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مقدمه اي بر دانش الکتروشیمی
مهندسی نقل،وملحصنایع الکترونیک،تاعصبییک پیامانتقالاز.استامروزيزندگیدرانرژيشکلپرکاربردترین،الکتریکیانرژي

عمدة انرژي کنند تا بخشمیتالشجهانکشورهايهمۀرو،ایناز. اندوابستهالکتریکیانرژيهمگی به.....وهاخانهپزشکی، روشنایی
جامعۀ فزونروزانیاز. کنندتأمین،اندهمراهالکترونستدودادباکهشیمیاییهايواکنشانجاماز طریق الکتریکی مورد نیاز خود را

همتباالکاراییباهاییباتريطراحیبهالکتروشیمیاصولازگیريبا بهرهتاداشتآنبرراهادانالکتریکی، شیمیانرژيبهبشري
. کندمیتولیدالکتریسیتههاي شیمیایی،واکنشانجامبانیازموردمحلدرکهاستصنعتیفراورده هاي مهمازیکیباتري. گمارند

...)و خوردگیبرابردرمقاومآشپزيلوازمغذایی،موادمحتويهايقوطیآب،انتقالفلزيهايلولهمانند (مناسبساخت موادسوي دیگرزا
.استالکتروشیمیدانشگیري ازبهرهگروآسایش جامعه بشري، درورفاهسطحدر جهت افزایش

:یر تعریف کردرا به صورت زدانش الکتروشیمیبنابراین می توان 

به علم استفاده از 
انرژي الکتریکی براي انجام یک واکنش شیمیایی و تولید فراورده هاي مناسب

یا 
هاي شیمیاییتولید انرژي الکتریکی به وسیله واکنش

.دانش الکتروشیمی می گوییم
از برخی.داردنقش بسزاییانرژيتأمینوموادخواصبهبوددرکهاستشیمیدانشازايشاخهالکتروشیمیبه عبارت دیگر

:را می توان به صورت زیر معرفی کردقلمروهاي دانش الکتروشیمی

باتري ها، سلول هاي سوختی و سوخت آن ها(تامین انرژي(
برقکافت و آبکاري(تولید مواد(
اطمینان از کیفیت فراورده ها(اندازه گیري و کنترل کیفی(
آنچگونگی عملکردوالکتروشیمیاییهايسلول،کاهشاکسایش ومانندمفاهیمیدركبهفوقمباحثهرکدام ازباآشناییجهت 

.که در ادامه به توضیح کامل آن ها خواهیم پرداختاستنیازها

)انجام واکنش با انتقال الکترون(کاهش - واکنش هاي اکسایش 
که استقرار اي با بار الکتریکی منفیذره. معرفی کرددهنده شیمی و الکتریسیتهتباطاربه عنوان را الکترون،مایکل فاراديبراي اولین بار، 

بر اساس همین دیدگاه، .آوردمیجریان برق را به وجود جاي دیگرانتقال آن از جایی بهو سازدمیرا ممکن هامولکول، تشکیل هااتمآن میان 
تعریف بجایی الکترون از گونه اي به گونه دیگر، طی انجام یک واکنش شیمیاییجارا می توان بر مبناي کاهش- واکنش هاي اکسایش 

:استبه معنی به دست آوردن الکترونکاهشو به معنی از دست دادن الکتروناکسایشبر اساس این تعریف، .کرد

Fe:یون آهنکاهش e Fe   3 Mg:اتم منیزیماکسایش/2 Mg e  2 2
Cu:یون مسکاهش e Cu  2 Cl:یون کلریداکسایش/2 Cl e  22 2

O:گاز اکسیژنکاهش e O   2
2 4 H:گاز هیدروژناکسایش/2 H e  2 2 2
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:ان دادرا بصورت زیر نشکاهش-واکنش اکسایش بنابراین در حالت کلی می توان یک 

:را در نظر بگیریدگاز اکسیژنبا فلز رويبه عنوان مثال واکنش 

ازبایدواکنشنیمهرکهدهندمینمایشواکنش نیمیکباراالکتروندادندستازوگرفتنفرایندهايازهریکهاشیمیدان
:باشدموازنهالکتریکیبارو)موازنه جرم(تعداد اتم ها لحاظ

Zn(s) Zn (s) e

O (g) e O (s)

Zn(s) O (g) ZnO(s)
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ــایش  ــش اکس ــم واکن نی
نیــم واکنــش کــاهش

-------------------------------

.، توجه کنیدگونه هاي شرکت کننده در نیم واکنش هاي فوقهر کدام از حالت فیزیکیلطفا به :نکته 
.نام دارد)یافتهکاهش(اکسندهشود،میدیگرگونۀاکسایشسببالکترونگرفتنباکهايماده:نکته 
.نام دارد)اکسایش یافته(کاهندهشود،میدیگرگونۀکاهشسببالکتروندنداباکهايماده:نکته 
بدلیل از دست دادن (کاهش شعاع با کاهندهگونهو )بدلیل گرفتن الکترون(افزایش شعاع با اکسندهگونهدر واکنش فوق، :نکته 

.همراه است)الکترون و حذف یک الیه
کهطوريبهدهند،میرخهمکنارهمواره دروزمانهمکاهش،واکسایشواکنشنیمدو، کاهش- اکسایش هايواکنشدر:نکته 
.باشدبرابرکاهشواکنشنیمدرشدهمصرفهايالکترونتعدادبابایداکسایشواکنشنیمدرشدهتولیدهايالکترونتعداد
فلزهابرخیباکهحالیدرکند،میتبدیلفلزاکسیدبهراآنهاودهدمیواکنشفلزهااغلبباکهاستفعالنافلزياکسیژن:نکته 
:دهدنمیواکنشینتپالوطالمانند

(s) O (g) 2ــز فلــ (s) ــز ــید فل اکس
. شوندتبدیلکاتیونبهاکسایشضمن ودادهنافلزهابهراخودالکترونچندیایکدارندتمایلنافلزهاباواکنشدرفلزهااغلب:نکته 

نافلزهاوکاهندهاغلبفلزها روایناز.شوندمیآنیون تبدیلبهویافتهکاهشچند الکترونیایکگرفتنبانیزنافلزهادر حالی که 
.هستنداغلب اکسنده

واکنش اکسایش
)اکسید شدن(

واکنش کاهش
)شدناحیاء(

گونه اکسایش یافته

گونه کاهش یافته

+ +

Zn30

/ / /s s p s p d s2 2 6 2 6 10 21 2 2 3 3 3 4 /s s p2 2 41 2 2

e2

کاهش یافته

اکسایش یافته

کاهنــده اکســنده
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)تالیفی(با توجه به شکل زیر کدام یک از عبارت هاي زیر صحیح است؟:)1(تست
.دن الکترون کاهش می یابدبا از دست دا) الف(ماده ) 1
.با گرفتن الکترون یک عامل کاهنده به شمار می رود) ب(ماده ) 2
.به ترتیب مربوط به یک عنصر نافلزي و فلزي است) ب(و ) الف() 3
.نشان دادبصورت                           براي این تصویر، نیم واکنش کاهش را می توان) 4

)قلم چی(کل داده شده، چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟با توجه به ش:)2(تست

.اي عناصر استهاي آخرین الیۀ اصلی یک اتم از گروه دوم جدول دورهدر آن برابر تعداد الکترونXکاهنده است و تعداد الکترون هايAاتم) الف

.کاهش یافته استBاکسنده است و بهBاتم) ب

.می باشد8برابرYهاياست و به آرایش الکترونی هشتایی رسیده است و تعداد الکترونAفرم اکسید شدة اتمAکاتیون) پ

.باشدمی4هاي مبادله شده در این واکنش برابرتعداد الکترون)ت

1 (12 (23 (34 (4

؟شده صحیح است یک از مطالب بیان با توجه به شکل زیر، کدام:)3(تست A , B : g.mol  156 )قلم چی(16

.شوندBتوانند سبب کاهش عنصر میAعناصري مانند طال و منیزیم نیز همانند عنصر)الف
2محصول نهایی واکنش یک ترکیب یونی است که در یک واحد فرمولی آن، نسبت تعداد کاتیون به آنیون برابر) ب

3
.است

.است و نقش اکسنده داردKr36عنصري واقع در گروه هشتم و هم دورةA)پ
.شود گرم از گونۀ کاهنده مصرف می112مول الکترون در واکنش،6ازاي تبادل به) ت
الف، پ و ت) 4پ و ت) 3ب و ت) 2الف و ب) 1

)الف( )ب(
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3
.است

.است و نقش اکسنده داردKr36عنصري واقع در گروه هشتم و هم دورةA)پ
.شود گرم از گونۀ کاهنده مصرف می112مول الکترون در واکنش،6ازاي تبادل به) ت
الف، پ و ت) 4پ و ت) 3ب و ت) 2الف و ب) 1

)الف( )ب(
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رقابت فلزها براي از دست دادن الکترون
امکان انجام بینیپیشلذا براي . استیون مثبتبه شدنو تبدیلاز دست دادن الکترون برايهاآن، تمایل هاي مهم فلزهاویژگییکی از 

.الزم است تمایل نسبی دو گونه به اکسایش یا کاهش معین شودکاهش- اکسایش هايواکنش

کاستهمحلولرنگشدتازتدریجبهرد، گیقراررنگآبیسولفات (II)مسمحلولدرونرويجنسازايتیغههرگاه:)1(مثال
:استشیمیایی زیرواکنش هايانجامدهندهنشانرنگتغییراین. آیدپدید میرويتیغهروي بر الیه قرمز رنگی از فلز مسشده و 

Zn(s) CuSO (aq) ZnSO (aq) Cu(s)  4 4

Zn(s) Zn (aq) e

Cu (aq) e Cu(s)

Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)
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2

ــایش  ــش اکس ــم واکن نی
نیــم واکنــش کــاهش

--------------------------------

.یافته استجرم تیغه کاهش، در پایان واکنش، و مسجرم هاي مولی فلزات رويبا توجه به :نکته 

.استقدرت کاهندگی آن از مس بیشتربنابراین می توان گفت روي اکسید شده و . استاز فلز مسترالکترون دهندهرويفلز :نکته 
روي بر الیه قرمز رنگی از فلز مسر یک بشر وارد کنیم، موجود دسولفات(II)محلول آبی رنگ مسرا در چند میخ آهنیهرگاه:)2(مثال

:صورت زیر خواهد بودبهشدهانجامشیمیایی هايواکنش. خواهد شدرنگ محلول سبز تدریج آید و بهپدید میمیخ آهنی
Fe(s) CuSO (aq) FeSO (aq) Cu(s)  4 4

Fe(s) Fe (aq) e

Cu (aq) e Cu(s)

Fe(s) Cu (aq) Fe (aq) Cu(s)
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ــایش  ــش اکس ــم واکن نی
نیــم واکنــش کــاهش

--------------------------------

جرم ، در پایان واکنش، و مسجرم هاي مولی فلزات آهنبا توجه به :نکته 
.یافته استافزایشمیخ

بنابراین می توان گفت آهن . استاز فلز مسترالکترون دهندهآهنفلز :نکته 
.استقدرت کاهندگی آن از مس بیشتراکسید شده و 

میترمثبت)یونیامولکولاتم،(یک گونهالکتریکیبارکههنگامیشیمیاییواکنشهردر:نکته 
.یابدمیکاهششود،میترمنفیالکتریکی آنکه بارايگونهویافتهاکسایشگونهآنشود،

ــان ــت زم با گذش

با گذشــت زمــان

زمان    

غلظــت
ی     ل و م

یون ها 

Fe   
2

Cu   
2
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