فرم خالصه درس تابستان 9314

نام دبیر  :علي سلوکي

نام پشتیبان :
نام آموزشگاه  :فرصت برابر

نام درس و مقطع و رشته  :شيمي  3و آزمايشگاه
تاریخ جلسه :

صفحهی کتاب درسي

من در کالس حل میکنم

نام کتاب
کتاب درسی

شماره جلسه  :ششم

مبحث

خود را بيازمائيد

واكنشدهنده محدودكننده و اضافي

 82تا 38
خودتان در منزل حل کنید

خودتان در زنگ کار در کالس حل کنید

صفحه 23

فكر كنيد

صفحه 32

756R

761R

کتاب آبی
کتاب دوساالنه

741R

753R

752R

762L

711R

711R

746R

716R

« واكنشدهنده محدودكننده و واكنشدهنده اضافي »
در هنگام اجراي واكنش هاي شيميايي در صنعت يا طبيعت ،بسيار نادر است كه واكنشدهنده ها درست به انددازه نسدبت هداي اسدووكيوموري در
مجاورت يك ديگر قرار بگيرند .معموالً يكي از واكنشدهنده ها به مقداري كم تر از مقدار اسووكيوموري وجود دارد .بنابراين واكنشدهنده مورد نظر
در جريان واكنش زودتر از واكنشدهنده ديگر به مصرف مي رسد و از اين طريق مقدار پيشرفت واكنش و مقددار فدررورده هداي تو يدد شدده را بدا
محدوديت روبهرو مي كند و باعث توقف واكنش مي شود.
واكنشدهنده محدودكننده :واكنشدهنده اي كه در جريان واكنش زودتر از واكنشدهنده هاي ديگر مصرف مي شود يا از نظر اسووكيوموري به
مقداري كم تر از واكنشدهنده هاي ديگر وجود دارد.
واكنشدهنده اضافي :واكنشدهنده ديگري كه به مقدار بيش تري در ظرف واكنش وجود دارد و پس از پايان واكنش نيز مقداري از رن در ظدرف
واكنش باقي مي ماند.
 نكته :قيمت مواد شيميايي يك عامل بسيار مهم در انوخاب واكنشدهنده محدودكننده است .در صنعت براي به دست روردن بيش ترين مقدار
ممكن از يك فررورده همواره واكنشدهنده هاي ارزان قيمت تر را به عنوان واكنشدهنده اضافي به كار مي برند.
تشخيص واكنشدهنده محدودكننده:
گام اول :تبديل جرم يا حجم واكنشدهنده ها به تعداد مول رن ها
گام دوم :يكي از واكنشدهنده ها به عنوان محدودكننده فرض مي شود.
با اسوفاده از نسبت(هاي) مو ي در معاد ه موازنه شده واكنش ،تعداد مول هاي الزم از واكنشدهنده(هاي) ديگر محاسبه مي شود.
گام سوم :مقايسه مقدار(هاي) مورد نياز محاسبه شده از ديگر واكنشدهنده(ها) با مقدار(هاي) داده شده در مسأ ه؛
اگر مقدار محاسبه شده مورد نياز براي هر يك از واكنشدهنده ها كم تر از مقدار داده شده در مسأ ه باشدد ،انوخداب واكدنشدهندده محدودكنندده
درست بوده است .در صورتي كه براي يكي از واكنشدهنده ها مقدار محاسبه شده مورد نيداز بديش تدر از مقددار داده شدده در مسدأ ه باشدد ،ايدن
واكنشدهنده محدودكننده نيست.
 نكته :در هر سؤا ي كه مقدار دو واكنشدهنده را داريم ،با مسأ ه تشخيص واكنشدهنده محدودكننده روبهرو هسويم.
 مثال :مطابق واكنش زير  1015مول ر ومينيوم ) Al(sرا با  1012مول ) HCl(aqمخلوط كرديم:
)→ 3AlCl2(aq) + 2H3(g
واكنشدهنده محدودكننده را با محاسبه مشخص كنيد.
 جواب:

)3Al(s) + 6HCl(aq

 مثال :در يك روش تو يد رمونيدا طبدق معاد ده زيدر  231g N3بدا  21g H3مخلدوط شدده واكدنش داده اندد .واكدنشدهندده
)N3(g) + 2H3(g) → 3NH2(g
محدودكننده را تعيين كنيد)N=74017 , H=7017( .
 جواب:

 مثال :ر) در واكدنش  751mLمحلدول  3مدول در يودر هيددروكلريك اسديد بدا  42گدرم سدديم كربندات برطبدق معاد ده زيدر،
«واكنشدهنده محدودكننده» كدام است؟
)3HCl(aq) + Na3 CO2(s) → 3NaCl(aq) + H3 O(l) + CO3(g
{
ب) چند گرم  CO3تو يد مي شود؟
7mol Na3 CO2 = 715/24g , 7mol CO3 = 44/17g
 جواب:
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