الملخص العربي

ٌختص هذا البحث بدراسة مفصلة لتفاعل اإلحالل المائً لمعقد برومو خماسً أمٌن
الكوبلت فً الماء و فً أوساط ثنائٌة مختلطة عند درجات حرارة مختلفة و تتكون الرسالة من
ثالثة فصول رئٌسٌة :
ٌتضمن الفصل األول نبذة عامة عن حركٌة و مٌكانٌكٌة تفاعل اإلحالل المائً لمعقدات
الكوبلت .و أٌضا األهمٌة البٌولوجٌة لتفاعل اإلحالل المائً .و كذلك تأثٌر المذٌب من الناحٌة
الكٌفٌة و الكمٌة على هذه المعقدات .
اختص الفصل الثانً بشرح الجزء العملً من الرسالة حٌث تم توضٌح طرٌقة تحضٌر
المعقد  [Co(NH3)5Br](ClO4)2و ذلك فً األوساط المختلفة .كذلك وصف األجهزة المستخدمة
و كٌفٌة إجراء القٌاسات الطٌفٌة األولٌة للمعقد فً األوساط المختلفة .
ٌحتوي الفصل الثالث على شرح مفصل للنتائج المختلفة التً تم الحصول علٌها معملٌا.
حٌث تم دراسة حركٌة تفاعل اإلحالل المائً الٌونات برومو خماسً أمٌن الكوبلت الثالثً عند
درجات حرارة مختلفة تتراوح بٌن (  60 -40م ) فً الماء و فً المذٌبات المائٌة المختلطة التً
ٌحتوي كل منها على نسبة وزنٌه من المذٌب العضوي تتراوح بٌن (  . )%50 - %0كما تم
حساب الدوال الثٌرمودٌنامكٌة  ∆H , ∆Gو  ∆Sباستخدام برنامج حاسوبً  .كذلك تم
شرح و تحلٌل قٌم هذه الدوال فً أنظمة المذٌبات المختلفة .و أوضحت التغٌرات غٌر الخطٌة
لهذه الدوال التنشٌطٌة مع الكسر المولً للمذٌب العضوي على تغٌر التركٌب البنائً للماء فً
وجود المذٌب العضوي.

و أٌضا تم دراسة عالقة متماثل الحركٌة للمعد المدروس فً أوساط مختلفة و وجد ان
هذه العالقة خطٌة و ان قٌم درجات حرارة متماثل الحركٌة  قربٌه من الدرجات المعملٌة مما
ٌشٌر إلى وجود التأثٌر التعوٌضً بٌن  ∆Hو  ∆Sتدل على حدوث التذاوب النوعً بٌن
المذٌب العضوي و الماء  .كما تم دراسة التغٌرات الخطٌة للعالقة ] logk-log[H2Oحٌث وجد
ان قٌم المٌل لهذه العالقة كانت اقل من الوحدة .هذه ٌفسر ان التركٌب البنائً الداخلً فً كل
وسط من االوساط المدروسة ٌعانً من تغٌرات شدٌدة عند اضافة المذٌب العضوي الى الماء.
كذلك كانت العالقة بٌن  logkو مقلوب ثابت العزل الكهربً غٌر خطٌة فً جمٌع األنظمة
مما ٌدل على اختالف تأثٌر المذٌب على الحالة االبتدائٌة و الحالة االنتقالٌة و أٌضا ٌدل على
اختالف سلوك تذاوبٌه الحالة االبتدائٌة و الحالة االنتقالٌة .كما انه بدراسة التغٌرات غٌر الخطٌة
للطاقة الحرة االنتقالٌة مع الكسر المولً للمذٌب فً األنظمة المختلفة اتضح ان التفاعل محكوما
بالتذاوب التفاضلً لكل من الحالة االبتدائٌة و الحالة االنتقالٌة مما ٌعكس اختالف فً التداخالت
المختلفة بٌن المعقد و المذٌب و فً تداخالت المذٌب – المذٌب  .هذه النتائج تؤكد إمكانٌة
وصف مٌكانٌكٌة تفاعل اإلحالل المائً للمعقد  [Co(NH3)5Br]3+فً األنظمة المختلفة
بالمٌكانٌكٌة المعدلة للتفكك التبادلً بالمذٌب .Id

