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ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

Βλέποντας μία χημική εξίσωση δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία για την απαιτούμενη χρονική 

διάρκεια πραγματοποίησής της. Η Χημική Κινητική είναι ο κλάδος της Χημείας που μελετά την ταχύτητα 

πραγματοποίησης μιας αντίδρασης, τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τον αναλυτικό 

μηχανισμό βάσει του οποίου πραγματοποιείται η αντίδραση. 

Υπάρχουν χημικές αντιδράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ταχύτητα π.χ. η έκρηξη της νιτρογλυκερί-

νης, αντιδράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται πάρα πολύ αργά π.χ. η αλλοίωση των μαρμάρων από την 

όξινη βροχή, αλλά επίσης, υπάρχουν και αντιδράσεις που πραγματοποιούνται με έναν μέτριο ρυθμό (τέ-

τοιο ώστε να μπορούμε να τις μελετάμε) π.χ. το σκούριασμα του σιδήρου. 

 

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

Υπάρχουν δύο επικρατέστερες θεωρίες που εξηγούν τον μηχανισμό πραγματοποίησης μιας χημικής 

αντίδρασης : α) η θεωρία των αποτελεσματικών συγκρούσεων και β) η θεωρία της μεταβατικής κατά-

στασης ή ενεργοποιημένου σύμπλοκου. 

Α. Σύμφωνα με την θεωρία των αποτελεσματικών συγκρούσεων του Arrhenius, για να πραγματοποιη-

θεί μια χημική αντίδραση, πρέπει τα μόρια των αντιδρώντων να πληρούν δύο προϋποθέσεις : 

α) να έχουν τον κατάλληλο προσανατολισμό, και 

β) να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα. 

Έχοντας τα αντιδρώντα μόρια την κατάλληλη ταχύτητα, αποκτούν ενέργεια μεγαλύτερη από μία ελάχι-

στη τιμή ενέργειας που πρέπει να έχουν, ώστε να σπάσουν τους παλιούς δεσμούς, να γίνει ανακατανομή 

μεταξύ των ατόμων και των ηλεκτρονίων που θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων δεσμών, καταλήγοντας 

συνεπώς στα προϊόντα της αντίδρασης. Αυτή η ελάχιστη τιμή ενέργειας ονομάζεται ενέργεια ενεργοποί-

ησης (Εα). Ισχύει δηλαδή ότι : E   Eα. Η τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης εξαρτάται από την φύση των 

αντιδρώντων ενώ η παρουσία καταλύτη μειώνει την τιμή της. Για τον λόγο αυτό, οι χημικές αντιδράσεις 

επιταχύνονται με την χρήση καταλύτη. Μία τέτοια σύγκρουση που οδηγεί στην δημιουργία των προϊό-

ντων, ο Arrhenius την ονόμασε αποτελεσματική ή ενεργή. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό όλων των συ-

γκρούσεων των αντιδρώντων μορίων πληροί τις προϋποθέσεις, άρα είναι αποτελεσματικές και καταλή-

γουν στην δημιουργία των προϊόντων. Όσο μικρότερη είναι η ενέργεια ενεργοποίησης, τόσο μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκρούσεων είναι αποτελεσματικές, άρα πιο γρήγορα πραγματοποιείται η χημική αντίδραση. 

Β. Σύμφωνα με την θεωρία της μεταβατικής κατάστασης, για να πραγματοποιηθεί μια χημική 

αντίδραση, πρέπει κατά την σύγκρουση των αντιδρώντων μορίων, να σχηματιστεί ένα ασταθές ενδιάμεσο 

προϊόν, το ενεργοποιημένο σύμπλοκο, η διάσπαση του οποίου οδηγεί στα τελικά προϊόντα της αντί-

δρασης. Το ενεργοποιημένο σύμπλοκο, έχει μεγαλύτερη ενέργεια από τα αντιδρώντα, είναι ασταθές και 

υπάρχει στιγμιαία. 
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Κατ’ αυτή την θεωρία, ενέργεια ενεργοποίησης (Εα), είναι η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να απορρο-

φήσουν τα αντιδρώντα μόρια έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ενεργοποιημένο σύμπλοκο. Συγκεκριμένα η 

ενέργεια ενεργοποίησης είναι ίση με την διαφορά ενέργειας μεταξύ του ενεργοποιημένου συμπλόκου 

και των αντιδρώντων μορίων, ανεξάρτητα αν η αντίδραση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. 

Συγκεκριμένα για την τυχαία αντίδραση : Α2 + Β2   2ΑΒ, ισχύουν τα παρακάτω : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι ενέργεια ενεργοποίησης (Εα) είναι η ενεργειακή διαφορά ενεργοποιημένου συ-

μπλόκου και αντιδρώντων, ενώ η μεταβολή της ενθαλπίας είναι η ενεργειακή διαφορά αντιδρώντων 

και προϊόντων. 

Επίσης, να επισημάνουμε ότι από την στιγμή που δημιουργήθηκε το ενεργοποιημένο σύμπλοκο ΔΕΝ 

είναι υποχρεωτική η δημιουργία των προϊόντων. Μπορεί να ξανασχηματιστούν τα αντιδρώντα και άρα η 

αντίδραση να μην μπορεί ενεργειακά να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή να ισχύει : 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την θεωρία των συγκρούσεων, η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης είναι ανάλογη του 

αριθμού (δηλαδή της συχνότητας) των συγκρούσεων που συμβαίνουν ανά δευτερόλεπτο και σε 

συγκεκριμένο όγκο. Έτσι, όσα περισσότερα μόρια αντιδρώντων έχουμε (άρα και περισσότερα moles 

Α

N
n

N
 ) τα οποία κινούνται σε μικρότερο χώρο, άρα και όγκο, τόσο περισσότερο αποτελεσματικές είναι οι 

συγκρούσεις τους, οπότε έχουμε και μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης. Επομένως, ως ταχύτητα μιας 

χημικής αντίδρασης ορίζεται ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης ενός εκ των αντιδρώντων ή προϊό-

ντων της αντίδρασης. Δηλαδή : 
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όπου Δc=cτελ.-cαρχ. είναι η μεταβολή της συγκέντρωσης (mol/l) και Δt=tτελ.-tαρχ. (s) είναι η αντίστοιχη μετα-

βολή του χρόνου. Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας της αντίδρασης είναι το 

mol
Ml

s s
   

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η συγκέντρωση ορίζεται ως : 
n

c
V

 . Οπότε, αν η ουσία που μελετάμε είναι αέρια V=Vδοχείου, 

αν είναι διάλυμα V=Vδιαλύματος, ενώ αν είναι καθαρό υγρό ή στερεή η συγκέντρωσή της ΔΕΝ μεταβάλλεται, 

γιατί : r

r r

m

Mn m ρ
c c ,

V V V M M
    


 δηλαδή η συγκέντρωση είναι ανάλογη της πυκνότητας του στερεού 

που είναι σταθερή, άρα Δcστερεού=0. 

 

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Επειδή η ταχύτητα μιας αντίδρασης εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις, οι οποίες κατά την διάρκεια 

μιας χημικής αντίδρασης συνεχώς μεταβάλλονται, και η ταχύτητα της αντίδρασης συνεχώς μεταβάλλεται. 

Αρχικά, έχει μεγάλη τιμή, η οποία με την πάροδο του χρόνου ολοένα και μειώνεται, μιας και μειώνονται 

οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Οπότε καλύτερα, είναι να ορίσουμε την μέση ταχύτητα αντίδρασης 

η οποία, για την τυχαία αντίδραση αΑ(g) + βB(g)   γΓ(g) + δΔ(g), ορίζεται ως : 

A B Γ Δ
ΔC ΔC ΔC ΔC1 1 1 1

υ
α Δt β Δt γ Δt δ Δt

          , 

όπου α, β, γ, δ είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές με τους οποίους παίρνουν μέρος στην στοιχειομετρία της 

χημικής αντίδρασης τα αντιδρώντα Α, Β και προϊόντα Γ, Δ, αντίστοιχα. Επειδή, όπως προαναφέραμε, οι 

συγκεντρώσεις των αντιδρώντων μειώνονται ΔCΑ<0, ΔCΒ<0, και για αυτό τον λόγο μπαίνει το αρνητικό 

πρόσημο στην παραπάνω σχέση. 

Όταν Δt0, τότε η μέση ταχύτητα αντίδρασης μετονομάζεται σε στιγμιαία ταχύτητα αντίδρασης και 

το σύμβολο 
Δ d

Δt dt
 . 

Οπότε, η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να υπολογιστεί από την μεταβολή της συγκέ-

ντρωσης οποιουδήποτε από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα, αρκεί να λάβουμε υπ’ όψη μας και τον στοι-

χειομετρικό συντελεστή με τον οποίο παίρνει μέρος η ουσία στην αντίδραση. 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ 

Από τα προηγούμενα, καταλαβαίνουμε ότι η ταχύτητα παραγωγής ή κατανάλωσης μιας ουσίας, είναι 

το κλάσμα του ρυθμού μεταβολής ΧΩΡΙΣ τους στοιχειομετρικούς συντελεστές. Οπότε για την αντίδραση : 

αΑ(g) + βB(g)   γΓ(g) + δΔ(g), 

η ταχύτητα κατανάλωσης αντιδρώντων, είναι : A B

καταν.

ΔC ΔC
υ

Δt Δt
    , 
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ενώ, αντίστοιχα, η ταχύτητα παραγωγής προϊόντων, είναι : Γ Δ
ΔC ΔC

υ
Δt Δt

  . 

Οπότε, καταλήγουμε ότι : Α Β Γ Δ
υ υ υ υ

υ
α β γ δ

    . 

 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Καμπύλη αντίδρασης, ονομάζεται η γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης ενός εκ των 

αντιδρώντων ή προϊόντων συναρτήσει του χρόνου. Η γενική μορφή μιας καμπύλης, φαίνεται στο παρακά-

τω σχήμα. 

Παρατηρούμε ότι για ένα αντιδρών, η καμπύλη ξεκινάει από την αρχική συγκέντρωσή του Co και φθίνει 

εκθετικά, ενώ για ένα προϊόν αρχίζει να αυξάνεται εκθετικά από την τιμή μηδέν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την καμπύλη αντίδρασης, μπορούμε να υπολογίσουμε την στιγμιαία ταχύτητα της χημικής 

αντίδρασης. Συγκεκριμένα, η στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με την κλίση της εφαπτόμενης 

ευθείας της καμπύλης στο σημείο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή χρονική στιγμή t1. 

 

Στο μικρό ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται ισχύει : 

0 0 t1 

C1 

Co 

t(s) 

CA (M) 

t1 

C1 

t(s) 

CΓ (M) 
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2 1

Γ

2 1

C CΚΛ ΔC
εφφ υ

ΜΚ t t Δt


   


. 

Άρα, η στιγμιαία ταχύτητα μιας αντίδρασης μια στιγμή t, ισούται με την κλίση (εφαπτομένη) της κα-

μπύλης την δεδομένη χρονική στιγμή t. 

Παρατήρηση : 

Επειδή η ταχύτητα της αντίδρασης, εξαρτάται από τους στοιχειομετρικούς συντελεστές, θα έχουν και 

ανάλογες μορφές και οι καμπύλες συγκέντρωσης των αντιδρώντων και των προϊόντων. Για παράδειγμα 

για την τυχαία αντίδραση : Α + Β   Γ + 2Δ, όπου το αντιδρών Α είναι σε περίσσεια, οι αντίστοιχες καμπύ-

λες θα έχουν την μορφή : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι μετά το τέλος της αντίδρασης έχει απομείνει κάποια Cτελ από το αντιδρών που βρί-

κεται σε περίσσεια, ενώ το αντιδρών που η αρχική του ποσότητα ήταν συμβατή με την στοιχειομετρία 

του, μετά το πέρας της αντίδρασης έχει μηδενιστεί η συγκέντρωσή του. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάσει 

το αντιδρών που ΔΕΝ βρίσκεται σε περίσσεια. Αντίστοιχα, στα προϊόντα παρατηρούμε ότι CΔ=2CΓ, γιατί : 

Δ

Γ Δ Δ Γ Γ Δ Δ
Γ Γ Δ Γ

ΔC
υ υ υ ΔC ΔC ΔC ΔCΔtυ υ ΔC ΔC 2 ΔC
1 2 2 Δt 2 Δt 2Δt 2

               

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης είναι οι παρακάτω : 

1. Η συγκέντρωση των αντιδρώντων. 

Η επίδραση της συγκέντρωσης προσδιορίζεται από τον νόμο δράσεως των μαζών κατά 

Guldberg - Waage, που ορίζει ότι η ταχύτητα μιας αντίδρασης είναι ανάλογη προς με το γινόμενο 

των δρωσών (ή ενεργών) μαζών, δηλαδή της συγκέντρωσης του σώματος υψωμένης σε δύναμη 

όσο είναι και ο στοιχειομετρικός συντελεστής. Έτσι για παράδειγμα η ταχύτητα της αντίδρασης : 

       g g g g
2Α 3Β Γ 2Δ    

η ταχύτητα της αντίδρασης θα ισούται με :    
2 3

υ k Α Β  . 

ΔCΓ 

ΔCΔ 
Cτελ. 

CΓ 

CΔ=2CΓ 

0 0 

Co 

t(s) 

C(M) 

t(s) 

C(M) 

Αντιδρών σε 

περίσσεια (Α) 

Αντιδρών σε 

έλλειμμα (Β) 

Προϊόν Δ 

Προϊόν Γ 
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Πρακτικά, όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των ουσιών τόσο αυξάνεται ο αριθμός των συ-

γκρούσεων των μορίων τους, άρα τόσο αυξάνεται το ποσοστό των ενεργών συγκρούσεων άρα 

οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης. 

 

2. Η πίεση (με την προϋπόθεση να υπάρχει έστω και ένα αέριο στα αντιδρώντα). 

Η αύξηση της πίεσης οδηγεί σε μείωση του όγκου με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρω-

σης των αντιδρώντων σωμάτων, άρα αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης. 

 

3. Η επιφάνεια επαφής των στερεών σωμάτων. 

Όταν στην αντίδραση παίρνουν μέρος στερεές ουσίες, τις έχουμε σε λεπτό διαμερισμό, δηλαδή 

σε μορφή σκόνης και όχι στερεά κομμάτια. Έτσι αυξάνεται ο αριθμός των συγκρούσεων, με απο-

τέλεσμα να αυξηθεί και το ποσοστό των ενεργών συγκρούσεων, άρα και η ταχύτητα της αντί-

δρασης. Για αυτό τον λόγο παρατηρούνται μεγάλες πυρκαγιές σε εργοστάσια επεξεργασίας και 

άλεσης σιτηρών, στο τζάκι το ξύλο καίγεται γρηγορότερα όταν το έχουμε κόψει σε πολλά και μι-

κρά κομμάτια, ή ένα φάρμακο λειτουργεί γρηγορότερα όταν λαμβάνεται υπό την μορφή σκόνης 

και όχι χαπιού. 

4. Η θερμοκρασία. 

Γενικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και η ταχύτητα της αντίδρασης, γιατί με την 

αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και η μέση κινητική ενέργεια των αντιδρώντων μορίων, συ-

νεπώς και η ταχύτητα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των συγκρού-

σεων, άρα και των ενεργών συγκρούσεων που οδηγούν στην πραγματοποίηση της αντίδρασης με 

τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. 

Πρακτικά έχει βρεθεί ότι στις περισσότερες αντιδράσεις μία αύξηση της θερμοκρασίας κατά 

10οC προκαλεί μία αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης κατά έναν συντελεστή κατά 2 ή 3. Για τον 

λόγο αυτό πολλές φορές θερμαίνουμε τα σώματα που πρόκειται να αντιδράσουν. 

Τα παραπάνω ερμηνεύονται και με την κατανομή κατά Maxwell - Boltzmann, του σχήματος, 

στην οποία παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο και περισσότερα μόρια έ-

χουν την κατάλληλη ταχύτητα (άρα και κινητική ενέργεια) για να ξεπεράσουν την ενέργεια ενερ-

γοποίησης Εα. 



ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Επιμέλεια : Παπαματθαίου Κων/νος                 Σχολικό έτος 2017-2018 

 

5. Οι ακτινοβολίες. 

Η επίδραση των ακτινοβολιών λειτουργεί όπως η αύξηση της θερμοκρασίας. Όταν ακτινοβολεί-

ται ένα αντιδρών σύστημα, τα μόριά του απορροφούν ενέργεια άρα κινούνται με μεγαλύτερες 

ταχύτητες, συγκρούονται περισσότερο και έτσι αυξάνεται και το ποσοστό των αποτελεσματικών 

συγκρούσεων με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. 

6. Η φύση των αντιδρώντων. 

Οι αντιδράσεις στις οποίες δεν γίνεται ανακατανομή δεσμών είναι συνήθως γρήγορες. Τέτοιες 

αντιδράσεις είναι συνήθως οι αντιδράσεις μεταξύ ιόντων. 

2
4 4Βa SO BaSO    

2H OH H O    (εξουδετέρωση) 

Αντιθέτως, οι αντιδράσεις στις οποίες παρατηρείται ανακατανομή δεσμών, είναι συνήθως μο-

ριακές και πιο αργές. Σ’ αυτή την περίπτωση ανήκουν οι οργανικές αντιδράσεις. 

7. Οι καταλύτες. 

Ορισμένες αντιδράσεις πραγματοποιούνται γρηγορότερα όταν υπάρχουν σε μικρές ποσότητες 

ξένα σώματα, τα οποία τα παίρνουμε και κατά σύσταση και κατά μάζα αμετάβλητα στο τέλος της 

αντίδρασης. Τα σώματα αυτά ονομάζονται καταλύτες και η διαδικασία κατάλυση. Όταν ο κατα-

λύτης και το καταλυόμενο σύστημα βρίσκονται στην ίδια φάση (υγρή, αέρια κ.λ.π) η κατάλυση 

χαρακτηρίζεται ως ομογενής, 

π.χ.     
   

 

 
2 gH O

g 2 g 2 g
2CO O 2CO  , 

    
 

 aqBr

2 2 2 2aq
2H O 2H O O



  . 

αλλιώς ετερογενής 

π.χ.    
   

     

 
2 2s 3 s sFe , Al O , K O

2 g 2 g 3 g
N 3H 2NH  , 

    
   

 

 
2 5 sV O

2 g 2 g 3 g
2SO O SO  . 

Η περίπτωση εκείνη στην οποία ένα από τα προϊόντα λειτουργεί ως καταλύτης για την αντίδρα-

ση στην οποία μετέχει, ονομάζεται αυτοκατάλυση, 

π.χ.          4 2 4 2 4 4 2 22
2KMnO 5 COOH 3H SO K SO 2MnSO 10CO 8H O      . 
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Παρατηρούμε ότι στην αρχή, όπου έχει διασπασθεί μικρή ποσότητα 4MnO , η ταχύτητα είναι 

μικρή (πρακτικά η ποσότητα 4MnO  είναι σταθερή). Όταν όμως διασπασθεί ικανοποιητική ποσό-

τητα, δρα ως καταλύτης και η ταχύτητα αυξάνεται δραματικά καθώς, όπως παρατηρούμε, η συ-

γκέντρωση του 4MnO  μειώνεται απότομα. 

Οι καταλύτες μπορεί να πάρουν μέρος και σε μία αντίδραση της Οργανικής Χημείας, μόνο που 

εκεί ονομάζονται ένζυμα ή βιοκαταλύτες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές 

μεταξύ των καταλυτών και των ενζύμων, με βασικότερες τις εξής : 

 Τα ένζυμα είναι πιο ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες και σε υψηλές τιμές του pH και 

μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις καταστρέφονται. 

 Τα ένζυμα έχουν πιο εξειδικευμένη δράση, δηλαδή καταλύουν μικρότερο αριθμό αντι-

δράσεων και δρουν με μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση με τους καταλύτες. 

 Τα ένζυμα έχουν πιο πολύπλοκη δομή, πράγμα που εξηγεί την εξειδίκευση της δράσης 

τους. 

Πρακτικά, η ύπαρξη του καταλύτη δίνει στην αντίδραση την δυνατότητα να ακολουθήσει έναν 

διαφορετικό μηχανισμό ο οποίος έχει μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης, με αποτέλεσμα οι 

ενεργές συγκρούσεις να αυξάνονται και να αυξάνεται τελικά η ταχύτητα της αντίδρασης. 

 

 

Οι επικρατέστερες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για να ερμηνεύσουν την δράση 

των καταλυτών είναι : (α) η θεωρία των ενδιάμεσων σταδίων (προϊόντων) και (β) η θεωρία της 

προσρόφησης. 
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Θεωρία των ενδιάμεσων σταδίων (προϊόντων) 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή τα αντιδρώντα (ή κάποιο από αυτά) αντιδρά γρήγορα σε πρώτο 

στάδιο με τον καταλύτη (Κ) και ολοκληρώνεται η αντίδραση σε δεύτερο (ή τρίτο) στάδιο, πιο αρ-

γό. Σχηματικά : 

 

 

 

α

α

α

α α

χωρίς καταλύτη Α Β Γ αργή,Ε

με καταλύτη Α Κ ΑΚ γρήγορη, Ε

ΑΚ Β Γ Κ γρήγορη, Ε

Α Κ Γ (γρήγορη, Ε ,Ε Ε )

 

 

  

   

  

Θεωρία της προσρόφησης. 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή τα αέρια ή υγρά αντιδρώντα απορροφώνται από την επιφάνεια 

του στερεού καταλύτη, ο οποίος είναι σε σπογγώδη μορφή ή σε μορφή κόκκων, σε συγκεκριμένα 

κέντρα. Έτσι αυξάνεται η επιφάνεια επαφής αντιδρώντων – προϊόντων, τα μόρια των αντιδρώντα 

αποκτούν τον κατάλληλο προσανατολισμό, εξασθενούν οι παλιοί δεσμοί μεταξύ τους, αυξάνο-

νται οι συγκρούσεις άρα και το ποσοστό των ενεργών συγκρούσεων, με τελικό αποτέλεσμα την 

αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης. Η θεωρία αυτή δίνει καλύτερη εξήγηση για τις ετερογενείς 

καταλύσεις. 

 

Πως επηρεάζει η παρουσία του καταλύτη : (α) το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφά-

ται σε μια αντίδραση, (β) την θέση μιας χημικής ισορροπίας ; 

(α) Όπως γνωρίζουμε το ποσό της ενέργειας που εκλύεται 

ή απορροφάται στο τέλος μιας αντίδρασης, είναι ίσο με την 

ενεργειακή διαφορά αντιδρώντων και προϊόντων. Η ύπαρξη 

του καταλύτη απλά επιταχύνει (ή επιβραδύνει) την αντί-

δραση, χωρίς να επηρεάσει το ενεργειακό περιεχόμενο των 

ουσιών που παίρνουν μέρος σ’ αυτή, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Οπότε η παρουσία ενός κα-

ταλύτη δεν επηρεάζει το ποσό της εκλυόμενης ή απορροφούμενης ενέργειας μιας αντίδρασης. 

(β) Αμφίδρομη ονομάζεται μια αντίδραση η οποία πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευ-

θύνσεις αντιδρώντα προϊόντα  και μετά από κάποιο χρόνο οι δύο αυτές αντιδράσεις πραγμα-

τοποιούνται με την ίδια ταχύτητα, οπότε λέμε ότι έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία στο 

σύστημα. Η παρουσία του καταλύτη αυξάνει ταυτόχρονα την ταχύτητα και των δύο επιμέρους 

αντιδράσεων που αποτελούν την αμφίδρομη αντίδραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επη-

ρεάζεται ούτε η θέση ούτε και η απόδοση της αμφίδρομης αντίδρασης. Αυτό που επιτυγχάνεται 

με την παρουσία του καταλύτη, είναι η γρηγορότερη αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. 


