مهندس جعفری

شیمی سوم

خالصهدرسشیمی-3فصلاول(استوکیومتری)
در برخی کشورها ،آمونیاک مایع را بهعنوان کود شیمیایی ،بهطور مستقیم به خاک تزریق میکنند.
 :LEDدیود نشر دهندة نور

g

تغییر فیزیکی :ذوب ،تبخیر و میعان

واکنششیمیایی

or

تغییر شیمیایی :زنگزدن آهن ،سوختن کاغذ ،ترش شدن شیر ،هضم غذا و تنفس
طی آن ،یک یا چند مادة شیمیایی بر هم اثر میگذارند و مواد شیمیایی تازهای تولید میکنند.
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با مبادلة انرژی همراه است.

معادلة نوشتاری :نام واکنشدهنده ،سمت چپ و فراوردهها ،سمت راست نوشته میشود و اطالعات بیشتری در اختیار نمیگذارد.
معادلة نمادی :اگر برای نو شتن معادلة یک واکنش از نمادها و فرمولهای شیمیایی مواد شرکتکننده ا ستفاده شود ،در این صورت
معادلة بهدست آمده معادلة نمادی است.

نمادها برای نشان دادن حالت فیزیکی :جامد ) ، (sمایع )  ، (lگاز ) (gو محلول )(aq

سرب ) (IIکرومات

پتاسیم نیترات

سرب ) (IIنیترات

نمایش فرمول شیمیایی
معادلة
شیمیایی

حالت فیزیکی واکنشدهندهها و فراوردهها

پتاسیم کرومات

@

در واکنش دو محلول با یکدیگر ،هنگامی واکنش انجام میشود که یک رسوب ایجاد شود.

ko

)K2CrO4 (aq)  Pb(NO3 )2(aq)  PbCrO4 (s)  2KNO3 (aq

شرایط الزم برای انجام واکنش را در اختیار میگذارد.
اطال عاتی مان ند چگونگی و ترت یب مخلوط کردن واکنشده نده ها و نک ته های ایمنی
دربرندارد.
 :میدهد.


 : واکنشدهندهها گرم میشوند.
معنای برخی عبارتها یا نمادهای مورد استفاده در
معادلههای شیمیایی

20atm


 :  واکنش در فشار  02اتمسفر انجام میشود.
1200 C

 :  واکنش در دمای  1200Cانجام میشود.
Pd


 : پاالدیوم بهعنوان کاتالیزگر استفاده میشود.

موازنة واکنش شیمیایی (روش وارسی) :معموالً به ترکیبی که دارای بیشترین تعداد اتم است ،ضریب  1میدهند ،سپس با توجه به
تعداد اتمهای این ترکیب ،ضرایبی را به مواد دیگر میدهند تا تعداد اتمهای هر عنصر ،در دو سوی معادله برابر شود.
انرژی فعالسازی :اغلب برای آغاز یک واکنش به مقدار انرژی نیاز است .به حداقل انرژی الزم برای شروع یک واکنش شیمیایی ،انرژی
فعال سازی میگویند .دادن گرما ،تابش نور ،ایجاد جرقه ،تخلیة الکتریکی یا وارد آوردن یک شوک ،مانند زدن ضربه یا افزایش ناگهانی
فشار ،این انرژی را تأمین میکند.
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کانال شیمی کنکور آقای جعفری@Jafari_shimi :
در معادلة موازنه شده ضریب  1را نمینویسیم و ضریبهایی که برای موازنة مواد می نویسیم ،باید کوچکترین عدد صحیح (غیرکسری)
ممکن باشد.
ضریبهای موجود در معادلة موازنه شده ،هم معنی مول و هم معنی مولکول میدهند .مثالً 2H2  O2  2H2O

g

یک مول (یا مولکول) اکسیژن با دو مول (یا مولکول) هیدروژن واکنش میدهد و دو مول (یا مولکول) بخار آب تولید میکند.

or

سوختن :یک ماده به سرعت و شدت با اکسیژن ترکیب میشود و عالوه بر آزاد کردن مقدار زیادی
انرژی به صورت نور و گرما ،اغلب ترکیبهای اکسیژندار بهوجود میآید.

شیمیایی
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انواع واکنشهای

سننننتز یا ترکیب :چند ماده بر هم اثر کرده ،فراورده (ها)ی تازهای با سننناختار پیهیدهتر تولید
میکند.

تجزیه :در آن یک ماده به مواد سادهتری تبدیل میشوند.

جابهجایی (جانشینی یا جایگزینی) یگانه:جای یک عنصر یا یون،در دو ماده،عوض می شود.
جابهجایی دوگانه :معموالً دو محلول با هم واکنش میدهند و تولید رسوب یا آب میکنند.

ko

برخی از واکنشها متعلق به یک دسته نیستند و ویژگیهای بیش از یک دسته را دارند.

اگر با آزاد شدن نور و گرمای زیادی همراه باشد ،سوختن است.

)2Mg(s)  O2(g)  2MgO(s

@

اگر به آرامی و بدون شعله با اکسیژن هوا ترکیب شود ،واکنش اکسایش است.

 MgOبه شکل الیهای ترد و سفید رنگ ،روی فلز براق  Mgتشکیل میشود.

) NH 3 (g )  HCl (g )  NH 4Cl (s

سنتز

گرد سفید رنگ
واکنشهای بسپارش یا پلیمر شدن ،مثل پلیپروپن ،پلیاتن و پلیتترا فلوئورو اتن (تفلون)
پلیپروپن  برای تولید ریسمان
)CaCO3 (s)  CO2(g)  CaO(s

تجزیه

آمونیوم دی کرومات  (NH4 )2Cr2O7 جامدی بلوری و نارنجیرنگ

)Cl2(g)  2KBr(aq)  2KCl(aq)  Br2(aq

جابهجایی یگانه

، Beتنها عنصر قلیایی خاکی است که با آب یا بخار آب داغ واکنش نمیدهد و پایینتر از  600Cنیز
در هوا اکسایش نمییابد.
تهیة رسوب )Pb(NO3 )2(aq)  2KI(aq)  PbI2(s)  2KNO3 (aq

جابهجایی دوگانه

تهیة آب )NaOH(aq)  HCl(aq)  H2O(l )  NaCl(aq
)AgNO3 (aq)  KCl(aq)  AgCl(s)  KNO3 (aq

رسوب سفید رنگ
رنگ برخی از ترکیبات:
K2Cr2O7

Ag2CrO4

Fe(OH)3

PbI2

C12H22O11

NaCl

گوگرد )(S

گرد Fe

قرمز

قرمز قهوهای

قرمز قهوهای

زرد

سفید

سفید

زرد

سیاه
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استوکیون (به معنای عنصر)  +مترون (به معنای سنجش)
بخشی از شیمی است که با نسبت مقدار عنصرها در ترکیبها و نیز ارتباط کمی میان مقادیر مواد شرکتکننده
استوکیومتری در واکنشهای شیمیایی (واکنشدهندهها و فراوردهها) سروکار دارد.

g

با استفاده از آن میتوان بین واکنشدهندهها و فراوردهها یک ارتباط کمی برقرار کرد.

or

در محاسبههای استوکیومتری ،تنها از معادلة موازنه شدة واکنش استفاده میشود.
مول :به مقدار  6 /02  1023عدد ذره (مولکول ،اتم یا یون) یک مول از آن ذره میگویند.
ثابت آووگادرو 6 /022 1023 mol 1 

اتم گرم (جرم یک مول اتم)
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عدد آووگادرو ) N A  6 /022  1023  ( N A

مولکول گرم (جرم یک مول مولکول)  به جای همگی میتوانیم از  molاستفاده کنیم.
یون گرم (جرم یک مول یون)

ko

* در ترکیبهای یونی ،مولکول وجود ندارد ،به همین دلیل به جای واژة مولکول گرم از واژة جرم مولی ،برای آنها استفاده میشود.
فرمول مولکولیCO(NH2 )2 :

تبدیل تعداد مول به گرم یا برعکس:

63 / 55 g Cu
مثال 3 / 5mol :مس چند گرم است؟  222/ 4 g Cu
1mol Cu

@

برای محاسبة جرم مولی یک ترکیب ،جرم تکتک اتمهای موجود در ترکیب مورد نظر را با هم جمع میکنیم.

1
جرم )  (g
جرم مولی

 تعداد مول ) (mol

1
جرم )  (g
جرم مولی

 تعداد مول ) (mol

? g Cu  3 / 5 mol Cu 

* مس یک فلز سکهزنی است.
بهطور طبیعی در پوست درخت بید یافت میشود.
مصرف محلولی از گرد پوست درخت بید ،سبب کاهش تب و لرز در بیماران مبتال به ماالریا میشود.
از واکنش سالیسیلیک اسید و استیک انیدرید در آزمایشگاه بهدست میآیند:

آسپرین

آسپیرین

استیک انیدرید

برای کاهش تب ،التهاب ،تپشهای قلب و سکته مصرف میکنند.
فرمول مولکولی آن  C9H8O6است.

کانال شیمی کنکور آقای جعفری@Jafari_shimi :
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سالیسیلیک اسید
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فرمول تجربی :سادهترین نسبت مولی عنصرهای سازندة یک ترکیب را مشخص میکند و از طریق تجزیة عنصری بهدست میآید.
فرمول مولکولی :برای بهدست آوردن فرمول مولکولی ،هم به فرمول تجربی و هم به جرم مولی ترکیب مورد نظر احتیاج داریم.
مثالً فرمول تجربی  CH 2باشد و جرم مولی آن  02در اینصورت:

g

  nجرم فرمول تجربی= جرم فرمول مولکولی

or

CH2  12  1  1 2  14  70 14  n  n  5  (CH2 )5  C5H10

* در ترکیبهای یونی ،فرمول شیمیایی ترکیب با فرمول تجربی آن ،یکسان است
* شیمیدانها ،جرم اتمها و مولکولها را با استفاده از دستگاه طیفسنج جرمی بهدست میآورند.
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* تجزیة عنصری :روشی است که طی آن نوع عنصرهای تشکیلدهنده و درصد جرمی هر یک از آنها در ترکیب شیمیایی یاد شده
تعیین میشود.

* الکلها دستهای از ترکیبهای آلی است که یک یا تعداد بیشتری گروه عاملی هیدروکسیل ) (OHروی زنجیرة کربنی خود دارند
و برخی مانند اتیلن گلیکول (1و  -0اتان دیاُل) و گلیسرین (1و0و  -3پروپان تریاُل) ،به ترتیب دو و سه گروه عاملی دارند.

ko

متانول :معروف به الکل چوب است و از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن تا دمای  400Cبهدست میآید(CH3OH) .

اتانول :الکل میوه نام دارد و در اثر تخمیر قندها و کربوهیدراتهای موجود در میوهها توسط آنزیمها تولید میشود(C2H5OH) .

الکلهای راست زنجیر همکربن را با مشخص کردن شمارة اتم کربنی مشخص میکنند که گروه هیدروکسیل به آن متصل شده است.

 -1پروپانول

@

 -0پروپانول

مثال :تجزیة عن صری  -1پروپانول ن شان میدهد که این ترکیب آلی  %02کربن %3/11 ،و  %00/0اک سیژن ت شکیل شده ا ست .فرمول
تجربی این ترکیب کدام است؟
برای یافتن ساده ترین ن سبت مولی عن صرها ،تعداد مول هر عن صر را به تعداد مول عن صری که مقدار آن از همه کمتر ا ست ،تق سیم
میکنیم.
1mol C
 5 mol C
12g C
1mol H
 13 / 4 mol H
1g H

1mol O
 1/ 7 mol O
16 g O

13 / 4 g H 

60g C 

26 / 6 g O 

* هنگام انجام محا سبه ،برای یافتن سادهترین ن سبت مولی عن صرها ،عدد نهایی بهد ست آمده را میتوانیم حداکثر تا تقریباً یک دهم
گرد کنید.مثالً  5 /09~ 5و ~ 5
4 / 91
5 mol C

 2 / 9mol C

1/ 7

13 / 4 mol H

H:
 7 / 9mol H   C3 H 8O
1/ 7


1/ 7 mol O
O:
 1mol O

1/ 7


C:

( K2CO3پتاسیم کربنات)  تولید شیشههای لوازم الکتریکی
  C6H12O2مادهای معطر و خوشطعم موجود در آناناس
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استتتوکیومتری واکنش :با اسنننتفاده از نسنننبت های مولی ،میتوان تعداد مول فراورده های بهدسنننت آمده از واکنش با تعداد مول
واکنشدهندههای مورد نیاز را بهدست آورد.
)Zn(s)  2HCl(aq)  ZnCl2(aq)  H2(g

مثال :واکنش روبهرو را در نظر بگیرید:

آ) از واکنش  0/2molروی با هیدروکلریک اسید ،چند مول گاز هیدروژن تولید میشود؟

g

1mol H2
 0/ 2mol H2
1mol Zn

? mol H2  0/ 2mol Zn 

or

ب) برای تولید  0/ 3 molروی کلرید به چند مول هیدروکلریک اسید نیاز است؟
2mol HCl
 0/ 6 mol HCl
1molZnCl2
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روابط جرمی -جرمی در محاسبههای استوکیومتری:

? mol HCl 0/ 3 mol ZnCl2 

برای محا سبة مقدار جرم فراورده (های) حا صل از یک واکنش یا جرم مورد نیاز از واکنشدهنده (ها) برای تولید جرم م شخ صی از یک
فراورده ،میتوان از روابط استوکیومتری استفاده کرد .در چنین مواردی ،معادلة شیمیایی موازنه شدة واکنش ،مبنای محاسبههای کمی
قرار میگیرد .ا ستوکیومتری واکنشها بر ح سب مول تق سیم می شود ،بنابراین ابتدا باید بهو سیلة جرم مولی ،جرم مادة داده شده را به
مول تبدیل کرد  از مول این ماده به مول مادة دیگر میرسیم  بهوسیلة جرم مولی ماده،به جرم مادة مورد نظر میرسیم.

متیل سالیسیالت

@

ko

مثال :متیل سالیسیالت بهعنوان طعمدهنده در مواد غذایی و دارویی ،استفاده میشود ،این ماده بهصورت زیر بهدست میآید:

سالیسیلیک اسید

متانول

g
)
mol
) (C7 H6O3

g
)
mol
) (C8 H8O3

(152/ 2

(138 /1

چند گرم سالیسیلیک اسید برای تولید  325gمتیل سالیسیالت الزم است؟
1mol C8 H 8O 3
1mol C7 H6O 3 138 /1g C7 H6O 3


 294 / 9g C7 H6O 3
152/ 2g C8 H 8O 3 1mol C7 H6O 3
1mol C7 H6O 3

? g C7 H6O 3  325g C8 H 8O 3 

در صد خلوص مواد :در صنعت و آزمای شگاه ،اغلب واکنشدهندهها ناخالصاند .به بیان دیگر افزون به مادة شیمیایی مورد نظر ،برخی
ترکیبهای دیگر نیز در آنها وجود دارند .شیمیدانها برای بیان میزان خلوص یک نمونه ،از در صد خلوص ا ستفاده میکنند .بنابراین،
در حین کار در آزمایشنننگاه و صننننعت برای تأمین مقدار معینی از یک مادة خالص ،همواره باید مقدار بیشتری از مادة ناخالص در
دسترس را بهکار برد.
 100

جرم مادة خالص
جرم نمونة ناخالص

 درصد خلوص

* یکی از روشهای تولید گاز کلر در آزمایشگاه ،واکنش دادن هیدروکلریک اسید با منگنز ) (IVاکسید طبق معادلة زیر است:

) MnO2(s)  4HCl(aq)  MnCl2(aq)  Cl2(g)  2H2O(l

مثال :برای تهیة  20gگاز کلر ،به چند گرم نمونة ناخالص  MnO2با خلوص  %02نیاز اسنننت؟ (ناخالصنننی ها در واکنش شنننرکت
نمیکنند).
1mol Cl2 1mol MnO 2 86 / 9g MnO 2


 24 / 5 g MnO 2
70/ 9g Cl2
1mol Cl2
1mol MnO 2
نمونة ناخالص100g
  24 / 5 g MnO 2 جرم ناخالص MnO2
نمونة ناخالص  27 / 2g
90g MnO 2

? g MnO 2  20g Cl2 
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واکنشها:
جابهجایی دوگانه

)NaCN(aq)  AgNO3 (aq)  AgCN(s)  NaNO3 (aq

جابهجایی دوگانه

)2K 3PO4 (aq)  3Ca(NO3 )2(aq)  Ca3 (PO4 )2(aq)  KNO3 (aq
)2KMnO4 (s)  K2MnO4 (s)  MnO2(s)  O2(g

تجزیه

2KClO3 (s)  2KCl(s)  3O2

or

تجزیه (کلراتها)

g

جابهجایی یگانه (واکنش ترمیت)

) Al (s)  Fe2O3 (s)  Al 2O3 (s)  Fe(l

تجزیه (نیتراتها)

)CaCO3 (s)  CaO(s)  CO2(g
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تجزیه (کربناتها)

)2KNO3 (s)  2KNO2(s)  O2(g
)Al2(SO4 )3 (s)  Al2O3 (s)  3SO3 (g

تجزیه



ترکیب

) Fe(s )  S(s )  FeS(s

سوختن

)S(s)  O2(g)  SO2(g

)4Fe(s)  3O2(g)  2Fe2O3 (s

اکسایش

پلیپروپن
ترکیب :بسپارش (پلیمریشدن)

@

ko

ترکیب :بسپارش (پلیمریشدن)

پلیپروپن

پروپن

اتن

ترکیب :بسپارش (پلیمریشدن)

پلی تترا فلوئور اتن (تقلون)
تجزیه

)(NH4 )2Cr2O7 (s)  N2(g)  4H2O(g)  Cr2O3 (s

کانال شیمی کنکور آقای جعفری@Jafari_shimi :
روابط حجمی گازها در محاسبههای استوکیومتری:
گی لوساک  قانون نسبتهای ترکیبی  در دما و فشار ثابت ،گازها با نسبتهای حجمی معینی با هم واکنش میدهند.
این نسبتها بهطور مستقیم با نسبت ضریبهای آنها در معادلة موازنه شدة واکنش متناسب است .مثالً

)CH4 (g)  2O2(g)  CO2(g)  2H2O(g
اگر همة مواد شرکتکننده در این واکنش در حالت گازی و در فشار و دمای یکسانی قرار داشته باشند میتوان گفت که یک حجم گاز CH4
با دو حجم گاز  O2واکنش میدهد و یک حجم گاز  CO2و دو حجم گاز  H2Oتشکیل میشود.
قانون آووگادرو :در فشار و دمای یکسان ،یک مول از گازهای مختلف حجم ثابت و برابری دارند.
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حجم گازها تابعی از فشار و دمای آنها است از اینرو معموالً حجم گازها را در دمای  (273 K )  Cو فشار  (760mmHg)1atmبیان
میکنند .در این شرایط که به شرایط ا ستاندارد ) (STPمعروف ا ست ،هر مول گاز حجمی برابر  22 / 4 Lرا ا شغال میکند .این حجم را
حجم مولی گازها در شرایط  STPمینامند.
در حل بعضی مسائل استوکیومتری مربوط به گازها میتوان با استفاده از قانون نسبتهای حجمی ،ضریب تبدیل حجمی -حجمی مناسب را از

g

روی معادلة موازنهشدة واکنش پیدا کرد.

or

متال :حجم اکسیژن مورد نیاز و نیز حجمهای  CO2و  H2Oتولید شده در هنگام سوختن کامل  1/ 5 Lگاز اتان:

)2C2H6 (g)  7 O2(g)  4 CO2(g)  6H2O(g

nk
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7 LO2
 5 / 25 L O2
2 L C2H6

 :1 / 5 L C2H6 حجم  O2مورد نیاز

6 LH2O
 4 / 5 L H2O
2 L C2H6

 :1 / 5 L C2H6 حجم  H2Oتولید شده

4 LCO2
 3 L CO2
2 L C2H6

 :1 / 5 L C2H6 حجم  CO2تولید شده

ko

مثال :در شرایط استاندارد چند لیتر گاز  H2از واکنش  4 / 8 gمنیزیم با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید تولید میشود؟

)Mg(s)  2HCl(aq)  MgCl2(aq)  H2(g

@

1mol Mg 1mol H 2 22 / 4 L H 2


 4 / 48 L H 2
24 g Mg 1mol Mg 1mol H 2

4 / 8 g Mg 

در مواردی که واکنش در شرررای ی ریر از  STPانجام میشررود میتوان با اسررتفاده از چگالی گازها ،مقدار جرم آنها را به حجم یا برعکس
تبدیل کرد.

واکنش تجزیة سدیم هیدروژن کربنات2NaHCO3 (s)  H2O(g)  Na2CO3 (s)  CO2(g) :
برای تصفیة هوای درون فضاپیماها م ابق واکنشهای زیر از تأثیر کربن دیاکسید بر لیتیم پراکسید یا لیتیم هیدروکسید استفاده میشود:
در بین این دو واکنش واکنش اول مناسبتر است چون اکسیژن مورد نیاز برای تنفس فضانوردان را تأمین میکند.

)2Li2O2(aq)  2CO2(g)  2Li2CO3 (aq)  O2(g
) 2LiOH(aq)  CO2(g)  Li2CO3 (aq)  H2O(l

* هر فضانورد در طی شبانهروز بهطور متوسط  20molکربن دیاکسید تولید میکند .اگر از واکنش اول برای تصفیة هوا استفاده شود و در
این واکنش همة کربن دیاکسید تولید شده به مصرف برسد ،مقدار اکسیژن تولید شده در یک شبانهروز چند لیتر خواهد بود؟ (چگالی اکسیژن

g
L

)1 / 4
1mol O2
32 g O2
1L O2


 228 / 57 L O2
2 mol CO2 1mol O2 1 / 4 g O2

? L O2  20mol CO2 

* واکنش ترمیت . Fe2O3 (s)  2 Al (s)  Al2O3 (s)  2Fe(l ) :از آهن مذاب تولید شده برای جوشکاری استفاده میکنند.
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واکنشدهندة محدودکننده:

* اگر برای واکنش  2 ، 2H2  O2  2H2Oمول هیدروژن را با  2مول اکسررریژن واکنش دهیم  ،ابتدا  2مول  H2با یک مول O2

واکنش میدهند و  2mol H2Oتولید میکند و از طرفی  1مول  O2هنوز باقی مانده که میتواند واکنش دهد اما دیگر هیدروژنی وجود
ندارد که بتواند با اکسیژن واکنش دهد و آب تولید کند .پس در اینجا هیدروژن محدودکننده است.

g

* در حالت کلی به واکنشدهندهای که بهطور کامل مصرف میشود ،واکنشدهندة محدودکننده میگویند.

or

* هر چند ن سبتهای مولی مواد در واکنشهای شیمیایی از قانون پای ستگی جرم بهد ست میآید اما در آزمای شگاه و صنعت میتوانیم بهطور
اختیاری مقدار یکی از واکنشدهندهها را کمتر از مقدار استوکیومتری آن بهکار ببریم تا از مصرف کامل آن اطمینان حاصل کنم.

nk
ur

* انت خاب م حدودکن نده در صرررن عت به عوا مل مت عددی مان ند قی مت ،سررراو لت کاربرد و … بسرررتگی دارد .برای م ثال در واکنش
 2Fe2O3  3C  4Fe  3CO2از کربن بهعنوان واکنش دهنده اضافی استفاده میکنند چون ارزانتر است.
* مقدار فراوردة تولید شده به مقدار محدودکننده بستگی دارد.

برای پیدا کردن محدودکننده باید ابتدا مقدار واکنشدهندهها را به مول تبدیل کنیم و مول آنها را تق سیم بر ضریب ا ستوکیومتری شان کنیم.
هر کدام که این مقدار برای آنها کمتر بود ،واکنشدهندة محدودکننده است.

ko

مثال :طبق واکنش زیر از واکنش کامل  356 g COو  65 g H2چند گرم متانول بهدست میآید؟

) CO(g)  2H2(g)  CH3OH(l

@

ابتدا محدودکننده را پیدا میکنیم:

1mol CO

 12 / 71mol CO
12 / 71
28 g CO
 ضریب 





1mol H2
درنتیجه  COمحدودکننده است.
16 / 25
65 g H2 
 32 / 5 mol H2 

2 g H2
356 g CO 

1mol CH 3OH 32 g CH 3OH

 406 / 72 g CH 3OH
1mol CO
1mol CH 3OH

12 / 71mol CO 

* متانول ) : (CH3OHبه عنوان یک حالل صنعتی و واکنش دهندة مناسب برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی در صنعت شناخته می شود.
به تازگی در برخی کشورها بهعنوان یک سوخت تمیز برای خودروها بهکار میرود.
* سیلیسیم خالص تولید شده در واکنش زیر در تراشههای الکترونیکی و در سلولهای خورشیدی بهکار میروند.
)𝑠( → Si(s) + 2Mg𝐶𝑙2

)𝑆𝑖𝐶𝑙4 )l) + 2Mg(s

بازده واکنشهای شیمیایی:
در بسیاری از واکنشهای شیمیایی مقدار فراوردههای بهدست آمده کمتر از مقدار محاسبهشده است .مقدار فراوردة مورد انتظار از محاسبههای
ا ستوکیومتری ،مقدار نظری واکنش ا ست در حالیکه مقدار عملی یعنی مقدار فراوردهای که در عمل تولید می شود ،ارلب کمتر از مقدار نظری
مقدار عملی
است 100.
 بازده درصدی واکنش
مقدار نظری
شیمیدانها همواره در جات افزایش بازده درصدی فرایندهای صنعتی و آزمایشگاهی تالش میکنند ،با این حال بازده ارلب واکنشها کمتر از
صد در صد است.
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مثال :برای تولید روی سولفید از واکنش روبهرو استفاده میشود .در یک آزمایش  36 gروی را با  30gگوگرد واکنش دادهاند و مقدار
 42 / 5 gروی سولفید بهدست آوردهاند .بازده درصدی این واکنش را حساب کنید.


) Zn(s )  S(s )  ZnS(s

0/ 9375

 ضریب


or

در نتیجه روی محدودکننده است.

g

0/ 554

1mol Zn
 0/ 554 mol Zn
65 g Zn

 : 36 g Zn پیدا کردن محدودکننده

1mol S
 0 / 9375 mol S
32 g S

30 g S 

nk
ur

1mol ZnS 97 g ZnS

مقدار نظری  53 / 72 g ZnS
1mol Zn 1mol ZnS
مقدار عملی
42 / 5 g
 100  79 / 11%
 بازده درصدی واکنش  100
 بازده درصدی واکنش
مقدار نظری
53 / 72 g
0/ 554 mol Zn 

ko

مثال :طبق واکنش زیر در صورتیکه بازده درصدی واکنش  %58باشد چند کیلوگرم متان از واکنش  2kgزرال سنگ با مقدار اضافی بخار
آب بهوجود میآید؟



@

) 2C(s )  2H2O(g )  CH4 (g )  CO2 (g

1mol C 1mol CH4 16 g CH4


مقدار نظری  1 / 33 kg CH4
12 g C
2 mol C
1mol CH4
مقدار عملی
مقدار عملی
 100 85 
  1/ 13 kg CH4مقدار عملی  100 
 بازده درصدی واکنش
1 / 33 kg
مقدار نظری
2kg C 

* اتر به دسررتهای از ترکیبات آلی گفته میشررود که در سرراختار آنها یک اتم اکسرریژن به دو اتم کربن متصررل شررده اسررت .دیمتیل اتر
)  (H3C  O  CH3ساده ترین اتر است.
دیاتیل اتر )  ( H5C2  O  C2 H5شررناخته شررده ترین اتر اسررت .این مایف فرار و آتشگیر در گذشررته بهعنوان بیهوش کننده کاربرد
گسترده ای داشت ،اما به دلیل اثر نام لوب آن روی مجاری تنفسی و احتمال آتشگیری و انفجار امروزه به ندرت از آن استفاده میشود.
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کیسههای هوا:
هنگام برخورد شدید خودرو ،کیسههایی که در جلوی خودرو تعبیه شدهاند ،به سرعت از گاز پر می شوند و از برخورد سرنشینان به

g

شیشه و قسمت جلوی اتاق ،جلوگیری به عمل میآورند.

or

تولید گاز در این کیسهها به علت انجام سریع یک واکنش شیمیایی است .حسگرهایی در قسمت جلوی خودرو تعبیه شدهاند که در
هنگام برخورد شدید ،فعال می شوند و باعث منفجر شدن یک کالهک انفجاری کوچک می شوند .این انفجار ،انرژی مورد نیاز برای

nk
ur

آغاز واکنشی را فراهم میسازد که مولد گاز نام دارد.

گازی که به سرعت کیسهها را پر میکند ،گاز نیتروژن )  ( N2است .این گاز از واکنش تجزیهای زیر فراهم میشود:
)2NaN3 (s)  3N2(g)  2Na(s

(سدیم آزید)

ko

این واکنش به تنهایی نمیتواند باعث پر شدن ناگهانی کی سهها شود بهعالوه در این واکنش سدیم فلزی نیز تولید می شود که مادة
فعال (واکنشپذیر) و خطرناکی است برای حل این مشکل از واکنش بسیار سریع آهن ) (IIIاکسید با سدیم فلزی استفاده میشود:

@

گرما 6Na(s)  Fe2O3 (s)  3Na2O(s)  2Fe(s) 

این واکنش دما را به طور ناگهانی تا بیش از یکصد درجه باال میبرد و باعث انبساط سریع گاز درون کیسهها میشود .سدیم اکسید
حاصل در اثر مجاورت با کربن دیاکسید و رطوبت هوا به سدیم هیدروژن کربنات که مادهای بیخطر است تبدیل میشود.

)Na2O(s)  2CO2(g)  H2O(g)  2NaHCO3 (s

افزایش کارایی موتورها:
بنزین یک مادة ش یمیایی س اده نیس ت و میلوطی از چند هیدروکربن متفاوت با  5تا  21اتم کربن اس ت .بهطور میانگین میتوان
بنزین مورد اس تفاده از خودروها را ایزواکتان خالب (با  8اتم کربن) در نظر گرفت و معادلة نمادی س وختن بنزین را برای آن
بهصورت زیر نوشت:
2C8H8 (g)  25O2(g)  16CO2(g)  18H2O(g)  10900kJ
CH 3
|

CH 3
|

(نام آیوپاک1 :و 1و  -4تریمتیل پنتان) H 3C  C  CH2  CH  CH3
|
CH 3

دو واکنشدهنده باید در یک ن سبت نزدیک به ن سبتهای ا ستوکیومتری با هم واکنش دهند .بنابراین راه منا سب به سوزی موتور،
تنظیم عملی ن سبت هوا به سوخت ا ست .اگر هر کدام از واکنشدهندهها به مقدار بیشتر از ن سبت ا ستوکیومتری ا ستفاده شود.
موتور کارایی خوبی نیواهد داشت و حتی ممکن است خاموش شود .کارکرد ناقب موتور خودرو که بهواسطة سوختن ناقب بنزین
به وقوع میپیوندد ،نه تنها باعث کاهش توان خودرو می شود بلکه م صرف سوخت را باال میبرد و این خود افزایش آلودگی هوا را
در پی خواهد داشت.
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