Χηµική κινητική – Ταχύτητα αντίδρασης
Πολλά από τα θέµατα που εξετάζει η χηµική κινητική γίνονται ευκολότερα κατανοητά αν
στηριχτούµε στη
Θεωρία των συγκρούσεων
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, που πρότεινε ο Arrhenius το 1889, για να αντιδράσουν δύο µόρια
πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσµατικά. Να έχουν δηλαδή, 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).
Η ελάχιστη τιµή ενέργειας, που πρέπει να έχουν τα µόρια, ώστε να αντιδράσουν αποτελεσµατικά,
ονοµάζεται ενέργεια ενεργοποίησης.
Όταν δύο αέρια αναµιχθούν σε ένα δοχείο, τότε ο αριθµός των συγκρούσεων µεταξύ των
µορίων είναι τεράστιος. Απ’ αυτές έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 1/108 είναι αποτελεσµατικές
συγκρούσεις.
Σύµφωνα µε τη θεωρία της µεταβατικής κατάστασης, 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.
Ταχύτητα αντίδρασης - Ορισµός
Ας πάρουµε για παράδειγµα την αντίδραση : 2ΗI(g) → H2(g) + I2(g)
Η ταχύτητα διάσπασης του HΙ (ή καλύτερα ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του ΗI)
δίνεται από τη σχέση :

Το αρνητικό πρόσηµο εισάγεται, ώστε η ταχύτητα διάσπασης, δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής της
συγκέντρωσης του ΗΙ, να πάρει θετικές τιµές.

Στην ίδια αντίδραση η ταχύτητα σχηµατισµού του Η2 και του Ι2 (ή καλύτερα ο ρυθµός µεταβολής
της συγκέντρωσης των Η2 και Ι2) είναι :

Σύµφωνα µε τη στοιχειοµετρία της παραπάνω χηµικής εξίσωσης, αν σε χρονικό διάστηµα ∆t
αντιδράσουν χ mol HI σχηµατίζονται χ/2 mol H2 και χ/2 mol I2. Έτσι, εύκολα µπορούµε να
διαπιστώσουµε ότι : υHI = 2 υH2 = 2 υI2
∆ηλαδή ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του ΗΙ είναι διπλάσιος του αντίστοιχου του Η2
και Ι2.
Ορίζεται ως ταχύτητα υ µιας χηµικής αντίδρασης της µορφής αΑ + βΒ → γΓ + δ∆ :

Έτσι, η ταχύτητα της αντίδρασης 2ΗΙ(g) → H2(g) + I2(g) είναι :

Να σηµειωθεί ότι η ταχύτητα της αντίδρασης δεν είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της. Στην
αρχή (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) η ταχύτητα είναι η µέγιστη. Ελαττώνεται, όµως, µε την
πάροδο του χρόνου, καθώς µειώνεται η συγκέντρωσης των αντιδρώντων, ώσπου στο τέλος να
µηδενιστεί.
Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι οι µετρήσεις µεταβολών συγκεντρώσεων αντιδρώντων ή
προϊόντων σε κάποιο χρονικό διάστηµα,∆t, αφορούν τον προσδιορισµό της µέσης ταχύτητας
της αντίδρασης για το χρονικό αυτό διάστηµα.
Στιγµιαία ταχύτητα χηµικής αντίδρασης
Στιγµιαία ταχύτητα χηµικής αντίδρασης, που έχει τη γενική µορφή αΑ + βΒ → γΓ + δ∆
ορίζεται ως :

όπου dc είναι µια απειροελάχιστη µεταβολή της συγκέντρωσης c, κατά την απειροελάχιστη
µεταβολή dt του χρόνου στη χρονική στιγµή t.
Kαµπύλη αντίδρασης
Η καµπύλη αντίδρασης µας δείχνει πως µεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός από τα αντιδρώντα
ή τα προϊόντα µε το χρόνο. Με βάση την καµπύλη αντίδρασης, που προκύπτει πειραµατικά,
µπορούµε να υπολογίσουµε τη στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης κάποια χρονική στιγµή t1.

Για να υπολογίσουµε τη στιγµιαία ταχύτητα τη χρονική στιγµή t1, φέρνουµε την εφαπτοµένη της
καµπύλης που αντιστοιχεί στο σηµείο t1 και υπολογίζουµε τη κλίση της. Η κλίση της ευθείας
αυτής βρίσκεται αν πάρουµε δύο σηµεία της Α και Β και υπολογίσουµε το ∆c και ∆t. Η στιγµιαία
ταχύτητα υt1 τη χρονική στιγµή t1 δίνεται από τη σχέση: υt1 = ∆c/∆t

