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Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση 

ως καταλύτης αντιδράσεων. 



Χημική κινητική 

Η χημική κινητική μελετά: 

 Την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται μία χημική αντίδραση. 

 Τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης. 

 Το μηχανισμό της αντίδρασης. 

H χημική εξίσωση μιας αντίδρασης δεν παρέχει κανένα στοιχείο, ούτε για την 

ταχύτητα, ούτε για το μηχανισμό της αντίδρασης. H χημική κινητική αντλεί τα 

δεδομένα που χρειάζεται όχι από τη μορφή της εξίσωσης, αλλά από 

πειραματικές μετρήσεις. 

Χημικές αντιδράσεις 

Γρήγορες, π.χ. καύση προπανίου. 

Μεσαία ταχύτητα, π.χ.  2 ΗΙ → Η2 + Ι2. 

Αργές, π.χ. σκούριασμα σιδήρου. 



Θεωρίες που εφαρμόζονται στη χημική κινητική. 

Θεωρία των συγκρούσεων: Τη θεωρία την πρότεινε ο Arrhenius το 1889. Για να 

αντιδράσουν δύο μόρια πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσματικά. Να έχουν την 

κατάλληλη ταχύτητα και το σωστό προσανατολισμό. Αποτέλεσμα αυτής της 

σύγκρουσης είναι να «σπάσουν» οι αρχικοί δεσμοί των μορίων (αντιδρώντων) και 

να δημιουργηθούν νέοι (των προϊόντων). 

H ελάχιστη τιμή ενέργειας, που πρέπει να έχουν τα μόρια, ώστε να αντιδράσουν 

αποτελεσματικά, ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης (Εα). Όταν δύο αέρια 

αναμιχθούν σε ένα δοχείο, τότε ο αριθμός των συγκρούσεων μεταξύ των μορίων 

είναι τεράστιος. Από αυτές έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 1/108 είναι αποτελεσματικές 

συγκρούσεις. 

Τρόπος πραγματοποίησης αντίδρασης:  ΝΟ  +  Cl2  →  NOCl  +  Cl 



Θεωρίες που εφαρμόζονται στη χημική κινητική. 

Η θεωρία της μεταβατικής κατάστασης υποστηρίζει ότι για να 

πραγματοποιηθεί μια αντίδραση θα πρέπει να σχηματιστεί κατά τη σύγκρουση 

των αντιδρώντων ένα ενδιάμεσο προϊόν. Το προϊόν αυτό απορροφά την ενέργεια 

ενεργοποίησης και ονομάζεται ενεργοποιημένο σύμπλοκο. 

Ενεργοποιημένο σύμπλοκο είναι μια ασταθής διάταξη ατόμων η οποία μπορεί 

να διασπαστεί και να σχηματίσει προϊόντα. 

Ενέργεια ενεργοποίησης είναι η διαφορά ενέργειας μεταξύ του 

ενεργοποιημένου συμπλόκου και των αντιδρώντων μορίων. 



Ταχύτητα χημικής αντίδρασης 

Ως ταχύτητα χημικής αντίδρασης (υ) ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης 

(Δc) ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου. 

υ = Δc / Δt, 

όπου Δc  = c2 – c1: η μεταβολή της συγκέντρωσης μιας ουσίας που μετέχει στην 

αντίδραση, 

Δt = t2 – t1: το χρονικό διάστημα στο οποίο υπολογίζουμε την ταχύτητα. 

Μονάδα  μέτρησης της ταχύτητας της αντίδρασης  είναι το mol/L·s  ή  Μ / s. 

Η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης δεν παραμένει σταθερή στη διάρκεια της 

αντίδρασης επειδή εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. 

Αρχικά η ταχύτητα της αντίδρασης είναι μέγιστη και ελαττώνεται με την πάροδο 

του χρόνου, ενώ στο τέλος μηδενίζεται. 



Ταχύτητα χημικής αντίδρασης 

Η μέση ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης της μορφής: α Α + β Β → γ Γ + δ Δ 

ορίζεται ως εξής: 

Το αρνητικό πρόσημο στους τύπους υπολογισμού της ταχύτητας της 

αντίδρασης με βάση τα αντιδρώντα μπαίνει για να έχει η ταχύτητα θετικές τιμές. 

Αν η ουσία είναι στερεό ή καθαρό υγρό, η συγκέντρωσή της είναι σταθερή και 

εξαρτάται από την πυκνότητά της. Η ταχύτητα της αντίδρασης δεν μπορεί να 

υπολογιστεί με βάση στερεές ή καθαρές υγρές ουσίες που συμμετέχουν στη 

χημική αντίδραση. 



Ταχύτητα χημικής αντίδρασης 

Η στιγμιαία ταχύτητα υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση της καμπύλης 

αντίδρασης που δείχνει πώς μεταβάλλεται  η συγκέντρωση ενός από τα 

αντιδρώντα ή τα προϊόντα με το χρόνο. 



Ταχύτητα χημικής αντίδρασης 

Ταχύτητα κατανάλωσης (ή ρυθμός κατανάλωσης) ενός αντιδρώντος 

ονομάζεται ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του αντιδρώντος. 

υκατανάλωσης = - Δc αντιδρώντος/Δt 

Ταχύτητα παραγωγής (ή ρυθμός παραγωγής) ενός προϊόντος ονομάζεται 

ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του προϊόντος. 

υπαραγωγής =  Δc προϊόντος/Δt 

Παράδειγμα: Έστω η αντίδραση 2 ΗΙ(g)  →  H2(g)  +  Ι2(g)  

Η ταχύτητα κατανάλωσης του ΗΙ ή η ταχύτητα διάσπασης του ΗΙ δίνεται από τον τύπο: 

υΗΙ = - Δ[ΗΙ] / Δt, 

όπου Δ[ΗΙ] = [ΗΙ]τελ – [ΗΙ]αρχ και Δt = t2 – t1. 

Το αρνητικό πρόσημο εισάγεται ώστε η ταχύτητα κατανάλωσης να πάρει θετικές τιμές. 

Οι ταχύτητες παραγωγής του Η2 και του Ι2 δίνονται από τους τύπους: 

υΗ2 = Δ[Η2] / Δt, και υΙ2 = Δ[Ι2] / Δt αντίστοιχα. 

Με βάση τους συντελεστές των ουσιών στη χημική εξίσωση ισχύει: υΗΙ = 2 υΗ2 = 2 υΙ2. 



Ασκήσεις πάνω στη χημική κινητική. 

1. Ορισμός μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας αντίδρασης. 

2. Υπολογισμός ταχύτητας αντίδρασης. 

3. Υπολογισμός ταχύτητας κατανάλωσης ενός αντιδρώντος και ταχύτητας 

παραγωγής ενός προϊόντος. 



2ος τρόπος: α) Η ταχύτητας της αντίδρασης συναρτήσει του Η2 και της ΝΗ3  είναι: 

υ= - 1/3 ·Δ[Η2]/Δt = 1/2 · Δ[ΝΗ3]/Δt => 

1/3 ·υΗ2 = 1/2 ·υΝΗ3 => 

υΗ2 = 3/2 ·υΝΗ3 => υΗ2 = 3/2 ·2,5 mol/L·h = 3,75 mol/L·h 

β) Η ταχύτητα της αντίδρασης συναρτήσει της ΝΗ3 θα είναι: 

υ= 1/2 · Δ[ΝΗ3]/Δt => υ = 1/2 ·υΝΗ3 => υ = 1/2 ·2,5 mol/L·h => υ = 1,25 mol/L·h 


