درس خاص  -محاضرات الحوامض والقواعد  /المرحلة الثالثة -قسم الكيمياء
للعام الدراسي 8102-8102
مدرسة المادة  :أ.م .شذى محمد حسن عبيد
ويتضمن مفردات هذا المقرر  ،كما يلي :

الفصل األول :
المفهوم العام للحوامض والقواعد (The general concept of acids
):and bases
المـقـدمـة  :لقد أعتدنا في حياتنا اليومية  ،على إستعمال كلمة حامض ( )Acidلتسمية بعض المركبات
الكيميائية المتداولة  ،وعلى هذا التعامل مع بعض الحوامض الشائعة  .فالنساء في البيوت يستعملن لتنظيف
األرضيات والبعض اآلخر يشتكي أحيانا ً من زيادة نسبة حامض المعدة ) ، )Gastric acidأحيانا ً تطالعنا
الصحف بخبر وفاة شخص ما بفعل تناوله لكمية من الحامض  .إن الكثير من المواد التي نتعامل معها يوميا ُ
تحتوي على حوامض  ،فالخل هو محلول لحامض الخل وعصير الليمون الذي يحتوي على حامض الليمون
( ، )Citric acidوبعض األدوية التي تحتوي على الحوامض مثل مادة األسبرين  ،وهو اإلسم التجاري
لحامض أستيل سالسيلك  ،ومادة فيتامين  ، Cوهو اإلسم التجاري لحامض األسكوربيك ). )Ascorbic acid
وكذلك القواعد كالتاي تعتبر شائعة اإلستعمال  ،فإن عدداً كبيراً من المواد المستهملة يوميا ً فهي قواعد مثل
هيدروكسيد الصوديوم الموجودة في المنظفات المنزلية .
وكلنا سمعنا باألمطار الحامضية وعواقبها  ،والتي تحدث نتيجة تفاعالت حامض – قاعدة في المناطق التي
تحتوي على مركبات كلسية تتشكل كهوف ومغارات تظهر فيها مناظر رائعة نتيجة للترسبات الكلسية التي
تحدث بها على مر العصور.
وبذلك يمكن القول  ،إن الحوامض والقواعد لها أهمية كبرى والى أبعد الحدود في الحياة اليومية والعملية
والصناعية  ،فحامضية المياة المستخدمة لها أثر كبير على حياة اإلنسان والحيوان واألرض الزراعية والمباني
 ،فدراسة البيئة واألمطار الحامضية  ،أصبحت محل إهتمام الكثير من العلماء في وقتنا الحاضر  .ومن مفردات
هذا المفهوم  ،كما يلي :
 -0مفهوم عام للحوامض والقواعد ويحتوي على المواضيع اآلتية  :تعريف  ،تسمية وتقسيم الحوامض
والقواعد حسب منشأها مع دراسة قوة الحوامض والقواعد.
 -8أنواع الحوامض وإستخداماتها مع دراسة خواصها الكيميائية والفيزيائية وتحاضير الحوامض
والقواعد ويتضمن كما يلي  :دراسة الحوامض العضوية والمعدنية وإستخداماتها مع دراسة انواع
القواعد وإستخداماتها ومن ثم درست الخواص الكيميائية والفيزيائية مع دراسة طرائق تحاضير كل من
الحوامض والقواعد.
 -3دراسة األمطار الحامضية من حيث آثارها السلبية مع عالجه من حيث  :دراسة مفصلة لألمطار
الحامضية من حيث منشأها  ،وماهي اآلثار السلبية لهذه األمطار على البيئة سواء كانت على اإلنسان ،
الحيوان والنبات بصورة مفصلة مع عالج األمطار الحامضية.

الفصل الثاني :
المـقـدمـة  :تم دراسة مفهوم الحوامض والقواعد وعلى نطاق واسع نظريات حديثة التي تبين تعاريف
الحوامض والقواعد  ،بحيث أن كل تعريف مفيد لبعض التطبيقات  ،وغالبا ً مايستخدم تعريف كل من أرينيوس
وبرونشتد  -لوري في تسحيحات الحوامض والقواعد  ،Titrations) (acid-baseوتعريف لويس يساعد
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على تفسيرفي كيفية تشكيل اآليونات المعقدة ومركباتها  .ومن المفاهيم التي تفسر الحوامض والقواعد التي
سيتم التطرق اليها ابتداءاً من مفهوم أرينيوس وباقي المفاهيم في الفصول الالحقة :

مفهوم أرينيوس (المفهوم المائي) (Arrhenius Concept : Water
):System Concept
المـقـدمـة  :أن سفانت أرينيوس ( : )Svante Arrheniusوهو عالم كيميائي سويدي الذي يعتبر من
أوائل المحاوالت التي وضعت لتغير مفهوم الحامضية والقاعدية عام ( . )0221ومن مفردات هذا المفهوم  ،كما
يلي :
 -0دراسة مفهوم أرينيوس ويتضمن  :مفهوم ارينيوس  :مفهوم نظام الماء من حيث التعرف على قوة
الحامض والقاعدة مع تعريف الحامض والقاعدة حسب هذا المفهوم ومن ثم التعرف على الصفات
العامة لحوامض وقواعد أرينيوس.
 -8تطبيقات مفهوم أرينيوس ويتضمن  :دراسة تطبيقات مفهوم أرينيوس مع بعض الدراسات مثل
تفاعالت ترسيب حامض – قاعدة وتسوس األسنان مع طريقة عالجها  ،توفير الكتب القيُمة مع طريقة
عالجها  ،كن حذراً مع مواد التبيض مع كيفية معالجة هذه الحالة.
 -3محددات وقصور مفهوم أرينيوس محددات مفهوم ارينيوس مع قصور مفهوم أرينيوس .

الفصل الثالث :
مفهوم برونشتد لوري (المفهوم البروتوني) Bronsted – Lowry
) :Concept (Protonic Concept
المـقـدمـة  :ونظراً إلتساع حركة البحث عن مركبات حامضية أو قاعدية  ،بالرغم من عدم إحتوائها
على أيون الهيدروكسيد  .فقد برزت عدة نظريات لتفسير هذه المعلومات  ،وفق النظرية الحديثة للتركيب
الذري واإللكتروني للعناصر  .وقد قادت الفكرة العامة إلى نظرية موسعة للحوامض والقواعد ،إذ إقترح كل
من برونشتد عام  0283في لوبنهاجن ولوري في إنكلترا الى مفهوم برونشتد  -لوري في تفسير الحوامض
والقواعد  ،ومن أهم مفردات هذا المفهوم  ،كما يلي :
 -0مفهوم برونشتد -لوري ويشمل :دراسة مفهوم برونشتد – لوري  :المفهوم البروتوني من حيث تعريف
الحامض والقاعدة مع بعض المعادالت الذي تخص مفاهيم برونشتد -لوري القاعدية من خالل دراسة
المفاهيم القاعدية اآلخرى لنظرية برونشتد-لوري مع األمثلة  ،وتم دراسة حوامض برونشتد وقواعد
برونشتد األحادية البروتون والمتعددة – البروتون والحوامض والقواعد القرينة مع األمثلة.
 -8صفات وتصنيف والميول الدوري لحوامض برونشتد ويتضمن  :دراسة صفات حوامض برونشتد في
المحلول المائي مع دراسة تصنيف حوامض برونشتد ودراسة الميول الدوري في قوة الحامض المائي
حسب هذا المفهوم.
 -3دراسة المواد األمفوتيرية مع بعض تطبيقاتها ويشمل :دراسة المواد األمفوبروتونية أو األمفوتيرية
مع تطبيقات خاصية األمفوبروتونية للماء مع دراسة القوة النسبية لحوامض برونشتد وقواعد
برونشتد في الوسط المائي.
 -1تأثير اإلستواء مع إخالف مذيباتها مع دراسة ألنيونات هيدريدات ثنائية ويتضمن  :دراسة تأثير
اإلستواء (التساوي) وإختالف مذيباتها مع دراسة أنيونات الهيدريد الثنائية مشتقة من هيدريدات ثنائية
 ،أنيونات الهيدريد الثنائية مشتقة من هيدريدات ثنائية تكون قواعد برونشتد  ،إختالف القاعدية
ألنيونات هيدريدات الألفلزات في نفس الدورة ،إختالف القاعدية ألنيون هيدريدات العناصر للمجاميع
 VIA,VAو. VIIA
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 -5دراسة هيدريدات عناصر بعض المجاميع حسب مفهوم برونشتد مع دراسة فوائد ومحددات هذا
المفهوم ويشمل  :دراسة هيدريدات عناصر المجموعة  VIAوالمجموعة  VIIAتكون حوامض
برونشتد  ،إختالف الحامضية أو قوة الحامض (قوة تحرر البروتون) لهيدريدات الألفلزات في نفس
الدورة ،الترتيب النسبي لإلستقرارية والقاعدية لألنيونات األوكسجينية للعنصر المعطى  ،الترتيب
النسبي لقوة الحامضية للحوامض األوكسجينية لنفس العنصر في حاالت األكسدة المختلفة  ،الترتيب
النسبي لقوة الحامضية للحوامض األوكسجينية لعناصر نفس المجموعة وفي نفس حاالت األكسدة ،
دراسة قوة الحامضية لحوامض الهايبوفوسفوريك  ،الفوسفوروز والفوسفوريك مع دراسة فوائد
ومحددات مفهوم برونشتد -لوري.

الفصل الرابع :
مفهوم نظام المذيب (التأين الذاتي) ) [Solvent System (Auto-
]ionisation) Concept
المـقـدمـة  :قُدم هذا المفهوم من قبل فرانكلين ( )Franklinعام  0215وإتسع بوساطة كادي-إيزلي
( )Cady-Esleyعام  ، 0282وطبق تعريف الحوامض والقواعد لهذا المفهوم على المذيبات البروتونية،
وكذلك على المذيبات غير البروتونية  .ومن أهم مفردات هذا المفهوم  ،كما يلي :
 -0دراسة مفهوم نظام المذيب ويشمل  :دراسة مفهوم نظام المذيب (التأين الذاتي) من حيث التأين الذاتي
للماء والتأين الذاتي لسائل األمونيا مع أمثلة لحوامض أمونو وقواعد أمونو .
 -8تفاعالت حوامض أمونو مع دراسة التأين الذاتي الى سائل فلوريد الهيدروجين مع بعض المذيبات
ويشمل  :دراسة تفاعالت حوامض أمونو ،التأين الذاتي لسائل ثنائي أوكسيد الكبريت والتأين الذاتي
لسائل فلوريد الهيدروجين مع دراسة التأين -الذاتي لبعض المذيبات الألمائية األخرى.
 -3تطبيقات نظام-المذيب ودراسة سلوك األمفوتيرية للمركبات ويتضمن  :تطبيقات مفهوم نظام – المذيب
بين فيها سلوك المواد في المذيبات ودراسة سلوك األمفوتيرية للمركبات في المذيبات المختلفة.
 -1تفاعالت التعادل لنظام – المذيب مع دراسة فائدة ومساوئ هذا المفهوم وينضمن  :تفاعالت التعادل
حامض – قاعدة في المذيبات المختلفة كالماء  ،سائل األمونيا  ،سائل ثنائي أوكسيد الكبريت وفي
المذيبات األخرى  ،الفائدة من مفهوم نظام – المذيب ودراسة مساوئ مفهوم نظام – المذيب.

الفصل الخامس :
مفهوم لويس (مفهوم وهب – تقبل المزدوج اإللكتروني)
Lewis concept : Electron pair acceptor – donor concept
المـقـدمـة  :إقترح لويس نظرية والتي أستعملت بصورة واسعة في بداية الثالثينات من هذا القرن .
والتعريف الذي قدمه لويس للحامض أو للقاعدة أكثر شموالً من التعاريف المقدمة سابقا ً من قبل أرينيوس
و برونشتد حيث أن نظرية لويس حامض-قاعدة التعتمد كليا ً على اعتبارات المذيب  ،وفي الواقع  ،أن كثيراً
من تفاعالت لويس حامض-قاعدة تحصل قي الطور الغازي .
والعالم لويس هو عالم أمريكي أكسبته أعماله واكتشافاته ونظرياته في كثير من موضوعات الكيمياء العامة
والفيزيائية شهرة عالمية وجعلته من علماء الكيمياء المرموقين في القرن العشرين  .ومن أهم مفردات هذا
المفهوم  ،كما يلي :
 -0مفهوم لويس مع االمثلة ويشمل  :دراسة مفهوم لويس  :مفهوم وهب -تقبل المزدوج اإللكتروني من
حيث تعريف الحامض والقاعدة  ،تفاعل التعادل حسب مفهوم لويس وبعض األمثلة التي تبين تفاعالت
حامض  -قاعدة لويس.
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 حامضية الحوامض األوكسجينية ويتضمن  :دراسة العوامل المؤثرة على حامضية الحوامضاألوكسجينية والتعرف على الشحنة الشكلية للذرة المركزية لألحماض األوكسجينية ومن ثم دراسة
طريقة ريكي في حساب ثوابت التأين للحوامض األوكسجينية .
تصنيف حوامض لويس من حيث  :دراسة تصنيف حوامض لويس مع دراسة ثالثي هاليدات البورون
كمثال على حوامض البورون  ،تمتلك ثالثي هاليدات البورون خاصية حامض لويس ودراسة الترتيب
النسبي لخواص حامض لويس لجزيئات هاليدات البورون.
دراسة حوامض وقواعد لويس من حيث  :دراسة رباعي هاليدات الكاربون ال تسلك سلوك حوامض
لويس  ،بينما رباعي هاليدات العناصر االخرى لمجموعة (  )IVAتسلك سلوك حوامض لويس مع
دراسة تصنيف قواعد لويس  ،دراسة الترتيب النسبي لقوة القاعدية لبعض المركبات ودراسة تفاعالت
وصفات حوامض وقواعد لويس .
المقارنة بين تعاريف أرينيوس  ،برونشتد-لوري ولويس مع دراسة تصنيف بيرسون ويشمل  :دراسة
المقارنة بين تعاريف الحوامض والقواعد من قبل أرينيوس  ،برونشتد  -لوري ولويس  ،دراسة
الصلبة واللينة  ،تصنيف بيرسون لحوامض لويس وقواعد لويس الى حوامض
الحوامض والقواعد ُ
صلبة ولينة ودراسة قوة الحوامض والقواعد والصالبة والليونة.
وقواعد ُ
تطبيقات  : HSABكدراسة شاملة لكل تطبيقات مبادئ الـ .HSAB
محددات  HSABوفوائد مفهوم لويس وتشمل  :دراسة المحددات لمبادىء  ، HSABفوائد مفهوم
لويس ومحددات مفهوم لويس .

الفصل السادس :
دراسة بعض المفاهيم األخرى ):(Some other concepts
المـقـدمـة  :ينبغي لشمول العدد الكبير من تعاريف الحوامض والقواعد  ،بضمنها التعاريف ذات
اإلستعمال النادر في الوقت الحاضر  ،مع توضيح التشابه األساس فيما بينها  .جميعها تُعرف "الحامض"
بداللة منح النوعيات الموجبة (أيون الهيدروجين أو اأيون الموجب للمذيب أو إكتساب النوعيات السالبة
(مزدوج الكتروني أو أيون أوكسيد وغير ذلك)  .بينما تُعرف "القاعدة" بأنها مانحة للنوعيات السالبة
(مزدوج الكتروني أو أيون أوكسيد أو األيون السالب للمذيب) أو مكتسبة للنوعيات الموجبة (أيون
الهيدروجين)  .ويمكن وضع جميع هذه التعاريف في إطار عام يُعرف "الحامضية" بأنها الصفة الموجبة
للنوعية الكيميائية التي تتناقص بالتفاعل مع قاعدة .وتُعرف "القاعدة" بأنها الصفة السالبة للنوعية
الكيميائية التي تتناقص بالتفاعل مع حامض  .ومن أهم المفردات في دراسة بعض المفاهيم األخرى  ،كما
يلي :
صلبة)  :تعريف مفهوم لوكس -فلود مع دراسة الخصائص واألمثلة
 -0مفهوم لوكس -فلود (األكاسيد ال ُ
للمواد األمفوتيرية والذوبانية للخام غير الذائب خالل صهر ثنائي كبريتات ومن ثم دراسة فلوريدات
الزينون مثل حوامض لوكس -فلود.
 -8دراسة مفهوم يوسانوفيش :دراسة تعريف وتفاعالت حامض  -قاعدة حسب مفهوم بوسانوفيش ألي
من األنواع الكيميائية .
 -3دراسة الفرضية العامة للحوامض والقواعد وتشمل  :حامضية الحوامض األوكسجينية  ،قاعدية
األكاسيد الفلزية  ،تفاعالت التميه والتميؤ  ،قاعدية األمينات المعوضة والحوامض والقواعد المطلقة،
التأثيرات الفراغية وتأثيرات التمذوب.
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