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« بازده واكنش هاي شيميايي »
در بسیاري از واکنشهاي شیمیايي مقدار فرآوردهاي که در عمل تولید ميگردد کمتر از مقداري است کته از محاست اس استووکیوموري بته دست
ميآيد.
مقدار نظري :مقدار فرآورده هاي مورد انوظار از محاس ه هاي اسووکیوموري اس .
مقدار عملي :مقدار فرآورده اي که در عمل تولید مي شود.
بازده درصدي واكنش:
اغلب مقدار عملي کم تر از مقدار نظري اس  .چرا که معموالً بازده واکنش ها صددرصد نیس .
بازده درصدي واکنش از رابطه زير محاس ه مي گردد:

مقدار عملي

 × 711مقدار نظري = بازده درصدي واکنش

بازده درصدي واکنش را مي توان با اسوفاده از روش گامبهگام زير بدس آورد:
 -1تعیین واکنشدهنده محدودکننده
 -7ت ديل جرم واکنشدهنده ها به مول
 -4محاس ه بازده درصدي واکنش
 -3محاس ه مقدار نظري با اسوفاده از مقدار واکنشدهنده محدودکننده
 مثال :براي تولید روي سولفید از واکنش دادن روي و گوگرد برط ق معادله زير اسوفاده مي کنند:

∆

)Zn(s) + S(s) → ZnS(s
در يك آزمايش  33/1gروي را با  31/1gگوگرد واکنش داده اند و مقدار  41/5gروي سولفید به دس آورده اند .بازده درصدي ايتن
واکنش را حساب کنید)Zn=35/31 , S=31/13( .
 جواب:

∆

 مثال :گاز موان را ميتوان از واکنش زغالسنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه کرد1C(s) + 1H1 O(g) → CH4(g) + CO1(g) :
در صورتي که بازده درصدي واکنش  %15/1باشد ،چند کیلوگرم موان از واکنش  1/11kgزغالسنگ با مقتدار ااتافي بختار آب بته
وجود مي آيد؟ ()C=71/17 , H=7/17
 جواب:

« استوكيومتري و زندگي »
طراحان خودرو از اسووکیوموري براي افزايش ايمني و بازده موتورها و کاهش آلودگي محیط زيس اسوفاده مي کنند .در واقع افزايش ايمني ناشي
از کاربرد کیسه هاي هوا در خودروها و بازده باالي ناشي از بهسوزي سوخ  ،آن هم با کم ترين اثرهتاي تخري تي روي محتیط زيست  ،بته رعايت
اصول اسووکیوموري وابسوه اس .
كيسه هاي هوا:
باد شدن سريع کیسه هاي هوا هنگام برخورد شديد خودرو ناشي از انجام يك واکنش سريع شیمیايي اس که طي آن حجم زياد ولي کنورل شتده
اي از گاز نیوروژن تولید مي شود .کارايي اين مجموعه به تولید گاز کافي در کم ترين زمان ممکن بسوگي دارد .تولید گاز در اين کیسه ها بته علت
انجام سريع يك واکنش شیمیايي اس  .حس گرهايي در قسم جلوي خودرو تع یه شده اند که در هنگام برخورد شديد ،فعال شده و باعث منفجر
شدن يك کالهك انفجاري کوچك مي شود .اين انفجار ،انرژي مورد نیاز براي آغاز واکنشي را فراهم مي آورد که مولد گاز نام دارد.
گازي که به سرع کیسه ها را پر مي کند ،گاز نیوروژن (  )N1اس  .اين گاز از واکنش تجزيه سديم آزيد فراهم مي شود:
(1NaN3(s) → 1Na(s) + 3N1(g) )7
(بنیان آزيد ، N3− :بنیان نیوريد )N3−
اين واکنش به تنهايي نمي تواند باعث پر شدن ناگهاني کیسه ها شود .به عالوه در اين واکنش سديم فلتزي نیتز تولیتد متي شتود کته متاده فعتال
(واکنش پذير) و خطرناکي اس  .براي حل اين مشکل از واکنش بسیار سريع آهن ( )IIIاکسید با سديم فلزي اسوفاده مي شود.
( )1گرما 3Na(s) + Fe1 O3(s) → 3Na1 O(s) + 1Fe(s) +
اين واکنش دما را به طور ناگهاني تا بیش از يك صد درجه باال مي برد و باعث ان ساط سريع گاز درون کیسه ها مي شود .سديم اکسید حاصتل بتر
اثر مجاورس با کربن دي اکسید و رطوب هوا به سديم هیدروژن کربناس که ماده اي بيخطر اس  ،ت ديل مي شود.
(Na1 O(s) + 1CO1(g) + H1 O(g) → 1NaHCO3(s) )3
حجم گاز مورد نیاز براي پر کردن کیسه هوا با حجم مشخص ،به چگالي گاز وابسوه اس که آن هم به دما بسوگي دارد .براي محاست ه مقتدار گتاز
مورد نیاز براي پر کردن کیسه هاي هوا ،طراحان اين کیسه ها بايد با اسووکیوموري واکنش ها و تغییر انرژي آن ها (که باعث تغییر دمتا و بنتابراين
تغییر چگالي گازها مي شود) به خوبي آشنا باشند.
 توجه :واکنش هاي ( )7تا ( )3را به خاطر بسپاريد.
افزايش كارايي موتورها:
بهسوزي موتور خودرو به رعاي اصول اسووکیوموري بسوگي دارد.
معادله نوشواري مقابل تولید انرژي در فرآيند سوخون کامل بنزين را نشان مي دهد :انرژي  +آب  +کربندياکسید → اکسیژن هوا  +بنزين
در واقع اين معادله نوشواري ،واکنشدهنده ها را به خوبي مشخص نمي کند .زيترا بنتزين يتك متاده شتیمیايي ستاده نیست و مخلتوطي از چنتد
هیدروکربن موفاوس با  5تا  71اتم کربن اس  .به طور میانگین مي توان بنزين مورد اسوفاده در خودروها را ايزواوکوان خالص (بتا  1اتتم کتربن) در
نظر گرف .

1C1 H71(g) + 15O1(g) → 73CO1(g) + 71H1 O(g) + 71111Kj
معادله نمادي سوخون بنزين را مي توان به صورس زير نوش :
دو واکنشدهنده بايد در يك نس نزديك به نس هاي مولي معادله موازنه شده واکنش با هم مخلوط شوند.
 توجه :نس

مولي سوخ به اکسیژن در حال اسووکیوموري  7به ( 71/5يا  1به  ،)15در سرع معمتولي برابتر  7بته  ،73در هنگتام روشتن

کردن موتور  7به  71و در هنگامي که موتور درجا کار مي کند اين نس

 7به  1اس .
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