
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٦/٠٢/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

  
 Katalyse زورمز کامل قدرت کاتالي

   وسيلۀ روغن کاری صنعت کمياوی–تهداب حيات 
  

  اينکه موازنۀ بدونکاتاليزاتورالعمل يک پروسۀ کمياوی با بکار بردن يک  تغيير سرعت عکس:  تعريف کاتاليوز
  . ناميده می شودکاتاليوزوديناميک تغيير کند ، ترم

 پروسۀ کامل کمياوی بدون تغيير به جا می ماند و به اين صورت می تواند در پروسه های ديگر  يک درکاتاليزاتور
    .   بدست می آيدبه کار برده شود در حاليکه مواد اوليه تقليل يافته  و توليد مورد نظر

  
ً اکثر که حيثيت  مواد » کاتاليوز«  کمياوی به عمل نخواهد آمد اگر آن به و سيلۀ  توسط پروسۀدموا) تبديل( تغييرا

 اين اسطالح هنوز هم کاتاليوز با وجود شناخت متنوع از قدرت .دارد، تسريع نگردد   را دريک ماشينروغن کاری
  .از فهم کميا دانان بدور می ماند

  
نظريه يی که درحال در . ده اند، بايد به وسيِلۀ کاتاليوز خلق شده باشندبيو از آسمان نه افتا اگر موليکول های اولی

مورد به وجود آمدن حيات محبوبيت دارد، می گويد که قبل از ميليارد ها سال موليکول های کوچِک مانند آمونياک، 
 امينو ،ديگر مواد به اين صورت ضمن  . زرنيخ با هم عکس العمل نشان دادند– آهن ِ ميتان و آب در سطح مينيرال

 فعال شدند و به کاتاليوتيک، بصورت باهم پيوستندزنجير طويل به  که باهم ارتباط گرفته و ندتشکيل گرديدها  اسيد
آنها .  هزار ها در طبيعت وجود دارندآنزیم ها از اين .چرخ حيات را تا امروز به دوران نگاه می دارند آنزیم هاحيث 

.  نظم اجرا گردند و در آنها درهمی و برهمی صورت نپذيرداای متعدد درحجرات بنگران هستند که عکس العمل ه
برای اين .  ها به دفع دشمنان نيز خدمت می کنندآنزیمولی  فعاليت می کنند ، آرام و بدون اينکه ديده شوند،اکثر عوامل

را حمل می پراوکسيد  هایدروژن و نونيهيدروشزير زرهی خود مخلوطی از ) حشره( بمباردمان منظور سوسِک
 ، ازطرفدر صورت بروز خطر. اين هردوعنصر بصورت عادی عکس العملی را از خود نشان نمی دهند. کند

قسميکه بخار داده آنگاه عناصر انفالق مانند با هم عکس العمل نشان .  شود مخلوط عالوه می آن بهآنزیمیسوسک 
 . رانده می شود،غرش کنان و دشمن  شدهآب تشکيل

  
  
  

 کميادان با يک سگرت ،جوهان دوبراينر
 به اثبات رسانيد که با ١٩اليتردر اوايل قرن 

  .کاتاليوز کمياوی می توان متمول شد

  
 

  وجود داشتدر شروع يک سگرت اليتر
تثبيت  شروع (م ١٨٠٠ سال لیادر حو.  تحقيق کنجکاو می سازد جديددر مورد يک رشتۀنيز عوام را غافلگيريها 
در  که می شناختند را درماده قال توجه ِ ات طبيعت يک سلسله تغييرهوشِ  محققين با)ث يک علم مستقلکميا به حي
  آنزمانهنوز  Enzym هانزيمِادرک .  ديگر دخالت داشته است يک مادهیمقدار بسيار قليلصرف حضور  آنها گويا 

   . داشته باشند را متنوعاترولی فلزات و اوکسيد فلزات هم می توانستند چنين تأثيبسيار بعيد بود 
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در متابوليسم آنها .  هستند که به حيث کاتاليزاتور دريک پروسۀ کمياوی دخالت دارندیِانزيم ها پروتئين ها: تعريف
از هضم غذا گرفته الی کاپی مشخصات (قسمت های عمدۀ پروسۀ بيوشيمی داشته و همه موجودات زنده نقش عمده 

  .ری می نمايندوجود را تسريع و رهب)  وراثت
  

اين کشف .  آتش می گرفت پالتين منفذداراز هوا و  هايدروژنکه اين بود مردم عام پی آمد خاصِ  خيلی مؤثر برای 
، توانست هزار ها  ، با اين پديده اولين سگرت اليتر را انکشاف دادJ. W. Doebereinerتصادفی بود اما، کميادان، 

  .لين کاتاليوز را تجارتی ساختاوآن عدد آن را بفروش برساند و با 
اين مفهوم برای اولين مرتبه از طرف کميادان سويدنی ، .   آن زمان هنوز وجود نداشتکاتاليوزکلمۀ معلوم است که 

J.J. Berzelius ،  در آن مضمز باشد که کاتاليوزیقدرت   که شايدچنين بر می آيد،« : باب گرديدم ١٨٣٥در سال 
که رمز کامل در از آنجا   ».بيدار نمايد  خواسته استرا در اين حرارتاقارب خسپيده  حضور خودبا م  صرف اجسا

ما انگيزۀ ثابت شده « :  زنده می بيندطبيعتدر آن ارتباط  را با  برسيليوس - نهفته است تأثيِر صرف موجوديت
  ».اج و مايعات در جريان می باشندهزراها پروسۀ کاتاليوزی بين انسزنده  گمان ببريم که در نباتات و حيوانات ،داريم

، بايد  شناخته می شد، عکس العمل، يک ماده به اجزای آن توسط  يک عاملۀ به معنی تجزي"تحليل"اگر آنزمان 
که با آن از نظر لغوی قرابت دارد، هم به معنی تجزيه  توسط يک ماده شناخته شود که خودش در " کاتاليوز"مفهوم 

 غيز خوش ايا اين قدرت در نزديکی. باعث مناقشات بيش از حد گرديد ١٩در قرن " تاليوزکا" .پروسه تغننرنمی کند
 ه بخوانيم چه به اين وسيلMetalyseشت؟ خوب تر نيست تمام اين جريان را اقرار نداسرار آميز حيات نيروی  آيند

وسه های مختلف مانند عکس العمل صرف ماده تجزيه نه بلکه جديداً  توليد نيز می گردد؟  آيا منطقی بود اينگونه پر
 و اهيتمدر  دسته بندی شوند؟ کاتاليوز از اين مناقشات  يک نوعها  روی سطح فلزات و در ارگانيزم های زنده همه

 . بصورت عجيب بخوبی بدر آمد ، مفهوم درک می گرديد و پديده بصورت مفصل تر بررسی می شدانتخاب کلمات
 تماس بين قراريکه امروز می دانيم، ،موجوديت کاتا ليزاتور بلکه  که نه تنها صرف نشان داده شده هادر اين بررسی

دانسته شده است اين درحال تا جايکه . ت  اولی برای  مؤثريت آن اساجزای توليد عکس العمل و کاتاليزاتور ، شرط
ً  باهم ارتبامول: ست، دروني فکرمی شود،تماس  آنها راه عکس العمل برایط قايم می کنند و يکولهای شريک مؤقتا

در نتيجه کاتاليزاتور يک مادۀ است که يک . جديد باز می گردد که آنرا سهلتر و سريعتر می توانند به انجام برسانند
اين تعريف را که امروز خودفهم است، .  بدون اينکه خودش به استهالک برسد تسريع می بخشد راپروسۀ کمياوی
ی اوستوالد که قوۀ محرکۀ عکس العمل ها.   فورمول بندی کرده است١٩اخير قرن  کميادان در ويلهلم اوستوالِد

 عکس  برای يک کاتاليزاتور:  آتی را نيز براه انداخته استۀ تفصيل بررسی می کرد ، مقايسکاتاليزاتوری را به
اتور وسيلۀ مهم گرچه  يک کاتاليز.  برای يک ماشين داردرا) روغنکاری (حيثيت مواد چربیعمل های شيميائی لا

بدون فنر صرف همرای تيل مانند اينکه يک ساعت جيبی . د کرجادو گری نمی توانهمرای آن ولی پنداشته می شود 
  . ، يک کاتاليزاتور هم نمی تواند پروسه را بدون قوۀ محرکۀ کمياوی براه اندازدآيد به حرکت نمی دادن 

  

  کاتاليزاتورها درفابريکه
، می شود که با چند گرام از يک کاتاليزاتور گرفته نمی تواندزياد سرعت ممکن ولی وليد پروسه تدر صورتيکه يک 

ار اين لحاظ کاتاليزاتورها  عمدتاً  تغيير ماده را . در کوتاه ترين فرصت مقدار تن ها از توليد مطلوب بدست آيدمساعد 
 در فابريکه صدها مليون تن ه اين طور با عمليۀ کاتاليوزب.  در صنعت رهنمائی می کنند)ازيک ماده به مادۀ ديگر(

يتروژن در توليد امونياک از تقريباً  يک صد سال به اين عکس العمل هايد روژن و ن: ی گرددامونياک در سال توليد م
 بوش، ، فريتس هابر و کارل آلمانیان آن  تحقق يافت که آنرا کميادانهاجزای عالوگی ب  وآهن سو با کاتاليزاتور
 درجۀ ٤٠٠ زياد تکليف ده است زيرا کاتاليزاتور از ، بوش-هابر، از نظر تکنالوژی پروسۀ  .انکشاف داده اند

 . ضرورت داردرا) معيارپيمايش فشار(بار ٢٠٠ل اعتنا يک فشار تقريباً  بسلزيوس به باال مؤثر می گردد و توليد قا
  کهمادۀ با ثبات ساخته شده باشندلعمل صورت می گيرد بايد ازهای که در آنها عکس ا)کابين(حجرهی اين منظور ابر

امونياک بصورت عموم :  انسان در جهان بايد گرسنه می ماندند  هااين ارزش خود را دارد زيرا در غير آن مليون
 .برای توليد کودکمياوی بکار برده می شود

ميا دان ها و انجينيران می خواهند بدانند که جريان عی کي اجرا شده بتواند؟ طببصورت سهلتر نيز آيا ممکن است توليد
پروسه در داخل حجره ها از چه قرار است، چه طور می تواند پروسه با يک کاتاليزاتور ديگر ساده تر و بهترنيز 

 انباشته می ديده شد که مواد اوليۀ کاتاليزاتور در سطح فلزدر ضمن از تجارب با سيستم های مشابه . عملی گردد
اين چنين تحقيق       .  آنجا به تدريج می توانند عمل کنند تا امونياک توليد گردد و از سطح فلز خود را جدا کندد،شو
م جايزۀ توبل را در رشتۀ کميا بدست ٢٠٠٧تا در سال واقع گرديد  ممد گرهارد ارتلبه فزيک دان آلمانی ،  »سطحی«
  .شی را نصيب نگرديد بوش به اين وسيله تغيير فاح-ولی پروسۀ هابر. آرد
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  به صورت سيستماتيکتجسس 
حجم زياد   بهچه توليدات.  برده می شدصنعت کمياوی سالهای طويل انتظار يک توليددر بدون کاتاليوز می بايست 

موجوديت  نمی توانند بدون  و همچنان مواد مؤثر ادويه جات)ازقبيل پالستيک وغيره(مانند امونياک يا مواد مصنوعی
ولی برای هريک از عکس العمل ها بايد يک کاتاليزاتور موافق . تورها به صورت اقتصادی توليد گردندکاتاليزا

در حاليکه کاتاليزاتورهای سابق روی تصادف به دست آمده بودند، از دير زمان به اين سو طبق پالن . دريافت گردد
و شده  اش به صورت سيستماتيک تغييرداده مرتبه کوشش می گردد تا سيستم های کاتاليزاتور در ساختار موليکولی

 در جستجوی کاتاليزاتور های جديد در پهلوی کاتاليزاتور های فلزی. مورد ضرورت موافق گرددبرای منظور 
ً  امروز  به اين وسيله سنتزهای منتخت . به ترکيبات ارگانيک فلز رجوع گرددتاکوشش به عمل می آيد  اکثرا

هربار انزيم ها می گذارند : ،  طوريکه انزيم ها می سازند، نيز ممکن است)stereoselektive Synthese(ستيروِا
 برای توليد ادويه جات ، مواد اين صفت در صنعت. صرف شکل دست چپ و يا راست يک موليکول به وجود آيد

ً  صرف يکی از اين نيزظۀ نباتات يا مواد مصنوعی معطرحفا وير آئينۀ تص اشکال که خيلی مهم است زيرا اکثرا
  . می باشد، مفيدن است آديگر

  
  

چه در صنعت و همچنان در علم، انکشاف سنتزهای 
منتخت ِاستيرو يی جديد به ساحۀ کميای ُمدرن که  

  .عميقاً  تحقيق گرديده است، تعلق می گيرد

  
 

  )!مياوی ديده شودسيستم پريوديک کجدول عناصر (  ارگانيک عبارت هستند از فلزات انتقالیفلز  هایکاتاليزاتور
 که بذات خود از گروپ موليکولهای  Ruthenium وم و روتهينيRodium، روديوم Molybdaen مانند موليبدين 

ی قبضه کننده مادۀ شريک و اين چنين ليگاندها مانند باز. ياد می شوند، احاطه شده اندLigandenکه بنام ليگاندين 
 را براه ی وسييله يک عکس العمل معين فلز انتقال می دهد و به اين مرکز موقعيت تعريف شده بهدرعکس العمل را

کاتا ليزاتور های فرمايشی را برای عکس  می توان Choreographyگرافی اوی کور ن با شناخت اين چني.می اندازد
ضرورت ) دهه ها( ولی بهر صورت از کشف ميکانيزم عکس العمل مدت مديدی .العمل های کمياوی بدست آورد

 .  پيداشود هاعکس العملاز ت تا يک ترکيب قابل استفاده در عمل از اتوم فلزانتقالی و ليگاندها برای يک تيپ معين اس
 نيست ولی با وجود مؤفقيت ها و متود های بررسی هنوز )هنرچاپ(هتحقيق کاتاليزاتورها امروز مطمئناً  يک هنر سيا

نيزم های عکس العمل های کاتاليزاتوری هنوز در تاريکی قرار بسياری ميکا. فاصلۀ زياد دارد" علم منطقی"ازيک 
 نقش عمده – مطلب از آزمايش اقسام مختلف اسست –کمافی السابق در انکشاف کاتاليزاتور اجراآت تجربوی . دارند
 ، و انتخاب)تغييرمشخصات وراثت يک ُارگان(طبيعت با چنين تجارب در بازی متقابل موتاسيوناست معلوم . دارد

  .زياد پبشرفته است و انزيم های متتوع  بيو کاتاليزاتور ها را به وجود آورده است
  

  از طبعيت بايد آموخت
در .  و ويتامين ها استفاده می شود)اساس پروتئين ها(در صنعت از انزيم ها برای مثالً  توليد ادويه جات ، اسيد امين

در زمينه به کميادان ها می خواهند اکنون . نکشاف هدفمنداين جا هم بيشتر کشفيات تصادفی نقش دارند نسبت به ا
       صورت منسجم از متود های طبيعت برای مقاصد خود استفاده نمايند به اين معنی که انزيم ها را با متودهای 

کاتاليزاتور های مثمر در خود ظرفيت زياد را نهفته .  تکاملی مصنوعی مطابق خواسته های خود وفق دهنديِرَس
ضميمۀ خوراک حيوانات، اسيد امين ليوزين ، در حال صدها هزارتن ساالنه توليد می گردد که به طور مثال . دارند

در اين جا ممکن اصالح پروسه که ذريعۀ بيو کاتاليزاتور . مبليارد دالر بالغ می شود١،٨قيمت مار کيت آن به تقريباً  
  باشدها صورت می گيرد از نظر اقتصادی برجستگی داشته 

 عکس العمل های ِ تکاملی در شيشه نليِربعضی از بيو کاتا ليزاتور ها که در طبيعت پيش می آيند می توانند با َس
 ولی در واقعيت اين همه .حقيقتاً  طور تغييرداده شوند که عکس العمل های ديگر را نيز دقيقاً  کاتاليوز نمايندکمياوی 

تحقيق کافی بعمل نيامده و کميادانان " روژننيتفيکسيشن "   دربه طور مثالتا حال .  هنوز ظاهراً  زياد مشکل است
در سطح مينيرالها، نخست . رف ميليارد ها سال طبيعت با آن چگونه عمل می نمايدظمؤفق نگرديده اند بدانند که در 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 قابل هاو برای زنده جان   به امونياک تبديل رانيتروژن هوا  ، موليبدين – در مراکز آهن انزيم های تخصصی بعداً 
حيات دورۀ سابقۀ آن به به خودی که اين پروسه .  و اين همه بدون حرارت بلند و تحت فشار عادی –نمايداستفاده می 

  . رمز های زيادی نهفته داردان برای کميادان،و با آن يک موليکول کوچک توليد می گرددمی رسد 
  

  پايان
  

 

 

  

     
 


