Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων
• Η στιγμιαία ταχύτητα μιας αντίδρασης
είναι η κλίση της εφαπτομένης στη
γραφική παράσταση της συγκέντρωσης
ως προς το χρόνο.
• Για αρνητικές κλίσεις, το πρόσημο
αλλάζει, έτσι ώστε όλες οι ταχύτητες
αντίδρασης να είναι πάντα θετικές.
• Για μια αντίδραση της μορφής
Α + 2Β → 3C + D
ορίζουμε τη στιγμιαία ταχύτητα
κατανάλωσης των αντιδρώντων σε
δεδομένο χρόνο ως –d[R]/dt όπου το R
μπορεί να είναι ένα από τα Α, Β.
• Αντίστοιχα, η ταχύτητα σχηματισμού
ενός από τα προϊόντα σε δεδομένο
χρόνο θα είναι d[P]/dt όπου το P μπορεί
να είναι είτε το C ή το D.

Νόμοι ταχύτητας και σταθερές ταχύτητας

Α + 2Β → 3C + D
Από τη στοιχειομετρία της
αντίδρασης θα ισχύει πως:
(γιατί;)
Η ταχύτητα μιας αντίδρασης u εξαρτάται συχνά
από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων
υψωμένων σε κάποιες δυνάμεις

Νόμος ταχύτητας αντίδρασης
με βάση τη συγκέντρωση

Για ομογενείς αντιδράσεις αέριας φάσης, είναι
βολικό να εκφράσουμε το νόμο ταχύτητας ως
συνάρτηση των μερικών πιέσεων

Νόμος ταχύτητας αντίδρασης
με βάση τη μερική πίεση

𝑢 = 𝑓( 𝐴 , 𝐵 , … )

𝑢 = 𝑓(𝑝Α , 𝑝Β , … )

Ο ακριβής νόμος ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίζεται πειραματικά μέσω
συγκεκριμένων τεχνικών (π.χ. τεχνική διακοπτόμενης ροής, φωτόλυσης λάμψης,
μέθοδος ροής χημικής απόσβεσης κ.α.)

Νόμοι ταχύτητας και σταθερές ταχύτητας

Σε μια απλή περίπτωση, η ταχύτητα αντίδρασης
μπορεί να είναι ευθέως ανάλογη των γραμμομοριακών
συγκεντρώσεων των δύο αντιδρώντων Α, Β

Ο συντελεστής 𝑘𝑟 ονομάζεται σταθερά ταχύτητας
της αντίδρασης. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία
αλλά όχι από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων.

Οι μονάδες για την ταχύτητα της αντίδρασης
είναι συνήθως 𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 × 𝑠 −1 . Συνεπώς οι
μονάδες για το 𝑘𝑟 εξαρτώνται από το νόμο
ταχύτητας.

Π.χ. αν
τότε οι μονάδες του 𝑘𝑟 θα είναι
υποχρεωτικά
έτσι ώστε:

Σε μελέτες διεργασιών στην ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις
εκφράζονται συνήθως σε μόρια ανά cm3 οπότε σε μια παρόμοια
περίπτωση το 𝑘𝑟 θα είχε μονάδες

Μονάδες 𝑘𝑟 αν
𝑢 = 𝑘𝑟 [𝐴] ;

Παράδειγμα: Μια αντίδραση έχει νόμο ταχύτητας της μορφής 𝒖 = 𝒌𝒓 [𝑨]𝟐 [𝑩].
Ποιες είναι οι μονάδες της σταθεράς ταχύτητας αν η ταχύτητα αντίδρασης
μετριέται σε 𝒎𝒐𝒍 × 𝒅𝒎−𝟑 × 𝒔−𝟏 ;
Οι μονάδες των συγκεντρώσεων για τα Α, Β θα είναι
𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 .
Το 𝑘𝑟 θα έχει μονάδες της μορφής 𝑚𝑜𝑙 𝐴 × 𝑑𝑚𝐵 × 𝑠 𝐶 .
Μένει να προσδιορίσω τις τιμές για τα Α,B,C έτσι ώστε η
εξίσωση να είναι διαστατικά έγκυρη.
𝒖 = 𝒌𝒓 [𝑨]𝟐 [𝑩]

𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 × 𝑠 −1 = 𝑚𝑜𝑙 𝐴 × 𝑑𝑚𝐵 × 𝑠 𝐶 × [𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 ] 2 [𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 ]
𝑚𝑜𝑙 × 𝑑𝑚−3 × 𝑠 −1 = 𝑚𝑜𝑙 𝐴+3 × 𝑑𝑚𝐵−9 × 𝑠 𝐶
Άρα:

Α + 3 = 1 → Α = -2

Συνεπώς, το 𝒌𝒓 έχει μονάδες

Β–9=–3→Β=6

𝒎𝒐𝒍−𝟐 × 𝒅𝒎𝟔 × 𝒔−𝟏

C=–1

Τάξη αντίδρασης

Έχει βρεθεί πειραματικά πως για πολλές χημικές
αντιδράσεις, ο νόμος ταχύτητας είναι της μορφής

𝒖 = 𝒌𝒓 [𝑨]𝒂 [𝚩]𝒃

• Η δύναμη στην οποία η συγκέντρωση ενός είδους είναι υψωμένη σε ένα
τέτοιο νόμο ταχύτητας ονομάζεται τάξη της αντίδρασης ως προς το είδος
αυτό.
• Η ολική τάξη μιας αντίδρασης είναι το άθροισμα των επιμέρους τάξεων α +
b + c +…
• Έτσι, ο νόμος ταχύτητας του προηγούμενου παραδείγματος 𝒖 = 𝒌𝒓 [𝑨]𝟐 [𝑩],
υποδεικνύει πως η αντίδραση είναι δεύτερης τάξης ως προς το Α, πρώτης
τάξης ως προς το Β και τρίτης τάξης συνολικά.
• Υπάρχουν αντιδράσεις μη ακέραιας τάξης με νόμο ταχύτητας όπως για
παράδειγμα 𝒖 = 𝒌𝒓 [𝑨]𝟏/𝟐 𝑩 .
• Επίσης, υπάρχουν αντιδράσεις που υπακούουν σε νόμο ταχύτητας μηδενικής
τάξης ο οποίος έχει τη μορφή 𝒖 = 𝒌𝒓 (π.χ. η διάσπαση της φωσφίνης).
• Μία αντίδραση μπορεί να μην έχει ολική τάξη και μπορεί η τάξη ως προς μια
ουσία που συμμετέχει να μην είναι καθορισμένη. Για παράδειγμα,
με

Η μέθοδος της απομόνωσης και η μέθοδος των αρχικών ταχυτήτων
για τον προσδιορισμό του νόμου ταχύτητας

•
•
•
•

Μέθοδος απομόνωσης
Σε περίπτωση που οι συγκεντρώσεις όλων των αντιδρώντων εκτός από ένα (το
απομονωμένο) βρίσκονται σε μεγάλη περίσσεια , μπορούμε να υπολογίσουμε
ένα απλουστευμένο νόμο ταχύτητας.
Παράδειγμα: Αν τα αντιδρώντα είναι το Α και Β και το Β βρίσκεται σε μεγάλη
περίσσεια, τότε θεωρούμε πως το [Β] ≈ [Β]0 δηλαδή την αρχική συγκέντρωσή
του καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης.
Στην περίπτωση αυτή ο πραγματικός νόμος ταχύτητας 𝒖 = 𝒌𝒓 [𝚨][𝑩] μπορεί να
γραφτεί ως 𝒖 = 𝒌′𝒓 [𝑨] με 𝒌′𝒓 = 𝒌𝒓 [𝑩]𝟎 (σταθερά).
Σε αυτή την προσέγγιση, ο πραγματικός νόμος ταχύτητας έχει μετατραπεί σε
νόμο ψευδοπρώτης τάξης υποθέτοντας πως το [Β] είναι σταθερό.
Μέθοδος αρχικών ταχυτήτων

• Μετριέται η ταχύτητα στην αρχή της αντίδρασης 𝑢0 για διαφορετικές αρχικές
συγκεντρώσεις των αντιδρώντων (πολλά ζεύγη τιμών).
• Παράδειγμα: Αν το Α είναι απομονωμένο για μια αντίδραση, μπορούμε να
γράψουμε 𝒖𝟎 = 𝒌′𝒓 [𝑨]𝟎 𝒂 όπου α η τάξη της αντίδρασης.
• Λογαριθμίζοντας τα δύο μέλη προκύπτει 𝒍𝒐𝒈𝒖𝟎 = 𝒍𝒐𝒈𝒌′𝒓 + 𝒂𝒍𝒐𝒈[𝑨]𝟎 και άρα
η ευθεία που θα προκύψει προσδιορίζει την τάξη της αντίδρασης α και τη
σταθερά ταχύτητας k ′r .

Παράδειγμα: Οι αρχικές ταχύτητες της αντίδρασης 2I(g) + Ar(g) → I2(g) + Ar(g)
δίνονται στον παρακάτω πίνακα για διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις των
αντιδρώντων Ι και Ar. Να προσδιορίσετε τις τάξεις της αντίδρασης καθώς και τη
σταθερά ταχύτητας.

(α) [Ar] = 1.0 mmol dm-3 (b) [Ar] = 5.0 mmol dm-3 (c) [Ar] = 10.0 mmol dm-3
𝒍𝒐𝒈𝒖𝟎 vs 𝒍𝒐𝒈[𝑰]𝟎

𝒍𝒐𝒈𝒖𝟎 vs 𝒍𝒐𝒈[𝑨𝒓]𝟎

Η κλίση του κάθε διαγράμματος
αντιστοιχεί στην τάξη ως προς
την κάθε συγκέντρωση.
•
•
•
•

•

Για το [Ι], η τάξη είναι 2.
Για το [Ar], η τάξη είναι 1.
Η ολική τάξη της αντίδρασης
είναι 3.
Ο αρχικός νόμος ταχύτητας
είναι 𝒖𝟎 = 𝒌𝒓 [𝑰]𝟐𝟎 [𝑨𝒓]𝟎 .
𝑘𝑟 = 9 × 109 𝑚𝑜𝑙 −2 𝑑𝑚6 𝑠 −1

Ολοκληρωμένοι νόμοι ταχύτητας – Αντιδράσεις πρώτης τάξης
Εκφράζουμε τη συγκέντρωση ενός αντιδρώντος ή προϊόντος ως συνάρτηση του
χρόνου, λύνοντας την αντίστοιχη διαφορική εξίσωση για το νόμο ταχύτητας.

Ημιζωή (t1/2) είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε η
συγκέντρωση του αντιδρώντος να πέσει στο μισό της
αρχικής του τιμής.

Σταθερά χρόνου (τ) είναι ο χρόνος που απαιτείται
ώστε η συγκέντρωση του αντιδρώντος να πέσει στο 1/e
της αρχικής του τιμής. Ισχύει ότι τ = 1 / k r (γιατί;)

Για να προσδιορίσουμε το k r
υπολογίζουμε την κλίση του
γραφήματος ln([A]/[A]0) ως
προς το χρόνο t.

Ολοκληρωμένοι νόμοι ταχύτητας – Αντιδράσεις δεύτερης τάξης
Σύγκριση αντιδράσεων 1ης και 2ης
τάξης για δύο διαφορετικές τιμές k r
(διακεκομμένη και συνεχής γραμμή
αντίστοιχα)

Χρόνος ημιζωής:
ο οποίος εξαρτάται από την αρχική
συγκέντρωση

Η εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία

Η εξίσωση Arrhenius δείχνει πως
εξαρτάται η σταθερά ταχύτητας μιας
αντίδρασης k r από τη θερμοκρασία
•
•
•
•

Η παράμετρος Α ονομάζεται προεκθετικός παράγοντας.
k r = Α όταν Τ →∞.
Η παράμετρος Εa ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης.
Τα Α και Εa αποτελούν τις παραμέτρους Arrhenius.

Εναλλακτική μορφή
εξίσωσης Arrhenius
•
•
•
•

Η ενέργεια ενεργοποίησης είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια
που πρέπει να έχουν τα αντιδρώντα για να σχηματίσουν τα
προϊόντα.
Ο εκθετικός παράγοντας εκφράζει το κλάσμα των κρούσεων με
κινητική ενέργεια μεγαλύτερη από Εa σύμφωνα με την
κατανομή Boltzmann.
Ο προεκθετικός παράγοντας Α είναι μέτρο του ρυθμού των
κρούσεων ανεξάρτητα από την ενέργειά τους.
Άρα τελικά το k r δίνει το ρυθμό των επιτυχών κρούσεων.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C135/771/5044,23025/

Αποτελεσματική
κρούση (~10-8)

Μη αποτελεσματική
κρούση

Η εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία
Ενεργειακή κατανομή μορίων σε
δύο διαφορετικές θερμοκρασίες

Κλάσμα μορίων με
ενέργεια μεγαλύτερη
της Εa

https://www.saddlespace.org/whittakerm/science/cms_page/view/7795235

Διαδοχικές στοιχειώδεις αντιδράσεις
Μονομοριακή αντίδραση 1ης τάξης
Τί συμβαίνει όμως όταν
σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο
προϊόν Ι;

Για τη συγκέντρωση
του Α θα ισχύει

εφόσον το Α δεν
ανασχηματίζεται

(Ι)

Για τη συγκέντρωση
του Ι θα ισχύει

το Ι σχηματίζεται από το
Α αλλά διασπάται σε P

(ΙΙ)

Για τη συγκέντρωση
του P θα ισχύει

το P σχηματίζεται από το I

(ΙΙΙ)

Η πρώτη εξίσωση
έχει λύση

→ (ΙΙ)

Διαδοχικές στοιχειώδεις αντιδράσεις

k a = 10k b

Στην προσέγγιση της στάσιμης κατάστασης,
θεωρούμε πως έπειτα από μια περίοδο επαγωγής
(μέχρι το [Ι] > 0), οι ρυθμοί μεταβολής των
συγκεντρώσεων όλων των ενδιάμεσων της
αντίδρασης είναι αμελητέοι, δηλαδή d[I]/dt ≈ 0.

το οποίο επίσης προκύπτει από την αναλυτική
έκφραση για το [Ι] όταν k a ≪ k 𝑏 . Έτσι το [P]
απλοποιείται και αυτό ως

Το καθοριστικό στάδιο
Το καθοριστικό στάδιο μιας αντίδρασης είναι το στάδιο εκείνο που ελέγχει την
ολική ταχύτητα της αντίδρασης. Συγκεκριμένα, είναι το πιο αργό στάδιό της ενώ
παράλληλα είναι και η κρίσιμη δίοδος για το σχηματισμό προϊόντων.
Παράδειγμα:
Αν kb >> ka τότε η ταχύτητα σχηματισμού του P θα εξαρτάται από την
ταχύτητα με την οποία σχηματίζεται το Ι και όχι από το στάδιο μετατροπής
του Ι σε P.

καθοριστικό

καθοριστικό

δεν υπάρχει
καθοριστικό στάδιο

Κατάλυση

Ετερογενής και
ομογενής κατάλυση

Καταλύτης ονομάζεται μια ουσία, η οποία με την
παρουσία του σε μικρά ποσά, αυξάνει την ταχύτητα
μιας αντίδρασης, ενώ στο τέλος της αντίδρασης
παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος τόσο στη μάζα
όσο και στη χημική του σύσταση.

Ερμηνεία δράσης καταλυτών
1. Θεωρία ενδιάμεσων προϊόντων
Α + Β → ΑΒ (αργή αντίδραση)
αν Κ ο καταλύτης τότε
Α + Κ → ΑΚ (γρήγορη αντίδραση)
ΑΚ + Β → ΑΒ + Κ (γρήγορη αντίδραση)

2. Θεωρία προσρόφησης
Μέσω της κατάλυσης, περισσότερα μόρια στην ίδια
θερμοκρασία μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα της
ενέργειας ενεργοποίησης → αύξηση της ταχύτητας της
αντίδρασης.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activation2_updated.svg

Τα αντιδρώντα μόρια προσροφώνται στην
επιφάνεια του στερεού καταλύτη, με
αποτέλεσμα οι δεσμοί των μορίων (π.χ. Η-Η)
να εξασθενούν ή ακόμα να διασπώνται, οπότε
υποβοηθείται η αντίδραση.
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