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واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری
واکنش شیمیایی  :فرآیندی است که طی آن یک دسته از مواد واکنش دهنده با یکدیگر واکنش میدهند و فرآوردهها را تولید
میکنند که اغلب با تغییر رنگ ،تشکیل رسوب یا تولید یک گاز همراه است.

انواع تغییرات طبیعی :
 .1تغییر فیزیکی  :تغییری که در آن تنها خواص فیزیکی ماده تغییر میکند در حالی که ماهیت ذرههای تشکیل دهنده مواد،
خواص و ساختار آنها تغییر نمی کند منظور از خواص فیزیکی مانند حالت ،شکل ،اندازه و  ...میباشد .مانند  :تبخیر،
انجماد ،ذوب ،تصعید و ...
 .2تغییر شیمیایی  :تغییری که طی واکنششیمیایی صورت میگیرد که در آن ماهیت ،خواص و ساختار مواد تغییر میکند.
مانند  :زنگ زدن آهن ،سوختن کاغذ ،تنفس ،هضم غذا و تخریب الیه اوزون.
نکته) هر دو تغییر فیزیکی و شیمیایی همیشه با مبادله انرژی همراه است.

انواع معادالت شیمیایی :
 معادله نوشتاری  :نام مو اد واکنش دهنده و فرآورده به زبان فارسی ارائه میشود و اطالعات بیشتری در اختیار ما
نمیگذارد .مانند :
انرژی  +کربن دی اکسید  +آب → اکسیژن  +متان
 معادله نمادی  :فرمول شیمیایی مواد بیان می شود و برای نشان دادن حالت فیزیکی هر ماده و گرما از نمادهای تعریف
شده استفاده میشود .مانند :
𝒒 𝑪𝑯4 (𝒈) + 𝑶2 (𝒈) → 𝑯2 𝑶(𝒈) + 𝑪𝑶2 (𝒈) +
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نمادهای مورد استفاده در معادلههای شیمیایی :
) : (Sحالت جامد

→ واکنش کامل یا یکطرفه

℃800

) : (gحالت گاز

⇌ واکنش دوطرفه یا تعادلی

𝒎𝒕𝒂3

) : (lحالت مایع

⇄ واکنش برگشت پذیر یا ناقص

) : (aqحالت محلول آبی

→ دمایی که در آن واکنش انجام میشود

→ واکنش در فشار  3اتمسفر انجام میشود
𝒕𝒑

→ استفاده از کاتالیزگر پالتین

∆

 : qگرما

→ واکنشدهندهها گرم شدهاند

نکته) همهی واکنشهای شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی میکنند به جزو واکنشهای هستهای ،زیرا واکنشهای
هستهای با کاهش جرم مادهی پرتوزا همراه است.
قانون پایستگی جرم :
در واکنشهای شیمیایی نه اتمی به وجود میآید و نه اتمی از بین میرود بلکه پس از انجام واکنش ،همان اتمها به شیوهی
دیگری به هم متصل میشوند یعنی در یک معادلهی شیمیایی تعداد اتمهای هر عنصر در دو طرف معادله باید یکسان باشد
چنین معادلهای را معادله موازنه شده گویند.
)𝒈( 𝑪𝑯4 (𝒈) + 𝑶2 (𝒈) → 𝑯2 𝑶(𝒈) + 𝑪𝑶2
H,O=4

C=1 ,

H,O=4

C=1 ,

تست  :بر اساس قانون پایستگی جرم ،در واکنشهای شیمیایی کدام مورد نمیتواند درست باشد؟
 )1مجموع جرم واکنشدهندهها با مجموع جرم فرآوردهها برابر است.
 )2تعداد مولکولهای هر عنصر در دو سوی معادله یکسان است.
 )3مجموع تعداد اتمهای موجود در واکنشدهندهها با فرآوردهها برابر است.
 )4در واکنشهای شیمیایی نه اتمی بوجود میآید نه اتمی از بین میرود.
یک عنصر میتواند در دو طرف معادله تعداد مولکولهای مختلف داشته باشد( .گزینه )2
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تست  :در کدام گزینه شیوهی اتصال اتم به یکدیگر تغییر نمییابد؟
 )1هضم غذا

 )2سوختن متان

 )3تبخیر آب

 )4زنگ زدن آهن

در واکنشهای شیمیایی اتمها نه از بین میروند و به وجود هم نمیآیند بلکه فقط شیوهی اتصال آنها به یکدیگر تغییر میکند
فرآیند های هضم غذا ،سوختن متان ،زنگ زدن آهن همگی تغییرات شیمیایی هستند ولی تبخیر آب یک تغییر فیزیکی است.
(گزینه )3
اطالعاتی که یک معادلهی شیمیایی در اختیار ما نمیگذارد :
 )1چگونگی و ترتیب مخلوط کردن واکنشدهندهها
 )2شرح عملی اجرای واکنش
 )3نکتههای ایمنی
اطالعاتی که یک معادلهی شیمیایی در اختیار ما میگذارد :
 )1فرمول شیمیایی مواد
 )2حالت فیزیکی مواد
 )3شرایط الزم برای انجام واکنش ( گرما ،دما ،فشار ،کاتالیزگر ) که روی پیکان (→) مشخص میکنند.
نکته) یکی از نشانه های انجام یک واکنش شیمیایی تغییر رنگ است ،تغییر رنگ میتواند نشانهی تشکیل رسوب باشد البته
موارد استثناء هم وجود دارد .برای مثال اگر دو نمک محلول د ر آب پتاسیم کرومات زرد رنگ را با سرب( )IIنیترات بیرنگ
مخلوط کنیم رسوب زرد رنگ سرب ( )IIکرومات ایجاد می شود که تشکیل این رسوب رنگی از وقوع یک واکنش شیمیایی
خبر میدهد .به جدول زیر توجه کنید :
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حالت فیزیکی موجود

نام ترکیب

نماد شیمیایی

رنگ ترکیب

سرب( )IIنیترات

𝐏𝐛(𝐍𝐎3 )2

بیرنگ

)(aq

پتاسیم کرومات

𝐊 2 𝐂𝐫𝐎4

زرد

)(aq

منیزیم اکسید

𝐎𝐠𝐌

سفید

)(S

فسفر

𝐏4

سفید

)(S

آمونیوم کلرید

𝐥𝐂 𝐍𝐇4

سفید

)(S

آمونیاک

𝐍𝐇3

بیرنگ

)(g

نقره نیترات

𝐀𝐠𝐍𝐎3

بیرنگ

)(aq

نقره کلرید

𝐥𝐂𝐠𝐀

سفید

)(S

جیوه( )IIاکسید

𝐎𝐠𝐇

قرمز

)(S

جیوه

𝐠𝐇

نقرهای

)(l

آمونیوم دی کرومات

(𝐍𝐇4 )2 𝐂𝐫2 𝐎7

نارنجی

)(S

آلومینیوم

𝐥𝐀

نقرهای

)(S

مس( )IIسولفات

𝐂𝐮𝐒𝐎4

آبی

)(aq

مس

𝐮𝐂

قرمز

)(S

در کتاب درسی

تست  :با مخلوط کردن محلول پتاسیم کرومات و محلول سرب(𝐈𝐈) نیترات رسوب  .....رنگی تشکیل میشود و  ....به صورت
 .....باقی میماند.
 )1زرد ،پتاسم نیترات ،محلول در آب

 )2سفید ،پتاسیم نیترات ،جامد

 )3زرد ،سرب کرومات ،جامد

 )4سفید ،سرب( )IIکرومات ،محلول در آب

حل  :گزینه 1
)𝐪𝐚( 2KNO3
(محلول در آب)

+

)𝐬( 𝐊 2 𝐂𝐫𝐎4 (𝐚𝐪) + 𝐏𝐛(𝐍𝐎3 )2 (𝐚𝐪) → PbCrO4
(رسوب زرد رنگ)
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موازنهی واکنشهای شیمیایی :
طبق قانون پایستگی جرم و پایستگی بار ،باید تعداداتم های هر عنصر و بارها در طرفین معادله یکسان باشد برای این یکسان
سازی از روشهای موازنه کردن استفاده میشود.
مراحل موازنه به روش وارسی :
 )1انتخاب عنصر آغازگر  :که باید شرایط زیر را داشته باشد:
 شرط اول که الزامی میباشد این است که در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده حضور داشته باشد.
 عنصر آغازگر تا جای امکان نباید در ساختار یک مادهی تک عنصری (  𝐅𝐞 , 𝐏4 , 𝐌𝐧+2و  )...شرکت داشته
باشد.
 در بیشتر موازنه ها آغازگر موازنه ابتدا فلز (فلز واسطه مقدم بر فلز اصلی است) در غیر این صورت از بین نافلز
-2

 𝑵𝑶−و  𝑵𝑯+4و …) هرکدام زیروند بزرگتری داشته باشد به عنوان آغازگر
و یونهای چنداتمی ( 𝑶𝑺 و
3
4

انتخاب میکنیم.
 در صورتی که فلزات ،نافلزات و یونهای چنداتمی هیچکدام شرایط آغازگر موازنه را نداشته باشد از اکسیژن و
هیدروژن هر کدام که زیروند بزرگتری داشته باشد شروع می کنیم.
نکته) عنصر آغازگر حتی االمکان در یک ترکیب پیچیده تری حضور داشته باشد [ ترکیبی که از نوع و تعداد اتم بیشتری
ال  𝐊𝐌𝐧𝐎4از 𝐥𝐂𝐊 ترکیب پیچیدهتری است)]
تشکیل شده باشد (مث ا
 )2پس از انتخاب عنصر آغازگر ،موازنه را از طرفی شروع میکنیم که تعداد اتمهای آغازگر بیشتر است آنگاه
ضریب آن را عدد یک و موازنهی همان عنصر یا یون چنداتمی را در طرف دیگر انجام میدهیم.
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 )3در موازنهی واکنشهای شیمیایی ترتیب خاصی برای موازنه کردن رعایت نمیشود پس از انتخاب عنصر
آغازگر و موازنهی آن هر عنصری که شرایط آن را داشت موازنه میکنیم.
نکته) اگر در حین موازنه کردن برای یک ترکیب ضریبی را قرار دهیم هرگز نمیتوانیم آن ضریب را جابهجا کرده یا تغییر
دهیم.
) 𝐊2 𝐒𝐎3 + 𝐇𝐁𝐫 → 𝐊𝐁𝐫 +مثال

𝐎 𝐒𝐎2 + 𝐇2

عنصر آغازگر  :پتاسیم چون اوالا فلز بوده دوماا تنها در یک ساختار در واکنشدهنده و یک ساختار در فرآورده به کار رفته
است .ضریب پتاسیم در جایی که تعداد اتم آغازگر بیشتر است را عدد  1و موازنه را در سمت دیگر انجام میدهیم.

𝐎 1𝐊 2 𝐒𝐎3 + 𝐇𝐁𝐫 → 2𝐊𝐁𝐫 + 𝐒𝐎2 + 𝐇2
سپس برم و گوگرد را موازنه کرده و در جاییکه تعداد اتم  Brو  Sبیشتر است عدد یک قرار داده و موازنه را در سمت دیگر
انجام میدهیم.
𝐎 1𝐊2 𝐒𝐎3 + 2𝐇𝐁𝐫 → 2𝐊𝐁𝐫 + 1𝑺𝑶3 + 𝐇2
سپس موازنه هیدروژن و اکسیژن را انجام میدهیم.

𝐎 + 1𝐇2

𝐎𝐒1𝐊2 𝐒𝐎3 + 2𝐇𝐁𝐫 → 2𝐊𝐁𝐫 + 1

2

𝐎 → 𝐂𝐚3 (𝐏𝐎4 )2 + 𝐇2

) 𝐂𝐚(𝐎𝐇)2 + 𝐇3 𝐏𝐎4مثال

آغازگر موازنه  Caاست چون عالوه بر اینکه در ترکیب پیچیدهتری شرکت کرده است زیروند آن در سمت فرآورده بیشتر
است.

𝐎 → 1𝐂𝐚3 (𝐏𝐎4 )2 + 𝐇2
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سپس موازنه(  )𝐏𝐎4به عنوان یون چنداتمی انجام میشود.

𝐎 → 1𝐂𝐚3 (𝐏𝐎4 )2 + 𝐇2

3𝐂𝐚(𝐎𝐇)2 + 2𝐇3 𝐏𝐎4

نکته) ( )OHبه عنوان یون چند اتمی نمیباشد چون عیناا در سمت فرآورده تکرار نشده است.
سپس موازنهی هیدروژن و اکسیژن را انجام میدهیم.

𝐎 → 1𝐂𝐚3 (𝐏𝐎4 )2 + 6𝐇2

3𝐂𝐚(𝐎𝐇)2 + 2𝐇3 𝐏𝐎4

مثال) در واکنشهای زیر کدام عنصر میتواند آغازگر واکنش باشد؟
𝐎 𝐅𝐞2 𝐎3 + 𝐇2 → 𝐅𝐞 + 𝐇2
جواب  :آغازگر موازنه  Oمیباشد زیرا  Feتک عنصر است.
𝐎 𝐂𝐥2 + 𝐍𝐚𝐎𝐇 → 𝐍𝐚𝐂𝐥 + 𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎3 + 𝐇2
جواب  :آغازگر موازنه  O ,Cl , Naنمی تواند باشد زیرا هر کدام از این سه عنصر در دو ساختار در بین فرآوردهها به کار
رفتهاند در نتیجه موازنه را از هیدروژن آغاز میکنیم.
𝐀𝐥 + 𝐍𝐚𝐎𝐇 + 𝐇2 𝐎 → 𝐍𝐚𝐀𝐥(𝐎𝐇)4 + 𝐇2
جواب  :آغازگر موازنه  Naاست با این که  Naو  Alهر دو فلز هستند اما چون  Alیک مادهی تک عنصری میباشد یادمان
باشد که آغازگر تا حد امکان نباید یک مادهی تک عنصری باشد.
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نکته) بر طبق قرارداد ضرایب موجود در یک معادله ی موازنه شده بایستی کوچکترین عدد صحیح (غیرکسری) ممکن باشند
پس اگر در حین موازنه ،با ضریب کسری مواجه شدیم باید مخرج کسر را در همهی ترکیبات موازنه شده ضرب کنیم تا
معادله از حالت کسری خارج شود.
𝐥𝐂𝐇

 ) 𝐌𝐠 5 (𝐏𝐎4 )3 𝐂𝐥 + 𝐇2 𝐒𝐎4 → 𝐌𝐠(𝐇2 𝐏𝐎4 )2 + 𝐌𝐠𝐒𝐎4 +مثال

آغازگر موازنه نمیتواند  Mgکه فلز است باشد زیرا این فلز در دو ساختار در فرآورده به کار رفته از میان نافلز  Clو یون
چند اتمی (  )𝐏𝐎4 , 𝐒𝐎4آنکه زیروند بزرگتری دارد را انتخاب میکنیم پس آغازگر موازنه  ،𝐏𝐎4در جاییکه تعداد اتم
آغازگر زیاد است عدد یک ،موازنه را در سمت دیگر شروع میکنیم.

𝒍𝑪𝑯 𝑴𝒈(𝑯2 𝑷𝑶4 )2 + 𝑴𝒈𝑺𝑶4 +

3
2

→ 1𝑴𝒈5 (𝑷𝑶4 )3 𝑪𝒍 + 𝑯2 𝑺𝑶4

مخرج کسر را فقط در ترکیبات موازنه شده ضرب میکنیم تا معادله از حالت کسری خارج شود.
𝒍𝑪𝑯 2𝑴𝒈5 (𝑷𝑶4 )3 𝑪𝒍 + 𝑯2 𝑺𝑶4 → 3𝑴𝒈(𝑯2 𝑷𝑶4 )2 + 𝑴𝒈𝑺𝑶4 +
حال موازنهی منیزیم
𝒍𝑪𝑯 2𝑴𝒈5 (𝑷𝑶4 )3 𝑪𝒍 + 𝑯2 𝑺𝑶4 → 3𝑴𝒈(𝑯2 𝑷𝑶4 )2 + 7𝑴𝒈𝑺𝑶4 +
در پایان موازنهی  Clو : 𝑺𝑶4
𝒍𝑪𝑯2𝑴𝒈5 (𝑷𝑶4 )3 𝑪𝒍 + 7𝑯2 𝑺𝑶4 → 3𝑴𝒈(𝑯2 𝑷𝑶4 )2 + 7𝑴𝒈𝑺𝑶4 + 2

𝐎  ) 𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐇𝐁𝐫 → 𝐁𝐫2 + 𝐊𝐁𝐫 + 𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐇2مثال
عنصر آغازگر  :هم  Mnهم  Kهر دو فلز هستند Mn .را انتخاب میکنیم (فلز واسطه مقدم است)
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سپس : K
1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + HBr → 𝐁𝐫2 + 1KBr + 1 Mn𝐁𝐫2 + 𝐇2 O
سپس موازنهی اکسیژن :
→ 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + HBr

𝐁𝐫2 + 1KBr + 1Mn𝐁𝐫2 + 4𝐇2 O
حال موازنهی هیدروژن :

1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 8HBr → 𝐁𝐫2 + 1KBr + 1Mn𝐁𝐫2 + 4𝐇2 O
حال موازنهی  : Brبرم در چندین ساختار در قسمت فرآورده به کار رفته است.
1Mn𝐁𝐫2 + 4𝐇2 O

𝐁𝐫2 + 1KBr +

5
2

→ 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 8HBr

در پایان مخرج کسر را در همهی ترکیبات موازنه شده ضرب میکنیم تا معادله از حالت کسری خارج شود.
2𝐊𝐌𝐧𝐎4 +16HBr → 5𝐁𝐫2 + 2KBr + 2Mn𝐁𝐫2 + 4𝐇2 O
نکته) در واکنش هایی که در طرفین معادله بار وجود داشته باشد باید در نظر داشته باشیم طبق قانون پایستگی بارها ،عالوه بر
موازنه اتم ها ،بارها نیز باید در طرفین معادله موازنه باشند همیشه ضریب در تعداد بارهای مثبت و منفی ضرب میشود و باید
مجموع بارهای مثبت و منفی در طرفین معادله با هم برابر باشد هر جا امکان انجام موازنه به روشهای قبلی وجود نداشت می-
گوییم موازنه قفل کرده است سراغ موازنهی بارها میرویم.
3+

𝐎 + 𝐇 + + 𝐇2 𝐒 → 𝑪𝒓 + S + 𝐇2

2-

𝑶 ) 𝐂𝐫2مثال

7

عنصر آغازگر  Crاست.
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𝐎 + S + 𝐇2

3+

𝒓𝑪→ 2

𝐒 + 𝐇2

2-

1𝐂𝐫2 𝑶 + 𝐇 +
7

سپس موازنهی اکسیژن
3+

𝐎 + S + 7𝐇2

𝒓𝑪→ 2

𝐒 + 𝐇 + + 𝐇2

2-

𝑶 1𝐂𝐫2

7

نوبت هیدروژن و گوگرد است که نمیتوان آنها را موازنه کرد هیدروژن در قسمت واکنشدهنده در دو ساختار شرکت کرده
و گوگرد هم در هر دو سمت موازنه نشده ،در نتیجه موازنه قفل کرده است میرویم سراغ موازنهی بارها :
𝐎 + S + 7𝐇2

3+

( = 2 × )+3تعداد بار (فرآورده)

𝒓𝑪→ 2

𝐒 + x 𝐇 + + 𝐇2

2-

𝑶 1𝐂𝐫2

7

( = 1 × )-2( + x)+1تعداد بار (واکنش دهنده)

تعداد بار در هر دو سمت باید یکی باشد (طبق قانون پایستگی بار)
-2 + x = 6 → x = 8
حال موازنهی هیدروژن :
3+

𝐎 + S + 7𝐇2

𝒓𝑪+ 8𝐇 + + 3𝐇2 𝐒 → 2

2-

𝑶 1𝐂𝐫2

7

چون موازنه ی هیدروژن در سمت محصوالت انجام شده بود در سمت واکنش دهنده موازنه میکنیم به راحتی گوگرد نیز
موازنه میشود.
𝐎 + 3S + 7𝐇2

3+

𝒓𝑪→ 2

𝐒 + 8𝐇 + + 3𝐇2

2-

𝑶 1𝐂𝐫2

7

) 𝐁𝐫2 + 𝐎𝐇 − → 𝐁𝐫 − + Br𝐎−مثال
𝐎 + 𝐇2
3
آغازگر موازنه هیدروژن است چون  Brتک عنصری و  Brو  Oبیش از یک ساختار در سمت فراورده شرکت کردهاند.
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→ 𝐁𝐫 − + Br𝐎−
𝐎 + 1𝐇2
3

𝐁𝐫2 + 2𝐎𝐇 −

حال نوبت اکسیژن است.

Br𝐎−
𝐎 + 1𝐇2
3

1
3

𝐁𝐫2 + 2𝐎𝐇 − → 𝐁𝐫 − +

مخرج کسر را در تمام ترکیبات موازنه شده ضرب میکنیم.

𝐁𝐫2 + 6𝐎𝐇 − → 𝐁𝐫 − + 1Br𝐎−
𝐎 + 3𝐇2
3
دیگر امکان ادامهی موازنه وجود ندارد موازنه قفل کرده است سراغ موازنهی بارها میرویم :
( = x × )-1( + 1 × )-1تعداد بار (فرآورده)

( = 6 )-1تعداد بار (واکنشدهنده)

نکته) چون در سمت فراورده  Brموازنه نشده و دارای بار میباشد از ضریب  xاستفاده میکنیم طبق قانون پایستگی بار :
x=5

→

-6 = -x -1

𝐁𝐫2 + 6𝐎𝐇 − → 5𝐁𝐫 − + 1Br𝐎−
𝐎 + 3𝐇2
3
در آخر موازنهی : Br

3𝐁𝐫2 + 6𝐎𝐇 − → 5𝐁𝐫 − + 1Br𝐎−
𝐎 + 3𝐇2
3
موازنهی واکنشهای پیچیده به روش وارسی :
در این گونه واکنشها عالوه بر انتخاب عنصر آغازگر موازنه ،از ضرایب  xو  yو تشکیل معادله استفاده میکنیم به مثالهای
زیر دقت کنید :
𝑶 ) 𝑲𝑴𝒏𝑶4 + 𝑺𝒃𝑩𝒓3 + 𝑯𝑩𝒓 → 𝑲𝑩𝒓 + 𝑴𝒏𝑩𝒓2 + 𝑺𝒃𝑩𝒓5 + 𝑯2مثال
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آغازگر موازنه  𝐌𝐧 :است ،با اینکه  Kهم فلز است ولی فلز واسطه مقدم است بعد  Kرا موازنه میکنیم.
𝐎 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 𝐇2
اکسیژن در سمت راست واکنش دهنده موازنه شده پس در طرف محصوالت هم موازنه را انجام میدهیم.
𝐎 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2
سپس هیدروژن را موازنه میکنیم H ،در سمت فرآورده موازنه شده پس در سمت واکنش دهنده نیز موازنه میکنیم.
𝐎 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 8HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2
در این مرحله میبینیم که امکان موازنه  𝐒𝐛𝐁𝐫3و  𝐒𝐛𝐁𝐫5عمالا وجود ندارد اگر باردار بود از موازنهی بارها استفاده میشد
در اینجا از ضرایب  xو  yاستفاده میکنیم.
𝐎 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + x𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 8HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + y𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2

)3x - 5y = -5 (II


5
2

)x = y (I

 :تعداد اتمهای  Sbدر دو طرف معادله

3x + 8 = 1 + 2 + 5y

 :تعداد اتمهای  Brدر دو طرف معادله

,

y=+

5
2

x=+



)𝑰𝑰((𝑰) ,
3𝒙 – 5𝒙 = −5

5

5

2

2

→

𝐎 1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 8HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2
در آخر همه ی ترکیبات موازنه شده را در مخرج کسر ضرب کرده تا ضریب کسری از بین برود.
𝐎 2𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 5𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 16HBr → 2KBr + 2𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 5𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 8𝐇2
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𝐎 + 𝐇2

2+

𝐧𝐌 +

3+

+ 𝐌𝐧𝐎−
𝐮𝐂 → + 𝐇 +
4

2+

𝐮𝐂 )مثال

آغازگر موازنه  Oاست چون در یک ساختار پیچیده در واکنش دهنده به کار رفته  Cuو  Mnهر دو تک عنصری میباشند.
𝐎 + 4𝐇2

2+

𝐧𝐌 +

3+

2+

𝐮𝐂 → + 1𝐌𝐧𝐎−4 + 𝐇 +

𝐮𝐂

منگنز سمت واکنش دهنده و هیدروژن سمت محصوالت موازنه شده پس موازنهی منگنز را سمت محصوالت و هیدروژن را
سمت واکنش دهنده تکمیل میکنیم.
𝐎 + 4𝐇2

2+

2+

3+

𝐧𝐌𝐂𝐮 + 1𝐌𝐧𝐎−4 + 8𝐇 + → 𝐂𝐮 + 1

امکان ادامهی موازنه نیست واکنش قفل کرده است از موازنهی بار و ضرایب استفاده میکنیم.
2+

𝐎 + 1𝐌𝐧 + 4𝐇2
)2x + (-1) + (+8) = 3x + 2 (I
)(II

x=y

3+

2+

x𝐂𝐮 + 1𝐌𝐧𝐎−
𝐮𝐂+ 8𝐇 + → y
4

تعداد بار سمت محصوالت = تعداد بار سمت واکنشدهنده
تعداد اتم  Cuدر سمت راست = تعداد اتم  Cuدر سمت چپ
x=5 , y=5
2+


3+

2x – 3x = -5

)𝑰𝑰((𝑰) ,

→

2+

5𝐂𝐮 + 1𝐌𝐧𝐎−
𝐎 + 8𝐇 + → 5𝐂𝐮 + 1𝐌𝐧 + 4𝐇2
4
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واکنشهای زیر را موازنه کنید؟
𝑯𝑪𝑳𝑶4 + 𝑪𝒂(𝑶𝑯)2 → 𝑪𝒂(𝑪𝑳𝑶4 )2 + 𝑯2 𝑶 
𝑲𝑴𝒏𝑶4 + 𝑯2 𝑺𝑶4 → 𝑲2 𝑺𝑶4 + 𝑴𝒏𝑺𝑶4 + 𝑯2 𝑶 + 𝑶2 
𝑲𝑵𝑶3 + 𝑪 → 𝑲2 𝑪𝑶3 + 𝑪𝑶2 + 𝑵2 
𝑵𝑶2 + 𝑯2 𝑶 → 𝑯𝑵𝑶3 + 𝑵𝑶 
𝑪𝑯3 𝑵𝑯𝑵𝑯2 + 𝑵2 𝑶4 → 𝑪𝑶2 + 𝑯2 𝑶 + 𝑵2 
𝑲𝑰 + 𝑯2 𝑺𝑶4 → 𝑲𝑯𝑺𝑶4 + 𝑺𝑶2 + 𝑯2 𝑶 + 𝑰2 
𝑲2 𝑪𝒓2 𝑶7 + 𝑯𝑪𝑳 → 𝑲𝑪𝑳 + 𝑪𝒓𝑪𝑳3 + 𝑪𝑳2 + 𝑯2 𝑶 
𝑺𝑶2 + 𝑲𝑴𝒏𝑶4 + 𝑯2 𝑶 → 𝑯2 𝑺𝑶4 + 𝑲2 𝑺𝑶4 + 𝑴𝒏𝑺𝑶4 
𝑪𝑳𝑶−
+ 𝑪𝑳− + 𝑯+ → 𝑪𝑳2 + 𝑯2 𝑶 
3

14
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دسته بندی پنجگانه رایجترین شیوهی طبقهبندی واکنشهای شیمیایی است و برخی از واکنشها را نمیتوان تنها به یکی از این
دستهها متعلق دانست.

انواع واکنشهای شیمیایی :
واکنشهای شیمیایی را براساس برخی از ویژگیها به  5گروه دستهبندی میکنند :

 )1واکنش سوختن  :در این نوع واکنش یک ماده به سرعت با اکسیژن ترکیب میشود و مقدار زیادی انرژی به صورت نور
و گرما و ترکیبهای ساده اکسیژندار (  𝐇2 𝐎 ، 𝐒𝐎2 ، 𝐂𝐎2و  )...تولید میکند.
مهمترین واکنشهای سوختن را به  4شاخهی زیر تقسیم میکنند :
الف) از سوختن ترکیبات آلی ،آب و گاز  𝐂𝐎2حاصل میشود.
∆

𝐪 𝐂2 𝐇4 (𝐠) + 3𝐎2 (𝐠) → 2𝐂𝐎2 (𝐠) + 2𝐇2 𝐎(𝐠) +
∆

𝐪 𝐂2 𝐇5 𝐎𝐇 + 3𝐎2 → 2𝐂𝐎2 (𝐠) + 3𝐇2 𝐎(𝐠) +
∆

𝐪 𝐂6 𝐇12 𝐎6 (𝐚𝐪) + 6𝐎2 (𝐠) → 6𝐂𝐎2 (𝐠) + 6𝐇2 𝐎 +
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ب) از سوختن فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ،اکسید این فلزات ،گرما و نور تولید میشود (به استثناء بریلیم).
∆

𝐪 4𝐋𝐢(𝐬) + 𝐎2 (𝐠) → 2𝐋𝐢2 𝐎(𝐬) +
∆

𝐪 2𝐂𝐚(𝐬) + 𝐎2 (𝐠) → 2𝐂𝐚𝐎(𝐬) +
نکته) تفاوت فرآیندهای اکسایش و سوختن :
اگر فلز با اکسیژن به سرعت و به شدت ترکیب شود و مقدار زیادی انرژی تولید کند فرآیند سوختن است اگر واکنش فلز با
اکسیژن به آرامی (با سرعت کم) و بدون شعله انجام میشود فرآیند اکسایش است.
فرآیند اکسایش تحت شرایط خاص و کنترل شده میباشد مثل زنگ زدن آهن یا واکنش منیزیم با اکسیژن.
ال با آزاد شدن نور و گرمای زیاد میباشد در نتیجه واکنش سوختن محسوب می-
نکته) واکنش نوار منیزیم با اکسیژن هوا معمو ا
شود.

گرما و نور 2𝐌𝐠𝐎(𝐬) +

مجاور شعله به سرعت

→ )𝐠( 2𝐌𝐠(𝐬) + 𝐎2

اما در شرایط خاص منیزیم با اکسیژن به آرامی و بدون شعله ترکیب شده و  MgOسفیدرنگ تولید میکند که تشکیل آرام
الیه ی ترد و سفید رنگ روی سطح براق نوار منیزیم شاهدی بر این قضیه است به این واکنش اکسایش گویند.
شرایط خاص واکنش مثل کاهش دمای محیط  ،کم کردن غلظت اکسیژن یا استفاده از یک قطعهی نسبت اا بزرگ ( Mgبه جای
نوار منیزیم) ،بدون شعله ،فرآیند اکسایش میباشد.
به طور کلی :
 )1واکنش اغلب فلزات واسطه با اکسیژن از نوع اکسایش میباشد مثل زنگ زدن آهن.
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 )2واکنش فلزات گروه سوم اصلی با اکسیژن از نوع اکسایش میباشد مثل تشکیل

.𝐀𝐥2 𝐎3

 )3واکنش فلزات با اکسیژن در دمای پایین از نوع اکسایش میباشد.
 )4وا کنش فلزات با اکسیژن با سرعت کم و به آرامی از نوع اکسایش میباشد.
 )5واکنش فلزات با اکسیژن در صورتیکه غلظت اکسیژن کاهش یابد از نوع اکسایش میباشد.
ج) واکنش برخی نافلزات (فسفر  ،کربن  ،گوگرد و هیدروژن) با اکسیژن از نوع سوختن میباشد.
∆

𝐪 𝐏4(𝐬) + 5𝐎2 → 𝐏4 𝐎10 (𝐬) +
∆

𝐪 𝐒(𝐬) + 𝐎2 (𝐠) → 𝐒𝐎2 (𝐠) +
∆

𝐪 2𝐇2 (𝐠) + 𝐎2 (𝐠) → 2𝐇2 𝐎(𝐠) +
نکته) فسفر دارای سه نوع آلوتروپ است به نامهای فسفرسفید ،فسفرقرمز ،فسفرسیاه میباشد که فسفرسفید یک ترکیب
مولکولی به فرمول  𝐏4است که به راحتی در هوا میسوزد و تولید  𝐏4 𝐎10میکند.
نکته) برای آغاز واکنش همواره به مقداری انرژی نیاز است .انرژی فعالسازی (اکتیواسیون) حداقل انرژی الزم برای شروع
واکنش شیمیا یی است این انرژی توسط دادن گرما ،تابش نور ،ایجاد جرقه ،تخلیهی الکتریکی یا وارد نمودن یک شوک مانند
زدن ضربه یا افزایش ناگهانی فشار تأمین میشود.
د) از سوختن سولفید عناصر  ،اکسید عنصر و  𝑺𝑶2حاصل میشود.
)𝐠( 𝐂𝐒2 (𝐥) + 3𝐎2 (𝐠) → 𝐂𝐎2 (𝐠) + 2𝑺𝑶2
)𝐠( 2𝐅𝐞2 𝐒3 + 9𝐎2 → 2𝐅𝐞2 𝐎3 + 6𝐒𝐎2
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خالصهای از واکنشهای سوختن :
اکسیژن  +هیدروکربن

1.

اکسیژن  +فلز قلیایی

2.

اکسیژن  +فلز قلیایی خاکی

3.

اکسیژن  +نافلز

4.

دی اکسید گوگرد  +اکسید عنصر  اکسیژن  +سولفید عنصر

5.

گرما  +آب  +دی اکسید کربن 
گرما  +اکسید فلز قلیایی 
گرما  +اکسید فلز قلیایی خاکی 

گرما  +اکسید نافلز



تست  :همهی موارد در مورد واکنش سوختن صحیح است به جزء :
 .1یک ماده به سرعت و شدت با اکسیژن ترکیب میشود.
 .2مقدار زیادی انرژی و نور به صورت گرما آزاد میکند.
 .3اغلب ترکیبهای اکسیژندار به وجود میآورد.
 .4همهی واکنشهای اکسایش از نوع سوختن هستند.
حل  :اگر مادهای با اکسیژن ترکیب شود اما با شدت و سرعت کم جزو واکنش سوختن نیست و جزو واکنشهای اکسایش
میباشد( .گزینه )4
تست  :کدام واکنش از نوع سوختن محسوب نمیشود؟
1C8 𝑯18 + 25𝑶2 → 16𝑪𝑶2 + 18𝑯2 𝑶 .1
2𝑴𝒈 + 𝑶2 → 2𝑴𝒈𝑶 .2
4𝑭𝒆 + 3𝑶2 → 2𝑭𝒆2 𝑶3 .3
2𝑪𝒖2 𝑺 + 3𝑶2 → 2𝑪𝒖2 𝑶 + 2𝑺𝑶2 .4
زنگ زدن آهن از نوع واکنش اکسایشی است زیرا به شدت و سرعت سوختن نیست( .گزینه )3
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 )2واکنشهای سنتز یا ترکیب :
واکنشی که در آن دو یا چند مادهی سادهتر با هم ترکیب میشوند و یک ترکیب با ساختار پیچیدهتر تولید میکنند.
انواع واکنشهای ترکیبی :
ترکیب دوتایی عنصر  عنصر  +عنصر (1
)𝑺( 𝑪𝒂(𝒔) + 𝑪𝑳2 (𝒈) → 𝑪𝒂𝑪𝑳2
)𝑺( 3𝑴𝒈(𝑺) + 𝑵2 (𝒈) → 𝑴𝒈3 𝑵2
هیدروکسید فلز (باز)  آب  +اکسید فلز (2
)𝒒𝒂(𝑯𝑶𝒊𝑳𝑳𝒊2 𝑶(𝑺) + 𝑯2 𝑶(𝑳) → 2
)𝒒𝒂( 𝑴𝒈𝑶(𝑺) + 𝑯2 𝑶(𝑳) → 𝑴𝒈(𝑶𝑯)2
اسید اکسیژندار  آب  +اکسید نافلز (3
)𝒒𝒂( 𝑺𝑶3 (𝒈) + 𝑯2 𝑶(𝑳) → 𝑯2 𝑺𝑶4
)𝒒𝒂( 𝑪𝑶2 (𝒈) + 𝑯2 𝑶(𝑳) → 𝑯2 𝑪𝑶3
نمک  اکسید نافلز  +اکسید فلز (4
)𝑺( 𝑲2 𝑶 (𝒔) + 𝑺𝑶2 (𝒈) → 𝑲2 𝑺𝑶3
)𝑺( 𝑴𝒈𝑶 (𝒔) + 𝑪𝑶2 (𝒈) → 𝑴𝒈𝑪𝑶3
نمک آمونیومدار  اسید  +آمونیاک (5
)𝒒𝒂( 𝑵𝑯3 (𝒂𝒒) + 𝑯𝑵𝑶3 (𝒂𝒒) → 𝑵𝑯4 𝑵𝑶3
)𝑺(𝒓𝑩 𝑵𝑯3 (𝒂𝒒) + 𝑯𝑩𝒓(𝒂𝒒) → 𝑵𝑯4
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ترکیب پیچیدهتر  ترکیب  +ترکیب  +ترکیب (6
)𝑺( 𝑵𝒂2 𝑶 (𝒔) + 2𝑪𝑶2 (𝒈) + 𝑯2 𝑶 (𝒈) → 2𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3
 )7واکنش پلیمر شدن (بسپارش)  :واکنشی که طی آن هزاران مولکول کوچک با هم ترکیب شده ودرشت مولکولهایی به
نام پلیمر (بسپار) را به وجود میآورند .مثل تولید پلیاتیلن از مولکولهای اتیلن.

نکته) در واکنش پلیمری شده مولکولهای گازی شکل به حالت جامد تبدیل میشوند و بند دوگانه شکسته میشود.
نکته) در واکنش پلیمر شدن در سمت چپ واکنش  nمولکول و در سمت راست واکنش ،یک مولکول داریم پس در این نوع
واکنشها کاهش شدید حجم وجود دارد.
ترکیب پیچیدهتر  ترکیب  +عنصر (8
)𝐠( 𝐂2 𝐇6

𝒊𝑵𝑷𝒅−𝑷𝒕−

→ )𝐠( 𝐂2 𝐇4 (𝐠) + 𝐇2

مثل انواع واکنشهای هیدروژندار کردن
)𝐠( 𝐂2 𝐇6

𝒊𝑵𝑷𝒅−𝑷𝒕−

→ )𝐠( 𝐂2 𝐇2 (𝐠) + 2𝐇2

تست  :کدام دو وکنش زیر در یک گروه از واکنشها طبقهبندی میشود؟

 D )1و B

𝒏) 𝐁) 𝐧𝐂2 𝑯4 → (𝐂2 𝐇4

𝐎 𝐀) 𝐂2 𝐇4 + 3𝐎2 → 2𝐂𝐎2 + 2𝐇2

𝒓𝑩 𝑫) 𝑵𝑯3 + 𝑯𝑩𝒓 → NH4

𝑶 𝑪) 𝑵𝒂𝑶𝑯 + 𝑯𝑩𝒓 → 𝑵𝒂𝑩𝒓 + 𝑯2

 C )2و A

 C )3و D
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گزینه  ،1هردو جزو واکنشهای سنتزی (ترکیب) میباشد.
تست  :همهی موارد در مورد پلیمرشدن صحیح است به جز ...
 )1مجموعهای از واکنشهای سنتزی است.
 )2این نوع واکنش با افزایش حجم همراه است.
 )3طی آن هزاران مولکول کوچک با یکدیگر ترکیب شده درشت مولکولهایی بهنام پلیمر ایجاد میکنند.
 )4تولید پلیاتن از جمله پرکاربردترین واکنش پلیمرشدن در صنعت است.
جواب  :گزینه 2
 )3واکنش تجزیه  :تبدیل یک ماده به مواد سادهتر را واکنش تجزیه گویند همواره در سمت چپ این نوع واکنشها یک نوع
ماده داریم.
انواع واکنشهای تجزیه :
∆

 + 𝐂𝐎2اکسید فلز → کربنات فلز )1
∆

)𝐠( 𝐂𝐝𝐂𝐎3 (𝐬) → 𝐂𝐝𝐎(𝐬) + 𝐂𝐎2
∆

)𝐠( 𝐌𝐠𝐂𝐎3 (𝐬) → 𝐌𝐠𝐎(𝐬) + 𝐂𝐎2
∆

𝑶  + 𝐂𝐎2 + 𝑯2فلز کربنات → بیکربنات فلز ) هیدروژن کربنات فلز ( )2
∆

)𝐠(𝐎 2𝐊𝐇𝐂𝐎3 (𝐬) → 𝐊 2 𝐂𝐎3 (𝐬) + 𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐇2
∆

)𝐠(𝐎 2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3 (𝐬) → 𝐍𝐚2 𝐂𝐎3 (𝐬) + 𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐇2
∆

 + 𝐎2کلرید فلز → کلرات فلز )3
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∆

)𝒈( 2𝑲𝑪𝒍𝑶3 (𝒔) → 2𝑲𝑪𝒍(𝒔) + 3𝑶2
∆

)𝐠( 2𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎3 (𝐬) → 2𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐬) + 3𝐎2
∆

→ نیترات فلز )4

 + 𝐎2نیتریت فلز

∆

)𝐠( 2𝐍𝐚𝐍𝐎3 (𝐬) → 2𝐍𝐚𝐍𝐎2 (𝐬) + 𝐎2
∆

)𝐠( 2𝐊𝐍𝐎3 (𝐬) → 2𝐊𝐍𝐎2 (𝐬) + 𝐎2
∆

 + 𝐒𝐎3اکسید فلز → سولفات فلز )5
∆

)𝐠( 𝐌𝐠𝐒𝐎4 (𝐬) → 𝐌𝐠𝐎(𝐬) + 𝐒𝐎3
∆

)𝐠( 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 )3 (𝐬) → 𝐀𝐥2 𝐎3 (𝐬) + 3𝐒𝐎3
∆

آب  +نمک بیآب → نمک متبلور) آب پوشیده( )6
∆

)𝐠(𝐎 𝐂𝐮𝐒𝐎4 .5𝐇2 𝐎(𝐬) → 𝐂𝐮𝐒𝐎4 (𝐬) + 5𝐇2
∆

)𝐠(𝐎 𝐁𝐚𝐂𝐥2 .2𝐇2 𝐎(𝐬) → 𝐁𝐚𝐂𝐥2 (𝐬) + 2H2
اکسیژن  +هیدروژن

→ )𝐥(𝐎 2𝐇2

برقکافت

)𝐠( 2𝐍𝐚(𝐥) + 𝐂𝐥2
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→ آب (7

برقکافت

)𝐠( 2H2 (𝐠) + 𝐎2
نافلز  +فلز

برقکافت

→ نمک مذاب (8
برقکافت

→ )𝐥(𝐥𝐂𝐚𝐍2
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آنیون هیدروژندار  +یون هیدروژن

یونش

→ محلول اسید (9

)𝐪𝐚( 𝐇 + (𝐚𝐪) + 𝐇𝐂𝐎3−
𝐇 + (𝐚𝐪) + 𝐇𝐒𝐎−
)𝐪𝐚(
4
کاتیون فلزی  +یون هیدروکسید

یونش

→ )𝐪𝐚( 𝐇2 𝐂𝐎3

یونش

→ )𝐪𝐚( 𝐇2 𝐒𝐎4

یونش

→ محلول باز(قلیا) (10

)𝐪𝐚( 𝐎𝐇 − (𝐚𝐪) + 𝐍𝐚+

یونش

→ )𝐪𝐚(𝐇𝐎𝐚𝐍

نکته) تجزیهی برخی از واکنشها از قاعدهی خاصی پیروی نمیکنند از جمله :
 )1تجزیهی جیوه اکسید :
∆

)𝐬(𝐎𝐠𝐇 2
)𝐠(𝐠𝐇 → 2
)𝐠( + 𝐎2
⏟
⏟
قرمز

بخار جیوه

توجه  :بخارهای جیوه و ترکیبهای جیوه ( )HgOبسیار سمی هستند .که این بخارها روی دیوارهی داخلی لوله تشکیل آینه-
ی جیوهای میدهد.
 )2تجزیهی متانول (متیل الکل) :
∆

)𝐠( 𝐂𝐇3 𝐎𝐇(𝐠) → 𝐂𝐎(𝐠) + 2𝐇2
⏟
گاز آب

 )3تجزیهی پتاسیم نیترات :
∆

)𝐠( 2𝐊𝐍𝐎3 (𝐬) → 2𝐊𝐍𝐎2 (𝐬) + 𝐎2
این تجزیه جزو واکنشهای بی قاعده نیست (همانطورکه در صفحه قبل مشاهده کردید) جزو واکنش تجزیهی  10گانه است.
عالمت ∆ روی پیکان دمای زیر  500○cاست اگر دما از این مقدار باالتر رود تجزیهی پتاسیم نیترات به شکل زیر بیقاعده
خواهد شد.
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○

در دمای باالتر از 𝐂 500

→ )𝐬( 2𝐊𝐍𝐎3

𝐪 2𝐊 2 𝐎(𝐬) + 2𝐍2 (𝐠) + 5𝐎2 (𝐠) +
 )4تجزیهی نیتروگلیسیرین :

𝐪 12𝐂𝐎2 (𝐠) + 10𝐇2 𝐎(𝐠) + 𝐎2 (𝐠) + 6𝐍2 (𝐠) +

گرما یا ضربه

→ )𝐥( 4𝐂3 𝐇5 (𝐍𝐎3 )3

در این جا انرژی فعالسازی با دادن گرما یا واردشدن ضربه باعث شروع واکنش شده و گرمای زیاد تولید میشود.
 )5تجزیهی آب اکسیژنه :
+2

𝐪 2𝐇2 𝐎(𝐥) + 𝐎2 (𝐠) +

𝐞𝐅

→ )𝐪𝐚( 2𝐇2 𝐎2

 )6تجزیهی سولفوریل کلرید :
∆

)𝐠( 𝐒𝐎2 𝐂𝐥2 → 𝐒𝐎2 (𝐠) + 𝐂𝐥2
 )7تجزیهی اکسیدهای نیتروژندار :
)𝐠( 𝐍2 𝐎4 (𝐠) → 2𝐍𝐎2
)𝐠( 2𝐍2 𝐎5 (𝐠) → 4𝐍𝐎2 (𝐠) + 𝐎2
 )8تجزیهی آمونیوم دی کرومات (آزمایش کوه آتشفشان) :
)𝐠(𝐎 𝐂𝐫2 𝐎3 (𝐬) + 𝐍2 (𝐠) + 4𝐇2
کروم ) (IIIاکسید = پودرسبز رنگ

(نامحلول درآب)

→

)𝐬( (𝐍𝐇4 )2 𝐂𝐫2 𝐎7

آمونیومدیکرومات = بلور نارنجی

(محلول درآب)

اگر مقداری آمونیومدیکرومات را روی توری نسوز یا درون یک تشتک شیشهای ریخته و یک کبریت روشن را بهطور مستقیم
روی آن بگیریم پس از چند ثانیه واکنش شدید با تولید جرقه و شعله انجام میشود و مواد مثل یک آتشفشان فوران میکنند
در نتیجه به واکنش کوه آتشفشان معروف است.
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نکته) چنانچه یک بشر را بهطور وارونه ،چند سانتیمتر باالتر از مخلوط آزمایش نگه داریم قطرههای آب را روی جداره بشر
مشاهده خواهیم کرد این کار باعث میشود که پی بهوجود )𝐠(𝐎  𝐇2به عنوان یکی از فرآوردههای واکنش ببریم.
نکته) با توجه به اینکه گازهای )𝐠(  𝐍2و )𝐠(𝐎  𝐇2خارج میشوند جرم ماده جامد باقی مانده از جرم مادهی اولیه کمتر
است.
تست  :کدام گزینه گویای درست واکنش مقابل است؟

∆

)𝐠(𝐎 𝐁𝐚𝐂𝐥2 .2𝐇2 𝐎(𝐬) → 𝐁𝐚𝐂𝐥2 (𝐬) + 2H2

 )1نوعی واکنش بسپارش است.

 ) 2پدید آمدن آب تبلور نمک بر اثر گرما نشان میدهد.

 )3نیازی به انرژی فعالسازی ندارد.

 )4طی آن یک ماده به مواد سادهتر تبدیل میشود.

گزینه  ،4این واکنش جزو واکنش تجزیه بوده نیاز به گرما به عنوان انرژی فعالسازی دارد.
تست  :همهی موارد در مورد  𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3درست است به جز ...
 )1نام آن سدیم بیکربنات است.
 )2بر اثر تجزیهی آن یک کربنات بدست میآید.
 )3طی تجزیهی آن ،جرم ماده جامد بهجای مانده با جرم مادهی اولیه برابر است.
 )4دارای یون هیدروژن کربنات است.
∆

جواب  :گزینه  2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3 → 𝐍𝐚2 𝐂𝐎3 (𝐬) + 𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐇2 𝐎(𝐠) ،3بر اثر تجزیهی این ماده  𝐂𝐎2و 𝐎  𝐇2به
صورت گاز خارج میشود جرم ماده جامد برجای مانده کمتر از جرم مادهی اولیه است.
 )4واکنش جابهجایی یگانه (ساده)  :واکنشی که در آن یک عنصر یا یون ،جانشین عنصر یا یون دیگری در یک ترکیب
میشود.
به عنوان یک قاعده کلی :

A + BC → B + AC
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)𝐪𝐚( ) 𝐙𝐧(𝐬) + 𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) → 𝐀𝐠(𝐬) + 𝐙𝐧(𝐍𝐎3 )2مثال
حال با توجه به نکتهی باال قواعد فرمولنویسی را اعمال میکنیم.
)𝐪𝐚( ) 𝐙𝐧(𝐬) + 2𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) → 2𝐀𝐠(𝐬) + 𝐙𝐧(𝐍𝐎3 )2مثال
واکنش جابهجایی یگانه به  3دسته مهم تقسیم میشود :
دسته اول  :یک فلز با یک ترکیب فلزدار واکنش داده و جانشین آن فلز در یک ترکیب میشود( .فلز جای فلز)
)𝐪𝐚( 2𝐀𝐥(𝐬) + 3𝐂𝐮𝐒𝐎4 (𝐚𝐪) → 3𝐂𝐮(𝐬) + 𝐀𝐥2 (SO4 )3
)𝐬(𝐠𝐀 𝐌𝐠(𝐬) + 𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) → 𝐌𝐠(𝐍𝐎3 )2 (𝐚𝐪) +
)𝐬(𝐮𝐂 𝐙𝐧(𝐬) + 𝐂𝐮𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) → 𝐙𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) +
نکته) گاهی یک فلز میتواند با یک ترکیب شبهفلزدار واکنش دهد و جایگزین آن شبه فلز شود مانند :
)𝐬( 2𝐌𝐠(𝐬) + 𝐒𝐢𝐂𝐥4 (𝐥) → 𝐒𝐢(𝐬) + 2𝐌𝐠𝐂𝐥2
دسته دوم  :یک فلز با یک ترکیب هیدروژندار واکنش داده و جایگزین هیدروژن در ترکیب میشود(فلز جای  )Hاین دسته به
نوبهی خود به دو جزء تقسیم میشود:
جزء  : 1واکنش فلز قلیایی یا قلیایی خاکی با آب و تولید هیدروکسید فلز و گاز هیدروژن :
)𝐠( 𝐁𝐚(𝐬) + 2𝐇2 𝐎(𝐥) → 𝐁𝐚(𝐎𝐇)2 (𝐚𝐪) + H2
)𝐠( 2𝐍𝐚(𝐬) + 2𝐇2 𝐎(𝐥) → 2𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐇2
نکته) فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی (به جزء  )Beبه خوبی با آب واکنش میدهند اما واکنشپذیری سایر فلزها با آب بسیار
کم است.
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نکته) بریلیم تنها فلز قلیایی خاکی است که با آب گرم یا حتی بخارآب جوش واکنش نمیدهد.
 بریلیم با آب یا بخار آب داغ واکنش نمیدهد.
 بریلیم پایینتر از ℃ 600در هوا نیز اکسایش نمییابد.
 واکنش اکسید فلز قلیایی و قلیایی خاکی ( به جزء   𝐇2 𝐎 + ) Beترکیب
 واکنش فلز قلیایی خاکی ( به جزء   𝐇2 𝐎 + ) Beجابهجایی یگانه
جزء  : 2واکنش فلز با اسید و تولید نمک فلز و گاز هیدروژن.
)𝐠( 𝐂𝐚(𝐬) + 2𝐇𝐁𝐫(𝐚𝐪) → 𝐂𝐚𝐁𝐫2 (𝐚𝐪) + 𝐇2
)𝐠( 𝐒𝐧(𝐬) + 2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐒𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) + 𝐇2
نکته) همهی فلزها به جز ( )Ag ، Hg ، Pd ، Pt ، Au ، Cuبا اسید واکنش میدهد و گاز هیدروژن تولید میکند.
دسته ی سوم  :یک نافلز با یک ترکیب فلزدار واکنش داده و جایگزین نافلز در ترکیب میشود (نافلز جای نافلز) در واقع
واکنش یک هالوژن باالتر در یک جدول تناوبی با نمک هالوژن پایینتر که هالوژن باالتر جایگزین هالوژن پایینتر در ترکیب
میشود.
)𝐬( 𝐁𝐫2 (𝐠) + 2𝐍𝐚𝐈(𝐚𝐪) → 2𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪) + 𝐈2
)𝐥( 𝐂𝐥2 (𝐠) + 2𝐊𝐁𝐫(𝐚𝐪) → 2𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪) + 𝐁𝐫2
نکته) هیچگاه یک هالوژن پایینتر نمیتواند با نمک هالوژن باالتر از خود واکنش دهد.
انجام ناپذیر 𝐈2 (𝐬) + 𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪) 
نکته) هیچگاه هالوژنی با نمک هالوژن مشابه خود نمیتواند واکنش بدهد.
انجام ناپذیر 𝐂𝐥2 + 𝐍𝐚𝐂𝐥 
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جمعبندی واکنشهای جابهجایی یگانه :
(فلز جای فلز)

فلز  +ترکیب فلزدار جدید  ترکیب فلزدار  +فلز (1
)𝐠(  +𝐇2نمک  اسید  +فلز (2

)𝐠(  + 𝐇2هیدروکسید فلز  + 𝐇2 𝐎 فلز قلیایی و قلیایی خاکی (3
(نافلز جای نافلز) هالوژن پایینتر  +نمک هالوژن باالتر  نمک هالوژن پایینتر  +هالوژن باالتر (4
نکته) هرچند فلوئور در گروه  17جدول تناوبی (هالوژن ها) باالتر از همه قرار دارد اما در یک محلول آبی( )aqپیش از آنکه
بتواند هالوژن پایینتر را از ترکیبش خارج کند و به جای آن بنشیند به شدت با آب واکنش داده و به صورت هیدروژن
فلوئورید تولید میشود در نتیجه  𝐅2در دستهی سوم واکنش جابهجایی یگانه هیچ نقشی ندارد.
2𝐅2 + 2𝐇2 𝐎 → 4𝐇𝐅 + 𝐎2
نکته) اگر یک قطعه ورقهی آلومینیومی را درون محلول آبی رنگ مس( )IIسولفا ت قرار دهیم یک واکنش جابهجایی یگانه
بهصورت زیر انجام میشود.
)𝐬(𝐮𝐂 + 3 𝐂𝐮𝐒𝐎4 (𝐚𝐪) → 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 )3 (𝐚𝐪) + 3
⏟
⏟
⏟

فلز سرخ رنگ

محلول آبی رنگ

محلول آبی رنگ

)𝐬(𝐥𝐀 2
⏟
فلز نقرهای رنگ

در این واکنش فلز  Alجای  Cuدر ترکیب  𝐂𝐮𝐒𝐎4نشسته ،مقداری از این فلز مس تولید شده روی سطح ورقهی آلومینیومی
رسوب کرده و مقدار دیگری از آن در ته ظرف آزمایش تهنشین میشود.
در این واکنش ،محلول آبی رنگ مس( )IIسولفات (  )𝐂𝐮𝐒𝐎4به تدریج مصرف شده و به محلول بیرنگ آلومینیم سولفات
(  )𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 )3تبدیل میشود .به عنوان نتیجه  :رنگ آبی محلول رفته رفته کم میشود.
توجه  :اگر در آزمایشی یک قطعه مس را درون محلولی از آلومینیم سولفات قرار دهیم (عکس آزمایش باال) هیچ واکنشی
انجام نمیشود!
انجام ناپذیر 𝐂𝐮 + 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 )3 (𝐚𝐪) 
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علت انجام ناپذیر بودن این واکنش را در مطالب بخش  4پیشدانشگاهی خواهید خواند اما در اینجا مختصری اشاره میکنیم.
فلز باالتر در سری الکتروشیمیایی (سری  )E°میتواند طی یک واکنش جابهجایی یگانه با کاتیون فلز پایینتر واکنش دهد در
حالی که فلز پایینتر نمیتواند با کاتیون فلز باالتر واکنش دهد.
در مثال باال فلز آلومینیم میتواند طی یک واکنش جابهجایی یگانه  ،جای مس موجود در مس( )IIسولفات را گرفته و آن را
2+

به صورت فلز مس آزاد کند چون در سری الکتروشیمیایی  Alباالتر از  Cuقرار دارد میتواند با کاتیون 𝐮𝐂 واکنش دهد اما
3+

 Cuبا 𝐥𝐀 نمیتواند واکنش بدهد.
سری الکتروشیمیایی به قرار زیر میباشد :
Li
E○ < 0

فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی
Al
Mn
Zn
Cr
Fe
Ni

𝐄° = 0

)𝐠( 𝐇2
Cu

E○ > 0

Ag
Hg
Pt
)𝐠(  > 𝐅2هالوژنها > Au
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به مثالهای زیر دقت بفرمایید؟!
)𝐬(𝐠𝐀𝐙𝐧(𝐬) + 2𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) → 𝐙𝐧(𝐍𝐎3 )2 (𝐚𝐪) + 2
انجام ناپذیر → )𝐪𝐚( 𝐀𝐠(𝐬) + 𝐙𝐧(𝐍𝐎3 )2
)𝐬(𝐮𝐂 𝐙𝐧(𝐬) + 𝐂𝐮𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) → 𝐙𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) +
انجام ناپذیر → )𝐬(𝐮𝐂 𝐙𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) +
انجام ناپذیر → )𝐪𝐚(𝐥𝐂𝐊 𝐁𝐫2 (𝐚𝐪) +
انجام ناپذیر → )𝐬( 𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪) + 𝐈2
علت انجامناپذیر بودن دو واکنش باال به دلیل نکته گفتهشده که هیچگاه یک هالوژن پایینتر نمیتواند با نمک هالوژن باالتر از
خود واکنش دهد.
نکته) و اکنش زیر معروف به واکنش ترمیت است که در جوشکاری خطوط راه آهن استفاده میشود .و به شدت گرماده است.
𝒒 2𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆2 𝑶3 (𝒔) → 𝑨𝒍2 𝑶3 (𝒔) + 2𝑭𝒆(𝒍) +
تست  ::کدامیک از واکنشهای زیر انجامپذیر است؟
)𝐬( 2) 𝐁𝐫2 (𝐥) + 2𝐍𝐚𝐈(𝐚𝐪) → 2𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪) + 𝐈2

)𝐠( 1) 𝐂𝐮(𝐬) + 2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐂𝐮𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) + 𝐇2

)𝐠( 4) 𝐁𝐞(𝐬) + 2𝐇2 𝐎(𝐠) → 𝐁𝐞(𝐎𝐇)2 (𝐚𝐪) + 𝐇2

)𝐬(𝐥𝐀 3) 𝐂𝐮(𝐬) + 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 ) (𝐚𝐪) → 𝐂𝐮𝐒𝐎4 (𝐚𝐪) +
3

جواب  :گزینهی  ، 2واکنش یک هالوژن باالتر با نمک هالوژن پایینتر در یک جدول تناوبی انجام پذیر است.
در مورد گزینهی یک Cu ،در سری الکتروشیمیایی پایینتر از Hقرار گرفته و با توجه به نکتهی گفته شده که همهی فلزها به
جز ( )Pd ، Pt ، Hg ، Ag ، Au ، Cuبا اسید میتوانند واکنش بدهند و گاز  𝑯2تولید میکنند.
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3+

در مورد گزینهی  3در سری الکتروشیمیایی فلز پایینتر  Cuنمیتواند با کاتیون فلز باالتر ( 𝐥𝐀) واکنش دهد.
در مورد گزینهی Be ،4تنها فلز قلیایی خاکی است که با آب و حتی بخارآب داغ واکنش نمیدهد.
تست  :کدام فلز میتواند با اسید واکنش دهد و گاز هیدروژن تولید کند و واکنش پذیریاش با آب کم است؟
Be )1

Cu )2

Sn )4

Ag )3

جواب  :گزینهی  ،4با توجه به نکتهی گفته شده که واکنشپذیری فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی (به جز )Beبا آب زیاد است
اما واکنش پذیری سایر فلزات با آب کم است از طرفی همهی فلزها به جز (  )Pd ، Pt ، Hg ، Ag ، Au ، Cuبا اسید
واکنش داده و گاز  𝑯2تولید میکنند.
)𝐠( 𝐒𝐧(𝐬) + 2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐒𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) + 𝐇2
تست  :کدام واکنش انجامپذیر است؟
)𝐥(𝐎 1) 2𝐀𝐥(𝐎𝐇)3 (𝐬) + 3𝐇2 𝐒𝐎4 (𝐚𝐪) → 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4 )3 (𝐚𝐪) + 6𝐇2
)𝐠(𝐥𝐂𝐇2) 𝐁𝐚𝐂𝐥2 .2𝐇2 𝐎(𝐬) → 𝐁𝐚(𝐎𝐇)2 (𝐬) + 2
)𝐠( 3) 2𝐂𝐇3 𝐎𝐇(𝐠) → 2𝐂𝐇4 (𝐠) + 𝐎2
)𝐬(𝐧𝐙 4) 𝐂𝐮(𝐬) + 𝐙𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) → 𝐂𝐮𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) +
∆

آب  +نمک بیآب → نمک آبپوشیده

در مورد گزینهی  ،2جزو واکنش تجزیه است.

𝐎 𝐁𝐚𝐂𝐥2 .2𝐇2 𝐎(𝐬) → 𝐁𝐚𝐂𝐥2 (𝐒) + 2𝑯2
در مورد گزینهی  ،3جزو واکنش تجزیه که از قاعدهی خاصی پیروی نمیکند.
∆

)𝐠( 𝐂𝐇3 𝐎𝐇(𝐠) → 𝐂𝐎(𝐠) + 2𝐇2

www.Riazi100.ir

31

2+

در مورد گزینهی  ،4مس در سری الکتروشیمیایی پایین تر از  Znقرار دارد  Cuنمیتواند با 𝐧𝐙 واکنش دهد.
 -5واکنش جابهجایی دوگانه  :واکنشی که در آن جای دو عنصر در دو ترکیب با هم عوض میشود.
به عنوان قاعده کلی :
AB + CD  CB + AD
تفاوت واکنش جابهجایی یگانه و دوگانه  :در واکنش جابهجایی یگانه در سمت چپ واکنش حتم اا یک عنصر تنها وجود دارد
ولی در جابهجایی دوگانه هر دو واکنشدهنده بهصورت ترکیب میباشد.
بهطور کلی در واکنش جابه جایی دوگانه جای دو فلز موجود در دوترکیب را با هم عوض میکنیم یا جای فلز را با هیدروژن
موجود در یک ترکیب را باهم عوض میکنیم.

)𝐪𝐚( 𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬) + 𝐍𝐚𝐍𝐎3

جابهجایی فلز با فلز

)𝐥(𝐎 𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪) + 𝐇2

→ )𝐪𝐚( 𝐥𝐂𝐚𝐍 𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) +

جابهجایی فلز با 𝐇

→ )𝐪𝐚(𝐥𝐂𝐇 𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪) +

مهمترین واکنشهای جابهجایی دوگانه :
𝐎  + 𝐇2نمک  باز  +اسید )1
)𝐥(𝐎 2𝐇𝐂𝐥(𝐠) + 𝐂𝐚(𝐎𝐇)2 (𝐚𝐪)  𝐂𝐚𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) + 𝐇2
𝐎  + 𝐇2نمک  اکسیدبازی  +اسید )2
)𝐥(𝐎 2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪) + 𝐊 2 𝐎(𝐚𝐪)  2𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪) + 𝐇2
𝐎  + 𝐇2نمک  اکسیداسیدی  +باز )3
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)𝐥(𝐎 2𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐒𝐎3 (𝐚𝐪)  𝐍𝐚2 𝐒𝐎4 (𝐚𝐪) + 𝐇2
نمک جدید  +اسید جدید  نمک  +اسید (4
)𝐬(𝐒𝐝𝐂 𝐇2 𝐒(𝐠) + 𝐂𝐝(𝐍𝐎3 )2  𝟐𝐇𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) +
نمک جدید  +باز جدید  نمک  +باز (5
)𝐪𝐚(𝐥𝐂𝐚𝐍3𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐅𝐞𝐂𝐥3 (𝐚𝐪)  𝐅𝐞(𝐎𝐇)3 (𝐬) + 3
نمک جدید  +نمک جدید  نمک  +نمک (6
)𝐪𝐚( 𝐏𝐛(𝐍𝐎3 )2 (𝐚𝐪) + 2𝐊𝐈(𝐚𝐪)  𝐏𝐛𝐈2 (𝐬) + 2𝐊𝐍𝐎3
نکته) اگر به همهی واکنشهای جابهجایی دوگانه نگاه کنید متوجه خواهید شد که در فرآوردهی این واکنشها یا یک رسوب
( )sیا آب )𝐥(𝐎  𝐇2داریم.
نکته) یکی از مهمترین واکنشهای جابهجایی دوگانه  ،تهیهی متیل سالیسیالت میباشد .متیل سالیسیالت به عنوان طعمدهنده
به مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.
این ماده از واکنش جابهجایی دوگانه متانول با اسید سالیسیلیک در مجاورت  HClبه عنوان کاتالیزگر بهدست میآید.
𝐎  + 𝐇2متیل سالیسیالت
𝐎 𝐂 8 𝐇 8 𝐎3 + 𝐇 2

𝒍𝑪𝑯

→

متانول  +اسید سالیسیلیک

𝐥𝐂𝐇

→ 𝐇𝐎 𝐂7 𝐇6 𝐎 3 + 𝐂𝐇3

یونهای ناظر یا تماشاچی :
در واکنش جابهجایی دوگانه )𝐪𝐚(  𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) + 𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬) + 𝐍𝐚𝐍𝐎3یکی از فرآوردهها به
صورت رسوب است (یونهای )𝐪𝐚(  𝐀𝐠 +و )𝐪𝐚(  𝑪𝒍−موجود در محلول با هم واکنش داده و به صورت مادهی جامد
)𝒔(𝒍𝑪𝒈𝑨 رسوب میکنند)
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اگر این واکنش را برحسب یونهای موجود در واکنش بنویسیم میبینیم که یونهای  𝑵𝒂+و )𝒒𝒂(  𝑵𝑶3−به صورت یکسان
در دو سمت معادله تکرار شدهاند این دو یون در واکنش هیچ نقشی ندارد بههمیندلیل به آنها یونهای ناظر یا تماشاچی
گویند.
[𝑨𝒈+ (𝒂𝒒) + 𝑵𝑶−
(𝒂𝒒)] + [𝑵𝒂+ (𝒂𝒒) + 𝑪𝒍− (𝒂𝒒)] → 𝑨𝒈𝑪𝒍 + [𝑵𝒂+ (𝒂𝒒) + 𝑵𝑶−
])𝒒𝒂(
3
3
)𝐪𝐚(𝐥𝐂𝐊 𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪) + 𝐊𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) → 𝐍𝐚𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) +

مثال) آیا واکنش مقابل انجامپذیر است؟

خیر ،هر دو فرآوردهی واکنش به صورت محلول میباشد که به صورت یون میتوان نوشت و مشاهده میشود که همه یونها
بهصورت یونهای ناظر یا تماشاچی هستند .در واقع هیچ فرآیند شیمیایی بین یونها صورت نگرفته است.
−
[𝐍𝐚+ (𝐚𝐪) + 𝐂𝐥− (𝐚𝐪)] + [𝐊 + (𝐚𝐪) + 𝐍𝐎−
])𝐪𝐚( (𝐚𝐪)] → [𝐍𝐚+ (𝐚𝐪) + 𝐍𝐎3 (𝐚𝐪)] + [𝐊 + (𝐚𝐪) + 𝐂𝐥−
3

واکنشهایی مانند واکنش فوق انجامپذیر هستند.
نکته) یک واکنش تجزیه در داخل یک جابهجایی دوگانه :
ابتدا به واکنش  𝐂𝐎2و  𝐒𝐎2با آب توجه کنید

)𝐪𝐚( ⇌ 𝐇2 𝐂𝐎3

)𝐥(𝐎 𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐇2

)𝐪𝐚( ⇌ 𝐇2 𝐒𝐎3

)𝐥(𝐎 𝐒𝐎2 (𝐠) + 𝐇2

کربنیک اسید (  )𝐇2 𝐂𝐎3و سولفورو اسید (  )𝐇2 𝐒𝐎3اسیدهای ناپایدار هستند بیشتر تمایل دارند در جهت برگشت انجام
شوند یعنی )𝐪𝐚(  𝐇2 𝐂𝐎3تمایل دارد به )𝐠(  𝐒𝐎2و )𝐥(𝐎  𝐇2تبدیل شود.
اگر طی یک واکنش جابهجایی دوگانه یکی از فرآوردهها  𝐇2 𝐂𝐎3باشد آن را به صورت اکسید نافلزی تشکیلدهندهاش
)𝐠(  𝐂𝐎2و )𝐥(𝐎  𝐇2مینویسیم.
ناپایدار )𝒒𝒂( 2𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂𝑪𝑶3 (𝑺) → 𝑪𝒂𝑪𝒍2 (𝒂𝒒) + 𝑯2 𝑪𝑶3
⏟
𝑯2 𝑶 + 𝑪𝑶2
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نکته) واکنشهایی که در بین واکنشهای پنجگانه (سوختن  ،تجزیه  ،ترکیب  ،جابهجایی یگانه و دوگانه) قرار نمیگیرند :
 )1واکنش تولید گاز کلر در آزمایشگاه :

 → ...هیدروکلریک اسید  +منگنز( )IVاکسید

)𝐥(𝐎 𝐌𝐧𝐎2 (𝐬) + 4𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐌𝐧𝐂𝐥2 (𝐚𝐪) + 𝐂𝐥2 (𝐠) + 2𝐇2
 )2واکنش تولید گاز اکسیژن درون فضاپیما که برای تصفیهی هوای درون فضاپیما استفاده میشود :
… → کربندیاکسید  +لیتیم پراکسید
)𝐠( 2𝐋𝐢2 𝐎2 (𝐚𝐪) + 𝐂𝐎2 (𝐠) → 2𝐋𝐢2 𝐂𝐎3 (𝐚𝐪) + 𝐎2
 )3واکنش تولید آب درون فضاپیما :

… → کربندیاکسید  +لیتیم هیدروکسید
)𝒍(𝑶 2𝑳𝒊𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑪𝑶2 (𝒈) → 𝑳𝒊2 𝑪𝑶3 (𝒂𝒒) + 𝑯2
… → بخارآب  +زغالسنگ

 )4واکنش تولید گاز متان :

)𝐠( 2𝐂(𝐬) + 2𝐇2 𝐎(𝐠) → 𝐂𝐇4 (𝐠) + 𝐂𝐎2
 )5واکنش تولید متانول :

… → گاز هیدروژن  +کربن مونواکسید
)𝐥(𝐇𝐎 𝐂𝐎(𝐠) + 2𝐇2 (𝐠) → 𝐂𝐇3

 )6واکنش تولید اتن از اتانول :
𝐎 𝐂2 𝐇5 𝐎𝐇 → 𝐂𝐇2 = 𝐂𝐇2 + 𝐇2
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چگونه میتوان یک رسوب (نمک نامحلول در آب) را از یک نمک محلول در آب شناسایی کرد؟
مواد محلول در آب

مواد نامحلول در آب

کلرید ،برمید و یدید فلزات (،𝑯𝒈2+2 ، Ag+
) 𝑷𝒃+2 ، Cu+

سولفات (نقره ،جیوه ،باریم ،سرب ،استرانسیم،
کلسیم)

نمک دارای یون نیترات

نمک دارای یون آمونیوم
نمک دارای یون کلرات

نمک دارای کربنات و فسفات

نمک دارای یون هیدروکسید و اکسید

نمک دارای یون سولفید

نمک دارای یون کلرید ،برمید و یدید
کربنات و فسفات فلزات قلیایی
نمک دارای یون سولفات
سولفید فلزات قلیایی و قلیایی خاکی

مس (( )Iکلرید ،برمید ،یدید )
جیوه ( )Iکلرید ،برمید ،یدید

نقره کرومات

هیدروکسیدها و اکسیدهای (فلزات قلیایی
و قلیایی خاکی بجز بریلیم و منیزیم)

مس ( )IIکلرید ،برمید ،یدید
جیوه ( )IIکلرید ،برمید ،یدید

سرب ( )IIکرومات
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نکته) سرب ( )IIکرومات (  )𝐏𝐛𝐂𝐫𝐎4و  𝐏𝐛𝐈2به صورت رسوب زرد رنگ ظاهر میشوند.
نکته) اگر محلولی از نقره فلوئورید ،روی محلولی از سدیم کلرید ریخته شود رسوب سفید رنگ نقره کلرید به سرعت تشکیل
میگردد .واکنشهایی که با تشکیل رسوب همراه هستند اغلب بهسرعت انجام میشوند.
)𝐪𝐚(𝐅𝐚𝐍 𝐀𝐠𝐅(𝐚𝐪) + 𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪) → 𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬) +
روش شناسایی یون در حالت محلول :
روش شناسایی یون بدینصورت میباشد که به محلول موجود  ،محلول دیگری اضافه میکنیم که با یون مورد نظر تشکیل
رسوب دهد با تشکیل رسوب مربوطه  ،پی بهوجود یون موردنظر میبریم :
3+

3+

 )1شناسایی یون 𝐞𝐅  :اگر به محلولی دارای یون 𝐞𝐅 مثل آهن ( )IIIکلرید مقداری محلول سدیمهیدروکسید اضافه کنیم
طی واکنش جابهجایی دوگانه رسوب آهن IIIهیدروکسید تشکیل میشود بدینصورت یون

3+

𝐞𝐅 در محلول شناسایی

میشود.
)𝐪𝐚(𝐥𝐂𝐚𝐍+ 3

→ )𝐪𝐚(𝐇𝐎𝐚𝐍𝐅𝐞𝐂𝐥3 (𝐚𝐪) + 3

𝐞𝐅
)𝐒( ⏟ (𝐎𝐇)3
رسوب قرمز مایل به قهوهای

 )2شناسایی

2+

𝒃𝑷  :اگر به محلول دارای یون

2+

𝒃𝑷 مثل سرب  IIنیترات مقداری محلول سدیم یدید اضافه کنیم طی
2+

واکنش جابهجایی دوگانه رسوب سرب  IIیدید تشکیل میشود بدینصورت یون 𝒃𝑷 در محلول شناسایی میشود.
𝑰𝒃𝑷
)𝐪𝐚( ⏟ 2 (𝐒) + 2𝐍𝐚𝐍𝐎3

→ )𝐪𝐚(𝐈𝐚𝐍𝐏𝐛(𝐍𝐎3 )2 (𝐚𝐪) + 2

رسوب زرد رنگ

 )3شناسایی یون  : 𝐀𝐠 +اگر به محلول دارای یون  𝐀𝐠 +مثل نقره نیترات مقداری محلول پتاسیمکرومات اضافه کنیم طی
واکنش جابهجایی دوگانه رسوب نقرهکرومات تشکیل میشود که نشاندهندهی وجود 𝐀𝐠 +در محلول میباشد.
)𝐪𝐚( + 2𝐊𝐍𝐎3

𝐠𝐀
)𝐒( ⏟ 2 𝐂𝐫𝐎4

→ )𝐪𝐚( 2𝐀𝐠𝐍𝐎3 (𝐚𝐪) + 𝐊 2 𝐂𝐫𝐎4

رسوب قهوهای مایل به نارنجی
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2+

2+

 )4شناسایی یون 𝐚𝐁  :اگر به محلول دارای یون 𝐚𝐁 مانند باریم کلرید ،مقداری محلول سدیم سولفات اضافه کنیم طی
2+

واکنش جابهجایی دوگانه رسوب باریم سولفات تشکیل میشود که نشان دهندهی وجود یون 𝐚𝐁 در محلول میباشد.
)𝒒𝒂(𝒍𝑪𝒂𝑵𝑩𝒂𝑪𝒍2 (𝒂𝒒) + 𝑵𝒂𝑺𝑶4 (𝒂𝒒) → 𝑩𝒂𝑺𝑶4 (𝑺) + 2
⏟
رسوب سفید رنگ

حل مسائل استوکیومتری به روش کسرهای تناسبی :

اتم  ،یون  ،مولکول یا ذره
ضریب ×

23

=

𝒍𝒐𝒎
𝑅
× حجم )𝒍( × غلظت )
𝒍
100

ضریب

6/022×10

𝑅

(

=

𝑅

× حجم)𝒍(

100
𝒍
( 22/4
ضریب × )
𝒍𝒐𝒎

=

100

𝑅

× مول

ضریب

=

100

×

𝑃
100

× گرم داده شده)𝑔(

𝑔
(
ضریب × جرم مولی)
𝑙𝑜𝑚

یا تعداد عناصر سازنده مولکول
 :درصد خلوص

 :بازده درصدی

و

تست  :از واکنش  18گرم سدیم هیدروکسید با محلول آهن (𝐈𝐈𝐈) نیترات ،چند مول رسوب به دست میآید؟
0/05 )1

0/15 )2

0/45 )4

0/3 )3

)𝒒𝒂( 3𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝑵𝑶3 )3 (𝒂𝒒) → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)3 (𝒔) + 3𝑵𝒂𝑵𝑶3
𝒍𝒐𝒎→ 𝒙 = 0/15

𝒙

=

1

18
40 × 3

تست  :از ترکیب فلز آلومینیم با هیدروکلریک اسید 2/67 ،گرم آلومینیم کلرید حاصل شده است .وزن فلز آلومینیم
مصرف شده چند گرم است؟
0/54 )1

0/27 )2

0/81 )3
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)𝒈( 2𝑨𝑳(𝑺) + 6𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 2𝑨𝒍𝑪𝒍3 (𝒔) + 3𝑯2
𝒈→ 𝒙 = 0/54

𝒙
27 × 2

=

2/67
133/5 × 2

تست  :از وکنش  405میلیگرم یون هیدروژن سولفیت با مقدار کافی هیدرویدیک اسید چند لیتر گاز در شرایط
استاندارد تولید میشود؟
پاسخ :

)𝒒𝒂( (𝒂𝒒) + 𝑯𝑰(𝒂𝒒) → 𝑯2 𝑺𝑶3 (𝒂𝒒) + 𝑰−
𝑯𝑺𝑶−
3
)𝒈( 𝑯2 𝑶 + 𝑺𝑶2
𝑳⇒ 𝒙 = 0/112

-3

𝒙
22/4 × 1

=

405 × 10
81 × 1

مثال) اگر هر کیلوگرم از یک نمونهی آب دریا دارای 𝐫𝐠  1/164یون هیدروژن سولفات باشد برای خنثی کردن این
یون در یک تن از این نمونه آب چند گرم سدیمهیدروکسید مصرف میشود؟ در صورتیکه بازده درصدی واکنش
برابر  80درصد میباشد؟
2-

𝑯𝑺𝑶−
𝑶 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 → 𝑵𝒂+ + 𝑺𝑶 + 𝑯2
4
4

𝒈𝐱 = 1164

یک کیلوگرم آب دریا

1/164

در یک تن

x
80

𝒈⇒ 𝒙 = 600

×𝒙

100
40 × 1

=

1164g
97 × 1

نکته :ما همیشه بازده درصدی را در سمت راست واکنشدهندهها مینویسیم ولی اینجا معلوم و مجهول هر دو
واکنشدهنده هستند پس باید ببینیم هدف از انجام واکنش چه بوده است.
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تست  :از انفجار  56/75میلیگرم نیتروگلیسیرین ،چند مول گاز پس از تبدیل به شرایط  STPحاصل میشود؟
( )𝐇 = 1 ، 𝐂 = 12 ، 𝐍 = 14 ، 𝐎 = 16

1/187 )1

1/812 )3

2/375 )2

3/625 )4

)𝒈( 4C3 𝑯5 (𝑵𝑶3 )3 (𝒈) → 12CO2 (𝒈) + 10H2 𝑶(𝒈) + 6N2 (𝒈) + 𝑶2
توجه داشته باشید که آب در شرایط  STPبه حالت مایع است.

⇒ 𝒙 = 1/187

𝒙
19

-3

=

56/75 × 10
227 × 4

تست  :فرمول تجربی ترکیبی شامل  %26/56پتاسیم %35/41 ،کروم و  %38/03اکسیژن کدام است؟
((𝑪𝒓 = 52 , 𝑲 = 39 , 𝑶 = 16

𝐊 2 𝐂𝐫𝐎4 )1

𝐊 2 𝐂𝐫2 𝐎7 )2

𝐊 2 𝐂𝐫𝐎3 )3
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𝐊 2 𝐂𝐫𝐎4 )4

40

-1

تست  :ترکیبی دارای  0/61gنیتروژن و  1/39gاکسیژن است .اگر جرم مولی آن 𝐥𝐨𝐦  92𝐠.باشد ،فرمول مولکولی آن کدام
است؟

(

-1

𝐥𝐨𝐦 ) O =16 , N =14 :𝐠.

𝐍 2 𝐎 )1

𝐍2 𝐎3 )2

𝐍2 𝐎4 )3

𝐍2 𝐎5 )4

تست  :از سوختن  2/3گرم از یک ترکیب آلی 4/4 ،گرم  𝐂𝐎2و 2/7گرم 𝐎  𝐇2بهدست آمده است .فرمول تجربی این ترکیب
آلی کدام است؟
𝐂2 𝐇6 𝐎 )1

( ) O =16 , C =12 , H =1

𝐂3 𝐇8 ) 2

𝐂2 𝐇4 𝐎 )3
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تست  :از سوختن  5/4گرم از یک هیدروکربن 17/6 ،گرم  𝐂𝐎2و  5/4گرم 𝐎  𝐇2بهدست آمده است .فرمول تجربی
این ترکیب کدام است؟
𝐂3 𝐇4 )1

() O =16 , C =12 , H =1

𝐂2 𝐇5 )2

𝐂3 𝐇7 )3

𝐂2 𝐇3 )4

تست  :اگر درصد جرمی عنصر  Mدر اکسیدی از آن با فرمول  MOبرابر  80درصد باشد ،درصد جرمی آن در اکسید 𝐎 ،𝐌2
-1

کدام است؟ ( 𝐥𝐨𝐦 ) O =16 :𝐠.

78/98 )1

87/86 )2

88/89 )3
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تست  :اگر ترکیب حاصل از واکنش آلومینیم با یکی از عنصرهای گروه  ، 16دارای  36درصد جرمی آلومینیم باشد ،این
عنصر کدام است؟ (شمار پروتونها و نوترونهای این عنصر باهم برابر است).
 )1گوگرد ( ) 16S

 )2تلور ( ) 52Te

(

-1

𝐥𝐨𝐦 Al = 27 :𝐠.

 )3اکسیژن ( ) 8O

)

 )4سلنیم ( ) 34Se

تست  :بر اثر واکنش  1/2×1022اتم فلز  Alبا محلول  HBrچند مولکول هیدروژن تولید میشود؟
8×1021 )1

9×1021 )2

23

1/6×1022 )3

تست  :در چند گرم متانول 1/2044×10 ،اتم  Hوجود
0/8 )1

1/6 )2

1/8×1022 )4

دارد؟ () O =16 , C =12 , H =1

3/ 2 ) 3

6/4 )4
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تست  :تعداد یونهای موجود در چند گرم آلومینیم سولفات با تعداد اتمهای موجود در  6/4گرم گاز اکسیژن برابر است؟
)(𝐀𝐥 = 27 ، 𝐒 = 32 ، 𝐎 = 16
68/4 )2
27/36 )1

13/68 )3

34/2 )4

تست  :تعداد اتمهای موجود در  6/4گرم گاز اوزون 3 ،برابر تعداد اتمهای موجود در  3/2گرم عنصر تک اتمی A
است .جرم مولی عنصر  Aکدام میباشد؟
12 )1

24)2

()O = 16

36)3

48 )4
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تست  90 :گرم گلوکز برای سوختن کامل ،به چند گرم اکسیژن نیاز دارد؟
72 )1

86 )2

( ) O =16 , C=12 , H =1

44 )4

96 )3

تست  :اگر در واکنش  4گرم هیدروکسید یک فلز اصلی گروه  IAبا مقدار کافی محلول سولفوریک اسید ،مقدار  7/1گرم
سولفات (بدون آب تبلور) آن فلز تشکیل شود ،جرم اتمی این فلز کدام است؟
23 )1

39 )2

(

-1

𝐥𝐨𝐦 ) 𝐎 = 16 , 𝐒 = 32: 𝐠.

46 )3
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تست  :از واکنش  0/5گرم پتاسیم کلرید ناخالص با مقدار اضافی از نقره نیترات 0/72 ،گرم نقرهکلرید تولید میشود .درصد
خلوص پتاسیم کلرید کدام است؟
%13 )1

()AgCl = 144 , KCl = 75

% 36 )3

% 7/5 )2

% 75 )4

تست  50 :گرم کلسیم کربنات با خلوص  % 80را به  200گرم کلسیم کربنات با خلوص  % 40اضافه میکنیم .درصد خلوص
کلسیم کربنات در مخلوط حاصل کدام است؟
%60 )1

%48 )2

%54 )3
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تست  :برای تهیهی  5/6لیتر گاز کلر در شرایط متعارفی (  ) STPبه چند گرم منگنز دیاکسید با خلوص  %87نیاز است؟
( ) Mn = 55 , Cl = 35/5 , O = 16

19 )1

21/75 )2

43/5 )4

25 )3

3

تست  :از اثر مقدار اضافی هیدروکلریکاسید بر  0/24مول از فلزی 5376 𝐜𝐦 ،گاز هیدروژن در شرایط  STPآزاد
میشود .فرمول کلرید این فلز کدام است؟
𝐌𝐂𝐥2 )1

𝐌𝐂𝐥 )2

𝐌𝐂𝐥3 )3
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تست  :چگالی یک آلکن گازیشکل در شرایط  STPبرابر  2/5میلیگرم بر سانتیمترمکعب است .فرمول مولکولی این آلکن
-1

کدام است؟ ( 𝐥𝐨𝐦 ) 𝐇 = 1 , 𝐂 = 12: 𝐠.

𝐂4 𝐇8 )1

𝐂2 𝐇4 ) 2

𝐂3 𝐇6 )4

𝐂5 𝐇10 )3

تست  6 :گرم فلز منیزیم با خلوص  80درصد ،در واکنش با مقدار کافی هیدروکلریکاسید ،چند لیتر گاز هیدروژن آزاد
میکند؟ (چگالی این گاز را در شرایط آزمایش ،برابر
5 )1

4/48 )2

-1

𝐥  0/08 𝐠.در نظر بگیرید) Mg =24 , H =1 : : 𝐠. 𝐦𝐨𝐥 ( ).
-1

4 )3
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تست  :از گرم کردن  9/8گرم پتاسیم کلرات در دمای معین 3/2 ،لیتر گاز آزاد میشود .چگالی این گاز در دمای واکنش بر
حسب

-1

1/2 )1

𝐥  𝐠.کدام است؟ )(𝑲 = 39 , 𝑪𝒍 = 35/5 , 𝑶 = 16

1/3 )2

1/4 )3

تست  :از واکنش کامل  168گرم  COو  16گرم  𝐇2چند گرم متانول بهدست میآید؟
64 )1

128 )2

96 )3
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1 /5 ) 4

( ) O =16 , C =12 , H =1

192 )4

49

تست  :اگر  20گرم گاز هیدروژن و  10مول گاز اکسیژن را در ظرف سربستهی مناسبی مخلوط کرده و در آن جرقهی
الکتریکی برقرار کنیم تا باهم واکنش دهند ،کدام گاز و چند گرم از آن در ظرف باقی میماند و چند مول آب تشکیل

می-

-1

شود؟ ( 𝐥𝐨𝐦 ) O =16 , H = 1: 𝐠.

 )1هیدروژن –10–10

 )2هیدروژن –5–10

 )3اکسیژن –5–80

 )4اکسیژن 10-160-

تست  :تعداد مولکولهای موجود در  0/4گرم گاز متان ،با تعداد اتمهای موجود در چند مول گاز آمونیاک (  )𝑵𝑯3برابر
-1

است؟ ( 𝐥𝐨𝐦 ) C =12 , H =1: 𝐠.

)1

1
160

)2

1
40

)3

1
120
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1
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تست  0/2 :مول یون فلوئورید با یون کدام یک از فلزات زیر ترکیبی به جرم  8/4گرم تشکیل میدهد؟
) 𝐥𝐨𝐦 (K=39 , F=19 , Na=23 , Ag=108 , Li=7 : 𝐠.
-1

K )1

Na )2

Li )4

Ag )3

تست  :طی واکنشی  0/224گرم از عنصر  Mرا با اکسیژن واکنش میدهیم .در پایان واکنش ترکیب جامدی به جرم  0/32گرم
تشکیل میشود ،فرمول تجربی اکسید عنصر  Mکدام است؟
𝐌3 𝐎4 )1

𝐌𝐎 )2

( 𝐥𝐨𝐦 )O=16 , M=56 : 𝐠.
-1

𝐌2 𝐎3 )3
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𝐌2 𝐎 ) 4
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تست  :گاز  𝐂𝐎2حاصل از سوختن  6گرم اتان را وارد محلول کلسیمهیدروکسید کافی مینماییم .چند گرم رسوب کلسیم -
کربنات طبق معادلهی زیر بهدست میآید؟ ( 𝐥𝐨𝐦 )Ca=40 , C=12 , O=16 , H=1 : 𝐠.
-1

)𝐥(𝐎 𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐂𝐚(𝐎𝐇)2 (𝐚𝐪) → 𝐂𝐚𝐂𝐎3 (𝐬) + 𝐇2
10 )1

20 )2

80 )4

40 )3

تست  :مخلوطی از کلسیم کربنات و سدیم هیدروژن کربنات را حرارت میدهیم تا به طور کامل تجزیه شود .در نتیجه  9گرم
آب و  2/5مول  𝐂𝐎2حاصل میشود .نسبت جرم سدیم هیدروژن کربنات به کلسیمکربنات در نمونه مورد نظر چقدر است؟
( 𝐥𝐨𝐦 )Na=23 , Ca=40 , H=1 , O=16 , C=12 : 𝐠.
-1

)𝐠( 2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3 (𝐬)  𝐍𝐚2 𝐂𝐎3 (𝐬) + 𝐇2 𝐎(𝐠) + 𝐂𝐎2
)𝐠( 𝐂𝐚𝐂𝐎3 (𝐬)  𝐂𝐚𝐎(𝐬) + 𝐂𝐎2
)1

42
100

)2

84
100

)3

168
100
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21
100
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تست  :اگر بازده درصدی واکنش آلومینیم با محلول مس (𝐈𝐈) سولفات برابر  %80باشد ،برای تهیهی  19/2گرم فلز
مس ،چند گرم فلز آلومینیم با درصد خلوص  %30الزم است؟
1/296 )1

2/025 )2

19/6 )3

)(𝐀𝐥 = 27 ، 𝐂𝐮 = 64

22/5 )4

تست  11/2 :لیتر مخلوط گازهای اتان ،اتیلن و استیلن در شرایط استاندارد 0/15 ،مول گاز هیدروژن را تا سیرشدگی
کامل جذب میکنند .اگر تعداد مولهای اتیلن و استیلن موجود در این مخلوط برابر باشد ،نسبت مولی اتیلن به اتان
در این مخلوط کدام است؟
0/1 )1

0/125 )2

0/2 )3
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تست  27 :گرم از مخلوط یک آلکن و یک آلکان به نسبت مولی  1به  2با مصرف  2/24لیتر گاز هیدروژن در شرایط
استاندارد به طور کامل اشباع میشود .این دو هیدروکربن کدامند؟
 )1بوتن و نونان

 )2پروپن و نونان

 )3بوتن و اکتان

 )4پروپن و اکتان

تست  :وقتی آلکین  xرا در مجاورت کاتالیزگر مناسب بهطور کامل هیدروژندار میکنیم %10 ،بر وزنش افزود
میشود .این آلکین چند اتم هیدروژن دارد؟
8 )1

2 )2

6 )3
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تست  :بدن یک فضانورد در هر شبانه روز  450گرم گلوکز مصرف میکند .اگر در این مدت برای تصفیهی هوای
درون فضاپیما از  1200گرم لیتیم هیدروکسید ناخالص استفاده شود .درصد خلوص لیتیم هیدروکسید کدام است؟
()𝐇 = 1 ، 𝐂 = 12 ، 𝐋𝐢 = 7 ، 𝐎 = 16

%40 )1

%60 )2

%75 )3

%80 )4

تست  15 :گرم گاز هیدروژن و  84گرم گاز نیتروژن را در یک ظرف سر بسته با هم مخلوط میکنیم تا به طور کامل
با هم واکنش دهند و گاز آمونیاک تولید کنند .حجم گاز درون ظرف پس از پایان واکنش بر حسب لیتر کدام است؟
(چگالی گاز آمونیاک در آن دما و فشار برابر  1/7 𝒈. 𝒍-1است).
50 )1

55 )2

60 )3

65 )4

www.Riazi100.ir

55

تست  :مقدار  2/5گرم از یک نمونهی کانهی هالیت را به طور کامل در آب حل نموده و با مقدار اضافی نقره نیترات واکنش
میدهیم اگر بدانیم  5/74gرسوب  AgClبدست آمده است درصد خلوص این کانی هالت کدام است؟ (فرض کنیددر این
نمونه کانه هالیت ناخالصیها فاقد یون کلرید هستند و تمام یونهای کلرید نیز بهصورت نقرهکلرید رسوب کردهاند)

تست  :یکی از روش های تولید گاز کلر در آزمایشگاه ،واکنش هیدروکلریک اسید با منگنز ( )IVاکسید است .در یک
آزمایش 348 ،گرم منگنز ( )IVاکسید ناخالص با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش داده و  142گرم گاز کلر تولید
کرده است .نسبت جرم ناخالصی در جامد اولیه به جرم منگنز در جامد اولیه تقریب اا کدام است؟
( )Mn = 55 ،O = 16 ،Cl = 35/5 : 𝐠. 𝐦𝐨𝐥-1

0/63 )1

1/58 )2

0/51 )3

1/95 )4
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تست  :چنانچه در واکنش  0/46گرم فلز سدیم با آب 0/14 ،لیتر گاز هیدروژن در شرایط  STPتولید شده باشد ،کدام گزینه
در مورد آن درست است؟ ( )Na = 23 ،O = 16 ،H = 1 :𝐠. 𝐦𝐨𝐥-1
)𝒈( 2𝑵𝒂(𝒔) + 2𝑯2 𝑶(𝒍) → 2𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑯2

 )1بازده درصدی واکنش 72/5 ،درصد است.
 )2مقدار نظری واکنش برای گاز هیدروژن 0/01 ،گرم است.
 )3مقدار نظری برای گاز هیدروژن 0/78 ،گرم کمتر از مقدار نظری برای محلول سدیم هیدروکسید است.
 )4بازده درصدی واکنش کمتر از  %100است ،زیرا سرعت انجام آن بسیار کم است.

تست  :اگر ترکیب  ،𝐀 2 𝐎3شامل  34/8درصد اکسیژن باشد ،جرم اتمی عنصر  Aتقریب اا چند گرم بر مول است؟
27 )1

56 )2

45 )3

52 )4
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آووگادرو و گیلوساک  :قوانین گازها
قانون آووگادرو  :یک مول از گازهای مختلف (در دما و فشار ثابت) حجمهای ثابت و برابری دارند.
در دما و فشار استاندارد ( )STPیک مول از گازهای مختلف )22400ml( 22/4L ،حجم دارند.
قانون نسبتهای ترکیبی گیلوساک  :در دما و فشار ثابت  ،گازها در نسبتهای حجمی معینی باهم واکنش میدهند به عنوان
مثال )𝐠(𝐎  𝐂𝐇4 (𝐠) + 2𝐎2 (𝐠) → 𝐂𝐎2 (𝐠) + 2𝐇2طبق این واکنش یک مول  𝐂𝐇4با دو مول  𝐎2واکنش میدهد و
یک مول  𝐂𝐎2و دو مول 𝐎  𝐇2تولید میکند.
طبق قانون نسبتهای ترکیبی گیلوساک بهجای نسبتهای مولی گازها ،نسبت حجمی آنها را مطرح نمود یعنی یک حجم گاز
 𝐂𝐇4با  2حجم گاز  𝐎2واکنش میدهد و  1حجم گاز  𝐂𝐎2با  2حجم گاز 𝐎  𝐇2تولید میکند.
تست  :همهی گزینهها صحیح میباشد به جز ...
 )1در دما و فشار معین حجم  3مول گاز  1/5 ، 𝐇2برابر حجم  2مول گاز  𝐍𝐇3میباشد.
 )2قانون نسبتهای ترکیبی گازها ،توسط گیلوساک وضع شد.
 )3در شرایط استاندارد  ،یک گرم گاز هیدروژن حجمی برابر یک گرم گاز  𝐍𝐇3دارد.
 )4در دمای  273درجه کلوین و فشار  1اتمسفر هرمول از گاز  22/4لیتر حجم دارد.
جواب  :در دما و فشار معین به شرطی حجم دو گاز با یکدیگر برابر است که تعداد مول (نه مقدار گرم) آنها مساوی باشند
در مورد گزینه  1هم تعداد مول گاز  1/5 𝐇2برابر تعداد مول گاز  𝐍𝐇3است پس طبق قانون آووگادرو حجم آن نیز باید 1/5
برابر باشد.
ال به شرایط  STPمحدود نمیشود پس در قانون آووگادرو
نکته) قانون آووگادرو مختص دما و فشار خاصی نیست یعنی مث ا
اینطور نیست که  1مول از گازها الزام اا حجمی معادل  22/4 Lداشته باشند.
نکته) یکی از مهمترین واکنشهای جابهجایی دوگانه ،واکنش تهیهی متیل سالیسیالت میباشد.
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متیل سالیسیالت که به عنوان طعمدهنده به مواد غذایی و دارویی استفاده میشود یک ترکیب آروماتیک است که در ساختار
آن یک حلقهی بنزنی و گروه عاملی استری و هیدروکسیل وجود دارد.
این ماده از واکنش جابه جایی دوگانه متانول با اسید سالیسیلیک در مجاورت هیدروکلریک اسید به عنوان کاتالیزگر بهدست
میآید.
نام  :متیل سالیسیالت

𝒍𝑪𝑯
فرمول نوشتاری :
فرمول نمادی :

آّب  +متیل سالیسیالت

→

متانول  +اسید سالیسیلیک

𝒍𝑪𝑯
→ 𝐇𝐎 𝐂7 𝐇6 𝐎3 + 𝐂𝐇3
𝐎 𝐂8 𝐇8 𝐎3 + 𝐇2

فرمول گسترده :

توجه  :در واکنش تهیهی متیل سالیسیالت  ،فقط گروه عاملی کربوکسیل موجود در اسید سالیسیلیک با متانول وارد واکنش
میشود و گروه عاملی هیدروکسیل موجود در آن هیچ نقشی در واکنش ندارد.
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توجه  :فرمول مولکولی متیل سالیسیالت  𝐂8 𝐇8 𝐎3است و در ساختار آن  23پیوند کوواالنسی وجود دارد.
الکلها  :ترکیبهایی هستند که ی ک یا چند گروه عاملی هیدروکسیل ( )OHدارند فرمول کلی الکلهای یک عاملی بهصورت
"  " R−OHکه در آن  Rیک گروه آلکیل میباشد.
الکل

𝐇𝐎 𝐂𝐧 𝐇2𝒏+1

آلکان
قرار گرفتن 𝐇𝐎 به جای𝐇

→ 𝐂𝐧 𝐇2𝒏+2

برای نامگذاری الکلها دو روش وجود دارد :
الف) روش آیوپاک :

ابتدا زنجیری را به عنوان زنجیر اصلی انتخاب میکنیم که عالوه بر داشتن بیشترین تعداد کربن  ،شامل کربن عامل ( )OHنیز
باشد.
شمارهگذاری زنجیر اصلی بدین صورت است از سمتی شروع میشود که زودتر به گروه عاملی ( )OHبرسیم اگر فاصلهی
گروه عاملی ( )OHاز دو سر زنجیر یکسان بود برای شمارهگذاری زنجیر اصلی از قواعد نامگذاری آلکانها استفاده میکنیم.
برای نوشتن نام ترکیب ،ابتدا شماره و نام شاخه ،سپس شماره کربن عامل  OHو در پایان نام آلکان زنجیرهی اصلی به همراه
پسوند اُل میآوریم.

 3و  – 3دیمتیل –  – 2بوتانول

 4و  – 4دیمتیل –  - 2پنتانول
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نکته) در نوشتن نام شاخه تقدم الفبایی باید رعایت شود .برای مثال نام شاخهی اتیل زودتر از نام شاخهی متیل نوشته میشود.
ب) روش قدیمی یا معمولی  :در این روش اگر عامل  OHروی کربن اول یا آخر قرار گرفته باشند نام الکل بر وزن آلکیل
الکل خواهد بود .اما اگر عامل  OHروی کربن شمارهی ( 2کربنی که به دو اتم کربن متصل است) قرار بگیرد کلمهی
(ایزو) را به آلکیل اضافه میکنیم.
متیل الکل  :نام معمولی
𝐇𝐎 𝐂𝐇3
(الکل چوب) متانول  :نام آیوپاک
اتیل الکل  :نام معمولی
𝐇𝐎 – 𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2
اتانول  :نام آیوپاک
پروپیل الکل  :نام معمولی
𝐇𝐎 𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2 – 𝐂𝐇2 −
 - 1پروپانول  :نام آیوپاک
نکته) از آنجا که متانول را میتوان در غیاب اکسیژن با گرم کردن چوب تا دمای  400 ○ Cبه حالت بخار بهدست آورد به آن
الکل چوب نیز میگویند.
نکته)  – 1پروپانول (پروپیل الکل) و  – 2پروپانول ( ایزو پروپیل الکل ) ایزومر (همپار) هستند.
یعنی فرمول مولکولی (و تجربی) آنها یکسان است ( 𝐎  ) 𝐂3 𝐇8اما فرمول ساختاری آنها باهم فرق دارد.
ایزوپروپیل الکل  :نام معمولی

 – 2پروپانول  :نام آیوپاک
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نکته) اتانول نیز بر اثر تخمیر قندها و کربوهیدراتهای موجود در مواد غذایی و برخی میوهها توسط آنزیمها تولید میشود به
همین دلیل به آن الکل میوه نیز میگویند زکریای رازی اولین دانشمند ایرانی بود که اتانول را تهیه کرد.
نکته) به الکلهایی که دارای  2عامل  OHباشند الکلهای  2عاملی میگویند.

(اتیلن گلیکول) یا  1و -2اتان دیاُل
به الکلهایی که دارای سه عامل  OHباشند الکلهای  3عاملی میگویند.

(گلیسیرین یا گلیسیرول) یا 1و 2و –3پروپان تری اُل
نکته) الکل نوع اول  :اگر عامل  OHروی کربن نوع اول (کربنی که فقط به یک اتم کربن متصل است) باشد به آن الکل نوع
اول گویند.
 –1پروپانول

𝐇𝐎 𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2 – 𝐂𝐇2

الکل نوع دوم  :اگر عامل  OHروی کربن نوع ( 2کربنی که از دو طرف به  2اتم کربن متصل است) باشد به آن الکل نوع دوم
گویند.

 –2پروپانول
الکل نوع سوم  :اگر عامل  OHروی کربن نوع ( 3کربنی که از سه طرف به  3اتم کربن متصل است) باشد به آن الکل نوع
سوم گویند.

 –2متیل  –2پروپانول
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تست  :نام کدام ماده با فرمول ساختاریاش مطابقت دارد؟

 )1اتیلندیاُل

 -2 )3پروپانول

 )2ایزوپروپیل الکل

 1 )4و  2و  – 3پروپان تری هیدروکسیل

جواب  :گزینه 3
کاربردهای متانول :

 )1حالل
 )2واکنشدهندهی مناسب برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی
 )3بهتازگی در برخی کشورها به عنوان یک سوخت تمیز برای خودروها بهکار میرود.
نکته) نام دیگر اتان دیاُل در واقع اتیلن گلیکول است که یک الکل  2عاملی میباشد.
اترها :
اترها دستهای از مواد آلی هستند که در ساختار آنها یک اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شده است.
فرم کلی اترها بهصورت ˙𝐑  𝐑 – 𝐎 −که 𝐑 و ˙𝐑 گروههای کربندار مثل متیل ،اتیل و  ...است.
برای نامگذاری اتر  :ابتدا نام گروههای متصل به اکسیژن و سپس واژهی اتر را مینویسیم
دیمتیل اتر

𝐂𝐇3 – 𝐎 – 𝐂𝐇3

دیاتیل اتر

𝐂𝐇3 𝐂𝐇2 – 𝐎 – 𝐂𝐇2 𝐂𝐇3
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دیاتیل اتر :
 )1شناختهشدهترین اتر است که بهصورت مایع فرار و آتشگیر است.
 )2در گذشته به عنوان بیهوشکننده کاربرد وسیعی داشت.
 )3بهدلیل آثار نامطلوب آن روی مجاری تنفسی و احتمال آتشگیری و انفجار امروزه به ندرت از آن استفاده میشود.
تست  :کدام گزینه صحیح میباشد؟
 )1از واکنش اتین با آب  ،اتانول بهدست میآید.
 )2رازی  ،اولین دانشمند ایرانی بود که ترکیبهای شیمیایی متعددی مثل اتانول و متانول را تهیه کرد.
 )3فرمول شیمیایی دیمتیلاتر با فرمول شیمیایی الکل میوه یکسان است.
 )4اتر به دستهای از ترکیبات آلی گفته میشود که در ساختار آنها دو اتم اکسیژن به یک اتم کربن متصل شده است.
𝑯𝑶 𝑪2 𝑯4 + 𝑯2 𝑶 → 𝑪2 𝑯5
⏟
⏟

جواب  :گزینه 3

اتانول

اتن)اتیلن(

رازی فقط کاشف اتانول است و در ساختار اترها یک اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل است.
سیلیسیم :
سیلیسیم جزء عناصر شبه فلز است که عنصری درخشان و شکننده میباشد سیلیسیم خالص که در تراشههای الکترونیکی و
سلولهای خورشیدی بهکار میرود از واکنش سیلیسیم تتراکلرید مایع و منیزیم بسیار خالص به صورت زیر بهدست میآید.
)𝐬( 𝐒𝐢𝐂𝐥4 (𝐥) + 2𝐌𝐠(𝐬) → 𝐒𝐢(𝐬) + 2𝐌𝐠𝐂𝐥2
سیلیسیم جزء عناصر نیمهرسانا است
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تست  :کدام گزینه صحیح میباشد؟
 )1سیلیسیم خالص را از واکنش سیلیسیم تتراکلرید مایع و منیزیم بسیار خالص تهیه میکنند.
 )2سیلیسیم خالص را در تراشههای الکترونیکی  ،سلولهای خورشیدی بهکار میبرند.
 )3در واکنش تهیهی سیلیسیم خالص به ازای واکنش یک مول ترکیب کوواالنسی با دو مول جامد فلزی شش مول یون تولید
میشود.
 )4واکنش تهیهی سیلیسیم خالص بهصورت )𝐪𝐚(  𝐒𝐢𝐂𝐥4 (𝐥) + 2𝐌𝐠(𝐬) → 𝐒𝐢(𝐬) + 2𝐌𝐠𝐂𝐥2است.
+ 2𝐂𝐥−

جواب  :گزینه 3

2+

𝐠𝐌 → )𝐬( 𝐌𝐠𝐂𝐥2

به ازاء واکنش یک مول ترکیب کوواالنسی (  )𝐒𝐢𝐂𝐥4با دو مول جامد فلزی (𝐠𝐌) دو مول  𝐌𝐠𝐂𝐥2به دست میآید (هر مول
از این ترکیب یونی در حالت محلول در آب سه مول یون تولید میکند) در نتیجه دو مول از آن قادر است شش مول یون
تولید کند.
نکته) کودهای نیتروژندار دارای نمکهای نیترات ،نمک های آمونیوم و ترکیبات دیگر هستند از مهمترین کودهای شیمیایی
رایج میتوان به آمونیاک (  ،)𝐍𝐇3آمونیوم نیترات (  ،)𝐍𝐇4 𝐍𝐎3آمونیوم سولفات [  ،] (𝐍𝐇4 )2 𝐒𝐎4آمونیوم دیهیدروژن-
فسفات [  ] (𝐍𝐇4 )𝐇2 𝐏𝐎4و اوره [ 𝐎𝐂  ](𝐍𝐇2 )2اشاره کرد.
مهمترین کود شیمیایی نیتروژندار جهان ،آمونیوم نیترات است.
کاربردهای استوکیومتری :
ب) افزایش کارآیی موتور

الف) کیسههای هوا

الف) کیسههای هوا در خودروها  :یکی از تازهترین دستاوردهای صنایع خودروسازی هستند که به منظور افزایش ایمنی
سرنشینان ،طراحی و تولید شدهاند .هنگام برخورد شدید خودرو کیسههایی که در قسمت جلویی خودرو تعبیه شدهاند به
سرعت از گاز پر میشوند و از برخورد سرنشینان به شیشه و قسمت جلویی اتاق جلوگیری میکنند.
نکته) کارایی کیسههای هوا به تولید گاز کافی در کمترین زمان ممکن بستگی دارد .پس تولید گاز در کیسههای هوا به علت
انجام سریع یک واکنش شیمیایی است.

www.Riazi100.ir

65

مراحل انجام واکنشهای شیمیایی در کیسههای هوا به صورت زیر است :
 )1حسگرهایی در قسمت جلویی خودرو تعبیه شده اند که در هنگام برخورد شدید فعال شده باعث منفجرشدن یک کالهک
انفجاری کوچک میشود.
این انفجار انرژی الزم برای شروع واکنش تجزیهای را فراهم میکند که واکنش مولد گاز نامیده میشود
)𝐠(  : 2𝐍𝐚𝐍3 (𝐬) → 2𝐍𝐚(𝐒) + 3𝐍2واکنش مولد گاز
نام ترکیب  : 𝐍𝐚𝐍3سدیم آزید میباشد.
البته این واکنش به تنهایی نمیتواند باعث پرشدن ناگهانی کیسهها شود.
 )2در واکنش باال عالوه بر نیتروژن  ،سدیم فلزی نیز تولید میشود که ماده فعال ( واکنشپذیر ) و خطرناکی است .برای حل
این مشکل از واکنش جابهجایی یگانهی بسیار سریع آهن 𝐈𝐈𝐈 اکسید با سدیم فلزی استفاده میشود.
گرما 6𝐍𝐚(𝐬) + 𝐅𝐞2 𝐎3 (𝐬) → 3𝐍𝐚2 𝐎(𝐬) + 2𝐅𝐞(𝐬) +
این واکنش شدیداا گرماده است دما را به طور ناگهانی تا بیش از یکصد درجه باال میبرد و باعث انبساط سریع گاز درون
کیسهها میشود و اثر خطرناک سدیم را کاهش میدهد.
 )3سدیماکسید تولید شده مثل همهی اکسیدهای فلزی خاصیت بازی داشته و برای سرنشینان خودرو خطرناک است برای از
بین بردن این خاصیت سدیماکسید حاصل بر اثر مجاورت با کربندیاکسید و رطوبت هوا به سدیمهیدروژنکربنات که
مادهای بیخطر است تبدیل میشود.
)𝐬( 𝐍𝐚2 𝐎(𝐬) + 2𝐂𝐎2 (𝐠) + 𝐇2 𝐎(𝐠) → 2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3
نکته) حجم گاز نیتروژن مورد نیاز برای پرکردن کیسههای هوا با حجم مشخص به چگالی گاز وابسته است که آن هم به دما
بستگی دارد.
به همین دلیل طراحان این کیسهها باید استوکیومتری واکنشهای انجام شده و تغییرات انرژی آنها را که باعث تغییردما و در
نتیجه تغییر چگالی گازها میشود به خوبی بشناسند تا بتوانند مقدار گاز  𝐍2مورد نیاز برای پر کردن کیسههای هوا را محاسبه
کنند.
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تست  :اگر برای پر شدن مناسب یک کیسهی هوا به  60لیتر گاز نیتروژن نیاز باشد ،طی فرآیندهای انجام شده به
هنگام پر شدن آن ،چند گرم سدیم هیدروژن کربنات تولید میشود؟ (چگالی گاز نیتروژن در دمای واکنش برابر
 0/9است= 1 ، 𝐂 = 12 ، 𝐍 = 14 ، 𝐎 = 16 ، 𝐍𝐚 = 23( ).

108 )1

72 )2

-1

𝒍 𝒈.

𝐇)

54 )3

36 )4

ب) افزایش کارایی موتورها :
بهسوزی موتور خودرو به رعایت اصول استوکیومتری بستگی دارد.
تولید انرژی در فرآیند سوختن کامل بنزین با معادله نوشتاری زیر نشان داده میشود :
انرژی  +آب  +کربندیاکسید → اکسیژن هوا  +بنزین
معادلهی نوشتاری ،واکنشدهندهها را به خوبی مشخص نمیکند زیرا بنزین یک ماده شیمیایی ساده نیست مخلوطی از چندین
هیدروکربن متفاوت با  5تا  12اتم کربن است .
بنزین مورد استفاده در خودروها به طور میانگین به صورت ایزواکتان خالص )  (𝐂8 𝐇18میباشد که با معادلهی نمادی زیر
نشان داده میشود.
𝐣𝒌2𝐂8 𝐇18 (𝐠) + 25𝐎2 (𝐠) → 16𝐂𝐎2 (𝐠) + 18𝐇2 𝐎(𝐠) + 10900
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ایزواکتان همان 2و2و -4تری متیل پنتان است.

نکته) راه مناسب بهس وزی بنزین در موتور خودروها تنظیم عملی نسبت هوا به سوخت است یعنی دو واکنشدهنده باید در
یک نسبت نزدیک به نسبتهای مولی معادله موازنه شدهی واکنش باهم مخلوط شوند حال اگر هریک از واکنشدهندهها به
مقدار بیشتری از نسبت استوکیومتری استفاده شوند موتور کآرایی خوبی نخواهد داشت.
کارکرد نادرست موتور خودرو که به واسطهی سوختن ناقص بنزین اتفاق میافتد :
 )1باعث کاهش توان خودرو میشود.
 )2مصرف سوخت را باال میبرد که این خود باعث افزایش آلودگی هوا میشود.
تست  :کدام واکنش به منظور حذف سدیماکسید از کیسههای هوای خودروها بهکار میرود؟
𝐍𝐚2 𝐎(𝐬) + 𝐂𝐎2 (𝐠) → 𝐍𝐚2 𝐂𝐎3 )1
𝐍𝐚2 𝐎 + 2𝐂𝐎2 + 𝐇2 𝐎 → 2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3 )2
𝐍𝐚2 𝐎 + 𝐅𝐞 → 2𝐍𝐚 + 𝐅𝐞𝐎 )3
3𝐍𝐚2 𝐎 + 2𝐅𝐞 → 6𝐍𝐚 + 𝐅𝐞2 𝐎3 )4
جواب  :گزینه 2
تست  :نقش واکنش  𝐍𝐚2 𝐎 + 2𝐂𝐎2 + 𝐇2 𝐎 → 2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3در هنگام پرشدن کیسه هوا چیست؟
 )1تولید مادهای بیخطر

 )2انبساط سریع گاز درون کیسه

 )3باال بردن ناگهانی دما

 )4تامین انرژی مورد نیاز برای آغاز واکنش مولد گاز
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جواب  :گزینه 1
مثال  :نسبت مولی سوخت به اکسیژن در موتور خودرویی که باسرعت معمولی حرکت میکند در نسبت  1به  16نگهداری
میشود در هنگام روشن کردن موتور این نسبت  1به  12و هنگامی که موتور در جا کار میکند این نسبت  1به  9است به
ترتیب در هر حالت محدود کننده کدام است ؟
جواب  :سوخت – اکسیژن – اکسیژن  ،تنها حدود  % 20از هوا را اکسیژن تشکیل میدهد راه مناسب بهسوزی موتور تنظیم
عملی نسبت هوا به سوخت است از آنجا که هر  2مول بنزین با  25مول اکسیژن واکنش میدهد و اکسیژن نیز تنها  % 20از
هوا را تشکیل میدهد پس میتوان گفت بهترین کارآیی موتور خودرو زمانی است که تقریبا" هر  2مول سوخت با  125مول
هوا واکنش دهد.
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