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 واکنش دهنده محدودکننده و اضافی 
 -17در صنعت یا طبیعت معموالً واکنن دننن ه ننا دربنت سنت نبت
ابتوکیومتری در مجاورت نم قرار می گیر .
 -17واکن دنن ه  ...............ماده ای ابت کت در جریان واکن  ،زودتر از
سقیت ست مصرف می رب و مق ار فراورده را سا مح ودیت روسترو میکن .
 -17واکن دنن ه  ...............ماده ای ابت کت در جریان واکن  ،ست طنور
کامل مصرف می شود و در پایان واکن ساقی می ما .
 -17یک عامل س نیار ممنم در ا تبناا واکنن دننن ه محن ود کننن ه
 ...............ابت .در صنعت سرای ست دبت آوردن سی ترین مق ار ممکنن از
یک فراورده ،نمواره واکن دنن ه  ...............را ست عننوان واکنن دننن ه
 ...............ابتفاده می کنن .
مو ت 77 :گرم بیلی یم تتراکلری و  77گرم منیزیم سا ننم واکنن منی
دنن  ،چن گرم بیلی یم ست دبت می آی ؟
()Mg=77 , Si=72 , Cl=7353
)𝑠(𝑖𝑆 7𝑀𝑔(𝑠) + 𝑆𝑖𝐶𝑙7(𝑙) → 7𝑀𝑔𝐶𝑙7(𝑠) +
→ کوچکتر → = 1/7

1/7
7

𝑙𝑜𝑚= 1/7

𝑙𝑜𝑚7
𝑔711

× 𝑆𝑖𝐶𝑙7 ∶ 77

واکن دنن ه مح ودکنن ه
= 1/1

7/7
7

𝑙𝑜𝑚= 7/7

𝑙𝑜𝑚7
𝑔77

× 𝑀𝑔 ∶ 77

x
بیلی یم تولی ش ه x=355g
7
72
مرسوط ست شکل را وشتت و مح ود کنن ه را تعیین کنی .
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 -13واکن

 -15بت مولی بوخت ست اک یژن در موتنور خنودرویی کنت سنا بنرعت
معمولی حرکت می کن  7 ،ست  75ابنت .در حنالی کنت در نن نام روشنن
مردن موتور این بت  7ست  77و نن امی کت موتور در جا کار می کن 7
ست  9ابت .در نر حالت واکن دنن ه مح ود کنن ه ک ام ابت؟ (بوخت
خودرو سنزین ابت).
)2C8H18(g)  25O2(g)  16CO2(g)  18H2O(g

آ) در برعت معمولی

 7ست 75

←  ...............واکن

 7ست 77

دنن ه مح ود کنن ه

←  ...............واکن

دنن ه مح ود کنن ه

پ) در کارکرد در جا ←  ...............واکن

دنن ه مح ود کنن ه

ا) در روشن کردن

واکنش دهنده محدودکننده ،بازده واکنش های

 7ست 9

ت ت
 -11از واکننن  3گننرم منیننزیم سننا  711 mLمحلننو  7مننوالر  HClدر
شرایط ابتا ارد چن لیتر گاز  𝐻7آزاد میشود؟ ( Mg=77 , Cl=7353
), H=7
7577 )7
7575 )7
7572 )7
5517 )7
ت ت
 -12از واکن  1575مو آلومینیم و  1575مو اک یژن ،از ک ام مناده و
چت مق ار ساقی می ما ؟ ()Al=71 , O=75
 7512 ، Al )7گرم
 7522 ، 𝑂7 )7گرم
 )7کلر  757 ،گرم
 757 ، 𝑂7 )7گرم
ت ت
 355 -19گرم کرسن  7257 ،Cگرم گاز کلنر  ،𝐶𝑙7را در دمنای منابند در
یک ظرف در س نتت قنرار منی دننیم تنا واکنن 𝐶 + 𝐶𝑙7 → 𝐶𝐶𝑙7
صورت گیرد .واکن دنن ه اضافی و جنرم ساقیما ن ه آن سنر ح ند گنرم
ک ام ابت؟ ()Cl=7353 , C=77
 )7کرسن7575 ،
 )7کلر7533 ،
 )7کلر1575 ،
 )7کرسن7533 ،
 بازده واکنش 
 -21مق ار فراورده نای منورد ا تانار از محابنبت ابنتوکیومتری ،مقن ار
 ...............واکن ابت.
بت مق ار  ...............ست مق ار  ...............ابت.
 -27سازده درص ی واکن
ت ت
 -27در یک فراین شیمیایی مق ار عملی  3گرم کنم تنر از مقن ار انری
ابت .اگر سازده واکن سراسر  51درص ساش  ،مق ار عملنی واکنن کن ام
ابت؟
7753 )7
153 )7
7751 )7
257 )7

ت ت
 -27گاز متان را می توان از واکن زغا بنگ سا سبار آا س نیار دا سنر
اباس معادلنت واکنن )𝑔(7𝐶(𝑠) + 7𝐻7 𝑂(𝑔) → 𝐶𝐻7(𝑔) + 𝐶𝑂7
تمیت کرد .در یک آزمای از واکن  11kgزغا بنگ (کت  2753درصن
آن کرسن ابت) سا مق ار اضافی سبار آا  73kgگاز متان سنت دبنت آمن ه
ابت ،سازده واکن چن درص ابت؟
%97 )7
%23 )7
%73 )7
%31 )7

یادداشت:

 کیسه هاي هوا 
 -27ح رنایی در جلوی خودرو تعبیت ش ه ا ن کنت در نن نام سرخنورد
ش ی  ،فعا ش ه ساعث منفجر ش ن  ...............کوچک می شود .این ا فجار
ا رژی مورد یاز سرای آغاز واکنشی را فرانم می کن کت  ...............ام دارد.
 -23گازی کت ست برعت کی ت نا را پر می کن گاز  ...............ابت.
 -25واکن تولی یتروژن در کی ت نوا:
 -21واکن فوق ست تنمایی  ...............موجد پر ش ن اگمنا ی کی نت ننا
شود.
 -22سرای از سین سردن ب یم فلزی و افزای دما تنا سنی از ینک درصن
درجت از چت واکنشی ابتفاده می شود؟
 -29واکن ب یم اک ی سا کرسن دی اک ی و رطوست نوا:
 -91حجم گاز مورد یاز سرای پر کردن کی ت نوا ست  ...............گاز واس نتت
ابت کت آن نم ست  ...............س ت ی دارد.
 افزایش کارایی موتور 
 -97معادلت وشتاری بوختن سنزین:
 -97سنننزین یننک منناده شننیمیایی  ...............ی ننت و مبلننوطی از چن ن
نی روکرسن متفاوت سا  ...............تا  ...............اتم کرسن ابت.
 -97سنزین را می توان ست طور میا ین  ...............در ار گرفت.
 -97معادلت مواز ت ش ه بوختن سنزین:
 -93فرمو باختاری ایزواوکتان:
 -95تنما  ...............درص از حجم نوا از اک یژن تشکیل ش ه ابت.
 -91راه منابد سم وزی موتور ،تنایم عملی بت  ...............سنت ...............
ابت.
 -92تایج کارکرد ادربت خودرو:
 مطالبی از تمرین ها و حاشیه هاي کتاب 
ت ت
 -99کارسرد ک ام ماده ست طور ادربت معرفی ش ه ابت؟
 )7متیل بالی یالت :طعم دنن ه مواد غذایی و دارویی
 )7قره سرمی  :باخت فیلم عکابی
 )7بیلی یم خالص :در تراشت نای الکترو یکی
 )7متا و  :تمیت کرسن مو واک ی
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