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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Το παρόν βιβλίο περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια:
α) Από το βιβλίο «Χημεία θετικής Κατεύθυνσης»
Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη Δ., Θεοδωρόπουλου Δ., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α.
(έκδοση 2012) τα κεφάλαια 2, 3, 4, 5.
β) Από το βιβλίο «Χημεία θετικής Κατεύθυνσης»
Γ΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη Δ., Θεοδωρόπουλου Δ. και Θεοδωρόπουλου Π. (έκδοση
2012) τα κεφάλαια 1, 3, 5.
Επιστημονικός Υπεύθυνος –
Διεύθυνση Ομάδων Εργασίας:
Στέλιος Λιοδάκης
Ομάδα Συγγραφής:
Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγη-

τής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας

ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός

Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκ-

παίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
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Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:
Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημι-

κών Μηχανικών, ΕΜΠ
Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Άντζελα Λαζάρου, φωτογράφος ΤΕΙ Αθήνας
Γλωσσική Επιμέλεια:
Χρήστος Ανδρίτσος
Τεχνική Επιμέλεια:
Στέλιος Λιοδάκης
Υπεύθυνος στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
Δρ. Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης, Χημικός, M.Ed.,

Ph.D., Σύμβουλος Π.Ι.
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Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρµογών και
η επιστηµονική επιµέλεια του προσαρµοσµένου
βιβλίου πραγµατοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρµογή του βιβλίου για µαθητές µε µειωµένη
όραση από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγµατοποιείται
µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί
από ειδικούς εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ
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Στέλιος Λιοδάκης, Δημήτρης Γάκης,
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος,
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Αναστάσιος Κάλλης
Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων
του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και
στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μια ξερή
μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.
Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν
οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι
συμβαίνει γύρω και μέσα του.
H βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων και
των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο
δάσκαλος - βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει και
όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι
μόνο να του λένε.
Όσον αφορά τη θεωρία αυτού του βιβλίου έγινε προσπάθεια να είναι προσαρμοσμένη στις νοητικές δυνατότητες των μαθητών που προορίζεται, εξασφαλίζοντας
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μετάπλαση της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα ύλη.
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Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τις
σύγχρονες τάσεις συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μέσα στα πλαίσια βέβαια του δεδομένου αναλυτικού
προγράμματος.
Για να το πετύχουμε αυτό στηριχτήκαμε:
• σε σύγχρονη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει και
εκπαιδευτικά περιοδικά.
• σε ελκυστικό φωτογραφικό υλικό το οποίο σε κάποιο
ποσοστό ικανοποιεί τον όρο πειραματική χημεία.
• σε ιστορικές αναφορές με σκοπό να καταλάβει ο μαθητής - αναγνώστης ότι το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα
της Χημείας στήθηκε από ανθρώπους αφοσιωμένους,
αλλά «ανθρώπινους», μέσα από λάθη, αντιγνωμίες,
απογοητεύσεις αλλά και θριάμβους.
• σε μεγάλο αριθμό των «γνωρίζεις ότι...», όπου αναφέρονται σύγχρονα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν κάθε
σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτά η χημεία είναι «εν δράσει» και αναδεικνύεται ως η επιστήμη της «κάθε μέρας». Χωρίς αυτά να είναι «εξεταστέα ύλη» ελπίζουμε
να είναι «ύλη - πρόκληση» για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και υπολογιστές.
H επιλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων έγινε
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις
δυνατότητες των μαθητών και ο βαθμός δυσκολίας να
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είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της απάντησης μέσα από τη θεωρία του βιβλίου αυτού.
O ικανοποιητικός αριθμός των ασκήσεων και των προβλημάτων έχει στόχο, όχι την επίλυση όλων αυτών μέσα στην τάξη, αλλά την πλήρη παροχή ενός υλικού,
ώστε μέσα από τη δημιουργική συνεργασία δασκάλου
- μαθητή να επιτυγχάνεται η πλήρης αφομοίωση και
εμπέδωση της ύλης που θα διδαχθεί. O πλούτος των
προβλημάτων καθώς και των λυμένων εφαρμογών κάνει, για τον μέσο μαθητή, περιττό κάθε άλλο βοήθημα.
H συγγραφική ομάδα
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[1]
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1 Αριθμός οξείδωσης
Oξείδωση-αναγωγή
1.2 Κυριότερα οξειδωτικά- αναγωγικά. Αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής
1.3 Ηλεκτροχημεία - Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος Ηλεκτρόλυση - μηχανισμός - εφαρμογές
1.4 Νόμοι ηλεκτρόλυσης
Ερωτήσεις - Προβλήματα
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:
• Να ορίζεις τι είναι αριθμός οξείδωσης
και να υπολογίζεις τον αριθμό οξείδωσης ενός στοιχείου σε μια χημική
ένωση.
• Να ορίζεις τι είναι οξείδωση και τι
αναγωγή με βάση α) την πρόσληψη
ή αποβολή οξυγόνου ή υδρογόνου, β) την πρόσληψη
ή αποβολή ηλεκτρονίων, γ) τη μεταβολή του αριθμού
οξείδωσης.
• Να αναφέρεις τις κυριότερες οξειδωτικές και αναγωγικές ουσίες, καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα αυτών
κατά τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.
• Να συμπληρώνεις και να ισοσταθμίζεις τις χημικές εξισώσεις οξειδοαναγωγής.
• Να ορίζεις τι είναι ηλεκτρόλυση. Να περιγράφεις ένα
ηλεκτρολυτικό στοιχείο (ή βολτόμετρο) και να εξηγείς
το μηχανισμό ηλεκτρόλυσης. Να αναφέρεις τα προϊόντα ηλεκτρόλυσης υδατικών διαλυμάτων ή τηγμάτων
οξέων, βάσεων και αλάτων.
• Να αναφέρεις τους νόμους ηλεκτρόλυσης. Να υπολογίζεις την ποσότητα της ουσίας που αποτίθεται ή
10 / 9
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απελευθερώνεται στα ηλεκτρόδια αν δοθεί η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου και αντίστροφα από την
ποσότητα της ουσίας να προσδιορίζεις την ποσότητα
του ηλεκτρικού φορτίου που διέρχεται από τον ηλεκτρολύτη.
• Να περιγράφεις χαρακτηριστικές εφαρμογές της ηλεκτρόλυσης στην παρασκευή χημικών ουσιών, στον
καθαρισμό μετάλλων και στην επιμετάλλωση αντικειμένων.
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To μέλλον της ανθρωπότητας πιθανόν κρύβεται
σε μια οξειδοαναγωγική
αντίδραση. Για παράδειγμα φέρνουμε την
ερευνητική προσπάθεια
που γίνεται τα τελευταία
χρόνια για την παραγωγή του «καθαρού» καυσίμου Η2 με διάσπαση
νερού. Στην εικόνα παρουσιάζεται μια τέτοια
προσέγγιση. Ηλιακό φως
προσπίπτει σε ένα κομμάτι πυριτίου βουτηγμένο σε υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου (ηλεκτρολύτης). Μια σειρά οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα. H ηλιακή ενέργεια
μετατρέπεται σε ηλεκτρική και η ηλεκτρική σε χημική. To τελικό αποτέλεσμα είναι να διασπάται το νερό προς σχηματισμό H2, με τη βοήθεια της ηλιακής
ενέργειας.
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[1]
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
Εισαγωγή
Av κανείς αξιολογούσε τα χημικά φαινόμενα από άποψη
σημασίας στη ζωή του ανθρώπου, δύσκολα θα αρνιόταν
την πρώτη θέση στην οξειδοαναγωγή. Στη βιολογία η
αναπνοή των αερόβιων οργανισμών, στην τεχνολογία
η καύση, οι βασικές μεταλλουργικές διεργασίες, η διάβρωση των μετάλλων, τα γαλβανικά στοιχεία (μπαταρίες) και πολλά άλλα είναι στη βάση τους αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής.
Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μπορούμε να πούμε ότι έχουν ως κοινό γνώρισμα τη μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των αντιδρώντων ουσιών. Παρ’ όλο που
ορισμός της οξειδοαναγωγής έχει διευρυνθεί σήμερα,
ώστε να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις.

• Κατά την αναπνοή μεταφέρεται και καταναλώνεται
οξυγόνο στους ιστούς.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε κατ’ αρχάς πώς ορίζεται η οξείδωση και πώς η αναγωγή. Θα ορίσουμε τι είναι οξειδωτική και τι αναγωγική ουσία. Θα δώσουμε
παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων και θα
μάθουμε πως γίνεται η ισοστάθμιση αυτών (εύρεση των
συντελεστών). Τέλος, θα μελετήσουμε το φαινόμενο της
ηλεκτρόλυσης, θα θίξουμε τους νόμους και θα αναφερθούμε σε χαρακτηριστικές εφαρμογές της, όπως είναι η
παραγωγή ορισμένων μετάλλων, οι επιμεταλλώσεις, η
προστασία υλικών από διάβρωση κλπ.
Σε επόμενο κεφάλαιο, θα μελετήσουμε κάτω από
ποιες συνθήκες μια αντίδραση οξειδοαναγωγής γίνεται
αυθόρμητα και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια
τέτοια αυθόρμητη αντίδραση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αρχή λειτουργίας μπαταρίας).

• Αυθόρμητη ονομάζεται μια αντίδραση που γίνεται
από μόνη της και που οδηγεί πολλές φορές το αντιδρών σύστημα σε κατάσταση μικρότερης ενέργειας.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις
ανάμεσα στις χημικές μεταβολές και την ηλεκτρική
ενέργεια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από
θεωρητική, όσο από πρακτική σκοπιά. Τα θέματα αυτά
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αποτελούν το κέντρο βάρους της ανάπτυξης που δίνεται στο παρόν κεφάλαιο και σ’ αυτό που αποτελεί τη
συνέχειά του, δηλαδή την ηλεκτροχημεία.

[1.1]
Αριθμός οξείδωσης. Oξείδωση - αναγωγή
Τι είναι οξείδωση και αναγωγή
Αρχικά και πριν γίνει γνωστή η ηλεκτρονιακή δομή των
ατόμων, είχε δοθεί ο εξής ορισμός για την οξείδωση:

Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με το οξυγόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μια χημική ένωση.
π.χ. ο C οξειδώνεται σε CO2 κατά την αντίδραση:
C + Ο2  CΟ2

Επίσης το HCl οξειδώνεται σε Cl2:
4HCl + O2  2Cl2 + 2H2O

Αντίστοιχα, για την αναγωγή δόθηκε ο ορισμός:

Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με το υδρογόνο ή η αφαίρεση οξυγόνου από μια χημική ένωση.
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π.χ. To Βr2 ανάγεται σε HBr κατά την αντίδραση:
H2 + Br2  2HBr

και το ZnO ανάγεται σε Zn: ZnO + C  Zn + CO
Όμως, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις, όπως:
C + 2F2  CF4,
2Na + Cl2  2NaCl,

• H χημική εξίσωση που περιγράφει τη χημική αντίδραση αναφέρεται πολλές φορές και ως χημική αντίδραση.

που μοιάζουν με τις προηγούμενες και που μπορούν
να ενταχθούν στην κατηγορία της οξειδοαναγωγής.
Έτσι αργότερα, όταν έγινε γνωστή η ηλεκτρονιακή θεωρία για τη δομή του ατόμου και εξηγήθηκαν οι χημικοί
δεσμοί, ο ορισμός της οξειδοαναγωγής διευρύνθηκε:

Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων
Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων
Με βάση τους τελευταίους ορισμούς γίνεται φανερό
ότι για να γίνει οξείδωση δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο το οξυγόνο, αλλά οποιοδήποτε ηλεκτραρνητικό
16 / 11 - 12
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στοιχείο, όπως π.χ. το φθόριο, που έχει τάση να προσλαμβάνει ηλεκτρόνια. Με ανάλογο τρόπο δεν είναι
απαραίτητη η παρουσία του υδρογόνου για την αναγωγή ενός σώματος, αλλά ενός οποιουδήποτε ηλεκτροθετικού στοιχείου π.χ. Na, που έχει τάση να αποβάλλει
ηλεκτρόνια.
Υπάρχουν όμως αντιδράσεις οξειδοαναγωγής που
δεν καλύπτονται από τον προηγούμενο ορισμό.
π.χ. C + O2  CO2 και H2+ Br2  2HBr
Στις αντιδράσεις αυτές δεν παρατηρείται μεταφορά
(αποβολή ή πρόσληψη) ηλεκτρονίων, αλλά απλή μετατόπιση φορτίων λόγω των πολωμένων ομοιοπολικών
δεσμών στις μοριακές ενώσεις που σχηματίζονται.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να δοθεί ένας γενικότερος ορισμός για την οξειδοαναγωγή, ώστε να καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό επινοήθηκε
ένας νέος όρος στη χημεία, ο αριθμός οξείδωσης. O
αριθμός οξείδωσης μας βοηθά επιπλέον στη γραφή
των μοριακών τύπων των ανόργανων ενώσεων (βλέπε
A΄ Λυκείου), στη συστηματική κατάταξη των χημικών
αντιδράσεων και στην ισοστάθμιση των χημικών εξισώσεων οξειδοαναγωγής.
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Αριθμός Οξείδωσης
Έστω, δύο στοιχεία A και B που σχηματίζουν ομοιοπολικό δεσμό A–B (με παύλα – συμβολίζουμε το κοινό
ζεύγος ηλεκτρονίων). Av θεωρήσουμε ότι το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων ανήκει εξ ολοκλήρου στο ηλεκτραρνητικότερο από τα δύο στοιχεία, (ας πούμε στην προκειμένη περίπτωσή το B), τότε φαινομενικά η ένωση έχει

τη δομή A+ B-. To φαινομενικό αυτό φορτίο των A και B
ονομάζεται αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.). Δηλαδή το A έχει
Α.Ο. = + 1 και το B έχει Α.Ο. = - 1.
Μετά απ’ αυτό μπορούμε να δώσουμε τον εξής ορισμό:

• Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια μοριακή
(ομοιοπολική) ένωση, ονομάζεται το φαινομενικό
φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο (το άτομο που τα έλκει περισσότερο).
Αντίστοιχα, αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια
ιοντική (ετεροπολική ένωση) είναι το πραγματικό
φορτίο του ιόντος.
• Hλεκτροαρνητικότητα ενός ατόμου είναι η δύναμη
(τάση) με την οποία το άτομο έλκει ηλεκτρόνια μέσα
στα μόρια των ενώσεών του με άλλα άτομα.
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Για την καλύτερη κατανόηση του υπολογισμού του
αριθμού οξείδωσης παραθέτουμε δύο πίνακες. Στον
πρώτο (πίνακας 1.1) δίνονται οι τιμές ηλεκτραρνητικότητας χαρακτηριστικών στοιχείων. Στο δεύτερο (πίνακας 1.2) επιδεικνύεται με χαρακτηριστικά παραδείγματα
ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται θεωρητικά ο αριθμός οξείδωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Τιμές ηλεκτραρνητικότητας
ορισμένων στοιχείων
H
2,1
Li

Be

B

C

N

O

F

1

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Na

Mg

Al

Si

P

S

CI

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,5

3,0

K
0,8
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(Τετραχλωρομεθάνιο)

Τετραχλωράνθρακας

Nερό

΄Ενωση

Cl

Cl — C — Cl
Cl

Cl-

2
Η +— O -— H+

ιοντική δομή

Τύπος

Η—O—H

«Φαινομενική»

Συντακτικός

το συντακτικό τύπο της ένωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Υπολογισμός Α.Ο. με βάση

—

—

4
Cl- — C + — Cl-

—

Cl-

—
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C: + 4 Cl: - 1

Η: + 1 O: - 2

Οξείδωσης

Αριθμός
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του οξυγόνου

Φθορίδιο

του υδρογόνου

Υπεροξείδιο
H

O

F—O—F

O
H

2
F- — O + — F-

-

2
H+ — (O — O) — H+

O: + 2 F: - 1

O: - 1 H: + 1

Πρακτικά, για να υπολογίσουμε τον αριθμό οξείδωσης
ενός στοιχείου σε μια ένωση ή σε ένα ιόν, ακολουθούμε
τους παρακάτω κανόνες. Οι πρακτικοί αυτοί κανόνες
προκύπτουν με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης και τις τιμές ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Α.Ο.
1. Τ
 α ελεύθερα στοιχεία π.χ. Na, Cl2 έχουν Α.Ο. ίσο με
το μηδέν.
2. O Α.Ο. των μονοατομικών ιόντων ισούται με το
φορτίο των ιόντων.
3. T
 o φθόριο (F) στις ενώσεις του έχει Α.Ο. - 1.
4. T
 o οξυγόνο (O) στις ενώσεις του έχει Α.Ο. - 2,
εκτός από το OF2, όπου έχει +2 και τα υπεροξείδια
π.χ. H2O2, όπου έχει - 1.

5. O
 Α.Ο. του υδρογόνου (H) είναι + 1, όταν ενώνεται
με αμέταλλα π.χ. HCI και - 1, όταν ενώνεται με
μέταλλα π.χ. NaH.
6. Τ
 α μέταλλα στις ενώσεις τους έχουν θετικό Α.Ο. Τα
αλκάλια (π.χ. K, Na) έχουν Α.Ο. = + 1 και οι αλκαλικές γαίες (π.χ. Ca, Mg) Α.Ο. =+ 2.
7. T
 o άθροισμα των Α.Ο. των ατόμων σε μια ένωση
ισούται με το μηδέν, ενώ το άθροισμα των Α.Ο.
των ατόμων σε πολυατομικό ιόν ισούται με το
φορτίο του ιόντος.
22 / 13
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Ο τελευταίος κανόνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τον
υπολογισμό του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου σε
μια ένωση ή σε ένα ιόν. π.χ. αν θέλουμε να βρούμε τον
αριθμό οξείδωσης του C στις ενώσεις:
CH4, CH3OH, HCHO, HCOOH, CO2 και C3H8, εφαρμόζου-

με διαδοχικά τον τελευταίο κανόνα και έχουμε:

CH4 :		4 + x = 0 ή x = - 4 όπου x ο Α.Ο. του C στο
CH4.

CH3OH:

4 + x - 2 = 0 ή x = -2

HCHO :

2+x-2=0ήx=0

HCOOH :

2 + x - 4 = 0 ή x = +2

CO2:

x - 4 = 0 ή x = +4

C 3H8 :

-8
3x + 8 = 0 ή x = 3 .

Παρατηρούμε στο τελευταίο παράδειγμα, με βάση
τους πρακτικούς κανόνες ότι ο αριθμός οξείδωσης ενός
στοιχείου μπορεί να είναι κλασματικός αριθμός. Αυτό
συμβαίνει γιατί δεν έχουν όλα τα άτομα άνθρακα στο
μόριο του C3H8 την ίδια τιμή αριθμού οξείδωσης. H τιμή
-8
αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των τιμών αυτών.
3
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Αναλυτικά αν γράψουμε το συντακτικό τύπο του C3H8:
H
H

C

1

H

H
C
H

H
2

C

3

H

H

και αριθμήσουμε τα άτομα άνθρακα απ’ αριστερά προς
τα δεξιά 1, 2, 3, έχουμε:
το 1o άτομο C έχει: Α.O. = - 3
το 2ο άτομο C έχει: A.O. = - 2

το 3ο άτομο C έχει: Α.O. = - 3

Μετά την εισαγωγή του αριθμού οξείδωσης, μπορεί να
δοθεί ο παρακάτω ορισμός για την οξειδοαναγωγή:

Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης
ατόμου ή ιόντος.
Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης
ατόμου ή ιόντος.
O ορισμός αυτός καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις που ονομάζουμε σήμερα οξείδωση και αναγωγή.
Δηλαδή, κάθε αύξηση του αριθμού οξείδωσης ενός
στοιχείου αντιστοιχεί σε οξείδωση και αντιστρόφως
24 / 14
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κάθε φαινόμενο οξείδωσης αντιστοιχεί σε κάποια αύξηση του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου. Με το
ίδιο σκεπτικό, κάθε ελάττωση του αριθμού οξείδωσης
αντιστοιχεί σε αναγωγή και κάθε αναγωγή αντιστοιχεί
σε κάποια ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου.
Οξειδοαναγωγή
Av σε μια αντίδραση σε κάποιο άτομο ή ιόν έχουμε
αύξηση του αριθμού οξείδωσης, δηλαδή οξείδωση,
πρέπει σε κάποιο άλλο άτομο να έχουμε ελάττωση του
αριθμού οξείδωσης, δηλαδή αναγωγή. Παρατηρούμε
λοιπόν ότι μια αντίδραση οξείδωσης συνοδεύεται απαραίτητα με αναγωγή γι’ αυτό και οι αντιδράσεις αυτές
ονομάζεται οξειδοαναγωγικές.
Υπάρχουν αντιδράσεις στις οποίες δε μεταβάλλεται ο
αριθμός οξείδωσης των στοιχείων που συμμετέχουν σ’
αυτές. Οι αντιδράσεις αυτές ονομάζονται μεταθετικές
(ή μη οξειδοαναγωγικές). Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι
αντιδράσεις εξουδετέρωσης και διπλής αντικατάστασης, που συναντήσαμε στο κεφάλαιο των οξέων - βάσεων (A΄ Λυκείου).
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Παράδειγμα 1.1
Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγής και ποιες μεταθετικές; Σε κάθε αντίδραση οξειδοαναγωγής να βρεθεί ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο
ανάγεται.
1. C + O2  CO2
2. 2Na + Cl2  2NaCl
3. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
4. HCl + NaOH  NaCl + H2O
5. CaCO3  CaO + CO2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Στην αντίδραση C + O2  CO2 ο άνθρακας οξειδώνεται από 0 σε + 4 και το οξυγόνο ανάγεται από 0 σε - 2.
2. Στην αντίδραση 2Na + Cl2  2NaCl το νάτριο οξειδώνεται από 0 σε +1 και το χλώριο ανάγεται από 0 σε - 1.
3. Στην αντίδραση
Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 ο ψευδάργυρος οξειδώνεται
από 0 σε +2 και το υδρογόνο ανάγεται από +1 σε 0.

4. Στην αντίδραση αυτή κανενός στοιχείου ο Α.Ο. δεν
μεταβάλλεται, δηλαδή η αντίδραση είναι μεταθετική.
5. Και η αντίδραση αυτή είναι μεταθετική.
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Εφαρμογή
Να βρεθεί ποιες από τις επόμενες αντιδράσεις είναι
οξειδοαναγωγικές και ποιες όχι. Σε κάθε αντίδραση
οξειδοαναγωγής να βρεθεί ποιο στοιχείο οξειδώνεται
και ποιο ανάγεται.
1. 2Mg + O2  2MgO
2. H2 + Cl2  2HCl
3. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
4. CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O
5. C + 2H2SO4  CO2 + 2SO2 + 2H2O
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[1.2]
Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά.
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
Παρατηρούμε στην αντίδραση C + O2  CO2 ότι το
O2, το οποίο ανάγεται, προκαλεί οξείδωση στον C και
ο C, ο οποίος οξειδώνεται, προκαλεί αναγωγή στο O2.
Στο παράδειγμα αυτό το οξυγόνο χαρακτηρίζεται ως
οξειδωτική ουσία, ενώ ο άνθρακας ως αναγωγική ουσία. Για να γίνει όμως οξείδωση δεν είναι οπωσδήποτε
απαραίτητο το οξυγόνο, αλλά οποιοδήποτε στοιχείο
ή ένωση ή ιόν, που έχει άτομο διατεθειμένο να κατέβει την κλίμακα τιμών αριθμού οξείδωσής του (βλέπε
σχήμα στη σελίδα 31 / 16). Γενικεύοντας μπορούμε να
ορίσουμε:

• Οξειδωτικές ουσίες ή απλά οξειδωτικά ονομάζονται οι ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις ή ιόντα)
που προκαλούν οξείδωση.
Τα οξειδωτικά περιέχουν άτομα που μπορούν να
αναχθούν, που μπορούν δηλαδή να ελαττώσουν τον
αριθμό οξείδωσής τους. Π.χ το πυκνό διάλυμα HNO3
χαρακτηρίζεται ως οξειδωτικό, καθώς κατά την μετατροπή του σε NO2, το άζωτο κατεβαίνει από + 5 σε +4 την

κλίμακα αριθμών οξείδωσής του.
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Αυτή την αντίδραση μπορούμε να τη συμβολίσουμε είτε
με ημιαντίδραση ιόντων - ηλεκτρονίων:
HNO3 + e- + H+  NO2 + H2O
5+

4+

ή απλά: HNO3  NO2 +...
στην οποία φαίνεται η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης
του αζώτου.
Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε τα αναγωγικά:

• Αναγωγικές ουσίες ή απλά αναγωγικά ονομάζονται
οι ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις ή ιόντα) που
προκαλούν αναγωγή.
Τα αναγωγικά περιέχουν άτομα που μπορούν να οξειδωθούν, που μπορούν δηλαδή να αυξήσουν τον αριθμό
οξείδωσής τους. Π.χ. το H2S χαρακτηρίζεται ως αναγωγικό, καθώς κατά τη μετατροπή σε S, το θείο ανεβαίνει
την κλίμακα αριθμών οξείδωσής του από - 2 σε 0.
Αυτή την αντίδραση μπορούμε να την περιγράψουμε με
μια ημιαντίδραση ιόντων - ηλεκτρονίων:
H2S  S + 2e- + 2H +
2-

ή απλά : H2S

0

 S + ...

στην οποία φαίνεται η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης
του θείου.
Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες οξειδωτικές και αναγωγικές ουσίες.
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• H οξειδωτική ουσία:
- προκαλεί οξείδωση
- ανάγεται
- προσλαμβάνει ηλεκτρόνια
- κατεβαίνει τη σκάλα οξειδοαναγωγής (ο A.O. μειώνεται)
Οξειδωτικό

ΗΝΟ3
ΝΟ2
ΝΟ

Αναγωγικό

Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ

Ν2

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΝΗ3

• H αναγωγική ουσία:
- προκαλεί αναγωγή
- οξειδώνεται
- αποβάλει ηλεκτρόνια
- ανεβαίνει τη σκάλα οξειδοαναγωγής (ο Α.Ο. αυξάνεται)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: Κυριότερες οξειδωτικές και
αναγωγικές ουσίες
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
Στοιχεία
Οξειδωτικά στοιχεία είναι τα αμέταλλα τα οποία
έχουν την ακόλουθη σειρά οξειδωτικής ισχύος:
F2, O3, Cl2, Br2, O2, Ι2, S
Δηλαδή το Cl2 είναι πιο οξειδωτικό από το Br2.

Έτσι έχουμε:

Cl2 + 2 NaBr  2 NaCl + Br2
Συνοπτικά ισχύει:

X2  2X - +... (X:F, Cl, Br, I)
O2  O

2-

+...

O3  O2 + O

2-

+...

Οξείδια
2
MnO2+ H+  Mn + +... (ομοίως το PbO2)
0

CuO Cu +... (ομοίως το Ag2O)

31
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H2O2  H2O

2-

+ ...

0

SO2  S + ...
Οξέα
H2SO4 (πυκνό)  SO2 + ...
HNO3 (αραιό)  NO +...
HNO3 (πυκνό)  NO2 +...
Άλατα
2
KMnO4 + H+  Mn + + ...

K2Cr2O7 + H+  2Cr

3+

+ ...

Άλατα που περιέχουν μέταλλο με τον ανώτερο
Α.Ο. αυτού π.χ.
3
2
4
2
Fe +  Fe + +... και Sn +  Sn + ...

οξυγονούχα άλατα αλογόνων  αλογονούχα άλατα
π.χ. KClΟ3  KCl + ...
CaOCl2 (xλωράσβεστος)  CaCl2 + ...

3232
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ
Στοιχεία
Μέταλλα
H σειρά αναγωγικής ισχύος των μετάλλων σε
σχέση με το υδρογόνο είναι:
K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb,
H2, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Δηλαδή το K είναι πιο αναγωγικό από το Na.
Έτσι, Κ + NaCl  KCl + Na.
x
Γενικά ισχύει: M  M + +...

Ορισμένα αμέταλλα (π.χ. C, S, P, H2)
C  CO2 +...		

,

H2 H2O + ...

S  H2SO4 +...

,

P  H3PO4 + ...

SO2  H2SO4 + ...,

CO  CO2 + ...

Οξείδια

H2O2  O2 + ...

33
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Οξέα
2HX  X2 +... (X = Cl, Br, I)
0

H2S  S +...
H2SO3  H2SO4 + ... (Γενικά,
-ώδη οξέα  -ικά οξέα)
Άλατα
Νa2SO3  Na2SO4 +... (Γενικά,
-ώδη άλατα  -ικά άλατα)
2ΝaX  X2 +... (X = Cl, Br, I)
Na2S  S+ ...
2
3
2
4
Fe +  Fe + ...(ομοίως Sn +  Sn +)

Αμμωνία
2NH3  N2 + ...

3434
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Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής
Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, για διδακτικούς λόγους, μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες.
1. Σύνθεση. Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής
ένωσης π.χ. C + O2  CO2.

2. Αποσύνθεση και διάσπαση. Στην αποσύνθεση μια
ένωση διασπάται στα στοιχεία της π.χ.
2HgO  2Hg + O2. Στις αντιδράσεις διάσπασης παράγονται ενώσεις π.χ. 2KClO3  2KCl + 3O2. Ωστόσο,

υπάρχουν αντιδράσεις διάσπασης που δεν είναι οξειδοαναγωγής, π.χ. CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)
3. Απλή αντικατάσταση. Στις αντιδράσεις αυτές ένα
στοιχείο αντικαθίσταται από κάποιο άλλο δραστικότερό
του. H σειρά δραστικότητας των μετάλλων και αμετάλλων προκύπτει με βάση τη σειρά ηλεκτροθετικότητας
και ηλεκτραρνητικότητας, αντίστοιχα (σειρά αναγωγικής και οξειδωτικής ισχύος). H σειρά αυτή αναφέρεται
στον πίνακα 1.3 των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών.
Να παρατηρήσουμε, ότι στις αντικαταστάσεις μετάλλων
το μέταλλο εμφανίζεται στα προϊόντα με το μικρότερο
2
αριθμό οξείδωσης (εκτός από το Cu που δίνει Cu +)

π.χ. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2.

35 /35
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4. Πολύπλοκες αντιδράσεις. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται οι αντιδράσεις εκείνες που δεν μπορούν
να υπαχθούν σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες.
π.χ. 3Η2S + 2HNO3  3S + 2NO + 4H2O.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιδράσεων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι:
α. οξείδωση μετάλλων με οξειδωτικά οξέα
Οι αντιδράσεις αυτές έχουν τη γενική μορφή:
• M + πυκνό - θερμό H2SO4 
 θειικό άλας + SO2 + H2O

• M + πυκνό HNO3  νιτρικό άλας + ΝO2 + H2O
• M + αραιό HNO3  νιτρικό άλας + ΝO + H2O

• To «βασιλικό νερό», που είναι μίγμα HNΟ3 και HCI
με αναλογία mol 1:3, οξειδώνει όλα τα μέταλλα ακόμα και τα ευγενή Au και Pt. Κατά την αντίδραση
αυτή το μέταλλο μετατρέπεται σε χλωριούχο άλας
με το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης, ενώ εκλύεται
NO.
Όπου, M μέταλλο εκτός Pt και Au. Επίσης, το άλας που
προκύπτει φέρει το μέταλλο συνήθως με το μεγαλύτερο
αριθμό οξείδωσής του.
3636
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π.χ. Cu + 4HNO3(πυκνό)  Cu (NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
β. οξείδωση αμετάλλων με οξειδωτικά οξέα

Από τις αντιδράσεις αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσες δίνονται στον πίνακα:
C

P

S

I

πυκνό - θερμό H2SO4

CO2 H3PO4

SO2

-

πυκνό HNO3

CO2 H3PO4

H2SO4

HIO3

H2SO4

-

αραιό HNO3

-

H3PO4

π.χ. Ι2 + 10ΗΝΟ3(πυκνό)  2ΗIΟ3 + 10NO2 + 4H2O
Οι αντιδράσεις της κατηγορίας 1, 2, 3, μπορούν
εύκολα να ισοσταθμιστούν. Όμως, η ισοστάθμιση (η
εύρεση των συντελεστών) των «πολύπλοκων» οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων παρουσιάζει κάποια δυσκολία. Δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ισοστάθμιση μιας πολύπλοκης αντίδρασης οξειδοαναγωγής:
1. Μέθοδος ημιαντιδράσεων. Αυτή στηρίζεται στις ημιαντιδράσεις ιόντων - ηλεκτρονίων της οξειδωτικής και
αναγωγικής ουσίας.
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2. Μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. Αυτή
βασίζεται στις μεταβολές του αριθμού οξείδωσης του
οξειδωτικού και αναγωγικού. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου απαιτείται η γνώση των προϊόντων αντίδρασης, τα
οποία προκύπτουν με βάση τους πίνακες των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών. Παρακάτω περιγράφεται
η μέθοδος της μεταβολής του αριθμού οξείδωσης, η
οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται απλούστερη
της πρώτης. Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα για την
εμπέδωση της μεθόδου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ
«ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ» ΜΟΡΦΗΣ
1. Γράφουμε τα αντιδρώντα (οξειδωτικό - αναγωγικό).
2. Γράφουμε τα προϊόντα αυτών, όπως προκύπτουν
από τους πίνακες 1.3 των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών.
3. Ισοσταθμίζουμε τα οξειδωτικά και αναγωγικά με
τα προϊόντα αυτών. Παίρνουμε τόσα άτομα από το
στοιχείο που οξειδώνεται όση είναι η μεταβολή του
αριθμού οξείδωσης του στοιχείου που ανάγεται και
38 /38
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αντίστροφα, τόσα άτομα από το στοιχείο που ανάγεται όση είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης
του στοιχείου που οξειδώνεται. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζουμε:
συνολική μεταβολή Α.Ο. οξειδωτικού = συνολική
μεταβολή Α.Ο. αναγωγικού
4. Av η αντίδραση γίνεται σε όξινο περιβάλλον γράφουμε στα αντιδρώντα τον κατάλληλο αριθμό μορίων οξέος.
5. Ισοσταθμίζουμε τα άτομα υδρογόνου στα δύο μέλη της χημικής εξίσωσης, προσθέτοντας στο μέλος
που χρειάζεται τον κατάλληλο αριθμό μορίων νερού.
Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων
1. Οξείδωση NH3 από CuO
α. Βρίσκουμε από τους πίνακες οξειδωτικών και αναγωγικών τα προϊόντα, που είναι N2 για την NH3 και Cu
για το CuO.

NH3 + CuO N2 + Cu

β. Υπολογίζουμε τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης
για το στοιχείο που οξειδώνεται και για το στοιχείο που
ανάγεται.
N: από - 3  0 μεταβολή 3
39
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Cu: από + 2  0 μεταβολή 2 (απόλυτη τιμή)
γ. Παίρνουμε τόσα άτομα N όση είναι η μεταβολή του
αριθμού οξείδωσης του Cu και τόσα άτομα Cu όση είναι
η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του N. Δηλαδή,
2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται:
συνολική μεταβολή A.O.Ν = συνολική μεταβολή A.O.Cu

Παρατήρηση: Av οι μεταβολές των αριθμών οξείδωσης
δεν είναι αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους, τότε για να βρούμε τους συντελεστές των οξειδωτικών και αναγωγικών
ουσιών διαιρούμε τις μεταβολές με το μέγιστο κοινό
διαιρέτη τους. Με άλλα λόγια, αν οι μεταβολές σχηματίζουν κλάσμα που δέχεται απλοποίηση κάνουμε απλοποίηση και τους απλοποιημένους αριθμούς βάζουμε
συντελεστές στη χημική εξίσωση.
δ. Ισοσταθμίζουμε τα άτομα του H προσθέτοντας στο
μέλος της αντίδρασης που χρειάζεται τον κατάλληλο
αριθμό μορίων H2O. Av έχουμε εργαστεί σωστά τα άτομα του O θα πρέπει να είναι ισοσταθμισμένα, όπως
φαίνεται στο παράδειγμα:
2ΝΗ3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O

4040
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2. Ο
 ξείδωση C από πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3
O C οξειδώνεται σε CO2 και το πυκνό διάλυμα HNO3

ανάγεται σε NO2.
5+

0

4+

4+

C + 4HNO3  CO2 + 4NO2 + 2H2O
4x1

1x4

3. Ο
 ξείδωση Ag από αραιό διάλυμα HNO3
O Ag οξειδώνεται σε AgNO3 και το αραιό διάλυμα HNO3
ανάγεται σε NO.

5+

0

1+

2+

3Ag + (3 + 1) HNO3  3AgNO3 + 1NO + 2H2O
1x3

3x1

Για να σχηματιστούν τα 3 mol AgNO3 χρειάζονται άλ-

λα 3 mol HNO3 (τα οποία δρουν ως οξύ). Δηλαδή στην
προκειμένη περίπτωση το HNO3 έχει διπλό ρόλο, δρα
ως οξειδωτικό και ως οξύ.

• Στην πραγματικότητα όταν επιδρά διάλυμα HNO3
σε ένα στοιχείο σχηματίζεται μίγμα οξειδίων του
αζώτου. Όσο αραιότερο είναι το διάλυμα τόσο περισσότερο NO εκλύεται και όσο πυκνότερο είναι το διάλυμα τόσο περισσότερο NO2 ελευθερώνεται.
41
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4. Οξείδωση CO από ΚΜnΟ4 παρουσία H2SO4
To CO οξειδώνεται σε CO2 και το Mn
Mn

2+

7+

2+

ανάγεται σε

δηλαδή σε Mn SO4, ενώ το K+ δε συμμετέχει

στην οξειδοαναγωγική δράση.
2+

7+

4+

2+

5CO+2KMnO4+3H2SO4  5CO2+2MnSO4+K2SO4+3H2O
2x5

5x2

• Ορισμένα οξειδωτικά όπως, το ΚΜnO4 (υπερμαγγανικό κάλιο), το K2Cr2O7 (διχρωμικό κάλιο) και
MnO2 απαιτούν όξινο περιβάλλον για την εκδήλωση
του οξειδωτικού τους χαρακτήρα. Συνήθως ως οξύ
στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται το H2SO4.
5. Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl

6
O FeCl2 οξειδώνεται σε FeCl3 και το Cr + του K2Cr2O7
3
ανάγεται σε Cr +, δηλαδή σε CrCl3.
2+

6+

3+

3+

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl  6FeCl3 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O
1x6

3x2

4242
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Υπολογίζουμε τη μεταβολή για το 1 άτομο Cr που είναι
3 και για το 1 άτομο Fe που είναι 1. Στη συνέχεια ο τύπος του K2Cr2O7 μας αναγκάζει να πάρουμε 2 άτομα Cr
και αντίστοιχα 6 άτομα Fe. Για το σχηματισμό των χλωριούχων αλάτων χρειάζονται 26 ιόντα Cl -. Απ’ αυτά 12

Cl - προέρχονται από το FeCl2 και 14 από το HCl.

• Οι αντιδράσεις με ΚΜnO4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανιχνεύσεις, καθώς το χρώμα του όξινου διαλύματος KMnO4 είναι ερυθροϊώδες και μετα2
τρέπεται σε άχρωμο (ιόντα Mn +). Αντίστοιχα, το

όξινο διάλυμα K2Cr2O7 έχει πορτοκαλί χρώμα και
3
μετατρέπεται σε πράσινο (ιόντα Cr +).

6. Ο
 ξείδωση SO2 από πυκνό διάλυμα HNO3
To SO2 ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να δράσει ως
αναγωγικό παρουσία οξειδωτικού και να δώσει
4+

6+

H2SO4 (SO2  H2SO4) ή ως οξειδωτικό παρουσία ανα4+

0

γωγικού και να δώσει S (SO2  S ),
Στην προκειμένη περίπτωση η παρουσία του HNO3
(ισχυρό οξειδωτικό) προκαλεί την αναγωγική δράση
43
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του H2SO4.
4+

5+

SO2 + 2HNO3

πυκνό
2x1

6+

4+

H2SO4 + NO2

1x2

7. Οξείδωση H2S από SO2
To H2S δρα ως αναγωγικό και το SO2 ως οξειδωτικό.

Δηλαδή έχουμε:
2-

4+

0

0

SO2 + 2H2S  S + 2S + 2H2O
4x1

2x2

• Οξειδωτική - αναγωγική δράση SO2
+ oξειδωτικό

Η2SO4 +...

SO2

+ αναγωγικό

S+...
44 /44
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8. Ο
 ξείδωση H2O2 από KMnO4 παρουσία H2SO4
To H2O2 παρουσία οξειδωτικού δρα ως αναγωγικό,
οπότε το οξυγόνο του οξειδώνεται H2O2

1-

0

 O2 + ...

Αντίθετα, παρουσία αναγωγικού το H2O2 δρα ως οξειδωτικό και το οξυγόνο του ανάγεται
H2O2

1-

 2H2O

2-

+ ...

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το KMnO4 ως οξειδωτικό

προκαλεί την αναγωγική δράση του H2O2. Δηλαδή,
1-

7+

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 
			
0

2+

 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

1x10

5x2

Γενική παρατήρηση
Να παρατηρήσουμε ότι με τη βοήθεια των κανονικών
δυναμικών οξείδωσης - αναγωγής (Ε°) μπορεί κανείς
να αναγνωρίσει σε μια οξειδοαναγωγική αντίδραση
ποιο σώμα είναι οξειδωτικό και ποιο αναγωγικό. Έτσι,
μπορεί να δοθεί τέλος στην ανάγκη απομνημόνευσης
των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών, που δίνονται
στους πίνακες 1.3 και που επί του παρόντος αποτελούν
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τη βάση για τη συμπλήρωση των αντιδράσεων οξειδοαναγωγής.

• Οξειδωτική - αναγωγική δράση H2O2
+ oξειδωτικό

0

O2 +...

H 2O 2

+ αναγωγικό
2-

H2O +...

Παράδειγμα 1.2
Διαθέτουμε δύο μεταλλικά δοχεία το ένα είναι από χαλκό και το άλλο από αλουμίνιο (αργίλιο). Σε ποιο από τα
δύο δοχεία θα αποθηκεύατε διάλυμα FeSO4 και σε ποιο

διάλυμα Mg(NO3)2;

4646
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
H αποθήκευση διαλύματος FeSO4 στο αλουμινένιο δοχείο προκαλεί την αντίδραση:

3FeSO4 + 2Al  Al2(SO4)3 + 3Fe
Αυτό συμβαίνει επειδή το Al είναι πιο δραστικό από το
Fe (θυμηθείτε τη σειρά ηλεκτροθετικότητας).
Αντίθετα, αν αποθηκεύσουμε το FeSO4 στο χάλκινο

δοχείο καμιά χημική αντίδραση δε λαμβάνει χώρα, καθώς ο Cu είναι λιγότερο δραστικός από το Fe. Επίσης
το διάλυμα του Mg(NO3)2 μπορεί να αποθηκευθεί σε

οποιοδήποτε δοχείο άφοβα, αφού τόσο το Al όσο και ο
Cu είναι λιγότερo δραστικά από το Mg.
Συνεπώς, το διάλυμα του FeSO4 προτείνεται να αποθη-

κευτεί στο χάλκινο δοχείο και το διάλυμα του Mg(NO3)2
στο αλουμινένιο δοχείο.
Εφαρμογή
Σε ποιο δοχείο θα επιλέγατε να αποθηκεύσετε διάλυμα
ZnCl2 σε σιδερένιο ή αλουμινίου;
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Παράδειγμα 1.3
Πόσα λίτρα Cl2 σε STP συνθήκες εκλύονται κατά την

αναγωγή 17,4 g MnO2 με περίσσεια διαλύματος HCl;

ΛΥΣΗ

Με βάση τη χημική εξίσωση έχουμε:
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
1 mol

1 mol

87 g

22,4 L

17,4 g

x;

ή

Συνεπώς, x = 4,48 L Cl2 σε STP.
Εφαρμογή
Πόσα λίτρα SO2 σε STP συνθήκες ελευθερώνονται κατά

την αντίδραση 6,35 g Cu με περίσσεια πυκνού διαλύματος H2SO4;

2,24 L
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Παράδειγμα 1.4
1,3 g μετάλλου (M) που είναι δραστικότερο από το H2

και εμφανίζεται στις ενώσεις του με αριθμό οξεδωσης
+2, διαλύεται σε περίσσεια αραιού διαλύματος H2SO4,

οπότε ελευθερώνονται 448 mL H2 σε STP. Ποια είναι η
σχετική ατομική μάζα, Ar, του Μ;

ΛΥΣΗ
		M + H2SO4
ή

αραιό

MSO4 + H2

1 mol		

1 mol

Αr g		

22400 mL

1,3 g		

=

448 mL

ή Αr = 65.
Εφαρμογή
5,6 g σιδήρου προστίθενται σε περίσσεια διαλύματος
HCl, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L H2 σε STP. Ποια είναι

η σχετική ατομική μάζα του σιδήρου; Να σημειωθεί ότι
στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης το μέταλλο
παίρνει συνήθως το μικρότερο αριθμό οξείδωσης.

49 / 22
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 49

4/11/17 9:49 AM

[1.3]
Ηλεκτροχημεία
Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος
Ηλεκτρόλυση - Μηχανισμός - Εφαρμογές
Ηλεκτροχημεία
Στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής έχουμε μεταφορά
ηλεκτρονίων από το αναγωγικό στο οξειδωτικό σώμα.
Όταν το αναγωγικό και το οξειδωτικό είναι σε άμεση
επαφή (π.χ. σ’ ένα διάλυμα) τότε έχουμε μια κλασική
οξειδοαναγωγική χημική αντίδραση. Av όμως τα δύο
αυτά σώματα δε βρίσκονται σε άμεση επαφή αλλά τα
ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το αναγωγικό στο οξειδωτικό σώμα μέσω μιας τρίτης ουσίας, όπως είναι ένας
μεταλλικός αγωγός, τότε μιλάμε για μια ηλεκτροχημική
αντίδραση. O δε κλάδος της χημείας που μελετά τις
αντιδράσεις αυτές ονομάζεται ηλεκτροχημεία. H ηλεκτροχημεία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος της χημείας με πολλές εφαρμογές, που περιλαμβάνει δύο
ενότητες:

5050
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1. Ηλεκτρόλυση
Κατά την ηλεκτρόλυση με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος προκαλείται μια οξειδοαναγωγική αντίδραση,
που δε θα μπορούσε από μόνη της να πραγματοποιηθεί. Κατ’ αυτό τον τρόπο μετατρέπεται η ηλεκτρική
ενέργεια σε χημική, η δε αντίστοιχη διάταξη ονομάζεται
ηλεκτρολυτικό στοιχείο. H ηλεκτρόλυση βρίσκει πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία, όπως για την παραγωγή πολλών ουσιών π.χ. Na, Ca, Al, Cl2, NaOH, στην

επιμετάλλωση, δηλαδή την κάλυψη της επιφάνειας
«αγενέστερων» μετάλλων (π.χ. Fe, Zn) από «ευγενέστερα» (π.χ. Au, Ag) κλπ.
2. Γαλβανικά στοιχεία (μπαταρίες)
Τα γαλβανικά στοιχεία είναι διατάξεις στις οποίες μετατρέπεται η χημική ενέργεια, που ελευθερώνεται από μια
αυθόρμητη αντίδραση οξειδοαναγωγής, σε ηλεκτρική.
H παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω χημικών αντιδράσεων (μπαταρίες), εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ήδη, πέρα από τις γνωστές εφαρμογές,
κατασκευάζονται μπαταρίες που κινούν αυτοκίνητα
(ηλεκτρικό αυτοκίνητο), ώστε να μειωθεί η μόλυνση
από την καύση της βενζίνης και ο θόρυβος από τις μηχανές εσωτερικής καύσης.
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Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος
Οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος είναι δύο ειδών:
1. Οι μεταλλικοί αγωγοί είναι μέταλλα ή κράματα που
οφείλουν την αγωγιμότητά τους στα ελεύθερα ηλεκτρόνια.
2. Οι ηλεκτρολυτικοί αγωγοί είναι τήγματα ιοντικών
ενώσεων (π.χ. αλάτων και υδροξειδίων μετάλλων) ή
υδατικά διαλύματα που περιέχουν ιόντα (π.χ. οξέων,
βάσεων και αλάτων). H ηλεκτρολυτική αγωγή οφείλεται
στη κίνηση ιόντων και ολοκληρώνεται, όπως θα δούμε
μέσω αντιδράσεων οξειδοαναγωγής.

• Διαφορές μεταλλικών και ηλεκτρολυτικών αγωγών:
α. η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του ηλεκτρολύτη προκαλεί διάσπαση (ηλεκτρόλυση), ενώ
μέσω του μεταλλικού αγωγού προκαλεί μόνο θερμικές μεταβολές.
β. με την αύξηση της θερμοκρασίας η αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη αυξάνεται, ενώ του μεταλλικού
αγωγού μειώνεται.
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Ηλεκτρόλυση
Ηλεκτρόλυση είναι η ηλεκτροχημική διεργασία κατά την
οποία πραγματοποιούνται οξειδοαναγωγικές χημικές
αντιδράσεις με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ένα απλό πείραμα, που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι ηλεκτρόλυση, περιγράφεται στο σχήμα 1.1. Μια ποσότητα NaCl θερμαίνεται και διατηρείται
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το σημείο τήξης του
NaCl, ώστε να μείνει σε υγρή κατάσταση. Δύο αδρανή ηλεκτρόδια εισάγονται στο τήγμα και μια πηγή συνεχούς ρεύματος συνδέεται με τα ηλεκτρόδια. Με την
εφαρμογή κατάλληλης διαφοράς δυναμικού μεταξύ των
ηλεκτροδίων λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες ηλεκτροχημικές αντιδράσεις.
Στην κάθοδο (αρνητικό ηλεκτρόδιο), όπου υπάρχει
περίσσεια ηλεκτρονίων οδεύουν λόγω έλξης τα κατιόντα Na+. Φθάνοντας εκεί προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια
(αναγωγή) και μεταπίπτουν σε ουδέτερα άτομα:
2Na+ + 2e-  2Na

Στην άνοδο (θετικό ηλεκτρόδιο), όπου υπάρχει έλ-

λειψη ηλεκτρονίων οδεύουν τα ανιόντα Cl-. Εκεί, απο-

βάλλουν ηλεκτρόνια (οξείδωση) οπότε μεταπίπτουν σε
ουδέτερα ασταθή άτομα και στη συνέχεια συνδέονται
ανά δύο σχηματίζοντας μόρια χλωρίου:
2Cl - - 2e-  2Cl  Cl2
53
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• Ηλεκτρόλυση: προέρχεται από τις Ελληνικές λέξεις, λύω (ελευθερώνω) και ηλεκτρισμός.
• To αδρανές ηλεκτρόδιο δρα απλά ως φορέας ρεύματος, χωρίς να συμμετέχει σε κάποια οξειδοαναγωγική αντίδραση. Συνήθως ως αδρανή ηλεκτρόδια
χρησιμοποιούνται ο λευκόχρυσος και ο γραφίτης.

Πειραματική διάταξη ενός ηλεκτρολυτικού στοιχείου.
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ee-

κάθοδος
άνοδος

Μπαταρία

Cl2(g)

Cl-

Na+

τήγμα NaCl

Na(s)

ΣΧΗΜΑ 1.1 Διαγραμματική απεικόνιση ηλεκτρόλυσης
τήγματος NaCl. Στην κάθοδο γίνεται αναγωγή και
σχηματίζεται νάτριο. Στην άνοδο γίνεται οξείδωση
και ελευθερώνεται χλώριο.
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Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μέσω του ηλεκτρολύτη δε ρέουν ηλεκτρόνια. Αυτά παράγονται από την πηγή του συνεχούς ρεύματος, φτάνουν από τον εξωτερικό
αγωγό στην κάθοδο και εκεί καταναλώνονται σε μια
αναγωγική αντίδραση. Άλλα ηλεκτρόνια γεννιούνται
στην άνοδο από μια οξειδωτική δράση και απομακρύνονται μέσω αυτής προς την πηγή. Συνοψίζοντας μπο
ρούμε να πούμε ότι

• ηλεκτρόλυση είναι το σύνολο των αντιδράσεων
οξείδωσης και αναγωγής που λαμβάνουν χώρα όταν
σε ένα τήγμα ή διάλυμα ηλεκτρολύτη (ηλεκτρολυτικό αγωγό) εφαρμόσουμε κατάλληλη διαφορά δυναμικού.
H συσκευή που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί ηλεκτρόλυση ονομάζεται ηλεκτρολυτικό στοιχείο ή βολτάμετρο (δοχείο, ηλεκτρόδια, πηγή ρεύματος).
Μηχανισμός ηλεκτρόλυσης
Τα προϊόντα ηλεκτρόλυσης τήγματος ιοντικής ένωσης
είναι προφανή π.χ. κατά την ηλεκτρόλυση τήγματος
βρωμιούχου μαγνησίου έχουμε:
2
κάθοδος (-): Μg + + 2e-  Mg (αναγωγή)

άνοδος (+): 2Br - - 2e- Br2 (οξείδωση)
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Στην περίπτωση όμως ηλεκτρόλυσης υδατικού διαλύματος ηλεκτρολύτη τα πράγματα περιπλέκονται. Δηλαδή, οι αντιδράσεις που γίνονται στην κάθοδο ή στην
άνοδο δεν είναι πλέον προφανείς, καθώς στο διάλυμα
εκτός από τα ιόντα του ηλεκτρολύτη υπάρχουν και μόρια νερού και τα προϊόντα ιοντισμού αυτού H3O+ και

OH-. Οι ουσίες αυτές μπορούν να πάρουν μέρος στις
ηλεκτροχημικές αντιδράσεις, ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους. Και δε φτάνει μόνο αυτό. Είναι δυνατόν
το ένα ή και τα δύο ηλεκτρόδια να προκαλέσουν δευτερεύουσες αντιδράσεις, είτε με τα προϊόντα της ηλεκτρόλυσης, είτε με το διάλυμα. Για να αποφευχθούν οι
αντιδράσεις των ηλεκτροδίων χρησιμοποιούμε συχνά
αδρανή ηλεκτρόδια π.χ. από λευκόχρυσο (Pt).

• Ιοντισμός νερού:
2 H2O  H3O+ + OH4 H2O  H+ + OH• Δυναμικό ηλεκτροδίου ιόντος μπορεί να οριστεί ως
η ελάχιστη διαφορά δυναμικού που πρέπει να εφαρμοστεί στο ηλεκτρολυτικό στοιχείο, ώστε να εκφορτιστεί το ιόν.
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H πρόβλεψη των αντιδράσεων που γίνονται στα
δύο ηλεκτρόδια μπορεί να γίνει με βάση τις τιμές των
κανονικών δυναμικών ηλεκτροδίου, E°, των διάφορων
ουσιών στο διάλυμα. To δυναμικό του ηλεκτροδίου
αποτελεί μέτρο της ευκολίας οξείδωσης ή αναγωγής
μιας ουσίας και συνεπώς συσχετίζεται με την ευκολία
εκφόρτισης των ιόντων στο διάλυμα. Την έννοια όμως
του κανονικού δυναμικού θα θίξουμε σε επόμενο κεφάλαιο, γι’ αυτό επί του παρόντος θα αρκεστούμε στην
καταγραφή μιας σειράς εκφόρτισης κατιόντων και ανιόντων, με βάση την οποία θα μπορούμε να προβλέπουμε τα προϊόντα ηλεκτρόλυσης. Να σημειωθεί ότι η σειρά αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι τα ιόντα έχουν
παραπλήσιες συγκεντρώσεις στον ηλεκτρολυτικό αγωγό και ότι τα ηλεκτρόδια είναι αδρανή.
1. Στην κάθοδο η σειρά εκφορτίσεως για τα συνήθη
κατιόντα είναι:
3+

Αu

2+

2+

, Ag+, Cu

, Pt

2+

[H2O], Fe

3+

, Cr

2+

, H+ (οξύ), Pb

2+

, Zn

2+

, Mn

3+

, Al

2+

, Sn

2+

, Mg

2+

, Ni

,
2+

, Na+, Ca

,

2+

Ba

, K+

Για παράδειγμα κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος AgNO3, στην κάθοδο εκφορτίζεται εκλεκτικά το
Ag+ έναντι του ιόντος H+. Δηλαδή έχουμε:
58 /58
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2Ag+ + 2e-  2Ag και όχι 2H+ + 2e-  H2.

Ομοίως, αν ηλεκτρολυθεί διάλυμα NaCl, στην κάθοδο
σχηματίζεται H2 και όχι Na.

2. Στην άνοδο η σειρά εκφορτίσεως για τα συνήθη
ανιόντα είναι:
2-

S , OH- (βάση), I-, [H2O], Br-, Cl-,
οξυγονούχα ιόντα, FΔηλαδή αν ηλεκτρολυθεί υδατικό διάλυμα NaCl, στην
άνοδο έχουμε:
2Cl-  Cl2 + 2e- και όχι
1
O2 + 2e2OH  H2O +
2
Av ηλεκτρολυθεί διάλυμα Na2SO4 στην άνοδο έχουμε
έκλυση O2, που οφείλεται στην αντίδραση:
1
O2.
2ΟΗ- - 2e-  H2O +
2

• Να παρατηρήσουμε ότι η σειρά εκφόρτισης των κατιόντων και ανιόντων είναι η αντίστροφη της σειράς
δραστικότητας των μετάλλων και αμετάλλων, αντίστοιχα.
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• O σχηματισμός Η2 κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού
διαλύματος NaCl οφείλεται στην αντίδραση:
2H2O + 2e-  H2 + 2OH• O σχηματισμός O2 κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος AgNO3 οφείλεται στην αντίδραση:
2H2O  4H+ + O2 + 4e• Οι κυριότερες εφαρμογές της ηλεκτρόλυσης είναι:
1. παρασκευές
α. μετάλλων π.χ. Na
β. αμετάλλων π.χ. Cl2
γ. ενώσεων π.χ. NaOH
2. καθαρισμός μετάλλων
3. επιμετάλλωση.

Για την εμπέδωση των παραπάνω δίνεται σειρά παραδειγμάτων.
Παραδείγματα ηλεκτρολύσεων - Εφαρμογές
α. Ηλεκτρόλυση διαλύματος H2SO4 (με ηλεκτρόδια
Pt)

H σύσταση του ηλεκτρολυτικού αγωγού είναι: H+, OH-,
2-

SO4 , H2O.
6060
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Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα
είναι:
κάθοδος (-): 2Η++ 2e-  H2
άνοδος (+): 2ΟΗ-  Η2Ο +

1
Ο2 + 2e2

β. Ηλεκτρόλυση διαλύματος KOΗ (με ηλεκτρόδια Pt)
H σύσταση του ηλεκτρολυτικού αγωγού είναι: K+, OH-,

H+, H2O.

Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που διεξάγονται είναι:
κάθοδος (-): 2Η2O + 2e-  H2 + 2OHάνοδος (+): 2ΟΗ-  Η2Ο +

1
Ο2 + 2e2

γ. Ηλεκτρόλυση διαλύματος NaCl (με ηλεκτρόδια C)
Σύσταση ηλεκτρολυτικού αγωγού: Na+, Cl-, H+, OH-,
H2O.

Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:
κάθοδος (-): 2Η+ + 2e-  H2 ή ορθότερα
2Η2Ο + 2e-  H2 + 2OH-

άνοδος (+): 2Cl -  Cl2 + 2eH μέθοδος αυτή αξιοποιείται για τη βιομηχανική παρασκευή του NaOH και Cl2 (βλέπε σχήμα 1.2).
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3

5
4

6

11

2
9
7
1

12

13

14
15

8

1. πυκνό ΝaΟΗ 2. αραιό ΝaΟΗ 3. άνοδος+ 4. διάφραγμα ημιπερατό από ιόντα 5. κάθοδος - 6. Cl2
7. Cl- 8. H2O 9. Na+ 10. H2O 11. H2 12. OH13. ΝaΟΗ(aq) 14. H2O 15. H2O(l)
ΣΧΗΜΑ 1.2. Διαγραμματική απεικόνιση της ηλεκτρόλυσης υδατικού διαλύματος χλωριούχου νατρίου για
την παραγωγή καυστικού νατρίου και χλωρίου.
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δ. Ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4 (με ηλεκτρόδια
Pt)
H2O.

2-

, SO 4 , H+, OH -,

2+

Σύσταση ηλεκτρολυτικού αγωγού: Cu

Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα:
κάθοδος (-): Cu

2+

+ 2e-  Cu

άνοδος (+): 2ΟΗ - Η2Ο +

1
Ο2 + 2e2

ε. Ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4 (με ηλεκτρόδια
Cu)
Σύσταση ηλεκτρολυτικού αγωγού:
22
Cu +, SO4 , Η+, OH-, H2O και Cu.

Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα:
2
κάθοδος (-): Cu + + 2e-  Cu
άνοδος (+): Cu Cu

2+

+ 2e-

Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται μεταφορά μετάλλου από
την κάθοδο στην άνοδο. H τελευταία ηλεκτρόλυση χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μετάλλων, όπως διαγραμματικά απεικονίζεται στο σχήμα 1.3.
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2
Fe +
2
Zn +

-

e-

2
Cu +

-

2-

SO 4

χαλκός προς

Kαθαρός

μπαταρία

μέταλλα π.χ. Au καταβυθίζονται.

ξεις) όπως π.χ. Zn παραμένουν στο διάλυμα, ενώ τα λιγότερο ηλεκτροθετικά

ΣΧΗΜΑ 1.3 Καθαρισμός Cu με ηλεκτρόλυση. Tα δραστικά μέταλλα (προσμί-

Ag, Au, Pt, κ.τ.λ.

Προσμίξεις

SO 4

2-

καθαρισμό)

(χαλκός προς

‘Ανοδος

+

e-

+

Μια άλλη σημαντική εφαρμογή της ηλεκτρόλυσης είναι
η επιμετάλλωση. Στη βιομηχανία μεταλλικών αντικείμενων (μαχαιροπήρουνα, διακοσμητικά, αυτοκίνητα κλπ.)
ένα αντικείμενο φτιαγμένο από ένα μέταλλο ή κράμα
συχνά επικαλύπτεται από ένα στρώμα άλλου «ευγενέστερου» μετάλλου, είτε για προστασία, είτε για διακόσμηση. Μια από τις συνηθέστερες μεθόδους επιμετάλλωσης είναι η ηλεκτρόλυση. To αντικείμενο που πρόκειται να επιμεταλλωθεί γίνεται κάθοδος και μια ποσότητα από το μέταλλο γίνεται άνοδος, όπως φαίνεται στο
σχήμα 1.4. Tα ηλεκτρόδια εμβαπτίζονται σε διάλυμα
άλατος του ευγενούς μετάλλου και συνδέονται με την
πηγή συνεχούς ρεύματος.
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πηγή ρεύματος

e-

e-

e-

e-

eAg

Ag+
Ag+

e-

Ag

άνοδος

κάθοδος

ΣΧΗΜΑ 1.4. Επαργύρωση κουταλιού με ηλεκτρόλυση.
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[1.4]
Νόμος ηλεκτρόλυσης
Νόμοι Faraday - Υπολογισμοί
H πειραματική μελέτη του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης οδήγησε τον Faraday (1833) στον προσδιορισμό
σχέσεων μεταξύ των μαζών που ελευθερώνονται (προϊόντα ηλεκτρόλυσης) και της ποσότητας ηλεκτρισμού
που διέρχεται από τον ηλεκτρολυτικό αγωγό. Οι ποσοτικές αυτές σχέσεις περιγράφονται από τους ακόλουθους δύο νόμους:
Πρώτος νόμος. H μάζα της ουσίας που αποτίθεται
σε κάθε ηλεκτρόδιο είναι ανάλογη της ποσότητας του
ηλεκτρισμού (ηλεκτρικού φορτίου) που διέρχεται από
τον ηλεκτρολυτικό αγωγό.
Δεύτερος νόμος. Οι μάζες των διαφορετικών ιόντων που αποτίθενται στα ηλεκτρόδια κατά τη δίοδο
της ίδιας ποσότητας ηλεκτρισμού (ηλεκτρικού φορτίου)
είναι χημικά ισοδύναμες, είναι δηλαδή ανάλογες προς
τα γραμμοϊσοδύναμα (g-eq) αυτών.
Ένα γραμμοϊσοδύναμο (g-eq) ιόντος ισούται με το
πηλίκο του mol αυτού δια του αριθμού των στοιχειωδών φορτίων αυτού. Δηλαδή, για ένα ιόν της μορφής
67
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n
Μ + έχουμε: 1 g - eq = 1mol/n

Σήμερα για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των
ουσιών που ελευθερώνονται στην κάθοδο και στην άνοδο δε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τους νόμους του
Faraday. Εξ’ άλλου τα τελευταία χρόνια οι εκφράσεις
γραμμοϊσοδύναμο (g - eq) τείνουν να εξαλειφθούν από
τη διεθνή βιβλιογραφία.
O υπολογισμός των ηλεκτρολυόμενων μαζών μπορεί εύκολα να γίνει με βάση τη στοιχειομετρία των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά
την ηλεκτρόλυση.
Για τους υπολογισμούς αυτούς θα πρέπει επίσης να
γνωρίζουμε ότι,
23

• NΑ (6,02 10 ) ηλεκτρόνια έχουν φορτίο 96 500 C.
H ποσότητα αυτή του φορτίου ονομάζεται σταθερά
Faraday και συμβολίζεται, F.
23

F= NA e = 6,02 10

mol

-1

 1,062 10

-19

C = 96 500 C mol

-1
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O Michael Faraday (1791 - 1867)

ήταν ένα από τα δέκα παιδιά ενός Άγγλου σιδηρουργού, εγκατέλειψε το
σχολείο σε ηλικία 12 ετών για να εργασθεί σ’ ένα βιβλιοπωλείο.
O εργοδότης του (εντελώς παράδοξα
για κείνη την εποχή) του επέτρεψε την μελέτη τις
ελεύθερες ώρες του. Όταν έγινε 21 ετών επισκέφτηκε τον Davy καθηγητή στο Βασιλικό Ινστιτούτο. O
Davy εξεπλάγη από τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό
και του προσέφερε θέση βοηθού στο Ινστιτούτο.
O Faraday μεταξύ άλλων μελέτησε την υγροποίηση
των αερίων και ανακάλυψε το βενζόλιο. Κυρίως όμως
έγινε γνωστός από τις εργασίες του στον ηλεκτρισμό. Εκτός των άλλων είναι ο πρώτος που ανακάλυψε τον ηλεκτρικό κινητήρα. Για πολλά χρόνια αρρώστησε από τα υλικά που χρησιμοποιούσε στα πειράματά του, κατά πάσα πιθανότητα από τον υδράργυρο. Ευτυχώς όμως, η υγεία του αποκαταστάθηκε
και συνέχισε απρόσκοπτα το επιστημονικό του έργο.
Όσο ήταν στη ζωή δεν έτυχε της αναγνώρισης που
θα έπρεπε. Ωστόσο, ο ίδιος ένιωθε βαθιά ικανοποίηση για τα επιτεύγματά του.
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Για παράδειγμα κατά την ηλεκτρόλυση τήγματος NaCl
λαμβάνουν χώρα οι αντιδράσεις:

Kάθοδος: 2Na+ + 2e-  2Na
΄Aνοδος: 2Cl - - 2e-  Cl2
Απ’ αυτές προκύπτει ότι:

Κατά τη δίοδο 2 mol e- ελευθερώνονται 2 mol ΝΑ και
1 mol Cl2.

ή 2  96 500 C ελευθερώνουν 2 mol NA και 1 mol Cl2.

Παράδειγμα 1.5
Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος H2SO4 εκλύονται

στην άνοδο 32 g O2. Ποιο είναι το φορτίο που πέρασε

μέσα από το διάλυμα;
ΛΥΣΗ

΄Aνοδος: 2ΟΗ- - 2e-  H2O +

1
2 mol

2 mol eή

2  96 500 C
x

1
O
2 2

=

16 g
32 g

x = 4  96 500 C

Εφαρμογή
Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος NaOH εκλύονται
στην άνοδο 8 g O2.
7070
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Ποιο είναι το φορτίο που πέρασε από το διάλυμα;

(1 F)
Παράδειγμα 1.6
Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4 χρησιμοποι-

ούνται ηλεκτρόδια Cu που ζυγίζουν 20 g το καθένα, ενώ
από τον ηλεκτρολύτη πέρασε φορτίο 9 650 C. Ποια είναι η μάζα των ηλεκτροδίων μετά την ηλεκτρόλυση;
ΛΥΣΗ

Kάθοδος: Cu + + 2e-  Cu
2
Άνοδος: Cu - 2e-  Cu +
2

Με φορτίο 2 NA e- αποτίθεται 1 mol Cu και διαλύεται
2
1 mol Cu +

ή

2  96 500 C

‘‘

64 g
=

9650 C		

‘‘

64 g

=

x		

y

x = 3,2 g και y = 3,2 g
Άρα μετά την ηλεκτρόλυση έχουμε:
mκαθόδου = (20 + 3,2) g = 23,2 g
mανόδου = (20 - 3,2) g = 16,8 g
71
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Εφαρμογή
Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4 χρησιμο

ποιούνται ηλεκτρόδια Cu, που ζυγίζουν 30 g το καθένα,
ενώ από τον ηλεκτρολυτικό αγωγό πέρασε φορτίο
19 300 C. Ποια είναι η διαφορά μάζας ανάμεσα στα δύο
ηλεκτρόδια μετά την ηλεκτρόλυση;

(12,8 g)

7272
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
TH ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ (s)

ΦΟΡΤΙΟ (C)
q = it

MOL e1F = 96 500 C και αντιστοιχεί σε ΝΑ e-

MOL ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ
Με βάση τη στοιχειομετρία των χημικών εξισώσεων

ΜΑΖΑ ΄Η ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 mol αντιστοιχεί σε μάζα Ar g και σε όγκο
22,4 L (STP)
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Γνωρίζεις ότι...
Τεχνητή φωτοσύνθεση
To πρόβλημα των καυσίμων εξακολουθεί και είναι
οξύ. To πετρέλαιο, το κάρβουνο και το φυσικό αέριο αρχίζουν να λιγοστεύουν και είναι ήδη ακριβά.
Επιπλέον επιβαρύνουν δυσανάλογα το περιβάλλον. To ιδανικό θα είναι ένα καύσιμο που «ποτέ
δε θα τελειώνει» και κατά τη χρήση του δε θα μολύνει την ατμόσφαιρα. Ένα τέτοιο καύσιμο είναι
το υδρογόνο. Από πρώτη όψη αυτό μπορεί να
παράγεται με ηλεκτρόλυση νερού. Όμως, η απαιτούμενη για την ηλεκτρόλυση ενέργεια είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα παίρνουμε από την
καύση του H2.
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H φύση όμως μας έχει προμηθεύσει το «εργοστάσιο» για την παραγωγή του H2. To χημικό αυτό

εργοστάσιο υπάρχει ακόμα και σε κάθε αυλή των
σπιτιών. Και αυτό δεν είναι άλλο από τα πράσινα
φύλλα των φυτών και η διαδικασία είναι η πιο ζωογόνα οξειδοαναγωγική αντίδραση, η φωτοσύνθε-

ση. Με αυτήν παράγονται γλυκόζη, κυτταρίνη και
άμυλο, αποθηκεύοντας την ηλιακή ενέργεια σαν
μελλοντικό καύσιμο, το ξύλο.

Η2
φως

Ο2

Η2Ο

ημιαγωγός

μέταλλο

φωτοηλεκτροχημικό στοιχείο
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Αυτή τη λογική προσπαθούν οι επιστήμονες να την
υλοποιήσουν και να παράγουν H2 από ηλεκτρόλυση νερού με μόνη πηγή ενέργειας το ηλιακό φως.
Αυτό το προσπαθούν με τα λεγόμενα φωτοηλε-

κτροχημικά στοιχεία τα οποία είναι ηλεκτρολυτικά
στοιχεία τα οποία πραγματοποιούν την αντίδραση
Η2Ο  Η2 +

1
Ο2
8

χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως. Προσέξτε, αυτά
διαφέρουν από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία
μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε ροή ηλεκτρονίων (ρεύμα). Αυτά όπως είπαμε παράγουν H2

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο.

Oι συσκευές αυτές σαν άνοδο χρησιμοποιούν ημια-

γωγούς και σαν κάθοδο αδρανή μέταλλα, όπως π.χ.
λευκόχρυσο. H απόδοση των φωτοηλεκτροχημικών
στοιχείων φτάνει το 10%, ενώ εκείνη της φωτοσύνθεσης μόλις το 3%. H απόδοση αυτή μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση ορισμένων χρωστικών οι οποίες
απορροφούν έντονα την ηλιακή ακτινοβολία. Για
ακόμα μια φορά η επιστήμη αντιγράφει τη φύση,
διότι μην ξεχνάτε ότι στα πράσινα φύλλα υπάρχει η

χλωροφύλλη η οποία απορροφά το κόκκινο και το
μπλε από τα μήκη κύματος του ηλιακού φωτός.
76 / 30
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 76

4/11/17 9:49 AM

Ανακεφαλαίωση
1. Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.) ενός ιόντος σε μια ιοντική
ένωση είναι το φορτίο του ιόντος. Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια ομοιοπολική ένωση ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το
άτομο αν τα ζεύγη ηλεκτρονίων δοθούν σ’ εκείνο το
άτομο που τα έλκει περισσότερο.
2. Σ
 ήμερα πλέον οξείδωση ονομάζεται η αύξηση του
Α.Ο. και αναγωγή η ελάττωση του Α.Ο.
3. Ο
 ι αντιδράσεις διακρίνονται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγικές και μη οξειδοαναγωγικές ή μεταθετικές.
4. Ο
 ξειδωτικά σώματα ονομάζονται τα σώματα (στοιχεία ή ενώσεις) που προκαλούν οξείδωση, γιατί
περιέχουν άτομα που μπορούν να αναχθούν. Αναγωγικά σώματα ονομάζονται τα σώματα (στοιχεία ή
ενώσεις) που προκαλούν αναγωγή, γιατί περιέχουν
άτομα που μπορούν να οξειδωθούν.
5. H
 ισοστάθμιση (εύρεση συντελεστών) των αντιδράσεων οξειδοαναγωγής στηρίζεται στην παρατήρηση
ότι η συνολική αύξηση του Α.Ο. του αναγωγικού πρέπει να είναι κατ’ απόλυτη τιμή ίση με τη συνολική
77
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ελάττωση του αριθμού οξείδωσης του οξειδωτικού.
6. Η
 λεκτρόλυση ονομάζεται το σύνολο των αντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής που λαμβάνουν χώρα,
όταν σε ένα τήγμα ή διάλυμα ηλεκτρολύτη εφαρμόσουμε κατάλληλη διαφορά δυναμικού.
7. H σειρά εκφόρτισης στην κάθοδο για τα συνήθη κατιόντα όταν βρίσκονται σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις και με αδρανή ηλεκτρόδια είναι:
Au

3+

, Pt

2+

[H2O], Fe
Ca

2+

, Ba

, Ag+, Cu

2+

2+

, Cr

3+

2+

, Zn

, Η+(οξύ), Pb

2+

, Mn

2+

, Al

2+

3+

, Sn

, Mg

2+

2+

, Ni

2+

,

, Na+,

, K+.

H σειρά εκφόρτισης στην άνοδο για τα συνήθη ανιόντα, όταν βρίσκονται σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις και με αδρανή ηλεκτρόδια, είναι:
2-

S , OH - (βάση), I -, [H2O], Br -, Cl - , οξυγονούχα

ιόντα, F -.

8. Κατά την ηλεκτρόλυση άνοδος είναι το θετικό ηλεκτρόδιο, στο οποίο λαμβάνει χώρα οξείδωση και κάθοδος είναι το αρνητικό ηλεκτρόδιο, στο οποίο λαμβάνει χώρα αναγωγή.
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9. O
 υπολογισμός των ποσοτήτων που ελευθερώνονται στα δύο ηλεκτρόδια μπορεί να γίνει εύκολα με
τη στοιχειομετρία. Για τους υπολογισμούς θα πρέπει
να γνωρίζουμε ότι: 1 mol e- (NA ηλεκτρόνια) έχουν
φορτίο 1 Faraday (96 500 C).
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Λέξεις - κλειδιά
Αριθμός Οξείδωσης
Οξείδωση
Avαγωγή
Οξειδοαναγωγική αντίδραση
Μεταθετική αντίδραση
Οξειδωτικό σώμα
Αναγωγικό σώμα
Ηλεκτρόλυση
Ηλεκτρολυτικά στοιχεία
Μεταλλικοί αγωγοί
Ηλεκτρολυτικοί αγωγοί
Άνοδος
Κάθοδος
Σειρά εκφόρτισης
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα
Ερωτήσεις επανάληψης
1. T
 ι είναι αριθμός οξείδωσης ατόμου ή ιόντος;
2. Π
 οιοι πρακτικοί κανόνες χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του Α.O.;
3. Π
 ώς ορίζεται σήμερα η οξείδωση και η αναγωγή;
4. Π
 ώς διακρίνεται μια οξειδοαναγωγική από μια μεταθετική αντίδραση;
5. T
 ι ονομάζεται οξειδωτική ουσία και τι αναγωγική;
6. T
 ι ονομάζεται ηλεκτρόλυση;
7. Π
 οιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των
ηλεκτρολυτικών και μεταλλικών αγωγών;
8. T
 ι ονομάζεται κάθοδος κατά την ηλεκτρόλυση και τι
φαινόμενο λαμβάνει χώρα σε αυτή;
9. T
 ι ονομάζεται άνοδος κατά την ηλεκτρόλυση και τι
φαινόμενο λαμβάνει χώρα σε αυτή;
81
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10. Ποια είναι η σειρά εκφόρτισης των κυριότερων κατιόντων όταν αυτά βρίσκονται σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις;
11. Ποια είναι η σειρά εκφόρτισης των κυριότερων ανιόντων όταν αυτά βρίσκονται σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις;
12. Ποιο είναι το φορτίο 1 mol ηλεκτρονίων;
Ασκήσεις - Προβλήματα
α.	Ορισμοί - Αριθμός οξείδωσης - οξείδωση - αναγωγή
13. Ν
 α βρείτε τον αριθμό οξείδωσης του P στις ουσίες:
		 Η3PO4, P4, PH3, H3PO3.
14. Να βρείτε τον αριθμό οξείδωσης του Mn στις ουσίες:
		MnO2, K2MnO4 (μαγγανικό κάλιο), KMnO4 (υπερμαγγανικό κάλιο).

15. Ν
 α βρείτε τον αριθμό οξείδωσης του Cl στις ουσίες:
		HCl, HClO, KClO3, Cl2, KClO4, ClO-Ca-Cl (χλώριο
υποχλωριώδες ασβέστιο ή χλωράσβεστος).
82 /82
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16. Ν
 α συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:
α. Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια ομοιοπολική ένωση, ονομάζεται το .................... ....................
που θα αποκτήσει το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν σ’ εκείνο το άτομο
που.................... .....................
β. Οξείδωση είναι η .................... του Α.Ο. ενός ατόμου ή ιόντος.
γ. Οξειδωτικά σώματα ονομάζονται τα σώματα που
προκαλούν ..................., γιατί περιέχουν άτομα που
μπορούν να .................... .
δ. Αναγωγικά σώματα ονομάζονται τα σώματα που
προκαλούν ...................., γιατί περιέχουν άτομα που
μπορούν να .................... .
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17. Σε κάθε ουσία της πρώτης στήλη να αντιστοιχίσετε τον Α.Ο. του αζώτου σ’ αυτή την ουσία που είναι
γραμμένη στη δεύτερη στήλη.

		

1η στήλη

2η στήλη

		

ΗΝΟ3

-2

		

ΝΟ2

0

		

ΗΝΟ2

-3

		

ΝΟ

+5

		

Ν2Ο

+4

		

Ν2

+1

		

ΝΗ2ΟΗ

-1

		

ΝΗ2ΝΗ2

+2

		

ΝΗ3

+3
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18. Ν
 α χαρακτηρίσετε με ένα Σ κάθε σωστή από τις
επόμενες προτάσεις και με ένα Λ κάθε λανθασμένη
πρόταση.
		α. Κάθε αποβολή ηλεκτρονίων είναι οξείδωση.
		β. Σε κάθε οξείδωση παρατηρείται πραγματική
αποβολή ηλεκτρονίων.
γ. Κάθε πρόσληψη ηλεκτρονίων είναι αναγωγή.
δ. Σε κάθε αναγωγή παρατηρείται πραγματική πρόσληψη ηλεκτρονίων.
ε. Οξειδωτικό σώμα είναι αυτό που οξειδώνεται.
στ. Αναγωγικό σώμα είναι αυτό που ανάγεται.
19. Για την αντίδραση 2Na + Br2 4 2NaBr ποια από τις
ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;
α. To Na ανάγεται.
β. To Br2 οξειδώνεται.

γ. To Na δρα ως αναγωγικό.
δ. To Br2 δρα ως αναγωγικό.
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20. Σε κάθε μια έκφραση της πρώτης στήλης, να αντιστοιχίσετε την αντίστοιχη έννοια της δεύτερης στήλης.
Ι

ΙΙ

αποβολή ηλεκτρονίων

ανάγεται

αύξηση αριθμού οξείδωσης

αναγωγή

οξειδωτικό

oξείδωση

αναγωγικό

οξείδωση

πρόσληψη ηλεκτρονίων

οξειδώνεται

ελάττωση αριθμού οξείδωσης

αναγωγή

21. Γιατί ο ορισμός «οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ενός ατόμου ή ιόντος» είναι γενικότερος από τον ορισμό «οξείδωση είναι η αποβολή
ηλεκτρονίων»;
22. Π
 οια από τις επόμενες θερμικές διασπάσεις δεν είναι οξειδοαναγωγή;
θ
α. 2ΗgO  2Hg + O2
θ
β. 2KClO3  2KCl + 3O2
8686
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θ

γ. CaCO3
CaO + CO2
θ

δ. CH4
C + 2H2
23. Να συμπληρώσετε κάθε κενό με μια λέξη:
Στην αντίδραση: C + O2  CO2, ο C είναι

...................... σώμα.

Στην αντίδραση: C + 2H2  CH4, ο C είναι
...................... σώμα.

24. Ν
 α καθορίσετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα σε κάθε μια από τις ακόλουθες αντιδράσεις:
P + 5HNO3  H3PO4 + NO2 + H2O
CO + FeO  Fe + CO2
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
3Ag+4HNO3  3AgNO3 +NO+2H2O
Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2
25. Στην αντίδραση: SO2 + 2H2S 3S + 2H2O, το

SO2 δρα ως ...................... σώμα, γιατί το θείο

......................από A.O. = + 4 σε A.O. = ......................
Στην αντίδραση: SO2 + 2HNO3  H2SO4 + NO2,

το SO2 δρα ως ...................... σώμα, γιατί το θείο

......................από A.O. = + 4 σε A.O. =...................

87
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26. Σ
 την αντίδραση: H2O2 + 2HI  I2 + 2H2O, το

H2O2 δρα ως ................... σώμα, γιατί το οξυγόνο
......................από A.O. = - 1 σε A.O. =......................

Στην αντίδραση:
5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 +

+ 8H2O, το H2O2 δρα ως ......................σώμα, γιατί το
οξυγόνο............. από A.O. = - 1 σε
A.O. = ......................
27. Σ
 ε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις το SO2 δρα
ως οξειδωτικό;

α. SO2 + 2HNO3

πυκνό

H2SO4 + 2NO2

β. SO2 + Cl2+2H2O  2HCl + H2SO4
γ. SO2 + 2Mg  2MgO + S
δ. 2SO2 + O2  2SO3
28. Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις το H2S δρα
ως οξειδωτικό;

α. H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2Ο
β. H2S + Cl2  2HCl + S
γ. 3H2S + 2HNO3

αρ

3S + 2NO + 4H2O

δ. H2S + Mg  MgS + H2

88 /88
34/- 35
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 88

4/11/17 9:49 AM

29. Σε βιβλίο οργανικής χημείας αναφέρονται οι ακόλουθες 3 αντιδράσεις:
α. 2CHCl3+ O2  2COCl2+ 2HCl
β. 2CHCl3 +

3
O2  2COCl2 + Cl2 + H2O
2

γ. CHCl3 + 4NaOH  HCOONa + 3NaCl + 2H2O
Να σημειώσετε ποιες είναι οξειδοαναγωγικές και
ποια δεν είναι.
β. Συμπλήρωση αντιδράσεων
30. Να συμπληρώσετε όσες από τις ακόλουθες αντιδράσεις γίνονται:
α. Mg + HCl 
β. Cu + HBr 
γ. Fe + H2SO4(αρ) 
δ. Cl2 + MgΙ2 
ε. Ι2 + ΝaBr 
στ. Zn + CuSO4 
ζ. F2 + MgCl2 
η. Br2 + NaF 
θ. Cu + AgNO3 
ι. Cl2 + Al2S3 

89
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31. Ν
 α βρείτε τους συντελεστές των επόμενων αντιδράσεων:
		

P + HNO3+ H2O

αραιό

αραιό

H3PO4 + NO

		

Al + HNO3

		

FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O

		

MnO2 + HBr  MnBr2 + Br2 + H2O

		

KMnO4+ H2S + H2SO4  MnSO4+ K2SO4+ S + H2O

		

K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Al(NO3)3 + NO + H2O

32. Να συμπληρώσετε τις επόμενες αντιδράσεις:
		
		

P + HNO3
C + H2SO4

αραιό
πυκνό

H3PO4 +......
CO2 +...

αραιό

		

Ag + HNO3

		

KMnO4 + FeCl2 + HCl 

		

K2Cr2O7 + CO + H2SO4 

9090
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33. Ν
 α συμπληρώσετε τις ακόλουθες αντιδράσεις:
		

NaBrO + NH3  N2 + ...

		

KClO3 + FeSO4 + H2SO4  KCl + ....
Ca

		
		
		

Cl
ClO

+ SnSO4 + H2SO4  Ca

Cu2O + HNO3
FeO + H2SO4

αραιό
πυκνό

Cl
Cl

+ .....

Cu(NO3)2 + ...
Fe2(SO4)3 + ...

34. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες αντιδράσεις:
		

SO2 + H2S  S + S +...

		

SO2 + Mg  MgO +...
πυκνό

		

SO2 + HNO3

		

SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 

NO2 +...

35. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες αντιδράσεις:
Η2Ο2 + ΗΙ  Ι2 +

Η2Ο2 + FeCl2+ HCl  FeCl3 +

H2O2 + KMnO4 + H2SO4  MnSO4+
91
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36. Κ
 ατά την αντίδραση χλωρίου με πυκνό διάλυμα
KOH σχηματίζεται KCl και KClO3.
Cl2 + KOH  KCl + KClO3

		Να βρείτε ποιο στοιχείο ανάγεται και ποιο οξειδώνεται στην αντίδραση αυτή και να προσπαθήσετε
να τη συμπληρώσετε.

γ. Στοιχειομετρικά προβλήματα
37. Π
 οιος είναι ο όγκος του εκλυόμενου NO σε STP
συνθήκες κατά την πλήρη διάλυση 21,6 g Ag σε
αραιό διάλυμα νιτρικού οξέος;

1,49 L
38. 10g ακάθαρτου χαλκού διαλύονται σε περίσσεια
πυκνού θερμού διαλύματος H2SO4 και εκλύονται

3,36 L SO2 σε STP συνθήκες. Ποια η % περιεκτικότητα του ακάθαρτου Cu σε καθαρό; (Θεωρούμε ότι
οι προσμίξεις δεν αντιδρούν με το H2SO4).

95,25%

92 / 36
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39. 2
 0 g κράματος Cu-Zn προστίθενται σε περίσσεια
διαλύματος HCl και εκλύονται 4,48 L H2 σε STP συνθήκες. Ποια η % περιεκτικότητα του κράματος σε
Cu;

35%
40. 2
 7,95 g κράματος Cu-Ag διαλύονται πλήρως σε περίσσεια πυκνού διαλύματος H2SO4 και εκλύονται
4,48 L SO2 σε STP συνθήκες. Ποια η σύσταση του
κράματος;

6,35 g - 21,6 g
41. Μ
 έταλλο M έχει ατομικό αριθμό 20 και είναι πιο αναγωγικό από το H2. 8 g του M διαλύονται σε περίσσεια διαλύματος HCl και εκλύονται 4,48 L H2 σε stp.
Ποια είναι η σχετική ατομική μάζα του Μ;

40
42. Πόσος ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος διαλύματος KMnO4 0,1 M που χρειάζεται για την πλήρη
οξείδωση 200 mL διαλύματος FeSO4 0,5 M παρουσία H2SO4;

200 mL
93 / 36 - 37
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43. 200 mL διαλύματος KMnO4 (A) χρειάζονται για να

οξειδώσουν πλήρως 40 mL διαλύματος SnCl2
0,2 M παρουσία HCl. Ποια η περιεκτικότητα του (A)
-1
σε mol L (Molarity);

0,016 M

* 44. Av γνωρίζουμε ότι 11,9 g Sn απαιτούν για να οξειδωθούν πλήρως σε μια και μόνη χλωριούχο ένωση SnClx 400 mL διαλύματος KMnO4 0,1 M παρουσία HCl, να υπολογίσετε ποιο είναι το x;

2

		

45. Ν
 α χαρακτηρίσετε κάθε σωστή πρόταση με ένα Σ
και κάθε λανθασμένη με ένα Λ και να αιτιολογήσετε
τις απαντήσεις σας.
α. Σ
 την άνοδο κατά την ηλεκτρόλυση οδεύουν τα
κατιόντα.
		 β. Στην άνοδο κατά την ηλεκτρόλυση λαμβάνει χώρα οξείδωση.
		 γ. Στην κάθοδο κατά την ηλεκτρόλυση οδεύουν τα
κατιόντα όπου ανάγονται.
		 δ.Στην κάθοδο κατά την ηλεκτρόλυση λαμβάνει χώρα οξείδωση.
94 / 37
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46. Ν
 α συμπληρώσετε τα κενά των επόμενων προτάσεων.
α. Κ
 ατά την ηλεκτρόλυση ..................ενέργεια μετατρέπεται σε χημική.
		 β. Στα γαλβανικά στοιχεία .................. ενέργεια που
ελευθερώνεται από μία .................. αντίδραση μετατρέπεται σε ..................ενέργεια.
		 γ. H αγωγιμότητα των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στα ..................ηλεκτρόνια που υπάρχουν στο
.................. πλέγμα.
		 δ. H αγωγιμότητα των ηλεκτρολυτικών αγωγών
οφείλεται στα .................. και συντελείται μέσω
αντιδράσεων .................. που συντελούνται στα
δύο..................
δ. Ασκήσεις Ηλεκτροχημείας
47. Έ
 να Faraday είναι:
α. Ποσότητα φορτίου ίση με 1 C.
β. Ποσότητα στοιχείου που ηλεκτρολυτικά αποτίθεται όταν περάσει φορτίο 96 500 C.
		 γ. Ποσότητα φορτίου 1 mol ηλεκτρονίων που είναι
περίπου ίση με 96 500 C.
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48. Σε κάθε έννοια της πρώτης στήλης να αντιστοιχίσετε μια έννοια της δεύτερης στήλης.

θετικά φορτισμένο

άνοδος

αναγωγή

κατιόν

αρνητικά φορτισμένο	ηλεκτρική ενέργεια 
 χημική ενέργεια
οξείδωση

κάθοδος

ηλεκτρόλυση	χημική ενέργεια 
 ηλεκτρική ενέργεια
μπαταρία
(γαλβανικό στοιχείο)

ανιόν

49. Ποσότητα φορτίου όταν περάσει από διάλυμα
AgNO3 προκαλεί απόθεση 5,4 g Ag. Ποια μάζα Cu
θα αποτεθεί όταν η ίδια ποσότητα περάσει μέσα
από διάλυμα CuSO4;

1,5875 g
		

9696
//
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50. Κ
 ατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4 με αδρανή ηλεκτρόδια εκλύεται στην άνοδο O2. Όταν από

το διάλυμα περάσει φορτίο 4 Faraday τότε θα ελευθερωθούν στην άνοδο:
α. 4 mol O2.

β. 1 mol O2.
γ. 2 mol O2.

δ. 0,5 mol O2.

Υπόδειξη: Προσέξτε 2ΟΗ-  Η2O +

1
Ο2 + 2e-.
2

51. Π
 οσότητα ηλεκτρικού φορτίου όταν περάσει από
διάλυμα MgBr2 προκαλεί σχηματισμό 0,04 mol Br2.

Πόσα mol O2 θα ελευθερωθούν όταν περάσει δι-

πλάσια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου μέσα από
διάλυμα H2SO4, οπότε στην άνοδο γίνεται η αντίδραση:
1
2ΟΗ- - 2e-  H2O +
O2
2

0,04 mol

* 52. Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος που περιέχει
NaCl, MgBr2 και ΚΙ, ποιο στοιχείο θα σχηματιστεί

κατ΄ αρχή στην άνοδο; Ποιο στοιχείο θα σχηματιστεί στην κάθοδο:

97 / 38
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53. Η
 λεκτρολύεται διάλυμα AgNO3 και χρησιμοποιείται
ως άνοδος Ag και ως κάθοδος μεταλλικό πιρούνι

που θέλουμε να επαργυρωθεί. Av η ένταση του ρεύματος είναι 0,01 A και η μάζα του πιρουνιού αυξήθηκε κατά 0,108 g, πόσο χρόνο διάρκεσε η επαργύρωση;

9650 s

54. A
 v ηλεκτρολυθεί διάλυμα που περιέχει CuSO4 και

ZnSO4 για λίγο χρόνο με αδρανή ηλεκτρόδια, στα

δύο ηλεκτρόδια θα ελευθερωθούν:
α. Cu και Zn.
β. Cu και H2.

γ. Cu και O2.
δ. Zn και O2.

9898
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Γενικά Προβλήματα
55. Σε ένα χημικό εργαστήριο υπάρχουν τρία δοχεία
ένα κατασκευασμένο από χαλκό και δύο από αργίλιο. Στα δοχεία αυτά θέλουμε να αποθηκεύσουμε για
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλοιωθούν τα
παρακάτω διαλύματα: 1 θειικό σίδηρο(ΙΙ), FeSO4
2. χλωριούχο κάλιο, KCl 3. θειϊκό μαγνήσιο, MgSO4
4. νιτρικό μαγνήσιο, Mg(NO3)2 5. υδροχλωρικό οξύ,
HCl. Σε ποιο είδος δοχείου πρέπει να αποθηκευτεί
το κάθε διάλυμα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.

** 56. α. Μ
 εταλλικός Hg ανάγει K2Cr2O7 παρουσία

		

HCl. Av κατά την αντίδραση παράγεται ένωση
του μονοσθενούς Hg ή του δισθενούς Hg και
10 g Hg ανάγουν πλήρως 25 mL διαλύματος
1
M να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης
K2Cr2O7
3
του Hg.
β. Av η οξείδωση του Hg γίνει σε διαφορετικές
συνθήκες, ώστε να παράγεται μίγμα ενώσεων μονοσθενούς και δισθενούς Hg και 10g Hg
οξειδώνονται πλήρως από 45 mL διαλύματος
1
K2Cr2O7
M να βρείτε το % ποσοστό του Hg
3
2
που οξειδώνεται σε Hg +.

α. 1, β. 80%
99 / 39
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 99

4/11/17 9:49 AM

** 57. Έλασμα σιδήρου που ζυγίζει 5 g βυθίζεται σε
διάλυμα CuSO4, επιχαλκώνεται και μετά την επιχάλκωση ζυγίζει:
α. 4,9 g
β. 5,075 g
γ. 15 g
Ποια περίπτωση είναι σωστή και στην περίπτωση αυτή ποια είναι η μάζα του Cu που αποτέθηκε; (Στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης ο Fe
παίρνει συνήθως το μικρότερο Α.Ο.).

β. 0,635 g

** 58. Καίγονται πλήρως 8 g S οπότε σχηματίζεται SO2
το οποίο αντιδρά πλήρως με ίση ποσότητα υδατικού διαλύματος Cl2 απαιτείται. To διάλυμα που
προκύπτει περιέχει δύο οξέα τα οποία εξουδετερώνονται πλήρως από διάλυμα NaOH 0,5 Μ.
Ποιος είναι ο όγκος του διαλύματος NaOH που
απαιτείται για την εξουδετέρωση;

		

2L

100
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** 59. Η
 λεκτρολύεται διάλυμα NaCl 5,85% w/w που ζυ-

		

γίζει 2 kg επί χρόνο t = 16 min και 5 s με ρεύμα
έντασης l = 2 Α.
α. Π
 οιες είναι οι μάζες των αερίων που ελευθερώνονται στην άνοδο και την κάθοδο;
β. Ποια θα είναι η μάζα του διαλύματος μετά την
ηλεκτρόλυση;

α. 0,02 g H2 , 0,71 g Cl2 ,
β. 1999,27 g

101 / 39
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Δραστηριότητα
Επιμετάλλωση
H επιμετάλλωση είναι μια από τις διαδεδομένες βιομηχανικές ή ημιβιομηχανικές τεχνικές. Πολλά από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε είναι επιμεταλλωμένα είτε
για προστασία από τη διάβρωση είτε για λόγους αισθητικούς. Στην περιοχή αυτή της εφαρμοσμένης χημείας
χρησιμοποιούνται όροι και εκφράσεις πιο πολύ τεχνικές παρά επιστημονικές. Εκείνο το οποίο ζητείται είναι
να ερευνήσετε βιβλιογραφικά ή όπως αλλιώς θέλετε
τους παρακάτω όρους. Επίσης να βρείτε στοιχεία για
τον πρωτοπόρο του φαινομένου L. Galvani.

Γαλβανοπλαστική, Τενεκές, Λαμαρίνα και γαλβανισμένη
λαμαρίνα, «γάνωμα».
Av το αντικείμενο το οποίο θα επιμεταλλωθεί δεν είναι
καλός αγωγός του ηλεκτρισμού (όπως ξύλο ή γυαλί),
πώς γίνεται η επικάλυψη;
Θα χρησιμοποιούσατε επινικελωμένο σκεύος για να
μαγειρέψετε;
Γιατί τα απόβλητα μιας βιομηχανίας επιχρωμίωσης είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το περιβάλλον;

102
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Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και
σωστού - λάθους
18. α. Σ, β. Λ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Λ, στ. Λ
19. γ
22. γ
27. γ
28. δ
29. οξειδοαναγωγικές: α, β
45. α. Λ, β. Σ, γ. Σ, δ. Λ
50. β
52. I2, H2
54. γ
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[2]
ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις - Ενδόθερμες, εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - Ενθαλπία
2.2 Θερμιδομετρία - Νόμοι θερμοχημείας
Ερωτήσεις - προβλήματα

105
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:
• Ν
 α αναφέρεις το αντικείμενο μελέτης
της θερμοχημείας.
• Ν
 α ορίζεις τι είναι ενθαλπία αντίδρασης (ΔH) και να εξηγείς τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
• Να ταξινομείς τις αντιδράσεις σε εξώθερμες και ενδόθερμες με κριτήριο την ενθαλπία αντίδρασης.
• Να καθορίζεις ποια είναι η πρότυπη κατάσταση στη
θερμοχημεία.

ο

• Να ορίζεις τι είναι πρότυπη ενθαλπία καύσης (ΔH c),
ο

ο

σχηματισμού (ΔH f ), εξουδετέρωσης (ΔH n), δεσμού
(ΔH

ο

Β ) και διάλυσης (ΔH

ο

sol).

• Να συνδέεις την τιμή της ενθαλπίας αντίδρασης με
τις τιμές της ενθαλπίας σχηματισμού των αντιδρώντων και προϊόντων, καθώς και με τις τιμές της ενθαλπίας των δεσμών που σχηματίζονται και διασπώνται
κατά την αντίδραση.
• Να περιγράφεις τον τρόπο λειτουργίας του θερμιδόμετρου, επικαλούμενος την εξίσωση της θερμιδομετρίας.
106
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• Να διατυπώνεις τους νόμους της θερμοχημείας
(Lavoisier, Hess) και να επιλύεις προβλήματα που
στηρίζονται στους νόμους αυτούς.

107
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Η φωτιά είναι καλός υπηρέτης,
μα πολύ κακός αφέντης.
(Κινέζικη παροιμία)

108
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[2]
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Εισαγωγή
H ενέργεια είναι ζωή. H τροφή που καταναλώνουμε μας
προμηθεύει την ενέργεια για να διατηρηθούμε στη ζωή
και για να πραγματοποιούμε τις δράστηριότητές μας.
H καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου είναι η βάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. H καύση της
βενζίνης κινεί τα εκατομμύρια των αυτοκινήτων, ενώ η
ηλιακή ενέργεια και οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής
έρευνας.
Κάθε φαινόμενο σχεδόν, συνοδεύεται από μεταβολή μορφών ενέργειας και από μεταφορά ποσοτήτων
ενέργειας από ένα σύστημα σε άλλο. Επειδή δε η συνολική ενέργεια ούτε καταστρέφεται, ούτε δημιουργείται,
είναι ανάγκη να μάθουμε να «τηρούμε τα λογιστικά» σε
τέτοιες ενεργειακές μεταβολές. Είναι δε βασικό να καταλάβουμε ότι τα ποσά ενέργειας αυτά προέρχονται από
τις ενέργειες δεσμών των ουσιών που παίρνουν μέρος

109
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στην αντίδραση. Μην ξεχνάμε, ότι στις χημικές μεταβολές (αντιδράσεις) τα άτομα διατηρούνται σταθερά σε
ποσότητα, (νόμος Lavoisier), καθώς ανακατανέμονται.
Οι αρχικοί δεσμοί, λοιπόν, -των αντιδρώντων- «σπάζουν» και δημιουργούνται νέοι, αυτοί των προϊόντων.
Όμως, για να σπάσει ένας δεσμός πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια, ενώ όταν δημιουργείται ένας δεσμός
αποδίδεται, εκλύεται ενέργεια. Απ’ αυτό το «πάρε-δώσε» ενέργειας θα κριθεί τελικά αν εκλύεται ή απορροφάται ενέργεια ως θερμότητα, κατά την αντίδραση.
Προσέξτε όμως την «πονηριά» του συμβολισμού
και πιο συγκεκριμένα του πρόσημου. Av εκλύεται θερμότητα (προς τα εμάς), έχουμε + Q και οι αντιδράσεις
χαρακτηρίζονται εξώθερμες. Av όμως «εμείς» δίνουμε
θερμότητα στο σύστημα, τότε συμβολίζουμε - Q και οι
αντιδράσεις χαρακτηρίζονται ενδόθερμες. Με βάση το
χημικό σύστημα (και όχι τον εαυτό μας) τα πρόσημα
πάνε ανάποδα.
H θερμοχημεία μελετά τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση, δηλαδή,
τα ποσά θερμότητας που τελικά εκλύονται ή απορροφώνται. Μελετά τους παράγοντες που τα επηρεάζουν,
καθώς και τους γενικότερους νόμους που διέπουν τις
εναλλαγές αυτές. Αποτελεί το προοίμιο της Θερμοδυνα-

μικής και «τροφοδοτεί με kcal» τη διαιτητική και τροφολογία.
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[2.1]
Μεταβολή ενέργειας
κατά τις χημικές μεταβολές
Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις
Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία
Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, «κουβαλά»
ενέργεια, τη χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν τα άτομα στο μόριο), στις έλξεις των μορίων και των υποατομικών σωματιδίων, στην κίνηση των ατόμων, μορίων
και ηλεκτρονίων κλπ. Είναι, δηλαδή, συνδυασμός κινητικής και δυναμικής ενέργειας. H χημική ενέργεια είναι
μια «κρυμμένη» μορφή ενέργειας και μέρος αυτής μπορεί να αποδοθεί άλλοτε εύκολα (π.χ. στη βενζίνη με ένα
σπινθήρα) και άλλοτε δύσκολα (π.χ. στα πυρηνικά καύσιμα) στο περιβάλλον.
Κατά τις χημικές αντιδράσεις, κατά τις μετατροπές
δηλαδή χημικών ουσιών σε άλλες, μεταβάλλεται η χημική ενέργεια του συστήματος. Αποτέλεσμα είναι να ελευθερώνεται (στο περιβάλλον) ή να απορροφάται (από το
περιβάλλον), ενέργεια ίση με τη διαφορά των χημικών
111
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ενεργειών των αρχικών και τελικών ουσιών. Αυτό ισχύει, γιατί στις χημικές αντιδράσεις δε διατηρείται μόνο η
μάζα (νόμος Lavoisier), αλλά και η ενέργεια (νόμος διατηρήσεως της ενέργειας).
H ενέργεια που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές,
όπως π.χ. θερμική ενέργεια (θερμότητα), ηλεκτρική
ενέργεια (ηλεκτρισμός), φωτεινή ενέργεια (φως). Τις
μετατροπές της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική (και
αντίστροφα) εξετάζει ο κλάδος της χημείας που ονομάζεται ηλεκτροχημεία, ενώ τις μετατροπές της χημικής
σε φωτεινή ενέργεια (και αντίστροφα) εξετάζει η φωτοχημεία. Τέλος, η θερμοχημεία μελετά τις μετατροπές
της χημικής σε θερμική ενέργεια (και αντίστροφα), οι
οποίες είναι και οι πιο συνηθισμένες.
H χημική θερμοδυναμική είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά όλες αυτές τις ενεργειακές μετατροπές
που συνοδεύουν μια χημική μεταβολή (αντίδραση). Θίγει, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές προϋποθέσεις που
πρέπει να υπάρχουν, ώστε να πραγματοποιηθεί αυθόρμητα μια χημική αντίδραση. H Θερμοχημεία, που
εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο, αποτελεί κλάδο της
θερμοδυναμικής και όπως αναφέραμε επικεντρώνεται
στις θερμικές μεταβολές που συνοδεύουν τις χημικές
αντιδράσεις.
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• Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό
μορφή θερμότητας στο περιβάλλον ονομάζονται
εξώθερμες, ενώ οι αντιδράσεις που απορροφούν
ενέργεια υπό μορφή θερμότητας από το περιβάλλον
ονομάζονται ενδόθερμες.

Περιβάλλον

Σύστημα
(Αντιδρών Μίγμα)

Σύστημα είναι ο χώρος που γίνεται η αντίδραση.

Οτιδήποτε άλλο εκτός αυτού ονομάζεται περιβάλλον.
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• Θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από

ένα σύστημα σ’ ένα άλλο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. H θερμότητα, μετριέται σε μονάδες ενέργειας,
όπως είναι:
3
1 kJ = 10 J
3
1 kcal =10 cal
1 kcal = 4,184 kJ
• Θερμοκρασία είναι το μέτρο κίνησης των δομικών

μονάδων της ύλης π.χ. των μορίων.
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Περιβάλλον
Θερμότητα

Θερμότητα

σύστημα

σύστημα
ενδόθερμη

εξώθερμη

ΣΧΗΜΑ 2.1 Οι εξώθερμες αντιδράσεις ελευθερώνουν
θερμότητα, ενώ οι ενδόθερμες απορροφούν.

115
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H καύση των υδρογονανθράκων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εξώθερμης αντίδρασης. Έτσι, κατά
την καύση 1 mol μεθανίου (CH4), ελευθερώνεται ποσό

θερμότητας ίσο με 890 kJ. H αντίδραση αυτή μπορεί να
εκφραστεί με την παρακάτω θερμοχημική εξίσωση:
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) + 890 kJ

Κατά την καύση του μεθανίου ελευθερώνεται ενέργεια υπό μορφή θερμότητας, επειδή τα αντιδρώντα
έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο από τα
προϊόντα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σύστηµα

Ενέργεια

1

Περιβάλλον

}

∆Η

3

}

2

1. 2 mol O2

1 mol CH4

(Αντιδρώντα)
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2. 2
 mol H2O

1 mol CO2

(Προϊόντα)

3. Ε
 νέργεια που απομακρύνεται στο περιβάλλον σα
θερμότητα
ΣΧΗΜΑ 2.2 H καύση του μεθανίου είναι εξώθερμη
αντίδραση.

To ποσό της θερμότητας που ελευθερώνεται είναι η
διαφορά του ενεργειακού περιεχομένου μεταξύ των
αντιδρώντων (1 mol CH4(g) και 2 mol O2(g)) και των

προϊόντων (1 mol CO2(g) και 2 mol H2O(l)). Για να
ξεκινήσει βέβαια η καύση απαιτείται ένα ελάχιστο

ποσό ενέργειας, για το οποίο όμως θα γίνει λόγος στο
επόμενο κεφάλαιο.
Αυτό που μας ενδιαφέρει και μετράμε κατά τις χημικές
αντιδράσεις, είναι η μεταβολή της ενέργειας και όχι οι
ενέργειες αντιδρώντων και προϊόντων. Αυτή η μεταβολή ενέργειας κατά τη χημική αντίδραση είναι γνωστή
ως μεταβολή της ενθαλπίας και συμβολίζεται με ΔΗ.
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H μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ ισούται με το απορροφούμενο ή εκλυόμενο ποσό θερμότητας q, εφόσον η
αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση.
Σε μια ενδόθερμη αντίδραση:
H μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ = Hτελ - Hαρχ > 0 γιατί
Ητελ > Hαρχ
Σε μια εξώθερμη αντίδραση:
H μεταβολή της ενθαλπίας
ΔH = Hτελ - Hαρχ < 0 γιατί Hαρχ > Ητελ
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ΔΗ > 0
ΕΝΔΟΘΕΡΜΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Ενθαλπία αντιδρώντων

ΔΗ

Ενθαλπία
αντιδρώντων

Ενθαλπία
προϊόντων

ΔΗ
Ενθαλπία προϊόντων

ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΔΗ < 0

ΣΧΗΜΑ 2.3 H ενθαλπία είναι σαν ένα «ντεπόζιτο»
που περιέχει την ενέργεια του αντιδρώντος συστήματος. To «ντεπόζιτο» αυτό γεμίζει στις ενδόθερμες
αντιδράσεις και αδειάζει στις εξώθερμες.
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Ενθαλπία αντίδρασης - ΔΗ
Για μια αντίδραση της γενικής μορφής
αΑ + βΒ  γΓ + δΔ,
η μεταβολή της ενθαλπίας ΔH είναι η διαφορά

Η προϊόντων - Η αντιδρώντων = ΔΗ
όπου, Η προϊόντων είναι η ενθαλπία των γ mol Γ και δ

mol Δ και

Ηαντιδρώντων είναι η ενθαλπία των α mol A και β mol B.
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Eνθαλπία - H

Η ενθαλπία είναι μία καταστατική ιδιότητα. Καταστατική ιδιότητα ενός συστήματος είναι το μέγεθος
εκείνο που εξαρτάται από την ποσότητα και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το σύστημα και όχι από
τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα έφτασε στην
κατάσταση αυτή.

ύψος

Β
Α

Β
ενθαλπία

ΔΗ
Α
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ο

π.χ. 2 mol CO2 σε P = 1 atm και θ = 25 C έχουν την
ίδια ενθαλπία είτε η ποσότητα αυτή σχηματίστηκε
από την καύση CH4 είτε από τη διάσπαση CaCΟ3.
To γεωγραφικό ύψος, όπως και η ενθαλπία, είναι καταστατικές ιδιότητες.
H τιμή που τελικά παίρνουν σε μια θέση δεν «κοιτάζει» τη διαδρομή που ακολουθεί το σύστημα για να
φτάσει στη θέση αυτή.
• Να προσέξουμε ότι η ενθαλπία δεν είναι θερμότητα. Ένα σώμα έχει ενθαλπία, αλλά όχι θερμότητα.
Θερμότητα δίνει ή παίρνει ένα σώμα με αποτέλεσμα
να αλλάζει η ενθαλπία του.

• Γενικά μεταβολή μεγέθους
ΔΧ ορίζεται:
ΔΧ = Χτελ - Χαρχ
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H μεταβολή της ενθαλπίας μιας αντίδρασης εξαρτάται:
1. Από τη φύση των αντιδρώντων
Για παράδειγμα η θερμότητα καύσης του γραφίτη είναι
διαφορετική απ’ αυτή του διαμαντιού,
C(γραφίτης)+ O2(g)  CO2(g) ΔΗ = - 393,5 kJ
C(αδάμας)+ O2(g)  CO2(g) ΔΗ = - 395,4 kJ
2. Από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και
προϊόντων
Για το λόγο αυτό έχουμε:
CΗ4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = - 890 kJ
CΗ4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) ΔΗ = - 802 kJ
3. Από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, κάτω
από τις οποίες λαμβάνει χώρα η αντίδραση.

Ενθαλπία αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή ενθαλπίας
ΔH μεταξύ των αντιδρώντων και προϊόντων, για δεδομένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Δηλαδή, ΔΗ = Hπροϊόντων - Hαντιδρώντων
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H ενθαλπία μιας αντίδρασης αναφέρεται στην αντίδραση, όπως αυτή αναγράφεται στη χημική εξίσωση.
π.χ. για την αντίδραση
CΗ4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = - 890 kJ
προκύπτει ότι ποσότητα αντιδρώντων ίση με 1 mol
CH4(g) και 2 mol Ο2(g) έχει ενθαλπία κατά 890 kJ μεγα-

λύτερη από ποσότητα προϊόντων ίση με 1 mol CΟ2(g)
και 2 mol H2O(l).

Αντίστοιχα έχουμε:
2CΗ4(g) + 4O2(g)  2CO2(g) + 4H2O(l) ΔΗ = - 1780 kJ.
Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ

ο

H μεταβολή της ενθαλπίας σε μια χημική αντίδραση,
προφανώς εξαρτάται από τις συνθήκες που βρίσκονται
τόσο τα αντιδρώντα όσο και τα προϊόντα. Για συγκριτικούς λοιπόν λόγους θα πρέπει οι μεταβολές ενθαλπίας
να ανάγονται στις ίδιες συνθήκες. Με διεθνή σύμβαση
έχει καθοριστεί οι μεταβολές αυτές να αναφέρονται σε
αντιδρώντα και σε προϊόντα που βρίσκονται στην πρότυπή τους κατάσταση.
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H πρότυπη κατάσταση μιας ουσίας (στοιχείου ή ένωσης) είναι η πιο σταθερή μορφή της σε
ο

• θερμοκρασία 25 C και
• πίεση 1 atm
και για διαλύματα η
• συγκέντρωση c = 1 M

• Σε πρότυπη κατάσταση, η αντίστοιχη μεταβολή
της ενθαλπίας λέγεται πρότυπη μεταβολή ενθαλπίο

ας ή πρότυπη ενθαλπία και συμβολίζεται με ΔΗ .
Παρακάτω ορίζονται οι μεταβολές της ενθαλπίας για
ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ

ο

f

• Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού μιας ένωσης,
o

ΔΗ f , είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της
στοιχεία της, σε πρότυπη κατάσταση.
Π.χ. C(γραφίτης) + O2(g)  CO2(g) ΔΗ°f = - 393,5 kJ
H ΔH°f των στοιχείων στην πιο σταθερή μορφή τους θε-

ωρείται μηδέν π.χ.

126
126
//
48
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 126

4/11/17 9:49 AM

ΔΗ°f (γραφίτης) = 0, ενώ ΔΗ°f (διαμαντιού) ≠ 0.
ο

Επίσης η τιμή της ΔH μιας αντίδρασης μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
των ενώσεων που μετέχουν στην αντίδραση:
ΔΗ° = ΣΔΗ°f (προϊόντων) - ΣΔΗ°f (αντιδρώντων)
Π.χ. για την αντίδραση
2NH3(g) + 3Cl2(g)  N2(g) + 6HCl(g) ισχύει
ο

ΔΗ = 6ΔΗ°f HCl - 2ΔΗ°f ΝΗ3
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NO2
33

NO

N2

0

- 110

O2
C(διαμάντι)
C(γραφίτης)

0

CO

0
1,9

N2O

CO2

90
82
ΔΗ°f / kJmol-1
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o

f

των οξειδίων του αζώτου είναι θετικές, πράγμα που σημαίνει ότι η αντί-

o
f

των οξειδίων του άνθρακα είναι αρνητικές, που σημαί-

o

(σε σχέση με τα στοιχεία της).

Γενικά, όσο πιο μικρή είναι η τιμή ΔH f , τόσο πιο σταθερή θεωρείται η ένωση

εξώθερμη αντίδραση.

νει ότι η αντίδραση σχηματισμού τους από τα συστατικά τους στοιχεία είναι

Αντίθετα, οι τιμές ΔH

αντίδραση.

δραση σχηματισμού τους από τα συστατικά τους στοιχεία είναι ενδόθερμη

ΔH

Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού οξειδίων του άνθρακα και αζώτου. Οι τιμές

ΣΧΗΜΑ 2.4

Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ΔH°c

• Πρότυπη ενθαλπία καύσης μιας ουσίας, ΔH°c , είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη καύση 1 mol της ουσίας, σε πρότυπη κατάσταση.
Π.χ. όταν λέμε ότι η ενθαλπία καύσης του C3H8 είναι
- 2220 kJ mol- , εννοούμε ότι:
1

C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(g) + 4H2O(l) ΔΗ

ο

c

= - 2220 kJ

Να σημειωθεί ότι κατά την καύση έχουμε πάντα έκλυση
θερμότητας, δηλαδή ΔH

ο

c

< 0.

Παράδειγμα 2.1
Κατά την πλήρη καύση 4 g CH4 ελευθερώνεται θερμό-

τητα 222,5 kJ.

Ποια είναι η τιμή της ΔH

ο

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

c

της αντίδρασης;

ΛΥΣΗ
1 mol CH4 ζυγίζει 16 g όποτε έχουμε:
4g CH4
16g CH4

ελευθερώνουν
=

222,5 kJ
x

ή x = 890 kJ

ο

Επομένως η ΔH c της αντίδρασης είναι - 890 kJ.
130
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Εφαρμογή
Καίγονται 22g προπανίου οπότε ελευθερώνονται 110
kcal. Ποια είναι η τιμή της ΔΗ
νίου; (- 220 kcal mol-1)

ο

c

της καύσης του προπα-

Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ΔΗ

o

n

o

• Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ΔH n , είναι η
μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη εξουδετέρωση (σε αραιό υδατικό διάλυμα) 1 mol H+ ενός
οξέος με μια βάση ή 1 mol OH - μιας βάσης με ένα
οξύ, σε πρότυπη κατάσταση.
Να σημειωθεί ότι η ΔH

ο

n

παίρνει πάντα αρνητικές τιμές.

Άρα, η αντίδραση εξουδετέρωσης είναι εξώθερμη αντίδραση.
Επίσης κατά την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση η τιμή της ΔH

ο

n

είναι περίπου σταθερή, ανε-

ξάρτητα από το είδος του οξέος ή της βάσης που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή,
HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

ΔΗ°n = -57,1 kJ

HNO3(aq) + KOH(aq)  KNO3(aq) + H2O(l)

ΔΗ°n=-57,1 kJ
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Αυτό συμβαίνει γιατί τα ισχυρά οξέα και οι ισχυρές βάσεις διίστανται (ή ιοντίζονται) πλήρως σε ιόντα και η
μόνη αντίδραση που γίνεται κατά την εξουδετέρωση
είναι:

H+(aq) + OH -(aq)  H2O(l)

ΔΗ°n = - 57,1 kJ

• Θυμηθείτε από την ύλη της Α΄ Λυκείου τη θεωρία
ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius.
Κατά την εξουδετέρωση όμως ασθενούς οξέος από
ισχυρή βάση ή αντίστροφα μέρος της εκλυόμενης ενέργειας δαπανάται για τη διάσταση (ή ιοντισμό) του ασθενούς ηλεκτρολύτη.
π.χ.
HCN(aq) + NaOH(aq)  NaCN(aq) + H2O(l)
ΔΗ°n = -10,6 kJ

Παράδειγμα 2.2
Πόση θερμότητα ελευθερώνεται αν εξουδετερωθούν
10 L διαλύματος HCl 0,01 M από διάλυμα NaOH 0,02 M
και ποιος ο τελικός όγκος του διαλύματος; Δίνεται ότι
η θερμότητα εξουδετέρωσης του HCl με NaOH είναι ίση
με: ΔH

ο

n

= - 57,1 kJ
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ΛΥΣΗ
Υπολογίζουμε κατ’ αρχάς την ποσότητα του HCl που
εξουδετερώνεται:
1 L διαλύµατος HCL περιέχει
10 L

=

0,01 mol HCl
y

ή y = 0,1 mol

Δίνεται η θερμότητα εξουδετέρωσης οπότε μπορούμε
να γράψουμε:
HCl + NaOH  NaCl + H2O ΔH = - 57,1 kJ

Σύμφωνα με τη στοιχειομετρία της αντίδρασης έχουμε:
1 mol HCl αντιδρά με 1 mol NaOH και ελευθερώνονται
57,1 kJ
0,1 mol

y = 0,1 mol και ελευθερώνονται ω = 5,71 kJ

Δηλαδή, ελευθερώνονται 5,71 kJ και αντιδρούν 0,1 mol
NaOH.
To διάλυμα NaOH είναι 0,02 M οπότε έχουμε:
1L

διαλύματος περιέχει

z = 5L		

0,02 mol
0,1 mol

To τελικό δηλαδή διάλυμα θα έχει όγκο (10 + 5) L = 15 L,
θεωρώντας ότι κατά την ανάμιξη των δύο διαλυμάτων
δεν έχουμε μεταβολή του συνολικού όγκου.
Εφαρμογή
Πόσα λίτρα διαλύματος HNO3 0,04 M χρειάζονται για να

εξουδετερώσουν πλήρως 5 L διαλύματος NaOH 0,01 M
133
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και πόση θερμότητα θα ελευθερωθεί; Δίνεται ότι η θερμότητα εξουδετέρωσης του HNO3 με NaOH είναι ίση με
ΔΗ°n = - 57,1 kJ mol - 1

(1,25 L, 2,855 kJ)

Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ

o

sol

• Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης μιας ουσίας σε διαλύτη X είναι η μεταβoλή της ενθαλπίας, ΔΗ, κατά την
διάλυση 1 mol ουσίας σε πολύ μεγάλο όγκο του διαλύτη Χ.
π.χ. ΝaCl(s)  Na+(aq) + Cl-(aq) ΔΗ°sol = + 4 kJ
Γενικότερα, η διάλυση μιας ουσίας σε ένα διαλύτη περιλαμβάνει τα εξής βήματα, όπως διαγραμματικά απεικονίζεται στην περίπτωση μιας ετεροπολικής (ιοντικής)
ένωσης:
α. Τη διάσπαση των δεσμών μεταξύ των δομικών μονάδων της ύλης της διαλυμένης ουσίας, π.χ. διάσταση
του κρυσταλλικού πλέγματος NaCl. To στάδιο αυτό από
ενεργειακής άποψης είναι ενδόθερμο.
β. Τη διάσπαση των διαμοριακών δεσμών διαλύτη διαλύτη π.χ. διάσπαση των δεσμών υδρογόνου στο
νερό. To στάδιο αυτό είναι ενδόθερμο.
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γ. To σχηματισμό δεσμών μεταξύ διαλυμένης ουσίας
και διαλύτη π.χ. δεσμός ιόντων - μορίων νερού (εφυδάτωση ιόντων). To στάδιο αυτό είναι εξώθερμο.
Av η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά το τελευταίο
στάδιο έχει μεγαλύτερη τιμή από το άθροισμα των δύο
προηγουμένων, τότε η διάλυση της ουσίας είναι εξώθερμη, δηλαδή ΔΗ°sol < 0. Σε αντίθετη περίπτωση η
διάλυση είναι ενδόθερμη, δηλαδή ΔΗ°sol > 0.
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ΔΗ1

α. διάσταση κρυσταλλικού πλέγματος

ΔΗ2

β. διάσταση διαμοριακών δεσμών διαλύτη - διαλύτη

+

ΔΗ3

γ. σχηματισμός δεσμών ιόντων - μορίων διαλύτη
(επιδιαλύτωση)
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• Αν διαλύσουμε 1 mol ουσίας σε 1 L διαλύτη θα παρατηρηθεί διαφορετική τιμή ΔΗ από αυτή που προκύπτει κατά τη διάλυση 1 mol ουσίας σε 2 L διαλύ-

τη. Γι’ αυτό και ο ορισμός της ΔΗ°sol βασίζεται στη

διάλυση της ουσίας σε μεγάλη περίσσεια διαλύτη,

ώστε η παραπέρα προσθήκη διαλυτικού μέσου να
μην προκαλεί καμιά θερμική μεταβολή στο σύστημα.
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Εφυδάτωση ιόντων Na+ και Cl-.
H

δ+

O

H

Na+

2δ -

δ+
2δ-

δ+
δ+
Cl -
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ΣΧΗΜΑ 2.5
H διάλυση μιας ουσίας σ’ ένα διαλύτη περιλαμβάνει τρία στάδια. Τα δύο πρώτα απαιτούν ενέργεια,
ενώ το τρίτο ελευθερώνει ενέργεια. H θερμότητα
διάλυσης δίνεται από τη σχέση:
ΔΗsol = ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3.

Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ
H ενθαλπία δεσμού αποτελεί το μέτρο της ισχύος ενός
χημικού δεσμού.

• Ενθαλπία δεσμού στα διατομικά μόρια είναι η μεταβολή της ενθαλπίας, ΔΗ, κατά τη διάσπαση 1 mol
αέριας ουσίας.
π.χ. Cl - Cl(g)  2Cl(g) ΔΗ°Β = + 242 kJ
Στα πολυατομικά μόρια ορίζεται η μέση ενθαλπία δεσμού, που αποτελεί το μέσο όρο των τιμών ενθαλπίας
δεσμού στο μόριο.
π.χ. CH4(g)  C(g) + 4H(g) ΔΗ° = + 1660 kJ
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O κάθε δεσμός C-H έχει τη δική του τιμή ΔΗΒ που εξαρ-

τάται από ποιο μέρος του μορίου αποσπάται το άτομο
του H. H μέση όμως ενθαλπία δεσμού C-H είναι
1660
kJ = 415 kJ.
4

Γενικά κατά την πραγματοποίηση μιας αντίδρασης παρατηρείται σπάσιμο και δημιουργία νέων δεσμών. H
δημιουργία δεσμών αποτελεί πάντα εξώθερμο φαινόμενο (εκλύεται θερμότητα, ΔΗ<0) ενώ η διάσπαση των
δεσμών ενδόθερμο (απορροφάται ενέργεια, ΔΗ>0).
Οπότε, ισχύει:

ΔΗαντίδρασης= ΣΔHδεσμών που διασπώνται - ΣΔΗδεσμών που
σχηματίζονται
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Ενθαλπία

Η

+ Η

Η Η

C

Η
+

Cl

Η Η

ΔHαντίδρασης

Cl

δεσμών C-H και Cl-Cl

διάσπαση των

ΔH 1 > 0

Η

C
+

Cl
+

ΔH2 < 0

Η

Η Η

C

Cl
+

Η

Cl

δεσμών C-Cl και H-Cl.

σχηματισμός των

Cl
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δεσμών C-Cl και H-Cl.

σμών C-H, Cl-Cl και ΔH2 η ενέργεια που ελευθερώνεται για το σχηματισμό των

ΔH = ΔH1 + ΔH2, όπου ΔH1 η ενέργεια που απαιτείται για τη διάσπαση των δε-

ΣΧΗΜΑ 2.6 H ενθαλπία αντίδρασης CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl ισούται με

N2

944

Ο2

496

F2

158

-1
Ενθαλπία δεσμών (ΔΗΒ σε kJ mol ) στα μόρια των
στοιχείων αζώτου, οξυγόνου και φθορίου. Παρατηρούμε ότι η ενθαλπία των δεσμών εξασθενίζει από
τον τριπλό στον απλό δεσμό.
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HF
565

HCI
431

HBr
366
HI
299

1
Ενθαλπία δεσμών (ΔΗΒ σε kJ mol- ) στα μόρια των
υδραλογόνων υδροφθορίου, υδροχλωρίου, υδροβρωμίου και υδροϊωδίου. Παρατηρούμε ότι η ενθαλπία
δεσμού ελαττώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος του
ατόμου του αλογόνου (ατομική ακτίνα).
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[2.2]
Θερμιδομετρία - Νόμοι Θερμοχημείας

Θερμιδομετρία
H μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση, πραγματοποιείται σε
ειδικές συσκευές που ονομάζονται θερμιδόμετρα. Να
θυμίσουμε ότι η μεταβολή της ενθαλπίας, ΔH, ισούται
με το απορροφούμενο ή εκλυόμενο ποσό θερμότητας
q, εφόσον η αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή
πίεση.
To θερμιδόμετρο στο σχήμα 2.7, ονομάζεται θερμιδόμετρο βόμβας και χαρακτηρίζεται για την ακρίβεια των
μετρήσεών του.
Av στο θερμιδόμετρο πραγματοποιηθεί μία αντίδραση (ή γενικότερα μια φυσικοχημική μεταβολή π.χ.
διάλυση), τότε η θερμότητα της αντίδρασης, q, που
ελευθερώνεται ή απορροφάται προκαλεί αύξηση ή μείωση, αντίστοιχα, της θερμοκρασίας της ουσίας που
περιέχεται στο θερμιδόμετρο (συνήθως νερό). Οπότε
έχουμε,
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Εξίσωση θερμιδομετρίας
q = m c ΔT

m c: η θερμοχωρητικότητα της ουσίας (π.χ. νερό), εκ1
1
φρασμένη συνήθως σε J grad - ή cal gradc: η ειδική θερμοχωρητικότητα της ουσίας (π.χ. νερό)
1
1
1
1
εκφρασμένη συνήθως σε J g- grad- ή cal g- grad- .
ο

ΔT: η μεταβολή της θερμοκρασίας σε C ή K.
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1
2
+

3
4
5
6

7

8
9

1. σύστημα ανάδευσης
2. καλώδια ανάφλεξης
3. θερμόμετρο
4. μονωτικό υλικό
5. είσοδος οξυγόνου
6. βόμβα (αντιδραστήρας)
7. ηλεκτρονική ανάφλεξη
148
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8. υποδοχέας δείγματος
9. νερό
ΣΧΗΜΑ 2.7 Θερμιδόμετρο βόμβας.

• Ειδική θερμοχωρητικότητα μιας ουσίας είναι η

θερμότητα που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοο
κρασία 1 g της ουσίας κατά 1 C.
Ειδικές θερμοχωρητικότητες ορισμένων ουσιών

J g- grad1,01
1,05
0,38
2,24
0,78
0,51
1

αέρας
βενζόλιο
χαλκός
αιθανόλη
γυαλί (Pyrex)
Ανοξ. χάλυβας
H2O (g)

2,01

H2O (s)

2,03

H2O (l)

4,18

1
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• Αν το θερμιδόμετρο έχει θερμοχωρητικότητα, τότε
η εξίσωση της θερμιδομετρίας γίνεται
q = (m c + C) ΔΤ όπου, C: η θερμοχωρητικότητα του
οργάνου

Παράδειγμα 2.3
1,28 g ναφθαλινίου (C10H8) καίγονται σε θερμιδόμετρο

βόμβας, οπότε η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται από
20 °C σε 25 °C. H μάζα του νερού στο θερμιδόμετρο εί-

ναι 2000 g και η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου
1,8 kJ/ °C. Να υπολογιστεί η ενθαλπία καύσης του ναφθαλινίου.
Δίνεται ότι η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι
ίση με 4,18 J /g °C.
ΛΥΣΗ
Υπολογίζουμε αρχικά τη θερμότητα που απορρόφησε η
ποσότητα του νερού και το θερμιδόμετρο βόμβας:

qH

2

O = mcH

2

OΔΤ = 2000 g 4,18

qβόμβας = 1800

J
5°C = 41800 J
g°C

J
5 °C = 9000 J
°C
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H θερμότητα αυτή (41.800 + 9.000) J = 50.800 J = 50,8 kJ
ελευθερώθηκε από την καύση 1,28 g ναφθαλινίου. Επομένως 1,28 g ναφθαλινίου ελευθερώνουν 50,8 kJ. To 1
mol ναφθαλινίου που είναι 128 g (Mr ναφθαλίνης = 128) θα
ελευθερώσει 5080 kJ. Δηλαδή η θερμότητα καύσης του

ναφθαλινίου είναι 5080 kJ mol - . Οπότε,
C10H8 + 12O2  10CO2 + 4H2O, ΔΗ = - 5080 kJ.
1

Εφαρμογή
1,6 g CH3OH καίγονται σε θερμιδόμετρο βόμβας. H θερ-

μοκρασία του νερού στο θερμιδόμετρο που είναι 2000 g
αυξάνεται κατά 3,5 °C. H θερμοχωρητικότητα του θερμι-

δόμετρου είναι 2 kJ/°C. Ποια είναι η ενθαλπία καύσης της
CH3OH σε kJ/mol;

Δίνεται για το νερό c = 4,18 J/ g °C
(- 725,2 kJ mol - )
1

Νόμοι Θερμοχημείας
Νόμος (ή αρχή) Lavoisier-Laplace
O νόμος αυτός είναι συνέπεια του θεωρήματος διατήρησης της ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο

• To ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης
151
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από τα συστατικά της στοιχεία είναι ίσο με το ποσό
της θερμότητας, το οποίο απορροφάται ή εκλύεται
κατά τη διάσπαση 1 mol της ίδιας χημικής ένωσης
στα συστατικά της στοιχεία.
Με άλλα λόγια,

• Av κατά το σχηματισμό 1 mol μιας ουσίας παρατηρείται μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ1, κατά τη διάσπαση
1 mol της ίδιας ουσίας στα στοιχεία της παρατηρείται ΔΗ2 = - ΔΗ1.
Δηλαδή αν: C(s) + O2(g)  CO2(g) ΔΗ
τότε CO2(g)  C(s) + O2(g) ΔΗ

ο

2

ο

1

= - 393,5 kJ

= + 393,5 kJ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν μας είναι γνωστή
η τιμή ΔΗ1 μιας αντίδρασης, τότε μπορούμε να προβλέ-

ψουμε την τιμή ΔH2 και της αντίστροφης αντίδρασης

(ΔH2 = - ΔΗ1).

Νόμος του Hess
O Hess, προσδιορίζοντας πειραματικά τις θερμότητες
διαφόρων αντιδράσεων, διατύπωσε το 1840 τον ομώνυμο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο

• To ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση είναι το ίδιο, είτε η
152152
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αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια.
Για παράδειγμα η αντίδραση:
C(γραφίτης) + O2(g)  CO2(g) ΔΗ = - 393,5 kJ
Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε δύο στάδια:
C(γραφίτης) +
CO(g) +

1
O2(g)  CO(g) ΔΗ1 = - 110,5 kJ
2

1
O2(g)  CO2(g) ΔΗ2 = - 283,0 kJ
2

Με την πρόσθεση των ενδιάμεσων αυτών αντιδράσεων
προκύπτει η συνολική αντίδραση και το άθροισμα των
ποσών θερμότητας των αντιδράσεων αυτών ισούται με
το ποσό της θερμότητας που εκλύεται συνολικά.
Δηλαδή ισχύει, ΔH = ΔH1 + ΔH2
O νόμος του Hess είναι άμεση συνέπεια του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου και αποτελεί τη βάση πολλών θερμοχημικών υπολογισμών. H μεγάλη του πρακτική σημασία έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει την
αλγεβρική πρόσθεση και αφαίρεση των θερμοχημικών
εξισώσεων. Έτσι, μπορούν να υπολογιστούν έμμεσα,
μέσω θερμοχημικών κύκλων, οι θερμότητες πολλών
αντιδράσεων, των οποίων ο άμεσος προσδιορισμός
153
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είναι δύσκολος (π.χ. αργές, με μικρή απόδοση ή θερμοδυναμικά αδύνατες αντιδράσεις). Για παράδειγμα οι
τιμές ενθαλπίας σχηματισμού πολλών ενώσεων μπορούν να υπολογιστούν έμμεσα, μέσω του νόμου του
Hess και των αντίστοιχων τιμών ενθαλπίας καύσης
(στοιχείων και ενώσεων), που προσδιορίζονται πειραματικά με θερμιδόμετρο.
H γενίκευση του νόμου του Hess αποτελεί το αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης σύμφωνα με
το οποίο,

• To ποσό της θερμότητας, που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη μετάβαση ενός χημικού συστήματος
από μια καθορισμένη αρχική σε μια επίσης καθορισμένη τελική κατάσταση, είναι ανεξάρτητο από τα
ενδιάμεσα στάδια, με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταβολή.

Germain Henri Hess
(1802- 1850) Ρώσος χημικός ελβετικής κα-

ταγωγής, οι μελέτες του έθεσαν τα θεμέλια
της θερμοχημείας.
O ομώνυμος νόμος που διατύπωσε το 1840 αποτελεί
στην ουσία εφαρμογή του νόμου διατηρήσεως της
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ενέργειας (α’ θερμοδυναμικού νόμου), παρόλο που ο
ίδιος δεν φαίνεται να το είχε αντιληφθεί.

Συνολική µεταβολή ενθαλπίας

Ενθαλπία

Aντιδρώντα

1

2
3

Προϊόντα

Διαγραμματική απεικόνιση του νόμου του Hess
ΔΗ = ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3
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Με τη γενίκευση αυτή είναι δυνατό να διευρύνουμε
τους θερμοχημικούς υπολογισμούς, ώστε στις μεταβολές να μπορούν να συμπεριληφθούν πλην των χημικών αντιδράσεων και φυσικές μεταβολές π.χ. μεταβολές φυσικών καταστάσεων.
Π.χ.
H2(g) +

1
O (g)  H2O(g)
2 2

ΔH = - 241,8 kJ

H2(g) +

1
O (g)  H2O(l)
2 2

ΔH1 = - 285,8 kJ

H2O(l)  H2O(g)

ΔH2 = + 44,0 kJ

και ΔH = ΔH1 + ΔH2
Παράδειγμα 2.4
Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του CO(g) αν δίνονται:
C(γραφίτης) + O2(g)  CO2(g) ΔΗ1 = - 393,5 kJ
CO(g) +

1
O (g)  CO2(g) ΔΗ2 = - 283 kJ
2 2

ΛΥΣΗ
1ος τρόπος (με θερμοχημικό κύκλο)
156
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Όπως φαίνεται στο σχήμα δίνεται η ΔH1 της (α) μεταβολής, η ΔH2 της (β) μεταβολής και ζητείται η ΔH3 = x kJ
της (γ) μεταβολής.

Σύμφωνα με το νόμο του Hess έχουμε:
ΔH1 = ΔH2 + ΔH3 aΔH3 = ΔH1 - ΔH2 = - 110,5 kJ.
C(s)
γ

+O2(g)

+

1
O (g)
2 2

ΔΗ3 = ;
α

CO(g)

β
ΔΗ1 =

+

1
O (g)
2 2

ΔΗ2 =

- 396,5 kJ

- 283,0 kJ

CO2(g)
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2ος τρόπος
Ακολουθούμε την εξής πορεία:
α) Γράφουμε τις θερμοχημικές εξισώσεις των οποίων
δίνεται ή ζητείται η μεταβολή ενθαλπίας.
β) Διαλέγουμε μια οποιαδήποτε από τις παραπάνω
θερμοχημικές εξισώσεις και φροντίζουμε να τη «βγάλουμε» ως άθροισμα των υπολοίπων.
γ) Εφαρμόζουμε το νόμο του Hess, οπότε υπολογίζουμε
τη ζητούμενη ΔH.
Στη συγκεκριμένη άσκηση έχουμε
α. C(s) + O2(g)  CO2(g)
β. CO(g) +
γ. C(s) +

1
O2(g)  CO2(g)
2

1
O2(g)  CO(g)
2

ΔΗ1 = - 393,5 kJ
ΔΗ2 = - 283 kJ
ΔΗ3 = x kJ

Παρατηρούμε ότι η (α) μπορεί να προκύψει ως άθροισμα των (γ) και (β), οπότε από το νόμο του Hess έχουμε:
ΔH1 = ΔH3 + ΔH2
ή ΔH3 = ΔH1 - ΔH2 = - 110,5 kJ.

158
158/ /57
22-0231_l_c_chemistry_bm__1-68__18b.indd 158

4/11/17 9:50 AM

Εφαρμογή
Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του CΗ4. Δίνονται:
α. η
 θερμότητα σχηματισμού του CO2(g)
ΔHf = - 394 kJ/mol

β. η θερμότητα σχηματισμού του H2O(g)
ΔHf = - 236 kJ/mol

γ. η θερμότητα καύσης του CΗ4(g) ΔHc = - 880 kJ/mol
(14 kJ/mol)
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Γνωρίζεις ότι...

Αναστενάρια: ένα θαύμα που ερμηνεύει η χημεία
Τα αναστενάρια είναι ένα έθιμο λατρείας που γίνεται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στην Αγία Ελένη Σερρών, από τις 20 έως τις 23 Μαΐου και συνδέεται με τη γιορτή των Aγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Κάθε χρόνο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στρέφουν την προσοχή τους στο πρωτόγνωρο
αυτό τελετουργικό έθιμο, που το αποκορύφωμά
του είναι ο εκστατικός χορός των αναστενάρηδων
στα αναμμένα κάρβουνα. Πώς όμως μπορεί να
εξηγηθεί αυτό;
Είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν πρόκειται για τέχνασμα ή απάτη. Οι αναστενάρηδες πραγματικά
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ποδοπατούν για ώρα τα αναμμένα κάρβουνα, χωρίς τα πέλματά τους να παρουσιάζουν το παραμικρό έγκαυμα. Ούτε υπάρχει η εκδοχή της ομαδικής υποβολής των θεατών, αφού η τελετουργία
έχει πολλές φορές κινηματογραφηθεί και φωτογραφηθεί. Πρόκειται λοιπόν για θαύμα; H θερμοχημεία μπορεί να δώσει ορισμένες εξηγήσεις στο
θέμα:
1. Τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και επειδή το νερό έχει μεγάλη ειδική θερμοχωρητικότητα (c) η θερμοχωρητικότητα
των κυττάρων (C = mc) έχει μεγάλη τιμή. Αυτό με
άλλα λόγια σημαίνει, ότι μεγάλο ποσό θερμότητας
πρέπει να μεταφερθεί στο πέλμα του ποδιού για
να αυξηθεί η θερμοκρασία τόσο, ώστε να προκαλέσει καταστροφή στα κύτταρα. ΄Ομως, λόγω των
χορευτικών κινήσεων δεν έχουμε μεγάλο χρόνο
επαφής μεταξύ του κάρβουνου και του ποδιού,
ώστε να μεταφερθεί μεγάλο ποσό ενέργειας.
2. H επιφάνεια των πυρακτωμένων κάρβουνων
είναι σχετικά μικρή και έτσι παρόλο που η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη το θερμικό περιεχόμενό
τους είναι σχετικά μικρό. Είναι όπως μια σπίθα,
που αν πέσει πάνω μας δεν προκαλεί έγκαυμα,
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λόγω της μικρής της μάζας, άσχετα αν έχει μεγάλη θερμοκρασία.
3. O ιδρώτας (λόγω του χορού) και γενικώς η
υγρασία που υπάρχει στο πέλμα του ποδιού (η
υγρασία είναι μεγάλη στον περιβάλλοντα χώρο
- γι’ αυτό πιθανόν η πυροβασία γίνεται βράδυ)
απορροφά μέρος της θερμικής ενέργειας για την
εξάτμισή τους. Να σημειωθεί, ότι η θερμότητα εξάτμισης του νερού είναι μεγάλη.
To φαινόμενο λοιπόν της πυροβασίας, που να
σημειωθεί ότι δεν γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα
στα αναστενάρια, αλλά και στην Ινδία, Κεϋλάνη,
B. Αυστραλία κλπ, μπορεί να ερμηνευθεί με βάση
τη θερμοχημεία. Θεωρητικά λοιπόν, με κατάλληλη
προετοιμασία και υπό κατάλληλες συνθήκες, θα
μπορούσε ο καθένας μας να γίνει αναστενάρης.
Βέβαια μην είμαστε απόλυτοι, γιατί καμιά φορά
και η επιστήμη κάνει λάθη.
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Γνωρίζεις ότι...
Εκρηκτικά
Τον Απρίλιο του 1995 μια βομβιστική ενέργεια στο Ομοσπονδιακό Μέγαρο στην πόλη της Οκλαχόμα των
ΗΠA έρχεται να συγκλονίσει την κοινή γνώμη. O
απολογισμός ήταν ο θάνατος 168 ατόμων και η
ολοκληρωτική καταστροφή του πολυώροφου κτιρίου. Οι αρχές υπολόγισαν ότι η ποσότητα του
εκρηκτικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν δύο τόνοι,
η οποία πυροδοτήθηκε από κλεμμένο φορτηγό
αυτοκίνητο. To φοβερό αυτό εκρηκτικό (ANFO)
είχε φτιαχτεί από νιτρικό αμμώνιο (ΑΝ), που είναι
ένα συνηθισμένο λίπασμα, και ένα κοινό πετρέλαιο θέρμανσης (FO).
Πώς μπορεί αλήθεια ο συνδυασμός δύο τόσο
απλών και καθημερινής χρήσεως ουσιών, όπως
ενός λιπάσματος και ενός πετρελαίου θέρμανσης,
κάτω από ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσει
τέτοια καταστροφή; H τραγωδία στην πόλη της
Οκλαχόμα έρχεται να μας θυμίσει για μια ακόμα
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φορά τη μεγάλη σημασία της χημείας για την ερμηνεία των ιδιοτήτων της ύλης.

Γενικά μια ουσία έχει εκρηκτικές ιδιότητες, όταν σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα διασπάται, ελευθερώνοντας ακαριαία μεγάλα ποσά ενέργειας και μεγάλους όγκους αερίων. Τα θερμά αυτά αέρια διαστελλόμενα δημιουργούν ένα καταστροφικό ωστικό κύμα. To ωστικό κύμα μπορεί να μεταδίδεται με
ταχύτητες της τάξης των 32.000 χιλιομέτρων /ώρα,
ενώ αναπτύσσονται πιέσεις που υπερβαίνουν τις
700.000 ατμόσφαιρες, προξενώντας τεράστιες φυσικές καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.
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H διάσπαση του νιτρικού αμμωνίου προφανώς
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο ANFO βέβαια η
εκρηκτική δράση ενισχύεται ακόμα τρεις φορές,
γιατί ακολουθεί η καύση των υδρογονανθράκων
του πετρελαίου θέρμανσης (FO), που ελευθερώνει
μεγάλους όγκους αερίων CO2(g), H2O(g) και συ-

νεισφέρει ενέργεια 40-50 kJ ανά γραμμάριο υδρογονάνθρακα. To περίεργο είναι ότι αυτό καθ’ εαυτό το FO δεν είναι εκρηκτικό, γιατί καίγεται αργά,
έχει όμως πολύ μεγάλο θερμικό περιεχόμενο και
σε συνδυασμό με το AN δημιουργεί ένα τρομακτικής ισχύος εκρηκτικό.
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Άλφρεντ Νόμπελ
(1833-1896)
Σουηδός χημικός μηχανικός. Ανακάλυψε το
δυναμίτη και άλλα ισχυρά εκρηκτικά και έκτισε βιομηχανία για την παραγωγή τους. Ένα
ατύχημα στοίχισε τη ζωή του αδελφού του
και τεσσάρων ακόμα ατόμων, καθώς και την
καταστροφή του εργοστασίου του. Παρά την
απαγόρευση του Σουηδικού κράτους, αυτός
συνέχισε τα πειράματά του για την ανάπτυξη
ασφαλούς μεθόδου παραγωγής του δυναμίτη. Διαπνεόταν από φιλειρηνικά αισθήματα
και πίστευε ότι οι ανακαλύψεις του θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ειρήνη του
κόσμου. Διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος της
τεράστιας περιουσίας του, που κέρδισε κυρίως από τις εργασίες του αυτές, για να υλοποιηθεί αυτό που θεωρείται σήμερα ως η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στον κόσμο της
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επιστήμης: το βραβείο Νόμπελ.
O δυναμίτης έχει σαν βάση τη νιτρογλυκερίνη της οποίας η διάσπαση (έκρηξη) γίνεται
με βάση την παρακάτω αντίδραση:
2CH2CHCH2(ONO2)3(s) 
 6CO2(g) + 3N2(g) + 5H2O(g) +

1
O2(g)
2

O δυναμίτης ακόμα και σήμερα παρασκευάζεται βιομηχανικά και χρησιμοποιείται για
την ανατίναξη βράχων, είναι μίγμα από νιτρικό αμμώνιο και νιτρογλυκερίνης, εμποτισμένο σε γη διατομών.
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Ανακεφαλαίωση
1. H
 θερμοχημεία μελετά τις θερμικές μεταβολές που
συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις
που ελευθερώνουν θερμότητα ονομάζονται εξώθερμες και αυτές που απορροφούν θερμότητα ονομάζονται ενδόθερμες. H μεταβολή της ενθαλπίας ΔH ισούται με τη θερμότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται σε μια αντίδραση, εφόσον η αντίδραση γίνεται
υπό σταθερή πίεση. Σε μια εξώθερμη αντίδραση
ΔΗ < 0 και σε μια ενδόθερμη ΔΗ > 0.
2. Ε
 νθαλπία αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή ενθαλπίας ΔH μεταξύ των αντιδρώντων και προϊόντων,
για δεδομένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Δηλαδή, ΔH = Hπροϊόντων - Hαντιδρώντων. H ενθαλπία
αντίδρασης ονομάζεται πρότυπη και συμβολίζεται
ΔΗ°, όταν αντιδρώντα και προϊόντα που βρίσκονται
στην πρότυπη κατάσταση. Πρότυπη κατάσταση μιας
ουσίας είναι η πιο σταθερή μορφή της σε θερμοκραο
σία 25 C και πίεση 1 atm και για τα διαλύματα η συγκέντρωση c = 1 Μ. Με βάση τον ορισμό της ενθαλπίας αντίδρασης μπορούμε να ορίσουμε την ενθαλπία σχηματισμού, της καύσης, της διάλυσης και της
εξουδετέρωσης.
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3. O
 βασικός νόμος της θερμιδομετρίας, με τον οποίο
μετράμε τη θερμότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση είναι q = m c ΔΤ,
όπου c: η ειδική θερμοχωρητικότητα της ουσίας που
θερμαίνεται ή ψύχεται (π.χ. νερό), m: η μάζα της ουσίας και ΔT: η μεταβολή της θερμοκρασίας. H μέτρηση αυτών των θερμοτήτων γίνεται σε ειδικά όργανα
που ονομάζονται θερμιδόμετρα.
4. Οι
 βασικοί νόμοι της θερμοχημείας είναι:
1. O νόμος Lavoisier-Laplace σύμφωνα με τον οποίο,
αν κατά το σχηματισμό 1 mol μιας ουσίας παρατηρείται μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ1, τότε κατά τη διάσπαση της ίδιας ουσίας στα στοιχεία της παρατηρείται
ΔH 2 = - ΔΗ 1.

2
 . O νόμος του Hess σύμφωνα με τον οποίο, η μεταβολή ενθαλπίας μιας αντίδρασης είναι η ίδια, είτε η
αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, είτε σε
περισσότερα στάδια.
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Λέξεις - κλειδιά
Χημική θερμοδυναμική
Θερμοχημεία
Εξώθερμη - ενδόθερμη αντίδραση
Μεταβολή ενθαλπίας
Ενθαλπία αντίδρασης
Πρότυπη κατάσταση
Ενθαλπία σχηματισμού
Ενθαλπία καύσης
Ενθαλπία διάλυσης
Ενθαλπία εξουδετέρωσης
Ενθαλπία δεσμού
Θερμιδομετρία
Νόμος Lavoisier-Laplace
Νόμος Hess
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα
Ερωτήσεις επανάληψης
1.

Tι είναι εξώθερμη και τι ενδόθερμη αντίδραση;

2.	H μεταβολή ενθαλπίας ΔH εξώθερμης αντίδρασης
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μηδέν;
3.

Tι είναι πρότυπη κατάσταση;

4.

Πώς ορίζεται η πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης;

5.	Tι ονομάζεται πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού και
τι πρότυπη ενθαλπία καύσης;
6.	Πώς συσχετίζεται η ενθαλπία μιας αντίδρασης με
τις ενθαλπίες δεσμών των αντιδρώντων και προϊόντων;
7.

Ποιος είναι ο βασικός νόμος της θερμιδομετρίας;

8.	Με τι μονάδες μετράμε συνήθως την ειδική θερμοχωρητικότητα (c) ουσίας;
9.

Ποιος είναι ο νόμος Lavoisier-Laplace;

10.	Πώς διατυπώνεται ο νόμος του Hess και ποια η σημασία του;
171
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Ασκήσεις - Προβλήματα
α. Ενθαλπία αντίδρασης ΔΗ - Πρότυπη ενθαλπία
αντίδρασης ΔΗ

ο

11. Ν
 α χαρακτηρίσετε με ένα Σ όσες από τις παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές και με ένα Λ όσες είναι λανθασμένες.
α. Ο
 ι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό
τη μορφή θερμότητας ονομάζονται εξώθερμες.
β. Σ
 τις εξώθερμες αντιδράσεις έχουμε ΔH > 0.
γ. H
 πρότυπη κατάσταση αναφέρεται σε P = 1 atm
ο
και θ = 0 C.
δ. H
 πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού μιας ουσίας
είναι πάντοτε ίση με την πρότυπη ενθαλπία καύσης της ουσίας.
12. Ν
 α συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις:
α. Ο
 ι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό
μορφή.............. ονομάζονται............. Οι αντιδράσεις που ................ενέργεια υπό τη μορφή
............................ ονομάζονται ενδόθερμες.
β.Ενθαλπία αντίδρασης είναι η ............ .........μεταξύ
των αντιδρώντων και........................... , για δεδομένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
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γ. H θερμότητα μιας αντίδρασης προσδιορίζεται
πειραματικά με....................
13. Κ
 ατά την πλήρη καύση 8 g CH4 ελευθερώνονται 445
kJ, όταν όλες οι ουσίες που συμμετέχουν στην αντίδραση βρίσκονται σε πρότυπη κατάσταση. Ποια
είναι η σωστή θερμοχημική εξίσωση για την καύση
του CH4;
ο

(α) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = 890 kJ
ο

(β) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = - 445 kJ
ο

(γ) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = - 890 kJ
ο

(δ) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = 445 kJ
14. Γ
 ια ποια από τις επόμενες αντιδράσεις είναι
ο
ο
ΔΗ αντίδρασης = ΔΗ f ;
H σταθερή μορφή στους (25 °C) του άνθρακα είναι
ο γραφίτης και για δε του θείου το ρομβικό θείο.
(α) Η2(g) + S(ρομβικό)  Η2S(g)
(β) C(διαμάντι) + O2(g)  CO2(g)
(γ) Η2(g) + CuO(s)  H2O(l) + Cu(s)
(δ) ΝΗ3(g) + HCl(g)  NH4Cl(g)

173173
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15. Δίνεται η μεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης
σε θερμοκρασία θ °C. Πόση θερμότητα θα ελευθερωθεί αν καούν πλήρως 6,2 g φωσφόρου P4 σε
θερμοκρασία θ °C;
P4(s) + 5O2(g)  2P2O5(s)
ΔΗ = - 3010 kJ
		

150,5 kJ

16. H
 πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του HCl είναι
-92,3 kJ/mol. Nα γράψετε τη θερμοχημική εξίσωση
σχηματισμού του HCl.
17. N
 α εξηγήσετε την παρατηρούμενη διαφορά στις
ενθαλπίες σχηματισμού των παρακάτω αντιδράσεων:
ο
2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)
ΔΗ 1 = - 512 kJ
ο
2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)
ΔΗ 2 = - 464 kJ
18. Π
 όσα γραμμάρια άνθρακα πρέπει να καούν πλήρως για να πάρουμε τόση θερμότητα, όση χρειάζεται για να συντελεστεί η πλήρης διάσπαση 2 mol
Al2O3 σε Al και O2; Δίνονται οι ενθαλπίες σχηματισμού:
ΔΗf CO = - 394 kJ/mol και ΔΗf Al O = - 1600 kJ/mol
2

2 3

		

97,46 g

174
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19. 6
 g μίγματος μεθανίου και αιθυλενίου καίγονται
πλήρως και ελευθερώνονται 261,4 kJ. Ποια είναι η
σύσταση του μίγματος των 6 g, αν η ενθαλπία πλήρους καύσης του CH4 είναι ΔH1 = - 802 kJ/mol και
του C2H4 είναι ΔΗ2 = - 1010 kJ/mol.

3,2 g - 2,8 g
20. H
 ενθαλπία πλήρους εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση είναι ΔΗn = - 57,1 kJ. Πόση
θερμότητα ελευθερώνεται αν αναμιχθούν 3 L διαλύματος HCl 0,2 M με 2 L διαλύματος NaOH 0,25 Μ;

28,55 kJ

21. H
 διάλυση του NH4NO3 στο νερό είναι μια ενδόθερμη αντίδραση και η θερμότητα διάλυσής του είναι
25,06 kJ/mol. Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται για
την κατασκευή «παγοκύστεων». Να βρεθεί η θερμότητα που απορροφάται όταν διαλυθούν 10 g νιτρικού αμμωνίου στο νερό. Τη διάλυση του NH4NO3
στο νερό τη συμβολίζουμε:
NH4NO3(s) NH+4(aq) + NO-3(aq)

3,13 kJ

175175
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22. Δ
 ίνεται ότι η πρότυπη ενθαλπία καύσης του CH4 είο
ναι ΔΗ c = - 890 kJ/mol. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε
ποσότητα μεθανίου που βρίσκεται στην πρώτη
στήλη, το ποσό της θερμότητας που ελευθερώνεται
κατά την καύση αυτής που βρίσκεται στη δεύτερη
στήλη.
		
		

I

II

2 mol

445 kJ

8g

890 kJ

80 g

4450 kJ

16 g

1780 kJ

β. Θερμιδομετρία
23. Γ
 ια να θερμανθούν 2,5 L νερού από τους 20 °C
στους 30 °C απαιτείται θερμότητα ίση με:
(α) 2,5 kcal

(β) 10 kcal

(γ) 25 kcal

(δ) 75 kcal

	Για το νερό:

ρ = 1 g/mL και c = 1 cal / °C  g

24. Π
 όση θερμότητα χρειάζεται για να θερμανθεί θερμιδόμετρο, που περιέχει 1800 g H2O και έχει θερμοχωρητικότητα C = 1,5 kcal/°C, από τους 22 °C
176
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στους 30 °C; (ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού

c = 1 cal / °C  g)

26,4 kcal

* 25. O συνολικός όγκος του νερού του Ειρηνικού Ωκε8

3

ανού υπολογίζεται ότι είναι 7,2  10 km . Μια μέσου μεγέθους ατομική βόμβα παράγει κατά την
έκρηξή της ενέργεια περίπου 10

15

J. Να υπολο-

γίσετε πόσες ατομικές βόμβες χρειάζονται για να
θερμάνουν κατά την έκρηξή τους τα νερά του Ει-

ρηνικού Ωκεανού κατά 1 °C. (για το νερό: ρ = 1 g/

mL και c = 1 cal/°C  g)

9

3  10 βόμβες

* 26. 2 g γλυκόζης καίγονται πλήρως σε θερμιδόμετρο

βόμβας οπότε η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται από τους 20 °C στους 24 °C. H μάζα του νερού
στο θερμιδόμετρο είναι 1500 g και η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου είναι 1,5 kJ / °C. Να
υπολογίσετε την ενθαλπία καύσης της γλυκόζης,
αν η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι
4,18 J / °C  g

- 2797,2 kJ/mol
177
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27. H
 θερμοχημική εξίσωση της καύσης του αιθυλενίου
είναι:
C2H4(g) + 3O2(g) 2CO2 (g) + 2H2O(l)

ΔH = - 340 kcal

Πόσα kg νερού μπορούν να θερμανθούν από 20 °C
σε 90 °C με τη θερμότητα που παράγει η καύση

ενός κυβικού μέτρου αιθυλενίου μετρημένο σε STP
συνθήκες; Δίνεται η ειδική θερμοχωρητικότητα του
νερού c = 1 cal / g  °C.

216,8 kg

* 28. 6 g μίγματος CH4 και C2H4 καίγονται πλήρως και

δίνουν τόση θερμότητα όση χρειάζεται για να θερμανθούν 2 kg νερού από τους 25 °C στους 63 °C.

Ποια είναι η σύσταση του αρχικού μίγματος;

	Δίνονται: c νερού = 1 cal / g  °C, ενθαλπίες καύσης:
CH4 = - 210 kcal/ mol και C2H4 = - 340 kcal/mol.

3,2 g - 2,8 g

178178
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γ. Νόμοι Θερμοχημείας
29. Δ
 ίνεται η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης:
H2(g) +

1
ο
O2(g)  H2O(l) ΔΗ = - 256 kJ
2

H πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης
ο

2H2O(l)  2H2(g) + O2(g) ΔΗ είναι:
(α) 256 kJ (β) -512 kJ (γ) 512 kJ (δ) καμιά από αυτές.
30. Να υπολογίσετε την ενθαλπία σχηματισμού του
ακετυλενίου C2H2
2
 C(γραφίτης) + H2(g)  C2H2(g)

ΔΗf = x kJ

C
 (γραφίτης) + O2(g)  CO2(g)

ΔΗ1= - 393,5 kJ

από τα παρακάτω δεδομένα:

H
 2(g) +

1
O2(g)  H2O(g)
2

ΔΗ2 = - 285,8 kJ

2
 C2H2(g) + 5O2(g)  4CO2(g) + 2H2O(g)
ΔΗ3 = - 2595,8 kJ

225,1 kJ

179
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31. Ν
 α υπολογίσετε την ενθαλπία σχηματισμού του
CS2 από τα παρακάτω δεδομένα:
C(γραφίτης) + O2(g)  CO2(g)
S(ρομβικό) + Ο2(g)  SO2(g)

ΔΗ1 = - 393,5 kJ

ΔΗ2 = - 296,1 kJ

CS2(l) + 3O2(g)  CO2(g) + 2SO2(g) ΔΗ3= - 1072 kJ

86,3 kJ/mol

* 32. H
 αντίδραση σχηματισμού της CH3OH:

1
O2(g)  CH3OH(l)
2
	δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γι’ αυτό και δεν
C(γραφίτης) + 2H2(g) +

μπορούμε να προσδιορίσουμε άμεσα (με θερμιδόμετρο) τη θερμότητα της αντίδρασής της. Να υποδείξετε ένα τρόπο για τον έμμεσο υπολογισμό της
θερμότητας αυτής.
33. 4
 g C, 4 g H2 και 4 g CH3OH καίγονται και ελευθερώνονται αντίστοιχα ποσά θερμότητας 131 kJ,

572 kJ και 91 kJ. Να υπολογίσετε με βάση τα δεδομένα αυτά την ενθαλπία σχηματισμού της CH3OH.

- 237 kJ/mol

180
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34. Γ
 ια τη διάσπαση ενός δεσμού H-H πρέπει να προσφέρουμε ενέργεια 7,4  10-

19

J. Να βρεθεί η θερμό-

τητα που ελευθερώνεται όταν σχηματίζονται 8 g H2
με σύνδεση ατόμων υδρογόνου. Δίνεται ο αριθμός
Avogadro: ΝΑ = 6,02  10

23

mol-

1

1782 kJ
35. Πιθανολογείται ότι στη στρατόσφαιρα γίνεται η αντίδραση:
HO(g) + Cl2(g)  HOCl(g) + Cl(g)

(1)

Να βρεθεί η ΔΗ της (1) αν δίνονται:
Cl2(g)  2Cl(g)

ΔΗ1 = + 242 kJ

H2O2(g)  2HO(g)

ΔΗ2 = + 134 kJ

H2O2(g) + Cl2(g)  2HOCl(g)

ΔΗ3 = - 209 kJ

- 50,5 kJ
36. Να υπολογίσετε την ΔΗ της αντίδρασης
3NO2(g) + H2O(l)  2HNO3(aq) + NO(g)
αν δίνονται οι τιμές ΔΗ των αντιδράσεων:
2NO(g) + O2(g)  2NO2(g)

ΔΗ1 = - 173 kJ

2N2(g) + 5O2(g) + 2H2O(l)  4HNO3(aq) ΔΗ2= - 255 kJ
N2(g) + O2(g)  2NO(g)

ΔΗ3= + 181 kJ

		
- 49 kJ
181181
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Γενικά προβλήματα

** 37. Σ ε 4 L διαλύματος ασθενούς οξέος HA 0,2 Μ,

προσθέτουμε 2 L διαλύματος NaOH 0,25 M και
ελευθερώνεται θερμότητα ίση με 25,4 kJ. Ποια η
ΔΗn της αντίδρασης:

ΗΑ + NaOH  ΝaA + H2O

Γιατί η τιμή αυτή διαφέρει από την ΔΗn εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση;

		
50,8 kJ - ενθαλπία εξουδετέρωσης

(ΔΗn = -50,8 kJ)

** 38. Σε
 θερμιδόμετρο που περιέχει 25 mL διαλύματος

CuSO4 1 Μ, προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn. H
αρχική θερμοκρασία του διαλύματος αυξάνεται
από 20,2 °C σε 70,8 °C. Να υπολογίσετε την εν-

θαλπία της αντίδρασης:
Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu

	Δίνεται ότι: cδιαλύματος = 4,18 kJ/kg  °C και

ρδιαλύματος = 1 g/mL. To ποσό της θερμότητας
που απορροφάται από το θερμιδόμετρο και τα
αντιδραστήρια να θεωρηθεί αμελητέο.

-211,6 kJ
182
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39. H ενθαλπία εξουδετέρωσης ενός ισχυρού οξέος,
π.χ. HBr, με μία ισχυρή βάση, π.χ. NaOH, είναι ουσιαστικά η ενθαλπία της αντίδρασης:
H+ + OH-  H2O
κ
 αι γι’ αυτό θεωρείται σταθερή και ίση με -13,5 kcal
ανά mol σχηματιζόμενου H2O, ή απλά -13,5 kcal.
Αναμιγνύουμε 0,2 L διαλύματος HBr 0,2 M με 0,2 L
διαλύματος NaOH 0,3 M σε θερμιδόμετρο αμελητέας
θερμοχωρητικότητας. Av τα αρχικά διαλύματα είχαν
ο
θερμοκρασία θ1= 18 C, ποια θα είναι η θερμοκρασία του τελικού διαλύματος;
Δίνεται ότι η πυκνότητα όλων των διαλυμάτων είναι
ρ = 1 g/mL και ότι η ειδική θερμοχωρητικότητα του
ο
τελικού διαλύματος είναι c = 1 cal / C  g.
ο

19,35 C

** 40. H
 πρότυπη ενθαλπία καύσης αλκανίου (A) είναι
ο

ΔΗ 1 = - 2936 kJ/mol, η πρότυπη ενθαλπία
ο
σχηματισμού του (A) είναι ΔΗ 2 = - 600 kJ/mol.
Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου αν η
πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του CO2 είναι
ο
ΔΗ 3 = - 376 kJ/mol και του H2O είναι
ο
ΔΗ 4 = - 276 kJ/mol.

C5H12
183183
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** 41. Θ
 ερμίτης λέγεται το μίγμα Al και Fe2O3 που χρη-

σιμοποιείται για τη συγκόλληση των σιδηροτροχιών, καθώς η αντίδραση:
2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe (1)

ε ίναι ισχυρά εξώθερμη. Av οι ενθαλπίες σχηματισμού του Al2O3 και του Fe2O3 είναι αντίστοιχα
ΔΗ1 = - 1650 kJ/mol και ΔΗ2 = - 830 kJ/mol σε θερμοκρασία θ:
(α) Ν
 α υπολογίσετε την τιμή της ΔH της (1) στη θερμοκρασία θ.
(β) Ν
 α υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που
θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση μιας ποσότητας θερμίτη που περιέχει: 1000 g Fe2O3 και
270 g Al.

α.- 820 kJ β. 4100 kJ
Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και
σωστού - λάθους
11. α. Σ, β. Λ, γ. Λ, δ. Λ
13. γ
14. α
22. 1δ, 2α, 3γ, 4β
23. γ
29. γ
184
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Δραστηριότητα
To ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών
Σε πολλά από τα τυποποιημένα τρόφιμα αναγράφεται
στην ετικέτα τους η διατροφική τους ανάλυση, δηλαδή, η περιεκτικότητά τους στα τρία βασικά διατροφικά
υλικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη), καθώς και
ο αριθμός των kcal ανά ορισμένη ποσότητα του τροφίμου.
Όμως, χρησιμοποιώντας τον κώδικα «4-4-9», που απο-1
δίδει τα kcal g , μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση
και έλεγχο για την ορθότητα των αναγραφομένων θερμίδων. Σαν παράδειγμα δίνονται στον παρακάτω πίνακα μερικές περιπτώσεις. Στη στήλη Θερμίδες, δίνεται η
τιμή της ετικέτας, ενώ στη στήλη kcal η αντίστοιχη τιμή
υπολογισμένη με βάση το «4-4-9». Τέλος, το Είδος της
τροφής αναφέρεται σε ποσότητα 100 g.
Εκείνο που ζητείται είναι να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με άλλα προϊόντα τα οποία θα τα αναζητήσετε ή στα ράφια των υπεραγορών ή σε ειδικότερα
βιβλία διαιτολογίας και διατροφής.
Συμπεριλάβετε στον κατάλογο και ποτά γνωρίζοντας
ότι η θερμότητα καύσης της αιθανόλης είναι 7,1 kcal
-1
g . Να υπολογίσετε τις «θερμίδες» τους με βάση τους
αλκοολικούς βαθμούς τους.
185 / 68
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-1

Av περπατώντας καταναλώνετε 200 kcal h , πόσο χρόνο πρέπει να περπατήσετε, ώστε να καταναλώσετε τις
θερμίδες που πήρατε τρώγοντας κοτόπουλο, μήλο και
παγωτό;

Είδος

Πρωτεΐνες Σάκχαρα Λίπη Θερμίδες

kcal

Κοτόπουλο

21,5

-

2,5

110

108,5

Καλαμπόκι

3,7

20,5

1,2

110

108

Παγωτό

4

20

14

220

222

Μήλο

0,4

14,2

0,5

65

63
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