Nng lng hóa hc tn ti di nhiu dng khác nhau, là mt khái nim không mi trong lnh vc nng lng nhân loi.
Báo cáo mi nht ca y ban Liên chính ph v bin i khí hu (IPCC) cho bit, nng lng hóa hc là 1 trong 7
ngun nng lng sch cho tng lai.
Nng lng hóa hc là gì?
Nng lng hóa hc c to ra nh quá trình chuyn i v trí ca các electron trong vic hình thành và phá v các
liên kt hóa hc gia các nguyên t trong các cht phn ng. Ngun nng lng này có th c sn sinh thông qua 2
phn ng sau ây:
Phn ng hóa hc: Mt phn ng hóa hc thng tri qua 2 giai on chính. u tiên cn có mt ngun nguyên liu u
vào dùng phá v liên kt gia các nguyên t cu thành các hóa cht tham gia phn ng. Tip theo là quá
trình gii phóng nng lng và tái hp s nguyên t này nhm to ra nhng liên kt hóa hc mi tip tc tham gia
vào quá trình phn ng.
Theo nguyên tc, ngun nng lng sinh ra trong giai on 2 s ln hn trong giai on 1. S chênh lch này (c o
bng n v Entanpy) phn ánh mc nng lng hóa hc ta ra môi trng bên ngoài. Nó không ch cho thy s lng
nguyên t trong phn ng mà còn o c sc mnh gii phóng nng lng ca các nguyên t này. i vi mt liên kt hóa
hc, ngun lc này ph thuc vào bn cht ca các nguyên t cu thành nó và tc bt gi electron ca các ht
nhân.
Phn ng oxy hóa kh: Trong phn ng oxy hóa kh, mt nguyên t (cht kh) chuyn mt hoc nhiu electron
sang nguyên t khác (cht oxy hóa). Bn cht oxy hóa ca mt hp cht c o bng th oxy hóa kh (còn gi là các
cp oxy hóa kh, kí hiu: E, n v: vôn). Giá tr này càng cao thì tính oxy hóa càng ln.
Trong thc t, c tính oxy hóa kh ca mt nguyên t ph thuc vào E và ch c th hin thông qua mt phn ng
hóa hc nht nh. S khác bit gia các th nng này to ra kh nng phn ng khác nhau ca nhng cht tham gia
vào chui phn ng hóa hc.
Lng nng lng hóa hc c gii phóng c xác nh theo nguyên tc cân bng phn ng oxy hóa kh (s electron cho
ca cht kh bng vi s electron nhn ca cht oxy hóa). Ngun nng lng này t l thun vi s lng electron và vi s
khác bit v th oxy hóa kh ca hai thành phn hóa hc tham gia phn ng.
Nguyên lý ca quá trình cháy
Cháy là mt phn ng ta nhit gia nhiên liu t và cht oxy hóa. Cht oxy hóa chính là oxy ca không khí cp
vào cho quá trình cháy. Phn ng này gii phóng nng lng di dng quang nng, nhit nng hoc ng nng. Quá
trình cháy có th xy ra hoàn toàn hoc không hoàn toàn. Quá trình cháy hoàn toàn s gii phóng ti a
nng lng. Ngc li, quá trình t cháy không hoàn toàn sinh ra nhng sn phm hóa hc (CO, CH4) làm gim
mc nng lng sinh ra trong phn ng ta nhit.
Hu ht các cht hu c có ngun gc t hóa thch (than, khí t nhiên, du) hoc t sinh khi (biomass) dng khí,
lng, rn u có th làm nhiên liu t. Do ít nh hng n môi trng, nhu cu s dng sinh khi làm nhiên liu ang ngày
càng tng. Nhng nhiên liu sinh hc bao gm sinh khi lignocellulose (g), khí t quá trình lên men ca các
vt liu hu c (khí sinh hc), sinh khi carbohydrate (ng cc, c ci ng) và sinh khi ht có du (ht ci du).
S phát trin ca ôtô in ph thuc nhiu vào ngành nng lng hóa hc
Nhiên liu và quá trình cháy
Lng nhit nng sinh ra trong quá trình cháy ph thuc vào tính truyn nhit ca nhiên liu. Phn ng ta nhit
(thông qua b phn ánh la trong các ng c) gii phóng mt khi lng ln khí nhit cao trong tích tc và sinh ra
ng nng có th c s dng to ra mt chuyn ng: chuyn ng pít-tông ca ng c t trong xe, b y ca tên la… Nhiên
liu và cht oxy hóa s dng trong b y tên la c gi là “nhiên liu y”. Chúng có th tn ti dng hai cht lng c lu tr

riêng bit hoc dng rn. Nhng hn hp nhiên liu y mnh nht c to thành bi các phân t cha c nhóm cht oxy
hóa (NO2) và nhóm nhiên liu nitroglycerin, TNT và pentrite.
Ngành in hóa hc
Mt máy phát in hóa hc gm hai in cc c ngn cách bi mt cht in phân. Các in cc phi là các vt liu dn in
(thng là kim loi hoc carbon). Cht in phân là mt cht chn in t mà trong ó các ion ca nó liên kt vi các
thành phn cu thành các in cc.
Tùy thuc vào giá tr ca th oxy hóa kh ca các nguyên t này, mt trong các in cc (cc dng) s xy ra phn
ng oxy hóa và nhn electron t phn ng kh in cc khác (cc âm). Do ó, cc dng d electron và ngc li. Bng
cách kt ni cc dng và cc âm, các electron cc dng s di chuyn v phía cc âm và qua ó to ra mt dòng in
theo hng ngc li.
c gi là máy c quy (h thng pin có th sc li), các phn ng oxy hóa - kh gia hai cc phi là thun nghch. Còn
li là các loi pin thng.
Ging nh pin thng, pin nhiên liu chuyn i nng lng hóa hc thành nng lng in. S khác nhau gia 2 loi pin
này là tính liên tc ca quá trình chuyn i nng lng trên. in nng sinh ra trong pin nhiên liu là kt qu ca quá
trình oxy hóa liên tc mt nhiên liu trên mt in cc và gim mt cht oxy hóa trên in cc kia.
Nguyên lý hot ng ca pin nhiên liu hydro là s o ngc ca quá trình in phân nc: ion hidro phân ly cc
dng và tái hp vi oxy cc âm. Vì th, quá trình t cháy nhiên liu hydro ch cho ra mt sn phm duy nht là
nc (H2O). Do ó, loi pin này c các chuyên gia ánh giá là “pin sch” hn các loi pin khác (chng hn nh
các loi pin s dng nhiên liu metanol sn sinh ra CO2 hay CO).
Mt s lnh vc khác
Ngoài giúp tha mãn nhu cu nng lng ngày càng tng ca con ngi, nng lng hóa hc còn m bo cho s tn ti
ca h sinh thái và hot ng ca các sinh vt sng.
Sinh thái hc: S tn ti ca h sinh thái c bo m bng các phn ng quang hp mà thc vt và vi khun s dng ánh
sáng mt tri cung cp các cht cn thit cho s sng (khí oxy, hp cht carbon…).
C ch ca các phn ng này gm 2 giai on. u tiên là s chuyn i nng lng ánh sáng thành nng lng hóa hc:
nc + ánh sáng oxy + nng lng hóa hc (di dng nguyên t hydro). Tip theo là s chuyn i nng lng hóa hc
thành các sn phm carbonate: carbon dioxide + nguyên t hydro sn phm carbon + nc.
Trao i cht (metabolism): S trao i cht bao gm tt c các quá trình trao i nng lng din ra liên tc trong c th
ca mt sinh vt. ó là kt qu ca mt lot các phn ng hóa hc. Trong ó, mt s cht ta nhit cung cp ngun nng
lng cn thit cho nhng cht thu nhit.
Phn ng ta nhit trong hô hp t bào là phn ng cháy chm nhit thp c thc hin cp t bào. Trong ó, nhiên
liu n t s thoái bin các phân t hu c c c th hp th (bao gm ng và axit béo); cht oxy hóa là khí oxy trong
phi.
Nh bt k phn ng ta nhit nào, nhng phn ng trong hô hp t bào cng to ra nc, carbon dioxide và nng lng.
Ngun nng lng này c c th lu tr di dng các phân t cha các liên kt nguyên t quan trng. Chúng c s dng
tng hp các phân t khác có c tính chu nhit cao (nh hemoglobin).
Nhng nhiên liu sinh hc bao gm sinh khi lignocellulose (g), khí t quá trình lên men ca các
vt liu hu c (khí sinh hc), sinh khi carbohydrate (ng cc, c ci ng) và sinh khi ht có du (ht ci
du)

Theo https://petrotimes.vn

