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 :)PEM(13 سلول سوختی تبادلگر پروتون
مبادله کننده  پلیمر  از  سوختی  سلول های  نوع  این 
دمای  در  و  نموده  استفاده  آند  و  کاتد  بین  پروتون 
برای  می تواند  سیستم ها  این  می کنند.  کار  پایین 
استفاده  مورد  خودروها  مانند  متحرک  کاربردهای 
سوخت های  از  می توانند  سلول ها  این  گیرد.  قرار 

 .)29 )شکل  نمایند  استفاده  متنوعی 

شکل 29ــ سلول سوختی دارای غشای تبادلگر پروتون

Proton exchange membrane fuel cell ــ1
Molten carbonate fuel cell ــ2

 :)MCFC( 24 سلول سوختی کربنات مذاب
این سلول های سوختی نیز برای تولید نیروگاه های برق 
بزرگ بسیار مناسب هستند. در C°600 کار می کنند، 
نیازی  آنها  می کنند.  تولید  آب  بخار  نیز  آنها  بنابراین 
را  امر، طرح  این  که  ندارند،  پیچیده  ابزار  و  مواد  به 
این  در  رفته  به کار  الکترولیت  می کند.  کمی ارزان تر 

سیستم ها کربنات مذاب می باشد )شکل 30(. 

شکل 30ــ سلول سوختی با الکترولیت کربنات مذاب
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 :)SOFC( 15 سلول سوختی اکسید جامد
درجه   1000 تا   600 بین  دمای  در  سلول ها  این 
سلسیوس کار می کند. دمای کارکرد باال در سلول های 
سوختی اکسید جامد )SOFC( یا سرامیکی به دلیل 
رسانش  یون در الکترولیت در این گستره دمایی است 

)شکل 31(.

شکل 31ــ سلول سوختی دارای الکترولیت اکسید جامد

Solide oxide fuel cell ــ1

تا 1000 درجه   ) PEM( برای از ۸0  دمایی  دامنه  دارای  دمای عملکرد،  براساس  سلول های سوختی 
دارای   )AFC،PAFC،PEFC( پایین  دمای  سوختی  سلول های  می باشند.   )SOFC( برای  سلسیوس 
مدار  طریق  از  الکترون ها  انتقال  و  الکترولیت  میان  از  یون  انتقال  که  هستند   OH- ویا   H+یونی حامل های 
و   )MCFC(مذاب کربنات  الکترولیت  مانند  باال  دمای  سوختی  سلول های  در  دارند.  عهده  به  را  خارجی 
الکترولیت اکسید جامد)SOFC(، جریان درون الکترولیت توسط یون های کربنات و اکسید انجام می گیرد.

حوزه سالمت و بهداشت و به تبع آن صنایع پزشکی یکی از بزرگ ترین مصرف کننده سیستم های تبدیل 
و ذخیره انرژی است. در این میان با پیشرفت دانش پزشکی و به خصوص پزشکی شخصی )ارائه خدمات 
پزشکی متناسب با فرد( نیاز به ابزارهای در مقیاس میکرو و به دنبال آن منابع تولید انرژی در آن مقیاس بیش 
از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. یکی از انواع سلول های سوختی که امروزه مورد توجه قرار 
گرفته است سلول سوختی گلوکزی می باشد. گلوکز به دلیل فراوانی، ارزانی، بی خطر و غیر سمی بودن در 
باالیی  انرژی  این،  بر  افزون  است.  گرفته  قرار  محققین حوزٔه سلول سوختی  توجه  مورد  اخیر  سال های 
سلول های  نوع  این  از  استفاده  اصلی  مزیت های  از  گلوکز  می آید  به دست  گلوکز  اکسایش  فرایند  در  که 
سوختی می باشد. دستیابی به جریان باال در محیط های زیستی باعث شده است فناوری ساخت ایمپلنت های 
بگیرد. قرار  حوزه  این  محققین  اهداف  مهم ترین  از  زیستی  سوختی  سلول های های  بر  مبتنی   زیستی 
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شکل 32ــ سلول سوختی گلوکزی برای تأمین برق تراشه های کامپیوتری متصل به مغز

با شروع قرن بیست و یکم مطالعه بر روی سلول های سوختی زیستی که بر پایه نانوالکتروکاتالیست پالتین 
برای اکسایش گلوکز در محیط های آبی بود، شدت یافته است. در سال 2012 محققان انستیتو فناوری 
ماساچوست )MT( سلول سوختی زیستی گلوکزی قابل کاشت در مغز انسان را طراحی کردند که به لحاظ 
این  کارکرد  روی  بر  مطالعات  همچنین  بدهد.  نشان  از خود  کارکرد خوبی  مغز  محیط  در  می تواند  نظری 
سلول ها دربدن موش و سایر موجودات زنده مانند خرچنگ، مار و حشرات در حال اجرا است )شکل 32(.
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1  روشی برای تأمین سوخت سلول های سوختی ارائه دهند.

2  سازوکار و چگونگی تهیه فلزات فعال همانند سدیم و منیزیم و… را با استفاده از سلول الکتروشیمیایی 
تشریح کنند.

3  انواع سلول های الکتروشیمیایی را با یکدیگر مقایسه نموده و موارد کاربرد هریک و فواید و زیان های 
آنها را بیان نمایند.

4  گونه هایی که در هریک از الکترودها در طی فرایند برقکافت تولید می شوند را تعیین کنند.

پرسش های اساسی

1  نقش محلول الکترولیت در برقکافت چیست؟
2  کاربرد کمک ذوب از نظر اقتصادی چه مزیتی دارد؟

3  تهیٔه فلز منیزیم از آب دریا به روش برقکافت را شرح دهید.

واحد 
یادگیری 6

برقکافت

از صفحه 54 تا 56

روش تدریس پیشنهادیـ  مشارکتی

توصیه می شود مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1  تصاویر زیر را در اختیار گروه ها قرار دهید و از آنها بخواهید این دو نوع سلول الکتروشیمیایی را 

از نظر ساختار و عملکرد با هم مقایسه کنند. 

شکل )آ( سلول گالوانی

e-

محلول مس )II( سولفاتمحلول نقره نیترات
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گروه ها در این مقایسه باید به نتایج زیر برسند:
در شکل )آ(، آند و کاتد بر مبنای نیم واکنش های انجام شده تعیین 
می شود درحالی که در شکل )ب(، آند و کاتد براساس اتصال الکترودها 

)تیغه ها( به قطب های باتری تعیین می شود.
در شکل )آ(، انرژی الکتریکی تولید می شود و المپ روشن می شود 
در حالی که شکل )ب(، دارای منبع جریان الکتریکی )باتری( است و با 

مصرف انرژی الکتریکی واکنش شیمیایی انجام می شود.

تولید هیدروژن 

هیدروژن به عنوان سوخت در سلول های سوختی می تواند به کار رود که واکنش پذیری خوبی داشته و در 
دمای پایین به خوبی در آند واکنش می دهد. لذا باید به دنبال راه های تولید هیدروژن بود. تشکیل یک مول 
آب از هیدروژن و اکسیژن 249 کیلو ژول انرژی آزاد می کند لذا دست کم مقدار یکسانی انرژی باید جذب 

شود تا واکنش در جهت وارونه یعنی تولید هیدروژن انجام شود.

 
kJ H O(g) H (g) O (g)+ → +2 2 2

1
249

2  

شکل )ب( سلول الکترولیت

e−

Ag+Ag Ag+

e−

Fe

Ag

e− e−
+ باتری_

2  نتایج در گروه ها را به تابلوی کالس منتقل و پس از تبادل نظر و تجزیه و تحلیل تصاویر، توضیح دهید دو 
نوع سلول الکتروشیمیایی داریم، یکی سلول گالوانی است که انرژی الکتریکی تولید می کند و دیگری 
سلول الکترولیتی است که دارای منبع جریان الکتریکی بوده و با مصرف انرژی الکتریکی باعث انجام 

واکنش های شیمیایی می شود و یک نمونه آن برقکافت است.

3  ساختار سلول های الکترولیتی و چگونگی کارکرد آن را تشریح و تدریس کنید.
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Oxygen

Anode

Hydrogen

Cathode

Dilute ionic solution

مناسب ترین راه برای شکستن آب به هیدروژن و اکسیژن، برقکافت )الکترولیز( است؛ در این فرایند، 
با اعمال ولتاژ کافی، آب به هیدروژن و اکسیژن شکسته می شود. این فرایند در یک سلول الکترولیتی 
تبدیل می شود.  انرژی شیمیایی  به  الکتریکی  انرژی  آن  الکتروشیمیایی که در  نوعی سلول  انجام می شود؛ 
سلول الکترولیتی برعکس سلول گالوانی عمل می کند. هنگامی که آب در یک سلول الکترولیتی برقکافت 
اتم های  برابر  برابر حجم اکسیژن می باشد زیرا یک مولکول آب دو  تولید شده، 2  می شود، حجم هیدروژن 
اکسیژن، اتم هیدروژن دارد. از آنجا که آب دارای هدایت الکتریکی کافی برای عبور الکتریسیته نمی باشد، برای 

برقکافت آن از محیط رقیق اسیدی به منظور ایجاد هدایت مناسب در محلول استفاده می شود )شکل 33(.

شکل33ــ برقکافت آب
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نیم واکنش های انجام شده و واکنش کلی در هنگام برقکافت آب به صورت زیر می باشد:

Anode )oxidation(:  
Cathode )reduction(: 

H O(l) O (g) H (aq) e

[H (aq) e H (g)]

H O(l) H (g) O (g)

+ −

+ −

→ + +

+ →

→ +

2 2

2

2 2 2

2 4 4
14
2

2 2

 
Overall:  

راه دیگر تولید هیدروژن، استفاده از انرژی گرمایی برای تجزیه آب است. برای دریافت مقدار قابل قبولی 
از هیدروژن و اکسیژن به دمایی بیش از 5000 درجه سلسیوس احتیاج است. رسیدن به این دما نه تنها خیلی 

دشوار است، بلکه ملزم به صرف انرژی بسیار زیادی می باشد. 
روش دیگر برای تجزیه آب استفاده از انرژی خورشید است که در حضور کاتالیست می توان آب را 
به هیدروژن و اکسیژن تبدیل نمود. فوتون های نور مرئی به اندازٔه کافی انرژی دارند تا آب را تجزیه کنند. 
انرژی  از  استفاده  برای  مواد شیمیایی جدیدی  نمی کند.  موج ها جذب  این طول  در  را  نور  آب  متأسفانه، 
خورشید برای تجزیه آب در حال طراحی هستند تا در یک سلول الکتروشیمیایی در حضور نور خورشید 

منجر به تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن شوند )شکل 34(. 

شکل 34ــ نوعی سلول فتوالکتروشیمیایی برای تجزیه آب

در روشی دیگر دانشمندان به دنبال ارگانیسم های زیستی برای تولید هیدروژن هستند. گونٔه خاصی از 
جلبک های سبز تک سلولی هنگام فتوسنتز، گاز هیدروژن تولید می کنند. در حال حاضر این فرایند کارایی 
بسیار پایینی دارد که بتواند از نظر تجاری قابل مقایسه باشد. اگرچه داشتن نژاد جدیدی از جلبک ها که در 

استفاده از نور خورشید کارایی بیشتری دارند، می تواند فرایند موجود را اقتصادی نماید. 
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بر دانش خود بیفزایید

 با اعمال جریان الکتریکی، واکنش های شیمیایی را انجام می دهیم 

در شکل 35 یک باتری در مدار نشان داده شده است. در مدار داده شده، یک میله گرافیت قرار دارد 
که روشن بودن المپ دلیل برقراری الکتریسیته در مدار یا همان جریان الکترونی از قطب منفی به سمت 
می کند  عمل  الکتریکی  مدار  در  الکترون ها  و حرکت  نیرومحرکه  تأمین  برای  باتری  می باشد.  مثبت  قطب 
)شکل   35(. در صورتی که در مدار به جای میله کربنی، پالستیک یا سرامیک قرار داده شود، المپ خاموش 
می شود. مواد نارسانا اجازه عبور الکترون ها در مدار بسته الکتریکی را نداده و عایق الکتریکی نامیده می شوند. 

برای بررسی رسانایی یا عایق بودن مواد می توان از مداری مانند مدار داده شده استفاده نمود.

شکل 35ــ مدار بررسی کننده هدایت الکتریکی مواد

positive 
terminal

negative 
terminal

electron 
flow

carbon rod bulb

battery

از  متشکل  که  را  در شکل 36  ارائه شده  مدار 
یک بشر و دو میله گرافیتی درون آن می باشد می توان 
یا محلول ها  مایع ها  الکتریکی  بررسی رسانایی  برای 

برد. به کار 

شکل 36ــ مدار بررسی کننده هدایت الکتریکی مایع ها
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می توان رسانایی الکتریکی مواد را به صورت زیر دسته بندی نمود:

فلزها چه به صورت جامد یا مذاب، رساناست. البته گرافیت نیز که شکلی از کربن می باشد رسانا   1
است.

2 مواد مولکولی که دارای الکترون آزاد یا ذرات بارداری که بتوانند به راحتی حرکت کنند، نباشند 
رسانای جریان الکتریکی نبوده و اگر در مدار قرار گیرند جریان الکتریکی در مدار متوقف می شود. 

3 مواد یونی در حالت جامد رسانا نبوده و در حالت مذاب یا محلول در آب، رساناست. 

حال به بررسی عبور جریان الکتریکی از مواد یونی می پردازیم:
مواد یونی دارای الکترون آزاد نبوده بلکه حاوی ذره های باردار هستند. یون ها در حالت جامد حرکت 
انتقالی نداشته ولی هنگامی که ماده یونی ذوب شده یا در حالل حل می شود، آنیون ها و کاتیون ها با حرکت 
خود می توانند جریان الکتریکی را منتقل نمایند. واکنش تجزیه ای که در اثر عبور جریان الکتریکی صورت 
می گیرد، برقکافت نامیده می شود. مایع حاوی یون، که منجر به انتقال الکتریسیته می شود الکترولیت نامیده 
می شود. در واکنش برقکافت، محلی که در آن واکنش انجام می شود الکترود می نامند. الکترودی که به 
قطب مثبت باتری متصل شده، آند و الکترودی که به قطب منفی باتری متصل شده، کاتد نامیده می شود. در 
این واکنش اغلب از الکترودهای بی اثر میله گرافیتی که در واکنش شرکت نمی کنند استفاده شده است. به 
این نوع از سلول های الکتروشیمیایی که انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود، سلول الکترولیتی 

گفته می شود.
به کمک برقکافت می توان، مواد یونی دوتایی را در حالت مذاب تجزیه کرد تا در کاتد فلز و در آند نافلز 
مربوطه آزاد شود. این واکنش بسیار مهم بوده و می توان بسیاری از فلزهای فعال و مورد نیاز مانند لیتیم، 

سدیم، پتاسیم، منیزیم و آلومینیم را تهیه کرد. 

 برقکافت سدیم کلرید مذاب 
سدیم کلرید یک ترکیب یونی است که در حالت مذاب دارای یون های سدیم و کلرید می باشد که می تواند 
 Downs( برقکافت سدیم کلرید در مقیاس بزرگ در سلول داونز برقکافت شود.  به فلز سدیم و گاز کلر 
cell( انجام می گیرد. در سلول الکترولیتی الکترودهای آند و کاتد به یک باتری متصل شده و نیم واکنش های 
و  کرده  عمل  الکترونی  پمپ  یک  مانند  باتری  می دهد.  رخ  آن  الکترودهای  سطح  در  کاهش  و  اکسایش 
نیم واکنش کاهش یون های سدیم رخ می دهد. این  الکترون ها را به سوی کاتد حرکت می دهد که در آنجا 
پمپ الکترونی )باتری( منجر به انجام نیم واکنش اکسایش یون های کلرید در آند شده و گاز کلر در آنجا آزاد 

می شود )شکل 37(. 
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شکل 37ــ سلول داوتر برای برقکافت سدیم کلرید مذاب

در  مذاب  کلرید  برقکافت سدیم  واکنش  انجام  برای  الکترولیتی  پتانسیل سلول  نظری،  برآورد  براساس 
حدود 4 ولت می باشد که بایستی حداقل این مقدار توسط باتری برای انجام واکنش مهیا شود. البته در عمل 

به پتانسیل باالتری برای انجام برقکافت نیاز است.

نیم واکنش های انجام شده در سلول الکترولیتی در برقکافت سدیم کلرید مذاب به صورت زیر می باشد:

Anode )oxidation(:  
 
 
Cathode )reduction(:

Cl (l) Cl (g) e
Na (l) e Na(l)
Na (l) Cl (l) Na(l) Cl (g)

− −

+ −

+ −

→ +
+ →
+ → +

2

2

2 2
2 2 2

2 2 2
 

Overall:

این فرایند منبع عمده برای تهیه فلز سدیم و گاز کلر می باشد. برقکافت سدیم کلرید مذاب در ۸01oC رخ 
داده و فلز سدیم به صورت مایع در کاتد تشکیل می شود. به علت چگالی پایین سدیم نسبت به سدیم کلرید 
مذاب، سدیم بر روی سطح سدیم کلرید مذاب جمع می شود و گاز کلر در آند تشکیل و جمع آوری می شود. 
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برقکافت محلول سدیم کلرید 

در برقکافت مواد یونی محلول در آب، آنیون ها به سمت آند و کاتیون ها به سمت کاتد حرکت کرده تا با 
انجام واکنش در آند، اکسایش یافته و یا در کاتد، کاهش یابند. هنگامی که مواد یونی را به صورت محلول در 
آب داریم در کاتد و آند افزون بر کاتیون و آنیون ماده یونی، مولکول های آب نیز وجود دارند. به نظر شما کدام 
گونه در کاتد یا آند، تمایل بیشتری برای انجام واکنش کاهش یا اکسایش دارد؟ برای این منظور به پتانسیل 

استاندارد کاهش می توانید مراجعه نمایید.  
در برقکافت سدیم کلرید مذاب، در آند کلر و در کاتد سدیم آزاد می شود. زمانی که محلول سدیم کلرید 
غلیظ به عنوان الکترولیت در برقکافت به کار می رود در آند و در کاتد، نیم واکنش های کاتدی و آندی زیر 

می توانند انجام گیرند:
Na+ + e → Na ، Eo= - 2/71 V  
2H2O + 2e → H2 + 2OHــ ، Eo= - 0/۸3 V  

2Clــ → Cl2 + 2e  ،   Eo= 1/36 V  
H2O →   4e + O2 + 4H+ ،  Eo= 1/23 V  

در رقابت آب و یون سدیم در کاتد برای انجام نیم واکنش کاهش، آب چون دارای پتانسیل استاندارد 
بیشتری می باشد برنده بوده و در کاتد گاز هیدروژن آزاد می شود. در آند نیز انتظار می رود مولکول های آب 
به علت داشتن پتانسیل استاندارد کمتر نسبت به یون های کلرید، اکسایش یافته و گاز اکسیژن آزاد شود. 
هنگام کارکرد سلول الکترولیتی با الکترولیت محلول سدیم کلرید مشاهده می شود در محلول های غلیظ آن، 
در آند آنیون های کلرید اکسایش یافته و گاز کلر آزاد می شود که نشان دهنده سرعت واکنش کند اکسایش آب 
در حضور غلظت زیاد یون های کلرید است از این رو یون های کلرید را در رقابت از دست دادن الکترون در 

آند برنده می سازد )شکل 3۸(.

شکل 38ــ انجام واکنش های اکسایش ــ کاهش در برقکافت سدیم کلرید غلیظ محلول در آب









رقابت در کاتد

رقابت در آند
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واکنش کلی انجام شده در برقکافت محلول سدیم کلرید غلیظ به صورت زیر می باشد:

electrolysisNaCl(aq) H O(l) NaOH(aq) Cl (g) H (g)+ → + +2 2 22 2 2  

با تولید سدیم هیدروکسید، محیط بازی می شود. این واکنش در صنعت دارای  با انجام این واکنش، 
می باشد.  اهمیت 

ـ کاهش در سلول الکترولیتی، زمانی که چند گونٔه کاتیون در محیط جهت  در انجام واکنش های اکسایشـ 
انجام واکنش کاهش در کاتد وجود دارد کاتیون مربوط به عنصر فعال تر از لحاظ اکسایش، در محیط باقی 
مانده و گونه دیگر الکترون می گیرد. برای مثال فرض کنید کاتیون های سدیم و پتاسیم در محیط الکترولیت 
مذاب آنها، برای انجام واکنش کاهش در اطراف کاتد وجود دارند چون پتاسیم نسبت به سدیم تمایل بیشتری 
پتاسیم در  کاتیون  لذا  منفی تری می باشد  استاندارد  پتانسیل  دارای  و  داشته  الکترون  دادن  از دست  برای 
محیط باقی مانده و کاتیون سدیم الکترون می گیرد. به نظر شما اگر محلول الکترولیت مس)II( سولفات را 
در آب داشته باشیم کدام گونه )مس یا هیدروژن( به هنگام برقکافت در کاتد آزاد می شود؟ چون یون مس 
تمایل بیشتری برای گرفتن الکترون نسبت به یون هیدروژن دارد لذا کاتیون مس الکترون گرفته و مس در 

کاتد آزاد می شود. 
پتانسیل کاهش استاندارد  آنیونی که دارای  آند با حضور چند گونه،  همچنین برای انجام اکسایش در 
کمتری می باشد در رقابت برای از دست دادن الکترون، برنده می باشد. اگر دو آنیون یدید و برمید در نمک 
استاندارد  کاهش  پتانسیل  دارای  برم  می شود؟  آزاد  آند  در  برم(  یا  )ید  گاز  کدام  باشد  داشته  مذاب وجود 
بیشتری نسبت به ید است و در نمک مذاب حاوی ید و برم، در آند آنیون ید اکسید شده و ید آزاد می شود.  

 خود را بیازمایید 

1 اگر مخلوط دو ترکیب AlBr3 و MgBr2 را درحالت مذاب در یک سلول الکترولیتی داشته باشیم 
نیم واکنش های کاتدی و آندی انجام شده را در این سلول بنویسید.

2 نیم واکنش های انجام شده در سلول الکترولیتی با الکترولیت محلول آبی لیتیم یدید را در آند و کاتد 
بنویسید. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

 دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود: 
1  ماهیت و چگونگی انجام فرایند خوردگی یا چگونگی تشکیل زنگ آهن را توضیح دهند.

2  اهمیت و ضرورت جلوگیری از خوردگی یا زنگ زدن آهن را شناخته و راهکارهایی جهت انجام 
آن ارائه دهند.

3  عوامل مؤثر بر فرایند خوردگی و چگونگی تأثیر این عوامل را تشریح کنند.
4  طرحی را برای محافظت از لوله های آب زیرزمینی در برابر خوردگی ارائه دهند.

پرسش های اساسی

1  فرایند خوردگی را با واکنشی که در یک سلول گالوانی رخ می دهد مقایسه کنید و اجزای متناظر در 
آنها را مشخص نمایید.

2  در فرایند حفاظت کاتدی و با توجه به جدول سری الکتروشیمیایی چگونه می توان فلز موردنظر را 
از خوردگی حفظ نمود؟

3  آیا این امکان وجود دارد که خود فلز بدون دخالت عوامل خارجی یا حفاظت کننده باعث کاهش 
خوردگی شود؟ چگونه؟

روش تدریس پیشنهادیـ  مشارکتی

توصیه می شود مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1  تصاویری از میله های آهنی تازه تولید شده و آهن زنگ زده در اختیار گروه ها قرار دهید و از آنها 
بخواهید با تبادل نظر در گروه علت این تغییرات را بیان کنند و خسارت های اقتصادی آن را بر یک 

کشور برآورد کنند.

واحد 
یادگیری 7

خوردگی و حفاظت

از صفحه 56 تا 59
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شکل 39ــ میله های آهنی زنگ زده

شکل 41

شکل 40ــ میله های آهنی تازه

2  تصویر کتاب درسی را در اختیار گروه ها قرار دهید و از آنها بخواهید چگونگی فرایند خوردگی آهن 
)شرایط، نیم واکنش ها، واکنش کلی( را بررسی نمایند.

نتایج کار گروه ها را به تابلو کالس منتقل و پس از تبادل نظر جمع بندی کنید.
3  از گروه ها بخواهید مشخص کنند چه عواملی موجب تسریع خوردگی و چه عواملی این فرایند را 

کند یا متوقف می کنند؟
4  از طریق بارش فکری روش های حفاظت آهن را با همکاری گروه ها بررسی و جمع بندی کنید.

ساختار،  نظر  از  را  آنها  تفاوت  بخواهید  آنها  از  و  دهید  قرار  گروه ها  اختیار  در  را  زیر  5  تصاویر 
کنند. بیان  کارکرد  و  نیم واکنش ها 

زنگ آهن

نیم واکنش کاهش
نیم واکنش اکسایش

قطعه آهن

قطره آب

شکل 43ــ قوطی هایی از جنس حلبی در اثر خراش زودتر و آسان تر شکل 42ــ تانکر آب ساخته شده از آهن سفید
دچار خوردگی می شوند.

پس از مدتی
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خوردگی یک واکنش اکسایشـ  کاهش ناخواسته

خوردگی نام متداولی است که به ترد و خرد شدن و فروریختن فلزها بر اثر یک واکنش اکسایش ــ کاهش 
گفته می شود. پیرامون ما، مثال های متنوعی از خوردگی وجود دارد مانند زنگ زدن آهن، زنگار سبز بر 
روی مس، برنج و… . خوردگی می تواند آسیب های زیادی ایجاد نماید. آیا می توانید مواردی از آنها را 

بیان نمایید. 

شکل 44ــ کشتی یونانی در جزیره کیش

جاذبه های  از  یکی  یونانی  کشتی   44 شکل  در 
این  می بینید.  را  کیش  زیبای  جزیره  گردشگری 
کشتی در آب های اطراف جزیره کیش به گل نشست 
به  خوردگی  اثر  در  سال   40 از  بیش  حدود  در  و 

است.  آمده  در  حاضر  شکل 

آشناترین مثال برای خوردگی، زنگ زدن آهن می باشد. گاز اکسیژن و آب بایستی برای ایجاد زنگ آهن 
حضور داشته باشند. واکنش های مرتبط با خوردگی آهن پیچیده است اما می توان مراحل عمده زیر را برای 
آن بیان نمود. در واکنش اکسایش ــ کاهش در زنگ زدن آهن، بخشی از سطح فلز به عنوان آند عمل می کند 

و در آن واکنش اکسایش زیر رخ می دهد:
Fe)s( → Fe2+)aq( +2e-        E°=0/44V  

انجام واکنش کاهش  با  به وسیله اکسیژن موجود در هوا  اثر اکسایش آهن،  آزاد شده در  الکترون های 
تولید می شود. جذب شده و آب 

O2)g( +4H+)aq( +4e- →2H2O)l(        E°=1/23V  
واکنش کلی انجام شده به صورت زیر می باشد:

2Fe)s( + O2)g( +4H+)aq( →2H2O)l( +2Fe2+)aq(   E°
cell=+1/6۸V  

واکنش خوردگی آهن در یک محیط اسیدی رخ می دهد. گاز کربن دی اکسید موجود در هوا در داخل 
آب حل شده و محیط را اسیدی می کند تا پروتون را برای واکنش خوردگی آهن تأمین نماید.

کاتیون های +Fe2 که در آند تولید می شوند، می توانند به وسیله اکسیژن موجود در هوا اکسید شوند که 
واکنش اکسایش ــ کاهش انجام شده به صورت زیر می باشد:

4Fe2+)aq( + O2)g( +4H+)aq( →4Fe3+)aq( +2H2O)l(  
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کاتیون های  +Fe3 به اکسید آهن آب پوشیده غیرمحلول )Fe2O3.H2O( تبدیل می شوند که تحت عنوان 
زنگ آهن با رنگ قرمز ــ قهوه ای شناخته می شوند. 

2Fe3+)aq( +4H2O)l( → Fe2O3.H2O)s( +6H+)aq(  
در شکل 45، مراحل خوردگی آهن نشان داده شده است. مدار الکتریکی با مهاجرت الکترون ها از آند 

به کاتد و یون ها در الکترولیت کامل می شود.

شکل 45ــ مراحل خوردگی آهن

برای بررسی عوامل مؤثر بر خوردگی و آشنایی دانش آموزان با طراحی آزمایش، می توان از کاوش کنید 
زیر استفاده نمود: 

کاوش کنید

عوامل مؤثر در فرایند خوردگی آهن چه مواردی می باشند. بیایید با همدیگر برای این موضوع کاوش 
کنیم. با شناخت این عوامل می توانیم از زنگ زدن آهن جلوگیری نماییم. 

برای این منظور به سه لوله آزمایش یکسان، سه عدد میخ آهنی یکسان، سه عدد چوب پنبه، روغن، آب 
و کلرید کلسیم نیاز دارید. 

سه لوله آزمایش را به شرح زیر آماده نمایید.
لوله آزمایش 1: شامل میخ آهنی و هوای خشک می باشد که برای اطمینان از عدم حضور رطوبت در 

هوا، در داخل آن مقداری کلسیم کلرید قرار داده شده است. 
لوله آزمایش 2: شامل میخ آهنی و آب جوشیده شده می باشد که بر روی سطح آب در این لوله، مقداری 

روغن قرار گرفته است. 
لوله آزمایش 3: شامل میخ آهنی و آب نجوشیده و هوا می باشد. 

زنگ آهن

نیم واکنش کاهش
نیم واکنش اکسایش

قطعه آهن

قطره آب
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بعد از آماده کردن لوله ها و محتویات آنها، درب آن را با چوب پنبه ببندید. سپس لوله ها را برای چند روز 
در یک مکان قرار داده و مشاهده های خود را در هر روز یادداشت نمایید )شکل 46(. 

شکل 46ــ لوله های آزمایش برای بررسی زنگ زدن آهن

حال پس از چند روز و انجام مشاهده به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1 دلیل استفاده از آب جوشیده شده و روغن در لوله آزمایش 2 چیست؟

2 در هر کدام از لوله های آزمایش، تأثیر کدام عوامل در فرایند زنگ زدن آهن مورد بررسی قرار گرفته است؟
3  بعد از چند روز، زنگ زدگی در کدام یک از میخ های آهنی مشاهده شد؟ شما چگونه این نتایج را 

می کنید.  تفسیر 
4 با توجه به نتایج حاصل، عوامل مؤثر بر زنگ زدگی آهن را بیان کرده و با دوستان خود در کالس 

نظرات خود را به مشورت بگذارید. 
آهن فلزی است که بیشترین استفاده را در دنیا دارد و با آن وسایل مختلفی در اندازه ریز تا بسیار بزرگ 
در حد کشتی ساخته می شود. با این حال آهن می تواند در اثر واکنش اکسایش ــ کاهش زنگ زده و از بین 

برود. حال سؤال اساسی این است که چگونه می توان از زنگ زدن آهن جلوگیری نمود؟ 

برای جلوگیری از زنگ زدن آهن دو رویکرد کلی را می توان در نظر داشت:
1 سطح آهن با کمک مواد مناسب پوشانده شده تا از تأثیر عوامل مؤثر بر زنگ زدن آهن جلوگیری نمود.
2 فلز دیگری را بتوان در کنار آهن قرار داد تا اگر شرایط مناسب برای زنگ زدن آهن رخ داد در آن 

فلز به جای آهن خوردگی رخ دهد.
حال به رویکرد اول بر می گردیم. کدام مواد برای پوشاندن سطح آهن جهت جلوگیری از خوردگی آن مناسب 

هستند؟ از چه روش هایی می توان برای این منظور استفاده نمود؟ در اینجا به سه روش اشاره می شود:
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آ( رنگ آمیزی آهن: اغلب پل های فلزی و آهن مورد استفاده در ساختمان جهت جلوگیری از زنگ 
زدن، با رنگ مناسب رنگ آمیزی می شود.

ب( روغن کاری آهن: استفاده از گریس و روغن برای جلوگیری از زنگ زدن ابزارآالت و قطعات 
فلزی ماشین های مختلف رایج است. 

پ( پوشاندن سطح آهن با فلز دیگر: شما با دو نوع ورق آهنی که در زندگی روزمره به کار می رود 
آشنا هستید: ورق گالوانیزه و ورق حلبی. یکی از کاربردهای ورق گالوانیزه در ساخت شیروانی می باشد اما 
قوطی اکثر مواد غذایی کنسروی از حلبی ساخته می شود. برای ساخت ورق های گالوانیزه و حلبی، به ترتیب 
سطح ورق آهنی با فلز روی و قلع پوشانده می شود. در شکل زیر فلز روی در تماس با آهن نشان داده شده 
است. در صورت پدید آمدن شرایط اکسایش ــ کاهش، فلز روی نسبت به آهن فعال تر بوده و دارای پتانسیل 

کاهش استاندارد منفی تری می باشد لذا اکسید شده و از خوردگی آهن جلوگیری می کند )شکل 47(. 

دو میخ آهنی ــ یکی در تماس با نوار منیزیم و یکی بدون آنشکل 47ــ پوشش فلز آهن با روی، از خوردگی آهن جلوگیری می کند.

سیب گاز زده، به مرور در هوا بر اثر واکنش های اکسایش ــ کاهش 
قهوه ای می شود. به نظر شما چگونه می توان از این فرایند جلوگیری کرد؟

اکسایش  واکنش  در  آهن  از  فعال تر  فلز  از  استفاده  آهن،  زدن  زنگ  از  جلوگیری  برای  دوم  رویکرد 
می باشد که به جای آهن در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، در معرض خوردگی قرار گیرد. برای مثال 
می توان از فلز منیزیم برای این منظور استفاده نمود )شکل 4۸(. نیم واکنش استاندارد کاهش برای دو فلز 

آهن و منیزیم به صورت زیر می باشد:
Fe2+)aq( +2e- →Fe)s(        ،      E0 = -0/44  
Mg2+)aq( +2e-→Mg)s(     ،      E0 = -2/37  
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شکل 48ــ حفاظت کاتدی آهن توسط منیزیم

منیزیم در فرایند اکسایش شرکت کرده و از خوردگی آهن جلوگیری می نماید. شما می توانید به جدول 
سری الکتروشیمیایی مراجعه نمایید و فلزهای مناسبی را برای این منظور پیشنهاد نمایید. زمانی که از یک 
فلز دیگر به عنوان کاهنده در فرایند جلوگیری از خوردگی آهن استفاده می شود به این روش حفاظت کاتدی 

گفته می شود. حفاظت کاتدی به طور گسترده برای جلوگیری از خوردگی آهن در صنعت کاربرد دارد.
فلز  آن  استاندارد  کاهش  پتانسیل  به  توجه  با  می گیرد  قرار  مختلف  فلزهای  با  تماس  در  آهن  که  زمانی 
می تواند بیشتر در معرض خوردگی قرار گیرد. برای مثال در نظر بگیرید که آهن در تماس با فلز مس قرار 
به آهن می باشد در سلول گالوانی  باالتری نسبت  پتانسیل کاهش استاندارد  گرفته است چون مس دارای 

به عنوان کاتد عمل کرده و آهن خورده می شود )شکل 49(.  شکل گرفته، 

شکل 49ــ تسریع فرایند خوردگی آهن در تماس با مس
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آلومینیم دارای پتانسیل کاهش استاندارد منفی تری نسبت به آهن است. شاید ما انتظار داشته باشیم که 
هواپیماهای ساخته شده با آلومینیم به مرور در آب و هوای بارانی دچار خوردگی شوند. اما در واقعیت این 
رخ نمی دهد. زمانی که آلومینیم در مجاورت هوا قرار می گیرد بر روی سطح آن الیه ای از اکسید آلومینیم 
جلوگیری  هوا  مجاورت  در  آلومینیم  خوردگی  از  و  بوده  محلول  غیر  الیه  این  که  می گیرد  شکل   Al2O3

می کند. در حالی که اکسید آهن شکل گرفته بر روی آهن، به حدی متخلخل بوده که نمی تواند از خوردگی 
آهن جلوگیری نماید. 

سکه های ساخته شده از مس و نقره نیز به آهستگی در مجاورت هوا خورده می شوند ولی الیه های خورده 
شده از خوردگی بیشتر محافظت می کنند. 

Cu)s( → Cu2+)aq( +2e-  
Ag)s( → Ag+)aq( +e-  

مس در اثر اکسایش در مجاورت هوا به CuCO3 تبدیل می شود که الیه شکل گرفته زنگار مس نامیده 
می شود که می تواند از الیه زیرین خود در مقابل خوردگی محافظت نماید. همچنین نقره در تماس با مواد 
غذایی اکسید شده و الیه ای از Ag2S بر سطح آن شکل می گیرد که از خوردگی بیشتر نقره محافظت می کند. 
الکتروشیمی منجر به فرایند خوردگی شده و از طرف دیگر با درک این دانش می توان خواص مواد را 
بهبود نموده و با کاربست این دانش از خوردگی آهن جلوگیری نمود و آن را در خدمت زندگی انسان قرار 
داد. لذا با کنترل فرایند خوردگی می توان با اطمینان از روی یک پل فلزی با قدمت چند ساله حرکت کرده 
تا فرایند  انجام است  امروزه پژوهش های زیادی توسط محققین در حال  نمود.  از آسانسور استفاده  یا  و 
خوردگی تحت کنترل قرار گرفته و اطمینان از عملکرد وسایل فلزی برای استفاده کنندگان از آن در صنعت 

و زندگی روزمره حاصل شود. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود: 
1  نقش کلیدی آلومینیم در صنایع را تشریح کنند.

2  فرایند هال و ویژگی های آن را توضیح دهند.
3  سازوکار و چگونگی آبکاری فلزاتی مانند مس و آهن را توضیح داده و موارد استفاده از آن را در 

زندگی روزمره بیان کنند.
4  اهمیت و ضرورت بازیافت آلومینیم را شرح دهند.

پرسش های اساسی

1  چرا برخی فلزات با وجود اینکه اکسید می شوند اما خورده نمی شوند؟
2  نقش الکترولیت در فرایند آبکاری چیست؟

روش تدریس پیشنهادیـ  مشارکتی

توصیه می شود مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
آنها  یا نمونه های مشابه را در اختیار گروه ها قرار دهید و از  بیازمایید صفحٔه 60  1  تصویر خود را 

پاسخ دهند: زیر  به موارد  بخواهید 

واحد 
یادگیری 8

آبکاری

از صفحه 60 تا 62

e−

Ag+Ag Ag+

e−

Fe

Ag

e− e−
+ باتری_

پس از آبکاری پیش از آبکاری 
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نکته
نتایج  سایر گروه ها را به تابلوی کالس منتقل و پس از تبادل نظر جمع بندی نمایید.

آ( فرایند انجام شده چه نامیده می شود؟ آن را تعریف کنید.
ب( چگونگی فرایند انجام شده نیم واکنش آندی رسانه ای و واکنش کلی را بنویسید؟

پ( کارکرد اقتصادی آن چیست؟

2  تصویر شکل 1۸ را در اختیار گروه ها قرار دهید و از آنها بخواهید به موارد زیر پاسخ دهند:

آ( تولید چه فلزی مدنظر است؟
ب( ویژگی های این فلز؟
پ( ماده اولیه تولید آن؟
ت( چگونگی برقکافت؟

ث( نوشتن نیم واکنش ها و واکنش کلی
ت( هدف از بازیافت آن

نکته
نتایج سایر گروه ها را به تابلوی کالس منتقل و پس از تبادل نظر جمع بندی نمایید.

گرافیت

گرافیت

منبع جریان برق

آلومینیم مذاب

الکترولیت

Al2O3 شکل 50  ــ فرایند هال برای تولید آلومینیم از
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آبکاری

سلول الکترولیتی حاوی الکترولیت مس)II( سولفات را در حالتی 
 )II(که الکترودها بی اثر نیستند، در نظر بگیرید. برقکافت محلول مس
ترسیب مس در کاتد  به  بی اثر گرافیتی، منجر  الکترودهای  با  سولفات 
و آزاد شدن گاز اکسیژن در آند می شود. سلول الکترولیتی را در نظر 
بگیرید که جنس هر دو الکترود آن، از مس بوده و بی اثر نمی باشند. در 
آند این سلول مس، آنیون سولفات و آب در رقابت برای اکسید شدن 
قرار دارند که مس در این رقابت برنده شده و اکسید می شود. یون های 
مس وارد محیط الکترولیت شده و کاتیون های مس در کاتد در رقابت 

با آب کاهش می یابند. با گذشت زمان، جرم آند کم شده و با ترتیب مس در کاتد، جرم آن افزایش می یابد. 
واکنش های انجام شده در سلول الکترولیتی در آند و کاتد به صورت زیر می باشد:

Anode:        Cu)s( → Cu2+)aq(+2e-  
Cathode:     Cu2+)aq( +2e-  → Cu)s(  

بر دانش خود بیفزایید

شهر  نزدیکی  در  خاتون آباد  مس  پاالیشگاه 
بابک با استفاده از فناوری های جدید به تولید 

مس کاتدی می پردازد.

شکل 45ــ سلول الکترولیتی برای خالص سازی مس





ناخالصی استفاده  الکترولیتی از مس دارای  آند سلول  اگر در 
مس  کاتد،  در  و  شده  جدا  آند  از  مس  کاتیون های  باشد،  شده 
خالص سازی مس  یا  پاالیش  فرایند  این  می شود.  ترسیب  خالص 
نامیده می شود که در آن خلوص مس به بیش از 99/5 % می رسد 

)شکل45(. 
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همچنین می توان در کاتد شیء دیگری را قرار داد تا یون های مس بر 
روی آن ترسیب شوند و با این کار می توان پوششی از مس را بر روی 
آن شیء در کاتد ایجاد نمود، به این فرایند آبکاری گفته می شود. فرایند 
آبکاری در صنعت مورد استفاده زیاد قرار گرفته و پوشش های مختلف 
فلزی با این روش تهیه می شود. اگر در آبکاری، هدف پوشش فلز X بر 
روی وسیله ای باشد آن شیء در کاتد و فلز X در آند قرار می گیرد. از 
نمک محلول فلز X به عنوان الکترولیت استفاده می شود؛ برای مثال در 
شکل 46 سلول الکترولیتی برای آبکاری نقره نشان داده شده است که در 

ظروف آشپزخانه پوشش داده شده با نقرهآند از فلز نقره استفاده شده و الکترولیت حاوی یون های نقره می باشد.

شکل 46ــ سلول الکترولیتی برای آبکاری نقره

آزاد کردن فلز از ترکیب آن با استفاده از واکنش های اکسایش ـ 
کاهش 

واکنش کاهش، برای واکنش هایی که اکسیژن را از ترکیب ها جدا می کند، به کار می رود. برای تهیه فلزهای 
خالص از اکسید آنها در سنگ های معدنی، از واکنش کاهش استفاده می شود که برای این منظور می توان 

کاهنده های مختلف را به کار برد؛ برای مثال فلز آهن مطابق واکنش زیر از اکسید آن تولید می شود. 

2Fe2O3 )l( + 3C )s( → 3CO2 )g( + 4Fe )l(  
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عامل  عنوان  به  کربن  و  یافته  کاهش  آهن  قبل  صفحه  واکنش  در 
کاهنده عمل می کند. لذا عدد اکسایش اتم ها در مواد شرکت کننده در 
واکنش تغییر یافته و عدد اکسایش کربن بر این اساس، افزایش و عدد 

یافته است.  آهن، کاهش  اکسایش 

آهن  سنگ  کاهش  واکنش  از  خالص،  آهن 
می شود. تولید 

Na3AlF6

سدیم هگزا فلورو آلومینات )کریولیت(

Al
Na+

Na+
Na+

F
F

F
F

F

F
Al

Na+

Na+
Na+

F
F

F
F

F

F

مطالعه موردی تولید آلومینیم

آلومینیم تا سال 1۸۸6 جزء فلزهای گران قیمت و کمیاب محسوب 
می شد که در این سال مارتین هال براساس کارکرد سلول های الکترولیتی 
باالیی  دمای ذوب  دارای  آلومینا  نمود.  ارائه  آن  تولید  برای  را  روشی 
در سلول  می کنند.  مذاب حل  کریولیت  در  پایین تر  دمای  در  که  است 
الکترولیتی، در آند و کاتد از گرافیت استفاده می کنند که آلومینیم در کاتد 
کاهش یافته و به صورت مذاب آزاد می شود و در ته سلول جمع می شود. 
در آند گاز اکسیژن آزاد می گردد. البته در دمای باال در حضور اکسیژن 
آزاد  اکسید  کربن دی  گاز  و  داده  نیز رخ  آند  در  کربن  اکسایش  فرایند 
الکتریکی در سلول  انرژی  زیاد  با مصرف  این واکنش  انجام  می شود. 
الکترولیتی همراه است. واکنش های انجام شده به صورت زیر می باشد:

Anode:آند:  
Cathode:کاتد: 

[ ( ) ]
[ ( )]

( ) ( )

− −

+ −

→ +

+ →

→ +

2
2

3

2 3 2

3 2 4

4 3

2 4 3

O O g e
Al e Al l
Al O Al l O g

 
Overall:سلول:  
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 47 شکل  در  فرایند هال  انجام  برای  الکترولیتی  سلول 
است.  شده  داده  نشان 

در  آلومینیم  تولید  برای  الکترولیتی  سلول  47ــ  شکل 
هال فرایند 

 خود را بیازمایید 

چگونه می توان فلز روی را از سنگ معدن روی اکسید تولید نمود؟ واکنش اکسایش ــ کاهش مربوطه 
را بنویسید. 

انرژی خورشیدی در مسیر انتقال الکترون

یک روش برای به دام انداختن انرژی خورشیدی، استفاده از سلول های فتوولتایی است؛ وسیله ای که 
انرژی نورانی را مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، سلول خورشیدی هم نامیده می شود. تنها چند 
سلول فتوولتایی برای تولید الکتریسیته مورد نیاز برای ماشین حساب و یا ساعت دیجیتالی شما کافی است. 
استفاده های رایج دیگر از سلول های فتوولتایی شامل ماهواره های ارتباطی، عالئم بزرگراه ها، چراغ های 

ایمنی و… می باشد )شکل 4۸(. 

شکل 48ــ سلول های فتوولتایی برای تولید الکتریسیته از انرژی خورشید

)b(

)c(

cell

mudule

array
)a(

آند کربنی

کاتد کربن

آلومینیم مذاب
کریولیت مذاب
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الکترون ها  رفتار  در  سؤال  این  پاسخ  می کند؟  تولید  الکتریکی  انرژی  فتوولتائیک  سلول  یک  چگونه 
نهفته است. هنگامی که نور به سلول فتوولتائیک می تابد؛ ممکن است از سلول عبور کند، بازتاب یا جذب 
شود. اگر جذب شود،می تواند باعث برانگیختگی الکترون های درون اتم های سلول شود. این الکترون های 
برانگیخته از جایگاه طبیعی خود، منجر به تولید جریان الکتریکی می شوند. تنها بعضی از مواد در حضور 
نور رفتاری این چنین دارند. سلول های فتوولتایی از نوعی مواد به نام نیمه رساناها تشکیل شده اند. بیشتر 

نیمه رساناها از شبکه کریستالی سیلیسیم ساخته شده اند. 
برای ایجاد ولتاژ در یک سلول فتوولتائیک، دو الیه از مواد نارسانا در تماس مستقیم قرار می گیرند. 
الیٔه نیمه رسانای نوع ــ ان که الیه ای با فراوانی الکترون است و الیه نیمه رسانای نوع ــ پی که الیه ای 
دیگر همراه با کمبود الکترون است که گاهی به آن »حفره« نیز گفته می شود. برای تولید جریان الکتریکی، 
نور باید با انرژی کافی به سلول فتوولتائیک برخورد کند تا الکترون ها از قسمت نوع ــ ان به قسمت نوع ــ 
پی از طریق مدار الکتریکی به حرکت در بیایند. انتقال الکترون ها، جریان الکتریکی تولید می کند که می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.
سیلیسیم  کریستالی  ساختار  در  گوناگونی  آالئیده های  از  سیلیکون،  در  پی  یا  ان  ساختار  ایجاد  برای 
به  یا آرسنیک وارد شبکٔه سیلیسیم می شود؛ نسبت  اتم گالیم  به عنوان مثال، هنگامی که  استفاده می شود؛ 
سیلیسیم که چهار الکترون در الیه ظرفیت خود دارد گالیم سه و ارسنیک پنج الکترون در الیه ظرفیت خود 
دارد. جابه جایی اتم Si با اتم گالیم بدین معناست که حاال بلور، الکترون »کم« دارد )شکل های 49 و 50(. 

)آ( )ب(

شکل 49ــ الف( نیمه رسانای نوع ــ ان آالئیده با ارسنیک        ب(نیمه رسانای نوع ــ پی آالئیده با گالیم
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شکل 50 ــ ساختار یک سلول فتوولتائیک با نیمه رساناهای مرتبط

برای استفادٔه تجاری از این فناوری، هزینه و کارایی در ارتباط با کاربرد سلول های فتوولتائیک هنوز 
همچنین  است.  جریان  در  سیستم ها  این  بازده  افزایش  برای  زمینه  این  در  تحقیقات  و  بوده  بحث  مورد 
الکتریسیته تولید شده توسط سلول های فتوولتائیک در طول روز باید در باتری ها ذخیره شود تا در شب 
ما شکل های  نماید.  تأمین  را  انرژی  نیاز جهانی  تنهایی  به  نمی تواند  منبعی  قرار گیرد. هیچ  استفاده  مورد 
مختلفی از انتقال الکترون ها را برای تأمین انرژی مورد نیازمان مشاهده کردیم. باتری ها می توانند انرژی 
شیمیایی را ذخیره کنند تا آن را به جریانی از الکترون های مفید برای بسیاری استفاده ها تبدیل کنند.وسایل 
کارآیی  بردن  باال  برای  درونی  احتراق  موتور های  با  همراه  جدید  باتری های  تکنولوژی  از  هیبریدی  نقلیه 
و  هستند  الکتریسیته  تولید  برای  راه ها  کارآمدترین  از  یکی  سلول های سوختی  می کنند.  استفاده  سوخت 
می تواند تبدیل به منبع عظیم انرژی در آینده برای استفادٔه شخصی از انرژی، حمل و نقل و احتماالً تولید 
الکتریسیته در مقیاس باال شوند. سلول های فتوالکتریکی می توانند از انرژی خورشید بهره برداری کنند. 
پیشرفت در تحقیقات می تواند استفاده از انرژی خورشیدی برای استخراج هیدروژن از آب را اقتصادی 
سازد. امید است که مباحث مرتبط با انرژی در این فصل زمینٔه کافی را برای به دست آوردن دیدی جدید 
نسبت به پیچیدگی مسائل انرژی که ما با آن مواجه هستیم، ارائه نموده باشد و نقش انتقال الکترون را در این 

فرایند آشکار نموده باشد.
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است.  الکتریکی  انرژی  نمایش های  بزرگ ترین  از  یکی  آذرخش 
از وحشت  نزدیکتان  در  برق  و  رعد  یک  با صدای  است  ممکن  شما 
پریده باشید. درون بدنتان، سلسله ای از الکترون ها به عنوان بخشی از 
متابولیسم سلولی، محرک واکنش از جا پریدن شما بوده اند. از   این    رو 
دربرگیرنده  آن،  به  فیزیولوژیکی تان  پاسخ  هم  و  آذرخش  یک  هم 
دنیای  درواقع،  الکترون ها هستند.  از جریان  گرفته  نشئت  فرایندهای 

ما الکتریکی است!
یا گرمایش  برای سرمایش  ــ  الکتریسیته شناخته می شود  با عنوان  بیشتر  که  ــ  الکترون ها  بر جریان  ما 

می کنیم. اتکا  الکتریکی  برق وسایل  تأمین  یا  مطالعه،  یا  نور  تأمین  برای  کار،  و  زندگی  محل های 
اغلب الکتریسیته ای که ما استفاده می کنیم در نیروگاه های متمرکز، همچون نیروگاه هایی که با سوخت های فسیلی 
یا هسته ای کار می کنند تولید می شود. مقادیر کمتری از الکتریسیته نیز از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد، 
آفتاب، زمین گرمایی و همچنین انرژی بالقوه آب پشت سدها به عنوان منابع تولید توان الکتریکی حاصل می شود. 
افزون بر این، منابع قابل حمل الکتریسیته که اندازه کوچکی نیز دارند توسط انسان ساخته شده است 
که اغلب با عنوان باتری شناخته می شوند. آنها برق تلفن های همراه، وسایل صوتی و تصویری قابل حمل، 

کامپیوترهای دستی و شاید حتی سمعک ها و ویلچرهای برقی ما را تأمین می کنند. 
مصرف روزافزون انرژی باعث فشار فزاینده ای بر منابع تأمین کننده آن خواهد بود. محدودیت هایی عملی 
برای دسترسی بلندمدت به سوخت های فسیلی و فلزهای مورد استفاده برای باتری های مورد استفاده وجود 
دارد. البته در این میان بایستی مباحث مرتبط با محیط زیست را هم در نظر گرفت. سوختن زغال سنگ، 
فراورده های نفتی، و گاز طبیعی باعث آزاد شدن مقدار عظیمی از گاز کربن دی اکسید می شود که بر گرمایش 
نیتروژن  انتشار گوگرد دی اکسید و اکسیدهای  باعث  نیز  تأثیر دارد. احتراق سوخت های فسیلی  جهانی 

می شود که منتج به کاهش کیفیت هوا و افزایش هزینه های سالمت خواهد شد. 
به نظر می رسد اگر همچنان می خواهیم که در این سیاره زندگی کنیم و توانایی نسل های آینده را برای 
برآورده ساختن نیازهایشان تضعیف نکنیم، باید دیگر منابع انرژی را تدارک دیده و به دیگر منابع انرژی اتکا 

نماییم. همچنین باید باتری های کنونی )و دیگر منابع الکتریسیته( را با کاربردهای نهایی شان تطابق دهیم. 
انتقال الکترون، موضوعی است که می تواند در استخراج انرژی مورد استفاده انسان قرار گرفته که بتواند 
آن را در مسیر آسایش و رفاه خودش به کار بگیرد. اینها دربرگیرنده باتری هایی برای دستگاه های قابل حمل، 

خودروها، سلول های سوختی و توان فتوولتائیک خورشیدی هستند. 

تلفن های همراه آینده، به باتری های 
انعطاف پذیر نیاز دارند.
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باتری ها به خاطر تقاضای مشتریان برای فراورده هایی که کاربرد آنها را الزامی می کنند، کسب و کاری بزرگ و 
رو به رشد دارند. بسیاری از فراورده های مصرفی نیاز به باتری دارند که محّرک تداوم رشد صنعت باتری است. 
اگرچه ما عموماً از واژه باتری استفاده می کنیم، ولی نام درست تر آن سلول گالوانی است که نوعی از سلول 
الکتروشیمیایی است که انرژی آزاد شده در یک واکنش شیمیایی خود به خودی را به انرژی الکتریکی تبدیل 
می کند. مجموعه ای از چندین سلول گالوانی که با سیم به هم وصل شده اند، یک باتری واقعی را تشکیل می دهد. 

همٔه سلول های گالوانی انرژی مفید را از طریق انتقال الکترون ها از یک ماده به ماده دیگر تولید می کنند. 
برای این فرایند انتقال، شما می توانید یک معادله شیمیایی کلی را بنویسید. از طرف دیگر این را می توان 
شیمیایی  گونه های  آن  در  که  فرایندی  ــ  اکسایش  نیم واکنش  شامل  بخش  یک  نمود.  تقسیم  بخش  دو  به 
الکترون از دست می دهند ــ و بخش دیگر شامل نیم واکنش کاهش است یعنی فرایندی که در آن یک گونه 
شیمیایی الکترون می گیرد. این دو بخش هر کدام نیم سلول نامیده می شود که هر یک نیمی از فرایند کلی که 
در سلول گالوانی رخ می دهد را شامل می شوند. به عبارت بهتر یک نیم واکنش نوعی از واکنش شیمیایی 
است که نشان می دهد الکترون ها توسط واکنش دهنده ها از دست رفته یا کسب می شوند. توجه داشته باشید 
که الکترون ها در سمت راست یا چپ نیم واکنش ظاهر می شوند؛ اگر الکترون ها در سمت چپ نیم واکنش 

باشند، آنگاه واکنش دهنده الکترون خواهد گرفت، و این یک نیم واکنش کاهش است و بالعکس.

حرکت الکترون ها از طریق یک مدار خارجی باعث تولید الکتریسیته می شود، این جریان الکترونی از 
یک بخش به بخش دیگر متأثر از اختالف انرژی پتانسیل بین دو بخش است. این واکنش الکتروشیمیایی 
می تواند انرژی مورد نیاز برای عملکرد یک ریش تراش برقی، یک ابزار برقی یا دستگاه های متعدد دیگری 

که با باتری کار می کنند را تأمین کند. 

الکترودها، رساناهای الکتریکی درون یک سلول گالوانی می باشند که به عنوان مکان هایی برای واکنش های 
اکسایش ــ کاهش عمل می کنند و فرایند انتقال الکترون را تسهیل می کنند. در آند، نیم واکنش اکسایش اتفاق 
می افتد و منبع الکترون در عبور جریان الکتریکی است و در کاتد، نیم واکنش کاهش رخ می دهد که الکترون های 
ارسال شده از آند را از طریق مدار خارجی جهت انجام واکنش کاهش دریافت می کند. به محض تکمیل مدار 
الکتریکی، یک ولتاژ را می توان بر روی سلول مورد سنجش قرار داد که عبارت است از پتانسیل الکتروشیمیایی 
بین این دو الکترود. ولتاژ بر حسب واحدی به نام ولت )V( مورد سنجش قرار می گیرد. هرچه این اختالف 
پتانسیل بین این دو الکترود بیشتر باشد، ولتاژ بیشتر و انرژی مرتبط با انتقال الکترون بیشتر خواهد بود. البته 

برای تولید ولتاژ باالتر، چندین سلول به صورت سری به هم اتصال می یابند. 
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باتری ها به شکل ها و اندازه های مختلفی وجود دارند که می تواند متأثر از محل استفاده آن هم باشد. 
فزاینده ای است. در مقابل،  اهمیت  اندازه و جرم سلول واجد  مانند سمعک،  ابزاری  مثال، در  به عنوان 
باتری یک خودرو باید چند سال دوام بیاورد و در دماهای مختلف کار کند. باتری ها، برای اینکه از دیدگاه 
مصرف کنندگان امروزی موفق لحاظ شوند، باید مقرون به صرفه باشند، به مدت معقوالنه ای دوام بیاورند و 
استفاده و شارژ مجدد آنها ایمن باشد. همچنین باتری ها برای اینکه در سال های پیش رو موفق باشند باید به 

شکلی طراحی شوند که مواد را بتوان به شکلی سازگار با محیط زیست بازیافت نمود.

بیشتر سلول های الکتروشیمیایی، انرژی شیمیایی را با یک بازده در حدود 90 درصدی به انرژی الکتریکی 
تبدیل می کنند که می توان آن را با بازده کم در حدود 30 تا 40 درصد مولد های مبتنی بر احتراق درونی مقایسه 

نمود. 

کاربست دانش الکتروشیمی در مسیر آسایش و رفاه یادآور موارد متعددی در زندگی روزمره ماست. 
واکنش های اکسایش ــ کاهش گستره وسیعی از تغییرات پیرامون ما را تشکیل می دهند که می توان به فرایند 
فتوسنتز در گیاهان و یا تولید انرژی در بدن موجودات زنده اشاره نمود. همچنین این دانش در اندازه گیری 
کّمی بسیاری از مواد کاربرد دارد که برای نمونه می توان به دستگاه اندازه گیری قند خون، آالینده ها و… 
برای  الکترولیتی  در سلول های  را  متفاوتی  موقعیت های  می تواند  الکتریسیته  با  تعامل شیمی  نمود.  اشاره 
تولید مواد مختلف با کاربردهای جدید برای انسان فراهم نماید که می توان با دانش مهندسی، فناوری های 

جدیدی را در جهت آسایش انسان و پیشرفت اقتصادی جامعه فراهم نمود. 

با پیچیدگی  با کارایی باالتر هستند که به تجهیزاتی  محققین همواره در پی دستیابی به روش های تولید 
کمتر نیاز داشته باشند و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشند. همچنین این روش ها باید توانایی ایجاد 
خواص مورد نظر را در ماده داشته باشند. در این خصوص روش های الکتروشیمی توانمندی های بسیار 
طور  به  نانومواد  خواص  شناسایی  برای  نیاز  مورد  ابزار  برخی  ساخت  داده اند.  نشان  خود  از  را  باالیی 
غیرمستقیم و بررسی خواص الکتروشیمیایی نانومواد به طور مستقیم به دانش و فناوری الکتروشیمی مرتبط 
است. مثال هایی مانند ساخت انوع نانوسیم ها و نانومیله ها با استفاده از روش های الکتروشیمیایی، ساخت 

انواع سنسورها، ساخت پروب میکروسکوپ ها و… از آن جمله اند )شکل 51(.

مهندسی الکتروشیمی در سه حوزه انرژی، خوردگی و آبکاری در جهت رفاه و آسایش مردم هماهنگ 
با پیشرفت کشور فعالیت می نماید.
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شکل 51  ــ نقشه مفهومی واکنش اکسایش ــ کاهش

عدد اکسایش

کاهش افزایش
گرفتناز دست دادن الکترون

استخراج فلزها از کاهشاکسایش
سنگ معدن

واکنش سوختن

واکنش اکسایش ــ کاهش

متابولیسمالکتروشیمی

تنفسفتوسنتز

مثال مثال

مثالمثال

سلول گالوانی

باتری

سلول الکترولیتی

آبکاری

توجه به انرژی الکتریکی و نقش آن در زندگی روزمره ما، امروزه واکنش های الکتروشیمیایی را در موقعیت 
ممتازی قرار داده است. فناوری الکترونیکی بدون انرژی قابل حمل نمی تواند در جهت رفع نیازهای روزمره 
به کار گرفته شود؛ لذا سلول های الکتروشیمیایی در مسیر تحقیق و پژوهش هر روز کارایی های جدیدی را 
منطبق با نیاز انسان ارائه می نمایند. از طرف دیگر کاربست انرژی حاصل از سلول های الکتروشیمیایی مانند 
سلول سوختی می تواند اقتصاد جدیدی را در مسیر پیشرفت پایدار فراهم نماید که امروزه تالش های زیادی 

در این راستا در حال انجام است. 

در پایان این بخش از دانش آموزان بخواهید تا نقش دانش الکتروشیمی را در جهت رفاه و آسایش انسان 
ارزیابی نمایند. آیا ایده ای نو دارند تا دانش الکتروشیمی را در جهت رفاه و آسایش ما به کار بگیرند. در این 

مورد در کالس درس بحث و گفت وگو کنید. 
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دانش آموزان با یک سری فرضیات در مورد چگونگی عملکرد جهان پیرامون خود وارد کالس می شوند. 
به  یا پیش دانسته ها گفته می شود. اگرچه این پیش دانسته ها  به فرضیات آنها قبل از تدریس، تصورات قبلی 
دانش آموزان در درک جهان پیرامونشان کمک می کند ولی در مواردی این تصورات از منظر علمی درست 
نیستند. پژوهشگران تعلیم و تربیت این تصورات نادرست را کج فهمی نامیده اند. چون کج فهمی ها به دانش آموزان 
برای درک جهان پیرامون خود کمک می کنند، به سختی می توان آنها را تغییر داد و موجب اختالل در فرایند 
یادگیری می شوند. هرچه اطالعات معلمان در مورد کج فهمی های دانش آموزان خود بیشتر باشد، بهتر می توانند 
آنها را برای یادگیری مهیا سازند. بنابراین می توان گفت آموزش علوم باید در برگیرنده اصالح ساختار شناختی 

دانش آموزان باشد، به گونه ای که آنها قادر باشند موارد را بهتر و علمی تر توضیح دهند.
است.  زیادی  تالش های  مستلزم  علوم  قلمروهای  از  یک  هر  در  دانش آموزان  کج فهمی های  شناسایی 
محققین روش های زیادی را برای جست وجوی کج فهمی های دانش آموزان به کاربرده اند که از میان آنها 

می توان به مصاحبه، نقشه های مفهومی و آزمون های تشخیصی اشاره کرد. 
الکتروشیمی عبارت است از مطالعه روابط موجود بین واکنش های شیمیایی و جریان الکتریکی. از جمله: 
واکنش های تجزیه الکتریکی )برقکافت( که درآنها یک واکنش غیر خود به خودی با عبور جریان الکتریکی از 
یک سیستم شیمیایی انجام می شود و یا واکنش های اکسایش ــ کاهش که در آنها یک واکنش خودبه خودی 
صورت می گیرد و جریان الکتریکی تولید می شود.چنین واکنش هایی را واکنش های الکتروشیمیایی می نامند. 
پژوهش ها نشان داده است که دانش آموزان و معلمان در یادگیری مباحث الکتروشیمی به ویژه مبحث مربوط 
به سلول های الکتروشیمیایی مشکل داشته وکج فهمی هایی در این مورد از خود نشان داده اند. پژوهش ها 
نشان داده است که اگرچه بسیاری از دانش آموزان می توانند مسائل عددی الکتروشیمی را حل کنند ولی 
تعداد خیلی کمی از آنها قادر به جواب دادن به سؤال های کیفی که درک عمیق تری از مفاهیم را می طلبد، 

می باشند. 
با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته کج فهمی های مشخص شده به صورت موضوعی عبارت اند از:

آ( کج فهمی ها در یادگیری پیل های گالوانی
1 الکترودی که پتانسیل کاهشی بزرگ تری دارد، آند است.

2 فلزاتی که پتانسیل کاهشی بزرگ تری دارند فعالیت شیمیایی بیشتری دارند.
3 شناسایی آند و کاتد بستگی به مکان فیزیکی نیم سلول دارد.

4 آند ها مانند آنیون ها همیشه بار منفی و کاتدها مانند کاتیون ها همیشه بار مثبت دارند. 
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5 علت صفر بودن °E برای )H2)1 atm(/ H+)1 M به علت ماهیت شیمیایی +H و H2 است.
6 برای مقایسه قدرت الکترون دهی الکترودها نیازی به استاندارد بودن نیم سلول ها نیست.

7  پتانسیل نیم سلول ها دارای ماهیت مطلق بوده و می توان از آنها برای پیشگویی خودبه خودی بودن 
واکنش نیم سلول ها استفاده کرد.

8  الکترون ها از کاتد وارد محلول می شوند، از میان محلول و پل نمکی عبور می کنند،در آند بیرون 
می آیند تا مدار کامل شود.

9 آنیون ها در الکترولیت، الکترون ها را ازکاتد به آند انتقال می دهند.
10 کاتیون ها در الکترولیت، الکترون ها را از کاتد به آند منتقل می کنند.

11 حرکت کاتیون ها وآنیون ها تازمانی که غلظت آنها در دو نیم سلول باهم برابر شود ادامه دارد.
12 الکترون ها به تنهایی می توانند در محلول جریان داشته باشند.

13 فقط حرکت یون های منفی در الکترولیت موجب کامل شدن مدار الکتریکی می شود.
14 آند دارای بار مثبت است زیرا الکترون از دست می دهد، کاتد دارای بار منفی است زیرا الکترون می گیرد.

emf 15 با جمع کردن پتانسیل های کاهشی نیم سلول ها به دست می آید.
16 پتانسیل های نیم سلول ها خاصیت شدتی نیستند.

ب( کج فهمی ها در یادگیری پیل های الکترولیتی
1 در سلول های الکترولیتی،جهت ولتاژ اعمال شده تأثیری روی واکنش یا مکان آند وکاتد ندارد.

2 اگر از الکترودهای خنثی استفاده شود، هیچ واکنشی رخ نمی دهد.
3 در سلول های الکترولیتی اکسایش در کاتد و کاهش در آند صورت می گیرد.

4 در سلول های الکترولیتی با الکترودهای مشابه، در هردو الکترود یک نوع واکنش صورت می گیرد. 
5 در سلول های الکترولیتی آب نسبت به اکسایش یا کاهش غیرفعال است.

6 هنگام پیشگویی یک واکنش الکترولیتی، نیم واکنش ها قبل از ترکیب کردن وارونه می شوند.
7 پتانسیل محاسبه شده برای سلول های الکترولیتی می تواند مثبت باشد.

8 هیچ رابطه ای بین پتانسیل محاسبه شده برای سلول ومیزان ولتاژ اعمال شده وجود ندارد.
9 الکترودهای خنثی می توانند اکسایش یا کاهش یابند.

10  وقتی تعداد نیم واکنش های اکسایش یا کاهش ممکن، دوتا یا بیشتر باشد راهی برای اینکه تعیین کنیم 
کدام یک انجام می شوند، وجود ندارد.

11  سلول های الکترولیتی می توانند واکنش های غیر خودبه خودی که در آنها انتقال الکترون وجود ندارد 
را مجبور به انجام شدن کنند.
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 مروری بر مفاهیم الکتروشیمی با توجه به کج فهمی های رایج در آن 

مفهوم اکسایش و کاهش برای اتم های عناصر شرکت کننده در یک واکنش به چگونگی به دست آوردن یا 
از دست دادن اکسیژن و هیدروژن در قدیم نسبت داده می شد. به طوری که مفهوم اکسایش، گرفتن اکسیژن 
یا از دست دادن هیدروژن و مفهوم کاهش گرفتن هیدروژن یا ازدست دادن اکسیژن بود. با گذشت زمان 
مشخص شده که تعریف باال جامع نیست و واکنش های اکسایش و کاهشی وجود دارد که تعریف باال در مورد 
آنها صادق نیست. بنابراین به موجب اصل تکامل پذیری نظریه های علمی، امروزه واکنش های اکسایش   ــ 
کاهش بر اساس مبادله الکترون تعریف می شوند. اکسایش یعنی از دست دادن الکترون و کاهش به معنی 
گرفتن الکترون است. جهت جلوگیری از ایجاد کج فهمی، بهتر است قبل از معرفی اکسایش و کاهش، عدد 

اکسایش مطرح سپس مفهوم اکسایش و کاهش، بر اساس تغییر این عدد آموزش داده شود. 
پتانسیل  اندازه گیری  برای  نیست.  قابل اندازه گیری  تنهایی  به  الکترود  یک  الکتروشیمیایی  پتانسیل 
الکترودها باید آنها را به صورت سلول های الکتروشیمیایی با یکدیگر جفت و اختالف پتانسیل نسبی بین آنها 
را اندازه گیری کرد که در این صورت به یک مبنا نیاز است. بر اساس قرارداد الکترود استاندارد هیدروژن 
پتانسیل  بودن  مورد علت صفر  در  نادرستی  تصور  اغلب  دانش آموزان  است.  اختیار شده  مبنا  عنوان  به 
این الکترود دارند که بایستی نسبی بودن این اندازه گیری و تخصیص عدد صفر تبیین شود. بحث کالسی 
می تواند در برطرف کردن کج فهمی موجود در این مورد مفید واقع شود به طوری که معلم با شنیدن نظر 
دانش آموزان و بحث بیشتر در مورد مطالب مطرح شده در کتاب درسی کج فهمی های مربوط را شناسایی 

کرده و آنها را برطرف کند.
توضیح  در  می توان  است.  مهمی  الکترودی موضوع  پتانسیل  ایجاد  از چگونگی  دانش آموزان  درک 
بیشتر آن به این مطلب توجه داشت که بعد از قرار دادن تیغه ای از فلز روی در محلولی از روی سولفات، 
برای برقراری تعادل تعدادی از اتم های Zn الکترون های خود را روی سطح الکترود جای می گذارند و به 
شکل یون های +Zn2 وارد محلول می شوند در نتیجه بین تیغه و محلول اختالف پتانسیل ایجاد می شود که به 
آن پتانسیل الکترود روی گفته می شود. با توجه به اینکه در نوشتن معادله نیم واکنش های  اکسایش و کاهش 
مربوط به الکترودهای فلزی فقط یون های فلزی نشان داده می شود، دانش آموزان آنیون های همراه یون های 
فلزی موجود در محلول الکترولیت را در نظر نمی گیرند و این کج فهمی را بروز می دهند که محلول دارای 
بار مثبت است و برای رفع آن نشان دادن آنیون های موجود در محلول الکترولیت ضروری به نظر می رسد. 
البته این جمله که یون های +Zn 2 وارد محلول می شوند و الکترون های خود را روی تیغه جای می گذارند، 
ممکن است درذهن دانش آموزان این تصور را ایجاد کند که محلول دارای بار مثبت و تیغه دارای بار منفی 
خواهد شد. برخی از دانش آموزان بر این باور غلط هستند که تیغه فلزی به دلیل داشتن الکترون های آزاد 
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دارای بار منفی بوده و محلول الکترولیت دارای بار مثبت است و بعد از وارد کردن تیغه به داخل الکترولیت 
این دو، بار همدیگر را خنثی می کنند. بنابراین می توان توضیح داد که با توجه به اینکه فلز روی از جمله 
فلزهای فعال است، تعادل بین یون های روی و اتم های فلزی روی به سمت تولید یون های روی پیشرفت 
بیشتری داشته و الیٔه دوگانه الکتریکی تشکیل شده در سطح مشترک تیغه و محلول الکترولیت، به گونه ای 
است که سطح فلز بار منفی و محلول بار مثبت پیدا می کند. چون هیچ بار الکتریکی از این مجموعه، خارج 

یا به آن داخل نشده، مجموعه تیغه و محلول الکترولیت، خنثی هستند. 
هر سلول الکتروشیمیایی )سلول گالوانی و سلول الکترولیتی( از دو نیم سلول تشکیل شده است که یکی 
آند و دیگری کاتد نام دارد. در سلول های گالوانی واکنش خودبه خودی صورت گرفته و جریان الکتریکی 
تولید می شود ولی در سلول های الکترولیتی با اعمال ولتاژ خارجی یک واکنش اکسایش ــ کاهش در جهت 
الکترولیتی  و  گالوانی  سلول های  در  الکترودها  این  بودن  منفی  یا  مثبت  می گیرد.  انجام  غیرخودبه خودی 
مخالف یکدیگر است. در سلول های گالوانی آند، قطب منفی سلول اما در سلول های الکترولیتی، آند قطب 
مثبت سلول است. اما در هر دو نوع سلول، آند نیم سلولی است که در آن اکسایش و کاتد نیم سلولی است که 
در آن، کاهش انجام می شود. بعضی از دانش آموزان به دلیل عدم درک درست تفاوت عالمت بار الکتریکی 
آند و کاتد در انواع سلول های الکتروشیمیایی آنها را به بار کاتیون ها و آنیون ها مربوط می کنند و بعضی از 
آنها آند و کاتد را در هر دو نوع از سلول های الکتروشیمیایی همانند سلول های گالوانی در نظر می گیرند و آند 
را همیشه مثبت و کاتد را همیشه منفی می دانند. برخی از دانش آموزان بار الکتریکی آند و کاتد را براساس 
سلول های الکترولیتی در نظر می گیرند ولی از دست دادن الکترون یا گرفتن الکترون در آند و کاتد را براساس 
سلول های گالوانی توضیح می دهند. از جمله عوامل ایجاد کج فهمی دانش آموزان در این مورد، یکسان 
دانستن بار الکتریکی آند و کاتد در سلول های گالوانی و الکترولیتی می باشد؛ چون دانش آموزان تجربه عملی 
)آزمایشگاه( در این مورد ندارند لذا با توجه به صحبت های معلم و تصورات قبلی خودشان باورهای نادرستی 
پیدا می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود که در تدریس سلول های الکترولیتی به متفاوت بودن بار آند و کاتد 
در این سلول ها نسبت به سلول های گالوانی و واکنش های انجام شده در آنها اشاره شود و با بیان چند مثال 

موضوع تبیین گردد.  
بین  در  و  فلزی  رسانای  یک  در  الکترون ها  جریان  بیرونی،  درقسمت  الکتروشیمیایی  سلول های  در 
با  یا غشا موجب کامل شدن مدار الکتریکی می شود.  محلول ها، حرکت یون ها از طریق دیواره متخلخل 
باید فقط  برای کامل شدن مدار  از دانش آموزان معتقدند  بار منفی دارند بعضی  الکترون ها  اینکه  به  توجه 
آنیون ها جابه جا شوند و کاتیون ها دراین میان نقشی ندارند و برخی بر این باورند که فقط یون های محلول های 
الکترولیت از طریق غشا موجب کامل شدن مدار الکتریکی سلول می شوند. لذا دانش آموزان در یادگیری 
هستند. کج فهمی  دارای  نوعی  به  الکتروشیمیایی  سلول های  در  الکتریکی  مدار  شدن  کامل   چگونگی 
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بهتر است منظور از گونه های باردار بین دو محلول الکترولیت به طور کامل مشخص شده و با ارائه شکل 
واضح و توضیح بیشتر، نقش حرکت همه آنیون ها و کاتیون ها در کامل شدن مدار الکتریکی سلول به طور 

کامل توضیح داده شود. 
بر اساس قواعد به کار رفته برای نوشتن دیاگرام نمادین سلول های الکتروشیمیایی، آند در سمت چپ و 
کاتد در سمت راست نوشته می شود. این موضوع باعث شده است که فراگیران از روی شکل سلول های 
الکتروشیمیایی )به اشتباه( الکترود سمت چپ را آند و سمت راست را کاتد بدانند. این موضوع می تواند 
به  مربوط  فهمی  کج  دارد.  را  آند  نقش  چپ،  سمت  الکترود  همیشه  که  شود  کج فهمی  این  بروز  موجب 
تشخیص آند و کاتد بر اساس مکان فیزیکی آنها توسط دانش آموزان گزارش شده است که دانش آموزان آند 
و کاتد بودن یک نیم سلول در سلول گالوانی را به مکان فیزیکی آن مربوط دانسته اند لذا پیشنهاد می شود 
برای تعیین آند و کاتد از پتانسیل کاهشی استاندارد استفاده شده و با ترسیم شکل های گوناگون از سلول 
الکتروشیمیایی، مکان آند و کاتد را تغییر داده تا دانش آموز درک کند که مکان فیزیکی یک نیم سلول، ربطی 
به آند یا کاتد بودن آن ندارد. همچنین به طور عملی در کالس درس می توان با استفاده از یک گالوانومتر 
و یک سلول الکتروشیمیایی ساده این موضوع را به دانش آموزان نشان داد، به طوری که با تعویض مکان 
الکترودها، جهت عقربه گالوانومتر تغییرکرده و متوجه می شوند که جریان الکترون ها در سلول های گالوانی 

همیشه از آند به کاتد است.
بعضی از دانش آموزان بر این باورند که برای کامل شدن مدار الکتریکی در سلول گالوانی، الکترون ها 
ضمن عبور از مدار خارجی سلول وارد محلول الکترولیت شده و با عبور از غشای مدار الکتریکی سلول 
را کامل می کنند. چون فقط الکترون ها در مدار خارجی )سیم( حرکت می کنند و رسانایی در محلول های 
در  اینکه  دلیل  به  همچنین  می گیرد.  صورت  یون ها(  )حرکت  یونی  رسانایی  طریق  از  سلول  الکترولیت 
این کج فهمی هستند  به سمت کاتد جریان می یابند؛ دانش آموزان دارای  آند  از  الکترون ها  سلول گالوانی 
که الکترون ها درون محلول الکترولیت جریان پیدا کرده و با عبور از غشای متخلخل موجب کامل شدن 
مدار الکتریکی سلول می شوند. این دانش آموزان اگرچه حرکت الکترون ها را در مدار خارجی به درستی 
این  اشتباه  این  بروز  اشتباه شده اند، شاید علت  الکترون ها دچار  ولی در جهت حرکت  داده اند  تشخیص 
باشد که دانش آموزان بر اساس شکل های کتاب درسی تصور می کنند همیشه الکترون ها از الکترود سمت 
چپ به طرف الکترود سمت راست حرکت می کنند و می توانند در محلول الکترولیت حضور داشته باشند. 
کامپیوتری  انیمیشن های  از  استفاده  با  می توانند  درس  در کالس  معلمان  کج فهمی  این  رفع  برای  بنابراین 
حرکت الکترون ها در مدار خارجی وهم زمان بودن آن با حرکت یون ها در داخل محلول الکترولیت و غشای 
متخلخل و انجام شدن نیم واکنش های اکسایش و کاهش را به دانش آموزان نشان دهند و با بحث در مورد 

تصاویر به برطرف کردن کج فهمی ها کمک کنند. 
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یکی  الکتروشیمی  که  آنجا  از  دارند.  دانش آموزان  توسط  مفاهیم  به درک صحیح  زیادی  توجه  معلمان 
از مفاهیمی است که با دو موضوع چالش برانگیز الکتریسیته و شیمی در ارتباط است، سلول های گالوانی 
و الکترولیتی برای دانش آموزان دبیرستانی مفاهیم مشکلی محسوب می شوند، زیرا این مفاهیم در مورد دو 
ـ کاهش می باشند. بنابراین در این مبحث فراگیران کج فهمی های  موضوع چالش برانگیز الکتریسیته و اکسایشـ 
زیادی دارند لذا قبل از اینکه بتوانیم کج فهمی ها را اصالح کنیم الزم است آنها را شناسایی نموده و با اتخاذ 

شیوه مناسب در آموزش و فراهم ساختن محتوای آموزشی مرتبط به رفع کج فهمی ها اقدام شود.

برخی از کج فهمی های رایج در مفاهیم الکتروشیمی به صورت زیر می باشد که آگاهی از آنها می تواند در 
تدریس اثربخش کمک نماید:

به  با توجه  1  اکسایش یعنی گرفتن اکسیژن و از دست دادن هیدروژن )مفهوم اکسایش و کاهش را 
یا دادن هیدروژن در ذهن جای داده اند.( یعنی گرفتن اکسیژن  تعریف قدیم آن 

2  به دلیل عدم تمایل یا عدم شرکت اتم های هیدروژن در واکنش های مبادلٔه الکترون، پتانسیل الکترود 
استاندارد هیدروژن صفر است. 

3  محلول حاوی یون های یک فلز دارای بار مثبت است و خود فلز دارای بار منفی است، بعد از ورود 
تیغه فلزی در آن هر دو خنثی می شوند.

4 آند دارای بار منفی و کاتد دارای بار مثبت است.
5  آند به دلیل از دست دادن الکترون، دارای بار مثبت است و کاتد به دلیل گرفتن الکترون دارای بار 

منفی است.
6 آنیون ها و کاتیون های محلول های الکترولیت موجب کامل شدن مدار می شوند.
7 فقط انتقال آنیون ها از طریق غشای متخلخل موجب کامل شدن مدار می شود.

8 همیشه الکترود سمت چپ در یک سلول الکتروشیمیایی نقش آند را دارد.
9 الکترون ها با ورود به محلول و عبور از پل نمکی موجب کامل شدن مدار می شوند.

10 هر سلول الکتروشیمیایی حتماً احتیاج به دیواره متخلخل دارد تا کار کند.
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پاسخ پرسش های درون فصل

 با هم بیندیشیم صفحه 40 

آ( از سمت چپ نخستین ساختار، اتم روی و دومین ساختار، اتم اکسیژن است.
ب( اتم روی الکترون از دست داده  و اتم اکسیژن الکترون گرفته است.

پ( اتم روی، اکسایش و اتم اکسیژن، کاهش یافته است.
Zn)s( → Zn2+)s( +2e ت( 
O2)g( + 4e → 2O2-)s(  

ث( نیم واکنش نخست، اکسایش است زیرا در آن اتم های روی الکترون از دست داده اند )نیم واکنش 
تولید الکترون( و نیم واکنش دوم، کاهش است زیرا در آن اتم های اکسیژن الکترون گرفته اند )نیم واکنش 

الکترون(. مصرف 
ج( روی گونٔه کاهنده و اکسیژن گونٔه اکسنده است. 

 خود را بیازمایید صفحه 42 

1 آ( روی، اکسایش یافته زیرا الکترون از دست داده و به یون های )Zn2+)aq تبدیل شده در حالی که 
تبدیل   H2)g( مولکول های  به  سپس  و  اتم ها  به  الکترون  گرفتن  با  زیرا  یافته اند  کاهش  هیدروژن  یون های 

شده اند.

Zn)s( → Zn2+)aq( +2e ب( 
2H+)aq( + 2e → H2)g(  _______________________                                                                                                          
Zn)s( + 2H+)aq( → Zn2+)aq( + H2)g( پ( 

______کاهش 
اکسایش

______کاهش یافته اند و سبب 
اکسایش

__________از دست داده و 
به دست آورده

ت( در این واکنش، اتم های روی الکترون 

______اکسنده دارند. در حالی که یون های هیدروژن، 
کاهنده

یون های هیدروژن شده اند، از این رو اتم های روی نقش 

این رو  از  شده اند،  روی  اتم های  ______کاهش 
اکسایش

سبب  و  یافته اند  ______کاهش 
اکسایش

و  __________از دست داده 
به دست آورده

الکترون 

______اکسنده دارند.
کاهنده

یون های هیدروژن نقش 



185 فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی

2Al)s( + 3Cu2+)aq( → 2Al3+)aq( + 3Cu)s(                                                                                                                             اکسنده     کاهنده                                                                                                                            ____    _____2  
Cu2+)aq( + Mn)s( → Cu)s( + Mn2+)aq(                                                                                                                         کاهنده        اکسنده                                                                                                                         _____    _______ 
Zn)s( + 2V3+)aq( → Zn2+)aq( + 2V2+)aq(                                                                                                                             اکسنده     کاهنده                                                                                                                          _____    _____ 

 خود را بیازمایید صفحه 43 
آ( تغییر دمای مخلوط واکنش نشانٔه انجام واکنش شیمیایی است. چون دمای مخلوط واکنش افزایش 

یافته پس یک واکنش گرماده رخ داده است. 
Fe)s( + Cu2+)aq( → Fe2+)aq( + Cu)s( ب( 
Zn)s( +Cu2+)aq( → Zn2+)aq( + Cu)s(  

آنتالپی  تفاوت  به دیگر سخن  بیشتر است.  تولید گرمای  نشان دهندٔه  باشد  بیشتر  دما  افزایش  پ( هرچه 
و  سو  یک  از  فراورده ها  بیشتر  پایداری  ویژگی  این  بود.  خواهد  بیشتر  فراورده ها  از  واکنش دهنده ها 

می دهد. نشان  دیگر  سوی  از  را  واکنش دهنده ها  بیشتر  واکنش پذیری 
ت( با توجه به داده های جدول، واکنش پذیری روی بیشتر از آهن و آهن نیز بیشتر از مس است. طال 

این چهار فلز است.  دارای کمترین واکنش پذیری در میان 
Zn > Fe > Cu > Au  

 Zn2+)aq( و Cu)s( دارد انتظار می رود واکنش میان Cu)s( واکنش پذیری بیشتری از Zn)s( چون )ث
رخ ندهد )تصویر حاشیه در همین صفحه، درستی این پیش بینی را تأیید می کند.(

 با هم بیندیشیم صفحه 45 
Zn)s( → Zn2+)aq( + 2e آ( نیم واکنش در نیم سلول آند: 
Cu2+)aq( + 2e → Cu)s( نیم واکنش در نیم سلول کاتد: 
Zn)s( + Cu2+)aq( → Zn2+)aq( + Cu)s( واکنش کلی سلول: 

ب(روی، الکترود آند و مس، الکترود کاتد است.
با  نیم سلول مس است، زیرا فلز روی  به سوی  نیم سلول روی  از  بیرونی  الکترون ها در مدار  پ( حرکت 
واکنش پذیری بیشتر نسبت به فلز مس، الکترون از دست می دهد و باعث شارش الکترون ها در مدار بیرونی می شود. 
ت( با گذشت زمان و انجام نیم واکنش اکسایش در آند، اتم های بیشتری ازتیغه )الکترود( روی اکسایش 
یافته و به شکل )Zn2+)aq وارد محلول می شوند در حالی که هم زمان با آن با انجام نیم واکنش کاهش در کاتد، 

کاتیون بیشتری از )Cu2+)aq کاهش یافته و روی تیغه الکترود می نشیند.
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 خود را بیازمایید صفحه 46 

آ( الکترود مس، عالمت منفی و الکترود نقره، عالمت مثبت خواهد داشت. 
Cu)s( → Cu2+)aq(+2e ب( 
Ag+)aq( + e → Ag)s(  

پ( با انجام واکنش از جرم تیغه )الکترود( مس کاسته و بر جرم تیغه )الکترود( نقره افزوده می شود. 
از  آنیون ها  نقره است در حالی که  نیم سلول  به  نیم سلول مس  از   Cu2+)aq( یون های ت( جهت حرکت 

می کنند. مهاجرت  نیم سلول مس  به سوی  نقره  نیم سلول 

 خود را بیازمایید صفحه 48 

آ( منیزیم، الکترود آند و نقره، الکترود کاتد خواهد بود زیرا منیزیم واکنش پذیرتر )کاهنده تر( از نقره بوده 
و °E منفی تر آن تأییدکننده این ویژگی است.

E° )Ag+/Ag( = +0/۸V     ,    E°)Mg2+/Mg( = -2/37V  
Mg)s( → Mg2+)aq( + 2e ب( نیم واکنش اکسایش در نیم سلول آند: 
2[Ag+)aq( + e → Ag)s([ _____________________نیم واکنش کاهش در نیم سلول کاتد:   
Mg)s( + 2Ag+)aq( → Mg2+)aq( + 2Ag)s( واکنش کلی سلول: 

 پیوند با ریاضی صفحه 48 

E° )Cu2+/Cu( = +0/34V    ,    E°)Zn/Zn2+( = -0/76V   1
2  چون °E نیم سلول روی منفی تر از نیم سلول مس است، پس نیم سلول روی، آند و نیم سلول مس، 

کاتد خواهد بود.
3  چون emf سلول برابر با 1/10V+ است پس باید تفاوت °E دو نیم سلول برابر با این مقدار مثبت 
باشد و این مقدار در صورتی به دست می آید که از رابطه: )آند(Eº- )كاتد(emf = Eº استفاده شود.

4 آ(
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ب( نیم سلول ها در تشکیل سلول گالوانی هنگامی بیشترین emf را ایجاد می کنند که تفاوت یا فاصلٔه میان 
°E آنها در سری الکتروشیمیایی بیشتر باشد. 

5  نخست از روی معادلٔه واکنش گونه های اکسایش و کاهش یافته را بیابید و آنها را به کاتد و آند نسبت 
دهید. 

کاهش             اکسایش  
یافته )کاتد(        یافته )آند(  _____           ______  
3Mg)s( + 2Au3+)aq( → 3Mg2+)aq( + 2Au)s(  

درواقع نیم سلول منیزیم، نقش آند و نیم سلول طال، نقش کاتد دارد.
اینک با استفاده از جدول °E و فرمول emf ولتاژ سلول را حساب کنید:

emf = Eº)كاتد( - Eº)آند(  
          = )+1/50 V( - )-2/37 V( = + 3/۸7    V

 خود را بیازمایید صفحه 51 

آ( روش 1، هرچه مراحل تبدیل و انتقال انرژی بیشتر باشد، میزان اتالف انرژی به شكل گرما بیشتر است.
ب( روش 2، هرچه میزان اتالف انرژی به صورت گرما کمتر باشد، کارایی )بازده( بیشتر است.

 با هم بیندیشیم صفحه 52 

1 آ( 

ب و پ( 

1-1=0            1-1=0       6-6=0              6-6=0                  1-0=  +1             8-6=  -2        ١+=٠-١

 2

 )کاهنده(
اکسایش یافته کاهش یافته

 )اکسنده(



188

ب( سوخت هیدروژن در این نوع سلول ها فراورده دوستدار محیط زیست )آب( تولید می کند اما سوختی 
مانند متان افزون بر آب، گاز گلخانه ای CO2 نیز تولید می کند.

 خود را بیازمایید صفحه 53 

1 آ(

ب

پ(

3 آ( 

emf = Eº)كاتد( - Eº)آند( ب( 
         = )+1/23 V( – )0/00 V( = + 1/23 V

4 آ( 

کاهش یافته

اکسایش یافته

CH4)g( + 2O2)g( → CO2)g( + 2H2O)g(
کاهندهاکسنده

-4 +4
-220

8

اکسایش
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ت(

2 آ(

ب(

 خود را بیازمایید 54 

آ( نیم واکنش آندی )تولید الکترون و گاز اکسیژن(:

اکسایش

کاهندهاکسنده

کاهندهاکسنده

پ( کاغذ pH پیرامون الکترود آند به دلیل تولید یون های )H+)aq، به رنگ سرخ و پیرامون الکترود کاتد 
به دلیل تولید یون های )OH-)aq، به رنگ آبی درمی آید.

تولید گاز  الکترون و  نیم واکنش کاتدی )مصرف 
هیدروژن(:

واکنش کلی سلول:
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 با هم بیندیشیم صفحه 57 

1 آ( آهن در حضور رطوبت و اکسیژن نخست به +Fe2 و سپس به +Fe3 اکسایش می یابد که منجر به 
تولید زنگ آهن می شود.

Fe)s( → Fe2+)aq( + 2e ب( 
O2)g( + 2H2O)l( + 4e → 4OH-)aq(  
Fe2+)aq( → Fe3+)aq( + e پ( 
4Fe)s( + 6H2O)l( + 3O2)g( → 4Fe)OH(3)s( ت( 

برای   E° )آب( اما در محیط خنثی   +1/23 V برای کاهش اکسیژن  E° آ( زیرا در محیط اسیدی  2
کاهش اکسیژن V 0/40+ است. این ویژگی emf بزرگ تری را در محیط اسیدی برای چنین واکنشی رقم 

می زند و بر میزان خوردگی می افزاید. 

 خود را بیازمایید صفحه 55 

 1

 2

Na (l) e Na(l)

Cl (l) Cl (g) e

NaCl(l) Na(l) Cl (g)

+

−

 × + → 

→ +

→ +

2

2

2

2

2 2

خشک کردن

MgCl2)aq(

ذوب کردن

برقکافت

آب دریاصافی

ولیتی
کتر

سلول ال

 HCl)aq(

Mg)s(

Cl2)g(

MgCl2)l(

Mg)OH(2)s(
2OH-)aq(Mg٢+)aq(
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آند  باید نقش  به دیگر سخن در تشکیل یک سلول  یابد.  باید اکسایش  ب( فلز طال برای انجام واکنش 
داشته باشد، °E آن در مقایسه با °E دیگر نیم سلول ها نشان می دهد که نمی تواند به عنوان کاهنده )الکترود 

آند( عمل کند. 

 خود را بیازمایید صفحه 59 

Fe)s( → Fe2+)aq( + 2e آ( آهن، قلع 
O2)g( + 2H2O)l( + 4e → 4OH-)aq( ب( 

آنها واکنش داده و ممکن  با  پ( زیرا فلز روی در آهن گالوانیزه در طول مدت نگهداری مواد غذایی 
است باعث فساد و مسمومیت آنها شود. از سوی دیگر پس از استفاده از مواد غذایی و ایجاد خراش در 
بسته بندی ها از جنس حلبی به دلیل واکنش پذیری بیشتر آهن از قلع، در این فلز خوردگی سریع تر و آسان تر 

رخ می دهد. 

 خود را بیازمایید صفحه 60 

آ( منفی 
Ag+)aq( + e → Ag)s( ب( 

پ( زیرا باید یون های )Ag+)aq در الکترولیت موجود باشند تا هنگام کاهش یافتن در کاتد به شکل یک 
الیه از فلز نقره بر سطح جسم آبدادنی بنشیند.

پاسخ تمرین های دوره ای

1 آ( پالتین فلزی با واکنش پذیری کم و E° = 1/20 V است که می تواند در بدن برای مدت های طوالنی 
ویژگی های خود را حفظ کند. 

 E° = 2/۸7   V با پتانسیل کاهشی استاندارد  نافلز و اکسنده ترین گونه در جدول  فلوئور فعال ترین  ب( 
تبدیل شود.  به یون های فلوئورید  الکترون بگیرد و  از دیگر گونه ها  تمایل دارد  است. عنصری که 

پ(
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2 نمودار2، زیرا در سلول Zn - Cu با گذشت زمان به دلیل اکسایش تیغه روی، ]+Zn2] افزایش یافته 
در حالی که به دلیل کاهش یون های مس، ]+Cu2] کم می شود.

3 نخست آند و کاتد را به کمک مفهوم اکسایش و کاهش از روی معادله واکنش مشخص کنید.

A)s( + Ag+)aq( → A2+)aq( + Ag)s(  
emf = E° )کاتد( - E° )آند( ⇒ +1/9۸V = )+0/۸0V( - E° )آند( ⇒ E° )1/1۸- = )آندV
 عنصر Mn  است   ⇒

 4

ب( 

پ( 

٭ در اینجا مجموع نکات مربوط به عدد اکسایش اتم ها را می توانید جمع بندی کنید.
 5

آ(

آ(

پ(

ب( 

4-6=-2

4-5=-1

6-۸=-2

6-0=+61-0=+1

4-7=-3
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کاهنده6 
 اکسایش می یابد

اکسنده 
کاهش می یابد

Zn اکسایش یافته از این رو نقش آند دارد در حالی که نقره کاهش یافته و نقش کاتد را دارد.

 D3+)aq( :ضعیف ترین اکسنده         A+)aq( :قوی ترین اکسنده )7 آ
A)s(  :ضعیف ترین کاهنده             D)s(  :قوی ترین کاهنده )ب     

پ( گونه هایی می توانند )aq(+C2 را اکسید کنند که اکسنده تر ازآن باشند یعنی °E بزرگ تر )مثبت تری(  
داشته باشند. بنابراین )aq(+B2 و )aq(+A2 می توانند )aq(+C2 را به )C3+)aq اکسید کنند.

8 ترتیب اکسندگی از:
Sn2+ > Cr3+ واکنش )1(: 
Sn2+ > Fe2+ واکنش )2(: 
Cr3+ > Fe2+ واکنش )3(: 

Sn Cr Fe+ + +> >2 3 2 بنابراین: 
ترتیب کاهندگی از:

Cr2+ > Sn واکنش )1(: 
Fe > Sn واکنش )2(: 
Fe > Cr2+ واکنش )3(: 

Fe Cr Sn+> >2 بنابراین: 

اکسنده ضعیف  اکسنده قوی توجه: 
کاهنده ضعیف  کاهنده قوی  

9 از جدول داریم:
E°)Cu2+ / Cu( = +0/34   V  
E°)Fe2+ / Fe( = -0/44   V  
E°)H+ / H( = +0/00    V  
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اگر محلول هیدروکلریک اسید در ظرف آهنی یا مسی قرار بگیرد ممکن است واکنش های زیر انجام شود: 
I( Fe)s( + H+)aq( → ...  
II( Cu)s( + H+)aq( → ...  

باتوجه به اینکه °E آهن منفی است واکنش )I( انجام شده و باعث سوراخ شدن ظرف خواهد شد. اما 
°E مس مثبت است. پس واکنش نمی دهد، از این رو ظرف مسی برای نگهداری محلول این اسید مناسب تر 

است. 

10 آ( °E کم )منفی( تر نشان دهنده نیم سلول آند است و در آن نیم واکنش اکسایش انجام می شود. این 
ویژگی نشان می دهد در این سلول، نیم واکنش نخست در جهت برگشت انجام خواهد شد و نیم واکنش دوم 

)به عنوان نیم سلول کاتدی( به شکل نوشته شده انجام می شود.
 emf = E°)کاتد( - E°  )0/۸3-( = )آندV( - )-0/۸4V( = +0/01V  

ب( )H2)g سوختی گران، پرانرژی و دوستدار محیط زیست است به همین دلیل تهیه آن ارزشمند است، 
توجه کنید بازده و سرعت کم واکنش امکان جمع آوری ایمن آن را نیز مهیا می کند.

خودارزیابی

1 در محلولی که شامل یون های )+Ni2+ , Sn2+ , Co2( با غلظت های برابر است، تیغه ای از فلز نیکل 
را وارد می کنیم. کدام نمودار غلظت یون های موجود در محلول را با گذشت زمان به درستی نشان می دهد؟

E°)V(Half-Reaction
-0/14Sn2+)aq( + 2e- → Sn)s(
-0/25Ni2+)aq( + 2e- → Ni)s(
-0/28Co2+)aq( + 2e- → Co)s(

[Co ]+2

[Ni ]+2

[Sn ]+2

[Co ]+2

[Ni ]+2

[Sn ]+2

[Co ]+2

[Ni ]+2

[Sn ]+2

[Sn    ]+2

[Ni ]+2

[Co   ]+2

ت( پ( ب(آ( 
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2 در برقکافت مایع منیزیم کلرید مذاب، در مدت معین، 179/2 لیتر گاز کلر در STP تولید شده است. 
)1mol Mg = 24g( در این مدت چند گرم یون منیزیم در کاتد کاهش یافته است؟

 آ( 192                           ب( 19/2                           پ( 96                           ت( 139

آنها کدام است؟  از  این گونه ها و emf سلول گالوانی حاصل  بین  به جدول زیر، واکنش  با توجه   3
نماد فرضی دو عنصر است(.  M  و  N(

E°)V(
0/66M4+ + 4e- → M 
0/39N3+ + 3e- → N

3M + 4N3+ → 3M4+ + 4N        emf = 0/27 V )آ

 4N + 3M4+ → 4N3+ + 3M        emf = 0/27 V )ب 

4N + 3M4+ → 4N3+ + 3M        emf = 1/05 V )پ

3M + 4N3+ → 3M4+ + 4N        emf = 1/05 V )ت

4 با توجه به داده های جدول زیر، کدام گزینه درست است؟

E°)V(
-2/37La3+ + 3e- → La
-0/44Fe2+ + 2e- → Fe
1/50Au3+ + 3e- → Au

-2/37Mg2+ + 2e- → Mg
1/23  VO2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

-0/83  V2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

-2/71  VNa+ + e- → Na

آ( فلزالنتان از منیزیم کاهنده تر است، زیرا بار الکتریکی یون آن بیشتر است.
 ب( واکنش پذیری فلز النتان از آهن بیشتر است. 

پ( فلز طال در محیط های اسیدی توسط اکسیژن خورده می شود.
ت( یون النتان، قوی ترین اکسنده در بین اکسنده های موجود در جدول است.
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5 تمایل فلزها برای از دست دادن الکترون در واکنش های اکسایش ــ کاهش چگونه است؟
 آ( ثابت است. 

ب( برابر با الکترونگاتیویته عناصر است.
پ( بستگی به عنصر گیرنده الکترون دارد.

ت( نسبت به پتانسیل کاهشی استاندارد فلزات تغییر می کند.
6 در مورد پتانسیل کاهش استاندارد یک نیم سلول کدام گزینه درست است؟

آ( به صورت مطلق قابل اندازه گیری است.
ب( به کمک ولت متر می توان آن را اندازه گیری کرد.

پ( با تغییر دما مقدار آن تغییر می کند.
ت( نسبت به یک نیم سلول دیگر قابل اندازه گیری می باشد. 

محلول  و  تیغه  مشترک  مرز  در  می گیرد  قرار  خود  نمک  محلول  درون  فلزی  تیغه  یک  زمانی که   7
می شود. ایجاد   ..............

 آ( اختالف پتانسیل 
ب( انتقال جریان الکتریکی از محلول به تیغه
پ( انتقال جریان الکتریکی از تیغه به محلول

ت( انحالل تیغه در محلول
8 کدام گزینه برای سلول گالوانی درست است؟

آ( جریان الکتریکی با حضور ولت متر در مدار بین کاتد و آند برقرار می شود.
 ب( اختالف پتانسیل سلول گالوانی ناشی از اختالف پتانسیل هر کدام از نیم سلول های به کار رفته در 

سلول گالوانی است. 
پ( برای ایجاد سلول گالوانی نیازی به ایجاد ارتباط بین محلول های دو نیم سلول نیست.

ت( پتانسیل سلول گالوانی با کارکرد آن تغییر نمی کند.
9 در سلول گالوانی مس ــ نقره که در زیر نشان داده شده است به مرور زمان شدت نور المپ .... و 

جرم تیغه مس .... می یابد.
آ( افزایش ــ کاهش

 ب( کاهش ــ کاهش 
پ( ثابت ــ کاهش

محلول مس )II( سولفاتت( کاهش ــ افزایش محلول نقره نیترات
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10 کدام گزینه در مورد نیم سلول استاندارد همواره درست است؟
آ( پتانسیل کاهش استاندارد آن برابر صفر در نظر گرفته می شود.

ب( پتانسیل نیم سلول استاندارد را می توان به صورت مطلق اندازه گیری نمود.
پ( پتانسیل استاندارد آن همواره ثابت است.

 ت( پتانسیل سایر نیم سلول ها را می توان نسبت به آن سنجید.

11 سلول الکترولیتی با الکترود مس خالص در آند و کاتد را غوطه ور در محلول سولفات مس در نظر 
بگیرید. بیان کنید با گذشت زمان جرم آند و کاتد چگونه تغییر می کند؟

آ( مجموع جرم آند و کاتد افزایش می یابد.
ب( مجموع جرم آند و کاتد کاهش می یابد.
 پ( مجموع جرم آند و کاتد تغییر نمی کند. 

ت( با توجه به اختالف پتانسیل اعمالی به سلول الکترولیتی، مجموع جرم آند و کاتد می تواند افزایش و 
کاهش یابد.

12 باتری های قابل شارژ به هنگام شارژ شدن مانند یک سلول .... عمل کرده و با گذشت زمان و شارژ 
کردن های متوالی، کارایی آنها ..... می یابد.

آ( گالوانی ــ افزایش
ب( گالوانی ــ کاهش

پ( الکترولیتی ــ افزایش
 ت( الکترولیتی ــ کاهش 

13 کدام گزینه برای فرایند هال درست است؟
آ( این فرایند هزینه باالیی ندارد.

ب( نمک آلومینیم به شکل محلول در آب در این فرایند به کار می رود.
پ( آلومینیم به شکل ذرات جامد بر روی تیغه کربنی ترسیم می شود.

 ت( در آند و کاتد از گرافیت استفاده می شود. 



198

14 با توجه به واکنش زیر، کدام گزینه درست است؟

MnO4
-)aq( + H2C2O4)aq( + H+)aq( → MnO2)s( + CO2)g( + H2O)l(  

آ( انجام این واکنش، سبب کاهش pH محلول می شود.
 ب( هر اتم منگنز در این واکنش سه درجه کاهش می یابد. 

پ( در این واکنش اتم های اکسیژن، نقش اکسنده دارند.
ت( با مصرف 0/1 مول )H2C2O4)aq، 0/1 مول الکترون مبادله می شود.

 )II( آهن جرم  تفاوت  شود  مصرف  اکسیژن  گاز  مول   0/1 زیر  ـ   کاهش  ـ اکسایش  واکنش  در  اگر   15
است؟ گرم  چند  آهن )III(  هیدروکسید  با  هیدروکسید 

Fe)OH(2 + O2 + H2O → Fe)OH(3  
H = 1 , O = 16 , Fe = 56 ; g  mol-1  

آ( 1/7
ب( 3/2

 پ( 6/۸ 
ت( 9/6

16 اگر در یک سلول سوختی، از متانول به عنوان سوخت استفاده شود، مجموع مقادیر x,  y,  z در 
نیم واکنش:

aCH3OH)l( + bH2O)l( → xCO2)g( + yH+)aq( + ze-  
پس از موازنه کدام است؟

آ( 6
ب( 7

پ( 15
 ت( 13 

ـ کاهش .............، الکترون ها  17 در یک سلول ................ با انجام یک واکنش اکسایشـ 
در مدار بیرونی از .......... به سوی ............ می روند.

آ( گالوانی ــ غیرخودبه خودی ــ کاتد ــ آند
ب( الکترولیتی ــ غیرخودبه خودی ــ کاتد ــ آند

 پ( گالوانی ــ خودبه خودی ــ قطب منفی ــ قطب مثبت 
ت( الکترولیتی ــ خودبه خودی ــ قطب مثبت ــ قطب منفی
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18 کدام گزینه نادرست است؟
 آ( پوشاندن سطح آهن با فلز قلع، نمونه ای از حفاظت کاتدی آهن است. 

ب( سلول های سوختی گونه هایی از سلول های گالوانی هستند.
پ( مقاومت حلبی در برابر خوردگی در مقایسه با آهن گالوانیزه، کمتر است.

ت( در سلول های سوختی، واکنش های شیمیایی در جهت خودبه خودی انجام می گیرند.

19 دانشجویی قصد دارد فلز مس را بر سطح یک قاشق فوالدی 
اندود کند. شکل روبه رو نمایی از سلول آماده شده توسط وی را نشان 

می دهد. کدام گزینه نادرست است؟
آ( سلول مورد نظر، یک سلول الکترولیتی است.

 ب( فلز مس باید به قطب مثبت باتری وصل شود. 
وجود  فوالد  سطح  بر  مس  فلز  اندود  کردن  امکان  عمل،  در  پ( 

ندارد.
ت( فلز مس در قطب کاتد قرار دارد.

20 با توجه به جدول زیر کدام گزینه درست است؟

E°)V(Half-Reaction
1/50Au3+ + 3e- → Au
0/96NO H e NO H O− + −+ + → +3 24 3 2

0/40O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

1/23O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
0/20SO H e H SO H O

− + −+ + → +2
4 2 3 24 2

آ( فلز طال با نیتریک اسید وارد واکنش می شود.
ب( اکسیژن در محیط اسیدی فلز طال را اکسید می کند.

پ( فلز طال در سولفوریک اسید حل می شود.
 ت( یون طال از یون نیترات اکسنده تر است. 
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21 با توجه به داده های جدول، کدام گزینه درباره فلز پالتین نادرست است؟

E°)V(Half-Reaction

1/50Au3+ + 3e- → Au

0/96NO H e NO H O− + −+ + → +3 24 3 2

0/40O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

1/23O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

0/20SO H e H SO H O
− + −+ + → +2

4 2 3 24 2

1/18Pt2+ + 2e- → Pt 

0/75PtCl e Pt Cl
− − −+ → +2

4 2 4

آ( از فلز طال کاهنده تر است.
ب( در محیط های اسیدی با اکسیژن واکنش می دهد.

 پ( قدرت کاهندگی فلز پالتین در حضور یون کلرید افزایش می یابد. 
ت( در سولفوریک اسید حل می شود.
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