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 او نامبه 

 

 

 فصل دوم

 آسایش و رفاه در سایه شیمی 
 محیط و واكنش سامانه میان الكتریكی انرژی  شكل به  است  ممكن انرژی  از بخشی كه دهندمی نشان  آذرخش و تندر  همچون طبیعی های پدیده

 داد شامل های واكنش شناسایی برای تالش تا شد سبب گیرندی م سرچشمه ماده الكتریكی ماهیت از كه دست این از هایی پدیده. شود جاری پیرامون

 .هستند الكتریكی انرژی تولید مبنای كه هاییواكنش. شوند دنبال هدفمند الكترون ستد و

است. پركاربردترین شكل   تامین انرژیو    دستیابی به مواد مناسبهای جدید برای افزایش سطح رفاه و آسایش  دو ركن اساسی برای تحقق فناوری

ای از دانش شیمی است كه در بهبود خواص مواد و تامین انرژی نقش شاخه   الکتروشیمیها انرژی الكتریكی است.  انرژی در به كارگیری این فناوری

 بسزایی دارد.  

گیری و اندازه)مانند برقكافت، آبكاری( و  تولید مواد )باتری، سلول سوختی و سوخت آنها(،  تامین انرژی توان به از جمله كاربردهای الكتروشیمی می

 )اطمینان از كیفیت فراورده( اشاره كرد.   کنترل کیفی

 . كندمی تولید الكتریسیته شیمیایی، های واكنش انجام با نیاز وردم محل در كه است صنعتی مهم های فراورده از یكی باتری نکته:

 شدن آلوده از مانع و هستند مقاوم خوردگی برابر در كه آشپزی  لوازم غذایی، مواد محتوی هایقوطی  آب، انتقال فلزی هایلوله  ساخت دیگر سوی از

 و رفاه  سطح افزایش از دیگر  ای چهره ...و غذایی  بهداشتی،  دارویی،  هایفراورده تولید كیفیت از اطمینان كسب همچنین  شوند، می غذایی مواد و آب

 .است الكتروشیمی دانش از گیری بهره گرو در ها موفقیت این به دستیابی. هستند آسایش
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 انجام واکنش با سفر الکترون 

 یك با نمونه برای.  است یكدیگر به مناسب شرایط در آنها اتصال  فلزها، در شده ذخیره انرژی از گیری بهره های راه از یكی  كه دارید یاد به علوم درس  از

 را روشن كرد.   LEDالمپ یك آن با و ساخت باتری نوعی توان می لیمو مانند ای میوه با و روی مانند دیگر ای تیغه و مسی تیغه

 ، سلول خورشیدی و باتری قابل شارژ تشكیل شده است. LEDچراغ خورشیدی یك ابزار روشنایی است كه از المپ  نکته:

 کاهش-های اکسایشواکنش

ای كه در واكنش  ای كه در واكنش اكسیژن بگیرد یا هیدروژن از دست بدهد، اكسایش یافته و مادهكاهش ماده-های اكسایشدر تعاریف اولیه واكنش

 ن بگیرد یا اكسیژن از دست بدهد، كاهش یافته است. هیدروژ

كند، در حالی كه با برخی فلزها مانند طال و پالتین  دهد و آنها را به اكسید فلز تبدیل میاكسیژن فلزی فعال است كه با اغلب فلزها واكنش می  نکته:

 دهد.  واكنش نمی

كاهش، همواره یك )یا چند( عنصر الكترون   –های اكسایش  شود. در واكنشتوصیف میكاهش با جابجایی الكترون    – اما در تعاریف امروزی اكسایش  

كند،  یافته و عنصری كه الكترون دریافت می  اکسایشدهد، اصطالحا  گیرند. عنصری كه الكترون از دست میداده و یك )یا چند( عنصر دیگر الكترون می

 یابد.  می کاهش

یابد و هر اتم  تبدیل شده و اكسایش می  +𝑀𝑔2دهد و به یون  یم، هر عنصر منیزیم دو الكترون از دست میبه عنوان مثال در واكنش سوختن منیز

        یابد. تبدیل شده و كاهش می −𝑂2اكسیژن دو الكترون گرفته و به یون 

2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) 

 ( نمایش داد: نیم واکنشكاهش( را به صورت مجزا )ایش( و گرفتن الكترون)توان هر كدام از فرایندهای از دست دادن الكترون)اكسدر این واكنش می

𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔(𝑠)
2+ + 2𝑒− نیم واكنش اكسایش    

𝑂2(𝑔) + 4𝑒
− → 2𝑂(𝑠)

 نیم واكنش كاهش −2

 

های جابجا شده در دو طرف  ها منیزیم اكسایش یافته و اكسیژن كاهش یافته است. همچنین در این دو نیم واكنش باید تعداد الكتروندر این واكنش

 ضرب شود.   ۲یكسان باشد و واكنش اصلی خنثی باشد. در نتیجه برای اینكه با هم جمع شوند باید نیم واكنش اول )اكسایش( در 

 سوزد می  𝑂2(𝑔)ای در  با نور خیره كننده  𝑀𝑔(𝑠)  واكنش این  در .شد می   استفاده نور  منبع عنوان به منیزیم سوختن از عكاسی  برای تهگذش در  نکته:

 شود. تبدیل می 𝑀𝑔𝑂(𝑠)به   و
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 شود:نقره برمید در اثر برخورد نور خورشید به صورت زیر تجزیه می

𝐴𝑔𝐵𝑟(𝑠) → 𝐴𝑔(𝑠) + 𝐵𝑟2(𝑔) 

 های آن را نوشته و تعیین كنید كدام گونه اكسایش و كدام كاهش یافته است.واكنشنیم 

2𝐵𝑟(𝑠)
− → 𝐵𝑟2(𝑔) + 2𝑒

 نیم واكنش اكسایش −

2𝐴𝑔(𝑠)
+ + 2𝑒− → 2𝐴𝑔(𝑠) نیم واكنش كاهش 

 

نام دارد. در    کاهندهیابد،  ای كه اكسایش مینام دارد و ماده  اکسندهشود،  ی دیگری مییابد و باعث اكسایش مادهای كه كاهش میماده  :مهم  نکته

كه اكسایش یافته است، كاهنده و یون   (−𝐵𝑟)شود. به عنوان مثال در واكنش باال یون برمیدواقع الكترون از عنصر كاهنده به عنصر اكسنده منتقل می

 اكسنده نام دارد.   (+𝐴𝑔)نقره 

ش با نافلزها تمایل دارند الكترون بدهند و اكسید شده به كاتیون تبدیل شوند. نافلزها نیز با گرفتن یك یا چند  اغلب فلزات در واكن  نکته بسیار مهم:

عمال هرگاه عنصر شوند. از این رو فلزها اغلب كاهنده و نافلزها اغلب اكسنده هستند. )در سطح كتاب درسی  الكترون كاهش یافته و به آنیون تبدیل می

   ها را نیز تعیین كرد.(توان به راحتی باقی گونهو با تعیین آن می د حتما نقش کاهنده داردفلزی در واکنش بو

های اكسایش كاهش است. مانند واكنش فلز روی با هیدروكلریك اسید كه در زیر آمده است. در این واكنش  واكنش فلزات با اسید نیز از جمله واكنش

 نقش گونه های مختلف را مشخص كنید.: 

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  

 

 

 ها با استفاده از نیم واکنش های اکسایش کاهشموازنه واکنش

های اكسایش و كاهش را شناسایی كرده و بنویسیم. سپس دو نیم واكنش به صورت كاهش برای موازنه باید ابتدا نیم واكنش  -های اكسایش در واكنش

 شود.  استفاده می −𝑒ی بار در هر نیم واكنش در هر طرف كه الكترون كمتر دارد، از نهمجزا ابتدا موازنه شده و برای مواز

ها یكسان باشد. برای این منظور دو نیم واكنش را در كوچكترین  ها در دو طرف نیم واكنش  −𝑒در نهایت برای جمع كردن دو نیم واكنش باید تعداد  

 آید.  نش را جمع كرده معادله موازنه شده بدست میكنیم. سپس دو نیم واكاعداد صحیح ممكن ضرب می
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 های اكسایش كاهش زیر را موازنه كنید. مثال: واكنش

𝑎) 𝐶𝑟(𝑠) + 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ → 𝐶𝑟(𝑎𝑞)

3+ + 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+   

 

 

𝑏)𝐴𝑙(𝑠) + 𝐻(𝑎𝑞)
+ → 𝐴𝑙(𝑎𝑞)

3+ + 𝐻2(𝑔)    

 

 

𝑐) 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 𝑆𝑛(𝑎𝑞)

2+ → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑆𝑛(𝑎𝑞)

4+   

 

 

𝑁𝑂3های ناظر صرف نظر كرد. به عنوان مثال در واكنش زیر یون  توان از نوشتن یونها میدر این واكنش  نکته:
−
(𝑎𝑞)

توان آن را یون ناظر بوده و می   

 حذف كرد و واكنش را به صورت زیر باز نویسی كرد.  

2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) 

2𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝐶𝑢(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐴𝑔(𝑠) 

 تر است. كاهش نیز راحت  - های اكسایشواكنشبه این صورت تشخیص نیم

 مثال: در واكنش زیر گونه اكسنده و كاهنده را مشخص كنید: 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

 

 

 توان موازنه كرد. مورد بحث قرار گرفت می  دهمكاهش را به صورت معمول كه در شیمی  – های اكسایش اصوال اكثر واكنش  نکته:
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 عدد اکسایش

های شیمیایی نوشتن واكنش به صورت یونی )مانند باال( و تشخیص جابجایی الكترون كار دشواری است. واكنش زیر را در نظر  در بسیاری از واكنش

 بگیرید: 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

 صورت زیر است: ساختار لوویس تركیبات در واكنش باال به

 

 ها عملی نیست.  كند. در نتیجه تشخیص چگونگی انتقال الكترون در این واكنشها تغییر نمیهای الیه ظرفیت اتمها تعداد الكترون در این نوع از واكنش

 رویم.  یش میی اكسنده و كاهنده را به سادگی تعیین كرد. برای این منظور به سراغ مفهوم عدد اكساتوان گونه در نتیجه نمی

های یك پیوند را به اتم  توان فرض كرد تمام پیوندهای آن یونی است. برای این منظور تمام الكترونبرای محاسبه عدد اكسایش یك اتم در یك ماده می

كنیم. بعد از انجام  آنها تقسیم می  های پیوند را بیندهیم. همچنین اگر دو اتم تشكیل دهنده یك پیوند یكسان باشند، الكترونبا الكترونگاتیوی بیشتر می

 كنیم. های باقیمانده برای هر اتم بار )فرضی( آن را به عنوان عدد اكسایش تعیین میاین كار با توجه به الكترون 

 در واقع عدد اكسایش یك اتم در یك گونه شیمیایی برابر بار یون است در صورتی كه تمام پیوندها در آن گونه یونی فرض شود.  

 

 مثال: در تركیبات زیر عدد اكسایش اتم ها را مشخص كنید. 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻                                  𝑁2𝑂5                                      𝑁2𝑂                                   𝑃𝑂4
3−                              

 

 

𝐶3𝐻4                                             𝐶𝐻3𝑂𝐻                                𝐶𝑙2𝑂7                                 𝑁𝑂2
+  

 

 

های یك گونه به جزء یكی عدد  اتم  توان با دانستن عدد اكسایش همههمچنین برای تعیین عدد اكسایش با استفاده از فرمول بسته می   :مهم  نکته

 بخش كوواالنسی مورد بحث قرار گرفته است.  ۲ول را نیز محاسبه كرد. نكات مربوط به این روش به صورت مفصل در شیمی اكسایش آن جزء مجه
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 قواعد جهت تعیین عدد اکسایش با توجه به فرمول بسته 

ها در تركیبات عدد اكسایش  برخی از اتمهای اطراف می توان عدد اكسایش یك اتم خاص را مشخص كرد.  در یك فرمول بسته با داشتن عدد اكسایش اتم

های دیگر را تعیین كرد. نافلزات و برخی فلزات واسطه از جمله اتم هایی هستند كه  توان عدد اكسایش اتمها میثابتی دارند، با دانستن عدد اكسایش آن

 باشد : صی دارند به شرح زیر میهایی كه عدد اكسایش ثابت و مشخدر تركیبات مختلف عدد اكسایش مختلفی دارند. برخی اتم

 ها فقط یك اتم وجود دارد )عناصر( دارای عدد اكسایش صفر هستتد. تركیباتی كه در فرمول آن -۱

O2 , F2 , Cl2 , Br2 , I2 , P4 , S8 , O3 , N2                                                                   

 ی برابر با بار یون می باشد. عدد اكسایش یون های تك اتم -۲

𝐹𝑒2+  =  +2     ,      𝐶𝑢+  =  +1      ,       𝑂2−  =  −2                                                                    

 می باشد.   3و + 3، +2، +1به ترتیب برابر +  Alو  Scو ۲، ۱عدد اكسایش فلزات گروه های  -۳

وصل باشد یا مستقیما به خودش وصل باشد مانند پراكسید    Fباشد به جز حالت هایی كه به  می  2-یژن ( در همه تركیبات  ) اكس  Oعدد اكسایش    -۴

 ها و سوپراكسید ها.  

OF2 ∶                                                          H2O2 ∶ 

ها،  ها، استاتها، پرمنگناتها، منگناتها، كروماتها و كلراتها، فسفاتها، نیتراتنیتریتها،  ها،سولفیتها ، سولفاتعدد اكسایش اكسیژن در كربنات  نکته:

 است. 2-ها و ...... فرمات

 می باشد.  1-می باشد به جز هیدریدهای فلزی كه    1عدد اكسایش هیدروژن در تمام تركیبات + -۵

NaH                             CaH2                     

 است.   ۱آید و در نتیجه عدد اكسایش هیدروژن در آن همان +به عنوان مثال تركیب زیر یك هیدرید فلزی به حساب نمی

Ca(HCO3)2             

 می باشد.  1-( در تمام تركیبات   Fعدد اكسایش اتم فلوئور )  -۶

 متغیر ازمعادله زیر استفاده می كنیم : برای تعیین عدد اكسایش اتم با عدد اكسایش   نکته:

اتم اكسایش )∑ ∗ ( تعداد  اتم = {
مولكول  خنثی       ۰

       یون              بار
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 مثال: در هر مورد عدداكسایش عناصر مجهول را مشخص كنید.

𝑁𝑎2𝑆𝑂3                                                                               𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3          

𝐶𝑂3
2−                                                                                 𝐶𝑟2𝑂7

2−  

𝐾𝑁𝑂3                                                                                𝑁2𝑂5 

𝐻3𝑃𝑂4                                                                               𝑀𝑛𝑂4
− 

نیان بار یون را توانیم برای كل بها استفاده شده است میدر تركیباتی كه از بنیان های اسیدی )یون های چند اتمی اكسیژن دار( در ساختار آن   نکته:

 به عنوان عدد اكسایش در نظر بگیریم.

 

 باشد. تواند داشته باشد برابر با شماره گروه )الكترون های الیه ظرفیت آن( میحداكثر عدد اكسایشی كه یك اتم می نکته مهم:

 

 

 

 

  عنصر اکسندهو به آن    نصر کاهش یافتهعدد اکسایش یک عنصر کاهش یابد آن عحاال با استفاده از مفهوم عدد اكسایش در یك واكنش اگر  

 گویند. کاهندهو به آن   عدد اکسایش یک عنصر افزایش یابد، عنصر اکسایش یافتهگویند، و اگر 

كاهش است. به عنوان مثال اگر در یك  -اگر در یك واكنش شیمیایی عدد اكسایش عنصری تغییر كرده باشد، آن واكنش حتما اكسایش   نکته مهم:

كاهش است.  -های جابجایی یگانه اكسایشواكنش در یك طرف عنصر به صورت آزاد وجود داشته حتما اكسایش كاهش است. به عنوان مثال تمام واكنش

 ایی دوگانه هیچ كدام اكسایش كاهش نیست.(های جابج)واكنش

 گویند.(  فرایند دیسمواتس یون)به این یابد و هم كاهش.  ها یك عنصر هم اكسایش میدر برخی از واكنش نکته:

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)     

 

𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑞)  
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 (۸۸برابر است؟)تجربی تست: در كدام دو تركیب عدد اكسایش گوگرد با هم 

۱ )𝑆𝑂3, 𝑆𝑂𝐶𝑙2   ۲)𝑆𝑂3, 𝑁𝑎2𝑆𝑂3  ۳)𝐻2𝑆𝑂4, 𝑁𝑎2𝑆2𝑂7  ۴)𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, 𝑁𝑎2𝑆𝑂3 

 

 

واكنش:    -تست 𝑁𝑎2𝐵4𝑂7(𝑎𝑞)در  +  2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) +  5𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐻3𝐵𝑂3(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)    ،بور اتم  هر  اكسایش  عدد  تغییر 

 ریاضی(  ۸۸كدام است؟ )

۱ )۰   ۲+ )۱   ۳ )-۲   ۴+ )۲ 

 

 ریاضی(  ۸۹عدد اكسایش اتم .............. با عدد اكسایش اتم ..................... برابر است. ) -تست

۱ )𝐻𝐶𝑙  در 𝐻 − 𝐾𝐻 در 𝐻      ۲ )𝑀𝑔3𝑁2 در 𝑀𝑔 − 𝑂𝐹2 در 𝑂 

۳ )𝑁𝑎2𝑆𝑂3 در  𝑆 − 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3در 𝐹𝑒        ۴ )𝐵𝑎𝑀𝑛𝑂4 در 𝑀𝑛 − 𝐾𝑀𝑛𝑂4 در 𝑀𝑛 

 

 تجربی(  ۸۹(؟ )نداردها داشته باشد)نقش كاهندگی  تواند نقش یك عامل اكسنده را در واكنشكدام آنیون، تنها می -تست

۱ )𝐼𝑂−     ۲ )𝑁𝑂2
−    ۳ )𝐶𝑙𝑂4

−    ۴ )𝐵𝑟𝑂2
− 

 

 تجربی(  ۸۹مركزی، در كدام تركیب بزرگتر است؟ )عدد اكسایش اتم  -تست

۱ )𝑆𝐹6     ۲ )𝐾𝑀𝑛𝑂4    ۳ )𝐻2𝑆𝑂4    ۴ )𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 

 

 

 ریاضی(  ۹۰اتم نیتروژن در كدام دو تركیب، به ترتیب)از راست به چپ(، بزرگترین و كوچكترین عدد اكسایش را دارد؟ )-تست 

۱)𝑁𝑎𝑁𝑂2 −  𝐻𝑁𝑂3 ۲ )𝑁2𝑂 − 𝑁2𝑂5 ۳)𝑁𝐻4𝑂𝐻 − 𝑁𝑎𝑁𝑂3  ۴)𝑁𝑂 −𝑁𝐻4𝐶𝑙 
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 تجربی(  ۹۰؟ )آیدنمیهای اكسایش كاهش به شمار  كدام فرایند جزو واكنش -تست

 در اسیدها  𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)( حل شدن  ۲               ( حل شدن سدیم در آب ۱

 ( تجزیه هیدروژن پراكسید در مجاورت یونهای آهن𝑀𝑛𝑂2    ۴(تجزیه گرمایی پتاسیم كلرات در مجاورت ۳

 

 ریاضی(  ۹۲شوند؟ )ها در آن جابجا میكاهش است و شمار بیشتری از الكترون - واكنش تبدیل كدام دو گونه به یكدیگر از نوع اكسایش -تست

 ( سدیم اكسید به سدیم هیدروكسید۲   اكسید (III)( یون كرومات به كروم ۱

 ( گوگرد تری اكسید به سولفوریك اسید۴   ه یون اكسید( یون پراكسید ب۳

 

 خارج(  ۹۴پروپانول كدام است؟ )ریاضی   -۱های كربن در معادله سوختن كامل جمع جبری تغییر عددهای اكسایش اتمتست: 

۱)19   ۲)18   ۳)12   ۴ )10 

 

 

 ریاضی(  ۹۴اكسایش كدام عنصر در تركیب داده شده، برابر است؟ )های كربن در مولكول بنزوییك اسید با عدد جمع جبری عدد اكسایش اتمتست: 

۱ )S ۲  در پتاسیم سولفید ) C  ۳ در فرمالدهید )N ۴  در نیتریك اسید )Cl در پتاسیم كلرات 

 

 

 

 تجربی( ۹۴تغییر عدد اكسایش یك اتم كربن در واكنش سوختن كامل كدام دو ماده، با هم برابر است؟ )  -تست

 اتین و بنزن(۴   ( اتین و اتن ۳  (اتان و بنزن۲   اتین ( اتان و ۱
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 (۹۵)ریاضی های كربن كدام است؟تست: در واكنش سوختن كامل استون، مجموع تغییر عددهای اكسایش اتم

۱)۱۲   ۲)۱۴   ۳)۱۶   )۱۸ 

 

 

 خارج( ۹۶سایش كربن ...............)ریاضی  ، عدد اكسایش نیتروژن ........... و عدد اك−𝑁𝐶𝑂به آنیون   −𝐶𝑁تست: در تبدیل آنیون  

 ماند ثابت باقی می  -یابد(دو واحد افزایش می۲   یابد. دو واحد افزایش می - كند(تغییر نمی۱

 ماند ثابت باقی می -یابد (یك واحد افزایش می۴   یابد یك واحد كاهش می -كند ( تغییر نمی۳

 

 

 های شیمیایی با استفاده از تغییر عدد اکسایشموازنه واکنش

هایی كه تغییر یافته  اكسایش اتمدر یك واكنش شیمیایی مقدار كاهش عدد اكسایش باید با مقدار افزایش عدد اكسایش برابر باشد. برای این منظور عدد  

این اتمها را در دو طرف واكنش به صورتی قرار میرا مشخص كرده و سپس ضرایب این اتم ها موازنه باشند، ثانیا میزان تغییرات عدد  دهیم كه اوال 

 كنیم. های قبلی موازنه میها را به روشاكسایش در دو طرف برابر باشد. سپس باقی اتم

 های زیر ابتدا تغییر عدد اكسایش عناصر را مشخص كرده و سپس آنها را موازنه كنید.  كنشمثال: در وا 

𝑀𝑛𝑂2 +     𝐻𝐶𝑙 →   𝑀𝑛𝐶𝑙2 +   𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂  

 

 

𝑁𝑂2 +    𝐻2𝑂 →    𝐻𝑁𝑂3 +  𝑁𝑂  

 

 

𝐶𝑢 +    𝐻𝑁𝑂3 →    𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 +   𝑁𝑂2 +    𝐻2𝑂  
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𝑁𝑂3
− +  𝐻+ +   𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 𝑁𝐻4

+ + 𝐻2𝑂  

 

 

 

𝐶𝑟2𝑂7
2− + 𝐻+ +  𝐹𝑒2+ → 𝐶𝑟3+ +  𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂  

 

 

𝑀𝑛𝑂4در نیم واكنش :  تست:  
−(𝑎𝑞) +  𝑎 𝐻+(𝑎𝑞) +  𝑏 𝑒− → 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) +  𝑐 𝐻2𝑂(𝑙)   های  ضریبa    ،b    وc   به ترتیب از راست به

 خارج( ۹۴چپ كدام اند؟ )تجربی 

۱ )3,3,8   ۲)3,2,5   ۳)4,4,5   ۴) 4,5,8  

 

 

 تجربی(۹۴در نیم واكنش زیر، پس از موازنه كدام است؟ ) fو   a   ،b  ،c ،dهای مجموع ضریب -تست

𝑎 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑏 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑐 𝑀𝑛𝑂2(𝑠) +  𝑑 𝐻
+(𝑎𝑞) +  𝑓 𝑒−  

۱ )۱۰   ۲)۱۱   ۳ )۱۲   ۴ )۱۳ 

 

 

 ( ۹۶زیر، كدام گزینه درست است؟)تجربی  تست: با توجه به واكنش

𝑀𝑛𝑂4
−
(𝑎𝑞)

+ 𝐻2𝐶2𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐻(𝑎𝑞)
+ → 𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)  

 شود.محلول می pH(انجام این واكنش، سبب كاهش ۱

 یابد. ( هر اتم منگنز در این واكنش سه درجه كاهش می۲

 های اكسیژن، نقش اكسنده دارند. ( در این واكنش اتم۳

 شود.  مول الكترون مبادله می 𝐻2𝐶2𝑂4(𝑎𝑞) ،0.1مول   0.1( با مصرف ۴
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در نیم واكنش زیر پس از موازنه كدام است؟)ریاضی   zو  x،yاگر در یك سلول سوختی، از متانول به عنوان سوخت استفاده شود، مجموع مقادیر  : تست

۹۷) 

𝑎𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙) + 𝑏𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑥𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑦𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑧𝑒−   

۱)۶   ۲)۷   ۳)۱۲   ۴)۱۳ 

 

كاهش زیر، كدام است و در نیم واكنش كاهش آن، به ازای هر مول گونه اكسنده،    - های استوكیومتری مواد در واكنش اكسایشمجموع ضریب  تست:

 (۹۹)ریاضی ها را از راست به چپ بخوانید.(شود؟ )گزینهچند مول الكترون مبادله می

𝐴𝑔(𝑠) + 𝑁𝑂3
−
(𝑎𝑞)

+ 𝐻(𝑎𝑞)
+ → 𝐴𝑔(𝑎𝑞)

+ + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

 

 

 

 ( ۹۹)ریاضی خارج اند، كدام است؟كاهش - هایی كه از نوع اكسایشتفاوت مجموع ضرایب استوكیومتری در واكنشتست: 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑆2𝑂7(𝑎𝑞)  

𝐼2(𝑠) + 𝐶𝑙𝑂3
−
(𝑎𝑞)

+ 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐼𝑂3
−
(𝑎𝑞)

+ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

−   

𝑃𝑏(𝑂𝐻)3
−
(𝑎𝑞)

+ 𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑞)
− → 𝑃𝑏𝑂2(𝑠) + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

− + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)
− + 𝐻2𝑂(𝑙)  

𝐾2𝐶𝑟2𝑂7(𝑎𝑞) + 𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐵𝑎𝐶𝑟𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)  

۱)۳۵   ۲)۲۹   ۳)۲۷   ۴)۲۲ 
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 رقابت برای داد و ستد الکترون 

 كنند. مانند واكنش منیزیم و اكسیژن. كاهش افزون بر مبادله الكترون انرژی نیز آزاد می  -های اكسایش برخی واكنش

ها دمای محلول  شود. در طی این واكنشسولفات نیز گرما آزاد می  (II)همچنین از واكنش میان فلزهایی مانند روی، آهن و آلومینیم با محلول مس

 یابد.  افزایش می

2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠)  

 

 

به داده با توجه  تیغهمثال:  برخی  از قرار دادن  فلزی درون محلول مسهای جدول زیر كه  فلزهای  نشان می  ۲۰℃سولفات در دمای    (II)های  دهد، 

𝐶𝑢, 𝑍𝑛, 𝐹𝑒, 𝐴𝑢   .را بر اساس قدرت كاهندگی مرتب كنید 

 

 های زیر را تكمیل كنید.  با توجه به این جدول هر یك از واكنش

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ → ⋯……… .(𝑎𝑞)+⋯………(𝑠)  

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ → ⋯………(𝑎𝑞)+⋯………(𝑠)  

 شود؟ آیا واكنشی انجام میبینی كنید هرگاه تیغه مس درون محلول روی سولفات قرار گیرد، پیش

ها را با هم مقایسه كنیم. به عنوان بینی اینكه در یك واكنش كدام ماده اكسنده و كدام كاهنده خواهد بود، باید میزان تمایل نسبی این گونهبرای پیش

 یار برای مقایسه این تمایل داشته باشیم.  مثال اگر بخواهیم بدانیم از بین دو فلز كدام اتم تمایل بیشتری به گرفتن الكترون دارد باید یك مع

شود كه رنگ آبی محلول كم رنگ شده و  سولفات وارد شود، بعد از مدتی مشاهده می(II)به عنوان مثال اگر یك تیغه از روی در یك محلول حاوی مس 

 محلول رخ داده است.  ای مایل به سرخ از فلز مس ایجاد شده است. واكنش زیر در این ای قهوهروی تیغه فلز روی الیه

𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+  

𝑍𝑛(𝑎𝑞)ای از فلز مس را برای مدتی طوالنی در محلول حاوی یون  این در حالی است كه هرگاه تیغه
 دهد.  قرار دهیم واكنشی رخ نمی +2
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𝐶𝑢(𝑎𝑞))های مس توان گفت كه تمایل یون در اینجا می 
2+ های مس  های روی بوده و در نتیجه در این فرایند یون از یون برای دریافت الكترون بیش    (

 كاهش یافته و فلز روی اكسایش یافته است.  

 است.  (+𝑍𝑛2)بیشتر از یون روی  (+𝐶𝑢2)در این واكنش قدرت كاهندگی فلز روی بیشتر از فلز مس و قدرت اكسندگی یون مس  نکته:

 داشته و اثری ندارد.  در اینجا یون سولفات نقش یون ناظر را  نکته:

 ( ۹۶ضی اند؟)ریادرست  تست: چند مورد از مطالب زیر،

 یابد. ها، كاهش میگونه اكسنده در واكنش -

 ، گونه اكسنده است. +𝐴𝑔در تجزیه نقره برمید در برابر نور، یون  -

𝑁𝑂3و  −𝐶𝑙های  نیترات، یون   (III)كلرید و آهن(II)در واكنش قلع  -
 تماشاگرند. −

 سولفات گرماده است. (II)كاهش مانند واكنش ورقه طال با محلول مس  –های اكسایش برخی واكنش -

۱)۱  ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 انواع رسانایی الکتریکی

 شوند.  ها جابجا شده و باعث رسانایی و برقراری جریان الكتریكی میشود، الكتروندر این نوع از رسانایی كه در فلزات مشاهده می  رسانایی الکترونی:   -۱

 های كربن( نیز از نوع الكترونی است.رسانایی الكتریكی گرافیت )یكی از آلوتروپ نکته:

ها صورت اید، رسانایی در اثر جابجایی یونها با آن آشنا شدهدر شیمی سوم فصل محلولدر این نوع از رسانایی كه    :)یونی(رسانایی الکترولیتی  - ۲

 ها دارای رسانایی الكترولیتی است. همچنین اسیدها و بازها نیز در حالت محلول رسانایی الكترولیتی دارند.  ل حاوی نمكگیرد. به عنوان مثال محلومی

 هاترون های شیمیایی و سفر هدایت شده الکواکنش 

 مستقیم ستدو    داد  جای  به اگر.  نمود جا جابه دیگر نقطه به  اینقطه از یا داد عبور معین مسیر یك از را ها الكترون  باید الكتریكی جریان ایجاد برای

 بخشی توانمی آنگاه  كرد جاجابه و هدایت بیرونی مدار یك  طریق از را هاالكترون  بتوان واكنش، یك در یافته كاهش و اكسایش های گونه بین  الكترون

 .نمود تبدیل دسترس در الكتریكی انرژی شكل به را كاهش -  اكسایش واكنش در شده آزاد انرژی از

 نیم سلول 

ول گویند.  اگر یك تیغه فلزی )دارای رسانایی الكترونی( و در یك محلول حاوی الكترولیت)رسانایی الكترولیتی( قرار گیرد به مجموعه حاصل یك نیم سل

های الكترودی  شها، واكن گیرد. در نتیجه به این واكنشكاهش در سطح الكترود )مرز میان دو رسانای الكترونی و یونی( انجام می  – های اكسایش  واكنش

های خود  ، الكترون 𝑍𝑛های  گویند. به عنوان مثال اگر یك تیغه از فلز روی در محلول حاوی روی سولفات قرار دهیم، برای برقراری تعادل، تعدادی از اتم
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سیل بین تیغه روی)الكترود( و محلول یابد(، در نتیجه یك اختالف پتانشوند )غلظت آن در محلول افزایش میرا روی تیغه قرار داده و وارد محلول می

 گویند.  گردد.به این اختالف پتانسیل، پتانسیل الكترودی می)الكترولیت( ایجاد می

 بدست آورد. یل دو نیم سلول را نسدو نیم سلول را به هم متصل كرد و یك سلول الكتروشیمیایی بدست آورد و اختالف پتاتوان حاال می

 سلول گالوانی 

 

 

 

 

 

 

های روی برای گرفتن الكترون است. در نتیجه در اینجا فلز  های مس برای گرفتن الكترون بیشتر از تمایل یوندر این سلول الكتروشیمیایی تمایل یون

𝑍𝑛(𝑎𝑞)روی الكترون خود را روی تیغه قرار داده و به صورت یون  
رود. در نیم  می  وارد محلول شده و الكترون آن از تیغه فلز روی به سمت تیغه مس   +2

 گیرد. روی تیغه قرار می 𝐶𝑢(𝑠)های مس كه تمایل بیشتری برای جذب الكترون دارد، الكترون را جذب كرده و به صورت فلز مس  سلول دیگر یون

𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−  نیم واكنش اكسایش 

𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢(𝑠) نیم واكنش كاهش 

گیرد، با این  انجام می  𝐶𝑢𝑆𝑂4گیرد. كه با وارد كردن یك تیغه روی در محلول  در این سلول گالوانی در واقع همان واكنش جابجایی یگانه انجام می

عنوان یك منبع توان از مسیر عبور الكترون به  تفاوت كه در اینجا به صورت كنترل شده، مسیر عبور جریان الكتریكی كامال مشخص است. در اینجا می

 جریان الكتریكی استفاده كرد.  

گیرد و در نتیجه انرژی شیمیایی در اثر یك واكنش  های دو نیم واكنش به صورت خودبه خودی انجام میهای گالوانی واكنشدر سلول   نکته مهم:

 شود.  شیمیایی به انرژی الكتریكی تبدیل می

 برخی نکات مهم دیگر

 نام دارد.  آندشود، انجام می اکسایشش  الكترودی كه در آن نیم واكن -

 نام دارد.   کاتد شود، انجام می کاهشالكترودی كه در آن نیم واكنش  -
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شود ) آند الغر  شوند، در نتیجه از جرم آن كاسته میهای تولید شده در آن وارد محلول میدر یك سلول گالوانی آند اكسید شده و كاتیون  -

های موجود در محلول با گرفتن الكترون به حالت فلزی بر روی آن قرار گرفته و جرم كاتد افزایش  ه و یونشود(. همچنین كاتد، كاهش یافتمی

 شود(یابد)كاتد چاق میمی

 از آند به كاتد است.  ها در مدار خارجی )سیم(در سلول گالوانی همواره جهت حركت الكترون  -

 شود.  ها برقرار میلكترود مس جریانی از الكتروندر اینجا در مدار بیرونی از سمت الكترود روی به سمت ا

 باشد.  كند و از طرف دیگر كاتد كه گیرنده الكترون است قطب مثبت میدر سلول گالوانی آند قطب منفی بوده زیرا الكترون تولید می -

 گیرد، آند قطب مثبت و كاتد قطب منفی است. های الكترولیتی كه در ادامه مورد بررسی قرار میدر سلول تذکر:

 كند.  ها دیگر تغییری نمیها یك سیستم تعادلی است، كه به مرور سیستم به تعادل خواهد رسید و غلظتهركدام از نیم واكنش نکته:

 دیوار متخلخل 

كند،اما  اند. دیواره متخلخل از مخلوط شدن مستقیم و سریع دو الكترولیت جلوگیری میدیواره متخلخل جدا شده  در این سلول دو محفظه توسط یك

 توانند از آن عبور كنند. های موجود در دو محلول مییون 

ها مستقیم از فلز روی شد، بلكه الكترونشدند و عمال دیگر جریانی برقرار نمیهای دو محفظه با هم مخلوط میاگر این دیواره متخلخل وجود نداشت، یون

شود، زیرا در این صورت دو نیم سلول از نظر الكتریكی  رسید. اما اگر این دیواره متخلخل نباشد، نیز جریان برقرار نمیهای مس در محلول میبه یون

های منفی بیشتر  كرد و در نیم سلول كاتد غلظت یونییافت و بار مثبت پیدا مهای مثبت افزایش میشدند و در نیم سلول آند غلظت یونخنثی نمی

𝑆𝑂4)های سولفاتكرد. اما در این حالت یونشده و بار منفی پیدا می
های مثبت كه ناظر هستند از سمت كاتد به سمت آند رفته و همچنین یون   (−2

 كی خنثی باشند.  ها از نظر الكتریروند تا محلولاز آند به سمت كاتد می (+𝑍𝑛2)ایجاد شده در آند 

  1.10Vشود، اختالف پتانسیل مشاهده شده بین دو نیم سلول در این سلول الكتروشیمیایی برابر با  طور كه در شكل باال مشاهده میهمان   نکته مهم:

( بیشتر Znیا    Niفلز)  باشد، قدرت كاهندگی كدام   0.59Vمس برابر با  - است. اگر اختالف پتانسیل بین دو نیم سلول در سلول الكتروشیمیایی نیكل

 است؟ 

 مس خواهیم داشت.   –در اینجا قدرت كاهندگی روی بیشتر از نیكل است، كه در نتیجه اختالف پتانسیل بیشتری برای سلول روی 

 های الکترودی استاندارد پتانسیل

تر به سمت الكترود با پتانسیل ها از الكترودی با پتانسیل منفیالكترون شود كه  با اتصال دو نیم سلول به یكدیگر یك سلول الكتروشیمیایی تشكیل می

به این اختالف   توان اختالف پتانسیل دو نیم سلول را محاسبه كرد.یابند. در اینجا با قرار دادن یك ولت سنج در مسیر عبور جریان میتر جریان میمثبت

توان پتانسیل مطلق یك نیم سلول را جداگانه  شود، اما نمیینجا اختالف پتانسیل محاسبه میدر ا  گویند. می  (𝒆𝒎𝒇)نیروی الکتروموتوری  پتانسیل  

ها را با توجه به آن توان یك سلول را به عنوان مبنا در نظر گرفت و باقی نیم سلولها میمحاسبه كرد. در نتیجه برای بررسی پتانسیل الكترودی سلول
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شود. پتانسیل این نیم سلول صفر در نظر گرفته شده و باقی نیم سلول  استفاده می  (𝑆𝐻𝐸)استاندارد هیدروژن  سنجید. برای این موضوع از نیم سلول  

 شود. ها با توجه به آن محاسبه می

 نحوه محاسبه پتانسیل کاهشی استاندارد 

را به الكترود استاندارد هیدروژن   یک موالر  غلظت استانداردها برای محاسبه پتانسیل كاهشی استاندارد یك نیم سلول، الكترود مورد نظر با  دان شیمی

قراردادی که پتانسیل سلول    با توجه به  شود.  انجام می  atm۱و فشار    ۲۵℃ها در دمای  گیریاین اندازهسازند.وصل كرده و یك سلول گالوانی می

نمایش    𝐸0مورد نظر است و با    استاندارد نیم سلول پتانسیل ،  دهد سنج نشان می، در نتیجه آنچه ولت کنداستاندارد هیدروژن را صفر فرض می

 دهند. می

های استاندارد گزارش قرارداد دیگری كه در این زمینه وجود دارد این است كه تمام پتانسیل نکته بسیار مهم:

ده در  ها گونه اكسنده در سمت چپ و گونه كاهنشده برای نیم واكنش كاهشی باشد، یعنی در تمام نیم واكنش

 گیرد. سمت راست قرار می

+گونه اكسنده 𝑛𝑒− ⇋   گونه كاهنده 

است. همان ارائه شده  روی  الكترود  استاندارد  پتانسیل  تعیین  برای  گالوانی  سلول  یك  روبرو  كه  در شكل  طور 

است. دلیل منفی بودن این پتانسیل این است كه    0.76V-دهد،  سنج نشان میشود ولتاژی كه ولتمشاهده می

در واقع بنا به قرار داد، الکترودی که ولتاژ آن مد نظر است، سنج جابجا وصل شده است.  های ولتقطب

وصل شده و نیم سلول استاندارد هیدروژن به قطب منفی )آند( سنج )کاتد(باید به قطب مثبت ولت

ین مثال در واقع نیم سلول روی قطب منفی )آند( و نیم سلول هیدروژن  این در حالی است كه در ا  وصل شود.

 است.  قطب مثبت)كاتد(

𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− ⇋ 𝑍𝑛(𝑠)           𝐸

0 = −0.76𝑉 
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 كنید:های یون فلز/فلز را مشاهده میسلولهای كاهشی استاندارد برای برخی نیمدر جدول زیر پتانسیل

ه ترتیب افزایش پتانسیل كاهشی  بندی فلزها بدر این جدول رتبه

م میجموعه استاندارد  فراهم  را  سودمندی  سری كند  ی  كه 

پتانسیل الکترودی استاندارد شود.  الكتروشیمیایی نامیده می

𝑬𝟎   را یافتن  الکترون و کاهش  میزان تمایل برای گرفتن 

مثبت  دهد.نشان می عدد  این  هرچه  واقع  تمایل  در  باشد،  تر 

 لكترون بیشتر است.گونه به گرفتن ا

تر باشد، به این معنی  هر چه پتانسیل استاندارد كاهشی منفی  -۱

است كه گونه سمت راست نیم واكنش كاهشی تمایل بیشتری به 

تری است. همچنین از دست دادن الكترون داشته و كاهنده قوی

در این حالت گونه سمت چپ تمایل كمتری به گرفتن الكترون 

 تری است. فداشته و اكسنده ضعی

تر باشد، به این معنی  هر چه پتانسیل استاندارد كاهشی مثبت  -۲

است كه گونه سمت چپ نیم واكنش تمایل بیشتری به گرفتن  

تری است. از طرف دیگر گونه سمت الكترون داشته و اكسنده قوی

 .  تری استراست نیم واكنش تمایل كمتری به از دست دادن الكترون داشته و كاهنده ضعیف

ترین كاهنده است. عالمت منفی در پتانسیل كاهشی بدان ضعیف  𝐴𝑢(𝑠)قوی ترین كاهنده و    𝑀𝑔(𝑠)شود در این جدول فلز  طور كه مشاهده میهمان

𝑀𝑔(𝑎𝑞)معنا است كه مثال یون  
برعكس وصل    سنج سرهای مثبت و منفیدر مقابل نیم سلول هیدروژن تمایل به گرفتن الكترون ندارد. در واقع در ولت   +2

𝐴𝑢(𝑎𝑞)شده است. همچنین در این جدول 
𝑁𝑎(𝑎𝑞)ترین اكسنده این جدول و  قوی +

 ترین اكسنده این جدول است.  ضعیف  +

 های گالوانی ای برای سلول خالصه

 نیم سلول كاتد  نیم سلول آند 

 قطب مثبت قطب منفی 

 گیرد در آن كاهش صورت می گیرد در آن اكسایش صورت می

𝐸0  تر( تر )منفیآن كوچك 𝐸0 تر( است تر )مثبتآن بزرگ 

 شودبا گذشت زمان غلظت كاتیون در آن كم می شودبا انجام واكنش غلظت كاتیون در زیاد می

 شود(یابد)تیغه چاق میبه طور معمول جرم تیغه افزایش می شود(یابد )الغر میبه طور معمول جرم تیغه كاهش می

 شوند. ها از دیواره متخلخل عبور كرده و وارد نیم سلول كاتد میكاتیون شوند. ره متخلخل عبور كرده و وارد نیم سلول آند میها از دیواآنیون 
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اگر یك سلول گالوانی برای محاسبه پتانسیل استاندارد یك فلز به شما نشان داده شد حتما دقت كنید كه نیم سلول استاندارد هیدروژن به  نکته مهم:

 سنج را قرینه كنیم.  سنج وصل شده باشد)هیدروژن در نقش آند(. در غیر این صورت باید حتما عدد نشان داده شده در ولتقطب منفی ولت

 الكترودها كه در زیر داده شده است، °𝐸مقایسه با   -تست

𝐸°( 𝑉2+(𝑎𝑞)/𝑉(𝑠)) = −1.20𝑉                  𝐸°( 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)) = −0.76𝑉  

𝐸°( 𝑁𝑖2+(𝑎𝑞)/𝑁𝑖(𝑠)) = −0.25𝑉              𝐸° (𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)/𝐹𝑒(𝑠) = −0.41𝑉  

 ریاضی(  ۸۹ها را از راست به چپ بخوانید.( ) تر از ............. است. )گزینهتر از ................... و ......................... اكسنده................... كاهندهتوان دریافت كه  می

۱ )𝑉2+(𝑎𝑞) − 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) − 𝑍𝑛(𝑠) − 𝑁𝑖(𝑠)     ۲ )𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) − 𝑉2+(𝑎𝑞) − 𝐹𝑒(𝑠) − 𝑁𝑖(𝑠) 

۳ )𝑁𝑖2+(𝑎𝑞) − 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) − 𝑁𝑖(𝑠) − 𝑉(𝑠)   ۴ )𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) − 𝑁𝑖2+(𝑎𝑞) − 𝑍𝑛(𝑠) − 𝑉(𝑠) 

 ریاضی(   ۸۹است؟ ) نادرستدهد، كدام مطلب  را نشان می ”هیدروژن –روی  “با توجه به شكل زیر كه طرح یك سلول الكتروشیمیایی  -تست

𝐸°( 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)) = −0.76𝑉 

۱ )𝐸°  ولت است. 0.76+آن برابر 

𝑍𝑛(𝑠)واكنش آن به صورت  (۲ + 2𝐻+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) .است 

 ( جریان الكترون از راه پل نمكی، از سوی تیغه روی به سوی تیغه پالتینی است. ۳

 شود.دمیده می  pH=0درون محلول اسیدی با  atm 1( در بخش كاتدی آن، گاز هیدروژن با فشار ۴

 ( ۹۸است.()ریاضی  ۲۵℃تست: كدام شكل، نشان دهنده الكترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟)دما ثابت و برابر 
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 برخی عنصرهای مهم در سری الکتروشیمیایی  

مهمترین عناصر به ترتیب افزایش  برخی از عناصر در سری الكتروشیمیایی مهم بوده و باید اطالعاتی در مورد آنها وجود داشته باشد. در زیر برخی از  

 تر است:تر و عناصر انتهایی اكسنده قویپتانسیل كاهشی ارائه شده است. در واقع عناصر اول كاهنده قوی

𝐿𝑖 > 𝑀𝑔 > 𝐴𝑙 > 𝑀𝑛 > 𝑍𝑛 > 𝐹𝑒 > 𝑁𝑖 > 𝑆𝑛 > 𝐻2 > 𝐶𝑢 > 𝐴𝑔 > 𝑃𝑡 > 𝐴𝑢 

,𝐶𝑢عناصر فلزی   𝐴𝑔,𝐻𝑔, 𝑃𝑡, 𝐴𝑢   تر از هیدروژن هستند در واكنش با اسیدهای غیراكسنده مانند هیدروكلریك  یینكه در سری الكتروشیمیایی پا

 دهند. در واقع این عناصر تمایل كمتری به از دست دادن الكترون نسبت به هیدروژن دارند.  اسید واكنش نمی

 نیروی الکتروموتوری سلول الکتروشیمیایی  محاسبه

شود از رابطه  سنج برای سلول الكتروشیمیایی نشان داده میبه هم متصل كنیم ولتاژی كه توسط ولت   دهای استاندارغلظتاگر دو نیم سلول مختلف با  

 آید: زیر بدست می

𝐸 سلول الكتروشیمیایی 
0 = 𝐸 كاتد

0 − 𝐸 آند
0  

بیشترین ولتاژی   emfاست.    𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒مخفف عبارت    𝑒𝑚𝑓گوییم.  می  (𝑒𝑚𝑓)این ولتاژ را نیروی محركه الكتروموتوری    نکته:

 تواند بوجود بیاورد.  است كه یك سلول می

الكتروموتوری برای این كار ابتدا باید آند و كاتد را مشخص كرده و سپس با توجه به پتانسیل كاهشی استاندارد هر كدام از آنها در جدول نیروی محركه 

 .  كنیمرا محاسبه می

سلول𝐸كاهش زیر  - های اكسایشمثال: برای واكنش
 را  محاسبه كنید.  0

2𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝐶𝑢(𝑠) → 2𝐴𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+   

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+   

𝑀𝑔(𝑠) + 2𝐴𝑢(𝑎𝑞)
+ → 𝑀𝑔2+ + 2𝐴𝑢(𝑠)  

 ها اثری ندارد.  ها و بارهای یوندر این رابطه ضریب  نکته:

سنج اشتباه متصل شده  سنج عدد منفی نشان بدهد، در واقع پتانسیل این سلول منفی نبوده و فقط سرهای ولتاگر در یك سلول گالوانی ولت  نکته:

  ك واكنشاست. ولتاژ یك سلول گالوانی همواره عددی مثبت است و در واقع باید برای محاسبه آن آند و كاتد به درستی تعیین شوند. البته پتانسیل ی

تواند عددی منفی باشد كه در این صورت این واكنش در این جهت نشان داده شده غیر خودبه خودی است كه در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار  می

 خواهد گرفت.  
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 کاهش –خودبه خودی یا غیر خودبه خودی بودن یک واکنش اکسایش 

سلول𝐸كاهش( مقدار    -اگر در یك سلول الكتروشیمیایی )واكنش اكسایش 
واكنش به صورت خودبه خودی انجام را محاسبه كردیم و این عدد مثبت شد،  0

 .گیردخودی انجام نمیپذیر است. ولی اگر این عدد منفی شد، واكنش در آن جهت به صورت خودبه 

سلول𝐸ای تغییر كند كه ها به گونهرود كه غلظتهای الكتروشیمیایی در دو نیم سلول تا جایی پیش میواكنش  نکته مهم: = شود. در اینجا سیستم   0

 به تعادل رسیده است.  

 در این بحث برای تعیین آند و كاتد فقط و فقط به واكنش توجه كرده و كاری به موقعیت عناصر در سری الكتروشیمیایی نداریم.   نکته مهم:

 بینی كنید: های كاهشی استاندارد، انجام پذیر بودن یا نبودن هر یك از واكنش زیر را در شرایط استاندارد پیشمثال: با استفاده از جدول پتانسیل

𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  

 

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑁𝑎𝐵𝑟(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐵𝑟2(𝑙)  

 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝑆𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝑆𝑛(𝑠)  

 

2𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  

 

تر هستند. یعنی گونه  قوی   راستهای متناظر سمت  و كاهنده سمت چپ از گونه های اكسنده  در یك واكنش خودبه خودی گونه   نکته بسیار مهم:

تر از گونه  ت چپ در سری الكتروشیمیایی باال از گونه كاهنده سمت راست بوده و گونه اكسنده سم  ترت چپ در سری الكتروشیمیایی پایینكاهنده سم

 ت. اكسنده سمت راست اس

پذیری های جانشینی یگانه بیان شد كه عنصر موجود در واكنش باید واكنشها در استوكیومتری در واكنشهای مربوط به انواع واكنشدر بحث  نکته:

 توان بیان بهتری از این مطلب داشته باشیم.  بیشتری از یون موجود در تركیب داشته باشد كه بتواند جای آن را بگیرد. در اینجا می
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از فلزی باشد كه به    تردر سری الكتروشیمیایی باید پایینبه عنوان مثال در واكنش یك فلز با نمك فلز دیگر باید فلزی كه به صورت عنصر است    -۱

 صورت كاتیون در تركیب است. 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠)  

𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) → شود  انجام نمی  

 تری از مس است.  باالتر از مس بوده و در واقع كاهنده قویدر اینجا فلز روی 

 

 كنند. دهند و گاز هیدروژن آزاد میمنفی دارند( با اسیدها واكنش می 𝐸0از هیدروژن هستند) ترپایینهمچنین فلزاتی كه   -۲

2𝐴𝑙(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔)  

𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → شودانجام نمی  

 

 تر را از یك نمك خارج كند.  تواند هالوژن پایینمی )در جدول تناوبی و سری الكتروشیمیایی(ها، هالوژن باالترهالوژندر بین   -۳

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑁𝑎𝐵𝑟(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐵𝑟2(𝑙)  

𝐼2(𝑠) + 𝐾𝐵𝑟(𝑙) → پذیرد  انجام نمی  

 شوند.  با اكسیژن در مجاورت رطوبت واكنش داده و اكسید میفلزات به جز فلزات نجیب )طال، پالتین و پاالدیم( -۴

باید فلز مورد نظر   ۲و    ۱توان در كدام ظرف فلزی نگه داشت. در واقع با توجه به نكات  توان تعیین كرد كه كدام محلول را میبر این اساس می  نکته:

با   واكنش  آهنامكان  محلول  یا  دارد.  قرار  نباید  روی  از  را در یك ظرف  اسید  باشد. مثال محلول یك  نداشته  را  نباید در ظرف    (II)محلول  سولفات 

 آلومینیومی قرار گیرد.  

𝑍𝑛(𝑠)با توجه به اینكه واكنش  -تست + 𝐶𝑜(𝑎𝑞)
2+ → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+ + 𝐶𝑜(𝑠) (۸۸ رود،كدام مطلب درست است؟)تجربیبه طور خودبه خودی پیش می 

۱ )𝐸0   الكترود كبالت از𝐸0  .۲  الكترود روی كوچكتر است)𝑍𝑛(𝑠)   گونه كاهنده و𝐶𝑜(𝑎𝑞)
2+  گونه اكسنده است.  

 كبالت« الكترود كبالت آند است. -( در سلول الكتروشیمیایی»روی ۴ ( تمایل كبالت برای از دست دادن الكترون، بیشتر از روی است. ۳
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 ( ۸۸است؟)تجربی  نادرستمس« مربوط است، كدام مطلب -به سلول الكتروشیمیایی استاندارد »آهن با توجه به شكل روبرو كه -تست

𝐸0(𝐶𝑢2+/𝐶𝑢) = 0.34𝑉               𝐸0(𝐹𝑒2+/𝐹𝑒)  = −0.41 𝑉 

۱ )𝐸0  ولت است. 0.75این سلول برابر 

 (الكترود مس در آن كاتد)قطب مثبت( است.۲

 بیرونی از تیغه مس به سوی تیغه آهن است.( جریان الكترون در مدار ۳

𝐹𝑒(𝑠)( واكنش در سلول به صورت ۴ + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

2+ + 𝐶𝑢(𝑠)   .است 

 تجربی(  ۹۰دهد، كدام مطلب درباره آن، درست است؟ )را نشان می”نقره –روی “با توجه به شكل روبرو كه طرحی از یك سلول الكتروشیمیایی -تست

۱ )𝐸°  ولت است. 2.36+آن برابر 

 واكنش اكسایش است.(الكترود نقره در آن قطب مثبت و محل انجام نیم۲

( الكترود روی در آن آند است و الكترون از آن در مدار بیرونی به سوی الكترود نقره ۳

 یابد. جریان می

𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)( واكنش كلی آن به صورت ۴ + 2𝐴𝑔(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) .است 

 ریاضی(    ۹۱توان دریافت كه: )تر از هیدروژن جای دارد، می تر از آهن و مس باال پاییننكه در جدول پتانسیل كاهشی استاندارد، منگنز  با توجه به ای  -تست  

۱ )𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) تر از ، اكسنده𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) .۲  است )𝐹𝑒(𝑠)  تر از ، كاهنده𝑀𝑛(𝑠)  .است 

تر كوچك  ”آهن   -منگنز  “سلول ولتایی    °𝐸از    ”مس   - منگنز  “سلول ولتایی    °𝐸(  ۴ ی نگهداری كرد. توان در ظرف آهنهای مس را می ( محلول نمك۳

 است.

 تجربی( ۹۱است؟ ) °𝐸از اتصال كدام دو نیم سلول زیر، سلول الكتروشیمیایی به وجود آمده، دارای باالترین   -تست

𝑎) 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑀𝑛(𝑠)   , 𝐸° = −1.18 𝑉                 𝑏) 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑍𝑛(𝑠)   , 𝐸° = −0.76𝑉 

𝑐) 𝑁𝑖2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑁𝑖(𝑠)   , 𝐸° = −0.25 𝑉                     𝑑) 𝑆𝑛4+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑆𝑛2+(𝑠)   , 𝐸° = +0.15 𝑉 

۱ )b  وd   ۲) b   وc   ۳ )a  وb   ۴) a  وd 
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 های زیر: واكنشبا توجه به پتانسیل كاهشی استاندارد، نیم -تست

𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− ⇋ 𝑀𝑔(𝑠)   , 𝐸° = −2.38 𝑉           𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− ⇋ 𝐹𝑒(𝑠)   , 𝐸° = −0.44 𝑉 

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒
− ⇋ 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞)    , 𝐸° = +1.36 𝑉           𝐼2(𝑠) + 2𝑒− ⇋ 2𝐼−(𝑎𝑞)    , 𝐸° = +0.54 𝑉 

𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝑒− ⇋ 𝐴𝑔(𝑠)    , 𝐸° = +0.8 𝑉  

 تجربی( ۹۰شوند؟)كدام دو واكنش زیر به صورت خود به خودی انجام می

𝑎) 𝑀𝑔(𝑠) + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠)   𝑏)𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐼−(𝑎𝑞) → 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞) + 𝐼2(𝑠) 

𝑐)2𝐴𝑔(𝑠) + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) +  𝑀𝑔(𝑠)   𝑑)2𝐴𝑔(𝑠) + 2𝐻+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝐻2 (𝑔) 

۱ )a  وb   ۲) c  وb   ۳) a   وc   ۴) c  وd 

𝑀𝑔(𝑠)اگر واكنش:    -تست +  𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠)  است؟    نادرستاشد، كدام مطلب  در شرایط استاندارد، خود به خودی ب

 تجربی( ۹۲)

 از منیزیم جای دارد. ترپایین( در جدول پتانسیل كاهشی استاندارد، آهن،  ۱

 آهن، منیزیم، نقش آند را دارد. -( در سلول گالوانی استاندارد منیزیم۲

 توان در ظرف آهنی نگهداری كرد. های منیزیم را می ( محلول نمك۳

۴ )𝐸° از   الكترود منیزیم𝐸° تر است.الكترود آهن، كوچك 

ها درست است؟  روند، كدام ترتیب درباره قدرت اكسندگی كاتیونهای زیر كه به طور خود به خودی در جهت رفت پیش میبا توجه به واكنش -تست

 تجربی(   ۹۱)

𝑆𝑛4+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) → 𝑆𝑛
2+(𝑎𝑞) +  2𝐻+(𝑎𝑞)  

2𝐻+(𝑎𝑞) +  𝑆𝑛(𝑠) →  𝐻2(𝑔) + 𝑆𝑛
2+(𝑎𝑞)  

2𝐹𝑒3+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑛2+(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑛4+(𝑎𝑞)  

۱ )𝐹𝑒3+ < 𝑆𝑛2+ < 𝐻+ < 𝑆𝑛4+  ۲ )𝐹𝑒3+ > 𝑆𝑛2+ > 𝐻+ > 𝑆𝑛4+ 

۳) 𝐹𝑒3+ < 𝑆𝑛4+ < 𝐻+ < 𝑆𝑛2+  ۴ )𝐹𝑒3+ > 𝑆𝑛4+ > 𝐻+ > 𝑆𝑛2+ 
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 ریاضی(  ۹۲های داده شده، كدام مطلب درست است؟ )واكنشنیم °𝐸با توجه به مقدار  -تست

𝐸°[𝑁𝑖2+(𝑎𝑞)/𝑁𝑖(𝑠)] = −0.25𝑉         𝐸°[𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)] = −0.76𝑉         𝐸°[𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)/𝐹𝑒(𝑠)] = −0.44𝑉  

 دهد. های روی واكنش می( در شرایط استاندارد، فلز آهن با محلول نمك۱

𝑁𝑖( قدرت كاهندگی این سه فلز، به صورت  ۲ > 𝐹𝑒 > 𝑍𝑛 .است 

𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)( قدرت اكسندگی این سه كاتیون به صورت  ۳ > 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) > 𝑁𝑖2+(𝑎𝑞) .است 

 ولت است.  0.32نیكل برابر  –سلول الكتروشیمیایی روی  °𝐸نیكل با   -سلول الكتروشیمیایی آهن °𝐸( تفاوت  ۴

 

𝐴2+(𝑎𝑞)واكنش:    °𝐸اگر    -تست + 𝐵(𝑠) → 𝐵2+(𝑎𝑞) + 𝐴(𝑠)    منفی و𝐸°    :واكنش𝐵(𝑠) + 𝐷2+(𝑎𝑞) → 𝐵2+(𝑎𝑞) + 𝐷(𝑠)    مثبت

 ریاضی(  ۹۳باشد، كدام گزینه همواره درست است؟ )

𝐷( ترتیب كاهندگی این فلزها به صورت  ۱ > 𝐴 > 𝐵 .است 

+𝐴2های سه فلز به صورت ( ترتیب اكسندگی كاتیون۲ > 𝐷2+ > 𝐵2+  .است 

𝐴(𝑠)( واكنش:  ۳ +  𝐷2+(𝑎𝑞) → 𝐴2+(𝑎𝑞) + 𝐷(𝑠) خودی است. بهدر شرایط استاندارد خود 

 دهد. با محلول هیدروكلریك اسید واكنش می  𝐴ولت باشد، فلز    0.33+برابر   𝐷( اگر پتانسیل كاهشی استاندارد الكترود ۴

 

 خارج(  ۹۳است؟)تجربی  نادرستهای زیر،  الكترود 𝐸0كدام گزینه با توجه به   -تست

𝐼)𝐸0[𝑀(𝑎𝑞)
2+ /𝑀(𝑠)] = −0.86𝑉  

𝐼𝐼) 𝐸0[𝐴(𝑎𝑞)
2+ /𝐴(𝑠)] = +0.34𝑉  

𝐼𝐼𝐼)𝐸0[𝐷(𝑎𝑞)
2+ /𝐷(𝑠)] = −0.25𝑉  

 تر است.، از دو فلز دیگر، كاهندهM( فلز ۱

 تر است.از دو كاتیون دیگر، اكسنده +𝐴2( كاتیون  ۲

 نقش كاتد را دارد.    IIالكترود   IIIو   II( در سلول گالوانی تشكیل شده از الكترودهای  ۳

𝐴(𝑠)( واكنش  ۴ +𝑀(𝑎𝑞)
2+ → 𝐴(𝑎𝑞)

2+ +𝑀(𝑠) .در شرایط استاندارد، خودبه خودی است 
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  °𝐸جیوه، به جای الكترود استاندارد جیوه، الكترود استاندارد آهن قرار داده شود، كدام تغییر روی خواهد داد؟ )   -اگر در سلول استاندارد روی   -تست

+و0.44−جیوه و آهن به ترتیب برابر   الكترودهای استاندارد روی، 0.85، −  ریاضی(  ۹۳ولت است.( ) 0.76

۱) 𝐸°   یابد. ولت كاهش می  1.29سلول به اندازه 

 شود.  ( الكترود روی از آند به كاتد مبدل می۲

 یابد. در محلول كاهش می  𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)( مقدار كاتیون ۳

 شود.( جهت جریان الكترون در مدار بیرونی عوض می۴

 

 تجربی( ۹۳الكترود استاندارد فلز ...... باشد، ........ .  ) Xدهد، اگر ای از یك سلول گالوانی را نشان میبا توجه به شكل روبرو كه طرح ساده  -تست

𝐸°[𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)] = −0.76𝑉           𝐸°[𝑀2+(𝑎𝑞)/𝑀(𝑠)] = −1.18 𝑉              𝐸°[𝑀′
2+
(𝑎𝑞)/𝑀′(𝑠)] = +1.2𝑉  

۱ )𝑀′شوند. های پل نمكی در محلول الكترود روی وارد می، كاتیون 

۲ )𝑀شود.، با انجام واكنش در سلول، از جرم تیغه روی كاسته می 

۳ )𝑀′  الكترود روی آند و ،𝐸°  ولت است. 0.44سلول برابر 

۴ )𝑀   الكترود روی كاتد و𝐸°  ولت است. 0.42سلول برابر 

 خارج( ۹۴الكترودها كدام عبارت درست است؟ )تجربی  °𝐸با توجه به شكل روبرو و   تست:

(𝑍𝑛 = 65, 𝐴𝑔 = 108: 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

𝐸°[𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)] = −0.76𝑉         𝐸°[𝐴𝑔+(𝑎𝑞)/𝐴𝑔(𝑠)] = +0.80𝑉 

 یابد. به تدریج افزایش می [+𝐴𝑔]( اگر میله روی، به طور مستقیم وارد محلول نقره نیترات شود، ۱

 شود.ها درون پل نمكی كاهش یافته و رسانایی الكتریكی آن كمتر می ( در اثر كاركرد سلول، مقدار یون۲

 شود.  آن بدون نیاز به پل نمكی انجام می به محلول كاتدی، واكنش الكتروشیمیایی در 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑠)( با اضافه كردن  ۳

دی خواهد  ( اگر محلول اولیه آندی و كاتدی حجم و غلظت یكسانی از سولفات فلز مربوط داشته باشند، مقدار تغییر جرم تیغه كاتدی دو برابر تیغه آن۴

 بود.
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 تجربی(  ۹۴الكترودها كدام عبارت درست است؟ ) °𝐸با توجه به شكل روبرو و   -تست

𝐸°[𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)] = −0.76𝑉      𝐸°[𝑃𝑡2+(𝑎𝑞)/𝑃𝑡(𝑠)] = +1.2𝑉 

ها از پل نمكی به افزایش یافته و كاتیون  𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)( با انجام واكنش در این سلول، غلظت  ۱

 كنند. سوی الكترود روی حركت می

تیغه فلزی در آند،    ( ضمن انجام واكنش در این سلول، جرم تیغه فلزی در كاتد، بر خالف جرم۲

 ماند. ثابت می

𝑍𝑛(𝑠)( واكنش كلی این سلول به صورت:۳ +  𝑃𝑡2+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑃𝑡(𝑠) .است 

 دهد. ( الكترود روی، آند است و قطب مثبت این سلول گالوانی را تشكیل می۴

باشد،    mol.min  0.015-1موالر نقره نیترات قرار داده شده است. اگر سرعت متوسط واكنش برابر    0.4محلول    mL۲۰۰تست: یك قطعه سیم مسی در  

تنها بر روی قطعه مس بنشیند، جرم این قطعه در این   𝐴𝑔(𝑠)مول بر لیتر برسد و اگر    0.1نیترات به    (II)چند ثانیه زمان الزم است تا غلظت مس

𝐶𝑢)( ۹۵ا از راست به چپ بخوانید()تجربی كند؟)گزینه ها رلحظه، چند گرم تغییر می = 64, 𝐴𝑔 = 108 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۸۰- 3.04    ۲)۸۰- 0.88 

۳ )۴۰۰- 3.04    ۴)۴۰۰- 0.88 

 

 

 

 

𝑍𝑛(𝑠)تست: اگر در واكنش   + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠)  ۰.۲لیتر محلول میلی ۲۰۰كه با وارد كردن تیغه فلزی روی در  

گرم بر جرم تیغه روی افزوده شده باشد، بازده درصدی واكنش)براساس جرم ذرات نقره جانشین   ۲.۴۱۶موالر نقره نیترات انجام گرفته و كامل شده است،  

𝑍𝑛)خارج(  ۹۵شده بر سطح تیغه روی( كدام است؟)حجم محلول ثابت فرض شود()ریاضی  = 65, 𝐴𝑔 = 108)  

۱)۶۰   ۲)۶۵   ۳)۸۰   ۴)۸۵ 
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سولفات انداخته شده است. پس از پایان واكنش، چند گرم آلومینیم (II)موالر مس  0.1محلول    mL۲۰۰از فلز آلومینیم در    g۲ای به جرم  تست: تیغه

𝐶𝑢)آید؟ سولفات به دست می = 64, 𝐴𝑙 =  خارج( ۹۵)تجربی  (27

۱)8.43   ۲)6.84   ۳)3.42   ۴)2.28 

 

 

 

 خارج(  ۹۵اند؟)ریاضی تست: كدام موارد از مطالب زیر، درست 

 دهد. روی می رز میان رسانای یونی و الكترونیكاهش در م  -آ( در سلول گالوانی، واكنش اكسایش

 یابد. ب(كاتد، الكترودی است كه در آن، الكترون از رسانای الكترونی به رسانای یونی جریان می

 گیرد. مس، الكترود مس، قطب مثبت است و در آن اكسایش انجام می - پ( در سلول گالوانی روی

 كند. ت( دیواره متخلخل از مخلوط شدن سریع و مستقیم دو الكترولیت در سلول گالوانی جلوگیری می

 (آ، ب، ت ۴  (ب، پ، ت ۳   (ب،پ۲   (آ، ب۱

 

اند و و اكنش كدام دو گونه شیمیایی با هم  ترین كاهنده، به ترتیب از راست به چپ كداماكسنده و قویترین  قوی  های زیر،با توجه به نیم واكنشتست:  

 ( ۹۶در شرایط استاندارد انجام پذیر است؟)تجربی خارج 

𝑆𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝑆𝑛(𝑠),    𝐸

0 = −0.14𝑉  

𝐻𝑔(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝐻𝑔(𝑙),    𝐸

0 = +0.85𝑉  

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 3𝑒− → 𝐹𝑒(𝑠),   𝐸

0 = −0.04𝑉  

𝐴𝑢(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− → 𝐴𝑢(𝑠),    𝐸

0 = +1.68𝑉  

۱)𝐻𝑔(𝑎𝑞)
2+  ،𝐹𝑒(𝑠)  ،𝐴𝑢(𝑎𝑞)

𝑆𝑛(𝑠)  ۲)𝐻𝑔(𝑎𝑞)با   +
2+  ،𝐹𝑒(𝑠)  ،𝐴𝑢(𝑠)   با𝐶𝑙2(𝑔) 

۳ )𝐴𝑢(𝑎𝑞)
+  ،𝑆𝑛(𝑠)  ،𝐻𝑔(𝑎𝑞)

𝑆𝑛(𝑠)  ۴)𝐴𝑢(𝑎𝑞)با  +2
+  ،𝑆𝑛(𝑠)  ،𝐻𝑔(𝑎𝑞)

 𝐴𝑢(𝑠)با  +2

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

29 

 (۹۷گرفتن واكنش داده شده، درست است؟)تجربی تست: چند مورد از مطالب زیر، با در نظر 

𝑀𝑔(𝑠) + 𝑆𝑛(𝑎𝑞)
2+ → 𝑀𝑔(𝑎𝑞)

2+ + 𝑆𝑛(𝑠)  

𝐸0[𝑆𝑛(𝑎𝑞)
2+ /𝑆𝑛(𝑠)] = −0.14𝑉    𝐸

0[𝑀𝑔(𝑎𝑞)
2+ /𝑀𝑔(𝑠)] = −2.38𝑉  

 در شرایط استاندارد، انجام پذیر است -

- 𝐸سلول
 ولت است. 2.52این واكنش برابر  0

𝑀𝑔(𝑎𝑞)قدرت اكسندگی   -
𝑆𝑛(𝑎𝑞)از  +2

 بیشتر است.  +2

 های كاهشی استاندارد، منیزیم باالتر از قلع جای دارد.در جدول پتانسیل -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

  (III)نآهموالر    0.1محلول    mL۴۰از این محلول بتواند با    mL۲۰آب مقطر حل شده است. اگر    mL۱۰۰كلرید ناخالص در    (II)تست: دو گرم قلع

كلرید، كدام است و برای تكمیل این واكنش، چند مول الكترون بین اكسنده و كاهنده جابه  (II)نمونه قلع    كلرید واكنش كامل دهد، درصد خلوص این

𝐶𝑙)(۹۷جا شده است؟)تجربی  = 35.5, 𝐹𝑒 = 56, 𝑆𝑛 = 119 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۹۵-  2 ∗ 10−3  ۲)۹۰-  2 ∗ 10−3  ۳)۹۵-  4 ∗ 10−3  ۴)۹۰-  4 ∗ 10−3 

 

 

 

های كاتدی و آندی، یك لیتر است. تست: با توجه به شكل روبرو كاركرد درست این سلول چند مورد از مطالب زیر، درست است؟)حجم هر یك از محلول 

𝑍𝑛 = 65𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۷()تجربی ) 

 است. 𝑍𝑛(𝑠)تر از فلز  كاهنده 𝐻2گاز   -

 است. SHEی به سو Znها در مدار بیرونی، از سوی الكترود جهت حركت الكترون  -

𝑍𝑛(𝑎𝑞)(، غلظت  STPگاز هیدروژن)در  L 22.4با مصرف  -
 شود. دو برابر می +2

در الكترود هیدروژن، برابر  𝑍𝑛(𝑠)  ،[𝐻+]گرم از   6.5پس از واكنش  -

𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1۱.۲   .خواهد شد 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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 خارج(   ۹۷های زیر، انجام پذیرند؟)تجربی  های كاهشی استاندارد، كدام واكنشیلعنصر نشان داده شده در جدول پتانس  ۵تست: با توجه به موقعیت نسبی  

   

 ت  –پ  -(ب۴  ت  -ب -(آ۳   ت -(پ۲   پ -(آ۱

 

𝑀(𝑠)واكنش    (𝐸0)تست: نیروی الكتروموتوری   + 2𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ → 𝑀(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐴𝑔(𝑠)  ولت و    1.56، برابر𝐸0    ولت است.    +  0.8الكترود نقره برابر

𝐸0   الكترود فلزM برابر ....... ولت است و كاتیون ،𝐴𝑔(𝑎𝑞)
𝑀(𝑎𝑞)، ............ از كاتیون  +

 ( ۹۸است. )ریاضی  +2

 تر ، اكسنده0.76-(۴  تر ، كاهنده0.76-(۳  تر، اكسنده0.4+(۲  تر ، كاهنده0.4+(۱

 

لیتیم  emf(V)مقدار  تست:   استاندارد  گالوانی  تقر  -سلول  به  ولت،  برحسب  مقدار  نقره  برابر  روی  emf(V)یب چند  استاندارد  گالوانی  نقره    -سلول 

 خارج( ۹۸است؟)ریاضی 

 

۱)2.25   ۲)2.47   ۳)3.47   ۴)3.75 

 خارج( ۹۸مس« درست است؟)تجربی  - كدام مورد از مطالب زیر درباره سلول گالوانی »رویتست: 

𝐸0[𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)/𝑍𝑛(𝑠)] =  −0.76𝑉, 𝐸0[𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)/𝐶𝑢(𝑠)]  = +0.34𝑉  

 ولت است.  1.1مس« برابر   -انی »رویسلول گالو 𝐸0آ( 

 یابد.  ، كاهش می[+𝑍𝑛2]برخالف   [+𝐶𝑢2]ب( با برقراری جریان، 

 شود. شود، آند نامیده میپ( الكترودی كه در آن الكترون مصرف می

 كنند.  ها از سمت كاتد به سمت آند، از غشای متخلخل عبور میت( با برقراری جریان، كاتیون

 (آ، ب۴   (پ، ت۳  ت  (آ، پ،۲  (ب، پ، ت ۱
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دقیقه و  ۸موالر انداخته شده است. اگر از بین رفتن كامل رنگ آبی محلول  0.05سولفات  (II)محلول مس mL۲۰۰یك فویل آلومینیمی درون تست: 

  ۹۸ثانیه به طول بینجامد، سرعت متوسط آزاد شدن فلز مس، چند مول بر ثانیه است و چند مول الكترون در این واكنش مبادله شده است؟)تجربی  ۲۰

𝐴𝑙(𝑠)             خارج( + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ → 𝐴𝑙(𝑎𝑞)

3+ + 𝐶𝑢(𝑠)( معادله  موازنه  شود)  

۱)0.02, 2 ∗ 10−4 ۲)0.02, 2 ∗ 10−5 ۳)0.01, 2 ∗ 10−5 ۴)0.01, 2 ∗ 10−4 

 

 

 (۹۹)ریاضی است؟  نادرستهای داده شده، كدام مطلب كاهش بین گونه  -درباره واكنش اكسایش تست: 

𝐶𝑒(𝑎𝑞)
4+ + 𝑒− → 𝐶𝑒(𝑎𝑞)

3+ ,    𝐸 = −1.72 𝑉  

𝐶𝑟(𝑎𝑞)
3+ + 3𝑒− → 𝐶𝑟(𝑠),    𝐸 = −0.74 𝑉  

𝐶𝑒(𝑎𝑞)كاتیون   (۱
 در این واكنش، كاهنده است. +3

𝐶𝑒(𝑎𝑞)قدرت كاهندگی   (۲
 بیشتر است. 𝐶𝑟(𝑠)از  +4

۳)𝐸0  ولت است و به صورت طبیعی )خودبه خود( پیشرفت دارد.   0.98+واكنش برابر 

 الكترون در آن مبادله شده است.   ۳است و  ۸های استوكیومتری مواد پس از موازنه معادله آن، برابر مجموع ضریب (۴

 

 ( ۹۹)ریاضی تواند كدام عدد باشد؟می  Mبا توجه به موارد زیر، پتانسیل كاهشی فلز تست: 

𝑀(𝑠) + 𝐻𝑔(𝑎𝑞)
2+ → 𝐻𝑔(𝑠) +𝑀(𝑎𝑞)

2+               𝐸(𝐻𝑔(𝑎𝑞)
2+ /𝐻𝑔(𝑠)) = +0.85𝑉  

𝑀(𝑎𝑞)
2+ + 𝑆𝑛(𝑠) → 𝐸(𝑆𝑛(𝑎𝑞)                      انجام نمیشود

2+ /𝑆𝑛(𝑠)) = −0.14𝑉  

𝑀(𝑠) +𝑀𝑔(𝑎𝑞)
2+ → 𝐸(𝑀𝑔(𝑎𝑞)                   انجام نمی شود

2+ /𝑀𝑔(𝑠)) = −2.38𝑉   

𝑀(𝑎𝑞)
2+ +𝑀𝑛(𝑠) → 𝑀(𝑠) +𝑀𝑛(𝑎𝑞)

2+             𝐸(𝑀𝑛(𝑎𝑞)
2+ /𝑀𝑛(𝑠)) = −1.18𝑉  

۱)+0.11   ۲)-0.11   ۳)-0.40   ۴)+1.2   

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

32 

 خارج( ۹۹ی )ریاضپالتین« چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -درباره سلول گالوانی »سربتست: 

𝐸0[𝑃𝑏(𝑎𝑞)
2+ /𝑃𝑏(𝑠)] = −0.13𝑉, 𝐸

0[𝑃𝑡(𝑎𝑞)
2+ /𝑃𝑡(𝑎𝑞)] = +1.20𝑉  

- 𝐸0  ولت است و در واكنش كلی سلول، سرب نقش كاهنده را دارد.   ۱.۰۷سلول برابر 

 شود.  بیشتر است و سطح تیغه در آند، دارای بار منفی می  +𝑃𝑏2از  +𝑃𝑡2قدرت اكسندگی   -

 یابد.  الكترود سرب، آند است و با انجام واكنش در سلول، غلظت كاتیون در بخش آندی كاهش می -

3.01، %۲۵با پیشرفت واكنش سلول به میزان  - ∗  شود.  الكترون میان دو الكترود مبادله می 1023

𝑃𝑡(𝑎𝑞)اهش  ها، با گذر از دیواره متخلخل بین دو محلول، از قطب منفی به قطب مثبت رفته، سبب كالكترون  -
 شوند.  می +2

۱)۲   ۲)۳   ۳)۴   ۴)۵ 

 خارج( ۹۹)تجربی های زیر، كدام موارد از مطالب زیر، درست است؟نیم واكنش 𝐸0با توجه به مقدار تست: 

𝑉(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝑉(𝑠),                  𝐸 = −1.2𝑉  

𝑃𝑏(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝑃𝑏(𝑠),            𝐸 = −0.13𝑉  

𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− → 𝐴𝑔(𝑠),              𝐸 = +0.8 𝑉  

𝑉(𝑎𝑞)آ( 
𝐴𝑔(𝑎𝑞)ای قوی تر از ، اكسنده+2

 است.   +

𝑉(𝑎𝑞)ب( تبدیل  
𝑃𝑏(𝑎𝑞)تر از تبدیل  ، آسان𝑉(𝑠)به   +2

 است.   𝑃𝑏(𝑠)به  +2

 تر است. سرب« كوچك - سلول گالوانی »وانادیم 𝐸0نقره« از  -سلول گالوانی »سرب 𝐸0پ( 

2𝐴𝑔(𝑎𝑞)ت( واكنش  
+ + 𝑃𝑏(𝑠) → 𝑃𝑏(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐴𝑔(𝑠)رود. ، در یك سلول گالوانی، به طور طبیعی )خود به خودی( پیش می 

 ( آ، ب و پ۴  ( ب، پ و ت۳   ( آ و ث ۲   (ب و ت۱

 

 لیتیم، فلزی ارزشمند برای ذخیره انرژی الکتریکی 

 شود.  های آندی و كاتدی، جریان الكتریكی در مدار بیرونی برقرار میهای پیرامون ما با انجام شدن نیم واكنشدر تمام باتری

.  است یافته افزایش معین كاربرد  و  گوناگون های  ویژگی  با  ها  باتری ساخت برای پیوسته تقاضا و نیاز روز هر گوناگون صنایع  چشمگیر پیشرفت و رشد با

 فلز نقش فناوری، این در  .یابند دست جدید هایباتری  ساخت فناوری به توانستند بسیاری های پژوهش طی نیازها  این به پاسخ پی در هادان شیمی

 تر،سبك  های باتری ساخت برای  راه شد سبب لیتیم های ویژگی این  .دارد را  𝑬𝟎  و چگالی کمترین فلزها میان در لیتیم زیرا  است پررنگ لیتیم
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 كار به گوناگون های اندازه و ها شكل  در  كه است لیتیمی های باتری جمله از  ای دگمه باتری.  شود هموار انرژی  بیشتر  ذخیره توانایی  با و  كوچكتر

 .  كرد شارژ بارها را آنها توانمی و روند می كار به همراه رایانه و تلفن در كه هستند آنهایی لیتیمی هایباتری  از دیگر ایدسته.  رودمی

 لیتیمی باتری میلیاردها از  ساالنه كه  طوری به كند پیدا جهان  انرژی تأمین در ممتازی جایگاه فلز این شد سبب لیتیمی، هایباتری  برای تقاضا افزایش

 ریخته دور پسماند شكل  به خود درون هایباتری همراه به ها دستگاه این سرانجام و شودمی استفاده جهان سرتاسر در  الكترونیك هایدستگاه درون

 دلیل به پسماندها این.  شودمی  تولید ...و لیتیمی های باتری همراه، رایانه و تلفن  مانند الكترونیكی پسماندهای از انبوهی حجم ترتیب این به.  شوند می

 این از برخی دیگر سوی از.  كنندمی  آلوده را زیست محیط زیرا شوند دفن یا  رها طبیعت در نباید و هستند سمی گوناگون، شیمیایی  مواد داشتن

 .  هستند مواد این بازیافت برای منبعی قیمت، گران و ارزشمند فلزهای و مواد از توجهی قابل مقدار داشتن دلیل به پسماندها

 شود:ای هستند كه در آنها واكنش زیر انجام میهای دگمهنقره از جمله باتری -های رویباتری نکته:

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐴𝑔2𝑂(𝑠) → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 2𝐴𝑔(𝑠) 

𝑍𝑛(𝑠)تست: كدام موارد از مطالب زیر، درباره واكنش   + 𝐴𝑔2𝑂(𝑠) → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 2𝐴𝑔(𝑠)  ( ۹۸، درست است؟)تجربی 

 در آن، گونه كاهنده است. 𝐴𝑔2𝑂ب(   آ(نقره در آن، اكسید شده است.

 نقره« مربوط است.-ای »رویت( به باتری دكمه  ، كاتد آن است.𝐴𝑔2𝑂، آند و  𝑍𝑛(𝑠)پ(

 (ب، پ، ت ۴  (آ، ب، ت ۳   (پ، ت۲   (آ، ت۱

 سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز 

رود ولی محدود بودن منابع آن و همچنین اثرات  ها به شمار میوها و نیروگاهترین راه تامین انرژی خودراگرچه همچنان استفاده از سوخت فسیلی مناسب

كارها  هایی برای جایگزینی آن باشیم. استفاده از سلول سوختی كه نوعی سلول گالوانی است یكی از این راه مخرب بر محیط زیست سبب شده به فكر راه

 است. 

كربن ردپای  سوختی  كاهش  دیسلول  را  اكسید 

و می  داده  شمار  به  سبز  انرژی  در  آید.  منبع 

شیمیایی شكل انرژی  تبدیل  مراحل  زیر  های 

نشان  الكتریكی  انرژی  به  یك سوخت  در  موجود 

 داده شده است.
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 اکسیژن  -سلول سوختی هیدروژن 

ترین سلول سوختی، گاز هیدروژن  سلول سوختی ساختاری شبیه به سلول گالوانی دارد. در رایج 

دهد و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی به با گاز اكسیژن به صورت كنترل شد واكنش می

الكتریكی تبدیل می ،  غشاشود. هر سلول سوختی سه جزء اصلی دارد كه شامل یك  انرژی 

 است. الکترود کاتدو  الکترود آند

در واقع آند و كاتد كاتالیزگرهایی هستند كه انجام نیم واكنش اكسایش و نیم واكنش كاهش  

 كنند.  را آسان می

 شود: در واقع در این سلول واكنش كلی زیر انجام می

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

رود. اما در سلول سوختی بسیاری از انرژی آن به صورت گرما به هدر می  این واكنش در حالت عادی به صورت انفجاری و بسیار سریع است و در نتیجه

یابد. كه بازدهی بسیار بیشتری دارد. در این واكنش واضح است كه همین واكنش به آرامی انجام شده و در واقع هیدروژن به جای سوختن، اكسایش می

 ند و اكسیژن در كاتد است.  یابد. در واقع هیدروژن در آهیدورژن اكسایش و اكسیژن كاهش می

𝐻2(𝑔)      شود: در آند نیم واكنش اكسایش زیر انجام می → 2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑒− نیم واكنش آند 

𝑂2(𝑔)            شود:در كاتد نیم واكنش زیر انجام می + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂(𝑙) نیم واكنش كاتد 

 شود.  ها از آند به سمت كاتد است. و در نیم واكنش كاتد مصرف میهای گالوانی دیگر در مدار بیرونی مسیر حركت الكترون همچنین مانند تمام سلول

رود در نیم واكنش كاتد مصرف  كاتد میتولید شده در نیم واكنش آند در غشای مبادله كننده پروتون عبور كرده و به سمت    +𝐻های  همچنین یون 

 شود.  می

𝐸سلول
0 = 𝐸 كاتد

0 − 𝐸 آند
0
𝐸

آند
0=𝐸𝐻2

0 =0

→       𝐸سول
0 = 𝐸 كاتد

0 = 1.23 

 كنند. شود در این سلول سوختی، عالوه بر ولتاژ محصول این سلول آب بوده كه در فضاپیماها از آن استفاده میطور كه مشاهده میهمان

كه اكسایش آن در سلول سوختی بازده را تا سه برابر افزایش  درصد دارد در حالی ۲۰تور درونسوز بازدهی نزدیك به سوزاندن گاز هیدروژن در مو نکته: 

 دهد. می

كنند اما در آنها نیز پیوسته سوخت در شرایط كنترل شده، مصرف و  ها، انرژی شیمیایی را ذخیره نمیای سوختی برخالف باتریهبا اینكه سلول   نکته:

 شود.  جریان الكتریكی برقرار می
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آب است. برای  ها برای تامین سوخت سلول سوختی استفاده از برقكافتهای سوختی تامین سوخت آن است. یكی از روشیكی از مشكالت بزرگ سلول

 كنند.  های الكترولیتی معروف است استفاده میاین منظور از یك سلول الكتروشیمیایی كه به سلول

 ( ۹۵تست: اگر گاز طبیعی)متان( به جای كاربرد مستقیم در موتور خودرو، در سلول سوختی خودروها به كار رود، كدام برتری را دارد؟)تجربی 

 یش ایمنی سوخت(كاهش خطرات نگهداری و افزا۱

 ( كاهش هزینه ساخت و پیچیدگی ساختار خودروها ۲

 ( افزایش بازدهی تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی الكتریكی۳

 ای به ازای مصرف هر متر مكعب سوخت ( كاهش مقدار گازهای گلخانه۴

متان استفاده شود، برای عبور همان شمار الكترون ناشی از مصرف  خطرتری مانند  تر و كماگر در سلول سوختی به جای هیدروژن از سوخت ارزان  -تست

𝐶)ریاضی(  ۹۴یك مول هیدروژن از مدار، چند گرم متان باید مصرف شود؟ ) = 12,𝐻 = 1: 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

𝐶𝐻4(𝑔)    نیم واكنش آندی متان به صورت روبرو است: + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 8𝐻(𝑎𝑞)
+ + 8𝑒− 

۱)۴   ۲)۸   ۳)۱۶   ۴)۳۲ 

 

 

 

و    𝐶𝑂(𝑔)، از  ۲گاه  (. در واكنش۱گاه  )واكنش  كند: یك كارخانه تولید متانول، از واكنش متان با بخار آب برای تولید مواد اولیه الزم استفاده میتست

𝐻2(𝑔)  های سوختی، چند كیلوگرم متانول به  شود. به ازای تولید هر كیلوگرم گاز هیدروژن اضافی مورد استفاده در سلول تولید شده، متانول تهیه می

𝐻)ها كامل فرض شوند(  آید؟)همه واكنشدست می = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۷)ریاضی 

۱)۸ 

۲)۱۲ 

۳)۱۶  

۴)۲۵ 
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 خارج( ۹۸اكسیژن با غشای مبادله كننده پروتون درست است؟)تجربی  -باره پیل سوختی هیدروژنكدام مورد، درتست: 

 شود. (بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می۱

 ها در غشا، از آند به كاتد است. ( جهت حركت پروتون ۲

 شود.  به ازای مصرف هر مول گاز اكسیژن، دو مول پروتون در غشا مبادله می(۳

 ها در غشا، عكس یكدیگر است. ها در مدار بیرونی با جهت حركت پروتونت جركت الكترون ( جه۴

𝐹𝑒(𝑎𝑞)گرم فلز در نیم واكنش آندی: )معادله موازنه شود(    ۸۰های آزاد شده از اكسایش  لكترون اگر اتست:  
3+ + 𝐶𝑢(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

2+ + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ در    

 شود؟( مصرف و چند گرم آب تولید میSTPر شرایط اكسیژن مصرف شود، چند لیتر گاز اكسیژن )د -نیم واكنش كاتدی سلول سوختی هیدروژن

(𝐶𝑢 = 64, 𝐹𝑒 = 56, 𝑂 = 16, 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)   خارج(  ۹۹)ریاضی 

۱ )۷- 11.25  ۲) ۷- 22.5  ۳ )۱۴- 11.25  ۴)۱۴- 22.5 

 

 

 های الکترولیتی سلول

خودی ها واكنش در جهت غیرخودبه گیرد. در واقع در این نوع سلولها با استفاده از انرژی الكتریكی یك واكنش شیمیایی انجام میدر این نوع از سلول

   رود، اما در اینجا آند قطب مثبت و كاتد قطب منفی است. به كاتد میها نیز الكترون از آند گیرد. در این نوع سلولالكتریكی انجام میبا استفاده از انرژی 

 كاربرد دارند.   آبکاری فلزها و همچنین  ها، مواد مذابتجزیه محلولهای الكترولیتی در سلول 

در آب باشد.    محلول یونییا    ترکیب یونی مذابتواند یك  گیرد. الكترولیت میالكترولیت قرار می  هر سلول الكترولیتی شامل دو الكترود است كه در

 توانند حركت كنند و باعث رسانایی الكترولیتی شوند.  در هر دوی اینها یونها به صورت آزاد می

شود پس از برقراری جریان، اكسایش انجام شده و  نامیده می  آند كه    قطب مثبتهای یك منبع جریان مستقیم، در  با وصل شدن دو الكترود به قطب

های موجود در الكترولیت(. از طرف دیگر  های حاصل از فرایند اكسایش گونهكند )الكترون های منفی الكترولیت( خارج میها را از الكترولیت )یون الكترون 

های  دهد )الكترونهای مثبت الكترولیت( میمنبع الكتریكی را به الكترولیت )یون   های آمده ازشود، الكتروننامیده می  کاتد، كه  قطب منفیالكترود  

 های موجود در الكترولیت(. مورد نیاز برای كاهش گونه

ی با بار  هاكردند، حاال در اثر میدان الكتریكی ایجاد شده به سمت قطبهای موجود در محلول كه قبل از برقراری جریان الكتریكی آزادانه حركت می یون 

 كنند.  مخالف خود حركت می
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رفته و به آنها   قطب منفی)کاتد(به سمت    مثبت هاییون رفته و در نتیجه به آنها آنیون و     قطب مثبت)آند(به سمت    های منفییون  نکته مهم:

 دهد.  ایش در آند رخ میها به سطح الكترودها، نیم واكنش كاهش در كاتد، و نیم واكنش اكسگویند. با رسیدن این یون كاتیون می

 الكترولیتی  گالوانی  نوع سلول 

 + - آند

 - + كاتد 

 

 های گالوانی و الکترولیتی های سلول خالصه تفاوت و شباهت 

 تفاوت 

 الكترولیتی  گالوانی 

 تبدیل انرژی الكتریكی به شیمیایی تبدیل انرژی شیمیایی به الكتریكی

 منفیقطب   کاتدو  مثبتقطب   آند  مثبتقطب   کاتدو  منفیقطب   آند

𝐸)ولتاژ سلول همواره عددی مثبت است. > 𝐸)ولتاژ سلول همواره عددی منفی است.  (0 < 0) 

 شوند. های الكترودی به طور غیرخودبه خود انجام مینیم واكنش شودهای الكترودی به طور خودبه خودی انجام مینیم واكنش

 شباهت 

 شود. انجام می کاتددر  کاهشو  آنددر   اکسایشدر هر دو  

 كنند. حركت می کاتدبه سمت  هاکاتیونو   آندبه سمت  هاآنیوندر هردو 

 ها در مدار بیرونی از آند به سمت كاتد است.  در هر دو جهت حركت الكترون

 رقابت در آند

شود كه تمایل بیشتری به از دست دادن الكترون)اكسایش( داشته ای برنده میاگر در آند دو گونه برای اكسایش وجود داشته باشد، در این رقابت گونه

 باشد.   (منفیتر 𝐸0)  ترپایینباشد و در سری الكتروشیمیایی 

 شود:میاگر در رقابت آندی آب برنده شود در آند نیم واكنش زیر انجام 

2𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂2(𝑔) + 4𝑒

−  

 شود.  محیط اسیدی می +𝐻در این حالت با تولید یون  

 رقابت کاتدی 

باشد. در   (مثبتتر 𝑬𝟎)  ترباالای برنده است كه تمایل بیشتری برای گرفتن الكترون)كاهش( دارد، یعنی در سری الكتروشیمیایی در رقابت كاتدی گونه

 ز ترتیب تمایل در رقابت كاتدی آورده شده است:ادامه چند مورد مهم ا

كاتیونهای  گروه ۲ و ۱ < 𝐴𝑙3+ < 𝑀𝑛2+ < 𝐻2𝑂 <  كاتیون بقیه  فلزها  و +𝐻 حاصل از  اسیدها 
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 اگر در رقابت كاتدی مولكول آب پیروز شود، نیم واكنش كاهش آن به صورت زیر است: 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−   

 شود.  در این حالت با تولید یون هیدروكسید محیط بازی می

 

 

 های زیر:تست: با توجه به نیم واكنش

𝑀(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− → 𝑀(𝑠), 𝐸

0 = −0.13𝑉  

𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2 + 2𝑒− → 𝑍𝑛(𝑠), 𝐸

0 = −0.76𝑉  

𝑀(𝑠)واكنش   + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ → 𝑀(𝑎𝑞)

2+ + 𝑍𝑛(𝑠)    است و..................𝐸0    آن برابر .................ولت است و در یك سلول .................. انجام پذیر است. )ریاضی

 خارج( ۹۳

 ، الكترولیتی۰.۶۳(خودبه خودی، +۲   ، گالوانی ۰.۸۹( خودبه خودی، +۱

 ، الكترولیتی۰.۶۳-( غیر خودبه خودی، ۴   ، گالوانی۰.۸۹-( غیر خودبه خودی، ۳

 

ولت قابل انجام باشد، با اتصال سلول گالوانی استاندارد تشكیل شده از الكترودهای كدام دو فلز    1.5اگر برقكافت یك سلول الكترولیتی با ولتاژ    -تست  

 تجربی(  ۹۳شود؟ )به آن، برقكافت در آن انجام می

𝐴2+(𝑎𝑞)/𝐴(𝑠) =  −0.76 𝑉                    𝐵3+(𝑎𝑞)/𝐵(𝑠) =  −0.44 𝑉 

𝐷2+(𝑎𝑞)/𝐷(𝑠) =  +0.80 𝑉                   𝐸2+(𝑎𝑞)/𝐸(𝑠) =  +0.34 𝑉 

۱ )A و D   ۲ )B و D  ۳ )B و E  ۴)D  وE 

 

  ۹۷روند.)ریاضی  ... میها در مدار بیرونی از .................. به سوی ................كاهش ........... الكترون -تست: در یك سلول ............. با انجام یك واكنش اكسایش

 خارج(

 آند  -كاتد   -غیرخودبه خودی -(الكترولیتی۲   آند  -كاتد -غیرخود به خودی - (گالوانی۱

 قطب منفی -قطب مثبت -خودبه خودی -( الكترولیتی۴  قطب مثبت  -قطب منفی -خودبه خودی -( گالوانی ۳
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 خارج( ۹۷ام مورد، همواره مشابهت دارند؟)تجربی نقره در كد  -تست: سلول گالوانی و سلول الكترولیتی استاندارد مس 

 ب( جنس الكترودهای آند و كاتد      آ( انجام خودبه خودی واكنش

 ت( جهت حركت الكترون در مدار بیرونی از آند به كاتد    های مجزاپ(داشتن دو الكترود با الكترولیت

 ت -(پ۴   ب -(آ۳   ت -(ب۲   ب -(آ۱

 (۹۹)تجربی كدام مطلب درباره سلول گالوانی و سلول الكترولیتی درست است؟تست: 

 در سلول گالوانی، الكترود آند، قطب مثبت است.   (۱

 ( در سلول الكترولیتی، قطب منفی، و در سلول گالوانی، آند محل تشكیل اتم از یون است. ۲

 شود.  ( در سلول الكترولیتی، در قطب منفی اكسایش انجام شده و از جرم تیغه فلزی كاسته می۳

 روند.  ها به سمت كاتد میسلول الكترولیتی قطب مثبت، آند است و در هر دو سلول، كاتیون  در سلول گالوانی، قطب منفی، آند و در(۴

 ز هیدروژن برقکافت آب، راهی برای تولید گا

شود. برای این منظور از یك سلول الكترولیتی استفاده اش )هیدروژن و اكسیژن( تجزیه میبرقكافت آب فرایندی است كه در آن آب به عنصرهای سازنده

   کنند و اغلب گرافیتی هستند.نمیاثری که در واکنش شرکت  های بیالکترودشود. در این سلول دو الكترود درون یك الكترولیت قرار دارند. می

2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒−  نیم واكنش اكسایش 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  نیم واكنش كاهش  

 شود.  انجام شده و نیم واكنش كاهش در قطب منفی )كاتد( انجام مینیم واكنش اكسایش در قطب مثبت)آند(

𝐻(𝑎𝑞)ها دو طرف با هم برابر شوند. همچنین  ضرب شود تا تعداد الكترون   ۲برای موازنه واكنش اصلی باید نیم واكنش كاهش در    نکته:
𝑂𝐻(𝑎𝑞)و    +

− 

كنند. در نتیجه واكنش نهایی به  با هم واكنش داده و تولید آب میتولید شده در دو نیم واكنش  

 شود:صورت زیر می

2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  

( و در اطراف كاتد، بازی )رنگ آبی  pHمحلول در اطراف آند، اسیدی)رنگ قرمز برای كاغذ    نکته:

  ۲ده در كاتد  ( است ولی در مجموع محلول خنثی است. همچنین حجم گاز تولید شpHبرای كاغذ  

 برابر آند است.  
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آب رسانای خوبی برای جریان الكتریكی نیست. در نتیجه برقكافت آن خیلی عملی نیست. برای رفع این مشكل باید یك الكترولیت مناسب به آب    نکته:

 ا اكسایش نشود.   ای باشد كه به جای آب خودش در كاتد یا آند دچار كاهش یاضافه شود. البته این الكترولیت باید به گونه

 ریاضی(  ۹۴اگر از دو الكترود آهنی در یك سلول الكترولیتی برای برقكافت آب شهری استفاده شود، كدام عبارت درست است؟ ) -تست 

𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− ⇋  𝐹𝑒(𝑠)  , 𝐸° = −0.44𝑉  

𝑂2(𝑔) + 4𝐻
+(𝑎𝑞) + 4𝑒− ⇋  2𝐻2𝑂(𝑙)   , 𝐸

° = +1.23𝑉  

2𝐻2𝑂(𝑙) +  2𝑒
− ⇋ 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻

−(𝑎𝑞)   , 𝐸° = −0.83𝑉  

 ( جرم گاز آزاد شده پیرامون هر دو قطب، یكسان است۲   شود.( در آند، گاز هیدروژن آزاد می۱

 آید. هیدروكسید به وجود می 𝐼𝐼( با عبور جریان برق، مقداری آهن ۳

 ( واكنش كلی این سلول بر عكس واكنش كلی سلول برقكافت محلول غلیظ سدیم كلرید، است.۴

افزودن    تست: الكترودهای گرافیتی  با  الكترولیتی در حال كار )با  ................... در یك سلول  الكترود  ............... به محلول پیرامون  الكترولیت شناساگر  و 

 ( ۹۷گراید. )ریاضی محلول یك موالر پتاسیم یدید(، رنگ محلول پیرامون این الكترود به ................. می

 آبی  - كاتد - pHذ ( كاغ ۱

 سبز  -آند -pH(كاغذ ۲

 زردی  -كاتد  -( فنول فتالئین۳

 ارغوانی  -آند -( فنول فتالئین۴

 برقکافت سدیم کلرید مذاب

های شیمیایی  پذیری بسیار باالیی كه دارد در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد. اما تركیبدانیم فلز سدیم یك كاهنده قوی است و به دلیل واكنشمی

پذیری  كنشوجود دارد. در واقع سدیم به دلیل وا  (+𝑁𝑎)گوناگونی از آن در طبیعت وجود دارد كه در تمام این تركیبات سدیم به صورت یون سدیم  

دهد كه یون سدیم بسیار شود. این نشان میتبدیل می  (+𝑁𝑎)بسیار باالی خود طی یك واكنش خودبه خودی به سرعت اكسایش یافته به صورت  

 های آن است. به همین دلیل برای تهیه فلز سدیم باید انرژی زیادی مصرف كرد.  پایدارتر از اتم



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

41 

 سدیم كلرید مذاب است.   بهترین راه برای تهیه سدیم، برقكافت

شود كه در در شكل باال فرایند تجزیه سدیم كلرید مذاب مشاهده می

یون و  انجام شده  واكنش كاهش  نیم  منفی(  )قطب  های سدیم  كاتد 

كاهش یافته به فلز سدیم مذاب تبدیل شده و در آند )قطب مثبت(  

یش  های كلرید به گاز كلر اكسانیم واكنش اكسایش انجام شده و یون 

 یابد.  می

 

رود. در این سلول برقاکفت  سلول دانز یک سلول الکرتولییت است که در صنعت برای هتیه فلز سدمی باکر می  نکته:

 شود.  سدمی لکرید مذاب اجنام می 

 

 

 

 های انجام شده در این سلول به صورت زیر است: واكنش

2𝐶𝑙(𝑙)
− → 2𝑒− + 𝐶𝑙2(𝑔)  نیم واكنش آندی 

2𝑁𝑎(𝑙)
+ + 𝑒− → 𝑁𝑎(𝑙)  نیم واكنش كاتدی 

2𝑁𝑎(𝑙)
+ + 2𝐶𝑙(𝑙)

− → 2𝑁𝑎(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔)  واكنش كلی 

 آورد.پایین می ۵۸۷ ℃به آن دمای ذوب را تا حدود   𝐶𝑎𝐶𝑙2شود. افزودن مقداری  ذوب می ۸۰۱℃خالص در   𝑁𝑎𝐶𝑙 نکته:

، طبق واكنش )موازنه 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑞)جرمی از    %۵تست: در یك كارگاه، از گاز كلر حاصل از یك سلول دانز تهیه مایع سفید كننده خانگی )محلول  

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)نشده(   + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  شود. در این كارگاه به ازای تولید  استفاده میkg  1.15    ،فلز سدیم

𝑑)به تقریب چند لیتر محلول سفید كننده   ≈ 1𝑔.𝑚𝐿−1) (۹۵شود؟)تجربی تولید می 

۱)35.78  ۲)37.25  ۳)51.56   ۴)74.5 
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 خارج(  ۹۶)تجربی با توجه به شكل روبرو چند مورد از مطالب زیر درست است؟تست: 

 ترین روش برای تهیه گاز كلر است.هزینهگیری از سلول دانز، كمبهره -

 شود.مول گاز كلر در آن تولید می 0.5به ازای تولید هر مول فلز سدیم،   -

 شودسلول برقكافت خارج می Bو سدیم مایع از دهانه  Aگاز كلر از دهانه  -

 شود.  سبب كاهش دمای ذوب و در نتیجه افزایش صرفه اقتصادی می 𝐶𝑎𝐶𝑂3افزایش مقداری  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

به عنوان الكترولیت استفاده شده است. اگر آزمایش تا زمانی    %۱آب نمك با غلظت    kg۱در یك آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن، از  تست:  

 (۹۸، به تقریب چند لیتر است؟)تجربی STPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط   %۲ادامه یابد كه غلظت آب نمك به  

(𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)معادله  موازنه  شود 𝑂 = 16,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۳۱۱   ۲)۶۲۲   ۳)۹۳۳   ۴)۱۸۶۶ 

 

 تهیه فلز منیزیم  

 در را منیزیم فلز نمونه برای. كرد تهیه آنها مذاب نمك برقكافت  از سدیم  همانند  را آنها باید هستند، قوی های كاهنده نیز فعال فلزهای دیگر كه آنجا از

 جاهای خالی را پر كنید.  دهد.دریا نشان میكل زیر مراحل تهیه فلز منیزیم را از آب ش. كنند می تهیه مذاب كلرید منیزیم برقكافت از صنعت
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ژها، شربت معده و .... كاربرد دارد. یكی از منابع تهیه این فلز آب دریاست. منیزیم در آب دریا به شكل  فلز منیزیم ماده ارزشمند است كه در تهیه آلیا 

(𝑀𝑔(𝑎𝑞)
2+ با عبور از كاغذ صافی    𝑀𝑔(𝑂𝐻)2ا به صورت ماده جامد و نامحلول  وجود دارد. برای استخراج و جداسازی آن در مرحله نخست، منیزیم ر  (

كنند. بعد از آن با خشك كردن و جدا كردن منیزیم كلرید  دهند، سپس با اضافه كردن هیدروكلریك اسید، آن را به منیزیم كلرید تبدیل میرسوب می

 كنند.  ق)برقكافت( منیزیم كلرید مذاب را به عنصرهای سازنده آن تجزیه میاز محلول، این نمك را ذوب كرده و در پایان با استفاده از جریان بر

𝑀𝑔(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠)                                                              رسوب دادن یون منیزیم به صورت منیزیم هیدروكسید 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)                    اضافه كردن هیدروكلریك اسید به رسوب و تبدیل آن به منیزیم كلرید 

 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑙) → 𝑀𝑔(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔)                                                              برقكافت منیزیم كلرید مذاب و تهیه منیزیم مذاب و گاز كلر      

 

 کاهش ناخواسته  -اکسایشخوردگی، یک واکنش  

  - های اكسایشكاهش كه تاكنون در دو سلول گالوانی و الكترولیتی بررسی كردیم مناسب و دلخواه ما بود. اما پیرامون ما واكنش  -های اكسایشواكنش

 د.  شود كه مطلوب ما نیستنای، فساد موادو خوراكی و ......... انجام میكاهش زیادی مانند سیاه شدن وسایل نقره

 گفته كاهش  -اكسایش واكنش اثر  بر فلزها فروریختن و شدن خرد  شدن، ترد فرایند به خوردگییكی از مهمترین آنها خوردگی فلزاتی مانند آهن است.  

 .هستند خوردگی از هایینمونه  مس سطح بر سبز زنگار و نقره شدن تیره آهن، زدن زنگ. شودمی

 شكننده و ترد ایالیه اكسایش،  ادامه  با آهن مانند  فلزهایی  در.  آیندمی در اكسید شكل به و  یافته اكسایش اغلب گیرند، می  قرار هوا  در  فلزها كههنگامی

 .است شده خورده فلز گویندمی حالت این در. ریزدمی فرو تدریج به كه شودمی تشكیل

 الكترون گرفتن با  دارد تمایل اكسنده عنوان به اكسیژن توصیف  این  با.  است مثبت اكسیژن كاهشی پتانسیل اما بوده منفی  فلزها اغلب كاهشی پتانسیل

 طور به كه واكنشی.  شود می  انجام  كاهش  -اكسایش واكنش  یك گیرند، قرار مرطوب هوای در آهنی  وسایل كههنگامی  .كند اكسید را آنها فلزها،  از

 . كاهد می آن استحكام و زیبایی از و شود می آهن اكسایش باعث طبیعی

در شكل زیر چگونگی وقوع واكنش زنگ  دهد.  كاهش رخ می-گیرد یك واكنش اكسایشهنگامی كه یك قطعه آهن در تماس با یك قطره آب قرار می

 كنید. زدن آهن را مشاهده می
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ها در قطره آب )مدار  رسانای الكترونی(. در حالی كه یون  -رونی یابند )مدار دها از میان فلزها و از پایگاه آندی به سمت پایگاه كاتدی جریان میالكترون 

 كند.  یابد و مدار الكتریكی را كامل میبیرونی رسانای یونی( جریان می

 شوند. تبدیل می +𝐹𝑒2های  در آند فلز آهن اكسید شده و به یون پایگاه آندی:  - ۱

𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−  نیم واكنش اكسایش 

در حضور   𝑂2های  های تولید شده در پایگاه آندی توسط آهن كه رسانای الكتریكی است، به كاتد منتقل شده و مولكولالكترون   ی: پایگاه کاتد  - ۲

 یابند: كاهش می (𝐻2𝑂)رطوبت  

𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝑒
− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  نیم واكنش كاهش  

دهد كه غلظت اكسیژن زیاد باشد.این نیم واكنش اطراف قطره است. در حالی كه نیم واكنش آندی در جایی  نیم واكنش كاتدی در جایی رخ می  نکته:

 دهد كه غلظت اكسیژن كم باشد. )زیر قطره( رخ می

فلز آهن  شود.  صورتی كه آب نباشد مدار كامل نمی  و ضروری است. در  )مدار بیرونی(   شودوجود آب در این واكنش باعث رسانایی الكترولیتی می  نکته:

 مدار درونی بوده و رسانای الكترونی است.  

اكسید آبپوشیده یا    (III)ها نیز دوباره اكسایش یافته و به آهندهند. این رسوب رسوب می  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2هنگام عبور از آب به صورت    (II)های آهنیون 

 شود.  زنگ آهن تبدیل می

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)  

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)  

.𝐹𝑒2𝑂3)2را به صورت   4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 نکته: 3𝐻2𝑂)  دهند که آ هننزی نشان می(III)  شود.  اکس ید آ بپوش یده گفته می 

شود شود نیم واكنش كاهش به صورت زیر میمیتولید شده توسط یونش اسید باعث    (+𝐻)های اسیدی )مانند باراش باران اسیدی(  در محیط   نکته:

 شود كه واكنش بهتر انجام شود. تر از واكنش اصلی بوده و باعث میكه پتانسیل كاهشی آن مثبت

𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝑒
− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−       𝐸0 = +0.4𝑉  نیم واكنش كاهش در محیط مرطوب خنثی 

𝑂2(𝑔) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒− ⇋ 2𝐻2𝑂(𝑙)          𝐸

0 = 1.23𝑉 نیم واكنش كاهش در محیط اسیدی 

 زند.  طور كه در باال بیان شد، برای زنگ زدن آهن اكسیژن و رطوبت هردو نیاز است. در نتیجه آهن در محیط خشك زنگ نمیهمان نکته:

های آندی و كاتدی شده و واكنش  باعث خنثی شدن بارهای مثبت و منفی تولید شده در پایگاه  همچنین وجود الكترولیت مناسب )نمك حل شده در آب(

 شود.  بهتر انجام می
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 حدود ساالنه كه طوری به كندمی  وارد كشورها اقتصاد به  هنگفتی هایخسارت  آن خوردگی است، جهان  در فلز ترینپرمصرف  آهن كه آنجا از   نکته:

 .شود می مصرف شده خورده های قطعه جایگزینی برای تولیدی آهن از درصد 20

تر از اكسیژن بوده و در نتیجه اكسیژن توان اكسایش طال را ندارد و طال با گذشت زمان و در هوای مرطوب حتی باالطال در سری الكتروشیمیایی  نکته:

 ماند.  در اعماق دریا همچنان درخشان باقی می

 ریاضی( ۹۰؟ )نداردواكنش در فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب دخالت كدام واكنش یا نیم  -تست

۱ )𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−    ۲ )2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) + 4𝑒
− → 4𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

۳ )2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4𝐻
+(𝑎𝑞) + 4𝑒−   ۴ )4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 

فرایند زنگ زدن آهن كدام هیدروكسید، در  (III)هیدروكسید و تبدیل آن به آهن  (II)تست: مجموع ضرایب استوكیومتری مواد معادله واكنش آهن

 (۹۵)ریاضی است؟

۱)۹   ۲)۱۱   ۳)۱۲   ۴)۱۳ 

)ریاضی اند؟تست: با توجه به شكل زیر كه به زنگ زدن آهن مربوط است، چند مورد از مطالب زیر درست

۹۵) 

 قرار دارد. Aپایگاه كاتدی در نقطه  -

 گیرد.مینیم واكنش آندی در جایی كه غلظت اكسیژن زیاد است، انجام  -

 شود.مول یون هیدروكسید تولید می ۴با كاهش هر مول گاز اكسیژن در آب،  -

 ها در قطعه آهن است. های آهن در قطره آب، مخالف جهت حركت الكترون جهت حركت كاتیون  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

مول گاز اكسیژن شركت كند، تفاوت جرم  ۰.۱  دروكسیدهی  (III)به آهن   هیدروكسید(  IIتست: اگر در فرایند زنگ زدن آهن، در واكنش تبدیل آهن) 

 ( ۹۶با جرم فراورده چند گرم است؟)تجربی  ی جامد هادهندهواكنش

 (𝐻 = 1, 𝑂 = 16, 𝐹𝑒 = 56𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)1.7   ۲)3.2   ۳)6.8   ۴)8.5 

 

 ( ۹۸اند؟)ریاضی های آب در این واكنش، كدامزدن آهن در هوای مرطوب، نقشتست: با توجه به فرایند زنگ 

 (الكترولیت، اكسنده۴  (الكترولیت، واكنش دهنده ۳  (كاهنده، حالل۲  (اكسنده، حالل ۱
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 خارج( ۹۹)تجربی اند؟كدام مطلب زیر درستتست: 

 محیط وابسته است.  pHآ( سرعت خوردگی آهن، به 

 واكنش كاهش در سلول گالوانی، تشكیل اتم فلزی است.ب( نتیجه نیم

 ی و اغلب نافلزها، مثبت است. فلب فلزها، منپ( پتانسیل كاهشی استاندارد اغ 

 تر است.ها در سلول گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول، كمت( هرچه تفاوت پتانسیل كاهشی استاندارد نیم سلول

𝐻(𝑎𝑞) هیدروژن محلول در آب، از یون ث( جدول پتانسیل كاهشی استاندارد فلزات، بر مبنای تشكیل مولكول
 تنظیم شده است.  +

 ( پ، ت و ث۴  ( آ، پ و ث۳  پ و ت(۲   ( آ و پ ۱

 های جلوگیری از خوردگیراه 

 خوردگی دچار مرطوب  هوای در آهنی  وسایل ماا  یابند نمی اكسایش  اسیدی های محیط در حتی پالتین و  طال مانند نجیبی فلزهای كه بردید پی

 ترین ساده  آهن، خوردگی از جلوگیری برای كه است بدیهی .كندمی خودنمایی بیشتر ساحلی و بندری  شهرهای در كه ایناخواسته  واكنش.  شوندمی

 و كردن قیراندود زدن، رنگ مانند هاییروش با كه پوششی.  كند  جلوگیری آهن به رطوبت  و اكسیژن رسیدن از تا است محافظ پوشش یك ایجاد راه

 اكسیژن و رطوبت تدریج به زیرا  كنند پیشگیری خوردگی از كامل طور به توانندنمی هایی روش چنین كه داشت توجه باید  .شود می ایجاد دادن روكش

 .شودمی آغاز دوباره خوردگی و رسندمی آهن سطح به و كرده نفوذ درون به هاپوشش این های روزنه از

 رود.های مختلف بدن هنگام جراحی به كار میپذیری بسیار كم در بخشفلز پالتین به دلیل واكنش نکته:

های  شود. یكی از مهمترین و پركاربردترین روشاما در روشی دیگر حتی در صورت تماس اكسیژن با آهن باز خوردگی رخ نداده و آهن حفاظت می

 است.  دیحفاظت کاتمحافظت فلزها، 

اگر دو فلز كه در با یكدیگر در تماس هستند در معرض هوا و رطوبت قرار بگیرند، بین آنها نوعی سلول 

كند و با اكسایش  تری دارد نقش آند را ایفا میكوچك  𝐸0آید. در این سلول، فلزی كه  گالوانی بوجود می

تر، نقش كاتد را بازی كرده اما  زرگب  𝐸0شود. این در حالی است كه فلز با  یافتن دچار خوردگی می

تواند به یون منفی تبدیل شده و الكترون بگیرد درنتیجه نسبت به  شود زیرا فلز نمیهرگز كاهیده نمی

مجاور   Znیا    Mgتر مانند  شود. برای حفاظت كاتدی آهن، آن را با یك فلز فعالخوردگی محافظت می

كه  می فلزهایی  از  یتر)منفآنها كوچك  𝐸0كنند.  مانع  و  كرده  عمل  آند  عنوان  به  است  آهن  از  تر( 

 شود. خوردگی آهن می

گویند و در  می  آهن سفیدیا    گالوانیزه ای نازک از فلز روی پوشانیده شده است. به این نوع از آهن،  در شكل باال یك قطعه آهن قرار دارد كه با الیه

 ساخت تانكر آب، كانال كولر و ..... كاربرد دارد.  
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به عنوان   𝑍𝑛گردد. در این سلول ایجاد شده،  اگر خراشی در سطح آهن سفید ایجاد شود، )مانند شكل( در محل خراش یك سلول گالوانی تشكیل می

 شود.  آند اكسایش یافته و به جای آهن خورده می

𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒−  

 شود: های ایجاد شده در اثر اكسایش فلز روی در سطح فلز آهن و در حضور رطوبت به اكسیژن داده میالكترون 

𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝑒
− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−   

 شود.  در نتیجه آهن در اینجا نقش كاتد بوده و دچار اكسایش نمی

از اكسید فلز روی به صورت پوشش بر فلز مانع از خوردگی بیشتر شده و در نتیجه فلز روی از جمله فلزاتی است كه بعد از اكسید شدن یك الیه  نکته:

 كند.( های درونی نیز نفوذ میكند. )بر خالف آهن كه اكسید آن ساختار متخلخل داشته و اكسیژن به الیهاكسایش ادامه پیدا نمی

هایی از جنس فلز منیزیم است. البته باید توجه داشت كه با ها با میلهكشتیهای نفت و بدنه  یكی از كاربردهای این نوع حفاظت كاتدی در لوله  نکته:

 های منیزیم را تعویض كرد.  ای تكهشود. از این رو باید به شكل دورهگذشت زمان منیزیم اكسایش یافته و مصرف می

 حفاظت پوششی آهن با قلع

های  های حلبی برای ساختن قوطیگویند. از ورقهشود كه به آن حلبی میاز آهن ایجاد میاگر یك قطعه آهنی با یك الیه نازک از قلع پوشیده شود، نوعی  

 شود. كنسرو و روغن نباتی استفاده می

 شود.  شود. در نتیجه هیچ فرایند خودبه خودی انجام نمیاش در اثر تماس با آب و اكسیژن هوا دچار اكسایش نمیفلز قلع با توجه به پتانسیل كاهشی

سایش  اگر یك خراش روی سطح حلبی ایجاد شود و فلز آهن در معرض هوا قرار گیرد، در این حالت آهن به عنوان آند عمل كرده و دچار اك  نکته:

شوند. در این حالت خود فلز قلع  دچار خوردگی و زنگ زدگی می ترزودتر و آسانشود. در نتیجه قوطی های حلبی بعد ایجاد خراش روی سطح خود می

 یابد.  ها شده و سرعت اكسایش افزایش میتر الكترون به عنوان یك رسانا باعث انتقال راحت 

بندی مواد غذایی استفاده كرد، زیرا مواد اسیدی موجود در این مواد با فلز روی واكنش داده باعث  رای ظروف بسته توان بهای گالوانیزه نمیاز ورق  نکته:

 دهد.  شود. اما فلز قلع با اسید واكنش نمیاكسایش این فلز شده و اكسید فلز روی باعث مسمومیت مواد غذایی می

آهن .............. باشد تا آهن نقش ............    𝐸0آن از    𝐸0ید از فلزی مانند ............. استفاده كرد كه  در فرایند حفاظت كاتدی اشیای آهنی )فوالدی( با  -تست

 (۸۸را پیدا كند و خورده نشود.)ریاضی 

 كاتد -كوچكتر-(منیزیم۴  آند-بزرگتر-(منیزیم۳  كاتد -كوچكتر-(قلع۲  آند -بزرگتر-(قلع۱
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 ریاضی(  ۹۰است؟ ) نادرسترو، كدام مطلب در مورد آن با توجه به شكل روبه -تست

 ای از آب است. ای از حلبی در مجاورت قطره( قطعه۱

 شود كه آهن قطب منفی آن است.( در محل خراش بر سطح آن، یك سلول گالوانی تشكیل می۲

 شود.زند و خورده می( در صورت خراش یرداشتن الیه قلع، آهن زنگ می۳

𝑆𝑛(𝑠)الوانی تشكیل شده، نیم واكنش:  ( در آند سلول گ ۴ → 𝑆𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−  گیرد.  انجام می 

به ترتیب )از راست به چپ( كدامند؟    Cو    A    ،Bدر هوای مرطوب مربوط باشد،   اگر تصویر روبرو، به یك قطعه آهن سفید خراش برداشته شده  -تست

 ریاضی(  ۸۹)

۱ )𝑂2−  ,   𝐻2  ,   𝐹𝑒
2+   ۲ )𝑂𝐻−  ,  𝑂2  ,   𝐹𝑒

2+ 

۳ )𝑂2
−  ,   𝐻2  ,   𝑍𝑛

2+   ۴ )𝑂𝐻−  ,   𝑂2  ,   𝑍𝑛
2+ 

 خارج(  ۹۷است؟)ریاضی  نادرستتست: كدام مطلب 

 كاتدی آهن است.ای حفاظت ( پوشاندن سطح آهن با فلز قلع، نمونه۱

 شود.  ها انرژی شیمیایی ذخیره نمیهای سوختی، بر خالف باتری( در سلول۲

 ( مقاومت حلبی در برابر خوردگی در مقایسه با آهن گالوانیزه، كمتر است. ۳

سلول۴ در  واكنش(  سوختی،  انجام های  خودی  خودبه  جهت  در  شیمیایی  های 

 گیرند. می

از آن  زیر، نشان دهنده یك قطعه آهن گالوانیزه است. كدام بخش  تست: شكل 

 خارج( ۹۸، بیان شده است. )ریاضی  نادرست

 (گونه اكسنده۲   (واكنش آندی ۱

 كاتدیها در واكنش  ( شمار الكترون ۴  (نوع فلز خورده شده ۳

 خارج( ۹۸پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یكدیگر ، قابل استفاده است؟)تجربی تست: چند مورد زیر، برای مقایسه واكنش

 سرعت واكنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص -   رسانایی الكتریكی -

 سرعت زنگ زدن )اكسید شدن( در محیط یكسان -  جدول پتاسیل الكتریكی  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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+𝐴2اگر قدرت اكسندگی چند یون به صورت    تست: > 𝐵2+ > 𝑀+ > 𝑌2+   و پتانسیل كاهشی استاندارد آنها بزرگتر از صفر باشد، چند مورد از

 (۹۹)تجربی است؟ نادرستمطالب زیر 

𝐵واكنش   - + 𝑌𝑆𝑂4 →  انجام پذیر است. .⋯

 است.  Yتر از فلز  مناسب Aبرای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی، فلز  -

- emf   سلول گالوانی(𝑀𝑔 − 𝐴)  ازemf   سلول گالوانی(𝑀𝑔 − 𝐵) د بود.  بیشتر خواه 

𝑀اگر واكنش   - + 𝑋𝐶𝑙2 → 𝐵انجام پذیر باشد، واكنش   .⋯ + 𝑋𝐶𝑙2 →  نیز انجام پذیر است.    .⋯

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 پیوند با زندگی 

 آنها سازنده اصلی فلز كه شود می استفاده ...و درب دستگیره  ساختمان، شیرآالت آشپزخانه، وسایل مانند گوناگونی ابزار و وسایل از روزانه زندگی در

  همین به.  رساندمی  آسیب بدن سالمتی به دیگر سوی از  و شودمی  وسیله زیبایی رفتن بین  از سبب سو یك از فلزها  این خوردگی.  است مس یا آهن

پوشاندن سطح یك فلز با الیه نازكی از فلزهای ارزشمند و .  پوشانندمی  و طال  نیكل كروم،  نقره، مانند فلزهایی با را فلزی وسایل این اغلب سطح دلیل،

 شود.  نام دارد. فرایندی كه در سلول الكترولیتی انجام می آبکاری مقاوم در برابر خوردگی، 

 آبکاری 

نامند. جسمی كه  پوشاندن یك جسم با الیه نازكی از یك فلز به كمك یك سلول الكترولیتی را آبكاری می

 شود، باید رسانای جریان برق باشد.  روكش فلزی روی آن ایجاد می

های فلزی باشد كه قرار است الیه نازكی از آن روی ید دارای یونالكترولیت مورد استفاده در این فرایند با

برده   كار  به  الكترولیت  عنوان  به  نیترات  نقره  از  نقره محلولی  با  آبكاری  در  مثال،  برای  بگیرید.  قرار  جسم 

 شود.  می

 شود. ه میدهد كه از آن برای آبكاری با نقره استفادای را نشان میبه عنوان مثال در شكل زیر سلول ساده

شود، در اینجا آند یك تیغه از جنس نقره است. در آند واكنش اكسایش  همان طور كه در شكل مشاهده می

 به صورت زیر است:

𝐴𝑔(𝑠) → 𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− نیم واكنش آندی 

 نشیند.  كاتد )جسم مورد آبكاری( می ی موجود در محلول الكترولیت كاهش یافته و به صورت یك الیه نازک از فلز نقره رویهای نقرهدر كاتد نیز یون

𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− → 𝐴𝑔(𝑠)  نیم واكنش كاتدی 

 در فرایند آبكاری واكنش آندی وكاتدی هر دو مربوط به همان فلزی است كه قرار است آبكاری با آن انجام شود.
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 شود.  كاتدی آب پیروز می این روش برای آبكاری با فلزاتی مانند آلومینیم امكان پذیر نیست زیرا در نیم واكنش نکته:

دهد؟)الكترولیت به كار میهای محلول را در آبكاری یك قاشق مسی با استفاده از الكترود آند نقره را به درستی نشان  تست: كدام نمودار غلظت گونه 

 خارج(  ۹۸رفته، محلول یك موالر از نمك فلز نقره است.()ریاضی 

 

 

 فرایند هال و تولید آلومینیم 

 تریطوالنی مدت برای كه برد بهره گوناگونی وسایل  ساخت برای توان می فلزها این از .  شوند نمی خورده اما یابند می اكسایش اینكه با فلزها برخی

𝐸(𝐴𝑙3+/𝐴𝑙))شود  می اكسید هوا  در  سرعت به كه فعال فلزی.  فلزهاست این زا  این  یكی آلومینیم.  ندكنمی  حفظ را خود استحكام
0 = −1.66𝑉)   .

 نخورده دست طوالنی مدت برای زیرین  های الیه  كه طوری به كندمی جلوگیری اكسایش ادامه از  𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)ای چسنبده و متراكم این فبز با تشكیل الیه

 كنند.   استفاده ... و كشتی هواپیما، ، خانگی لوازم ساخت در آن از كه شده سبب آلومینیم ویژگی این. كندمی حفظ را خود استحكام و ماندمی باقی

ناخالص( بدست    (𝐴𝑙2𝑂3)در صنعت، آلومینیم را از سنگ معدن بوكسیت )آلومینای

 آورند. می

 این از  .شود می یافت تركیب  شكل به طبیعت در فعال فلزهای دیگر همانند آلومینیم

  به  كه روشی ترین رایج  . آیدمی دست به آن مذاب هاینمك برقكافت از تنها فلز این رو

 معروف است.   فرایند هال 

شود. در  ای انجام میفرایند برقكافت محلول مذاب اشاره شده در سلول الكترولیتی ویژه

 ست:كنید. واكنش كلی انجام شده در این سلول به صورت زیر ازیر شكلی از این سلول را مشاهده می

2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠) → 4𝐴𝑙(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
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به فلز   (+𝐴𝑙3)كاهش است كه در آن در كاتد یون آلومینیم    –شود. این واكنش یك فرایند اكسایش  نامیده می  فرایند هالتولید آلومینیم با این روش  

های گرافیتی( در آند به گاز اكسیژن اكسایش یافته و این گاز در دمای باالی موجود، با كربن )میله  (−𝑂2)های اكسیژن آلومینیم كاهش یافته و یون

 یابد.  اكسید اكسایش میدیواكنش داده و به كربن

𝐴𝑙(𝑙)
3+ + 3𝑒− → 𝐴𝑙(𝑙)  واكنش كاتدی 

2𝑂(𝑙)
2− → 𝑂2(𝑔) + 4𝑒

𝐶(𝑠))        واكنش آندی  − + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)) 

های گرافیتی در نقش آند )قطب مثبت( و دیواره و كف سلول از جنس گرافیت در نقش  ول از جنس گرافیت هستند. میلهآند و كاتد در این سل  نکته:

 هستند.  كاتد )قطب منفی(

مهمترین  توان ضمن افزایش عمر یكی از  می  𝐴𝑙این فرایند به علت مصرف مقدار زیادی انرژی الكتریكی هزینه باالیی دارد و در نتیجه با بازیافت فلز  

درصد از    ۷های كهنه فقط به  های آلومینیومی از قوطی های تولید فلز آلومینیم را كاهش داد. برای مثال تولید قوطیمنابع تجدیدناپذیر، برخی از هزینه

 انرژی الزم برای تهیه همان تعداد قوطی از فرایند هال نیاز دارد.  

 یایی الکتروشیم- نور  ولسل

 (۹۹)تجربی الكتروشیمیایی برای تهیه هیدروژن كاربرد دارد. چند مورد از مطالب زیر، درباره این سلول درست است؟ -سلول نورتست: 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒− → 𝑆𝑖(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙),   𝐸 = −0.84 𝑉  

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− ,                  𝐸 = −0.83𝑉  

 كند.  را قرمز می pHمحلول پیرامون كاتد، رنگ كاغذ   -

- 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) یابد.  دهد و اكسایش میآند سلول را تشكیل می 

 یابد. محلول پیرامون آند كاهش می pHبا انجام واكنش در سلول  -

 سلول برقكافت آب است. واكنش كاتدی این سلول مانند واكنش كاتدی -

𝑆𝑖𝑂2(𝑠)معادله واكنش سلول، به صورت  - + 2𝐻2(𝑔) → 𝑆𝑖(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) .است 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴  

𝐴𝑙)كدام گزینه درست است؟ نست:  = 27 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج(  ۹۳)ریاضی 

𝑂2(𝑔)( در واكنش  ۱ + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑥𝑒
− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− ،x  است. ۳برابر 

 شود. های الكترولیتی، قطب مثبت آند است و با پیشرفت واكنش، بر جرم آن افزوده می( در سلول۲

 شود.شكیل میدر آند ت 𝐶𝑂2مول گاز   3.75گرم فلز آلومینیم در كاتد،   ۱۳۵( در فرایند هال، به ازای تشكیل ۳

 یابد.  واحد افزایش می 𝑂𝐻 ،۳اسید مربوط، عدد اكسایش اتم كربن متصل به   متانوییكبه  متانول( در واكنش تبدیل  ۴
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 تجربی(  ۹۱شود و جنس آند و كاتد به كار رفته .......... است. )در سلول الكترولیتی مورد استفاده در روش هال، در آند .................. تولید می -تست

 متفاوت اكسید،دی(كربن۴  ( اكسیژن، متفاوت۳ ( آلومینیوم، یكسان ۲ اكسید، یكسان دی( كربن۱

 خارج( ۹۵تست: كدام مورد درباره فرایند استخراج صنعتی آلومینیم، درست است؟)تجربی 

 است.  ۶(مجموع ضرایب استوكیومتری فراورده ها در معادله كلی موازنه شده آن، برابر ۱

 شود.  ( فلز آلومینیم به دست آمده، از باالی سلول الكترولیتی به صورت مذاب خارج می۲

 شود. ( در صنعت، این فلز از سنگ معدن بوكسیت)آلومینای خالص( استخراج می۳

 ( برخالف سلول دانز، الكترود آند در این فرایند نقش واكنش دهنده نیز دارد. ۴

 ضی(  ریا ۹۲كدام مطلب درست است؟ ) -تست

 ( در آبكاری، شی مورد آبكاری را باید در آند دستگاه برقكافت جای داد. ۱

 شود.  ( در فرایند تهیه منیزیم از آب دریا، از برقكافت منیزیم هیدروكسید استفاده می۲

 است.تر از استخراج آن از سنگ معدن یك منبع تجدید ناپذیر است كه بازیافت آن راهی اقتصادی( آلومینیوم، ۳

 شود.  ( از سلول دانز، برای تهیه سدیم از محلول غلیظ كلرید آن، استفاده می۴

 تجربی(   ۹۲؟ )ندارند های الكترولیتی در كدام مورد، كاربرد سلول -تست

 ( حفاظت كاتدی اشیای آهنی ۲   ( تهیه فلز منیزیم از آب دریا ۱

 ( آبكاری با طال ۴   ( تهیه فلز سدیم و گاز كلر۳

 

 خارج( ۹۳ای درست است؟)تجربی م عبارت درباره آبكاری یك قطعه فلزی با نقره با الكترولیت نقره نیترات و آند نقرهتست: كدا

 گیرد. تر باشد، با قطع مدار بیرونی، هیچ واكنشی در سلول انجام نمینقره كوچك 𝐸0فلز به كار رفته در ساخت قطعه، از  𝐸0اگر (۱

 كنند. ی از سوی قطعه فلزی به سوی الكترود نقره حركت میها در مدار بیرون ( الكترون ۲

۳ )𝐸0  فلز به كار رفته در ساخت قطعه باید از𝐸0  تر باشد. نقره كوچك 

 ماند. ( غلظت محلول نقره نیترات در طول انجام آبكاری به تقریب ثابت می۴
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 خارج( ۹۴اند؟ )ریاضی چند مورد از مطالب زیر درستتست: 

 شود.آبكاری با نقره بر سطح یك جسم فلزی، نقره در آند اكسید می در  •

 ها در كاتد، دو برابر آند است.های فرآوردهدر برقكافت نمك خوراكی مذاب، شمار مول •

 دهد. تیغه آند در فرایند هال خود واكنش می •

 شود.لید میتو STPلیتر گاز در شرایط  16.8به ازای تولید هر مول آلومینیوم در فرایند هال،  •

۱)1   ۲)2   ۳)3   ۴ )4 

شود. اگر در آبكاری هر قطعه،  سولفات به عنوان الكترولیت و از ذغال به عنوان آند، استفاده می(𝐼𝐼𝐼)در یك كارگاه آبكاری كروم، از محلول كرومتست:  

 ۸۰سولفات با خلوص    (𝐼𝐼𝐼)ه، به تقریب چند گرم كروم  گرم فلز كروم روی قطعه قرار گیرد، پس از آبكاری هزار نمونه از همان قطع  0.0104حدود  

 خارج(  ۹۳های كروم، به مقدار اولیه باز گردد؟)تغییر حجم ناچیز است.()ریاضی درصد باید به الكترولیت اضافه شود تا غلظت یون

(𝐶𝑟 = 52, 𝑆 = 32, 𝑂 = 16, 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۳۹.۲   ۲)۴۹   ۳)۵۸.۴    ۴)۹۴ 

 

 

گرم كروم    10.4شود. اگر واكنش آندی، اكسایش آب باشد، ضمن نشاندن كرومات انجام میر یك محلول اسیدی دارای پتاسیم دیتست: آبكاری كروم د

𝐶𝑟)شود؟ است، تولید می  L۲۵بر روی یك قطعه با روش آبكاری، چند لیتر گاز اكسیژن در شرایطی كه حجم مولی گازها   = 52 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)    تجربی(

 خارج( ۹۷

۱)1.2   ۲)7.5   ۳)15   ۴)۴۵ 

 

 

  L۲۵در تولید صنعتی هر تن آلومینیم، به تقریب به چند كیلوگرم گرافیت نیاز است و چند مترمكعب گاز در شرایطی كه حجم مولی گازها برابر  تست:  

𝐴𝑙ها را از راست به چپ بخوانید شود؟)گزینهاست، تولید می = 27, 𝐶 = 12 𝑔.𝑚𝑜𝑙− ۹۶()ریاضی) 

۱)۳۳۳- ۶۹۴.۴   ۲)۴۴۴- ۶۹۴.۴ 

۳)۳۳۳- ۶۹۹۴.۴   ۴)۴۴۴- ۶۹۹۴.۴ 
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(  ۱۰۰و واكنش آن با گاز هیدروژن كافی در یك سلول سوختی )با فرض بازدهی    STPلیتر گاز اكسیژن در شرایط    ۴۴۸الكتریسیته حاصل از عبور  تست:  

𝑂)تواند انتقال دهد؟ چند گرم نقره را در یك سلول آبكاری نقره، به جسم مورد نظر می = 16, 𝐴𝑔 = 108𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۶)ریاضی 

۱)۲۱۶۰   ۲)۴۳۲۰    ۳)۶۴۸۰   ۴)۸۶۴۰ 

 

 

و الكترود كروم در آند استفاده شده است.    (III)های كروم  موالر یون  ۱با كروم، از یك لیتر محلول    kg۱۰تست:  در آبكاری یك قطعه فوالدی به وزن  

ای استفاده شده است. با عبور یك مول الكترون، از هر دو  موالر نقره نیترات و آن نقره  ۱لیتر محلول    در آبكاری قطعه مشابه )با جرم برابر ( با نقره، از یك

𝐴𝑔)محلول، تفاوت جرم دو قطعه آبكاری شده، به تقریب چند گرم است؟ = 108, 𝐶𝑟 = 52 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۸)تجربی 

۱)25.4   ۲)۵۶   ۳)۸۲   ۴)90.6 

 

 

𝐴𝑔(𝑎𝑞)های  كه نیم واكنش آندی آن اكسایش آب و نیم واكنش كاتدی، كاهش یون  𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)در یك سلول الكترولیتی دارای مقدار كافی از  تست:  
+  

چند گرم  محلول باقیمانده و وزن نقره تولید شده به تقریب، برابر    pHمول الكترون از آن عبور كند،    0.3بوده و    L۳است، اگر حجم الكترولیت برابر  

𝐴𝑔محلول اولیه را خنثی در نظر بگیرید.   pHها را از راست به چپ بخوانید. است؟ )گزینه  = 108 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۸)تجربی 

𝐴𝑔(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− → 𝐴𝑔(𝑠)  )معادله موازنه شود( 

𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑒− )معادله موازنه شود( 

۱)۱ ،32.4  ۲)0.5 ،10.8  ۳)۱ ،10.8  ۴)0.5 ،32.4 
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 تست های تکمیلی 

موالر فرمالدهید با مقدار كافی نقره اكسید، چند مول نقره تولید شده و چند مول الكترون بین عامل اكسنده    0.01لیتر محلول  میلی  ۵۰تست: در واكنش  

 (۹۶شود؟)تجربی خارج و كاهنده مبادله می

𝐶𝐻2𝑂(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔2𝑂(𝑠) → 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔(𝑠)  

۱)10−3, 10−3  ۲)10−3, 5 ∗ 10−4 ۳)2 ∗ 10−3, 10−3  ۴)2 ∗ 10−3, 5 ∗ 10−4 

 

شرایط یكسان    در فرایند برقكافت آب نمك غلیظ، نسبت جرمی گاز آزاد شده در آند به جرم گاز آزاد شده در كاتد، ................. است و حجم آنها در  -تست

𝐻)تجربی(  ۹۳........... است. ) = 1, 𝑂 = 16,𝑁𝑎 = 23, 𝐶𝑙 = 35.5 ∶ 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−         𝐸0 = −0.87 𝑉  

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒
− → 2𝐶𝑙(𝑙)

−                      𝐸0 = +1.36𝑉  

  ،نابرابر 35.5(۴   ، برابر 35.5( ۳    ، نابرابر 71( ۲   ، برابر 71( ۱
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د شده  در آند تولید شود، غلظت سدیم هیدروكسید تولی  STPلیتر گاز در شرایط    1.12اگر در برقكافت چهار لیتر محلول غلیظ نمك خوراكی،    تست:

 خارج( ۹۴به تقریب چند مول بر لیتر است؟ )تجربی 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−         𝐸0 = −0.87 𝑉  

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒
− → 2𝐶𝑙(𝑙)

−                      𝐸0 = +1.36𝑉  

۱)0.025   ۲)0.05    ۳)0.075   ۴ )0.1  

 

 

 

از    g.L۲۳۳-1وارد سلول الكترولیتی شده و با غلظت  g.L ۳۵۰-1آب نمك با غلظت  L۱۰۰۰تست: در یك كارخانه برقكافت آب نمك غلیظ، هر ساعت، 

 شود؟ تولید می STPشود. در هر ساعت در این كارخانه چند مترمكعب گاز كلر در شرایط آن خارج می

𝐶𝑙)پوشی كنید. )از تغیر حجم محلول چشم  = 35.5, 𝑁𝑎 =  خارج( ۹۵)تجربی 23

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−         𝐸0 = −0.87 𝑉  

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒
− → 2𝐶𝑙(𝑙)

−                      𝐸0 = +1.36𝑉  

۱)۱۱.۲   ۲)۲۲.۴   ۳)۳۳.۶   ۴)۴۴.۸ 

 

 

مول الكترون باشد، محلول بدست آمده با چند    0.2ی  اگر در برقكافت محلول غلیظ نمك خوراكی، مقدار الكتریسیته مصرفی برابر بار الكتریك  تست:  

 خارج(  ۹۶شود؟)ریاضی به طور كامل خنثی می HClموالر   0.1لیتر محلول میلی

2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−         𝐸0 = −0.87 𝑉  

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒
− → 2𝐶𝑙(𝑙)

−                      𝐸0 = +1.36𝑉  

۱)۵۰۰   ۲)۱۰۰۰   ۳)۱۵۰۰   ۴)۲۰۰۰ 
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 ۱۴۰۰های كنكور تست
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