشـ ـ ـ ـ ــابــه (اي عنــدمــا تمتلــك  Kspوحــدات متشـ ـ ـ ـ ــابهــة) .وعنــدمــا يكون عــدد ايونــات املــادة الص ـ ـ ـ ــلبــة
مختلف فيجـب تحـديـد مرتبـة الـذوبـانيـة من خالل حس ـ ـ ـ ــاب الـذوبـانيـة  x moles/Lالن حـاص ـ ـ ـ ــل االذابـة Ksp
يمتلك وحدات مختلفة وبالتي ال يمكن مقارنتها.
بعــدهــا تم االطالع على تــأثير االيونــات الــدخيلــة على ذوبــانيــة املواد الص ـ ـ ـ ــلبــة ولكن تبقى امكــانيــة حس ـ ـ ـ ـ ــاب
ً
الـذوبـانيـة قـائم  ،من خالل امثلـة متقـدمـة .اخيرا  ،تم التعرف على الترس ـ ـ ـ ـيـب والحـاص ـ ـ ـ ــل االيوني وكيف ان
العالقة بين الحاص ـ ـ ــل االيوني وثابت الذوبانية يمكنها ان تحدد امكانية الترس ـ ـ ــيب من عدمها .وتم توض ـ ـ ــيح
ذلك بصورة موسعة من خالل االمثلة التي تتعلق بالترسيب االنتقائي.
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الفصل الخامس

"االحماض والقواعد"
في هـذا الفص ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــيتم تنـاول واحـدة من املواض ـ ـ ـ ــيع املهمـة في الكيميـاء اال وهو كيميـاء االحمـاض
والقواع ــد .وس ـ ـ ـ ــيتم التطرق الى الت ــداخالت فيم ــا بينه ــا وتطوير نظري ــة التوزان التي تم تن ــاوله ــا في الفص ـ ـ ـ ـ ــل
السـ ـ ـ ــابق .الجزء االكبر من املعرفة االسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية لالحماض والقواعد تم التعرف عليها في الدراسـ ـ ـ ــة الثانوية
لذلك س ـ ـ ــيتم في هذا الفص ـ ـ ــل ش ـ ـ ــرح النظرية بص ـ ـ ــورة متقدمة .س ـ ـ ــنبدأ باالش ـ ـ ــارة الى ان كيمياء االحماض
والقواعـد دائمـا تحـدث في املحـاليـل املـائيـة .لـذا فـان بعض املص ـ ـ ـ ــطلحـات مثـل قوة القـاعـدة و قوة الحـامض
ستكون متصلة فقط باملحاليل املائية .

 5.1مقدمة عن االحماض والقواعد
تتواجد املحـاليـل الحـامض ـ ـ ـ ـيـة في الكثير من انواع االطعمـة .طبقـا للتعريف املش ـ ـ ـ ــهور لبرونش ـ ـ ـ ـتـد لوري فان
الحامض هو الواهب للبروتون (بهيئة ايونات  ، )H+بينما القاعدة هي عبارة عن املسـ ــتقبل البروتون( .يعمل
املاء كقاعدة وبنفس الوقت يعمل كحامض كذلك).
في تفـاعـل حـامض-قـاعـدة فـانـه ينتقـل ايون  H+من الحـامض الى القـاعـدة اعتمـادا على املبـدأ ادنـاه  ،اذ يكتـب
الحامض بصورة عامة ك ـ ـ ـ HAوتكتب القاعدة املقترنة به كـ]: [A-

من خالل انتقــال ايون  H+فــان الحــامض  HAس ـ ـ ـ ــيتحول الى القــاعــدة املقترنــة  ، A-لــذلــك فــان  HAو  A-هي
عبارة عن زوج مقترن (حامض/قاعدة).

 5.1.1قوة الحامض
يمكن معرفة قوة محلول الحامض اعتمادا على موقع التوازن ادناه عندما يكتب الحامض بصـ ــورة عامة كـ
 HAبينما تكتب القاعدة املقترنة كـ. A-
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يعتبر الحـامض قويـا عنـدمـا يزاح التوازن بش ـ ـ ـ ــدة الى اليمين وهـذا يعني في هـذه الحـالـة انـه يكـاد ان يكون HA
ً
معــدومــا في املحلول .وعلى العكس تمــامــا فــان الحــامض يعتبر ض ـ ـ ـ ــعيفــا عنــدمــا يخلو املحلول من القــاعــدة
املقترنـة  .A-عنـدمـا يكون الحـامض قويـا فـان س ـ ـ ـ ــهم التفـاعـل يجـب ان يكون متجـه نحو اليمين  ،لكن عنـدمـا
يكون الحامض ضعيفا فان سهم التفاعل يجب ان يكون سهم ذو راسين يتجه الى جانبي التفاعل.
يكون تعبير التوازن للتفاعل العام حامض-قاعدة معبر عنه بصــورة مشــابهة ملا تم تناوله في الفصــل الثالث
والرابع:

عنـدمـا يكون هنـاك تفـاعـل حـامض-قـاعـدة فـان ثـابـت التوازن  Kaيعرف على انـه ثـابـت التفكـك لالحمـاض او
ببس ـ ــاطة ثابت القوة .وكذلك فان ثابت التفكك للقواعد يكون  .Kbال يمكن التمييز بين ايونات  H+و H3O+
طــاملــا يتبــادر للــذهن ان ايون  H+دائمــا يتواجــد بــاملحــاليــل على هيئــة ايون  ، H3O+اذ ان كميــة جزيئــات املــاء
املوجودة في املحلول تكون مس ـ ـ ـ ــيطرة وطاغية على كمية مكونات الحامض او القاعدة ،لذلك فان الكس ـ ـ ـ ــر
املولي للماء يكون مقارب لل ـ 1وعادة ما يتم اهماله في تطبيق التوازن .اعتمادا على ما تم ايضاحه اعاله فانه
من الواضــح ان قيمة  Kaتكون كبيرة بالنســبة لالحماض القوية بينما تكون قيمتها صــغير بالنســبة لالحماض
الض ــعيفة .وبما ان قيمة  Kaتختلف بش ــدة من حامض الى اخر لذا من اجل التبس ــيط والعمومية يتم عادة
التعبير عن ثابت الحامض بالصيغة االسية لقوة الحامض وكما يلي :

اعتمادا على التعريف فانه من الواض ـ ـ ــح ان الحامص القوي يعطى قيم  pKaص ـ ـ ــغيرة جدا او قيم س ـ ـ ــالبة ،
ً
بينما تمتلك القواعد القوية قيم  pKaابتدءا من  10فصاعدا.

 5.1.2مقياس pH
ً
بما ان تركيز ايونات  H+تكون بصورة عامة صغير جدا لذلك من اجل املالئمة لهذه التراكيز يتم التعبير عن
ح ــامض ـ ـ ـ ـي ــة املح ــالي ــل اعتم ــادا على اللوغ ــارتم العش ـ ـ ـ ــري لتركيز ايون ــات  H+والتي تكون مط ــابق ــة تم ــام ــا ملب ــدأ
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توص ـ ـ ـ ــيف ث ــاب ــت الحوامض  Kaب ــاالس الح ــامض ـ ـ ـ ـ ي  pKaوه ــذا م ــا يعرف بمقي ــاس درج ــة الح ــامض ـ ـ ـ ـي ــة pH
scaleوتعرف قيمة الـ pHكالتالي :

وه ــذا يعني اذا م ــاكــان تركيز ايون ــات  H+في املحلول تس ـ ـ ـ ـ ــاوي  1.0X10-7 Mفيمكن القول ب ــان قيم ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
pHللمحلول هي  . 7الش ـ ـ ــكل  5-1يعطي مقياس درجة الحامض ـ ـ ــية باالض ـ ـ ــافة الى قيم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHملجموعة من
املحاليل املائية املعروفة.

شكل ( 5-1مقياس درجة الحامضية (pH-scale
قيم الـ  pHملحاليل شائعة .
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بمـا ان  pHهو مقيـاس لوغـارتمي معتمـدا على نظـام عش ـ ـ ـ ــري فهـذا يعني ان قيمـة  pHللمحلول تتغير بوحـدة
واحدة لكل مرة تتغير فيها تركيز ] [H+عشرة اضعاف .فعلى سبيل املثال فان محلول ذات قيمة  pHمساوية
لـ 4يكون فيه تركيز ايونات  H+اعلى بعشرة اضعاف من محلول يكون فيه قيمة  pHمساوية لـ. 5

 5.1.3التحلل الذاتي للماء
كما تم االش ــارة س ــابقا فان املاء يعمل عمل الحامض وكذلك القاعدة .ومثل هذه الخاص ــية عادة ما تس ــمى
ب ــاالمفوتيري ــة ف ــامل ــاء يعتبر امفوتيري  . amfolyteوه ــذا يعني ان ــه يمكن للم ــاء ان يتف ــاع ــل مع نفس ـ ـ ـ ـ ــه كم ــا في
املعادلة التالية:

ولكن التوازن يميل بص ـ ــورة كبيرة الى اليس ـ ــار .ثابت التوازن لهذا التوازن املحدد يرمز له بالرمز  Kwويمتلك
القيمة التالية :

وه ــذا يعني ان هن ــاك ع ــدد قلي ــل فقط من جزيئ ــات امل ــاء تتحول الى ايون ــات  H3O+و  .OH-وه ــذا التوازن
يتكون في امل ــاء النقي وفي املح ــالي ــل امل ــائي ــة ،في امل ــاء النقي تكون ] [H3O+] = [OH-حي ــث ان االيون ــات تنتج
بنسبة  ، 1:1وبدرجة حرارة  25OCفي املاء النقي :

ولهذا تكون قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ pHللماء النقي تســاوي  ، 7.0اي ان تركيز  H3O+و  OH-على التوالي هو 10-7 mole/L
في املـاء النقي .في حـال اردنـا تحـديـد تركيز كـل من  H+و  OH-في محـاليـل الحوامض والقواعـد  ،يتم حس ـ ـ ـ ــاب
التراكيز ض ـ ـ ـ ــمن نطاق  10-7 moles/Lويجب ان ال يتم اهمال تاثير التحلل الذاتي للماء .اما حس ـ ـ ـ ــاب تركيز
 H3O+و  OH-ضمن نطاق  10-5او اكبر من ذلك فانه عادة ما يتم اهمال تاثير التحلل الذاتي للماء.

 5.2حسابات الةpH
سيتم التطرق في املوضوع التالي الى طرائق حساب قيم  pHفي عدد من املحاليل املختلفة.
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 5.2.1حساب  pHفي املحاليل الحامضية القوية:
يكون حسـاب قيم  pHفي املحاليل مرتبط بصـورة مباشـرة بالتوازن الذي تم وصـفه في الفصـل السـابق .وكما
هو الحــال فــانــه عنــدمــا يــأخــذ بنظر االعتبــار التوازن فيجــب عنــدهــا التركيز على مكونــات املحلول وكيميــائــه.
وهذا ما سيتم توضيحه في املثال التالي:
مثال  5-Aحساب قيمة  pHلحامض قوي (حامض الهايدروكلوريك)
محلول يحتوي على تركيز  0.5 Mمن  ، HClوكما هو معروف فان  HClهو حامض قوي وهذا يعني
ان الحامض سيتحلل بصورة كاملة لذلك فان التفاعل التالي سيتجه بصورة كاملة نحو اليمين :

يتم اهمال مسـ ـ ــاهمة تركيز  H3O+الناتج من التحلل الذاتي للماء  ،كما هو الحال في اغلب االحيان
 ،ويتم افتراض ان كل جزيئات  HClتتفكك ولذا يكون :

وبالتالي يمكن ايجاد قيمة  pHبسهولة :

 5.2.2حساب قيمة  pHفي املحاليل الحامضية الضعيفة:
كما تم االشـ ــارة سـ ــابقا الى انه من الضـ ــروري االعتماد على التوازن في حالة االحماض الضـ ــعيفة .ولحسـ ــاب
قيمة  pHللمحاليل الحامضية الضعيفة يلجأ الى مجموعة خطوات كما موضح في املثال التالي:
مثال 5-Bحساب  pHملحلول حامض ي ضعيف
محلول يحتوي على  0.1 Mمن  HFال ــذي يمتل ــك قيم ــة  Ka= 7.2X10-4 Mوب ــالت ــالي ف ــان ــه محلول
حامض ي ضعيف  ،ونريد حساب قيمة الـ pHللمحلول.
الخطوة االولى هي كتاب االجزاء االهم في املحلول وفي هذه الحالة هي :
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وبعدها نكتب التوازن املائي:

ثم نعود الى تعبير التوازن والذي يكتب كالتالي :

وبش ــكل مماثل للمثال الس ــابق فاننا االن نولي اهتمامنا الى الحالة االبتدائية وحالة التوازن .وتكتب
التراكيز االبتــدائيــة والنهــائيــة كمــا في الفصـ ـ ـ ـ ــل الرابع  ،حيــث ان العــامــل  xيعطي العالقــة للتراكيز في
حالة التوازن .

وتكون التراكيز النهائية :

والتي تعطي املعادلة التالية :

لذلك فان  [H3O+]= 2.6X10-2Mولهذا تكون قيمة الـ pHللمحلول كالتالي:

ويبدو من خالل الحســابات بانها تهمل مســاهمة تركيز  H3O+الناتج من التحلل الذاتي للماء مقارنة
بقيمة  xاملحســوبة .لذلك فان مســاهمة التحلل الذاتي للماء تهمل عندما تكون قيم  xفي نطاق 10-
 5 mol/Lاو اكثر.
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 5.2.3حساب قيمة  pHفي مزيج من االحماض الضعيفة:
احيانا يحتوي املحلول على مزيج من حامضين ضعيفين وبقوة حامضية مختلفة .لذلك فان حساب ال ـ ـ ـpH
ملثل هذه املحاليل يتطلب بعض االعتبارات االضافية .وهذا ما سيتم توضيحه في املثال التالي :
مثال ) 5-Cحساب قيمة  pHملحلول يحتوي حامضين ضعيفين(
نريد تحديد قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHملحلول يحتوي على  1.99 Mمن  HCNو 5.00Mمن  .HNO2ومن خالل
الجداول فاننا نجد بان قيمة  Kaل ـ ـ ـ HCNهي  6.2X10-10Mفي حين تكون قيمة  Kaل ـ ـ ـ HNO2تساوي
 .4.0X10-4 Mوبما ان الحامض ـ ــين هما ض ـ ــعيفان لذلك فان هناك تفكك جزئي فقط  ،الفص ـ ــائل
االولية املوجودة في املحلول هي:

التفاعالت االولية تكتب كالتالي :

مثل هذا املزيج لحامض ـ ـ ـ ــين ض ـ ـ ـ ــعيفين قد تبدو مس ـ ـ ـ ــائلة معقدة ,ولكن بما ان  HNO2هو حامض
اقوى بكثير من  HCNاســتنادا الى قيم ( Kaيتم مقارنة قيم  Kaبصــورة مباشــرة وذلك بســبب تشــابه
وحداتها)  ،سـ ـ ــيتم افتراض ان هذا الحامض سـ ـ ــيكون هو املسـ ـ ــاهم االكبر اليونات  H+في املحلول ،
لذلك سيتم التركيز فقط على هذا التوازن والتعبير التوازن لها يكون:

ســيتم االن النظر في الظروف االولية عند التوازن كما في االمثلة الســابقة .اذ ان التراكيز االولية هي
:
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والتراكيز النهائية هي:

والتي ستكون بعد تعويضها في قانون : Ka

وسيكون تركيز ايونات  H+مساوية لـ 4.5X10-2والتي ستعطي قيمة  pHمقدارها:

مرة اخرى تم اهمال مس ـ ــاهمة تركيز  H3O+الناتج من التحلل الذاتي للماء مقارنة بقيمة  ، xاي ان
مساهمة  10-7 Mفي التطبيق العملي عادة ما تهمل.

 5.3االحماض متعددة البروتونات
بعض االحماض مثل  H2SO4و  H3PO4تعطي اكثر من ايون  H+واحد ومثل هذه االحماض تسمى احماض
متعــددة البروتونــات  ،وهــذه االحمــاض تعطي ايونــات  H+بخطوات متعــددة حيــث في كــل خطوة تعطي ايون
واح ــد .ل ــذل ــك ف ــان ــه من املمكن تح ــدي ــد قيم ــة  Kaلك ــل خطوة .فمثال ح ــامض  H2CO3ثن ــائي البروتون يعطي
بوتونين وكما في الخطوتين االتية مع تعبير التوازن :
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من املالحظ بـان القـاعـدة املقترنـة في الخطوة االولى (كـاربونـات الهـايـدروجين  )HCO3-س ـ ـ ـ ــيص ـ ـ ـ ــبح حـامض في
الخطوة الثانية .ومثل هذه الخاص ـ ـ ــية تدعى باالمفوتيرية .س ـ ـ ــنتناول في املثال التالي كيف يتم حس ـ ـ ــاب قيمة
 pHعندما يكون املحلول حاوي على حامض امفوتيري.
مثال  5-Dحساب قيمة  pHملحلول حامض متعدد البروتونات
نري ــد حسـ ـ ـ ـ ـ ــاب قيمـ ــة  pHفي محلول يحتوي على  5.0 Mمن  .H3PO4يعتبر ه ــذا الحـ ــامض ثالثي
البروتون ويكون ش ـ ــبه قوي في الخطوة االولى .س ـ ــيتم افتراض ان املكونات املس ـ ــتحوذة على املحلول
في الخطوة االولى هي:

وابتداء تكون خطوة االستحواذ هي :

التوازنات املقابلة لتعبير التوازن هي:

االن س ـ ـ ـ ــيتم النظر في الحـالـة االبتـدائيـة وحـالـة التوازن بص ـ ـ ـ ــورة ممـاثلـة لالمثلـة الس ـ ـ ـ ــابقـة ،فتكون
التراكيز االبتدائية هي :
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والتراكيز النهائية :

والتي ستكون بعد تعويضها في قانون : Ka

سيعطي تركيز ايونات  H+املساوي لـ 0.19 Mقيمة  pHمساوية لـ:

حتى االن افترض ـ ـ ـ ـنـا ان الخطوة االولى هي فقط املس ـ ـ ـ ــاهم االكبر في تركيز  H3O+وبـالتـالي قيمـة .pH
وللتـاكـد من ان الخطوات الثـانيـة والثـالثـة ال تسـ ـ ـ ـ ــاهم في تركيز  H3O+فـانـه يجـب اجراء حسـ ـ ـ ـ ــابـات
اضافية لـ] [HPO4-2و ] [PO4-3من الخطوة الثانية والخطوة الثالثة للتوازن.
يتم ايجاد تركيز  HPO4-2من خالل معادلة التوازن التالية وتعبير التوازن املقابل لها:

حيث ان :

ولحساب ] [PO4-3يتم استخدام خطوة التوازن الثالثة مع تعبير التوازن املقابل لها:
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من املالحظ من خالل تعبير التوازن فان تراكيز  H3O+و  HPO4-2يتم اخذها من حسـابات الخطوة
ً
االولى والثانية .ومن قيم ] [HPO4-2و ] [PO4-3املحسوبة والتي تكون صغيرة جدا  ،فانه من املنطقي
ان يتم اهمال مس ـ ـ ــاهمات هذين الحامض ـ ـ ــين في قيمة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHللمحلول .ويتبين بان قيمة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـpH
للمحلول تكون مقربة باتقان من خالل قيمة الـ pHوتكون مساوية لـ . 0.72

 5.4الخواص الحامضية لالمالح
بعض االمالح تظهر خاص ـ ــية املحاليل حامض ـ ــية عندما تذاب هذه االمالح في املاء .على س ـ ــبيل املثال يحدث
التفاعل التالي عندما يذاب  NH4Clفي املاء:

التفاعل االخير هو تفاعل حامض-قاعدة  ،وسيتم حساب قيمة  pHفي مثل هذا املحلول في املثال التالي :
مثال  5-Eحساب قيمة  pHملحلول كلوريد االمونيوم
نري ــد تح ــدي ــد قيم ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHملحلول من  AlCl3بتركيز  .0.01 Mق ــد لوحظ ب ــان ــه عن ــد اذاب ــة كلوري ــد
االمونيوم في امل ــاء ف ــان ــه يتكون محلول ح ــامض ـ ـ ـ ـ ي رغم ان ايون  Al+3ال يعتبر ح ــامض اذ ال يمكن ــه
اعطاء ايونات  ، H+بل ان ما يسـ ــمى بمركب الهايدرات  Al(H2O)6+3يكون حامض ضـ ــعيف يتفاعل
مع املاء بالطريقة التالية
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عن ـ ــدئ ـ ــذ س ـ ـ ـ ــيكون ايون االملنيوم مح ـ ــاط بس ـ ـ ـ ـت ـ ــة جزيئ ـ ــات م ـ ــاء في املحلول امل ـ ــائي .وان قيم ـ ــة Ka
ل ـ ـ ـ ـ ـ Al(H2O)6+3هي  .1.4X10-5 Mوسـنبدأ كذلك من خالل النظر الى املكونات االسـاسـية للمحلول،
والتي ستكون في هذه الحالة :

اعتمادا على التفاعل اعاله فاننا نمتلك تعبير االتزان التالي:

وس ـ ـ ـ ــنبدأ بتحديد حاالت البدأ واالتزان بص ـ ـ ـ ــورة مش ـ ـ ـ ــابهة تماما لالمثلة الس ـ ـ ـ ــابقة .وتكون التراكيز
االولية :

وتكون التراكيز النهائية :

والتي ستعطي بعد ادخالها في قانون :Ka

لذلك سيكون تركيز ايونات  H3O+هو  3.7X10-4 Mوعندها يكون الـ: pH
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مرة اخرى ومن اجل الدقة تم اضـ ـ ــافة مسـ ـ ــاهمة تركيز  H3O+الناتج من التحلل الذاتي للماء ،رغم
انــه ض ـ ـ ـ ــئيــل جــدا مقــارنــة بقيمــة  .xلــذا فــان مسـ ـ ـ ـ ــاهمــة التحلــل الــذاتي للمــاء وفي هــذه الحــالــة يكون
ضئيل وبالتالي يمكن اهماله.

 5.4.1تأثيرات االيونات على الةpH
لقد ش ـ ـ ــاهدنا في الفص ـ ـ ــول الس ـ ـ ــابقة كيف ان وجود االيونات الدخيلة يؤثر على التوازن .س ـ ـ ــيتم وبص ـ ـ ــورة
مماثلة دراس ـ ــة تأثير وجود ايونات  H3O+وكيف يؤثر على قيمة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، pHفس ـ ــيتم النظر في محاليل تحتوي
ليس فقط على حامض ض ـ ــعيف (والذي يرمز له بص ـ ــورة عامة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )HAبل في نفس الوقت س ـ ــتحتوي على
ً
امالح (والتي يرمز لها بص ـ ـ ــورة عام ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .)NaAرغم انها قد تبدو على انها مس ـ ـ ــألة ذات نمط جديد كليا لكن
سيتضح فيما بعد انها مسالة يمكن حلها بصورة مماثلة للمسائل السابقة .وهذا سنتناوله في املثال التالي:
مثال  5-Fحساب  pHملحلول يحتوي على ايونات دخيلة
في املثـ ــال الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابق تم ايجـ ــاد تركيز ايونـ ــات  H3O+في محلول يحتوي  1.0 Mمن  HFوالـ ــذي هو
 2.6X10-2 Mوتكون درجـة التفكـك  . 2.6%ونريـد تحـديـد قيمـة  pHملحلول يحتوي على  1.0 Mمن
 HFو 1.0 Mمن  .NaFقيمة  Kaل ـ HFتبقى  7.2X10-4 Mوهنا نريد تحديد املكونات التي تحدد قيمة
 pHللمحلول وفي هذا املثال هي :
ولتحديد موقع التوازن في املعادلة التالية :

اعتمادا على تصميم التفاعل لدينا تعبير التوازن التالي :

االن س ـ ــنقوم بتحديد الظروف االبتدائية وعند التوازن بص ـ ــورة مش ـ ــابهة لالمثلة الس ـ ــابقة .التراكيز
االبتدائية هي :
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وكذلك فان التراكيز النهائية هي :

والتي تعطي بعد التعويض في معادلة : Ka

وبالتالي يكون تركيز ايونات  H3O+هي  7.2X10-4 Mوتكون قيمة الـ: pH

ً
مجددا تم اضافة مساهمة التحلل الذاتي للماء رغم انها بالتطبيقات العملية تكون ضئيلة جدا.

 5.5املحلول املنظم Buffer
واحــد من اكثر التطبيقــات املهمــة لكيميــاء الحوامض والقواعــد هو قــدرة املحلول املنظم .املحلول
ً
املنظم هو محلول يمكنه التص ـ ـ ـ ــدي لتاثيرات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHالخارجية .بعض من املحاليل املنظمة املعروفة جدا
توجد في جسم االنسان حيث تعمل على حماية  pHالدم من التاثيرات الخارجية واملحافظة على مستويات
 pHثابتة في الدم .انه من االســاس ـ ي لجســم االنســان ان يكون قادرا على املحافظة على  pHالدم بمســتويات
ً
ثابتة تقريبا ،حيث ان بعض الخاليا ال يمكنها ان تعيش اال ضمن نافذة صغيرة من الـ. pH
يحتوي املحلول املنظم على ح ــامض ض ـ ـ ـ ــعيف مع ملح ــه او ق ــاع ــدة ض ـ ـ ـ ــعيف ــة مع ملحه ــا .ومن االمثل ــة على
املحاليل املنظمة  HF/NaFو  .NH3/NH4Clلذلك فان املحلول املنظم دائما يحتوي على حامض ض ـ ـ ـ ــعيف
والقاعدة الض ــعيفة املقترنة ويكونان بكميات متقاربة جدا مع بعض ــهما البعض .من خالل اختيار املكونات
والتراكيز املناسبة فانه من املمكن تحديد قدرة املحلول املنظم في مستويات  pHمختلفة.
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 5.5.1معادلة املحلول املنظم
من املمكن كذلك حســاب ال ـ ـ ـ ـ ـ pHفي املحلول املنظم من خالل معرفة قوة االس الحامض ـ ي  .pKaتبدأ نقطة
البدأ من خالل تفاعل حامض-قاعدة املعروف:

تعبير التوازن ملعادلة حامض-قاعدة العامة يعبر عنها بالتالي :

تعاد كتابة معادلة  Kaعلى ان تكون متض ـ ـ ــمنة لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .pHوهذا يحدث عند اخذ اللوغارتم العش ـ ـ ــري لطرفي
معادلة التوازن واجراء بعض التعديالت البسيطة .وبالتالي ستكون معالة املحلول املنظم:

وتعرف معادلة املحلول املنظم كذلك باس ـ ـ ـ ــم معادلة هندرس ـ ـ ـ ــون-هاس ـ ـ ـ ــلبال Henderson-Hasselbalch
 .equationوتعتبر هذه املعادلة نسخة اخرى من معادلة  Kaوالتي يعتبرمن السهل تطبيقها .وعند استخدام
معـ ــادلـ ــة املحلول املنظم فـ ــان الرموز  HAو  A-تعود الى الزوج املقترن حـ ــامض-قـ ــاعـ ــدة  ،و pKaهو االس
الحامض ـ ـ ي لحامض  .HAفي املثال التالي س ـ ــيتم توض ـ ــيح تأثير املحلول املنظم في محلول يحتوي على كميات
متساوية من حامض الخليك والخالت والتي سيضاف اليها قاعدة قوية.
مثال  5-Gحساب الة pHفي املحلول املنظم
محلول منظم يحتوي على  0.5Mمن ح ــامض الخلي ــك ( CH3COOHقيم ــة  )Ka=1.8X10-5 Mو
 0.5Mمن خالت الرص ـ ـ ـ ـ ــاص  .CH3COONaيتكون ه ــذا املحلول من ح ــامض ض ـ ـ ـ ــعيف (ح ــامض
الخليك) والقاعدة الض ـ ـ ــعيفة املقترنة (ايون الخالت) .وبما ان هناك كمية متس ـ ـ ــاوية من الحامض
الضعيف والقاعدة الضعيفة لذلك فان هناك نظام محلول منظم.
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التراكيز االبتدائية لحامض الخليك وايون الخالت تكون متسـ ـ ــاوية وكبيرة ولهذا السـ ـ ــبب فان قيمة
 pHفي هذه الحالة تكون مسـ ـ ــاوية ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيمة  pKaلحامض الخليك  ،وكما في معادلة املحلول املنظم
التالية:

ونريد ان نوضح تأثير نظام املحلول املنظم من خالل معرفة تأثر  pHاملحلول عندما يضاف 0.01
 molesمن  NaOHالصلب الى لتر واحد من املحلول املنظم .وبما ان  NaOHقاعدة قوية فانه
يفترض ان يتفكك بصورة كلية  ،وتكون املكونات املحددة في املحلول هي:
وبمـا ان املحلول يحتوي على كميـة كبيرة من القـاعـدة القويـة  OH-لـذلـك س ـ ـ ـ ــيتجـه التفـاعـل التـاليـة
مبدئيا الى اليمين:
انه من املناســب ان يتم تقســيم املســألة الى قســمين ،القســم االول افتراض ان التفاعل اعاله يتجه
بصورة كاملة الى اليمين ،والقسم الثاني هو اجراء حسابات التوازن.
قبل التفاعل
بعد التفاعل

االن يمكن معاملة املسـ ـ ــألة على انها من ضـ ـ ــمن مسـ ـ ــائل التوازن  ،الفارق الوحيد من االجراء اعاله
هو فقط ان جزء من  OH-س ـ ـ ـ ــيتف ــاع ــل مع ح ــامض الخلي ــك .بع ــده ــا س ـ ـ ـ ــنقوم بتح ــدي ــد الظروف
االبتدائية وعند التوازن بصورة مماثلة لالمثلة السابقة .التراكيز االبتدائية هي :

وتكون التراكيز النهائية :
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وبعد تعويضها في معادلة الـ Kaسينتج:

ويكون تركيز ايونات  H3O+هو  1.7X10-5 Mلذلك ستكون قيمة  pHهي:

ويمكن ايجاد قيمة  pHمن خالل معادلة املحلول املنظم وحيث ان نظام املحلول املنظم مس ـ ـ ـ ــتمر
ً
بوجود الزوج املقترن من القـ ــاعـ ــدة والحـ ــامض الض ـ ـ ـ ــعيفين وبنفس الكميـ ــة (اذ ان قيمـ ــة  xجـ ــدا
صغيرة) فان:

ويتض ـ ــح انه من خالل اض ـ ــافة  0.010 molesمن  NaOHالص ـ ــلب الى لتر واحد من املحلول املنظم
تغيرت قيمـة  pHمن  4.74الى ( 4.76الفـارق  .)0.02 pHوهـذا يظهر بوض ـ ـ ـ ــوح قـدرة املحلول املنظم
على التخلص من فعل  pHالخارجي.
وللمقارنة س ــنقوم بحس ــاب مدى التغير في  pHعند االض ــافة نفس الكمية من  NaOHالى لتر واحد
من املـاء النقي .في هـذه الحـالـة س ـ ـ ـ ــيكون تركيز ايونـات  OH-هو  .0.01 Mوبمـا ان الظروف املرتبطـة
بالتفكك الذاتي للماء معروفة فانه يمكن حساب تركيز ابونات  H3O+وكالتالي:
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ولهذا تكون قيمة : pH

يكون مقدار التغير في قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHهو  ، 5حيث ان قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHللماء هي  ، 7ومقارنة باملحلول
ً
املنظم فان التغير في قيمة الـ pHيعتبر جدا كبير وهذا يبين قدرة التخميد للمحلول املنظم.
وبص ـ ـ ـ ــورة مش ـ ـ ـ ــابهـة يمكن بيـان قـدرة املحلول املنظم من خالل اض ـ ـ ـ ــافـة كميـة مكـافئـة من الحـامض القوي
لنفس نوع املحلول املنظم ولكن بتراكيز اعلى ملكوناته.
مثال  5-Hقدرة املحلول املنظم
نريد حسـاب التغير في قيمة الـ ـ ـ ـ ـ pHعند اضـافة  0.01 molesمن غاز  HClالى لتر واحد من محلول
يحتوي على  5 Mمن  CH3COOHو  5 Mمن .CH3COONa
يمتل ــك ح ــامض الخلي ــك قيم ــة  ، pKa=4.74وفي ه ــذه الح ــال ــة يكون ][CH3COOH]=[CH3COO-
قبل اضافة  HClولهذا السبب يمكن ايجاد قيمة الـ pHاالولية من خالل معادلة املحلول املنظم:

بعد اضافة  HClفستكون املكونات املؤثرة على الـ pHهي :

ستكون هناك كمية كافية من  H3O+في املحلول بسبب اضافة  HClولهذا السبب سيكون التفاعل
االهم هو:

نفترض بان التفاعل سـ ـ ــيجري بصـ ـ ــورة كلية الن  H3O+يعتبر حامض قوي .سـ ـ ــيتم تحديد الظروف
االبتدائية وعند التوازن بصورة مشابهة لالمثلة السابقة .والتراكيز االبتدائية ستكون:

128

والتراكيز النهائية :

وحيث ان نظام املحلول املنظم مس ـ ـ ــتمر بوجود الزوج املقترن من القاعدة والحامض الض ـ ـ ــعيفين
وبنفس الكمية ،ولذلك يمكن ايجاد قيمة  pHمن خالل معادلة املحلول املنظم:

وه ــذا يعني اني  pHاملحلول لم يتغير ال اكثر وال اق ــل رغم اض ـ ـ ـ ـ ــاف ــة  HClالى املحلول .وه ــذا يظهر
وبصورة جلية قدرة التخميد للمحلول املنظم.
من خالل االمثلة املاض ـ ــية تم االطالع على مدى قدرة املحاليل املنظمة على اخماد تأثير ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHالخارجي .اذ
كان التركيز االبتدائي في املثال  5-Gاقل بعش ـ ــرة اض ـ ــعاف من التركيز االبتدائي في املثال  .5-Hوهذا يعني من
خالل اض ـ ـ ـ ــافـة كميـات متكـافئـة من ايونـات  H+و  OH-س ـ ـ ـ ــيختلف التغير في ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . pHفكلمـا كـانـت التراكيز
االبتــدائيــة ملكونــات املحلول املنظم اعلى  ،كلمــا قــل التغير في قيمــة  pHعنــد اضـ ـ ـ ـ ــافــة كميــات ومتكــافئــة من
الحامض القوي او القاعدة القوية .وبعبارة اخرى فانه تزداد قدرة املحلول املنظم بازدياد تراكيز مكوناته.

 5.5.2قدرة املحلول املنظم
ق ــدرة املحلول املنظم تعرف اعتم ــادا على كمي ــة ايون ــات  OH-و  H3O+التي يمكن للمحلول تقبله ــا دون ان
يحدث تغير كبير في قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ . pHلذلك فان املحلول املنظم الذي تكون تراكيز مكوناته عالية يمكنه تقبل
ايونات  OH-و  H3O+من دون ان يحدث تغير كبير في قيمة الـ . pHوبصورة عامة فانه يحدد املحلول املنظم
من خالل العالقة ] [A-]/[HAوتحدد قدرة املحلول املنظم من خالل حجم ] [A-و ]. [HA
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 5.6التسحيحات ومنحنيات الةpH
يس ـ ـ ـ ــتخـدم التس ـ ـ ـ ــحيح عـادة من اجـل تحليـل كميـة الحـامض او القـاعـدة في املحلول .املبـدا هو ان يضـ ـ ـ ـ ــاف
محلول ذو تركيز معلوم بص ـ ـ ـ ــورة مس ـ ـ ـ ــتمرة الى محلول اخر غير معلوم التركيز .وتتم االض ـ ـ ـ ـ ــاف ــة من خالل
س ــحاحة وفي هذه الحالة تكتب كمية الحجم املض ــاف .ويتم عادة التعرف على نقط التكافؤ من خالل تغير
ُ
لون دليل مضـ ـ ــاف بصـ ـ ــورة مسـ ـ ــبقة الى املادة املسـ ـ ــححة .ويتم عرض عملية التسـ ـ ــحيح في اكثر االحيان من
خالل رسم ال ـ pHملحلول غير معلوم كدالة للكمية املضافة من محلول معلوم التركيز .وتتم حسابات ال ـpH
للكمية املعطاة من محلول معلوم التركيز بصورة مشابهة لحسابات الـ pHفي االمثلة السابقة.
مثال  5-Iتسحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية
لقد تعرفنا س ـ ـ ــابقا على كيفية حس ـ ـ ــاب قيم  pHللمحاليل التي تحتوي على حامض قوي او قاعدة
ً
قوية والتي كانت نسـ ـ ــبيا سـ ـ ــهلة الحسـ ـ ــاب وذلك بسـ ـ ــبب التفكك الكلي لالحماض القوية والقواعد
القوية .وعلى العكس تماما فان حس ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHفي حاالت كون املس ـ ــحح حامض ض ـ ــغيف ليس ـ ــت
بنفس الس ـ ـ ــهولة .ومن اجل القدرة على حس ـ ـ ــاب تركيز ايونات  H3O+بعد اض ـ ـ ــافة كمية من قاعدة
قوية فمن الضـ ـ ــروري النظر في التفكك املتوازن لالحماض الضـ ـ ــعيفة .حيث ان حسـ ـ ــاب منحنيات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ pHلتس ــحيح حامض ض ــعيف مع قاعدة قوية يتض ــمن س ــلس ــلة من املس ــائل املرتبطة باملحلول
املنظم.
وكما في املس ـ ـ ــألة التالية :تس ـ ـ ــحيح  50 mLمن حامض الخليك ذو التركيز  0.1 Mض ـ ـ ــد  0.1 Mمن
 .NaOHونريد تحديد قيم الـ pHللمحلول في مواقع متعددة في التسحيح من اجل القدرة على رسم
منحنى التسحيح .يمتلك حامض الخليك  Ka=1.8X10-5 Mوبالتالي تكون قيمة  pKaهي . 4.74
الحالة االولى ( :قبل اضافة  )NaOHمحلول حامض ضعيف
هذه املسـ ــألة تم التعرض لها سـ ــابقا .فهنا نريد تحديد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHفي محلول لحامض ضـ ــعيف وبالتالي
فان معادلة التوازن وتعبير التوازن يكون:
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وس ـ ــنقوم بتحديد التراكيز االبتدائية وعند التوازن بص ـ ــورة مش ـ ــابهة تماما لالمثلة الس ـ ــابقة .وتكون
التراكيز االبتدائية:

وتكون التراكيز النهائية:

ولهذا سنحصل على املعادلة التالية :

وتكون  [H3O+]=1.3X10-3 Mولهذا تكون قيمة الـ pHللمحلول :

الحالة الثانية  :اضافة  10 mLمن محلول يحتوي ( NaOH 0.1 Mمحلول منظم)
هنا بعد اضافة قاعدة قوية الى حامض ضعيف ،سيجري التفاعل بصورة تامة وكما يلي :

وتحدد الظروف االبتدائية والنهائية لكل جزء مهم في املحلول :
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وبما ان التفاعل يجري بشكل تام ولهذا تكون الظروف النهائي :

ويكون لدينا االن زوج مقترن من قاعدة وحامض ضعيف .وتحدد قيمة ال ـ ـ ـ pHمن خالل استخدام
معادلة املحلول املنظم :

الحالة الثالثة  :اضافة  25 mLمن محلول  0.1 Mمن ( NaOHمحلول نظم)
يكون االجراء هنا مماثل تماما للحالة الثانية .ويجري التفاعل التالي بص ـ ــورة تامة الى اليمين وتكتب
املعادلة كالتالي:

تكتب الظروف االبتدائية والنهائية للمكونات املختلفة بالصورة التالية:

وبما ان التفاعل يجري بشكل تام ستكون الظروف النهائية كالتالي:
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ويبقى هناك الزوج املقترن حامض ض ـ ــعيف-قاعدة بكميات متس ـ ــاوية وتحس ـ ــب قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ pHمن
خالل معادلة املحلول املنظم :

ان النقطة في منحنى التسـ ــحيح بعد اضـ ــافة  25 mLمن محلول  NaOHتكون مميزة حيث تكون في
منتص ـ ـ ـ ــف الى نقطة التكافؤ .يحتوي املحلول االص ـ ـ ـ ــلي على  50 mLمن  CH3COOH 0.1Mاملقابل
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5.0X10-5 molمن  .CH3COOHلذلك فانها تحتاج الى  5.0X10-5 molقبل ان تص ـ ــل الى نقطة
التكافؤ التي تكافؤ  50 Mlمن  .NaOH 0.1 Mفبعد اض ـ ــافة  NaOH 25 mLفس ـ ــتكون النقطة في
املنتص ـ ـ ـ ــف حتى نقطــة التكــافؤ .فــدائمــا تكون قيمــة  pHالتي تقع في املنتص ـ ـ ـ ــف الى نقطــة التكــافؤ
تساوي قيمة  pKaللحامض في نظام املحلول املنظم.
الحالة الرابعة :اضافة  50 mLمن ( NaOH 0.1 Mمحلول لقاعدة ضعيفة)
يصـ ـ ـ ـ ــل املحلول الى نقطــة التكــافؤ بعــد اضـ ـ ـ ـ ــافــة  50 mLمن محلول  NaOH 0.1 Mوهــذا يعني ان
هناك كميات متس ـ ــاوية من حامض الخليك وايونات  .OH-املس ـ ــاهم االكثر في قيمة  pHفي املحلول
هو القاعدة الضعيفة  CH3COO-وذلك بسبب ان التفاعل التالي يجري بصوري تامة :

بعد ذلك كل حامض الخليك تحول الى هيئة الخالت ) .(CH3COO-نريد بعد ذلك تحديد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـpH
ملحلول قاعدي ض ـ ـ ـ ــعيف بتركيز ( 0.05 Mنص ـ ـ ـ ــف التركيز االبتدائي) .ويكتب توازن القاعدة وثابت
توازن القاعدة املقارن ):(Kb = 5.6X10-10 M

وسنعمل على تحديد الظروف االبتدائية والنهائية:
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وتكون الظروف النهائية:

فيما يلي املعادلة:

لـذلـك يمكن ايجـاد تركيز ايونـات  H3O+من خالل االس ـ ـ ـ ــتعـانـة بـالتحلـل الـذاتي للمـاء  ،وتكون تركيز
ايونات :5.3X10-6 M OH-

وتحسب قيمة : pH

وتكون نقطـ ــة التكـ ــافؤ في املنـ ــاطق القـ ــاعـ ــديـ ــة تقريبـ ــا ،وعـ ــادة مـ ــاتكون هـ ــذه الحـ ــالـ ــة متواجـ ــدة في
تسحيحات الحوامض الضعيفة ضد القواعد القوية.
الحالة الخامسة :اضافة  60 mLمن ( NaOH 0.1 Mمحلول لقاعدة قوية)
عند االس ــتمرار باض ــافة ايونات  OH-بعد نقطة التكافؤ  ،فان هذه االيونات س ــتهيمن على حس ــاب
الق ــاع ــدة الض ـ ـ ـ ــعيف ــة (ايون ــات  )CH3COO-ل ــذا تتح ــدد قيم ــة  pHمن خالل التركيز الف ــائض من
ايونات  .OH-وتحسب تركيز ايونات  OH-الفائضة كالتالي:
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وتكون تركيز ايونات  OH-هي  9.1X10-3 Mولهذا السبب يمكن ايجاد تركيز ايونات  H3O+كالتالي:

وستكون قيمة : pH

اعتمادا على هذه الحسـابات كما في الحاالت الخمس فانه من املمكن تكوين منحنى التسـحيح وكما
في الشكل : 5-2

حجم  NaOHاملضاف (مل)
شكل  5-2منحنى التسحيح
تس ـ ـ ــحيح  50 mLمن  CH3COOHض ـ ـ ــد محلول  0.1 Mمن  .NaOHالحظ كيف ان نقطة التكافؤ
املؤشرة بالسهم االحمر تقع ضمن املنطقة القاعدية وذلك لوجود ايونات . CH3COO-
يعتمد ش ــكل منحنى التس ــحيح على قوة الحامض في املحلول ،حيث تكون ش ــكل املنطقة بعد نقطة التكافؤ
متطابقة لكن قبلها يكون الش ــكل مميز لقوة الحامض .ص ــعود منحنى التس ــحيح للحامض الض ــعيف يكون
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اكثر حـدة من الحــامض القوي .كمــا ان تس ـ ـ ـ ــويـة املنحنى للحــامض الض ـ ـ ـ ــعيف يكون بس ـ ـ ـ ـبــب تـاثير املحلول
املنظم  .ان ذروة عمـل انظمـة املحـاليـل املنظمـة هو عنـدمـا يكون تركيز ] [HAهو مس ـ ـ ـ ــاو لتركيز ] [A-والتي
تكون في منتص ـ ــف الطريق بالض ـ ــبط بالنس ـ ــبة لنقطة التكافؤ .ولهذا الس ـ ــبب نجد بان منحنيات التس ـ ــحيح
لالحماض الضعيفة هي اكثر استواءا من حالة االحماض القوية عند نفس املوقع.
ومن ضـمن بقية الفروقات بين منحنيات التسـحيح لكل من االحماض القوية والضـعيفة هو اختالف نقاط
التكافؤ عند قيم الدالة الحامضـ ــية  ,pHحيث تكون قيمة  pHلتسـ ــحيح االحماض القوية هو  7.0بينما
نقطـة التكـافؤ في املنطقـة القـاعـديـة تعزى الى قوة القـاعـدة الض ـ ـ ـ ــعيفـة املقـارنـة.وانـه من الجـدير بـالـذكر ان
نقطة التكافؤ تحدد وفقا لل stoichiometryوليس اس ـ ـ ـ ــتنادا الى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. pHوتوض ـ ـ ـ ــح االش ـ ـ ـ ــكال ادناه
منحنيات التسحيح لالحماض القوية والضعيفة .

الشكل  : 5-3منحنيات التسحيح املختلفة
مخططات عامة ملنحنيات التسحيح لالحماض القوية مع القواعد القوية ( )Aو تسحيح
االالحماض الضعيفة مع القواعد القوية (.)B

 5.6.1الدالئل اللونية للتسحيحات الحامضية والقاعدية.
بالرغم من انه عادة ما يتم تحديد قيم الدالة الحامضية من خالل استخدام مقياس الدالة الحامضية ،
اال ان يمكن استخدام الدالئل امللونة واضافتها الى املحلول املراد تسحيحه .حيث يتغير لون هذه الدالئل
بعد وصول التفاعل الى نقطة التكافؤ .ويكون الدليل امللون عبارة عن جزيئة معقدة وعادة تكون هي نفس
الحامض الضعيف ،ويتم التعبير عن الدليل بـ ] .[HInحيث يظهر الدليل امللون لون معين بوجود
البروتون ولون اخر بغياب البروتون .ومن االمثلة الشائعة للدالئل امللونة هو الفينولفثالين الذي يكون
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عديم اللون بصيغة ] [HInبينما يتغير الى اللون البنفسجي عندما يكون بصيغة ] .[In-وسوف نطلع
باختصار على كيفية عمل جزيئة الدليل من اجل التعرف على ما يحدث اثناء التسحيح.
سننظر في احد االمثلة االفتراضية لدليل اللون  HInوالذي يعتبر حامض ضعيف تكون قيمة  Kaله
 1*10-8 Mويمثل التوازن له كاالتي:

ويكون لون الدليل احمر بصيغة  HInبينما يكون اللون ازرق في صيغة  . In-ويكون كسر التوازن لتفاعل
التوازن كما في ادناه:

وعند افتراض اضافة قطرات قليلة من الدليل الى املحلول الذي يكون فيه  pH=2.0فيمكن الحصول
على العالقة بين  HInو  In-وكما يلي :

وتظهر الحسابات البسيطة بان صيغة  HInهي املهيمنة ولذلك نجد بان املحلول يظهر باللون االحمر.
وقد يتبادر للذهن  ،ماهي كمية  In-التي يجب ان تكون في املحلول باملقارنة مع كمية  HInحتى يكون
بامكان العين البشرية تحسس اللونين؟ حيث انه ملعظم الدالئل يجب ان يكون على االقل عشر كمية
 HInيجب ان تتحول الى  In-من اجل تحسس تغير اللون بالنسبة للعين البشرية.

 5.7خالصة الفصل الخامس
تم في هذا الفص ـ ــل مناقش ـ ــة الجزء االس ـ ــاسـ ـ ـ ي من كيمياء املحاليل املتمثل بكيمياء االحماض والقواعد .في
الب ــدء تم معرف ــة كيف يتم نق ــل ايون الهي ــدروجين من الح ــامض الى الق ــاع ــدة وكيف تعرف قوة الح ــامض
بـاالعتمـاد على مبـادئ التوازن التي تم منـاقش ـ ـ ـ ــتهـا في الفص ـ ـ ـ ــل الرابع .بـاالض ـ ـ ـ ــافـة الى ذلـك تم معرفـة مقيـاس
الدالة الحامضية وكيف ان جزيئات املاء لها القدرة على التفاعل مع نفسها في علمية تسمى التحلل الذاتي.
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يعم ــل التحل ــل ال ــذاتي للم ــاء ب ــاملس ـ ـ ـ ـ ــاهم ــة بتركيز ك ــل من  H3O+و  ، OH-وفي معظم الح ــاالت تهم ــل ه ــذه
املساهمة اال في حال كون القيم املحسوبة لتراكيز  H3O+و  OH-ضمن نطاق  10-6 Mاو اقل.
تم التطرق الى حسـ ـ ـ ـ ــابــات الــدالــة الحــامض ـ ـ ـ ـيــة في مختلف انواع املحــاليــل كمحــاليــل االحمــاض الض ـ ـ ـ ــعيفــة
والقوية .ومن االمثلة املتقدمة في هذا املجال هو حسـ ـ ـ ــاب الدالة الحامضـ ـ ـ ــية في محلول يحتوي حامضـ ـ ـ ــين
ضعيفين .وانه من الواضح من االمثلة كيف ان قيم الدالة الحامضية ترتبط بظروف االتزان في املحلول.
كمـا وتم توض ـ ـ ـ ــيح كيف ان الحـامض متعـدد البروتونـات لـه القـدرة على منح ايونـات  H+متعـددة وبخطوات
متعددة وكيفية حسـ ـ ـ ــاب قيم الدالة الحامضـ ـ ـ ــية في محاليل الحوامض متعددة البروتونات .باالضـ ـ ـ ــافة الى
التطرق وبص ـ ـ ـ ــورة وجيزة الى الخص ـ ـ ـ ـ ــائص الح ــامض ـ ـ ـ ـي ــة والق ــاع ــدي ــة لالمالح وكيف يمكن حس ـ ـ ـ ـ ــاب ال ــدال ــة
الحامضية في مثل هذه املحاليل.كما وتم التطرق الى تأثيرات االيون على ظروف الدالة الحامضية.
كمـا وتم التعرف على كيميـاء املحلول املنظم وكيفيـة حس ـ ـ ـ ــاب الـدالـة الحـامض ـ ـ ـ ـيـة في هـذه املحـاليـل وكيفيـة
اس ــتخدام معادالت املحلول املنظم في التطبيقات الرياض ــية .كما وتم التعرف على التس ــحيحات ومنحنيات
الدالة الحامضـ ـ ـ ــيةمن خالل امثلة تسـ ـ ـ ــحيحات الحوامض الضـ ـ ـ ــعيفة مع قواعد قوية واحماض ثنائية مع
قواعد قوية .وفي نهاية الفصل تم التعرف على كيفية عمل الدالئل امللونة.
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الفصل السادس

"الكيمياء الكهربائية"
هنـاك تطبيقـات كثيرة للكيميـاء الكهربـائيـة في عـدد كبير من العمليـات الكيميـائيـة التي نس ـ ـ ـ ــتخـدمهـا
في حياتنا اليومية .كما يش ـ ــير االس ـ ــم فانها تعني بانتقال االلكترونات .بص ـ ــورة عامة فان الكيمياء الكهربائية
هي فرع من فروع الكيميـاء التي تتعلق بـاالنتقـال بين الطـاقـة الكيميـائيـة والطـاقـة الكهربـائيـة والتي تتض ـ ـ ـ ــمن
توليد تيار كهربائي من عمليات كيميائية  .بما ان الجزء الرئيسـ ـ ي من هذا الفرع يتعلق باالكس ــدة واالختزال
 ،لذلك سيتم تناوله اوال في هذا الفصل.

 6.1االكسدة واالختزال
لقد تعرفنا في فص ـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـ ــابقة كيف ان بعض املركبات الكيميائية تكون ايونية ،فاملركب املعروف كلوريد
الص ـ ـ ــوديوم  NaClبالهيئة الص ـ ـ ــلبة يتكون من تفاعل بين عنص ـ ـ ــر الص ـ ـ ــوديوم الص ـ ـ ــلب وغاز الكلور كما في
التفاعل التالي:

كمـا في املعـادلـة اعاله فـانـه س ـ ـ ـ ــيحـدث تفـاعـل بين عنص ـ ـ ـ ــر ) Na(sوجزيئـة  Cl2ثنـائيـة الـذرات ،وبـذلـك يتكون
مركـب  NaClااليوني والـذي يتكون من ايون  Na+وايون  Cl-في ش ـ ـ ـ ــبكـة بلوريـة  .في هـذا التفـاعـل توجـد عمليـة
انتقـال لاللكترونـات  ،ومثـل هـذا التفـاعـل يـدعى تفـاعالت االكس ـ ـ ـ ــدة واالحتزال او بص ـ ـ ـ ــورة مختص ـ ـ ـ ــرة يـدعى
. Redox-reactions
تتض ـ ـ ــمن العديد من التفاعالت الكيميائية عمليات اكس ـ ـ ــدة واختزال ،على س ـ ـ ــبيل املثال معظم التفاعالت
الكيمي ــائي ــة التي تتض ـ ـ ـ ــمن انت ــاج الط ــاق ــة هي ع ــادة تكون  . redox-reactionsوه ــذا يتض ـ ـ ـ ــمن ك ــذل ــك تحول
الطعام الى طاقة في جسـ ـ ـ ــم االنسـ ـ ـ ــان .تعرف االكسـ ـ ـ ــدة على انها الزيادة في مسـ ـ ـ ــتوى التاكسـ ـ ـ ــد ،بينما على
العكس تماما فان االختزال يعرف على انه النقص ــان في مس ــتوى التاكس ــد والذي س ــيتم ش ــرحه في املوض ــوع
االتي.
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 6.1.1مستوى التاكسد
يتم اســتخدام مايســمى بمســتوى التاكســد من اجل تعقب عدد االكترونات في تفاعالت االكســدة واالختزال
 ،والتي تعرف من خالل مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تقسـ ـ ــيم االلكترونات بين مكونات التأصـ ـ ــر
التساهمي .وسيتم النظر بتمعن في هذه القواعد ادناه ،لكن في البدأ من الضروري توضيح ظاهرة السالبية
الكهربائية  .electronegativityقد عرفنا ســابقا كيف ان الذرات املختلفة تمتلك ســالبية كهربائية مختلفة
وهــذا يعني ان الــذرات املختلفــة تمتلــك قــدرة مختلفــة على جــذب االلكترونــات من الــذرات االخرى .وهــذا لــه
اهمية كبيرة كذلك بالنس ـ ــبة للتاص ـ ــر الكيميائي .كما تعرفنا س ـ ــابقا فان الالفلزات في اعلى الجدول الدوري
تمتل ــك اقوى ق ــدرة على ج ــذب االلكترون ــات .ومن االمثل ــة على ذل ــك هو الفلور واالوكس ـ ـ ـ ــجين والنتروجين
والكلور .ويكون ترتيب هذه الذرات تبعا لسالبيتها الكهربائية كاالتي :

F > O > N = Cl
الفلور يمتلــك اعلى قــابليــة على جــذب االلكترونــات يتبعــه االوكس ـ ـ ـ ــجين وبعــده النتروجين ثم الكلور .وهــذه
االعتبارات لها اهمية كبيرة فيما يتعلق بقواعد مستويات التاكسد وكما ملخص ادناه:
 مس ـ ـ ــتوى التاكس ـ ـ ــد للذرات او الجزيئات املتعادلة يس ـ ـ ــاوي ص ـ ـ ــفر  ،مثال على ذلك مس ـ ـ ــتوى التاكس ـ ـ ــدلجزيئات  H2و  N2كالهما يساوي صفر.
 مس ـ ــتوى التاكس ـ ــد لاليونات احادية الذرة يكون مطابق لش ـ ــحنتها .لذلك فان مس ـ ــتوى التاكس ـ ــد اليون Na+هو ( )+1بينما اليون  Cl-هو (. )-1
 في املركبات التس ـ ـ ـ ــاهمية التي تحتوي على الالفلزات فيكون مس ـ ـ ـ ــتوى التاكس ـ ـ ـ ــد اليون الهيدروجين هو( .)+1وه ــذا يعني ان مس ـ ـ ـ ــتوى الت ــاكس ـ ـ ـ ـ ــد لله ــاي ــدروجين في املركب ــات الت ــالي كله ــا يكون ( )+1لك ــل ذرة
هايدروجين ، NH3 ، HCl :و  .H2Oويكون مسـ ــتوى التاكسـ ــد للكلور  Clهو  -1في  ، HClوللنايتروجين N
هو ( )-3في  ، NH3ولالوكسجين  Oهو ( )-2في .H2O
 يعطى االوكس ــجين مس ــتوى تاكس ــد ( )-2في املركبات التس ــاهمية كما في  COو  CO2و  . SO3االس ــتثناءالوحيــد لهــذه القــاعــدة هو في مركبــات البيروكس ـ ـ ـ ـيــد (التي تحتوي مجموعــة  )O2-2كمــا في  H2O2حيــث
يكون مستوى التاكسد لكل ذرة اوكسجين هو . -1
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 في املركبات الثنائية فان الذرة التي تمتلك سـ ــالبية كهربائية اعلى تعطى مسـ ــتوى التاكسـ ــد ذو الشـ ــحنةالس ـ ــالبة  ،على س ـ ــبيل املثال فان ذرة الفلور دائما تعطى مس ـ ــتوى تاكس ـ ــد  -1بينما النتروجين يعطى -3
والكبريت .-2
 مجموع مس ــتويات التاكس ــد يجب ان تكون مس ــاوية للص ــفر للمركبات الغير حاملة للش ــحنة .فمجموعمسـ ـ ـ ــتويات التاكسـ ـ ـ ـد للهايدروجين واالوكسـ ـ ـ ــجين يجب ان تسـ ـ ـ ــاوي صـ ـ ـ ــفر في جزيئة  H2Oبينما يكون
مجموع مستويات التاكسد تساوي  +1في مركب  NH4+وكذلك بالنسبة لـ. CO3-2
مثال ( 6-Aتعيين مستويات التاكسد)
سنقوم بتعيين مستويات التاكسد في كل الذرات املوجودة في املركبات التالية :

مستوى التاكسد لة: CO2
من خالل القواعد الس ـ ـ ـ ــابقة  ،فان كل ذرة اوكس ـ ـ ـ ــجين تمتلك مس ـ ـ ـ ــتوى تاكس ـ ـ ـ ــد  -2اما مس ـ ـ ـ ــتوى
التاكس ـ ـ ـ ــد لذرة الكاربون فس ـ ـ ـ ــتتحد اعتمادا على حقيقة ان  CO2ال يمتلك ش ـ ـ ـ ــحنة خارجية ولهذا
الس ــبب يكون مجموع مس ــتويات التاكس ــد مس ــاوي للص ــفر .لذلك يمتلك الكاربون في  CO2مس ــتوى
تاكسد . +4
مستويات التاكسد في H2SO4
اعتم ــادا على القواع ــد الس ـ ـ ـ ـ ــابق ــة  ،ف ــان ذرة االوكس ـ ـ ـ ــجين تعطى مس ـ ـ ـ ــتوى ت ــاكس ـ ـ ـ ـ ــد  -2بينم ــا ذرة
الهيدروجين تعطى مس ـ ـ ـ ــتوى  .+1مس ـ ـ ـ ــتوى التاكس ـ ـ ـ ــد لذرة  Sتحدد اعتمادا على هذا املبدأ وكذلك
اعتمادا على حقيقة ان  H2SO4ال يمتلك شحنة خارجية وهذا يعني ان مجموع مستويات التاكسد
مساوية للصفر .لذلك فان مستوى التاكسد للكبريت في  H2SO4هو . +6
مستويات التاكسد في NO3-
من خالل القواعد السـ ـ ـ ــابقة فان كل ذرة اوكسـ ـ ـ ــجين تمتلك مسـ ـ ـ ــتوى تاكسـ ـ ـ ــد  ، -2وان مسـ ـ ـ ــتوى
التــاكسـ ـ ـ ـ ــد لــذرة  Nتتحــدد اعتمــادا على هــذا املبــدأ وعلى حقيقــة ان جزيئــة  NO3-تمتلــك ش ـ ـ ـ ــحنــة
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خارجية مســاوية ل ـ ـ ـ ـ ــ( )-1ولهذا الســبب يكون عدد التاكســد يســاوي  -1اعتمادا على القاعدة .لذلك
فان مستوى التاكسد لذرة النتروجين في  NO3-يساوي .+5
مستويات االكسدة في HF
اعتمادا على القواعد السابقة فان ذرة الهيدروجين تعطى مستوى تاكسد مساوي ل ، +1ومستوى
التاكس ـ ـ ـ ــد لذرة  Fتحدد اعتمادا على هذه القاعدة وعلى حقيقة ان  HFال تمتلك ش ـ ـ ـ ــحنة خارجية.
لذلك فان مسـ ــتوى التاكسـ ــد لذرة  Fفي  HFتسـ ــاوي  -1والتي تتطابق مع القاعدة التي تنص على ان
الجزء االكثر س ــالبية كهربائية في املركب يعطى مس ــتوى تاكس ــد س ــالب باالض ــافة الى ان ذرة الفلور
دائمة تعطى مستوى  -1في املركبات الكيميائية .

 6.1.2طرق موازنة تفاعالت االكسدة واالختزال
الخطوة االولى هي لتحديد مسـ ــتويات التاكسـ ــد للمركبات االحادية لكن السـ ــتخدام مسـ ــتويات التاكسـ ــد في
التطبيق يجب في البدأ موازنة معادلة االكس ـ ــدة واالختزال .عادة مايكون تفاعل االكس ـ ــدة واالختزال معقدا
لـذلـك فـانـه من الض ـ ـ ـ ــروري العمـل على نمط معين ملطـابقـة معـادالت االكس ـ ـ ـ ــدة واالختزال .لنلقي نظرة االن
وبصورة مختصرة على تفاعل االكسدة واالختزال التالي والذي يجب ان يتم موازنته:

ويمكن تقس ـ ــيم هذا التفاعل الى انص ـ ــاف تفاعالت فالنص ـ ــف االول يعطى لالختزال والنص ـ ــف الثاني يعطى
لالكسدة.

االن ياتي دور موازنة نصـفي التفاعل بصـورة منفصـلة ثم يتم اضـافة احدهما لالخر لتحقيق التفاعل الكلي
املتوازن .وهذا ما سيتم العمل عليه في املثال التالي :
مثال  6-Bطريقة نصف التفاعل في املحاليل املائية للحوامض
لدينا تفاعل االكسدة واالختزال التالي ونريد موازنته في محلول حامض ي:
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هـذا التفـاعـل عـادة مـا يس ـ ـ ـ ـتخـدم لتحليـل محتويـات خـام الحـديـد .الخطوة االولى هي تحـديـد وكتـابـة
معادالت التفاعل لنصــفي التفاعل  .في البدأ تكتب انصــاف التفاعالت لتفاعالت االكســدة .ان من
الواضح من خالل املعادلة الكلية ان ايون الحديد يتعرض لالكسدة ولهذا تصبح معادلة االكسدة
كالتالي :

وكذلك بالنسبة نصف التفاعل الثاني لالختزال فانه مرتبط بايون املغنيسوم ويكتب كالتالي :

الخطوة التـاليـة هي معـادلـة كـل نص ـ ـ ـ ـف تفـاعـل وذلـك ملعـادلـة الش ـ ـ ـ ــحنـة على كـل طرف من اطراف
املعادلة  .وملوازنة املعادلة من حيث عدد االلكترونات فانه :

االن نالحظ ان الش ـ ـ ـ ــحن ــات متع ــادل ــة في كال طرفي انص ـ ـ ـ ـ ــاف التف ــاعالت  .ولجع ــل املع ــادالت مهيئ ــة
لالضـ ـ ـ ـ ــافــة ،فتفــاعالت االكسـ ـ ـ ـ ــدة يجــب ض ـ ـ ـ ــربهــا بــاملعــامــل ( )5الن تفــاعــل االختزال يحتوي على 5
الكترونات بينما تفاعل االكسدة يحتوي على الكترون واحد .لذلك سنحصل على :

وباضافة املعادالت لبعض سنحصل :

الخطوة التالية هي معادلة التفاعل حتى تتطابق كل الشـحنات .عندما يكون هناك وسـط حامضـ ي
يتم املوازنـة بـاضـ ـ ـ ـ ــافـة ايونـات  H+بينمــا يتم املوازنـة بـايونـات  OH-في حـالـة املحــاليــل القــاعـديـة .يتم
حساب الشحنات على كال طرفي سهم التفاعل كما يلي :
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لذلك علينا اضـ ـ ــافة  8ايونات  H+في الجهة اليسـ ـ ــرى لضـ ـ ــمان تسـ ـ ــاوي عدد الشـ ـ ــحنات في الطرفين
اليمين واليسار.

الخطوة االخيرة هي املوازنة باملاء  H2Oلض ــمان ان هناك عدد متس ــاوي من الذرات على طرفي س ــهم
التفاعل .في هذه الحالة يكفي اضافة  4جزيئات  H2Oفي الجهة اليمين:

وللتاكد بصورة اكثر دقة يمكن التحقق من تساوي الشحنات على طرفي سهم التفاعل :

وكذلك من خالل ضمان تساوي عدد الذرات املختلفة على طرفي سهم التفاعل :

هناك اختالفات طفيفة فقط بين موازنة تفاعالت االكسـدة واالختزال في املحاليل الحامضـية والقاعدية اذ
ان الفارق الوحيد هو ان موازنة التفاعل في املحاليل القاعدية يتم من خالل اض ـ ــافة ايونات  OH-بدال من
ايونات  ، H+وهذا ما سنالحظه في املثال التالي:
مثال ( 6-Cطريقة نصف التفاعل في املحاليل املائية القاعدية)
يتواجد الفضـة في بعض االحيان على شـكل كتل كبيرة ممزوجة مع فلزات اخرى على شـكل خامات.
ومن الطرائق البسيطة الستخالص الفضة هو باستخدام ايون السيانيد  CN-من الخالل املعادلة
التالي في املحلول القاعدي:
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سـنقوم بموازنة معادلة التفاعل من خالل اسـتخدام مبدأ نصـف التفاعل .الخطوة االولى تتضـمن
تحــديــد وكتــابــة معــادالت انص ـ ـ ـ ـ ــاف التفــاعالت .في البــدأ يتم كتــابــة انص ـ ـ ـ ـ ــاف التفــاعالت لعمليــات
االكسدة:

واما بالنسبة لتفاعل االختزال فاننا ال نعلم الناتج من هذا التفاعل :

الخطوة التــاليــة هي موازنــة كــل نص ـ ـ ـ ــف تفــاعــل لض ـ ـ ـ ـمــان تطــابق الش ـ ـ ـ ــحنــات .وتتم املوازنــة كلــذلــك
بالنسبة لاللكترونات .لذلك فان تفاعل االكسدة يكون :

ان نـاتج التفـاعـل غير معلوم اال انـه من القواعـد العـامـة املـذكورة س ـ ـ ـ ــابقـا فـاننـا نعرف بـان مس ـ ـ ـ ــتوى
التــاكس ـ ـ ـ ـ ــد لالوكس ـ ـ ـ ــجين هو  -2لــذلــك نفرض بــان نــاتج تفــاعــل االختزال هو  .O-2لــذا فــان املوزانــة
بااللكترونات ستصبح:

حيث ان االكســدة تتضــمن الكترون واحد واالختزال يتضــمن  4الكترونات لذلك يتم ضــرب تفاعل
االكسدة باملعامل ( )4وتضاف انصاف التفاعل الى بعضها البعض لتعطي :

في املحــاليــل القــاعــديــة لــدينــا االوكس ـ ـ ـ ـيــد لكن ليس بهيئــة  O-2وانمــا يكون على ش ـ ـ ـ ـكــل  OH-املبرتن
ويعطي :

يتم حساب وموازنة الشحنات على الطرفين من خالل :
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بمـا انـه لـدينـا محلول قـاعـدي لـذلـك يتم املوازنـة بـاس ـ ـ ـ ــتخـدام  2OH-في الطرف اليمين من التفـاعـل
لتعطي:

الخطوة االخيرة هي املوازنة باس ـ ـ ــتخدام جزيئات املاء  H2Oوذلك لض ـ ـ ــمان تطابق عدد الذرات على
طرفي سهم التفاعل .وهنا يتم املوازنة باضافة جزيئتي ماء  2H2Oفي الطرف اليسار :

وللتاكد بصورة اكثر دقة يمكن التحقق من تساوي الشحنات على طرفي سهم التفاعل :

وكذلك من خالل ضمان تساوي عدد الذرات املختلفة على طرفي سهم التفاعل :

 6.2الخلية الكلفانية
لقد راينا في املوض ــوع الس ــابق كيف ان تفاعالت االكس ــدة واالختزال تتض ــمن انتقال لاللكترونات وكيف ان
االكس ـ ـ ــدة تعني فقدان االلكترونات (زيادة مس ـ ـ ــتوى التأكس ـ ـ ــد) بينما االختزال يعني زيادة عدد االلكترونات
(نقص ـ ــان في مس ـ ــتوى التاكس ـ ــد)  .ولفهم كيفية تولد التيار من خالل تفاعالت االكس ـ ــدة واالختزال في البدأ
يجب النظر الى التفاعل التالي بين  MnO4-و  Fe+2والذي تم موازنته في مثال . 6-B

في هذا التفاعل فان  Fe+2سـيتاكسـد بينما  MnO4-س ُـيختزل .وبالتالي فان االلكترونات سـتنتقل من  Fe+2الى
 .MnO4وسنعمل على كل نصف تفاعل بصورة منفصلة ،التفاعل االتي يمثل تفاعل االختزال :146

وكذلك فان تفاعل االكسدة هو :
مما يالحظ من املعادالت اعاله فان تفاعل االكس ـ ــدة س ـ ــيحدث خمس ـ ــة مرات في كل مرة يحدث فيها تفاعل
اختزال .عنــد وجود  MnO4-و  Fe+2في نفس املحلول فــان االلكترونــات س ـ ـ ـ ــتنتقــل بص ـ ـ ـ ــورة مبــاش ـ ـ ـ ــرة عنــدمــا
تتص ـ ــادم الجزيئات املتفاعلة .تحت هذه الش ـ ــروط فان الطاقة ال يمكن اس ـ ــتخراجها النها تفقد على ش ـ ــكل
حرارة في كل التفاعالت الكيميائية .لذا كيف يمكن اس ـ ـ ـ ــتخراج الطاقة من التفاعل اعاله؟ الجواب هو من
خالل فص ـ ــل تفاعل االكس ـ ــدة عن تفاعل االختزال وهذا يتطلب وجود س ـ ــلك (عادة من النحاس) ،ويس ـ ــمح
للتيـار بـالجريـان بين املحلوين من خالل املص ـ ـ ـ ـبـاح الكهربـائي او من خالل املحرك الكهربـائي ،في هـذه الحـالـة
يتم اس ـ ـ ـ ــتخالص الطاقة من التفاعالت الكيميائية .هذا املبدأ يتطلب وجود الجس ـ ـ ـ ــر امللىي باالض ـ ـ ـ ــافة الى
الس ــلك من اجل الس ــماح النتقال االيونات من دون املزج بين املحاليل بص ــورة كبيرة .والش ــكل  6-1يبين هذا
املبدأ.

الشكل  : 6-1مبدأ الخلية الكلفانية
(مخطط ملنظومة فصل تفاعالت االكسدة واالختزال بين  Fe+2و . (MnO4-
147

قـد تم وص ـ ـ ـ ــف اجزاء املبـدأ القـائم عليـه الخليـة الكلفـانيـة والتي تعتبر منظومـة يحص ـ ـ ـ ــل فيهـا تحويـل الطـاقـة
الكيميـائيـة الى طـاقـة كهربـائيـة .يحـدث التفـاعـل في الخليـة الكهربـائيـة في الحـاجز بين االقطـاب (وهي االجزاء
التي يتم غرس ـ ـ ـ ـهــا في املحلول) واملحلول نفسـ ـ ـ ـ ــه .القطــب الــذي يحــدث عليــه االكسـ ـ ـ ـ ــدة يــدعى بــاالنود بينمــا
القطب الذي يحدث عليه االختزال يسمى الكاثود.

 6.2.2جهد الخلية
تتكون الخلية الكلفانية  ،كما راينا س ـ ـ ــابقا ،من جزء اكس ـ ـ ــدة في وعاء و يعمل على س ـ ـ ــحب االلكترونات من
خالل س ـ ــلك من جزء االختزال في محلول اخر .القوة الدافعة التي تس ـ ــبب االنتقال تدعى بجهد الخلية او في
بعض االحي ــان تس ـ ـ ـ ــمى ب ــالقوة ال ــدافع ــة الكهرب ــائي ــة  .Electromotoric force EMKوح ــدة جه ــد الخلي ــة هي
الفولت  Vوالتي تعرف على انها الشـ ــغل بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  Joulesللشـ ــحنة املنتقلة بالكولومب  .Coulombوتعطى القوة
الدافعة الكهربائية كاالتي :

من اجل حدوث التفاعل بصورة تلقائية فانه من الضروري ان يكون جهد الخلية موجب.
 6.3جهد االختزال القياس ي
التفـاعـل في الخليـة الكلفـانيـة عـادة يكون تفـاعـل اكس ـ ـ ـ ــدة واختزال اذ يقس ـ ـ ـ ــم الى تفـاعـل نص ـ ـ ـ ــفي خليـة وهو
ً
بنفس الطراز الذي تم رايته مس ـ ـ ـ ــبقا .كما ان هناك جهد كلي للخلية وهو يمثل مجموع تفاعالت انص ـ ـ ـ ــاف
الخلية االثنين .وهذا ما سيتم بيانه في املثال التالي :
مثال ( 6-Dجهد انصاف الخلية)
خلية كلفانية تحتوي على محلول من  ZnSO4يتم اتصـاله من خالل جدار مسـامي (مشـابه للجسـر
ً
امللىي املذكور مس ـ ـ ــبقا) مع محلول من  .HClفي محلول كبريتات الزنك وتم وض ـ ـ ــع قض ـ ـ ــبان من فلز
الزنــك متصـ ـ ـ ـ ــل بقطــب البالتين موض ـ ـ ـ ــوع في محلول حــامض الهــايــدروكلوريــك .في نفس الوقــت يتم
امرار غ ــاز اله ــاي ــدروجين  H2من خالل قط ــب البالتين ،وبين قط ــب البالتين وقط ــب الزن ــك يوض ـ ـ ـ ــع
فولتميتر .الشكل التالي يمثل منظومة للخلية الكلفانية.
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الشكل  : 6-2الخلية الكلفانية
مخطط ملنظومة الخلية الكلفانية التي تحتوي على قطب الزنك/محلول  ZnSO4و قطب البالتين/محلول . HCl

كمــا يالحظ من الش ـ ـ ـ ـكــل اعاله فــان الجهــد الكلي للخليــة كمــا موض ـ ـ ـ ــوح في الش ـ ـ ـ ـكــل هو 0.76 volt
لتفاعل الخلية الكلي :

للخلية الكلفانية املعطاة فان جزء االنود يحتوي على قطب فلز الزنك مع ايونات  Zn+2و  SO4-2في
املحلول املائي .ويكتب تفاعل االنود كما يلي :

من خالل تفـ ــاع ــل االنود ف ــان ك ــل ذرة من ذرات الزن ــك تفقـ ــد الكترونين والتي تهـ ــاجر الى محلول
ايونات.Zn+2
عند مرور االلكترونين من خالل السلك الى محلول الكاثود عندها سيحدث التفاعل التالي :

149

يتكون الكاثود من البالتين والذي يعتبر مادة خاملة غير موصلة ويكون بتماس مع ايونات  1 Mمن
 H+املحاطة بـ ـ ـ ـ ـ 1 atmمن غاز الهايدروجين .هذا القطب يسمى قطب الهايدروجين القياس ي والذي
يمتلك من خالل التعريف جهد نصـ ـ ـ ــف خلية (ويرمز لها بالرمز E0بدرجة حرارة  )298 Kيسـ ـ ـ ــاوي
 . 0.00 voltالشكل االتي يمثل املبدأ الذي يقوم عليه قطب الهايدروجين االساس ي.

الشكل  : 6-3قطب الهايدروجين القياس ي
يمتلك قطب الهايدروجين القياس ي جهد نصف خليه مقداره  0.0 voltعند تركيز  0.1 Mاليون H+
.
رغم انه بامكاننا قياس جهد الخلية الكلفانية باس ـ ـ ـ ــتخدام الفوتيميتر املوض ـ ـ ـ ــوع بين القطبين  ،اال
انه من غير املمكن ض ـ ــمان جهد انص ـ ــاف الخاليا  .لذلك يجب معرفة تفاعل نص ـ ــف الخلية والذي
س ـ ـ ــيتم تحديد جهد نص ـ ـ ــف الخلية الثاني من خالله .كما تم توض ـ ـ ــيحه مس ـ ـ ــبقا فان جهد نص ـ ـ ــف
الخلية لقطب الهايدروجين القياس ي مساوي لنقطة الصفر واعتمادا على ذلك تم اختياره لتحديد
جهد انصاف الخاليا االخرى .في هذا السؤال يكون تفاعل نصف الخلية هو:
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ويكون جهد نصــف الخلية هو  0.76 voltوهو قيمة الفولتيمتر عندما يتم دمجه مع تفاعل نصــف
خلية الهايدروجين القياس ي.
ان جهد نص ــف الخلية (قيمة  )E0املقابلة لتفاعالت انص ــاف الخاليا املعطاة في بعض االحيان يتم االش ــارة
اليها كجهود االختزال القياس ــية والتي تدرج عادة بجداول .بص ــورة نمطية فان احد تفاعالت نص ــف الخلية
يجـب ان يحول الن تفـاعالت االكس ـ ـ ـ ــدة واالختزال تتكون من تفـاعـل واحـد لالختزال واخر لالكس ـ ـ ـ ــدة .وهـذا
يعني ان واحـدة من االشـ ـ ـ ـ ــارات في الجـدول يجـب ان تحول .لـذلـك فـانـه يض ـ ـ ـ ــرب تفـاعـل نص ـ ـ ـ ــف الخليـة من
الجـدول بعـدد ص ـ ـ ـ ــحيح وذلـك لض ـ ـ ـ ـمـان ان عـدد االلكترونـات تتطـابق مع عـدد االلكترونـات املس ـ ـ ـ ــتهلكـة من
تفــاعــل الخليــة الكلي .وعمليــة الض ـ ـ ـ ــرب بــالعــدد الف ـ ـ ـ ــحيح هــذه تكون مرتبطــة بتحــديــد طــاقــة كبس الحرة
لتفاعل نصف الخلية:

يمثـل الرمز  ΔG0التغير في طـاقـة كبس القيـاس ـ ـ ـ ـيـة بينمـا يمثـل الحرف  zعـدد االلكترونـات املنتلقـة لتفـاعـل
نص ـ ـ ـ ــف الخلية .ويرمز لثابت فرداي بالحرف  .Fتس ـ ـ ـ ــتخدم  ΔGلتحديد فيما اذا كان التفاعل تلقائي او ال.
تحدد القيمة الكلية ل ـ ΔGلتفاعل كهروكيميائي من خالل مجموع ال ـ ΔGلتفاعلي انصاف الخلية .اذا كانت
ً
قيمـة  ΔGاقـل من ص ـ ـ ـ ــفر فـان التفـاعـل يكون تلقـائيـا ،امـا اذا كـانـت قيمـة  ΔGاكبر من ص ـ ـ ـ ــفر فـانـه يجـب
اضافة طاقة للنظام من اجل حدوث التفاعل .وهذا ما سنعرفه في املثال التالي:
مثال ( 6-Eحساب جهد الخلية والتلقائية)
كما معطاة فان الخلية الكلفانية تتكون من تفاعالت انصاف الخلية التالية:

من خالل جداول جهد االختزال يكون جهد االختزال النصاف الخلية كالتالي :
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ونريد تحديد اي تفاعل من التفاعلين االتيين يحدث بش ـ ـ ـ ــكل تلقائي وماهو جهد الخلية القياس ـ ـ ـ ـ ي
املقابل :

ومن اجل حل هذا السؤال فانه يجب تحديد  ΔG0لتفاعالت انصاف الخلية اعاله :

االن يجب تحديد  ΔG0للتفاعل االول والتفاعل الثاني من اجل الدمج املناســب ل ـ ـ ـ ـ ـ  ΔG01و ΔG02
التي تقابل تفاعالت انصاف الخلية:

التفاعل التلقائي يحدث فقط عندما تكون قيمة  ΔG0اقل من ص ـ ـ ـ ــفر في الوقت الذي يحدث فيه
التفاعل االول في الخلية الكلفانية كما في الشـ ــكل  .6-4تحسـ ــب جهد الخلية القياسـ ـ ي اعتمادا على
تحديد قيمة : ΔG0
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الشكل ( 6-4خلية الحديد/الفضة الكلفانية)
مخطط ملنظومة خلية  Ag+/Agو Fe+2/Fe+3

 6.4اعتمادية جهد الخاليا على التركيز
تم تناول موض ـ ـ ـ ــوع الخاليا الكلفانية التي تحدث تحت الظروف القياس ـ ـ ـ ــية  ،اال ان جهد الخاليا تعتمد على
تركيز االيونات التي توجد في انصاف الخاليا  ،على سبيل املثال فان تفاعل الكلي للخلية التالي :

يمتلـك جهـد خليـة مقـداره  1.36في درجـة حرارة  298Kعنـدمـا تكون كـل االيونـات بتركيز  .1 Mفي حـال كـانـت
الظروف ليس ـ ــت قياس ـ ــية (التركيز ال يس ـ ــاوي  ،1.0 Mدرجة الحرارة ال تس ـ ــاوي  )298Kفان جهد الخلية قد
ً
يكون مختلفا .اذا كان تركيز  Ce+4على س ــبيل املثال اكبر من  1 Mفان التفاعل س ــيتجه تبعا ملبدأ ليش ــاتليه
 Le Charteliers Principleالى اليمين وب ــالت ــالي زي ــادة القوة ال ــدافع ــة للخلي ــة ،وب ــالت ــالي ف ــان جه ـد الخلي ــة
سيزداد.
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ان اعتم ــادي ــة جه ــد الخالي ــا على التركيز في درج ــة حرارة  298 Kتعطى حس ـ ـ ـ ـ ــب مع ــادل ــة نرنيس ـ ـ ـ ـ ــت Nernst
( equationوالتي سميت تكريما للعالم االملاني  )Hermann Nernstوهي كالتالي:

اذ ان  Yالكس ـ ـ ــر املولي للتفاعل ويتم ايجاده من معادلة التفاعل الكلي  ،اما  zهي عدد االلكترونات املنتقلة
في معادلة التفاعل الكلي .وسيتم التعرض لتطبيقات معادلة نرنيست في املثال التالي:
مثال ( 6-Fاستخدام معادلة نرنيست لتحديد جهد الخلية)
لقد تعرفنا على ان الخلية الكلفانية يجب ان تحتوي تفاعلي انصاف الخلية التالية :

شكل ( 6-5خلية كلفانية زنك/فناديوم)
توضيح ملنظومة خلية  Zn+2/Znو . VO+2/VO2+
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اذ ان  T= 298 Kو  [VO2+] = 2.0 Mو  [VO+2]= 1.0*10-2 Mو  [H+]= 0.5 Mو [Zn+2] = 1.0X10-
 1 Mونريد ان نحدد جهد الخلية .وكما هو واضـ ــح فاننا ال نمتلك ظروف مثالية في الخلية .الشـ ــكل
اعاله يعطي توضيح للنظام.
من خالل الجدول فان جهود االختزال املقابلة للتفاعالت التالي تكون :

يجب ان يكون هناك تفاعل اكس ـ ــدة باالض ـ ــافة الى تفاعل اختزال كما تم االش ـ ــارة س ـ ــابقا  ،وبما ان
ً
جهد الخلية الكلي يجب ان يكون موجبا لذلك فان التفاعل الكلي يجب ان يكون كما يلي:

الجهد الكلي للخلية يكون:

هذه هي القيمة التي يتوقع قياس ـ ـ ـ ــها فيما اذا تم وض ـ ـ ـ ــع فولتيميتر بين القطبين في الخلية الكلفانية
وبتوفر الظروف القياس ـ ــية في انص ـ ــاف الخلية  .وفي حال لم تكن هناك ظروف قياس ـ ــية كما لو ان
التركيز اختلف عن  .1 Mحينها سيتم استخدام معادلة نرنست:

في هــذا املثــال يكون  z= 2اذ ان هنــاك الكترونــان منتقالن في التفــاعــل اعاله .وتكون قيمــة  Yفي هــذا
التفاعل تساوي :

وبالتالي سنحصل على جهد الخلية الكلي والذي سيكون:
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ويمكن اس ــتخدام معادلة نرنس ــت في حس ــاب ثوابت التوازن والتي عادة ما تكون مجدية لهذا الغرض .وهذا
ما سيتم تناوله في املثال التالي :
مثال ( 6-Gاستخدام معادلة نرنيست لحساب ثوابت االتزان)
لدينا خلية كلفانية تحتوي على تفاعالت انصاف الخلية التالية :

ونريد تحديد ثابت التوازن  Kلتفاعل الخلية الكلي .في حالة التوازن يكون الكسـ ـ ــر املولي Y
لتفاعل الخلية يس ـ ـ ـ ــاوي ثابت التوازن لتفاعل الخلية ولهذا الس ـ ـ ـ ــبب يمكن اللجوء الى اس ـ ـ ـ ــتخدام
معــادلــة نرنيسـ ـ ـ ـ ــت لتحــديــد قيمــة  . Kعنــدمــا يكون هنــاك توازن في الخليــة الكلفــانيــة فــانــه ال يحــدث
انتقال لالكترونات بين نصفي الخلية  ،ولهذا فان . E0cell = 0
من خالل الجدول فان جهود االختزال للتفاعالت التالية تكون :

وكمــا تم االشـ ـ ـ ـ ــارة سـ ـ ـ ـ ــابقــا الى ض ـ ـ ـ ــرورة ان يكون جهــد الخليــة موجبــا (وهــذا يعني  ΔGتكون قيمتهــا
س ــالبة) .من اجل اس ــتمرارية حدوث تفاعل الخلية ،فيجب ان يجري التفاعل بص ــورة عكس ــية بين
ايونــات الحــديــد الثنــائي والحــديــد الثالثي .ويكون تفــاعــل الخليــة الكلي (والــذي يظهر في مثــال )6-E
وكذلك تعبير التوازن كالتالي :
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وكما تم االشـ ـ ــارة الى انه يجب تحديد قيمة ثابت التوازن  Kمن اجل القدرة على التنبؤ بخصـ ـ ــائص
تتعلق بالتوازن .تم تحديد جهد الخلية القياس ي الكلي كما يلي:

ويتم تحديد ثابت التوازن من خالل معادلة نرنيس ــت وبالس ــياق التالي ( z=1اذا ان هنالك الكترون
واحد فقط منتقل في تفاعل الخلية الكلي):

وبمــا ان ثــابــت التوازن هو  3.2 Mلــذلــك فــان التوازن يجــب ان يكون بــاتجــاه اليمين تحــت الظروف
املعطاة.

 6.5البطاريات
واح ــد من اكثر التطبيق ــات املعروف ــة للكيمي ــاء الكهرب ــائي ــة هو اس ـ ـ ـ ــتخ ــدام الخلي ــة الكلف ــاني ــة في البط ــاري ــات.
البطارية في االس ــاس هي عبارة عن مجموعة خاليا كلفانية مترتبة بش ــكل متس ــلس ــل ،حيث تم جمع جهد كل
خلية وباملحص ـ ـ ـ ــلة نحص ـ ـ ـ ــل على بطارية ذات فولتية عاليا .تس ـ ـ ـ ــتخدم البطارية في عدة تطبيقات في حياتنـا
اليوميــة .هنــاك العــديــد من الطرائق التي يتم فيهــا بنــاء البطــاريــات .في االمثلــة التــاليــة س ـ ـ ـ ــيتم التطرق لثالث
انواع من البطاريات.

مثال ( 6-Hبطاريات الرصاص)
عادة ما تس ـ ـ ـ ــتخدم بطاريات الرص ـ ـ ـ ــاص في الس ـ ـ ـ ــيارات حيث تقوم بنقل التيار الى املحرك من اجل
البدأ بالتش ـ ــغيل .والس ـ ــبب باس ـ ــتخدام بطاريات الرص ـ ــاص منذ فترات طويلة والى االن هو الكفاءة
العالية في االداء والعمل تحت درجات حرارة الجو خارج البيت .قطب االنود في بطاريات الرصـ ــاص
مصنوع من الرصاص بينما قطب الكاثود فهو عبارة عن قطب الرصاص مطلي بوكسيد الرصاص.
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كل من القطبين يتم وضـ ـ ـ ــعهما في محلول الكتروليتي من حامض الكبريتيك .تفاعل نصـ ـ ـ ــف الخلية
التالي يحدث في االنود:

بينما يحدث تفاعل نصف الخلية التالي على الكاثود:

وبالتالي يكون تفاعل الخلية الكلي هو :

عادة فان بطاريات الرص ـ ــاص املس ـ ــتخدمة في الس ـ ــيارات تحتوي على س ـ ــتة خاليا مترتبة على ش ـ ــكل
سالسل .وكل خلية تعطي  2 voltوالفولتية الكلية للبطارية تصبح . 12 volt

شكل ( 6-6بطارية الرصاص)
رسم توضيىي ملنظومة بطارية الرصاص
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ممــا يالحظ من تفــاعــل الخليــة الكلي هو اس ـ ـ ـ ــتخــدام حــامض الكبريتيــك في البطــاريــة وبــالتــالي فــانهــا
تس ـ ـ ـ ــتهلـك ببطـأ .وبمـا ان كثـافـة املحلول االلكتروليتي تتغير فـان احـدى الطرق ملعرفـة وتحـديـد حـالـة
البطارية هو بقياس كثافة املحلول االلكتروليتي .وكذلك فان كبريتات الرص ـ ـ ـ ــاص الص ـ ـ ـ ــلبة تتكون
خالل تفاعل الخلية وتتجمع على سطح االقطاب.
ويمكن اعــادة ش ـ ـ ـ ــحن البطــاريــة من خالل امرار تيــار من االلكترونــات في االتجــاه املعــاكس لتفــاعــل
الخليـة اعاله .وهـذا يحـدث بـاس ـ ـ ـ ــتمرار اثنـاء قيـادة الس ـ ـ ـ ـيـارة حيـث ان الطـاقـة التي يتم بهـا ش ـ ـ ـ ــحن
البطــاريــة تس ـ ـ ـ ــتمــد من تفــاعــل االحتراق الــذي يحص ـ ـ ـ ـ ــل في محرك الس ـ ـ ـ ـيــارة .ويبين الش ـ ـ ـ ـك ـل اعاله
اساسيات منظومة بطارية الرصاص.

مثال ( 6-I :بطاريات الخاليا الجافة)
تس ـ ـ ـ ــتخدم بطاريات الخاليا الكلفانية الص ـ ـ ـ ــغيرة في العديد من االس ـ ـ ـ ــتخدامات ومنها في الس ـ ـ ـ ــاعات
وحـاس ـ ـ ـ ـبـات الجيـب وغيرهـا .هنـاك العـديـد من انواع بطـاريـات الخاليـا الجـافـة .في بطـاريـات الخاليـا
الجافة الحامض ــية تعمل القش ــرة الداخلية للبطارية واملص ــنوعة من الزنك كقطب انود ،وقض ــبان
الكـ ـاربون في منتص ـ ـ ـ ــف الخليـ ــة والـ ــذي يكون بتمـ ــاس مع مـ ــادة  MnO2الص ـ ـ ـ ــلبـ ــة و مـ ــادة NH4Cl
الصلبةتعمل كقطب كاثود .تفاعل نصف الخلية التالي يحدث في قطب االنود:

ويحدث تفاعل نصف الخلية التالي في قطب الكاثود:

ومثل هذه الخاليا الكلفانية يمكنها انتاج ما يقارب من  1.5 voltولهذا سبب يتم استخدام بطاريات
خاليا جافة متعددة وعلى شـ ــكل متسـ ــلسـ ــل من اجل تحقيق فولتية كافية لتشـ ــغيل حاسـ ــبة جيب.
الشكل التالي يوضح اساس منظومة بطارية خلية جافة حامضية.
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الشكل ( 6-7بطارية خلية جافة)
منظومة بطارية خلية جافة حامضية
هنــاك بطــاريــات خليــة جــافــة اكثر حــداثــة وهي القــاعــديــة حيــث يتم اس ـ ـ ـ ــتبــدال  NH4Clب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـKOH
و ،NaOHوبالتالي يكون تفاعل نصف الخلية الذي يحدث في االنود هو :

بينما تفاعل نصف الخلية االخر الذي يحدث في الكاثود هو :

اذا مــا اريــد مقــارنــة عمر بطــاريــة الخليــة الجــافــة فــانهــا تكون اطول بكثر في البطــاريــات القــاعــديــة ،
وذلك الن الزنك في املحيط القاعدة يتاكل بصورة ابطئ بكثير من املحيط الحامض ي.
النوع االخر من انواع البطاريات هو بطارية الزئبق وعادة ما تس ــتخدم هذه البطاريات في حاس ــبات
الجيب .وتحتوي بطاريات الزئبق على قطب الزنك في الوقت الذي يتاكس ـ ـ ـ ــد فيه اوكس ـ ـ ـ ــيد الزئبق
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 HgOفي املحيط القــاعــدي والــذي يحتوي على  KOHو  . Zn(OH)2ويبين الش ـ ـ ـ ـكــل التــالي منظومــة
بطارية الخلية الجافة للزئبق:

شكل  6-8بطارية الزئبق
شكل يمثل منظومة بطارية خلية جافة قاعدية للزئبق.

مثال ( 6-J :خاليا الوقود)
خاليا الوقود هي عبارة عن خلية كلفانية وفيها يضـ ــاف املتفاعالت بصـ ــورة مسـ ــتمرة الى النظام .من
اجل توضــيح االســاس في تفاعل خلية الوقود يجب ان نلقي نظرة على التفاعل الباعث للحرارة بين
امليثان واالوكسجين وهو تفاعل اكسدة واختزال :

وعــادة مــا تس ـ ـ ـ ــتخــدم الطــاقــة املس ـ ـ ـ ــتخرجــة من هــذه العمليــة من اجــل تــدفئــة البيوت او تش ـ ـ ـ ــغيــل
املحركات .ويتم اس ـ ـ ــتخالص الطاقة من خاليا الوقود كطاقة الكترونية بص ـ ـ ــورة مباش ـ ـ ــرة حيث ان
االلكترون ــات املنتقل ــة تس ـ ـ ـ ــتخلص بش ـ ـ ـ ـك ــل مب ــاش ـ ـ ـ ــر .وبص ـ ـ ـ ــورة مم ــاثل ــة في تف ــاع ــل اله ــاي ــدروجين
واالوكسجين البسيط:

والذي يستخدم الستخراج الطاقة من خالل منظومة خالية الوقود املوضحة في الشكل االتي:
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شكل ( 6-9خلية وقود)
شكل يمثل مبدا تصميم خاليا الوقود
يحدث تفاعل نصف الخلية التالي في االنود

بينما يحدث تفاعل نصف الخلية االتي في الكاثود

في الســنوات القليلة املاضــية ازدادت وبكثرة البحوث في مجال بطاريات الوقود ،ومن احد االســباب
التي دعت الى ذلك هو ان التفاعالت في خالل الوقود ال تتض ــمن عادة مواد خطرة ومض ــرة بالبيئة.
والش ي االكثر اهمية يهذا الصدد هو ان تفاعالت خاليا الوقود التتضمن انتاج . CO2
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 6.6التآكل
واحـد من اكثر الظواهر قريبـة االرتبـاط بـالكيميـاء الكهربـائيـة هو التـاكـل .للتـاكـل اهميـة عمليـة كبيرة
في الكيمي ــاء وذل ــك بس ـ ـ ـ ـب ــب ق ــدرة املع ــادن على الت ــاك ــل كفق ــدان الح ــدي ــد لقوت ــه .تكون املع ــادن على وج ــه
الخص ـ ـ ـ ــوص اكثر عرض ـ ـ ـ ــة للتـاكـل بس ـ ـ ـ ـبـب س ـ ـ ـ ــهولـة اختزالهـا .ومن خالل االطالع على جـدول جهود االختزال
القياس ــية فانه وباس ــتثناء املعادن النبيلة كالذهب فان جهد االختزال القياس ـ ي للمعادن الش ــائعة يكون اقل
من االوكسجين وهذا يعني فان اكسدة معظم املعادن يكون بتفاعل تلقائي رغم ان هذه املعادن ال تتأكسـد
بصورة متشابهة ومتساوية بوجود االوكسجين.
رغم ان معظم املعادن من املفترض ان تتاكل بوجود االوكسـ ــجين لكن في الواقع نادرا ما يحدث ذلك ،وهذا
يعود الى حقيق ــة ان معظم املع ــادن تبني طبق ــة من اوكس ـ ـ ـ ـي ــده ــا على الطبق ــة الخ ــارجي ــة من املع ــدن والتي
تساعد في منع التاكل .وهذا ما سيتم التطرق اليه في املثال التالي :
مثال ( 6-Kاوكسيد االملنيوم كمانع ضد التاكل)

شكل ( 6-10طبقة اوكسيد واقية)
(تكون اوكسيد االملنيوم على معدن االملنيوم)

163

مع جهد االختزال القياس ي لالملنيوم املساوي ل ـ ـ ـ -1.7 voltفانه من املفترض ان يتاكل بسهولة نسبيا
من خالل التعرض الى الهواء واالوكسجين .ولكن عندما يكون االملنيوم بتماس مع االوكسجين فان
طبقة رقيقة من اوكسيد االملنيوم  Al2O3ستتكون وكما موضحة في الشكل اعاله.
في حين ان جهـد االختزال القيـاس ـ ـ ـ ـ ي الكس ـ ـ ـ ــدة معـدن االملنيوم هو  -1.7 voltفـان اكس ـ ـ ـ ــدة Al2O3
تمتلك جهد اختزال قياس ي مقداره فقط  -0.6 voltوهذا يجعل من اوكسيد االملنيوم يكاد ان يصل
الى مرتبة املعادن النبيلة كالذهب في مقاومة التاكل.
الحـديـد كـذلـك يكون طبقـة من االوكس ـ ـ ـ ـيـد (والتي تعرف بـالصـ ـ ـ ـ ــدأ) على س ـ ـ ـ ــطحـه ولكن وعلى النقيض من
اوكس ـ ـ ـ ــيد االملنيوم فان هذه الطبقة من االوكس ـ ـ ـ ــيد ال تمتلك التحام والتص ـ ـ ـ ــاق باملعدن كما في اوكس ـ ـ ـ ــيد
االملنيوم لذلك فانها تتقشـ ـ ــر .ولهذا فان طبقة معدن جديدة سـ ـ ــتكون معرضـ ـ ــة لالوكسـ ـ ــجين واملاء وبالتالي
فان عملية التاكل ستستمر .وهذا هو موضوع املثال التالي:
مثال ( 6-Lاوكسيد االملنيوم كمانع ضد التاكل)
يس ـ ــتخدم الحديد في هيئة الفوالذ بش ـ ــكل واس ـ ــع جدا كمادة بناء في البيوت والجس ـ ــور والس ـ ــيارات
وغيرها .لذلك فان تاكل الحديد هو من الظواهر التي لها تطبيقات عملية جدا كبيرة.
يعتبر الفوالذ على انه من املواد املمزوجة ويكون الجزء الرئيس ي فيها هو ذرات الحديد باالضافة الى
مع ــادن وكــاربون .وه ــذا يعني ان س ـ ـ ـ ــطح الفوالذ غير منتظم وع ـدم االنتظ ــام ه ــذا يعني ان س ـ ـ ـ ــطح
الفوالذ يت ــاكس ـ ـ ـ ـ ــد بس ـ ـ ـ ــهول ــة .وفي مث ــل ه ــذه املن ــاطق التي تعم ــل على هيئ ــة قط ــب انود تعطي ذرات
الحديد الكترونين كما في املعادلة التالية :

ينتق ــل ه ــذين االلكترونين من خالل ه ــذه العلمي ــة للمن ــاطق التي تعم ــل على هيئ ــة قط ــب كــاثود في
الفوالذ وكما في املبدا الذي تم توضيحه سابقا النتقال االلكترونات .
في مثل هذه املناطق الكاثودية على الفوالذ فان ايون  Fe+2يتفاعل مع االوكس ـ ــجين في الهواء ب
ويكون
الص ـ ـ ــدأ والذي هو من الناحية الكيميائية عبارة عن اوكس ـ ـ ــيد الحديد الثالثي املائي وعدة مكونات
اخرى .ويمكن تبسيط التفاعل من خالل التالي:
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بس ـ ـ ـ ـبـب االكترونـات املنتقلـة من املنـاطقـة االنوديـة الى املنـاطق الكـاثوديـة على س ـ ـ ـ ــطح الفوالذ فـانـه
عادة ما ب
يكون الصدأ مسافة تبعده عن ذرات الحديد املتاكسدة .وهذا ما يوضحه الشكل التالي :

شكل ( 6-11التاكل للبيئة املائية)
التاكل الكهروكيميائي لسطح الفوالذ بوجود املاء
لكن مالذي يجب فعله من اجل زيادة عمر ســطح الفوالذ؟ واحدة من االحتماليات هو طالء ســطح
الفوالذ من اجــل اعــاقــة جزيئــات االوكس ـ ـ ـ ــجين واملــاء من ان تكون بتمــاس مع ذرات الحــديــد .واحــد
االحتماالت االخرى هو معالجة الفوالذ باحد املعادن املض ــادة للتاكل  ،فعلى س ــبيل املثال  ،انه من
الشـ ـ ـ ـ ــائع معـالجـة الفوالذ مع الزنـك بعمليـة تس ـ ـ ـ ــمى عمليـة الكلفنـة  galvanization processوالتي
تكون قريبة جدا من التحلل الكهربائي وهو ما سـ ـ ـ ــيتم تناوله في املوضـ ـ ـ ــوع القادم انمن فوائد طالء
الفوالذ بالزنك هو ان الزنك ال يكون طبقة من االوكسيد.
تكون عملي ــة اكس ـ ـ ـ ـ ــدة الزن ــك اس ـ ـ ـ ـه ــل من اكس ـ ـ ـ ـ ــدة الح ــدي ــد وه ــذا م ــا يمكن مالحظت ــه في املق ــارن ــة
للمعادالت التالية :

وهذا يعني ان الزنك يضـىي بنفسـه من اجل الحديد اي ان ذرات الزنك سـتتاكل قبل ذرات الحديد
وبالتالي زيادة الفترة العمرية للفوالذ.
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 6.7التحلل الكيميائي
لقد تم التعرف على كيفية انتاج الخاليا الكلفانية لتيار من خالل التفاعالت الكيميائية .وبص ـ ــورة مش ـ ــابهة
فـاننـا س ـ ـ ـ ــنرى كيف ان التفـاعـل املعـاكس س ـ ـ ـ ــيعمـل على حـدوث التفـاعـل الكيميـائي .وهـذه العمليـة تس ـ ـ ـ ــمى
بـالتحلـل الكيميـائي والتي تتض ـ ـ ـ ــمن اض ـ ـ ـ ــافـة تيـار من اجـل جعـل حـدوث التفـاعـل الكيميـائي واال فـان الخليـة
سـ ـ ــتمتلك جهد سـ ـ ــالب .وهذا يعني بان التفاعل ال يحدث بصـ ـ ــورة تلقائية .لقد تم التعرف مسـ ـ ــبقا بصـ ـ ــورة
مختصـ ــرة على هذه املبادئ في بطاريات الرصـ ــاص  ،لكن في هذا املوضـ ــوع سـ ــيتم التطرق بصـ ــورة اكثر عمقا
ملوضوع التحلل الكيميائي.
من اجل توض ـ ــيح الفرق بين الخلية الكلفانية وخلية التحلل الكيميائي س ـ ــنبدأ بالخلية الكلفانية املوض ـ ــحة
في الشكل التالي:

شكل ( 6-12خلية كلفانية زنك/نحاس)
تعتمد الخلية على التفاعل التلقائي بين ) Zn(sوايون . Cu+2
يجري التفاعل في الخلية الكلفانية بشـكل تلقائي من خالل تفاعالت نصـف الخلية التالي التي سـتحدث على
االنود والكاثود وعلى التوالي :
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التفــاعــل املعــاكس لتفــاعــل الخليــة الكلفــانيــة يمكن ان يحــدث في حــال اض ـ ـ ـ ـ ــافــة تيــار الى االتجــاه املعــاكس
للتلقائية .ويجب ان يكون التيار املض ــاف اكبر من  1.10 voltوهو الجهد القياس ـ ي للخلية في الش ــكل . 6-12
مثل هذه املنظومة تسمى بخلية التحلل الكيميائي وفي هذه الحالة هذه الخلية يمكن رايتها في الشكل التالي

شكل  : 6-13خلية تحلل كيميائي زنك/نحاس
يعمل التيار املضاف على حدوث التفاعل بين ) Zn+2(aqو )Cu(s

من خالل اضــافة تيار الى خلية التحلل الكهربائي ســيدفع بالتفاعل غير التلقائي للحدوث واالســتمرار .وهذا
ً
املبدأ يستخدم بكثرة من اجل حماية اسطح املعادن من التاكل وكما تم تاكيده سابقا.
ال يقتصـر الغرض من تفاعل التحلل الكيميائي على طالء اسـطح املعادن .وهذا ما سـيتم مناقشـته في املثال
التالي:
مثال  6-Mالتحلل الكيميائي للماء
تم سـ ـ ـ ـ ــابقـا االطالع على كيفيـة اتحـاد الهـايـدروجين مع االوكجس ـ ـ ـ ــين وتكوين جزيئـات املـاء بص ـ ـ ـ ــورة
تلقـائيـة وهـذا التفـاعـل ينتج طـاقـة والتي تس ـ ـ ـ ــتخـدم في خاليـا الوقود .لكن العمليـة املعـاكسـ ـ ـ ـ ـة والتي
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تتض ـ ـ ـ ــمن ب
تكون الهــايــدروجين واالوكس ـ ـ ـ ــجين من جزيئــات املــاء تكون عمليــة غير تلقــائيــة بــل تتطلــب
عملية الكتروليتية .ويحدث تفاعل نصف الخلية التالي في االنود

وتكون قيمــة جهــد نص ـ ـ ـ ــف الخليــة املقــابــل  E0=1.23 voltويحــدث تفــاعــل نص ـ ـ ـ ــف الخليــة التــالي في
الكاثود:

ويمتلك جهد نصف خلية مقداره  E0=-0.38 voltلذلك سيكون تفاعل الخلية الكلية هو :

مع جهد نص ـ ــف خلية مقابل يس ـ ــاوي  .E0=-2.06 voltولحس ـ ــاب هذا الجهد يتطلب ان يكون هناك
تركيز  1Mاليونات  H+في نص ــف الخلية في االنود بينما هناك تركيز  1Mمن ايونات  OH-في نص ــف
الخلية في الكاثود .وهذا ال يحدث عادة بصــورة طبيعية في املياه النقية ب ـ ـ ـ ـ ـ  pH = 7.0ولهذا الســبب
يتوقع جهد ملجمل العملية مساوي لـ . -1.23 volt

 6.8خالصة الفصل السادس:
في هذا الفصـ ـ ـ ــل تم تناول االجزاء املهمة لكيمياء الكهربائية  .واسـ ـ ـ ـ ُـتهل الفصـ ـ ـ ــل ببيان اسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيات ومبادئ
ُ
تفاعالت االكسدة واالختزال باالضافة الى مستويات التأكسد والقواعد التي تتبع من اجل اعطاء مستويات
التأكسد  ،وهذا ما استخدم في موازنة تفاعالت االكسدة واالختزال.
كم ــا وتم توض ـ ـ ـ ــيح الخالي ــا الكلف ــاني ــة والتي من خالله ــا يتم اس ـ ـ ـ ــتخالص الط ــاق ــة الكهرب ــائي ــة من التف ــاعالت
الكيميائية .حيث تم تناول جهد الخاليا وجهد االختزال القياسـ ـ ـ ـ ي وكالهما يعتبران من االش ـ ـ ــياء الض ـ ـ ــرورية
واملركزية الجراء الحسـابات الكهروكيميائية  ،باالضـافة الى ذلك تم تناول اعتمادية جهد الخاليا على التركيز
والتعرف على معادلة نرنيس ـ ـ ـ ــت والتي من خاللها يتم الجمع بين الكس ـ ـ ـ ــر التفاعلي املولي وجهد الخاليا .وتم
اس ـ ـ ـ ــتعراض اس ـ ـ ـ ــتخدام معادلة نرنيس ـ ـ ـ ــت من خالل االمثلة والتي من خاللها كذلك تم التعرف على كيفية
استخراج ثوابت التوازن .
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ومن اجل تسـ ـ ـ ــليط الضـ ـ ـ ــوء على التطبيقات العملية للكيمياء  ،تم تبيان ثالثة انواع من البطاريات ابتداءا
ببطاريات الرصاص ثم بطاريات الخاليا الجافة وانتهاءا بخاليا الوقود .وبعدها تم توضيح التاكل ومن خالل
االمثلة تم توضيح كيفية حماية الفوالذ من التآكل من خالل املعالجات الكهروكيميائية بواسطة التضحية
ب ــاملع ــادن االخرى .في نه ــاي ــة الفص ـ ـ ـ ـ ــل تم توض ـ ـ ـ ــيح التحل ــل الكيمي ــائي ملح ــالي ــل ايون ــات العن ــاص ـ ـ ـ ــر والتجزئ ــة
الكهروكيميائية لجزيئات املاء.
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اسماء ورموز واالعداد الذرية واالوزان الذرية للعناصر الكيميائية
Name of
Element
اسم العنصر

Symbol
of
Element
رمز العنصر

Atomic
Number
العدد الذري.

Mass
Number
العدد الكتلي

Melting Point
Co
درجة االنصهار

Boiling point
Co
درجة الغليان

Hydrogen

H

1

1.00794(7)

-259.34

-252.87

Helium

He

2

4.002602(2)

-272.226 amt

-268.934

Lithium

Li

3

6.941(2)

180.54

1342

Beryllium

Be

4

9.012182(3)

1278±5

2970(5 torr)

Boron

B

5

10.811(5)

-7.2

58.78

Carbon

C

6

12.011(1)

3652(sublimes)

Nitrogen

N

7

14.00674(7)

-209.86

-195.8

Oxygen

O

8

15.9994(3)

-218.4

-182.962

Fluorine

F

9

18.9984032(9)

-219.62

-188.4

Neon

Ne

10

20.1797(6)

-248.67

-246.048

Sodium

Na

11

22.989768(6)

97.81±0.03

882.9

Magnesium

Mg

12

24.3050(6)

648.8±0.5

1090

Aluminum

Al

13

26.981539(5)

660.37

2467

Silicon

Si

14

28.0855(3)

1410

2355

Phosphorus

P

15

30.973762(4)

44.1(white)

280(white)

Sulfur

S

16

32.066(6)

112.8

444.674

Chlorine

Cl

17

35.4527(9)

-100.98

-34.6

Argon

Ar

18

39.948(1)

-189.2

-185.7

Potassium

K

19

39.0983(1)

63.25

759.9

Calcium

Ca

20

40.078(9)

839±2

1484

Scandium

Sc

21

44.955910(9)

1541

2836

Titanium

Ti

22

47.88(3)

1660±10

32878

Vanadium

V

23

50.9415(1)

1890±10

3380

Chromium

Cr

24

51.9961(6)

1857±20

2672

Manganese

Mn

25

54.93805(1)

1244±3

1962

Iron

Fe

26

55.847(3)

1535

2750
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Cobalt

Co

27

58.93320(1)

1495

2870

Nickel

Ni

28

58.6934

1453

2732

Copper

Cu

29

63.546(3)

1083.4±0.2

2567

Zinc

Zn

30

65.39(2)

419.58

907

Gallium

Ga

31

69.723(1)

29.78

2403

Germanium

Ge

32

72.61(2)

937.4

2830

Arsenic

As

33

74.92159(2)

817 (28 atm)

613 (sublimes)

Selenium

Se

34

78.96(3)

217

684.9±1.0

Bromine

Br

35

79.904

320.9

765

Krypton

Kr

36

83.80(1)

-156.6

-152.30±0.10

Rubidium

Rb

37

85.4678(3)

38.89

686

Strontium

Sr

38

87.62(1)

769

1384

Yttrium

Y

39

88.90585(2)

1552

5338

Zirconium

Zr

40

91.224(2)

1852±2

4377

Niobium

Nb

41

92.90638(2)

2468±10

4742

Molybdenum

Mo

42

95.94(1)

2617

4612

Technetium

Tc

43

98

2172

4877

Ruthenium

Ru

44

101.07(2)

2310

3900

Rhodium

Rh

45

102.90550(3)

1965±3

3727±100

Palladium

Pd

46

106.42(1)

1554

3140

Silver

Ag

47

107.8682(2)

961.93

2212

Cadmium

Cd

48

112.411(8)

28.40±0.01

669.3

Indium

In

49

114.82(1)

156.61

2080

Tin

Sn

50

118.710(7)

231.9681

2270

Antimony

Sb

51

121.757

630.74

1750

Tellurium

Te

52

127.60(3)

449.5±0.3

989.8±3.8

Iodine

I

53

126.90447(3)

113.5

184.35

Xenon

Xe

54

131.29(2)

-111.9

-107.1±0.3

Cesium

Cs

55

132.90543(5)

28.40±0.01

669.3

Barium

Ba

56

137.327(7)

725

1640
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Lanthanum

La

57

138.9055(2)

918

3464

Cerium

Ce

58

140.115(4)

798

3443

Praseodymium

Pr

59

140.90765(3)

931

3520

Neodymium

Nd

60

144.24(3)

1021

3074

Promethium

Pm

61

145

1042

3000(estimate)

Samarium

Sm

62

150.36(3)

1074

1794

Europium

Eu

63

151.965(9)

822

1527

Gadolinium

Gd

64

157.25(3)

1313

3273

Terbium

Tb

65

158.92534(3)

1356

3230

Dysprosium

Dy

66

162.50(3)

1412

2567

Holmium

Ho

67

164.93032(3)

1474

2700

Erbium

Er

68

167.26(3)

1529

2868

Thulium

Tm

69

168.93421(3)

1545

1950

Ytterbium

Yb

70

173.04(3)

819

1196

Lutetium

Lu

71

174.967(1)

1663

3402

Hafnium

Hf

72

178.49(2)

2227±20

4602

Tantalum

Ta

73

180.9479(1)

2996

5425±100

Tungsten

W

74

183.85(3)

3410±20

5660

Rhenium

Re

75

186.207(1)

3180

5627(estimate)

Osmium

Os

76

190.2(1)

3045±30

5027±100

Iridium

Ir

77

192.22(3)

2410

4130

Platinum

Pt

78

195.08(3)

1772

3827±100

Gold

Au

79

196.96654(3)

1064.434

2808±2

Mercury

Hg

80

200.59(3)

-38.87

356.58

Thallium

Tl

81

204.3833(2)

303.5

1457±10

Lead

Pb

82

207.2(1)

327.502

1740

Bismuth

Bi

83

208.98037(3)

271.3

1560±5

Polonium

Po

84

209

254

962

Astatine

At

85

210

302

337

Radon

Rn

86

222

-71

-61.8
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Francium

Fr

87

223

27

677

Radium

Ra

88

226.025

700

1140

Actinium

Ac

89

227.028

1050

3200±300

Thorium

Th

90

232.0381(1)

1750

3800(app.)

Protactinium

Pa

91

231.0359

1600

Uranium

U

92

238.0289(1)

1132±0.8

3818

Neptunium

Np

93

237.048

640±1

3902

Plutonium

Pu

94

244

641

3232

Americium

Am

95

243

994±4

2607

Curium

Cm

96

247

1340±40

Berkelium

Bk

97

247

Californium

Cf

98

251

Einsteinium

Es

99

252

Fermium

Fm

100

257

Mendelevium

Md

101

258

Nobelium

No

102

259

Lawrencium

Lr

103

262

Rutherfordium

Rf

104

261

Dubnium

Db

105

262

Seaborgium

Sg

106

263

Bohrium

Bh

107

262

Hassium

Hs

108

265

Meitnerium

Mt

109

266
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2079

2550(sublimes)

االحماض والقواعد
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