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 آسایش و رفاه در سایه شیمی:

از جمله قلمروهای    شاخه ای از شیمی است که در تامین انرژی و بهبود خواص مواد ، نقش بسزایی دارد. الکترو شیمی:

در واقع با دانش   .الکتروشیمی، تامین انرژی)باتریها( تولید مواد) آبکاری و برقکافت( و اندازه گیری و کنترل کیفی می باشد

 . توان با کمک جریان الکتریکی در مواد تغییر شیمیایی ایجاد کرد و یا با تغییرات شیمیایی جریان برق تولید نمودالکتروشیمی می

 پ( تامین انرژی  ت( اندازه گیری و کنترل 
 ب(برقکافت 

 الف(آبکاری 

 معادالت تبدیل اتم به یون مسلط باشند.دانش آموزان عزیز قبل از شروع مقدمات این فصل باید مفهوم واژه فلز و نافلز را از روی آرایش الکترونی بدانند و به نوشتن توجه: 

   در الیه ظرفیت خود یک تا سه الکترون دارند)استثناعها: هیدروژن و هلیم به ترتیب نافلز و گاز نجیب هستند(:  فلز

 نافلز: در الیه ظرفیت خود بیش از سه الکترون دارند 

ظرفیت کاتیون) یون مثبت( و نافلزات با گرفتن الکترون به آنیون )یون منفی( تبدیل می : فلزات با از دست دادن الکترونهای الیه تبدیل اتم به یون 

در نوشتن معادالت تبدیل اتم به یون .به این ترتیب فلز به آرایش گاز نجیب قبل از خود و نافلز به آرایش گاز نجیب پس از خود می رسد.شوند

معادله ، و از دست دادن الکترون را با اضافه کردن الکترون به سمت راست معادله نمایش  گرفتن الکترون را با اضافه کردن الکترون به سمت چپ

قرار می گیرد( همگی فلزند و   fو یا  dدهیم.ضمنا توجه کنید که همه عناصر واسطه)آخرین الکترونها هنگام نوشتن آرایش الکترونی در ترازمی 

 ر میشوند و لذا کاتیونهایی با بارهای مختلف دارند.بدون رسیدن به آرایش گاز نجیب قبل از خود پایدا

 را بنویسید. P15و   Na11تمرین: معادله تبدیل اتم به یون

   -+1e+Na                         Na  3[1 پس فلز استSNe[10Na:11 

 3-p             -P+3e  33 پس نافلز استp23s]Ne[10P:15 

 -+ 2e +2Cu                cu  14 فلز واسطه با آرایش متقارن شدهS10[Ar]3d18CU:29
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  اکسایش، کاهش، اکسنده و کاهنده:

  

 
 الکترون از دست داده پس اکسایش یافته است(   Mاکسایش: به عمل از دست دادن الکترون گویند) در تصویر باال ماده 

 الکترون گرفته است پس کاهش یافته است(  Nباال ماده کاهش: به عمل گرفتن الکترون گویند) در تصویر  
    

 سایش دیگری شده است ک اکسنده: به ماده ای گفته می شود که کاهش یافته است و موجب ا

 کاهش دیگری شده است کاهنده: به ماده ای گفته می شود که اکسایش یافته است و موجب 
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 :تنظیم نیم واکنش و موازنه آنها

کاهش  -هر واکنش اکسایش.شوند کاهش نامیده می-واکنشهای اکسایش دهد واکنشهایی که در آنها عمل اکسایش و کاهش رخ می

شود . جهت موازنه به ترتیب ابتدا نیم واکنش اکسایش و کاهش را تشکیل دهید سپس با دادن ضرایب  از دو نیم واکنش تشکیل می

دو طرف معادله را مساوی کنید در آخر با افزودن الکترونهای مناسب به یکی از طرفین معادله دو طرف معادله را از  اتم  دمناسب تعدا

.برای جمع کردن نیم واکنشها باید تعدا الکترونهای داد و ستد شده مساوی باشد پس در صورت لزوم  لحاظ بار الکتریکی مساوی کنید 

را در ضرایب مناسب ضرب کنید سپس نیم واکنشها را جمع کنید تا معادله واکنش موازنه شده   یکی از نیم واکنشها یا هر دوی آنها

     حاصل آید.
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                        2H+  -+Cl +2Zn                         -+Cl+Zn +H 

 را تشکیل می دهیم:   ایم تا متوجه داد و ستد الکترون شویم حال نیم واکنشهنکبه مواد دو طرف نگاه می

-+2e +2Zn                             Zn 

2H                            -+2e +H2 

 به یونهایی مانند یون کلرید که در داد و ستد الکترون نقشی ندارند یون ناظر )تماشاچی( می گویندتوجه : 

 

2+H  +2Zn                           +Zn+2H 

 حال می توانیم یونهای ناظر را وارد کرده و معادله را باز نویسی کنیم 

2+H   2Zn +2HCl                                     ZnCl 

  نشک معادله وازیر کدام ماده اکسایش و کدام کاهش یافته است؟ کدام اکسنده و کدام کاهنده می باشد؟ های  کنش تمرین : در وا

 چیست؟ 

 O2H2+   2CO                   2O+  4CH     (  الف          

MgO                           2                 2Mg   +O  2    ب( 

 پاسخ الف( دو نیم واکنش تشکیل دهید 

 2CO                         4  CH                                 

O              2H                            2O  
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توجه مهم: نیم واکنشها شامل هیدروژن و اکسیژن است  و با مثال قبلی که در هر نیم واکنش فقط یک نوع اتم است تفاوت دارد در  

ژنها رو در طرف  یافزودن مولکولهای آب نیاز به موازنه اکسبا   عالوه بر اصول آموزش داده شده در تمرین قبلی، بایستیچنین مواردی  

بر    موازنه جرم مقدم همچنان   به طرف مورد نیاز اتمهای هیدروژن را مساوی نمود توجه کنید که   H+دیگر برطرف کردو با افزودن 

 موازنه بار است 

                       -+8e +H8    + 2CO                         O2+2H      4  CH                                 

                               O2H  2                       -4e++H4+ 2O 

بنابراین متان  در نیم واکنش نخست از دست دادن الکترون را شاهد هستیم و در نیم واکنش دوم گرفتن الکترون را مشاهده می کنیم 

 ولذا متان کاهنده و اکسیژن اکسنده است  اکسایش و اکسیژن کاهش یافته است

نیم واکنش دوم   طرفین  تهمانطور که مشاهده میشود نیم واکنشها موازنه شده اند اما تعداد الکترونهای مبادله شده برابر نیست کافی اس

 ضرب کرد    2را در عدد

                       -8e+  +H8    + 2CO                         O2+2H      4  CH                                 

                             )  O2H  2                       -4e++H4+ 2O )×2 

                                O22H+   2CO                     22O+ 4HC  

 پاسخ تمرین ب( 

                 -+2e  2+gMg                   M 

 -2O2      -4e+2O 

 پس منیزیم اکسایش و اکسیژن کاهش یافته است 

 معادله موازنه شده برسیمضرب کرده با نیم واکنش دوم جمع می کنیم تا به   2برای تساوی تبادل الکترونها نیم واکنش اول را در 

                 -+2e  2+gMg                   M 

 -2O2      -4e+2O 

    -2O+2+22Mg 2O2Mg  + 

2MgO                                                                   2O2Mg  + 
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 دسته بندی عناصر بر اساس قدرت کاهندگی از روی تغییر دمای محلولها 

تیغه هایی از برخی فلزات را مثال در محلول کات  ندی برخی عناصر است .برای اینکار در دمای معین یک راه ساده برای دسته ب

قرار میدهیم و تغییر دماها را ثبت میکنیم آنکه تغییر دمای بیشتری دارد قدرت کاهندگی بیشتری خواهد داشت   (سولفات( IIکبود)مس)

 نمیشود  تغییر دمایی مشاهده  و در صورت عدم واکنش

 تغییر دمای بیشتر        ش بیشتر است           شدت واکن                 فلز با شدت بیشتری الکترون از دست داده       کاهنده تر است    

  

 فلز 020Cدما نسبت به 

23 Fe 

20 AU 

26 Zn 

20 CU 

 بنابراین فلز روی نسبت به بقیه کاهنده تر است 

آهن واکنش داده آنها را به اتم فلزی تبدیل  کاتیونهای روی که کاهنده تر هستند میتوانند با کاتیونهای مس و ی به عبارت دیگر اتمها

 کنند

CU+   2+Zn                   2+Zn+CU 

+Fe  2+Zn            2+Zn+Fe 

 تاس  توجه کنید عدم تغییر دما در مثال باال به معنی عدم واکنش پذیری
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 .از مدار خارجی انرژی الکتریکی تولید می کند الکترونها  با هدایتسلولی است که :سلول گالوانی

 عمل کاهش رخ می دهد   هر اهمو  به قطب مثبت سلول گالوانی گویند در کاتد  کاتد:

 عمل اکسایش رخ میدهد   همواره  انی گویند در آند به قطب منفی سلول گالو آند:

 جریان دارند آند به  کاتدبه یونهای منفی گویند. که در سلول گالوانی از آنیون:

 به یونهای مثبت گویند که در سلول گالوانی از آند به سمت کاتد جریان دارند  کاتیون:

که از مخلوط  ده شیشه میباشد گرد فشریا، آزبست و  دیواره ای از جنس سفال، خاک چینی)کائولن(دیواره متخلخل:

 شدن مستقیم و سریع دو محلول الکترولیت جلوگیری می کند

 در کاتد افزایش جرم و در آند کاهش جرم را شاهد هستیم اهش تیغه ها جرم آنها تغییر میکندکو ایشتوجه : با اکس

خواهیم واژه هایی رو تعریف کنیم تا به کمک آنها نهایتا بیاموزیم که چطور قدرت کاهندگی  توجه: در ادامه می

 و با کاربردهای آنها آشنا می شویم نمود  مشخص می توان عناصر را با عدد و رقم

قرار دادن الکترود در   به هنگام  بین تیغه)الکترود( و محلول آن به اختالف پتانسیل ایجاد شده :(E)پتانسیل الکترودی

 محلول گفته می شود 
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وفشار   رغلظت یک موال ، 025Cسیل الکترودی اندازه گیری شده در دمای به پتان(0Eپتانسیل الکترودی استاندارد)

 ( گفته می شود در الکترودهای گازی)یک اتمسفر 

)الکترود    SHEاز استفاده   برای اینکار  یک راه  سیل الکترودی استاندارد را اندازه می گیرند؟انتپرسش: چگونه پ

 می باشد. استاندارد هیدروژن (

: شامل تیغه پالتینی است که در محلول یک موالر هیدروکلریک اسید قرار دارد  (SHEتاندارد هیدروژن)الکترود اس

.استولت  صفر و گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر از آن می گذرد. پتانسیل الکترودی استاندارد این نیم سلول 

 

 

در ساختار یک سلول گالوانی   SHEنیم سلول را با ازه گیری پتانسیل الکترودی هر نیم سلول) الکترود( ، آن برای اند

 به کار می گیرند پتانسیلی که ولت سنج نشان میدهد پتانسیل استاندارد آن الکترود می باشد.
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 ( 0Eجدول پتانسیل کاهشی) جدول 

 

 

 در این جدول از نیم واکنشهای کاهشی استفاده شده است  (1

2) 0E آند سلول( تر به منزله قدرت کاهندگی بیشتر است منفی( 

3) 0E  کاتد سلول(اکسندگی بیشتر استمثبت تر به منزله قدرت( 

4) 0E ترود مورد نظر نقش آند را هنگام  گیری پتانسیل الکترودی ، الکی به معنی آن است که در اندازهمنف

 و برعکس. دارد SHEاتصال به  

 ( emf) یافتن نیروی الکترو موتوری

یک سلول گالوانی در شرایط استاندارد گفته می شود و از رابطه زیر   الیتعبه نیروی الکتروموتوری حاصل از ف

 ی اید حاصل م

آند
0E -  کاتد

0E=سلول
0E 

 از روی واکنش داده شده به راحتی می توان تشخیص داد  و نیز  0Eآند و کاتد را از روی شکل سلول ، مقادیر 
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