
 

    أهمية العوامل الحركية– 4
 

كما تطرقنا لذلك في العناوين السابقة، فإن العوامل الحركية هي عوامل تسمح لنا بتسريع التفاعل إن 
هذا يعني أن التحكم في العوامل . كان بطيئا و كذلك توجيهه لكي نحصل على الناتج المرغوب فيها

  .لحادث في جملة كيميائية معينةالحركية يسمح لنا بالتحكم في التحول الكيميائي ا
  .وتتمثل العوامل الحركية في تراكيز األفراد المتفاعلة، درجة الحرارة و الوسيط

ومدة طبخ الغذاء . عندما نقوم بطبخ المواد الغذائية فإننا نقوم ،وبدون بذلك، بتفاعل أو تفاعالت كيميائية
لتجنب احتراق هذه المواد أثناء طبخها، و .        تكون قصيرة كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة

ولكن الماء يتبخر، تحت الضغط الجوي العادي، ). humide(نجعل ذلك يتم في وسط رطب            
، و بالتالي يكون من المستحيل االحتفاظ بالماء في حالته C° 100عندما تصل درجة الحرارة إلى 

  .السائلة عند طبخ هذه المواد في الهواء الجوي
) القدر الكاظم(لحصول على درجات حرارة مرتفعة، نضع الماء و المواد الغذائية في قدر مغلق بإحكام ل

 )autocuiseur(  بار،وعندها تصل درجة حرارة  2حيث يصل الضغط الموجود بداخله إلى  حوالي
  .  و مدة الطبخ تصبح قصيرة جداC° 120غليان الماء إلى 

 و كذلك نتجنب      تجنب جموح التفاعالت التي تكون ناشرة للطاقةتنظيم درجة الحرارة يسمح لنا ب
أغلب الحوادث و الكوارث التي . حدوث تفاعالت طفيلية والتي تحدث بشكل موازي للتفاعل الرئيسي

تحدث في المصانع الخاصة بالمواد الكيميائية سببها يعود إلى سوء تنظيم وعدم التحكم في درجة 
  .Seveso في 1976عام الحرارة، و هو ما حدث 

 في مصنع للمواد الكيميائية بالقرب من مدينة ميالنو 1976 يوليو سنة 10لقد حدثت هذه الكارثة يوم 
       و هذا حسب معادلة hénoltrichlorop5,4,2أثناء عملية اصطناع المركب 

  :التالية) 1(التفاعل 

  
ج في صناعة المواد الكيميائية  الناتhénoltrichlorop5,4,2يستعمل المركب العضوي 

  .المبيدة لألعشاب
  :، في ما يلي« l’actualité Chimique  »تتمثل قصة الحادثة، حسب مجلة  



 

 t 3,2  بـ  m3 10تم ملء مفاعل سعته  ) h 16(  يوليو على الساعة الرابعة مساءا 9في يوم الجمعة 
  من solvant (  ،2 tلعب دور مذيب  الذي ي ( xylène  من t 0,6  وéthylène glycolبالمركب  
يسخن بعد ذلك هذا .   من الصودt 1,1  و  obenzènetétrachlor5,4,2,1المركب 

) serpentin( تتم عملية التسخين بواسطة بخار الماء الذي يجري في أنبوب لولبي . المزيج مع الخلط
  .Bar 12تحت ضغط 

  وصل التفاعل إلى نهايته فتم توقيف كل من h 45 min 4في اليوم الموالي، يوم السبت على الساعة  
بسب التأخر الذي سجل طيلة األسبوع و كذلك بسبب عطلة نهاية . عملية الخلط و كذلك عملية التسخين

   .C°158األسبوع، تُُرك المزيج في المفاعل بدون خلط و تحت درجة حرارة تقارب  
تحطم بسبب االرتفاع في درجة الحرارة و ثمانية ساعات بعد ذلك، صمام األمن الخاص بالمفاعل 

الضغط، و انتشرت المواد الكيميائية الرئيسية و الثانوية الناتجة من التفاعل في كامل الفضاء الخارجي 
إثر هذه الكارثة تم قياس تراكيز .   متر عن المصنع750حيث وصلت و مست األماكن التي تبعد بـ 

  على سطح األرض وصلت إلى
 5 mg de dioxine / m3 .   هكتار300المنطقة التي تضررت بهذه الكارثة تقدر بـ .  

زيادة .   قد تكون مميتة µg / Kg 1 إلى 0,5ومادة الديوكسين مادة سامة جدا حيث أنه كمية تقدر بـ 
 خطرا كبيرا على الجنين كما أنها تعتبر مادة dioxineعلى األمراض الجلدية التي تخلفها، تشكل مادة 

  ).tératogène( المسخ من مواد 
  :التالية) 2(تشكلت هذه المادة عن طريق تفاعل طفيلي حدث في المفاعل حسب المعادلة 

  
  تقريبا منعدمة في المزيج؛ تزداد هذه dioxine  تكون نسبة C° 160عندما تكون درجة الحرارة 

  تكون كلC° 220عندما تفوق درجة الحرارة . النسبة لما ترتفع درجة الحرارة
  .السابقة) 2(  حسب المعادلة dioxine قد حول إلى hénoltrichlorop5,4,2كمية

زيادة على هذا، فإن انعدام عملية الخلط . نرى من خالل هذا أن التحكم في درجة الحرارة شيء مهم
ساعد على تراكم الحرارة في وسط التفاعل مما أدى إلى ارتفاع في درجة الحرارة و هو الشيء الذي 

  .  dioxineالتفاعل الثانوي ينطلق و ينتج مادة الديوكسين جعل 



 

عندما نقوم بنزع . إن أغلبية المواد الغذائية هي مواد عضوية مأخوذة من كائنات حية، نباتية أو حيوانية
هذه المواد من وسطها الطبيعي فإنها تصبح غير محمية بواسطة التفاعالت المنظمة التي تضمن 

 )منتجة ) micro-organisme( فهي تتفكك تحت تأثير الكائنات المجهرية . استقرار المادة الحية

toxine )و بالتالي يجب توقيف هذه التحوالت الغير مرغوب فيها ، .  
في الثالجة تكون درجة الحرارة : عندما نجعل درجة الحرارة تنخفض تصبح هذه التفاعالت بطيئة جدا

( في مكان التجلد في الثالجة . لغذائية مدة زمنية معينة و بالتالي يمكن حفظ المواد اC° 4تقارب 
congélateur ( 18-تنخفض درجة الحرارة حتى°C و مدة التجميد تكون أطول و تصل إلى عدة 

 و C°196-كما أنه يمكن استعمال ثنائي اآلزوت في حالته السائلة حيث درجة حرارته تكون . أشهر
  .طويلة جدايستعمل لحفظ الخاليا البيولوجية لمدة 

وأثناء تحول كيميائي معين، هناك مجموعة من التفاعالت الكيميائية تحدث في هذا  في أغلب الحاالت،
  . في هذه الحالة يجب استعمال وسيط لتسريع أحد التفاعالت عن التفاعالت المتبقية. التحول

د     و هو بذلك يفضل عندما يستعمل الكيميائي وسيطا فإنه يوجه التحول الكيميائي نحول تفاعل محد
فمثال عندما . ناتجا معين عن بقية النواتج األخرى التي يكون من الممكن أن تنتج أثناء التحول الكيميائي

OHCHCHنقوم بتسخين بخار االيثانول   ) Cu(  بوجود وسط الذي هو النحاس 23
  : حسب المعادلةCHOCH3فإنه يحدث تفاعل نزع الهيدروجين و نحصل على االيثانال  
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 فإننا نقوم 32OAوعندما نقوم بنفس العملية و لكنه بوجود وسيط آخر الذي هو األلومين      
22كذلك بنزع الهيدروجين و نحصل على مركب عضوي آخر الذي هو اإليـثن  CHCH 

  :ادلة التاليةحسب المع
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