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انواع واكنشهاي شيميايي:
رایجترین شیوه دسته بندي واکنشهاي شیمیایي ،طبقه بندي پنج گانه مقابل است:
برخي از واکنشها را نمي توان تنها به یكي از این دستهها متعلق دانست ،زیرا ممكن است ویژگييهياي بيیش از
یك دسته را داشته باشند.
 -1واكنش سوختن:
واکنش سوختن به واکنشي مي گویند که در آن یك ماده (مثالً یك ترکیب آلي ،یك نافلز یا یك فلز واکنشپذیر) بيه سير ت و شيدا بيا اکسيیژن
ترکیب ميشود و طي آن افزون بر آزاد شدن مقدار زیادي انرژي به صورا گرما و نور ،اغلب ترکیبهاي اکسیژن دار به وجود ميآید.
از واکنشهاي مهم سوختن ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
∆

گرما و نور CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2 O(g) +
 -0از سوختن هیدروکربنها ،بخار آب و گاز کربن دي اکسید تولید ميشود:
 -2واکنش فلزهاي قلیایي و قلیایي خاکي (به جز  )Beبا اکسیژن از نوع سوختن است و با آزاد شدن گرما و نور شدید همراه است.
∆

گرما و نور 4Li(s) + O2(g) → 2Li2 O(s) +
فرآورده هاي واکنش فلزهاي قلیایي با اکسیژن ،بستگي به نوع فلز دارد .با افزایش خاصیت فلزي ،نصرها مييتواننيد يالوه بير اکسيید ،پراکسيید و
سوپراکسید نیز تولید کنند .همانطور که ميدانیم در جدول تناوبي از راست به چپ و از باال به پایین خاصیت فلزي افزایش ميیابد.
∆

گرما و نور  : 2Na(s) + O2(g) → Na2 O2(s) +پراکسید
)K (s
)KO2(s
∆
گرما و نور  : {Rb(s) + O2(g) → {RbO2(s) +سوپراکسید
)Cs(s
)CsO2(s
∆
گرما و نور S(s) + O2(g) → SO2(s) +
 -3واکنش برخي نافلزها (نظیر کربن ،گوگرد در فسفر) با اکسیژن هوا از نوع سوختن است.
واكنش اكسايش :اگر یك نصر به آهستگي با اکسیژن هوا ترکیب شود و نسبت به سوختن انرژي کمتري آزاد کند و با ایجاد نور و صيوا هميراه
نباشد ،به آن واکنش سوختن نميگویند .بلكه آن را واکنش اکسایش مينامند.
∆

گرما و نور 2Mg (s) + O2(g) → 2MgO(s) +
)2Mg (s) + O2(g) → 2MgO(s
)4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2 O3(s

واکنش سوختن:
واکنش اکسایش:
زنگ زدن آهن نیز نو ي واکنش اکسایش است:
واکنش اکسایش را جزء واکنشهاي ترکیب محسوب ميکنند.
انرژي فعال سازي :همواره براي آغاز یك واکنش به مقداري انرژي نیاز است .به حداقل انرژي الزم براي شروع یك واکنش شیمیایي «انرژي فعال
سازي» مي گویند .دادن گرما ،تابش نور ،ایجاد جرقه ،تخلیه الكتریكي یا وارد آوردن یك شوك مانند زدن ضربه یا افزایش ناگهاني فشار ،این انيرژي
را تأمین ميکند.
 -2واكنش سنتز يا تركيب:
واکنش سنتز یا ترکیب واکنشي است که در آن چند ماده بر هم اثر کرده ،فرآوردههاي تازهاي با ساختار پیچیدهتر تولید ميکنند.
A+B → C
معادله شماتیك واکنش ترکیب به صورا زیر است:
از واکنشهاي مهم ترکیب ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
)Na2 O(s) + H2 O(l) → 2NaOH(aq
 -0از واکنش اکسید فلز با آب ،باز (هیدروکسید فلز) تولید ميشود:
)CO2(g) + H2 O(l) → H2 CO3(aq
 -2از واکنش اکسید نافلز با آب ،اسید تولید ميشود:
)2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s
 -3از واکنش فلز با نافلز ،نمك تولید ميشود:
)Na2 O(s) + CO2(g) → Na2 CO3(s
 -4از واکنش اکسید فلز با اکسید نافلز ،نمك تولید ميشود:
)2NH3(g) + H2 SO4(aq) → (NH4 )2 SO4(aq
 -5از واکنش اسید و آمونیاك ،نمك تولید ميشود:
بر اثر واکنش بخار  NH3و بخار  ،HClگرد سفید رنگ ( NH4 Clنشادر) تولید ميشود .این واکنش نمونهاي از واکنشهاي ترکیبي است.

 -2واکنش پلیمر شدن (بسپارش) :مجمو هاي از واکنشهاي سنتزي است که طي آن هزاران مولكيول کوچيك بيا یكيدیگر ترکیيب شيده ،درشيت
مولكولهایي به نام پلیمر یا بسپار تولید ميشود.

 -1واکنشهاي اکسایش که بدون ایجاد نور و گرما به تولید اکسیدها ميانجامد.
 -3واكنش تجزيه:
واکنش تجزیه واکنشي است که در آن یك ماده به مواد سادهتري تبدیل ميشود.
معادله شماتیك واکنش تجزیه به صورا مقابل است:
از واکنشهاي مهم تجزیه ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -0از تجزیه کربنااها بر اثر گرما ،اکسید فلز مربوطه و گاز کربن دي اکسید تولید ميشود:

)4Al(s) + 3O2(g) → 2Al2 O3(s

A →B+C

∆

)CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g
 -2از تجزیه هیدروژن کربنااها (بيکربنااها) بر اثر گرما ،کربناا فلز مربوطه ،بخار آب و گاز کربن دي اکسید تولید ميشود:
∆

)2NaHCO3(s) → Na2 CO3(s) + H2 O(g) + CO2(g
 -3از تجزیه کلرااها بر اثر گرما ،کلرید فلزي و اکسیژن تولید ميشود (یادآوري :کلراا  ClO3− :و کلرید .)Cl− :
∆

)2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g
−
.)NO−
 -4از تجزیه نیترااها بر اثر گرما ،نیتریت فلز و اکسیژن تولید ميشود (یادآوري :نیتراا  NO3 :و نیتریت 2 :
∆

)2NaNO3(s) → 2NaNO2(s) + O2(g
 -5واکنش از دست دادن آب تبلور نمكها بر اثر گرما ،از واکنشهاي تجزیه محسوب ميشود.

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

 -4واكنش جابهجايي يگانه:
واکنش جابهجایي یگانه واکنشي است که در آن یك نصر جانشین نصر یا یون دیگر موجود در یك ترکیب ميشود.
A + BC → AC + B
معادله شماتیك واکنش جابهجایي یگانه به صورا زیر است:
از واکنشهاي مهم جابهجایي یگانه ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -0از واکنش فلزهاي قلیایي و قلیایي خاکي با آب ،گاز هیدروژن و هیدروکسید فلز تولید ميشود.
)2K (s) + 2H2 O(l) → H2(g) + 2KOH(aq
)Sn(s) + 2HCl(g) → H2(g) + SnCl2(aq
 -2از واکنش برخي فلزها با اسید ،گاز هیدروژن و نمك تولید ميشود:
 -3از واکنش یك فلز فعال با نمك ،یك فلز ضعیف و نمك فلز فعال تولید ميشود .این قا ده براي اکسید فلزاا هم صدق ميکند.
)2Al(s) + 3CuSO4(aq) → Al2 (SO4 )3(aq) + 3Cu(s
هنگاميکه یك قطعه ورقه آلومینیومي درون محلول از مس ( )IIسولفاا قرار ميگیرد ،فلز سرخ فام مس روي سطح ورقيه آلومینیيومي بيه خيوبي
قابل مشاهده است .در ضمن مقداري از مس تولید شده نیز به ته ظرف فرو ميرود این واکينش نمونيهاي از واکينشهياي جابيهجيایي یگانيه اسيت
(مراجعه به شكل شماره  4صفحه  00کتاب درسي).
 -4از واکنش یك هالوژن فعال و نمك یك هالوژن ضعیف ،هالوژن ضعیف و نمك هالوژن فعال تولید ميشود.
)Cl2(g) + 2KBr(aq) → 2KCl(aq) + Br2(aq
واکنشهاي جابهجایي را جانشیني یا جایگزیني نیز مينامند.
 -5واكنش جابهجايي دوگانه:
واکنش جابه جایي دوگانه واکنشي است که در آن ،جاي دو نصر یا دو یون در ترکیب با هم وض ميشود.
AC + BD → AD + BC
معادله شماتیك واکنش جابهجایي دوگانه به صورا زیر است:
از واکنشهاي مهم جابهجایي دوگانه ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
)Ba(OH)2(aq) + 2HNO3(aq) → Ba(NO3 )2(aq) + H2 O(l
 -0از واکنش اسید و باز ،نمك و آب تولید ميشود:
 -2از واکنش محلول دو نمك ،دو نمك جدید حاصل ميشود (شرط وقوع واکنش ،تشكیل رسوب یكي از نمكهاي جدید است).
)Pb(NO3 )2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq
تشكیل رسوب سفید رنگ نقره کلرید ) AgCl(sبر اثر مخلوط کردن محلولهاي نقره نیتراا ) AgNO3(aqو سدیم کلرید ) NaCl(aqنمونيهاي از
واکنش جابهجایي دوگانه است.
 -3از واکنش اسید (یا باز) با نمك ،اسید (یا باز) جدید و نمك جدید حاصل ميشود (شرط وقوع واکنش تشكیل رسوب یكي از ترکیبهياي جدیيد
)3NaOH(aq) + Fe(NO3 )3(aq) → Fe(OH)3(s) + 3NaNO3(aq
است).

