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« روابط حجمي گازها در محاسبه هاي استوكيومتري »
تاكنون در محاسبات استوكيومتري از نسبتهاي مولي مواد استفاده ميكرديم .اگر واكنشهاي گازي در دما و فشار ثابت انجام گيرند ،مي توانيم در
يافتن مجهول معادله واكنش از نسبت هاي حجمي استفاده كنيم.
محاسبه هاي حجمي در گازها بر پايه كارهاي ژوزف لويي گي لوساك شيميدان و فيزيكدان فرانسوي بنا شده استت .نتتايآ آزمتايش هتاي او بته
معرفي قانون نسبت هاي تركيبي انجاميد.
قانون نسبت هاي تركيبي گي لوساك :در دما و فشار ثابت ،گازها در نسبت هاي حجمي معيني با هم واكنش مي دهند.
اين نسبت هاي حجمي مواد به طور مستقيم با نسبت ضريب هاي آن ها در معادله موازنه شده واكنش متناسب است.
به عنوان مثال طبق واكنش گازي زير كه در دما و فشار ثابت انجام مي گيرد يك حجم گاز  CH4با دو حجم گاز  O6واكنش مي دهد و يك حجتم
)CH4(g) + 6O6(g) → CO6(g) + 6H6 O(g
گاز  CO6و دو حجم گاز آب تشكيل مي شود:
قانون آووگادرو :در فشار و دماي ثابت يك مول از گازهاي مختلف حجم ثابت و برابري دارند.
يك مول گاز در فشار  6اتمسفر ( )229mmHgو دماي ℃ )621K( 9كه شرايط استاندارد ( )STPناميده مي شود ،حجمي برابتر  66/4Lاشتاال
مي كند .اين مقدار را حجم مولي گازها در شرايط  STPمي نامند.
در حل بعضي مسايل استوكيومتري مربوط به گازها مي توان با استفاده از قانون نسبت هاي حجمي ،ضريب تبديل حجمتي -حجمتي مناستب را از
روي معادله موازنه شده واكنش پيدا كرد.
 مثال :واكنش زير بين گازهاي هيدروژن ) H6(gو استيلن ) C6 H6(gدر دما و فشار ثابت انجام شده است:
)→ C6 H2(g
براي واكنش كامل  69ليتر گاز استيلن به چند ليتر گاز هيدروژن نياز است؟
 جواب:

)C6 H6(g) + 6H6(g

در مواردي كه واكنش در شرايطي غيراستاندارد انجام شود مي توان با استفاده از چگالي گازها ،مقدار جرم آن ها را به حجم يا برعكس تبديل كرد.
∆

 مثال :پتاسيم نيترات مطابق واكنش ) 6KNO1(s) → 6KNO6(s) + O6(gتجزيه مي شتود .از تجزيته كامتل  4/59gپتاستيم
نيترات خالص ،چنتد ميلتي ليتتر گتاز اكستيلن توليتد متي شتود؟ چگتالي گتاز اكستيلن در شترايط واكتنش  6/65g. L−6استت.
()K=12/69 , N=64/96 , O=62
 جواب:

« استوكيومتري در محلولها »
بيش تر واكنش هاي شيميايي در حالت محلول انجام مي شود .واكنش هاي زيست شيميايي بسياري مانند فرايندهايي كه در بدن متا صتورت متي
گيرند در محلول ها روي مي دهد .در صنعت و آزمايشگاه نيز معموالً ابتدا واكنشدهنده ها را در يك حالل مناسب حل مي كنند و ستسس محلتول
هاي به دست آمده را به هم مي افزايند.
بسياري از واكنش هاي شيميايي در محلول هاي آبي انج ام مي شود .محلول هايي كه در آن ها آب به عنتوان حتالل بته كتار متي رود .مقتدار هتر
واكنشدهنده در حالت محلول به حجم به كار رفته و نيز غلظت آن ماده در محلول بستگي دارد .غلظت هر محلول ،معرف مقدار ماده حل شتده در
حجم مشخصي از محلول است.
از آن جا كه استوكيومتري واكنش ه ا نيز برحسب مول مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد ،بنابراين در محاسبه هاي استتوكيومتري محلتول هتا ،از
غلظت مولي يا موالر استفاده مي شود.
−6
غلظت مولي تعداد مول هاي حل شده از يك ماده در يك ليتر محلول است و با يكاي  mol. Lبيان مي شود.

براي نمونه محلولي كه داراي  6/99مول  NaClدر  69/9ليتر محلول است غلظتي معادل

mol
L

= 9/699

6/99mol NaCl
محلول 69/9L

دارد.

 مثال :نقره بروميد يكي از تركيب هاي به كار رفته در ساخت فيلم هاي عكاسي است .طبق واكنش زير چنتد ميلتي ليتتر محلتول
 NaBrبا غلظت  9/6mol. L−6براي واكنش با  49mLاز محلول  AgNO1با غلظت  9/6mol. L−6الزم است؟
)AgNO1(aq) + NaBr(aq) → AgBr(s) + NaNO1(aq
 جواب:
محلول سازي:
آ) تهيه محلولي با غلظت معين:
اين محلول با استفاده از حل كردن جرم مشخصي از يك ماده در بالون حجمي طبق مراحل زير تهيه مي شود:
 -6اندازه گيري جرم ماده
 -6حل كردن ماده در آب
 -1انتقال محلول به درون بالون حجمي و افزايش آب به آن
 -4افزودن آب بيش تر و تكان دادن بالون به منظور همگن سازي محلول
 -5افزودن آب به درون بالون تا رسيدن سطح آب به خط نشانه (به حجم رساندن)
ب) تهيه محلول رقيق از محلول غليظ:
در اين حالت از محلول غليظ كه غلظت آن را مي دانيم ،استفاده مي كنيم .با توجه بته ايتن كته افتزودن آب بته محلتول غلتيظ تعتداد متول متاده
حل شونده تاييري نمي كند ،بلكه فقط حجم محلول (و به تبع آن غلظت محلول) تايير مي كند ،با اين روش محلول رقيتق طبتق مراحتل زيتر بته
دست مي آيد:
 -6برداشتن حجم معيني از محلول غليظ
 -6انتقال آن به درون يك بالون حجمي
 -1افزايش آب تا خط نشانه و سسس تكان دادن بالون به منظور همگن سازي محلول تهيه شده
 -4انتقال محلول تهيه شده به ظرف مناسب
 مثال :براي تهيه  699mLمحلول سديم كلريد  6mol. L−6چند گرم نمك نياز است؟ ( )NaCl = 58/5g. mol−6
 جواب:
 مثال :براي تهيه  659mLمحلول  9/94mol. L−6پتاسيم دي كرومات از محلول  9/6mol. L−6آن:
ب) چند ميلي ليتر آب نياز داريم؟
آ) چند ميلي ليتر محلول غليظ نياز داريم؟
 جواب:
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