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واكنش شيميايي و شيوههاي نمايش آن:
واكنش شيميايي :فرآيندي است که طي آن يك يا چند ماده شيميايي (عنصر يا ترکيب) بر هم تأثير ميگذارند و موواد شويميايي توازهاي ايجواد
ميکنند .در واکنش شيميايي نه اتمي به وجود ميآيد و نه از بين ميرود ،بلکه تنها شيوه اتصال اتمهوا بوه يکوديتر ترييور مويکنود واکونشهواي
شيميايي با مبادله انرژي همراه هستند( .در مواردي ممکن است مقدار انرژي مبادله شده ناچيز و برابر صفر باشد).
معادله شيميايي دو نوع است:
 -1معادله نوشتاري :در اين روش نام مواد واکنشدهنده در سمت چپ و نام فراوردهها در سمت راست واکنش نوشته ميشوود .ماادلوه نوشوتاري
واکنش سوختن کامل متان را که به توليد کربن دياکسيد ،آب و آزاد کردن مقدار قابل توجهي انرژي ميانجامد ،ميتوان به صورت زير تاريف کرد:
آب
انرژي  +کربندياکسيد ⏟ +
فرآوردهها

ميدهد

متان
→ اکسيژن ⏟ +
واکنشدهندهها

اين ماادله تنها نام واکنشدهندهها و فرآوردههاي واکنش را مشخص ميکند و اطالعات بيشتري را در اختيار ما نميگذارد.
 -2معادله نمادي :در اين روش براي نوشتن ماادله يك واکنش از نمادها و فرمولهاي شيميايي موواد شورکتکننوده اسوتفاده مويشوود .در ايون
ماادله حالت فيزيکي هر ماده شرکتکننده نيز بايد مشخص شود .به عنوان مثال ،ماادله نمادي سوختن متان به صورت مقابل است:
)CH4(g) + O2(g) → H2 O(g) + CO2(g
يك ماادله شيميايي افزون بر نمايش فرمول شيميايي و حالت فيزيکي واکنشدهندههوا و فورآوردههوا ،اطالعواتي دربواره شورايم بزم بوراي انجوام
واکنش نيز در اختيار ميگذارد .در حالي که اطالعاتي همچون چتونتي و ترتيب مخلوط کردن واکنشدهندههوا و نکتوههواي ايمنوي را دربرنودارد.
براي دستيابي به اين موارد بايد به شرح عمل اجراي آن واکنش شيميايي مراجاه کرد.
اطالعات موجود در يك معادله شيميايي:
 -1حالت فيزيكي مواد :نمادهاي به کار رفته براي نمايش حالت فيزيکي مواد به صورت مقابل است:
نماد
() s
() l
()g
()aq

مانا
جامد
مايع
گاز
محلول آبي

 -2گرماده يا گرماگير بوده واكنش :اگر واکنش گرماده باشد نماد  qدر سمت راست واکنش و اگر گرماگير باشد ،نماد  qدر سمت چپ واکونش
نوشته ميشود.
 -3شرايط الزم براي انجام واكنش:
شرايم بزم را روي پيکان مشخص ميکنند.
جدول زير باضي از اين عبارتها يا نمادهاي مورد استفاده را نشان ميدهد.
نماد
→
⇌
∆

→
23atm

توليد ميکند يا ميدهد.
واکنشي که در آن همزمان با تبديل واکنشدهندهها به فرآوردهها ،فرآوردهها نيز ميتوانند به واکنشدهندهها تبديل شوند( .واکنش برگشتپذير)
واکنشدهندهها بر اثر گرم شدن واکنش ميکنند.

→

واکنش در فشار  23اتمسفر انجام ميشود.

→

واکنش در دماي  1233درجه ساسيوس انجام ميشود.

℃1233
pd

مانا

→

براي انجام شدن واکنش از پابديم ( )pdبه عنوان کاتاليزگر استفاده ميشود.

موازنه كردن معادله يك واكنش شيميايي:
در واکنشهاي شيميايي نه اتمي به وجود ميآيد و نه اتمي از بين مي رود بلکه پس از انجام واکنش همان اتم به شيوههاي ديتري بوه هوم متصول
ميشوند.
با ثابت ماندن تاداد اتمهاي هر عنصر در طي واکنش شيميايي ،مجموع جرم واکنشدهندهها با مجموع جرم فرآوردهها برابور خواهود بوود .بنوابراين
ميتوان نتيجه گرفت که تمام واکنشهاي شيميايي از قانون پايستتي جرم پيروي ميکنند.

اگر در ماادله اي که بيانتر يك واکنش شيميايي است ،تاداد اتم هاي هر عنصر در دو سوي ماادله يکسان باشد ،آن ماادله نيوز از قوانون پايسوتتي
جرم پيروي ميکند ،چنين ماادلهاي را موازنه شده ميگويند.
موازنه واكنش:
به منظور بررسي موازنه بودن ماادله ،تاداد اتمهاي هر عنصر را در واکنشدهندهها و فرآوردهها ميشماريم .اگر در مورد همه عناصر تاداد اتومهواي
واکنش دهنده و فرآورده با هم برابر باشد ،ماادله موازنه شده است .براي محاسبه تاداد اتمهاي هر عنصر تاداد مولکولهايي را که عنصر موورد نظور
در آن شرکت کرده در تاداد اتمهاي هر مولکول ضرب ميکنيم .تاداد مولکولها همان ضرايب ماادله و تاداد اتومهوا انوديس هور اتوم در مولکوول
ميباشد.
اگر در يك طرف ماادله ،يك عنصر در چند مولکول وجود داشته باشد ،تاداد آنها را پس از شمارش با هم جمع ميکنيم.
همانطور که ذکر شد تاداد اتمهاي هر عنصر برابر است با حاصل ضرب انديس هر اتم در ضريب مولکول آن ،در ماادله واکنش از آنجا کوه انوديس
اتم در مولکول به تاداد اتم در مولکول و ساختار مولکولي آن بستتي دارد و قابل تريير نيست .بنابراين جهت يکسان کردن تاداد اتمهاي هر عنصر
ميبايست فقم ضرايب ماادله را تريير داد تا به تاداد مساوي از اتمهاي هر عنصر برسيم براي اين منظور در طي مراحل موازنه واکونش ،عنصور بوه
عنصر تاداد اتمها را بررسي کرده و ضرايب بزم را در ماادله وارد ميکنيم.
به اين روش گام به گام براي موازنه واکنشهاي شيميايي ،روش وارسي ميگويند .انتخاب يك عنصر از يك ترکيب در واکنشدهندهها يا فرآوردهها
براي شروع موازنه حائز اهميت است.
موازنه را از ترکيبي با بيشترين تاداد اتم آغاز مي کنيم .در ترکيب انتخاب شده ماموبً عنصري غير از هيدروژن و اکسيژن با بيشترين تاداد اتم را
به عنوان آغازکننده موازنه در نظر ميگيريم.
با اعمال ضريب مناسب براي ترکيب انتخابي و ترکيبي ديتر شامل عنصر مورد نظر در سمت ديتر ماادله ،موازنه را ادامه ميدهيم.
سپس عنصر ديتر در ترکيب اوليه انتخاب شده را موازنه ميکنيم و به همين ترتيب در ادامه ،عنصر اکسيژن و هيدروژن را موازنه ميکنويم .موازنوه
عنصرها را تا جايي ادامه ميدهيم که تمامي ضرايب ماادله مشخص شوند.
درصورتي که ضريب ترکيبي برابر يك است حتماً اين ضريب را به آن اختصاص دهيد تا بتوانيد آن ترکيب را از ساير ترکيبهايي کوه هنووز موازنوه
نشدهاند ،تشخيص دهيد.
به منظور کوتاهي مرحله کنترل موازنه ،پيشنهاد ميشود که به جاي نوشتن تاداد گونهها يا اتمهاي تك تك عنصرها زيور ماادلوه واکونش ،برابوري
تاداد گونهها يا اتم هاي هر عنصر در دو سوي ماادله را تنها با گذاشتن عالموت  روي فرموول شويميايي آن گونوه يوا نمواد شويميايي آن عنصور
مشخص کنيد.
K 2 Cr2 O1 + BaCl2 + H2 O → BaCrO4 + HCl + KCl
 مثال :ماادله زير را موازنه کنيد.
 جواب:

 مثال :ماادله زير را موازنه کنيد.
 جواب:

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO3 + H2 O
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