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« استوكيومتري واكنش »
در محاسبه هاي استوكيومتري تنها از معادله موازنه شده واكنن اسنتفاده من شنود زرنرا معادلنه شنيييار ا نرون بنر نينار رمنوي شنيييار
واكن دهندهها و رآوردهها ،نسبت معين را مشخص م كنند كه مواد راد شده متناسب با آن در واكن  ،مصرف را توليد م شوند.
معادله موازنه شده رك واكن رابطه كي ميان شيار ذرههاي واكن دهنده(ها) و رآورده(ها) را نشان م دهد به عننوان ماناي در واكنن توليند
آمونياك طبق واكن ) 8H1(g) + N1(g) → 1NH8(gسه مولكوي هيدروژن با رك مولكوي نيتروژن واكن داده و دو مولكوي آمونياك توليند
م كند.
نسبت مول ميان واكن دهندهها و رآورده ها هيواره برقرار است .ارن بدان معنا است كه تعداد مويهاي مواد واكن دهنده و رآورده با استفاده از
نسبت مول ميان آنها تعيين م گردد .ماالً از آنجا كه نسبت مول آمونياك به هيدروژن  1به  8است ،براي توليند  6منوي آمونيناك بنه  1منوي
8mol H

? mol H1 = 6mol NH8 × 1mol NH1 = 1mol H1

هيدروژن نياز است:
و را از واكن

8

 1موي نيتروژن با هيدروژن 4 ،موي آمونياك توليد م گردد:
= 4mol NH8

1mol NH8
9mol N1

× ? mol NH8 = 1mol N1

در حقيقت از روي معادله موازنه شده شيا م توانيد ضرارب تبدرل مناسب براي محاسبههاي استوكيومتري را بيابيد.
aA + bB → cC + dD
)a mol (A) ~ b mol (B) ~ c mol (C) ~ d mol (D
روابط متداول در استوكيومتري واكنشها به صورت زير است:
روابط مولي -مولي :در ارن صورت با استفاده از ضرارب تبدرل ذكر شده مسئله را حل م كنيم.
روابط جرمي -مولي (يا مولي -جرمي) :ابتدا جرم داده شده را به موي تبدرل نيوده سپس مانند قبل عيل م كنيم.
روابط جرمي -جرمي :جرم را به موي تبدرل كرده ،سپس مسأله را برحسب موي حل كرده ،در انتها موي حاصل را به جرم تبندرل من كننيم .بنه
طرح مقابل توجه كنيد:

در ادامه با سه مااي به ترتيب روابط مول  -مول  ،روابط جرم  -جرم و روابط جرم  -جرم را خواهيد درد.
 مااي :براي توليد  4موي  HCLطبق واكن
م شودر
 جواب:

زرر به چند موي گاز كلنر نيناز داررنمر در اونر واكنن

 مااي :در اور سوختن  98گرم گاز بوتان چند موي گاز  CO1توليد م شودر (.)C=91 , H=9
 جواب :معادله موازنه شده سوختن بوتان به صورت زرر است:

چنند منوي  HBrO8توليند

 مااي :از تجرره گرماي  988گرم  NaNO8طبق واكن

زرر ،چند گنرم اكسني ن آزاد من شنودر ( Na=11/11 , N=94/89 ,

.)O=96
 جواب:

∆

)1NaNO8(s) → 1NaNO1(s) + O1(g

« درصد خلوص مواد »
مواد مورد استفاده در آزمارشگاه را صنعت كامالً خالص نيستند و معيوالً مقادرر مختلف ناخالص به هيراه دارند .جنرم مناده ناخنالص مصنر بنه
دليل دارا بودن مقداري ناخالص  ،بي از جرم ماده خالص محاسبه شده در معادله واكن است .مقادرري كه از محاسبات استوكيومتري به دسنت
م آرند برحسب ماده خالص م باشند .بدرن منظور از كييت به نام «درصد خلوص ماده» استفاده م كنيم.
جرم ماده خالص

 × 988جرم ماده ناخالص = درصد خلوص ماده
ماالً اگر خلوص مادهاي  %18باشد به ارن معن است كه در هر  988گرم ماده ناخالص 18 ،گرم ماده خالص وجود دارد.
 مااي :رك از روشهاي توليد گاز كلر در آزمارشگاه واكن دادن هيدروكلررك اسيد با منگنر ( )IVاكسيد طبق معادله زرر است:
)MnO1(s) + 4HCl(aq) → MnCl1(aq) + Cl1(g) + 1H1 O(l
براي تهيه  18گرم گاز كلر به چند گرم نيونه ناخالص منگنر دي اكسيد با خلوص  %18نياز استر رض كنيد كه ارنن ناخالصن هنا
ب اورند و در واكن شركت ني كنند.)Cl1 = 88/1g. mol−9 , MnO1 = 16/1g. mol−9 ( .
 جواب:
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