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-:مقدمة تاریخیة في الكیمیاء الصناعیة
.ول معدن تم اكتشافه هو الذهب، لما له من بریق ولمعان وكان في منطقة صقلیةأ-
ســنة قبــل المــیالد فــي زمــن ٤٠٠٠إلــىثــار نحاســیة فــي العــراق یرجــع تاریخهــا أتــم اكتــشاف -

.كما كان هناك اهتمام بعملیات التعدین للمعادن. السومریین
اغة والدباغـــة بن بـــصناعة الفخـــار والزجـــاج والـــصین واالكـــدییوالبـــابلینیاألشـــوریم كمـــا اهـــت-

كما اشتهر الفراعنة فـي مـصر فـي صـناعة مـواد .والعطور والعقاقیر الطبیة والبخور والتخمیر
.التحنیط

.كل هذه تعتبر صناعات كیمیاویة وقام بتطویر هذه العلوم جیل بعد جیل-
نتیجـة للفتوحـات واالحتكـاك بالـشعوب اإلسـالمیةء في عهد الدولة وقد تطورت علوم الكیمیا-

اإلسـالممشوبة بالسحر والشعوذة؛ ولكن بعـد اإلسالم، وكانت هذه العلوم في فترة قبل األخرى
أمثـالعلمـاء فـي الكیمیـاء اإلسـالموقـد ظهـر فـي . التجربـة والواقعیـةإلـىكان هناك علم مسند 

.نا وغیرهمجابر بن حیان والرازي وابن سی
ســتخدم العالقــة بــین أن المؤســس الحقیقــي للكیمیــاء والــذي ویعتبــر العــالم جــابر بــن حیــا

.النظریة والتطبیق
ــــصناعة واســــتعانوا بهــــا فــــي تحــــضیر - األمــــالحاســــتفاد العــــرب مــــن علــــوم الكیمیــــاء فــــي ال

ـــــةوالحـــــوامض  ـــــات واألدوی ـــــر،والعطـــــور، وكـــــان لهـــــم وصـــــف لعملی ـــــور الترشـــــیح،التقطی التبل
.الخ...تحویلوال

ـــات الهامـــة مثـــل حـــامض النتریـــك، وحـــامض  ـــام العـــرب بتحـــضیر بعـــض المركب ـــد ق وق
نتـــــرات (وكـــــسید الـــــزرنیخ وملـــــح البـــــارود أالكبریتیــــك وحـــــامض الهیـــــدروكلوریك ومـــــاء الـــــذهب و

.ونترات الفضة)البوتاسیوم
هــذه وصــقلیة، ومنهـا انتــشرت األنـدلسمــن انـشأ مــصانع الـورق فــي أولالعــرب هـم إنكمـا -

وقـد ترجمـت الكثیـر . الـورق فـي حینـهأنـواعأجـودوكـان الـورق العربـي مـن أورباإلىالصناعة 
.األوربیةالالتینیة واللغات إلىمن كتب جابر بن حیان والرازي 
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إلــىوالكیمیــاء الیــوم هــو العلــم الــذي یبــین للــصناعة الطریقــة لتحویــل المــواد الطبیعیــة الخــام -
واغلـب متطلبـات الحیـاة، مـن هوالتـي تـشمل مأكلـه وملبـسه ودواءاناإلنـسمواد تلـزم احتیاجـات 

الــصناعات الكیمیاویــة الیــوم تمثــل عمــود إنإلــىإضــافة.الــخ.. .وتبریــدوقــود، وطاقــة، وتدفئــة 
ألفــــراداقتــــصاده وتــــوفیر مجــــال العمــــل نعــــاشإوشــــریان الــــصناعة لكــــل بلــــد ممــــا تــــؤثر علــــى 

.المجتمع

-:فروع الكیمیاء
:الفروع التالیةإلىعلم المواد وتحویالتها وتنقسم الكیمیاء هي 

–وتخـــتص بـــالمواد ذات الطبیعـــة الحجریـــة مثـــل الـــصخور -:الكیمیـــاء غیـــر العـــضویة.١
.الخ.......المعادن-الخامات

.تختص بمركبات عنصر الكاربونو-:الكیمیاء العضویة.٢
العــضویة وغیــر وتــشمل النــواحي الطبیعیــة والریاضــیة للتفــاعالت -:الكیمیــاء الطبیعیــة.٣

.العضویة
للمواد باستخدام الكیمیـاء الـصناعیة علـى اإلنتاجیةوتعالج العملیات -:الكیمیاء التكنلوجیة. ٤

وقـد ظهـر هـذا الفـرع للكیمیـاء . دراسـة المـواد المنتجـة واسـتخداماتهاإلىباإلضافة. نطاق كبیر
.نتیجة لتطبیق التفاعالت الكیمیائیة على نطاق تجاري كبیر

-:الصناعات الكیمیاویةوأنواعیف تصن
:ما یليإلىتصنف الصناعات الكیمیاویة 

. الخ...األصباغ–الزجاج -تاالسمنمثل صناعة -:نشائیةإصناعات . ١
–القطـن الطبـي-المطهـرات–والعقـاقیر الطبیـة األدویـةمثل صناعة -:صناعات دوائیة. ٢

.الخ...مبیدات الحشرات-السموم
...المعلبــات–الــسكر –الــدبس –المعجــون -األلبــانمثــل صــناعة -:غذائیــةصــناعات. ٣

.الزیوت. المشروبات الغازیة والكحولیة. الخ
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.وتشمل كل ما یتعلق بصناعة النفط ومشتقاته-:صناعات بتروكیمیاویة. ٤
.صناعة النسیج. ٥
.صناعة الورق. ٦
.وریالی-الفوسفاتیةاألسمدةمثل -:األسمدةصناعة . ٧
.صناعة المتفجرات واالعتدة الحربیة. ٨

Chapter One-:في الكیمیاء العامةئمباد
-:فروع الكیمیاء

:الفروع التالیةإلىالكیمیاء هي علم المواد وتحویالتها وتنقسم 
–وتخــــتص بـــــالمواد ذات الطبیعــــة الحجریـــــة مثــــل الـــــصخور -:الكیمیــــاء غیــــر العـــــضویة. ١

.الخ...المعادن–الخامات
.تختص بمركبات عنصر الكاربونو-:الكیمیاء العضویة. ٢
وتــــشمل النــــواحي الطبیعیــــة والریاضــــیة للتفــــاعالت العــــضویة وغیــــر -:الكیمیــــاء الطبیعیــــة. ٣

.العضویة
للمــواد باســتخدام الكیمیــاء الــصناعیة اإلنتاجیــةعــالج العملیــات هــو یو-:الكیمیــاء التكنلوجیــة. ٤

ر هـذا الفـرع وو ظهـأ(. دراسة المواد المنتجة واسـتخداماتهالىإباإلضافةعلى نطاق كبیر 
.)یة على نطاق تجاري كبیروللكیمیاء نتیجة لتطبیق التفاعالت الكیمیا

-:المخالیط والمركبات
ــ-:)Mixture(المخلــوط ي نــسب أالمخلــوط هــو الــذي یحتــوي علــى مكونــات مختلفــة ب

:ومنها. كن فصلها بالطرق المیكانیكیةویم.بالوزن وتظل هذه المكونات محتفظة بخواصها
حجــم الحبیبــات أوت حــسب اللــون مجموعــاإلــىفــصل المكونــات وهــو-:طریقــة الفــرز.١

.الخ...
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، فتوجــد مــادة اخــف ومــادة أوزانهــاهــي طریقــة فــصل المــواد حــسب و-:طریقــة الترســیب.٢
وبــذلك یمكــن فــصل كــل منهــا عــن األخــرىمــادة تطفــو فــوق أومــن المــاء، أثقــلأخــرى

.ألخرىا
المـواد المغناطیـسیة مثـل إلزالـةوتـستخدم هـذه الطریقـة -:الفصل باستخدام المغناطیس.٣

.الحدید من المخالیط
فـي اإلذابـةعدیمـة وأخـرىاإلذابـةوالترشیح في حالة وجـود مـواد سـهلة باإلذابةالفصل .٤

یمــــر الرشــــیح خــــالل إنوورقــــة الترشــــیح عبــــارة عــــن ورقــــة مــــسامیة یمكــــن . المخــــالیط
. الورقــةقالمــسام فــوأحجــاممــن األكبــراألحجــامت وتبقــى المــواد الــصلبة ذات مــساما

المحلول الذي أماوالمواد الصلبة تسمى الراسب . وتوضع ورقة الترشیح في داخل قمع
.یمر خالل المسام فیسمى بالرشیح

ینمـا ، بتقطیر حیـث یتبخـر المـاءأبراجتقطیر المیاه غیر النقیة في -:الفصل بالتقطیر.٥
إلــىالذائبــة فــي المــاء فــي بــرج التقطیــر ویتكثــف البخــار األخــرىوالمــواد األمــالحبقــى ت

.)ماء مقطر(ماء نقي 

-:Compoundب ـالمرك
وتختلـف خـواص . أكثـرأوأساسـیینیتكون المركب الكیمیـائي مـن عنـصرین كیمیـائیین 

. ًا كیمیائیــاوهــو مــادة متجانــسة یمكــن فقــط تحلیلهــ. المركــب عــن خــواص العناصــر المكونــة لــه
وال . المكافئـةاألوزانوتتحد العناصر المكونة للمركب مـع بعـضها الـبعض بنـسب ثابتـة تـسمى 

المــواد الداخلــة فــي تفاعــل كیمیــائي مــا تــساوي دائمــا أوزانتفقــد العناصــر المكونــة للمركــب الن 
ـــــــظ المـــــــادة. المـــــــواد الناتجـــــــة عـــــــن هـــــــذا التفاعـــــــلأوزان ـــــــانون حف ـــــــانون بق ـــــــسمى هـــــــذا الق وی

)Law of Conservation of Matter(.
االحتراق وزن غازات+ وزن الرماد = الجوي المستهلكاألوكسجینوزن +وزن الفحم-:ًفمثال

:وفیما یلي مثال یوضح الفرق بین المخلوط والمركب
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یمكـــن فـــصل . جـــزء بـــالوزن مـــن الحدیـــد٥٦جـــزء بـــالوزن مـــن الكبریـــت مـــع ٣٢یخلـــط 
ـــوط  ـــةالكبریـــت مـــن المخل ـــدباإلذاب ـــم الترشـــیح فیتبقـــى الحدی ـــاني كبریتیـــد الكربـــون ث . بواســـطة ث

یمكــن الحــصول علــى الكبریــت بعــد ذلــك مــن المحلــول بتبخیــر المــذیب فیتبقــى الكبریــت علــى و
زجاجیـة وغمـس فیـه سـلك سـاخن لدرجـة أنبوبةوضع هذا المخلوط في إذاولكن .هیئة بلورات

ع تولیــد حــرارة شــدیدة ویتكــون كبریتیــد الحدیــد، وهــذا االحمــرار فــان الحدیــد والكبریــت یتحــدان مــ
غیـــر مغناطیـــسي بخـــالف الحدیـــد المكـــون لـــه وغیـــر قابـــل لالحتـــراق بخـــالف األخیـــرالمركـــب 

.لهاألخرالكبریت المكون 

-:Creationالتخلیق
الـصناعي لمـواد اإلنتـاججدیدة، وهو عبارة عن أخرىهو اتحاد عدة مواد لتكوین مادة 

ٕوانتـاجوالهیـدروجین األوكـسجیناتحـاد أوالماء مـن تفاعـل إنتاج(اد بسیطة مثل معقدة من مو
).الدهن من الكربون والماء

-:Analysisالتحلیل
إلـــــىمكونـــــات ابـــــسط منـــــه، مثـــــل تحلـــــل المـــــاء أوالمركـــــب أي عناصـــــر هـــــو تفكیـــــك

لمــواد التــي ویــستخدم التحلیــل فــي تحدیــد ا،بواســطة التیــار الكهربــائيواألوكــسجینالهیــدروجین 
.یحتوي علیها المركب

-:Elementsالعناصر 
معالجــــة بأیــــةتتحلــــل إنهــــي المــــواد التــــي ال یمكــــن -:األساســــیةالمــــواد أوالعناصــــر 

وتعتبــر اغلــب . لعــدد كبیــر مــن المركبــات الكیمیائیــةأساســیةكیمیائیــة، ولــذلك تعتبــر مكونــات 
ي العناصر المشعة تتحلـل تلقائیـا مكونـة ، والقلیل منها وهةلعناصر الموجودة في الطبیعة ثابتا

.رصاصإلىمثل تحول عنصر الرادیوم أخرىعناصر 
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-:Atomالذرة 
ال ًلـدالتون مـن جـسیمات صـغیرة جـداالذریـة تتكون العناصر الكیمیائیة حـسب النظریـة

صــــغر جــــسیم مــــن العنــــصر یحتــــوي علــــى كــــل أفالــــذرة هــــي . یمكــــن تكــــسیرها تــــسمى بالــــذرات
.خواصه

ـــــائي تتحـــــد ذرة ففـــــي التف ـــــصر أواعـــــل الكیمی ذرات مـــــن أومـــــع ذرة Aذرات مـــــن العن
.وتسمى المجموعات من الذرات المتكونة بهذه الطریقة بالجزیئاتBالعنصر 

BABB2A

ABABA2

BABA





-:Moleculeالجزيء 
. الجزئ هو اصـغر جـسیم یتكـون منـه المركـب الكیمیـائي ولـه جمیـع خواصـه الكیمیائیـة

یـضا تتكـون مـن أمركبات هي فقط التي تتكون مـن جزیئـات، ولكـن العناصـر الغازیـة ولیست ال
N2(،، النتـروجیناألوكـسجینجزیئات مثـل عنـصر الهیـدروجین، الكلـور،  , O2 , Cl2 ,H2( .

وتتكون جزیئات المركبات من ذرات مختلفة، بینما تتكون جزیئـات العناصـر الغازیـة مـن ذرات 
نمــإاوات والجزیئـات مــن الـصغر بحیــث ال یمكـن رؤیتهـا بــالعین المجـردة والـذر. مـن نفـس النــوع

.بواسطة المكرسكوب االلكتروني

Atomicالوزن الذري  Weight:-
وقــد اعتبـــر . خـــرأهـــو وزن ذرتــه بالنـــسبة لــوزن ذرة مـــن عنــصر رالــوزن الـــذري لعنــص

ثــم حـــسب الـــوزن . ًیـــساوي واحـــدا) خـــف عنــصرأ(وزن ذرة الهیـــدروجین إندالتــون فـــي البدایــة 
تفـق حـدیثا علـى اسـتخدام وزن نظیـر أوقـد . لهـذه الوحـدةأوزانهـابنسبة األخرىالذري للعناصر 
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هـو عنصرلذلك فان الوزن الذري هو قیمة نسبیة فالوزن الذري ل. كوحدة جدیدة) ١٢(الكربون
.وزن ذرته بالنسبة لوزن ذرة الكربون

Molecularالوزن الجزیئي  Weight:-
والـوزن .الذریة للذرات التي یحتـوي علیهـا الجـزئاألوزانلجزیئي یساوي مجموع الوزن ا

والـــوزن الـــذري .عنـــه بالغرامـــاتًهـــو الـــوزن الجزیئـــي للمركـــب معبـــرا) Mol(الجزیئـــي الغرامـــي 
.الغرامي هو الوزن الذري للمادة معبرا عنه بالغرامات

٣٢=والوزن الذري للكبریت ٥٦= الوزن الذري للحدید -:مثال
٨٨= ٣٢+٥٦= الوزن الجزیئي لكبریتید الحدید :. 

.غرام٨٨=والوزن الجزیئي الغرامي لكبریتید الحدید 

-:التكافؤ
توجــد للــذرات طاقــة محــددة لالتحــاد تــسمى بالتكــافؤ، فتكــافؤ العناصــر هــو تعبیــر عــن 

ذي یبـین عـدد ذرات الـرقم الـبأنـه: ویعرف تكافؤ العنـصر.األخرىطاقة ذراته لالتحاد بالذرات 
ًفمـثال. ع ذرة واحدة من العنصر في المركـبتتحد مأوتحل محل إنالهیدروجین التي یمكنها 

یعتبـــر واألوكـــسجینیتحـــد مـــع ذرة واحـــدة مـــن الهیـــدروجین ألنـــهحـــادي التكـــافؤ أیكـــون الكلـــور 
Hcl)،یتحد مع ذرتین من الهیدروجینألنهعنصر ثنائي التكافؤ  , H2o).

Equivalentكافئ الوزن الم Weight:-
بــالوزن مــن هــذا العنــصر التــي ســوف األجــزاءعنــصر یبــین عــدد أليالــوزن المكــافئ 

تحــل محـل جــزء واحــد بـالوزن مــن الهیــدروجین أوتتحـد مــع جـزء واحــد بــالوزن مـن الهیــدروجین 
.في المركب
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Hclعند تكون حامض الهیدروكلوریك ًفمثال
Cl + H = Hcl

٣٥.٥+١= ٣٦.٥
غـرام مـن الكلـور، وبـذلك ٣٥.٥غرام من الهیدروجین یكـافئ كیمیائیـا ١إنا یعني وهذ

وعند تكون الماء ،٣٥.٥الوزن المتحد من الكلور هو فان
2H + O = H2o

٢*١+١٦= ١٨
یتحــد مــعغــرام مــن الهیــدروجین١أنوهــذا یعنــي 

2

16
8  بــذلك .األوكــسجینغــرام مــن

األوكــسجین، والــوزن المتحــد مــن األوكــسجینغــرام مــن ٨غــرام مــن الهیــدروجین یكــافئ ١فــان 
.٨هو 

:والعالقة البسیطة التالیة تربط بین الوزن الذري والوزن المكافئ وتكافؤ العنصر
الوزن الذري         

=الوزن المكافئ 
التكافؤ

.وزانها المكافئةوزانها الذریة مساویة ألأحادیة التكافؤ تكون أفي حالة العناصر :مالحظة

-:Chemical Equationsالمعادالت الكیمیائیة
یقـــــة للتعبیـــــر عـــــن تفاعـــــل مـــــا باســـــتخدام الـــــصیغ المعادلـــــة الكیمیائیـــــة هـــــي اقـــــصر طر

، اخلــة فــي التفاعــل فــي الجهــة الیــسرىوفــي هــذه المعــادالت تكتــب صــیغ للمــواد الد. الكیمیائیــة
فـــــي الجهـــــة الیمنـــــى، وفـــــي الوســـــط عالمـــــة ) النـــــواتج(وصـــــیغ للمـــــواد الخارجـــــة مـــــن التفاعـــــل 

 = ) ، ،( . ت ریاضــیة مــن ناحیــة عــدد الــذرات لمعــادالت هــي معــادالهــذه اإنوحیــث
فــي أي مــن الجهتــین األوزانأووان مجمــوع الــذرات . زان العناصــر المــشتركة فــي التفاعــلوأو

).قانون حفظ المادة(األخرىیساوي مجموعها في الجهة 
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FeSSFe-:مثال
heat


حدید+كبریت كبریتید الحدید 

ـــل المـــواد.١ یتحـــد مـــسحوق الحدیـــد ومـــسحوق الكبریـــت بالتـــسخین لتكـــوین كبریتیـــد : تحوی
.الحدید

.ذرة كبریت تكونان جزيء كبریتید الحدید+ذرة حدید : كمیة المواد.٢
جــــزء ٣٢+ مــــن الحدیــــد وزن بــــالجــــزء ٥٦) الذریــــة والجزیئیــــةاألوزان: (األوزاننــــسب .٣

.جزء بالوزن من كبریتید الحدید٨٨بالوزن من الكبریت تكون 
غــرام مــن ٨٨غــرام مــن الكبریــت لتكــوین ٣٢غــرام مــن الحدیــد مــع ٥٦یتحــد : األوزان.٤

.كبریتید الحدید
للتفاعــــل الكیمیــــائي بــــالرموز الریاضــــیة، أي ًوبهــــذا تــــصبح المعادلــــة الكیمیائیــــة مرجعــــا

بواســطة المعادلــة الكیمیائیــة، وبمعنــى ذلــك ًوحــسابیاًعــن عملیــة كیمیائیــة عــددیایمكــن التعبیــر
الحـــسابات أنــواعنجــري كــل إنباإلمكــانمعادلــة تفاعــل كیمیــائي صــار إلــىتوصــلنا إذاننــا أ

المطلوبــة لتطبیــق هــذا التفاعــل علــى النطــاق الــصناعي مــستخدمین الكمیــات الــصحیحة للمــواد 
.المتفاعلة

-:Catalystsساعدة العوامل الم
لیــدل علــى مــواد تزیــد مــن ســرعة التفاعــل، ) Catalystعامــل مــساعد (یــستخدم تعبیــر 

ال یمكـن ًوتوجـد تفـاعالت بطیئـة جـدا. كما هي دون تغیـر بعـد التفاعـلًونوعیاًبینما تظل كمیا
امـل وهـذه العو. في وجود العوامل المساعدة فان سرعتها تزداد بحیث یمكن قیاسـهاأماقیاسها، 

التـي واإلنتاجواغلب عملیات التصنیع . ًمركبات مطحونة جیداأوالمساعدة عبارة عن معادن 
المطــاط والهدرجــة لــم ٕوانتــاجالنــشادر إنتــاجتــتم علــى نطــاق كبیــر فــي الكیمیــاء الــصناعیة مثــل 

ویتم التحویل الكیمیائي في النبـات والحیـوان.بعد استخدام العوامل المساعدةإالتصبح ممكنة 
وتؤثر المـواد . )الخ...اتین، الفیتاماألنزیماتالهرمونات، (في وجود العوامل المساعدةًیضاأ

حرارة
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علــى فعالیــة ) الــخ...وكــسید الكــاربون، ســیانید الهیــدروجینأأولالــزرنیخ، (الــسامة والخمــائر 
.وتسمى هذه الحالة بتسمم العوامل المساعدة) ًتصبح غیر فعالة جزئیا(العوامل المساعدة 

-:Atomic Structureالتركیب الذري
لكترونـات سـالبة إتتركب الذرة من نواة صغیرة موجبـة الـشحنة تـدور حولهـا فـي مـدارات 

ثر الخــواص أوتتــ. والجــزء الــذي لــه وزن فــي الــذرة هــو النــواة). ثــا/كــم٢٠٠(الــشحنة بــسرعة 
ذرة الهیـــدروجین ابـــسط تعتبـــر . لكترونـــاتلنـــواة وتركیـــب مـــدارات اإلالكیمیائیـــة للـــذرات بـــشحنة ا

واحــد حــول لكتــرونإالــذرات وتــسمى نواتــه بــالبروتون وهــي تحمــل شــحنة واحــدة موجبــة ویــدور 
مـن بروتونـات ونیترونـات والنیترونـات جـسیمات متعادلـة األخـرىوتتكون نوایا العناصر . نواته

ــــا وتونــــات یــــساوي مجمــــوع وزن البرلــــوزنيا، والعــــدد ًكهربائیــــا ولهــــا نفــــس وزن البروتــــون تقریب
لكترونـات التـي ویساوي عدد البروتونات في النـواة عـدد اإل. ًوالنیترونات في الوزن الذري تقریبا

ویــسمى عــدد البروتونــات بالــشحنة النوویــة وهــي العــدد . تــدور حــول النــواة فــي المــدارات العدیــدة
. د الـذريالعناصر في النظام الدوري، ویزداد الـوزن بازدیـاد العـدأساسهالذري الذي رتب على 

إنفان عـدد النیترونـات قـد یتغیـر فـي حـدود معینـة دون ًوفي حین یكون عدد البروتونات ثابتا
یسبب ذلك أي تغیر في الخواص الكیمیائیة للـذرة، الن هـذه الخـواص تعتمـد فقـط علـى تركیـب 

، بینمـا فمثال تحتوي نواة ذرة اللیثیوم على ثالثة بروتونات وثالثـة نیترونـات.لكترونيالمدار اإل
) ٣(نیتـــرون والعـــدد الـــذري لالثنـــین هـــو ) ٤(بروتـــون و ) ٣(علـــى أخـــرىتحتـــوي نـــواة لیثیـــوم 

وتسمى الـذرات التـي لهـا نفـس العـدد الـذري ،٧والثانیة ٦لألولى) الوزن الذري(لوزنياوالعدد 
.بالنظائر) الوزن الذري(ألوزنيولكنها تختلف في العدد ) البروتونات(

من المدار الـداخلي أكثرالخارجي بسهولةرلمداالكترونات من ااإلتستخرج إنویمكن 
، ومــن لــذلك كهربائیــة موجبــةًوتكتــسب الفلــزات تبعــا(+) وبـذلك تــصبح بروتونــات النــواة موجبــة

مـداراتها الخارجیـة إلـىلكترونـات الزائـدة عـن الـذرات الفلزیـة تصنیف الالفلـزات اإلأخرىناحیة 
.ًوتصبح سالبة كهربائیا


