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  صفحه15 از 1 صفحه  –اکسایش و کاهش 
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 كاّص –اكسايص 
ِ ی ولش هایغ دص ؿیوی ٍ ػاخت هَتَس الىتشیىی ٍ دیٌام دس فیضیه داى ٍ ؿیوی هایىل فاسادی فیضیه  داى اًگلیؼی وِ وـف تٌضى ٍ تْی

ِ ی تیي ایي دٍ داؿت ِ ی صیادی تِ ؿیوی، الىتشیؼیتِ ٍ ساتغ ایي ػاللِ ٍ تالؽ فاسادی تاػث ؿذ . تٌْا تخـی اص افتخاسات اٍ اػت، ػالل

ِ ای اص ػلَم تِ ًام الىتشٍؿیوی ایداد ؿَد ُ ی ؿیوی ٍ الىتشیؼیتِ اػت. وِ ؿاخ  . الىتشٍى پیًَذ دٌّذ

 

همذاس تاسی اػت وِ یه اتن دس یه رسُ تذػت هی آٍسد ّشگاُ ولیِ پیًَذّای هَخَد دس هَلىَل یًَی  :تعزيف عذد اكسايص 

.  تاؿٌذ
 

هٌظَس اص ؿىؼتي پیًَذ تِ ًفغ . تشای تؼییي ػذد اوؼایؾ یه اتن دس یه رسُ تایذ پیًَذّا تِ ًفغ ػٌلش الىتشًٍگاتیَتش ؿىؼتِ ؿَد

دس ًتیدِ ّش گاُ پیًَذ تِ ًفغ ػٌلشی ؿىؼتِ ؿَد، . ػٌلش الىتشًٍگاتیَتش ایي اػت وِ صٍج الىتشٍى هـتشن سٍی ایي اتن لشاس گیشد

.  اتن داسای تاس هٌفی هی ؿَد ٍ اگش پیًَذ تِ ضشس اتوی ؿىؼتِ ؿَد، آى اتن داسای تاس هثثت خَاّذ ؿذ

 

 

 
 

 ػذد ( :1)مثال 

اوؼایؾ اًوی وِ تا 

هـخق  (*)ػالهت 

ؿذُ اػت سا تؼییي 

.  وٌیذ

 

 

تشای تؼییي ػذد اوؼایؾ اتن ّا دس تشویة ّای  . سٍؽ فَق تْتشیي سٍؽ تشای تؼییي ػذد اوؼایؾ اتن ّا دس تشویة ّای آلی اػت

. هؼذًی اص لَاػذ صیش اػتفادُ هی وٌین

                                      , He , N2 , O3 , P4 , S8. ػذد اوؼایؾ ّش ػٌلش تِ حالت آصاد هؼاٍی كفش اػت (1

Fe.                   ػذد اوؼایؾ تشای یَى ته اتوی تشاتش تا تاس آى اػت  (2
+2

 , Cl
-  

  K3Fe(CN)6.    ػذد اوؼایؾ فلضّا دس تشویة ّا هؼوَال هثثت ٍ تشاتش ظشفیت فلض اػت (3

. ًافلضّا دس تشویة تا ػٌلشّای الىتشٍپَصیتیَتش اص خَد، ّوَاسُ داسای ػذد اوؼایؾ هٌفی ٍ تشاتش تا هْن  تشیي ظشفیت خَد ّؼتٌذ (4
   PCl5  

 .اػت- 1اػت، تٌْا دس ّیذسیذّای فلضی ػذد اوؼایؾ ّیذسٍطى هؼاٍی + 1ػذد اوؼایؾ ّیذسٍطى دس ػوَم تشویة ّا  (5

H2SO4 , NaHCO3 , CH2—CH2—OSO3H                                           NaH . CaH2                    
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sa_ 

  صفحه 15 از 2صفحه 

 : هگش دس هَاسد هٌذسج دس خذٍل صیش. اػت (- 2 )ػذد اوؼایؾ اوؼیظى دس ػوَم تشویة ّا  (6

 

 ػذد اوؼایؾ  (تشویة ّا  )تشویة 

OF2  2+ 

HOF 0 

 : پش اوؼیذّا

  H2O2 –پش اوؼیذ ّیذسٍطى 

  M2O2 –پشاوؼیذ فلض للیایی 

 MO2 –پشاوؼیذ فلض للیایی خاوی 

1- 

 -5/0 ػَپش اوؼیذّا 

 

.  هدوَع ػذد اوؼایؾ اتن ّای هَخَد دس یه رسُ تا تاس آى رسُ تشاتش اػت (7

.   ػذد اوؼایؾ اتوی سا وِ صیش آى خظ وـیذُ ؿذُ اػت، هؼیي وٌیذ ( :2 )مثال 
MnO4

2-
                                                  K2Cr2O7                 

Na2S2O3                                                 KClO3                   
 ػذد اوؼایؾ گَگشد دس وذام رسُ تا تمیِ هتفاٍت اػت؟   ( :3 )مثال 

 1 )SO2  2 )SF4  3 )Na2SO3  4 )Na2SO4  

.  دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

PO4 دس وذام گضیٌِ ػذد اوؼایؾ اتوی وِ صیش آى خظ وـیذُ اػت تا ػذد اوؼایؾ اتن فؼفش دس  ( :4 )مثال 
 تفاٍت داسد؟  -3

 1 )ClF5  2 )N2O5  3 )H2S2O7  4 )HNO3  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

C6H5O ّای هَخَد دس  هدوَع ػذد اوؼایؾ اتن( :5)مثال 
 وذام همذاس صیش اػت؟  -

 1 )2 -2 )1 -3 )1 +4 )2  +

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

ِ ای اص اتوْا داسای تاس هـخلی تاؿٌذ، هی تَاى ّوِ آًْا سا یه اتن تا ػذد اوؼایؾ هؼاٍی آى تاس دس ًظش گشفت (8 .  اگش هدوَػ

.  ػذد اوؼایؾ اتوی وِ صیش آى خظ وـیذُ ؿذُ اػت سا هحاػثِ وٌیذ : ( 6 )مثال 
K4Fe(CN)6                                                (NH4)2CrO4                                        Fe2(SO4)3  

 

 : تعزيف اكسايص ٍ كاّص 

 : تعزيف قذيوی  (الف

ُ ای دس یه ٍاوٌؾ اوؼیظى تگیشد  ُ ای وِ اوؼیظى اص . اوؼیذ ؿذُ اػت (یا ّیذسٍطى اص دػت تذّذ  )هغاتك ایي تؼشیف اگش هاد هاد

. واّیذُ ؿذُ اػت (ّیذسٍطى تگیشد  )دػت تذّذ 

 اوؼیظى اص دػت دادُ ٍ واّیذُ ؿذُ اػت، حال آًىِ وشتي V2O5 +2 CO  V2O3 + 2CO2 دس ٍاوٌؾ V2O5تِ ػٌَاى هثال 

 . هًََوؼیذ تا اص گشفتي اوؼیظى اوؼیذ ؿذُ اػت

 : تعزيف الكتزًٍی (ب
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  صفحه15 از 3 صفحه  –اکسایش و کاهش 

هغاتك ایي تؼشیف اگش دس یه ٍاوٌؾ ػٌلشی الىتشٍى تگیشد واّیذُ ؿذُ اػت ٍ ػٌلشی وِ الىتشٍى اص دػت هی دّذ، اوؼیذ ؿذُ 

اص آًدا وِ اص دػت دادى یا گشفتي الىتشٍى تِ تٌْایی سخ ًوی دّذ ٍاوٌـی فشضی وِ دس آى یه ػٌلش تٌْا الىتشٍى اص دػت . اػت

ِ ای وِ الىتشٍى اضافی تالی ًواًذ، یه ٍاوٌؾ . تذّذ ٍ یا الىتشٍى تگیشد یه ًین ٍاوٌؾ ًاهیذُ هی ؿَد اص خوغ دٍ ًین ٍاوٌؾ تِ گًَ

.   واّؾ تذػت هی آیذ–اوؼایؾ 

Fe  Feًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ                                      
2+

 + 2e 

Cu        ًین ٍاوٌؾ واّؾ                                  
2+

 + 2e  Cu 
 

Fe + Cu واّؾ                   –ٍاوٌؾ اوؼایؾ 
2+

  Cu + Fe
2+

  

 : تعزيف تز اساس تغییز عذد اكسايص (ج

ُ ای واّؾ یاتذ، واّیذُ ؿذُ اػت .  اگش ػذد اوؼایؾ یه رسُ دس یه ٍاوٌؾ، افضایؾ یاتذ، اوؼیذ ؿذُ اػت ٍ اگش ػذد اوؼایؾ رس

اص ػَی دیگش ػذد .  افضایؾ یافتِ ٍ ایي ػٌلش اوؼیذ ؿذُ اػتCO + Cl2  COCl2تِ ػٌَاى هثال ػذد اوؼایؾ وشتي دس ٍاوٌؾ 

.  اوؼایؾ ولش ون ؿذُ ٍ دس ًتیدِ ایي ػٌلش واّیذُ ؿذُ اػت

.   ػٌلشی وِ اوؼیذ هی ؿَد واٌّذُ اػت ٍ ػٌلش اوؼٌذُ خَد واّیذُ هی ؿَد:تذكر

 

 ػاهل واٌّذُ وذام اػت؟  2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 دس فشایٌذ  ( :7 )مثال

 1 )Mn
VII+  2 )O

II—  3 )O2  4 )K
+  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

ٍلی .  دٌّذ ًوایؾ هی(… ,3 ,2 ,1 ) یا اػذاد ٌّذی ( … )اگش یه یَى دس هحلَل آتی پایذاس تاؿذ، تاس آى سا تا اػذاد ػشتی 

.   ؿَد اػتفادُ هی( … ,I, II, III )اگش یَى تِ تٌْایی ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ، اص اػذاد یًَاًی 

 .  تیـتش تاؿذ، دس هحلَل آتی پایذاس ًیؼتٌذ3 یَى ّایی وِ لذس هغلك تاس آى ّا اص :تذكر

 

 :  كاّص –ٍاكٌص اكسايص 

.   واّؾ ًاهیذُ هی ؿَد–فشایٌذی وِ دس آى ػذد اوؼایؾ ػٌلشّا تغییش وٌذ، فشایٌذ اوؼایؾ 

 واّؾ ًیؼت؟  – وذام فشایٌذ اص ًَع اوؼایؾ  ( :8 )مثال 

 1 )CO + Cl2  COCl2   2 )Cl2 + NaOH  NaClO + NaCl + H2O   

 3 )FeCl2 + CuSO4  Fe2(SO4)3 + CuCl  4 )FeS + HCl  FeCl2 + H2S   

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

واّؾ تش اػاع اوؼیظى ٍ ّیذسٍطى تا تؼشیف آى تش اػاع ػذداوؼایؾ هٌغثك -  دس وذام گضیٌِ تؼشیف اوؼایؾ  ( :9 )مثال 

 ًیؼت؟ 

 1 )H2(g) + O2(g)  H2O(g)  2 )H2(g) + Na(l)  NaH(s)  

 3 )NO2(g) + CO(g)  NO(g) + CO2(g)  4 )Fe2O3(s) + CO(g)  Fe(s) + CO2(g)  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 دس وذام گضیٌِ اوؼیظى ػاهل واٌّذُ اػت؟   ( :10 )مثال 
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  صفحه 15 از 4صفحه 

 1 )O2(g) + F2(g)  F2O(g)  2 )C(s) + O2(g) CO2(g)  

 3 )CH4(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(l)  4 )O2(g) + Cl2(g)  Cl2O(g)  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

: خَد ٍاكٌص اكسايص خَدتِ
ِ خَد ٍاوٌـی اػت وِ دس آى یه ًَع ػٌلش ّن اوؼیذ ٍ ّن واّیذُ هی ؿَد .   ٍاوٌؾ اوؼایؾ خَدت

وذام ٍاوٌؾ تا تمیِ هتفاٍت اػت؟   : (11)هثال 

 1 )Fe(s) + HCl(aq)  FeCl2(aq) + H2(g)   

 2 )H2O2(l)  H2O(l) + O2(g)   

 3 )NO2(g) + H2O(l)  HNO3(aq) + NO(g)   

 4 )Cl2(g) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O(l) 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 :  ّای آلی  كاّص تزكیة–اكسايص 

.  ّشگاُ یه تشویة آلی دس یه هشحلِ اوؼیذ ؿَد، دٍ اتفاق سٍی هی دّذ

تؼذاد پیًَذّای تیي وشتٌی وِ حاهل اتن اوؼیظى اػت تا اوؼیظى یىی   (1 

.   افضٍدُ هی ؿَد

 تا ّیذسٍطى یىی  تؼذاد پیًَذّای تیي وشتٌی وِ حاهل اتن اوؼیظى اػت (2 

.   ؿَد ون هی

 

 

 

 

خَاف  ).  اگش اتوی وِ تا اوؼیظى هتلل اػت، تا ّیذسٍطى پیًَذ ًذاؿتِ تاؿذ، تشویة دس فشایٌذ اوؼایؾ ؿشوت ًوی وٌذ ( :1 )تذكر 

  (واٌّذگی ًذاسد 

.   وٌٌذدس فشایٌذ اوؼایؾ ؿشوت ًوی (تِ غیش اص هتاًَییه اػیذ  )ّا ٍ اػیذّا  تِ ّویي دلیل وتَى

:   هی تَاى اوؼایؾ تشویة ّای آلی سا دٍ یا ػِ هشحلِ اداهِ داد ( :2 )تذكر 

 

 

 

 

 

MnO4 )ّای پشهٌگٌات ٍ اػیذّای لَی  هخلَط ًوه  ( :3 )تذكر 
-
 , H

+
.   ی لَی اػت یه اوؼٌذُ( 

.   آلذّیذّا ٍ وتَى ّا سا اص اوؼایؾ الىل ّا تْیِ هی وٌٌذ ( :4 )تذكر 
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  صفحه15 از 5 صفحه  –اکسایش و کاهش 

ُ ّای لَی ّؼتٌذ ( :5 )تذكر  .  آلذّیذّا تش خالف وتَى ّا واٌّذ

.   وٌٌذ تؼییي هیOHًَع الىل ّا سا تا تَخِ تِ تؼذاد اتن وشتي هتلل تِ وشتي حاهل گشٍخ  ( : 6 )تذكر  

ٍ الىل ّای ًَع ػَم . تذیي تشتیة اص اوؼایؾ الىل ّای ًَع اٍل یه آلذّیذ ٍ اص اوؼایؾ الىل ّای ًَع دٍم یه وتَى حاػل هی ؿَد

. دس ٍاوٌؾ اوؼایؾ ؿشوت ًوی وٌٌذ

  

 ی صیش دس هماتل اوؼایؾ هماٍهت هی وٌذ؟   وذام هادُ ( :12 )مثال 

اتاًَل   (4هتاًَییه اػیذ   (3اتاًال   (2اتاًَییه اػیذ   (1 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

ُ ی صیش دس هماتل اوؼایؾ هماٍهت ًوی وٌذ؟   ( :13 )مثال   وذام هاد

پشٍپاًَییه اػیذ   (4هتاًَل   (3تَتاًَل  -2-هتیل-2( 2پشٍپاًَى   (1 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 ؿَد؟  یه آلذّیذ تَلیذ هی اص اوؼایؾ وذام هادُ  ( :14 )مثال 

پشٍپاًال   (4تَتاًَل  -2-هتیل-2( 3تَتاًَل  -2( 2تَتاًَل  -1( 1 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 ؿَد؟  یه وتَى تَلیذ هی اص اوؼایؾ وذام هادُ  ( :15 )مثال 

پشٍپاًال   (4تَتاًَل  -2-هتیل-2( 3تَتاًَل  -2( 2تَتاًَل  -1( 1 

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 تْیِ ( Fe , Ag ) ٍ دس حضَس واتالیضگش ( C°500 ) دس دهای تاال  ی اوؼیظىٍػیلِ  هتاًال سا اص اوؼایؾ هتاًَل تِ ( :16 )مثال 

    O=16     C=12     H=1 گشم هتاًَل چٌذ گشم هتاًال تْیِ هی ؿَد؟             6/1اص اوؼایؾ .  وٌٌذهی
2CH3OH(l) + O2(g)  2HCHO(g) + 2H2O(l)  

 1 )3  2 )2  3 )5/1  4 )1  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

تغییش ػذداوؼایؾ اتن وشتي حاهل گشٍُ ّیذسٍوؼیل دس ٍاوٌؾ صیش وذام همذاس صیش اػت؟   : (17)هثال 
CH3CH2OH  CH3CHO  

 1 )0 2 )1 3 )2 4 )3  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

تغییش ػذداوؼایؾ اتن وشتي حاهل گشٍُ ّیذسٍوؼیل دس ٍاوٌؾ صیش وذام همذاس صیش اػت؟   : (18)هثال 
CH3CH2OH  CH3COOH  

 1 )5 2 )4 3 )3 4 )2  

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 

 

الكتزٍضیوی 

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



ضیوی پیص داًطگاّی                                                                                                               هٌْذس ضیزی  : درس 
 

 

sa_ 

  صفحه 15 از 6صفحه 

 ی یه اثش ؿیویایی الىتشٍؿیوی سا ػلن اػتفادُ اص اًشطی الىتشیىی تشای اًدام یه ٍاوٌؾ ؿیویایی یا تَلیذ اًشطی الىتشیىی تِ ٍػیلِ

.  تؼشیف هی وٌٌذ

 :(الكتزٍد)ًین سلَل
. ؿَد ّای اوؼایؾ یا واّؾ تِ تٌْایی اًدام هی ظشفی خیالی اػت وِ دس آى یىی اص ٍاوٌؾ

ای وِ دس  هیلِ. ٍ یه هحلَل ّادی داسد وِ الىتشٍلیت ًام داسد. ّش الىتشٍد ؿاهل یه هیلِ ّادی اػت

هؼوَال الىتشٍد اص خٌغ یه .  ّای ّواى فلض اػت، الىتشٍد ًاهیذُ هی ؿَدهداٍست هحلَل حاٍی یَى

  .فلض ٍ الىتشٍلیت حاٍی یَى ّای آى فلض اػت

 ی ؿَد وِ اگش یه سػاًای الىتشًٍی دس تواع تا یه سػاًای یًَی لشاس گیشد، هدوَػِ گاّی گفتِ هی

 . حاكل الىتشٍد ًاهیذُ هی ؿَد

 

 

 گاّی ایي هَسد وِ یىی اص اخضاء سا تِ كَست هیلِ ّادی دسآٍسین اهىاى پزیش ًیؼت دس ایي 

. خَاّذ تَد (Pt)كَست الىتشٍد یه ّادی تی اثش هاًٌذ گشافیت یا پالتیي

 

 

 

 :(الكتزٍد استاًذارد)ًین سلَل استاًذارد
ًین ػلَل سا ًین ػلَل ,  اتوؼفش تاؿذ1 ٍ فـاس ّش گاص هؼاٍی 1M اگش دس یه ًین ػلَل غلظت ّش گًَِ تِ حالت هحلَل هؼاٍی

. ًاهٌذ اػتاًذاسد هی

. اػتاًذاسد فؼالیت ّش گًَِ هؼاٍی یه اػت(ًیوِ پیل)تْتش اػت تگَیین دس ًین ػلَل 

M(s)  M ّای فلض تا فلض هداٍس هی ؿًَذ، تؼادل ٍلتی دس یه ًین ػلَل یَى
n+

 + neاص آًدا وِ ثاتت چٌیي تؼادل ّایی .  دّذ سخ هی

.  هؼلَم ًیؼت ًوی  تَاى تؼییي وشد وِ ایي ٍاوٌؾ تِ وذام خْت توایل تیـتشی داسد

 . ّش یه اص ایي ًین ػلَل ّا یه پتاًؼیل داسًذ وِ پتاًؼیل واّؾ ًاهیذُ هی ؿَد

 دٌّذ ٍ یىای آى  ًوایؾ هی°Eٍ تا . اگش ًین ػلَل، ًین ػلَل اػتاًذاسد تاؿذ، پتاًؼیل واّؾ سا پتاًؼیل واّؾ اػتاًذاسد هی ًاهٌذ

.   اػت(V)ٍلت 

 

واّؾ سا - همیاػی اػت ًؼثی وِ هیضاى توایل رسات تِ خزب الىتشٍى دس ٍاوٌؾ ّای اوؼایؾ:(پتاًسیل احیاء)پتاًسیل كاّص

 (تِ ػثاست دیگش پتاًؼیل واّؾ همیاػی ًؼثی اػت تشای ًوایؾ توایل رسات تِ خزب الىتشٍى رسات دیگش  ).دّذ ًوایؾ هی

اػت + 34/0ٍ- 76/0،- 44/0،- 2/2وِ تِ تشتیة  D,C,B,A فلض 4 تا تَخِ تِ همادیش پتاًؼیل واّؾ اػتاًذاسد : (19 )مثال 

. هؼیي وٌیذ وذام رسُ صیش توایل تیـتشی تشای خزب الىتشٍى داسد

 1)A- 2)D 3)B+ 4)C+ 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

Pt

Fe
2+

Fe
3+

M

M
+
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  صفحه15 از 7 صفحه  –اکسایش و کاهش 

اص آًدا وِ اًذاصُ گیشی پتاًؼیل تِ عَس هدضا اهىاى ًذاسد ّوَاسُ هشخؼی تِ ػٌَاى پتاًؼیل كفش اًتخاب ؿذُ ٍ اختالف پتاًؼیل 

 (S.H.E)دسؿیوی پتاًؼیل الىتشٍد اػتاًذاسد ّیذسٍطى. ؿَد ّش هَسد تا ایي هشخغ تِ ػٌَاى پتاًؼیل آى هَسد دس ًظش گشفتِ هی

. ؿَد تِ ػٌَاى هشخغ كفش دس ًظش گشفتِ هی

 

   ( SHE ): ًین سلَل استاًذارد ّیذرٍژى 
.   اػیذ ّیذسٍولشیه اػت1Mدس ایي ًین ػلَل هحلَل الىتشٍلیت یه هحلَل 

.  الىتشٍد یه هیلِ اص خٌغ پالتیي اػت وِ سٍی آى تا پالتیي آتىاسی ؿذُ اػت

ِ ای لشاس داسد وِ گاص ّیذسٍطى تا فـاس یه آتوؼفش دس وٌاس آى   ایي هیلِ دس یه غالف ؿیـ

. پتاًؼیل واّؾ تشای ایي ًین ػلَل هؼاٍی كفش دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.  خشیاى داسد

 دسػت ًیؼت؟  (SHE) ی وذام هَسد دس تاسُ : ( 20 )هثال 

.   اػت1 ی هدلَل دس آى هؼاٍی غلظت ّش گًَِ (1 

 2 )pH اػت1 هحلَل الىتشٍلیت هؼاٍی  .

.   ی ّادی اص خٌغ پالتیي اػتهیلِ (3 

.  پتاًؼیل آى هؼتمل اص دها دس ًظش گشفتِ هی ؿَد (4 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 :(سزی الكتزٍضیویايی-جذٍل پتاًسیل احیاء)جذٍل پتاًسیل كاّص
خذٍل حاكل سا خذٍل ,  اًذاصُ گیشی وشدُ ٍ تِ ؿىل صیش هشتة وٌینS.H.E ّش گاُ اختالف پتاًؼیل ًین ػلَل ّای هختلف سا تا

 .پتاًؼیل واّؾ هی ًاهٌذ

ایي هَاد .  وَچىتشی داسًذ دس تاال آٍسدُ هی ؿًَذEدس ایي خذٍل وِ هؼوَال تِ كَست ػوَدی آٍسدُ هی ؿَد صٍج ّایی وِ  

 (احیاء وٌٌذُ)توایل ووی تشای خزب الىتشٍى داسًذ ٍ تِ ساحتی الىتشٍى اص دػت هی دٌّذ تذیي تشتیة واٌّذُ 

. لَی ّؼتٌذ (اوؼیذ وٌٌذُ)ایي هَاد اوؼٌذُ. تضسگتشی داسًذ دس پاییي آٍسدُ هی ؿًَذ Eلَی ّؼتٌذ ٍ آًْا وِ 

 
 

  Al ٍ Mn تاال  واٌّذُ لَی  فلضات للیایی، للیایی خاوی، 

  —2H2O + 2e ——> H2 + 2OH   واّؾ آب 

...     فلضات هؼوَلی هاًٌذ سٍی، آّي، وثالت ٍ 

  2H+ + 2e ——> H2    E°=0.00   ّیذسٍطى 

    هَاد داسای پتاًؼیل هثثت 

   هغ، ًمشُ، خیَُ یذ ٍ تشم  

  2H2O ——> 4H+ + O2 + 4e پاییي  اوؼٌذُ لَی  اوؼایؾ آب 

    ولش، فلَئَس، پالتیي ٍ عال 
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sa_ 

  صفحه 15 از 8صفحه 

 

 : ( سلَل گالَاًیك – سلَل ٍلتايی –پیل الكتزٍضیوی )سلَل الكتزٍضیوی 

. دػتگاّی اػت وِ دس آى اًشطی ؿیویایی ٍاوٌؾ ّا تِ اًشطی الىتشیىی تثذیل هی ؿَد

. ّش ػلَل هتـىل اص دٍ ًین ػلَل اػت وِ اص عشیك دٍ هذاس خاسخی تِ یىذیگش هتلل هی ؿًَذ

. هٌتمل هی ؿَد(پتاًؼیل هثثت تش) تضسگتشی داسد °Eتِ لغثی وِ (پتاًؼیل هٌفی تش)ووتشی داسد °E الىتشٍى اص ػلَلی وِ

  Fe ———> Fe2+ + 2e ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ  

 ( Ag+ + e ———> Ag )2 ًین ٍاوٌؾ واّؾ  

 

  Fe + 2Ag+ ——> Fe2+ + 2Ag ٍاوٌؾ ولی ػلَل           

 

 

. اص خوغ دٍ ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ ٍ واّؾ ٍاوٌؾ ولی پیل تذػت هی آیذ

آًذ ًاهیذُ هی ؿَد وِ لغة هٌفی ػلَل , لغثی وِ الىتشٍى اص آى خاسج هی ؿَد ٍ ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ دس آى اًدام هی ؿَد

. الىتشٍؿیویایی اػت

واتذ ًاهیذُ هی ؿَد وِ لغة هثثت ػلَل ,لغثی وِ الىتشٍى تِ آى ٍاسد هی ؿَد ٍ ًین ٍاوٌؾ واّؾ دس آى اًدام هی ؿَد

. الىتشٍؿیویایی اػت

  دس هحلَل یَى ّای ّواى فلض لشاس داسد ٍ پتاًؼیل هثثت داسد سا تMِ ّش گاُ ًین ػلَلی وِ دس آى هیلِ ای اص فلض  ( :21 )مثال 

SHE هتلل وٌین وذام پذیذُ سخ هی دّذ؟ 

.  اوؼیذ هی ؿًَذH2هَلىَل ّای (2.  واّیذُ هی ؿَد+M یَى ّای(1 

 3)SHE  ّش ػِ (4 آًذ اػت

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 (:e.m.f-ًیزٍی هحزكِ پیل)ًیزٍی الكتزٍهَتَری

:                تشای اًذاصُ گیشی آى اص ساتغِ صیش اػتفادُ هی ؿَد.  اختالف پتاًؼیل دٍ ػش پیل اػت ٍلتی وِ خشیاًی اص آى ػثَس ًىٌذ

E° pill=E° (+) -E° (—) = E° (cat) - E° (ano) تِ ػٌَاى هثال، دس ػلَل فَق داسین :

 

 

  °Eهؼیي وٌیذ ,  ٍلت تاؿذ1 هؼاٍی (Y-Cu) ػلَل °E ٍلت ٍ 4/1 هؼاٍی (X-Cu) ػلَل  °E دس كَستی وِ  ( :22 )مثال 

 وذام اػت؟ (X-Y)ػلَل 

 1)4/2 2)4/0 3)2/1 4)45/0 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

  °Eهؼیي وٌیذ ,  ٍلت تاؿذ1 هؼاٍی (Cu-Y) ػلَل °E ٍلت ٍ 4/1 هؼاٍی (X-Cu) ػلَل  °Eدس كَستی وِ  ( : 23 )هثال 

 وذام اػت؟ (X-Y)ػلَل 

 1)4/2 2)4/0 3)2/1 4)45/0 

AgFe

Fe
2+

SO4
2—

Ag
+

NO3
—

e
e

NO3
—

NO3
—

KNO3
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  صفحه15 از 9 صفحه  –اکسایش و کاهش 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 : emfپیص تیٌی اًجام پذيزی ٍاكٌص ّا تِ كوك 

ػپغ تِ ووه هؼادلِ ٍاوٌؾ لغة ّای . تشای ایي هٌظَس تایذ اتتذا تلَس وٌین وِ لشاس اػت ٍاوٌؾ دس یه ػلَل اتفاق افتذ

ٍاوٌؾ ّای اًدام ,  وَچىتشی داؿتِ تاؿذE دس اًتْا اگش لغثی وِ تایذ الىتشٍى اص دػت تذّذ.هثثت ٍ هٌفی سا تـخیق دّین

. پزیش اػت ٍ دس غیش ایٌلَست اًدام پزیش ًیؼت

. اًدام پزیشی ّش یه اص ٍاوٌؾ ّای صیش سا تحمیك وٌیذ, دادُ ؿذُ  E تا تَخِ تِ همادیش   (:24 )مثال

A)Sn4++Fe2+                Sn2+ +Fe3+        E Fe3+/Fe2+ =+0/77    E Sn4+/Sn2+=+0/15 
 

B)Cl2+2Br —                               E° Cl2/Cl—=+1/36        E° Br2/Br—=+1/06    

 

 

سا تِ ووه یه لاؿك ّن صد؟  (II)آیا هی تَاى هحلَل ػَلفات هغ   ( :25 )مثال

E°  Cu2+/Cu=+0/34                 E°  Fe2+/Fe=-0/44                                    
 
 

 

 گاص ّیذسٍطى تْیِ وشد؟ Mتش فلض (اػیذ ولیشیذسیه) آیا هی تَاى اص اثش هحلَل هَالس اػیذ ّیذسٍولشیه  ( :26 )مثال

E M+/M=+0/8                                                                              
 

 

 

  : ّای غلظتی سلَل

Mدس یه ًین ػلَل یَى ّای فلض دس هداٍست فلض لشاس داسد ٍ تؼادل 
n+

(aq) + ne  M(s)ثاتت تؼادل سا .  دس آى تشلشاس اػت

 تَاى تِ كَست هی
 


nM

K
1

.  دس ًظش گشفت 

اص آًدا وِ ثاتت تؼادل دس دهای ثاتت تایذ ثاتت تاؿذ، اگش همذاس یَى ّای الصم تیـتش اص همذاس هداص تاؿذ، یَى ّای فلض تاسّای هٌفی 

اص آًدا وِ الىتشٍى ّای ػغح فلض ون هی ؿًَذ، تاس هثثت هیلِ تیـتش . هَخَد دس ػغح فلض سا دسیافت وشدُ ٍ اتن فلض تثذیل هی ؿًَذ

.  ؿذُ ٍ دس ًتیدِ پتاًؼیل ػلَل افضایؾ هی یاتذ

.  تذیي تشتیة هی تَاى گفت اص دٍ ًین ػلَل آى وِ غلظت یَى ّای هثثت دس آى تیـتش اػت، پتاًؼیل هثثت تشی داسد

حال اگش دٍ ًین ػلَل وِ تفاٍت آى ّا دس غلظت یَى ّا اػت، تِ یىذیگش هتلل وٌین، الىتشٍى ّا اص ًین ػلَلی وِ پتاًؼیل ووتشی داسد 

تا واس وشدى ایي . چٌیي ػلَلی سا ػلَل غلظتی هی ًاهٌذ. تِ ًین ػلَل دیگش هٌتمل هی ؿَد (ًین ػلَلی وِ یَى ّای هثثت آى ووتش اػت)

ػلَل، سفتِ سفتِ غلظت یَى ّا دس دٍ هحلَل تغییش وشدُ ٍ تِ یه دیگش ًضدیه هی ؿًَذ تا اختالف غلظت ٍ دس ًتیدِ اختالف پتاًؼیل 

.  دٍ هحلَل هؼاٍی كفش گشدد
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sa_ 

  صفحه 15 از 10صفحه 

 تا تَخِ تِ ؿىل هماتل وذام گضیٌِ دسػت ًیؼت؟   ( :27 )مثال 

.  آًذ اػت (1)الىتشٍد  (1 

.  واّؾ سخ هی دّذ (1)دس الىتشٍد  (2 

Feغلظت یَى ّای  (3 
 .  یاتذواّؾ هی (2) دس هحلَل الىتشٍد +3

.  واّؾ هی یاتذ (1) ی آّي دس الىتشٍد اص خشم تیغِ (4 

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

:  پتاًسیل سلَل غلظتی 

ِ ی پتاًؼیل ػلَل غلظتی سا هی  تَاى اص ساتظ
2

1

][

][
log

059/0





n

n

M

M

n
Eدس ایي ساتغِ كَست وؼش هشتَط تِ غلظت . هحاػثِ وشد

.  (آًذ  ). یَى دس ًین ػلَلی اػت وِ غلظت آى ووتش اػت

Cu]یه ػلَل غلظتی، ... دس  : ( 28 )هثال 
2+

]=0/2 M دس ًین ػلَل دیگش ٍ [Cu
2+

]=0/1 Mدس ّش  )اػت؟ ... پتاًؼیل ػلَل .  اػت

  (.  ای اص هغ دس هداٍست الىتشٍلیت لشاس داسددٍ ًین ػلَل هیلِ

31088/8- آًذ  (1   2)  31088/8- واتذ  3)  048/0- واتذ  (4 048/0- آًذ 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 : اًَاع سلَل ّای الكتزٍضیویايی 

ِ ی ولی تمؼین هی وٌٌذ .  ػلَل ّای الىتشٍؿیویایی سا تِ دٍ دػت

ِ خَد اًدام هی گیشد ٍ تشاثش ٍلَع آى ّا : ػلَل ّای گالَاًی  ( آ ػلَل ّایی ّؼتٌذ وِ ّش دٍ ٍاوٌؾ الىتشٍدی آى ّا تِ عَس خَدت

ایي ػلَل ّا خَد تِ . اص ایي ػلَل ّا تِ ػٌَاى هٌثغ اًشطی الىتشٍؿیویایی یاد هی ؿَد. اًشطی ؿیویایی تِ اًشطی الىتشیىی تثذیل هی ؿَد

.  دٍ دػتِ تمؼین هی ؿًَذ

.  تاتشی ّا ٍ ػلَل ّای ػَختی وِ لاتل ؿاسط ًیؼتٌذ: ػلَل ّای ًَع اٍل  (1- آ

ُ ای وِ لاتل ؿاسط ّؼتٌذ: ػلَل ّای ًَع دٍم  (2- آ ایي ػلَل ّا ّن تِ ػٌَاى یه ػلَل گالَاًی ٍ ّن تِ ػٌَاى یه . ػلَل ّای اًثاس

.  ػلَل الىتشٍلیتی ػول هی وٌٌذ

 ػلَل ّایی سا وِ تاسّا هی تَاى ؿاسط ًوَدُ ٍ هَسد اػتفادُ لشاس داد دس وذام دػتِ اص ػلَل ّای صیش اػت؟   ( :21 )مثال 

ُ ای   (4ػلَل گالَاًی ًَع دٍم   (3ػلَل گالَاًی ًَع اٍل  (2ػلَل ّای الىتشٍلیتی  (1  ػلَل ّای اًثاس

. دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

:   ّای سَختی سلَل
دس ایي ػلَل ّا تِ هٌظَس تَلیذ خشیاى تشق یه ػَخت گاصی ؿىل تِ آساهی . ػلَل ّای ػَختی، ػلَل ّای گالَاًی اص ًَع اٍل ّؼتٌذ

ُ ّا تشای تاهیي تشق . اص ایي ػلَل ّا تشای تاهیي تشق ٍ آب آؿاهیذًی فضاپیواّا اػتفادُ هی وٌٌذ. اوؼیذ هی ؿَد اخیشا ایي دػتگا

ِ  ی ػٌگیي ٍػثه ًیض اػتفادُ هی ؿًَذ ِ ی ٍػایل ًملی دس ایي دػتگاُ هؼوَال ّیذسٍطى تِ ػٌَاى . تیواسػتاى ّا ٍ تاهیي ًیشٍی هحشو

.   ػَخت هلشف هی ؿَد ٍلی اخیشا اص هَاد دیگشی هاًٌذ هتاى ًیض تِ ػٌَاى ػَخت اػتفادُ هی ؿَد

 

Fe
3+

 0.1 M Fe
3+

 0.8 M

FeFe

(1) (2)
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  صفحه15 از 11 صفحه  –اکسایش و کاهش 

 :گیزی اس آى  ّای پیص خَردگی ٍ راُ 
ّویي ٍاوٌؾ پزیشی .  ای وِ تواهی فلضّا تِ غیش اص عال سا هؼتمیواً اوؼیذ وٌذ اػت، تِ گًَِ پزیشیاوؼیظى ػٌلش تؼیاس ٍاوٌؾ

تِ خشد ؿذى ٍ . اوؼیظى ّوشاُ تا توایل آّي ٍ فَالد تِ صًگ صدى، تِ هشٍس صهاى ػثة خشد ؿذى ٍ فشٍسیختي ایي فلضّا هی ؿَد

 . فشٍسیختي فلضّا تش اثش الؼایؾ خَسدگی گفتِ هی ؿَد

تشای اًدام . ایي فشایٌذ دس هحیظ ّای الىتشٍلیت تْتش اًدام هی ؿَد. واّؾ اػت-ًَػی فشایٌذ اوؼایؾ(خَسدگی)صًگ صدى

H3O ّای حتی آب تاساى خالق ّن حاٍی همذاسی یَى. الصم اػت (هحیظ الىتشٍلیت)صًگ صدى، اوؼیظى َّا، یَى ٍ سعَتت 
- ٍ 

HCO3
ایي یَى ّا تِ ووه آب ٍ اوؼیظى تاػث هی ؿَد وِ .  اوؼیذ دس آب تاساى اػت اػت وِ حاكل اص حل ؿذى گاص وشتي دی-

 . فلضّایی وِ دس  هداٍست تاساى ّؼتٌذ خَسدُ ؿًَذ

 . ٍاوٌؾ ّایی وِ تاػث صًگ صدى آّي هی ؿَد سا هی تَاى تِ ؿىل صیش خالكِ وشد

Fe(s)  Fe:       ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ 
2+

 + 2e 

O2(g) + 2H2O(l) + 4e  4OH:    ًین ٍاوٌؾ واّؾ 
-
(aq) 

Fe ّای یَى
ایي سػَب ًیض اوؼیذ هی ؿَد ٍ تِ .  دٌّذ سػَب هیFe(OH)2تِ كَست  (هذاس خاسخی  )ٌّگام ػثَس اص آب  +2

.   ؿَدتثذیل هی ( Fe2O3.3H2O یا Fe(OH)3 ) اوؼیذ آتپَؿیذُ (III)آّي
Fe

2+
(aq) + 2OH

-
(aq)  Fe(OH)2(s) 

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

 

دس ایٌدا ًیض هاًٌذ ػایش ػلَل ّا ٍاوٌؾ واّؾ دس هحل دیگشی اًدام 

 . هی ؿَد

 

 

 

 

 

: ّای هختلفی ٍجَد دارد تزای جلَگیزی اس سًگ سدى رٍش

سًگ , تشای ایي هٌظَس هی تَاى فلض سا سٍغي واسی وشد ٍ یا تا سًگ ّای سٍغٌی , ًوه ٍ اػیذ,َّا,دٍس ًگِ داؿتي فلض اص آب(الف

 .  ّای ًفتی ٍ سٍوؾ دادى ظشٍف فلضی ًیض اص ّویي ًَع سٍؽ ّا اػتّوچٌیي لیش اًذٍد وشدى لَلِ. وشد

تشای خلَگیشی اص صًگ صدى . وٌذ فلضی وِ اوؼیذ هی ؿَد دس ٍالغ ًمؾ آًذ یه ػلَل الىتشٍؿیوی سا ایفا هی:حفاظت واتذی(ب

تذیي تشتیة فلض هَسد ًظش ًمؾ , یه فلض وافی اػت وِ دس آى سا تِ فلض دیگشی وِ پتاًؼیل واّـی ووتش اص آى داسد هتلل وٌین

: هاًٌذ. ؿَد واتذ داؿتِ ٍ اوؼیذ ًوی

. ٍسلِ ّای آّي وِ تِ ٍػیلِ پَؿـی اص فلض سٍی پَؿیذُ ؿذُ اػت سا آّي ػفیذ یا آّي گالَاًیضُ هی ًاهٌذ: آّي ػفیذ(1-ب

دس ایي حال سٍی وِ ,آّي ٍ سٍی دس هداٍست َّا ٍ سعَتت لشاس هی گیشًذ, ّشگاُ خشاؿی دس ػغح آّي گالَاًیضُ ایداد ؿَد

. پتاًؼیل واّؾ ووتشی داسد اوؼیذ هی ؿَدٍ آّي تالی هی هاًذ دس ًتیدِ اص صًگ صدى آّي خلَگیشی هی ؿَد
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  صفحه 15 از 12صفحه 

آّي ٍ ,اگش دس ػغح حلثی خشاؽ ایداد ؿَد.ٍسلِ ّای آّي وِ تا پَؿـی اص للغ پَؿیذُ ؿذُ اًذ سا حلثی هی ًاهٌذ:حلثی(2-ب

تذیي تشتیة دس حلثی للغ تِ ٍػیلِ آّي . دس ایي ؿشایظ آّي اوؼیذ ؿذُ ٍ للغ تالی هی هاًذ. للغ دس هداٍست َّا لشاس هی گیشًذ

. حفاظت هی ؿَد

دس ػغح فلضاتی هاًٌذ آلَهیٌین الیِ اوؼیذی تـىیل هی ؿَدوِ اص سػیذى َّا ٍ سعَتت تِ فلض خلَگیشی هی : الیِ ّای اوؼیذ (ج

. تا تـىیل ایي الیِ فلض هحافظت هی ؿَد.(الیِ اوؼیذ هحافظ)وٌذ

 

 :  ّای الكتزٍلیتی سلَل

 ّای ؿیویایی تشق تَلیذ هی وٌذ، اها دس هماتل یه ػلَل الىتشٍلیتی تا اػتفادُ اص تشق تغییش دس یه ػلَل گالَاًی تا اػتفادُ اص ٍاوٌؾ

.  ؿیویایی تِ ٍخَد هی آٍسد

ایي . یه ػلَل الىتشٍلیتی ؿاهل دٍ الىتشٍد اػت وِ دس یه هحلَل الىتشٍلیت فشٍ سفتِ اػت

ُ ی یًَی دس آب تاؿذ دس ّش دٍ . الىتشٍلیت هی تَاًذ یه تشویة یًَی هزاب یا هحلَل یه هاد

.  حالت الىتضٍلیت حاٍی یَى ّایی اػت وِ هی تَاًٌذ آصاداًِ حشوت وٌٌذ

ٍ الىتشٍدی وِ تِ لغة هٌفی . الىتشٍلیتی وِ تِ لغة هثثت ٍكل ؿذُ اػت، آًذ ًاهیذُ هی ؿَد

واتذ الىتشٍى ّای ساًذُ ؿذُ اص عشف هٌثغ سا تِ الىتشٍلیت . ًاهیذُ هی ؿَد، واتذ ًاهیذُ هی ؿَد

.  ایي الىتشٍى ّا تشای اًدام ٍاوٌؾ واّؾ دس واتذ هَسد اػتفادُ هی ؿَد. ٍاسد هی وٌذ

.  آًذ ًیض الىتشٍى ّا سا اص الىتشٍلیت خاسج هی وٌذ

. هی سًٍذ ٍ تِ ّویي دلیل واتیَى ًاهیذُ هی ؿًَذ (واتذ  )یَى ّای هثـثت تِ عشف لغة هٌفی 

.   سًٍذ ٍ تِ ّویي دلیل آًیَى ًاهیذُ هی ؿًَذهی (آًذ  )یَى ّای هٌفی ًیض تِ عشف لغة هثثت 

 

 :تزقكافت 
.  ها اػت یتشین وِ هَسد ػاللِ فشآیٌذی اػت وِ دس آى تا تحویل یه پتاًؼیل خاسخی تِ هَاد ٍاوٌؾ سا دس خْتی پیؾ هی

. ؿَد دػتگاّی اػت وِ دس آى اًشطی الىتشیىی تِ اًشطی ؿیویایی تثذیل هی : (ػلَل الىتشٍلیتیه  )ظشف تشلىافت 

, ّای هثثت ٍ هٌفی اػت  ؿاهل دٍ الىتشٍد وِ هؼوَال تی اثش ّؼتٌذ ٍ یه هحلَل الىتشٍلیت وِ حاٍی یَىتشلىافتّش ظشف 

. تاؿذ هی

ؿَدوِ لغة هثثت ظشف  آًذ ًاهیذُ هی, ؿَد ؿَد ٍ ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ دس آى اًدام هی لغثی وِ الىتشٍى اص آى خاسج هی

.  اػتتشلىافت

واتذ ًاهیذُ ,لغثی وِ الىتشٍى تِ آى ٍاسد هی ؿَد ٍ ًین ٍاوٌؾ واّؾ دس آى اًدام هی ؿَد

.  اػتتشلىافتؿَد وِ لغة هٌفی ظشف  هی

           A+ + e ——> A:   ًین ٍاوٌؾ واّؾ 

         B— ——> B + e: ًین ٍاوٌؾ اوؼایؾ 

 

    A+ + B———> A + B:  ٍاوٌؾ ولی ػلَل 

 

 

 

A
+

B
-

( - )(+)

A
+

B
-

( + )( — )
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  صفحه15 از 13 صفحه  –اکسایش و کاهش 

 تش خالف ٍاوٌؾ ّای ػلَل ٍلتایی وِ گشهادُ اػت ٍاوٌؾ ّایی گشها گیش ّؼتٌذ  تشلىافتٍاوٌؾ ّای اًدام ؿذُ دس ظشف 

 

 

 

 :ّا جْت تثادل الكتزٍى رقاتت يَى
ّای هَخَد خْت تثادل الىتشٍى تا الىتشٍدّا  دس ّش لغة یَى, ی وِ الىتشٍلیت آى حاٍی دسات هختلفی اػتتشلىافتدس ظشف 

. ػاهل تؼییي وٌٌذُ دس ایي سلاتت، پتاًؼیل واّؾ اػت. وٌٌذ تا یىذیگش سلاتت هی

ٍ رساتی وِ  تضسگتشی داسًذ صٍدتش الىتشٍى هی °E رساتی وِ . صٍدتش الىتشٍى اص دػت هی دٌّذ,  ووتشی داسًذ °Eگیشًذ 

آب تا ػایش رسات خْت تثادل , تذیي تشتیة دس ّش دٍ لغة. ؿَد  ًىتِ هْن ایي اػت وِ آب ّن اوؼیذ ٍ ّن واّیذُ هی

. تِ لشاس صیش اػت, هؼادالتی وِ دس ایي لؼوت هَسد اػتفادُ اػت. وٌذ الىتشٍى سلاتت هی

 2H2O+2e                H2+2OH-  E°  =-0/82V  :واّؾ آب( الف

 2H2O              O2+4H++4e   E°  =+1/23V :اوؼایؾ آب( ب

تِ ػثاست دیگش دس . تایذ تَخِ وشد وِ یَى فلضّای للیایی، للیایی خاوی،  آلَهیٌین ٍ هٌگٌض دس حضَس آب ّشگض واّیذُ ًوی ؿًَذ

.  سلاتت تیي ایي یَى ّا ٍ آب تشای گشفتي الىتشٍى ، آب تشًذُ اػت

SO4 ٍ آًیَى ّای اوؼیظى داس هاًٌذ —Fیَى 
2- ٍ ClO4

تِ ػثاست دیگش دس سلاتت تیي . دس حضَس آب ّشگض اوؼیذ ًوی ؿًَذ...  ٍ -

 . ایي یَى ّا ٍ آب تشای اص دػت دادى الىتشٍى، آب تشًذُ اػت

 ؿًَذ ّای هٌفی وِ ّشگض دس هحلَل آتی اوؼیذ ًوی یَىؿًَذ  ّای هثثتی وِ ّشگض دس هحلَل آتی واّیذُ ًوی یَى

NO3 ّای اوؼیظى داس هاًٌذ  ٍ آًیَى-Fیَى ّای فلضّای للیایی ٍ للیایی خاوی 
- ٍ … 

 

 

  :حل چٌذ توزيي ًوًَِ

 

                                                                      —NaCl  ———> Na+ + Cl     :  هذاب NaCl تزقكافت( 1
     { — } Na+                                                          { + } Cl-    
 

.  

 :سَلفات  (ll) هحلَل هس تزقكافت( 2
CuSO4              Cu2+ +SO4

2-                                                         
{—}Cu2+                                        {+}SO4

2-                                  
H2O                                                  H2O                  

 

. یاتذ  واّؾ هیpH تشلىافت دس ًتیدِ دس هذت , ؿَد  تَلیذ هی+Hدس ایي ٍاوٌؾ تٌْا  

 

 

:  هحلَل پتاسین يذيذ تزقكافت( 3

ظرف 

الكترولي

 ز

 سلول گالواني 
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Kl             K++l-                                                                    
{—}K+                                                   {+}   I—  
H2O                                                             H2O                               

. یاتذ  افضایؾ هیpHدس ًتیدِ , ؿَد  تَلیذ هی-OH دس ایي ٍاوٌؾ تٌْا 

 

 : كلزيذ (ll) هحلَل هستزقكافت( 4

: تذیي تشتیة داسین. دس هحلَل ّای ًؼثتا غلیظ ٍ غلیظ یَى ولشیذ ایي فشكت سا هی یاتذ وِ اوؼیذ ؿذُ ٍ ولش تَلیذ وٌذ:تزوش

CuCl2             Cu2+ +2Cl-                                                           
{—}Cu2+                                                     {+}    Cl— 

       H2O                                                      H2O                 
.  ثاتت اػتpHتَاى ًتیدِ گشفت وِ دس هذت اًدام الىتشٍلیض   تَلیذ ًـذُ اػت هی-H+ ٍ OH چَى 

اگش فلض واّیذُ ؿَد ٍلی . تمشیثا ثاتت اػتpH تشلىافتدس هذت  (پا ًىٌٌذ)اكَال اگش فلض ٍ تٌیاى ّش دٍ دس ٍاوٌؾ ؿشوت وٌٌذ

.  افضایؾ هی یاتذpH,  ٍلی تٌیاى اوؼیذ ؿَد یاتذ، ٍاگش فلض دس ٍاوٌؾ ؿشوت ًىٌذ واّؾ هیpHتٌیاى ؿشوت ًىٌذ 

دس ًتیدِ تا هشٍس صهاى هحلَل ًؼثت تِ اػیذ یا . اػیذّا ٍ تاصّای لَی دس ّش دٍ لغة آب تدضیِ هی ؿَدتشلىافتٌّگام : تزوش

. وٌذ  تغییش هیpHؿَد ٍ تِ ّویي ػلت  تاص غلیظ هی

 یاتذ؟  افضایؾ ًویpH هحلَل وذام هادُ صیش تشلىافت دس هذت  ( :22 )مثال

( غلیظ)ػذین ولشیذ  (4پتاع (3ػذین تشهیذ   (2ًمشُ ًیتشات  (1 

 .دسػت اػت (         )ی  گضیٌِ

 

 :(سذين كلزيذ  ) هحلَل ًوك طعام تزقكافت( 5
NaCl                 Na+ +Cl-                                                                
{--}Na+                                       {+}  Cl-             
     H2O                                             H2O    

اص ایي سٍؽ تشای , ؿَد دس ًتیدِ ّشگاُ آب ًوه ًؼثتا غلیظ سا الىتشٍلیض وٌین، گاص ولش دس آًذ ٍ گاص ّیذسٍطى دس واتذ آصاد هی

دػت  تَاى ػذین ّیذسٍوؼیذ سا ًیض اص هحلَل تالیواًذُ تِ دس ػیي حال هی. وٌٌذ تْیِ ایي دٍ گاص دس همیاع كٌؼتی اػتفادُ هی

. آٍسد

. ػاصد تش گاص حاكل تا ػَد تَلیذ ؿذُ ٍاوٌؾ دادُ ٍ آب طاٍل هی ّای غلیظ دس هحلَل
Cl2+2NaOH → NaCl+NaClO+H2O 

 

 : استخزاج آلَهیٌین 

دس كٌؼت .  تشیي ٍ پشواستشدتشیي فلضّا تِ ؿواس هی آیذآلَهیٌین یىی اص هْن

آلَهیٌای  )آلَهیٌین سا اص ػٌگ هؼذًی آلَهیٌین داسی تِ ًام تَوؼیت 

اص آى خا وِ دهای رٍب آلَهیٌای خالق .  دػت هی آٍسًذتِ ( Al2O3ًاخالق، 

( 2045 °C ) تؼیاس تاال اػت، رٍب وشدى ٍ تشلىافت آى دس ایي دها اهىاى 

 )تِ ایي دلیل آلَهیٌا سا پغ اص خالق ػاصی دس وشیَلیت . پزیش ًیؼت

Na3AlF6 ) هزاب (  960دهایی دس حذٍد°C ) (سٍؽ ّال  ).   وٌٌذحل وشدُ ٍ تشلىافت هی  

 . آًذ ٍ واتذ دس ػلَل هشتَط تِ ایي واس اص خٌغ گشافیت ّؼتٌذ

. ٍاوٌؾ اًدام ؿذُ دس ایي فشایٌذ تِ ؿىل صیش اػت
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  صفحه15 از 15 صفحه  –اکسایش و کاهش 

       2Al2O3(s) + 3C(s)  4Al(l) + 3CO2(l)   
.  دلت وٌیذ وِ چگالی آلَهیٌین هزاب اص الىتشٍلیت تیـتش اػت

.  ی اًشطی دس آى تاال اػت، تِ ّویي دلیل تاصیافت ٍػایل آلَهیٌیوی تِ ؿذت همشٍى تِ كشفِ اػت ایشاد سٍؽ ّال ایي اػت وِ ّضیٌِ

:   ًین ٍاوٌؾ واتذی 

 

:   ًین ٍاوٌؾ آًذی 

 

  :آتكاری 

 ی ًاصن اص یه فلض تا ووه یه ػلَل الىتشٍلیتی آتىاسی ًاهیذُ پَؿاًذى یه خؼن تا یه الیِ

.  هی ؿَد، خؼوی وِ سٍوؾ فلضی سٍی آى ایداد هی ؿَد تایذ سػاًای خشیاى تشق تاؿذ

ُ ای وِ لشاس اػت سٍی آى پَؿؾ . دس ػلَل، الىتشٍلیت حاٍی یَى ّای فلض پَؿؾ دٌّذُ اػت هاد

اگش فلض پَؿؾ . فلض پَؿؾ دٌّذُ دس آًذ لشاس دادُ هی ؿَد. دادُ ؿَد، دس واتذ لشاس دادُ هی ؿَد

.   ّای اًدام ؿذُ دس واتذ ٍ آًذ تِ ؿىل صیش خَاّذ تَد تذاًین، ٍاوٌؾMدٌّذُ سا 
 M M

+
 + e                     

 M
+
 + e  M                    

 

 

  دّذ؟  تا تَخِ تِ ؿىل ٍ اعالػات دادُ ؿذُ، ٍلت ػٌح چِ ػذدی سا ًوایؾ هی( :23)مثال 

 1 )78/0  2 )78/0 –  

 3 )1/0  4 )1/0 –  

 

 

 

 

 

 

Compilation:MR.shiri 
 

( - )(+) M

M
+

Fe

(1) (2)

FeSO4 1M CuSO4 1M

Cu

+ -

Fe2+ + 2e Fe E°=-0/44 V

Cu2+ + 2e Cu E° = 0/34
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