
کاتالیزور از نگاه آزمایشگاه پزشکی

کند، بدون اینکه ، خود ، در واکنش شیمیایی اي است که سرعت یک ماده شیمیایی را زیاد میکاتالیزور ماده
.توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی کردکاتالیزور را می. مصرف شود

نگاه اجمالی

ولی کاتالیزوهاي طبیعی که آنزیم نام دارند، . وابسته هستکاتالیزوريبه روشهايبسیاري ازفرآیندهاي صنعتی 
العاده پیچیده ، فرایندهاي حیاطی مانند هضم ، این موارد فوق. حتی بیشتر از این براي بشر حائز اهمیت است

گیرند هاي شیمیایی که در بدن صورت میتعداد زیادي از واکنش. کننداي را کاتالیز مییاختهدم و بازدم و سنتز 
.ها در دماي نسبتا پایین بدن انجام شوندتوانند به کمک آنزیمو براي حیات ضروري هستند، می

پژوهش درباره ساختار و کار آنزیمها به . خته شده است که هر یک وظیفه خاصی دارندشناآنزیمهزاران نوع
.تر علل امراض و مکانیسم رشد کمک خواهد کرددرك عمیق

هاي شیمیایینقش کاتالیزر در واکنش

. دهند، آن را باالي پیکان در معادله واکنش قرار میکنش تاثیري ندارددر استوکیومتري واکاتالیزورچون
تاثیري که کاتالیزور بر روي سرعت واکنش . توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی کردکاتالیزور را می

تالیز یک واکنش کاتالیز شده ممکن است با مکانیسم متفاوت از واکنش کا. گذارد، به صرف حضور آن نیستمی
.اي انجام گیردهمینطور واکنش در حضور کاتالیزور ممکن هست با مکانیسم دو مرحله. گیردنشده صورت 

ر به بنابراین ، کاتالیزو. شوددر یک مرحله از واکنش مصرف شده ، در مرحله دوم واکنش تولید میکاتالیزور
بنابراین . در نتیجه ، براي انجام یک واکنش ، فقط مقدار اندکی از کاتالیزور مورد نیاز است. شودکرّات مصرف می



.تواند صورت گیرد، نقش کاتالیزور ، ایجاد سیر جدیدي است که از طریق آن ، واکنش می

انرژي فعالسازي کاتالیزور

این اختالف ، . شده ، کمتر از این انرژي براي مسیر کاتالیز نشده استانرژي فعالسازي کل براي یک سیر کاتالیز 
پذیر ، تاثیر هاي برگشتبراي واکنش. کندافزایش قابل توجه سرعت واکنش در حضور کاتالیزور را توجیه می

کاهش افزایش فعالسازي براي واکنش معکوس توسط . هاي مستقیم و معکوس یکسان استکاتالیزور بر واکنش
.تالیزور ، به اندازه کاهش براي واکنش مستقیم استکا

انواع کاتالیزور

کاتالیزور همگن

.دهنده در یک فاز قرار داردهمگن با مواد واکنشکاتالیزوریک

کاتالیزور ناهمگن

دهنده بر سطح در این فرآیند ، مولکولهاي واکنش. در فازهاي مختلف قرار دارندکاتالیزوردهنده ومواد واکنش
هایی که جذب سطح شیمیایی الیه مولکولها و اتم. شودشوند و واکنش در سطح آن انجام میکاتالیزور جذب می

.کنندان واسط شیمیایی در واکنش کاتالیز شده سطحی عمل میاند، به عنوشده

اثر کاتالیزور بر مواد شیمیایی

رود که گمان می. ها در سطح آن کاتالیزور بستگی داردفعالیت یک کاتالیزور ، به ساختار الکترونی و آرایش اتم
با افزودن موادي موسوم به . باشنداي و ناهمواري سطح بلور ، مواضع فعال براي کاتالیز شدن نقصهاي شبکه
.توان تغییراتی روي سطوح برخی از کاتالیزورها ایجاد کرده ، فعالیت کاتالیزوري آنها را افزایش دادپیشبرها ، می

موارد ، یک ماده معین ممکن است سنتز یک دسته در بعضی . عموما بسیار اختصاصی استکاتالیزورهافعالیت
محصوالت را از مواد اولیه خاصی کاتالیز کند، درصورتی که ماده دیگر ممکن است سنتز محصوالت کامال 

پذیر است و محصوالت در این گونه موارد ، هر دو واکنش امکان. متفاوتی را از همان مواد اولیه کاتالیز کند
.شوندتند که سریعتر تشکیل میبدست آمده ، آنهایی هس



سموم کاتالیزور

براي مثال مقدار کمی آرسنیک ، توانایی پالتین براي . دارندموادي هستند که کاتالیزورها را از فعالیت باز می
.برداکسید گوگرد را از بین میاکسید گوگرد از ديکاتالیز کردن واکنش تهیه تري

کاربردهاي صنعتی کاتالیزور

شوند، یکی از کاربردهاي جدید کاتالیز کردن سطحی تبادلگرهاي کاتالیزوري که به اگزوز خودروها نصب می
شوند و بطور جدي هاي حاصل از سوخت ناقص ، از اگزوز خودورها خارج میمنوکسید کربن و هیدرو کربن. است

دلگر هدایت شده ، از روي کاتالیزوري که گازهاي خروجی از موتور و هواي اضافی به تبا. کنند، هوا را آلوده می
.شودمشتمل بر اکسیدهاي فلزي است، عبور داده می

چون . شوندضررند، تبدیل و در هوا رها میکه نسبتا بیH2OوCO2اکسید کربن و هیدروکربنها بهدي
نزین بدون سرب شود، در خودروهاي مجهز به این تبادلگر ، بایستی از بکاتالیزور توسط سرب مسموم می

.استفاده شود

اهمیت کاتالیزور در فرایندهاي صنعتی و حیاتی

.در فرآیندهاي صنعتی ، روشهاي کاتالیزوري بسیار اهمیت دارند

اي را کاتالیز م ، دم و بازدم و سنتز یاختههاي حیاتی ، مانند هض، آنزیم نام دارد که فرآیندهکاتالیزور طبیعی
.کنندمی
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