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« استوكيومتري »
استوكيومتري واژه اي یوناني است كه از تركيب دو واژه استوكيون به معناي عنصر و مترون به معناي سنجش گرفته شده است.
استوكيومتري بخشي از شيمي است كه با نسبت مقدار عنصرها در تركيبها و نيز ارتباط كمي ميان مقادیر و مواد شرركتكننرده در واكرنشهراي
شيميایي (واكنشدهندهها و فرآوردهها) سروكار دارد.
مفهوم مول و جرم مولي:
یك مول به مجموعهاي شامل  1/255 × 42ذره (اتم ،مولكول یا یون) گفته ميشود و آن را به طور خالصه با نماد  NAنمایش ميدهند.
51

4

 NAیا عدد  1/255 × 4251را عدد آووگادرو ميگویند یكاي این عدد  molیا  mol−4است.
جرم یك مول اتم ،اتم گرم یا جرم اتمي ناميده ميشود و برحسب گرم بيان ميشود و جرم یك مول مولكول ،مولكول گرم یا جرم مولكرولي ناميرده
ميشود .این كميت نيز برحسب گرم بيان ميگردد.
به عنوان مثال جرم مولكولي آب  46گرم است .جرم مولكولي از جمع جرم اتمي اتمهاي سازنده آن مولكول حاصل ميشود .مولكول آب شرامل دو
اتم هيدروژن و یك اتم اكسيژن است .جرم اتمي هيدروژن برابر  4و جرم اتمي اكسيژن برابر  41است بنابراین جررم مولكرولي آب بره ایرن صرور
محاسبه ميگردد:
H5 O ∶ 5H + 4O = 5(4) + 4(41) = 46
شيميدانها به جاي جرم اتمي و جرم مولكولي ،مفهوم عموميتر جرم مولي را به كار ميبرند كه جرم یك مول ذره (اتم یا مولكرول) اسرت و آن را
برحسب گرم بر مول (  )g. mol−4بيان ميكنند.
وجود ایزوتوپهاي مختلف و تفاو در فراواني آنها سبب شد كه براي نمونههاي طبيعي از عنصرها از جرم اتمي ميانگين آنها استفاده شود.
تبديل تعداد مولها به جرم و برعكس:
براي تبدیل تعداد مول به جرم و برعكس از طرح زیر استفاده ميكنيم:
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 مثال 65g :آلومينيوم اكسيد چند مول است؟ (.)Al=51/56 , O=41
 جواب:
 نكته :یك مول گاز در شرایط متعارفي (استاندارد یا  )STPحجمي برابر  55/1Lدارد .اما در سایر شرایط بایستي چگالي گاز را داشته باشيم ترا
بتوانيم رابطه بين مول (یا جرم) و حجم گاز را بنویسيم.
 نكته  :به طور كلي در استوكيومتري براي تبدیل یك واحد به واحد دیگر از ضریب تبدیلهایي استفاده ميشود كه صور و مخرج آنها هرمارز
هستند اما در دو واحد (یكاي) مختلف .به عنوان مثال به همارزيهاي زیر و ضریب تبدیلهاي آن توجه كنيد:
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 مثال 52mol :الكل چند ليتر الكل است؟ (چگالي الكل را  2/52g. mL−4در نظر بگيرید [ =11g. mol−4الكل]).
 جواب:

«همانطور كه مي بينيد بایستي مجهول را ابتدا نوشته ،سپس با استفاده از ضرایب تبدیل مناسب از معلوم به مجهول برسيم».

« استوكيومتري فرمولي »
فرمول مولكولي :فرمول مولكولي هر تركيب نشاندهنده نوع و تعداد اتمهاي تشكيلدهنده آن است.
فرمول تجربي :فرمول تجربي هر تركيب افزون بر نوع و تعداد عنصرهاي سازنده مولكول ،سادهترین نسبت اتمهاي موجرود در آن را نيرز مشرخ
ميكند ولي در مورد تعداد اتمها اطالعاتي در اختيار نميگذارد.
به عنوان مثال فرمول مولكولي اتان و فسفر ( )Vاكسيد به ترتيب  C5 H1و  P1 O42و فرمول تجربي آنها به ترتيب  CH1و  P5 O2است.
فرمول تجربي هر تركيب شيميایي از طریق تجزیه عنصري آن تركيب در آزمایشگاه بدست ميآید.
تجزيه عنصري :روشي آزمایشگاهي است كه طي آن نوع عنصرهاي تشكيلدهنده و درصد جرمي هرر یرك از آنهرا در تركيرب شريميایي معرين
ميشود.
حل مسائل فرمول تجربي و مولكولي:
ميكنريم .سرپس مراحرل زیرر را طري

ابتدا با تجزیه عنصري درصد جرمي و به تبع آن جرم هر عنصر را (در مقدار معيني مثالً  422گرم) مشخ
ميكنيم.
 -4جرم هر عنصر را به مول تبدیل ميكنيم.
 -5نسبت مولي عنصرها را به دست ميآوریم .براي این كار تعداد مولهاي هر عنصر را به تعداد مولهاي عنصري تقسيم ميكنيم كره مقردار آن از
همه كمتر است.
 -1فرمول تجربي مولكول را با به كار بردن اعداد به دست آمده به صور اندیس مينویسيم.
درصورتيكه عددي كسري به دست آمد ،تمام اعداد را در كوچكترین عدد صحيح ممكن ضرب ميكنيم تا اعداد صحيح به دست آیند.
 -1فرمول مولكولي و فرمول تجربي طبق رابطه زیر با هم ارتباط دارند.
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 مثال :فرمول مولكولي تركيبي را به دست آورید كه جرم مولي آن  55/24g. mol−4و داراي  2/14gنيتروژن و  4/15gاكسيژن
است.)N=41/24 , O=41( .
 جواب:

نكاتي در مورد الكلها:
الكلها دستهاي از تركيبهاي آلي هستند كه یك یا تعداد بيشتري گروه عاملي هيدروكسيل ( )–OHروي زنجير كربني خود دارند .برخي الكلهرا
مانند متانول (الكل چوب -در غياب اكسيژن با گرم كردن چوب تا دماي ℃ 122به حالت بخار به دست ميآید) و اتانول (الكل ميوه -بر اثر تخميرر
قندها و كربوهيدرا هاي موجود در مواد غذایي و برخي ميوهها توسط آنزیمها توليد ميشود) .یك گروه  –OHدارند و برخي مانند اتريلن گليكرول
( -4،5اتان دي اُل) و گليسيرین ( -4،5،1پروپان تري اُل) به ترتيب دو و سه گروه عاملي هيدروكسيل دارند.

