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 بر سرعت واکنش ورثیر کاتالیزأآزمایشی برای نشان دادن ت

 زینب عباسی

 
 دانشگاه سمنان

 

 

 :مقدمه
واکنش  افزایش سرعت واکنش می شود و در انتهای باعثماده ای است که  کاتالیزور اکثر دانشجویان شیمی می دانند که

ما بر این باوریم به این دلیل است که  .چرا و چگونه عمل می کند زوربازیابی می شود، اما همیشه مطمئن نیستند که یک کاتالی

فعال انرژی  با یک مسیر کند، میفراهم  واکنش برای جدید بسیاری از متون پایه به سادگی شرح می دهند که کاتالیزور مسیری

دیگر منجر به افزایش سرعت واکنش نشود، حتی اگر انرژی  یاز مسیرکاتالیزور البته چنین نیست که  .]1[ تر سازی پایین

در بسیاری . می باشدتنها زیرا که دو واکنش همزمان، سرعت ترکیبی دارند که بیشتر از یک واکنش . فعالسازی باالتری داشته باشد

وجود دارد قصور می ورزند، و اینکه با توجه به شرایط این امکان برای واکنش کید بر انجام واکنش اولیه أاز موارد نویسندگان در ت

این موقعیت به طور هدفمند با ایجاد شرایط انتخابی برای این واکنش ایجاد . که با سرعت بیشتری از واکنش کاتالیز شده پیش رود

 .شد

 

 آزمایش
 :واکنش به این صورت است. ]2[واکنش مورد مطالعه یک نوع از واکنش معروف ساعت یدی است 

H2O2 + 2I
-
 + 2H

+
 → I2 + 2H2O (1)  

MoO4شامل مقدار کمی از )در هر مخلوط آزمایش مورد مطالعه 
سرعت اولیه  ،(]3-7[به عنوان کاتالیزور   -2

قبل از اضافه کردن هیدروژن  ید،واکنش با اضافه کردن نشاسته و مقدار کمی از سدیم تیوسولفات به محلول یونی ید

، ید مولکولی که در ابتدا با توجه به یدپس از مخلوط کردن هیدروژن پراکسید با محلول یونی ید. پراکسید تعیین شد

 .زیر مصرف می شود به واکنش توجه با تیوسولفاتتوسط  بالفاصلهتولید شده، ( 1)معادله 

I2 + 2S2O3 
2-

 → 2I
-
 + S4O6 

2- (2)  

 پلکسی را با نشاسته تولید می کندحال، پس از اینکه مقدار کم تیوسولفات مصرف می شود، ید تولیدی کمبا این 

فاصله بین معرف نهایی و اولین ظهور رنگ آبی در سرتاسر مخلوط . می شود واکنش در محلول رنگ آبیباعث که 

 .فراهم می کندرا  مخلوط برایواکنش، داده های زمان 
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  ...آزمایشی برای نشان دادن تاثیر کاتالیزور                      

                   

 

 

 نتایج و بحث
MoO4چیزی که مورد توجه دانشجویان است، این است که  اولین

 واکنش عمل به عنوان یک کاتالیزور برای   -2

یابی شود، زیرا به مراتب همچنین بایستی باز -2می برد، و  را به وضوح باال I2سرعت تولید  -1: از آنجایی که. می کند

دانشجویان، زمانی که سرعت کاتالیز نشده را از سرعت کلی به اما با تعجب زیاد . استوکیومتری حضور دارد مقدار کمتر از

دست آمده از زمانی که کاتالیزگر حضور دارد، کم می کنند، متوجه می شوند که مسیر کاتالیستی آهسته تر از مسیر غیر 

MoO4این است شاید ( اگر که درس خود را خوانده باشند) اولین پاسخ دانشجویان. کاتالیستی است
ر جایگزینی را مسی  -2

 .فراهم می کند اما با انرژی فعال سازی باالتر

  kJ/molبا استفاده از معادله آرنیوس دانشجویان می فهمند که انرژی فعال سازی برای واکنش غیر کاتالیستی 

MoO4یک محاسبه مشابه با استفاده از سرعت های واکنش کاتالیستی با . است 33
نشان می دهد که انرژی فعال   -2

 آهسته تراما چرا  .تری دارد پایین سازی فعال، انرژی کاتالیز شده واکنشواضح است که . است kJ/mol  22سازی برابر 

، اگر حال اینبا  ".نمی کند عملآزمایش " کهاین  یا نتایج آنها اشتباه است وفرض کردند که  جویاندانشدر ابتدا، است؟ 

 ای  مشابه نتایجباز هم  کردند، مراقبت می( یخحمام  به ویژه در)برای برقراری درجه حرارت ثابت ، خود یاناطراف وآنها 

اکنون زمان برای نشان دادن این است که غلظت یک کاتالیست همگن و یا مساحت سطح کاتالیست ناهمگن . می یافتند

در  ستیآن بای سرعت، در ثیرأبرای ت. همیشه در معادله قانون سرعت یک واکنش کاتالیز شده، ظاهر می شود تقریباً

 1.عبارت قانون سرعت باشد

MoO4تنها مقدار کمی از  آزمایش با طراحیبا 
2-  (2.0*10

-5 
M)  اضافه شده به چندین مخلوط واکنش، می توان

MoO4نشان داد که حتی اگر 
برای . )یک کاتالیزگر خوب باشد، سرعت کاتالیز شده می تواند پایین نگاه داشته شود  -2

اگر دانشجویان هنوز هم متوجه نمی شوند، از آنها (. وردپایین می آkJ/mol  11فعال سازی واکنش را تا  انرژیمثال، 

MoO4بپرسید وقتی غلظت 
اتالیز شده انتطار می رود؟ آنها را تا صفر کاهش دهیم، چه قانون سرعتی برای واکنش ک  2

 به این نتیجه می رسند که غلظت کاتالیست بایستی در معادله قانون سرعت واکنش کاتالیستی ظاهر شود و سریعاً

واضح است که هر دو پارامترها در بحث در مورد اینکه چگونه . اهمیت انرژی فعال سازی می باشد رابراین غلظت ب اهمیت

 .باید در نظر گرفته شوددهد،  ثیر قرار میأشیمیایی را تحت تیک کاتالیست واکنش 

                                                      

، کاتالیزور در یک مرحله کلی، تنها در صورتی ظاهر خواهد شد که معادله قانون سرعت برای یک واکنش در کاتالیزور غلظت .1

کن است البته مم. باعث می شودسرعت سینتیکی کلی را  قانوندر   سهم قابل توجهیآهسته سرعت شرکت داشته باشد، که 

ن صورت کاتالیزور ایتعیین کننده سرعت تبدیل شوند و در به مراحل تحت شرایط مقدار زیاد کاتالیست، بعضی مراحل دیگر 

 .]9[کلی قانون سرعت حاضر نخواهد بود در معادله 
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کاتالیزور اثر  در مورد می توانند اطالعات بیشتریشیمی فیزیک مقدماتی و کلی جویان دانش، این آزمایش انجامبا 

های  مرتبه تا سرعت های واکنش، دهد میاجازه به دانشجویان  این آزمایش. یک واکنش شیمیایی را یاد بگیرند در

برای  بفهمندهمچنین به دانشجویان این اجازه را می دهد که . فعال سازی را حساب کنندو انرژی  واکنش دهنده ها

مسیری با انرژی  مسیر اضافی برای واکنش فراهم کند، نه لزوماً نیاز دارد تا تنها زورافزایش سرعت یک واکنش، یک کاتالی

 است ممکن حتی برخی از آنان برند و آزمایش لذت میجویان از دانش ی رسدبه نظر معالوه بر این، . فعال سازی کمتر

 .]8[ تشویق شوند کاتالیز شده مسیرسرعت و ثابت سرعت برای  واقعی قانون پیدا کردنمانند  بیشتر کار انجامبرای 
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