
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری-9فصل 



به معنای ”metron“و ”element“به معنای ”stocheion“متشکل از دو واژه یونانی (: Stoi-ki-om-etri)استوکیومتری 
“measure”ورت کمی به در واقع استوکیومتری مفهومی است که مقدار محصوالت واکنشهای شیمیایی را به ص. مشتق شده است

.  مقدار ترکیب شونده ها ربط می دهد
:نداین اطالعات دو دسته هست. معادله واکنش شیمیایی،اطالعات کمی و کیفی واکنشهای شیمیایی را به دست می دهد

.  و چه موادی تولید می شوند( مواد مصرفی)چه موادی در حال واکنش هستند -1
.  ضریب واکنش موازنه شده نشان می دهد که چه نسبت های مولی از مواد واکنش داده یا تولید شده اند-2

:در حل مسائل مربوط به استوکیومتری مراحل زیر را دنبال کنید
ت برابر مقدار کل هر عنصر در سمت چپ معادله با مقدار کل آن در سمت راس. مطمئن شوید معادله به درستی موازنه شده است-1

.  است

.  می شوددر معادله موازنه شده، اگر معادله واکنش در عدد ثابت ضرب شود، ضرائب استوکیومتری تمام جمله ها در همان عدد ضرب
.  اما نسبت میان ضرائب همچنان ثابت باقی می ماند

.ضرائب استوکیومتری هستند2و 1، 2، 1: در مثال باال



ت کامل انجام شده اگر درجه تکمیل مشخص نباشد، فرض بر این است که واکنش به صور. از درجه تکمیل واکنش استفاده کنید-2
.  است

. جهت تبدیل جرم ترکیب شونده ها یا محصوالت به مول یا بالعکس از اوزان مولکولی استفاده کنید-3
یمیایی جهت به دست آوردن مقدار مولی محصول و ترکیب شونده مصرفی در واکنش، از ضرائب استوکیومتری در معادله ش-4

. استفاده کنید
.  ضرائب استوکیومتری مفهوم تعداد مول را دارند-5

احتراق هپتان

تشکیل CO2واکنش دهد، چند کیلوگرم O2به صورت کامل و با مقدار استوکیومتری با kg C7H16 10اگر ( مثال
می شود؟



dry iceبه CO2از %50تولید و kg dry ice 500فرض کنید در هر ساعت . تولید می شودCO2در احتراق هپتان، ( مثال
چند کیلوگرم هپتان در هر ساعت باید سوخته شود؟. تبدیل شود



:آنالیز نوعی سنگ آهک بر حسب درصدوزنی به شرح زیر است( مثال

.هستند( lime)با حرارت دادن سنگ آهک، اکسیدهایی که به دست می آید آهک 
چند پوند اکسیدکلسیم از یک تن سنگ آهک بدست می آید؟( الف

از هر پوند سنگ آهک حاصل می شود؟CO2چند پوند (ب
چند پوند سنگ آهک برای تولید یک تن آهک نیاز است؟( ج



موازنه کل جرم



:استوکیومتریکاربردهایبهمربوطاصطالحات
Extent)واکنشپیشرفتدرجه-1 of reaction)

میزانچهبهواکنشکهدهدمینشان(ζ)واکنشپیشرفتدرجه.داردکاربردشیمیاییواکنشباجرمموازنهمسایلحلدرمفهوماین
تعدادتغییراتتقسیمازواکنشپیشرفتدرجه:اندشدهواکنشواردکهاجزاییهایمولبااستبرابرآنواحدواسترفتهپیش
.شودمیمحاسبهجزءهماناستوکیومتریضریببرواکنشانجامهنگامدر(محصولیاشوندهترکیب)اجزاازیکیهایمول

.(گردندمیلحاظمنفیعالمتباهادهندهواکنشبرایومثبتعالمتبامحصوالتبرایاستوکیومتریضریب)



mol 20اگر  CO 10با mol O2 15به راکتوری وارد شوند و mol CO2 تشکیل گردد، درجه پیشرفت واکنش از مقدار
CO2تولیدی محاسبه می شود:

برابر است با CO2تغییرات تعداد مولهای 

موجود در سیستم پس از انجام واکنشiمولهای جزء 

شموجود در سیستم در هنگام شروع واکنiمولهای جزء 

که تولید یا مصرف می شوند به ازاء مولهایی iمولهای جزء )موجود در معادله شیمیایی مورد نظر iضریب جزء 
(که وارد واکنش شده اند

درجه پیشرفت واکنش
iتولید یا مصرف جزء 

یا مصرف تمام با دانستن مقدار تولید یا مصرف یک جزء و محاسبه پیشرفت واکنش، مقدار تولید
.اجزای موجود در واکنش به دست می آید



:درجه پیشرفت واکنش شیمیایی زیر را تعیین کنید( مثال





ضریب استوکیومتری νkiاگر . تعریف می شودζkبه صورت ζواکنش مستقل از هم صورت پذیرد، برای هر واکنش kاگر تعداد 
:برابر است باiام باشد، تعداد کل مولهای جزءkدر واکنش iجزء 

Rتعداد کل واکنشهای مستقل

عداد مول بنابراین با داشتن ت. مقدار آن برای تمام اجزای موجود در یک واکنش، یکسان است: ζخصوصیت بارز 
.، به سهولت می توان تعداد مولهای تمام اجزا را در پایان واکنش به دست آوردζهای اولیه تمام اجزا و مقدار 

برای یک واکنش



Limiting)اضافیومحدودکنندهشوندهترکیب-2 and Excess Reactants)
اگرحتی)شودیممصرفکامالهاشوندهترکیبسایرازقبلتئوریلحاظازکهایشوندهترکیب:محدودکنندهشوندهترکیب
.گویندمیاضافیشوندهترکیبها،شوندهترکیبسایربه.(نباشدکاملواکنش
واردستوکیومتریامقدارازبیشترکهایشوندهترکیب.محدودکنندهشوندهترکیببرمازاداستایماده:اضافیشوندهترکیب
آنراندماننبردباالوواکنشبهترانجامآن،ازاستفادهدلیل.ماندمیباقیواکنشدرشرکتبدونآنازمقداریوشدهواکنش

.است

C7H16 is L.R.



.شودمیکنترلمحدودکنندهشوندهترکیبمقدارتوسطشدهتولیدمحصوالتمقدار
اینباکنیممیاسبهمحراهاشوندهترکیبتمامیبرایواکنشپیشرفتمقدارحداکثرکنندهمحدودشوندهترکیبتعیینبرای

ممکنمقداررینکمتآنواکنشپیشرفتدرجهحداکثرکهایشوندهترکیب.شودمصرفکامالشوندهترکیبآنکهفرض
.استمحدودکنندهشوندهترکیباست،

C7H16 is L.R. and O2 is E.R.

روش دوم



B is L.R.

روش دوم

B < A

A < C

B < A < C



.به عنوان خوراک وارد راکتور می شوندg H2 10همراه با g N2 10( مثال
تولید شده بر حسب گرم چقدر است؟NH3حداکثر مقدار ( الف

ترکیب شونده محدودکننده و اضافی کدام هستند؟( ب



(Conversion and degree of completion)میزان تبدیل و درجه تکمیل -3
(.بدون بعد)کسری از خوراک یا برخی از مواد موجود در خوراک که به محصول تبدیل می شوند : میزان تبدیل

ننده که به محصول درصد یا کسری از ترکیب شونده محدودک. میزان تبدیل بر مبنای واکنش دهنده محدودکننده است: درجه تکمیل
.تبدیل می شود

=

𝑛 − 𝑛0
𝜗

0 − 𝑛0
𝜗

=
𝑛0 − 𝑛

𝑛0



(Selectivity)گزینش پذیری -4
(  نامطلوبمعموال)به تعداد مولهای محصول دیگر ( معموال محصول مطلوب)عبارت است از نسبت تعداد مولهای یک محصول معین 

.که طی مجموعه ای از واکنشها ایجاد می شود

:(Yield)بازده-5
.نداردجهانیتاییدشدهتعریف

دروجودم(محدودکنندهاغلب)کلیدیشوندهترکیبمقداربرتقسیممطلوبمحصولمولیاجرم:خوراکمبنایبربازده-
خوراک

اغلب)کلیدیشوندهترکیبمقداربرتقسیممطلوبمحصولمولیاجرم:شدهمصرفشوندهترکیبمبنایبربازده-
شدهمصرف(محدودکننده

تئوریقدارمبرتقسیمآمدهدستبهمحصولمولیاجرم:شدهمصرفمحدودکنندهدهندهواکنشتئوریمقدارمبنایبربازده-
(شودمصرفکامالوندهشترکیبدرصورتیکه)شیمیاییواکنشمعادلهدرمحدودکنندهشوندهترکیبمبنایبربایدکهمحصولی

.شودتولید
واکنشهاینبی،جاواکنشهایبیرون،بهموادنشتیها،شوندهترکیبدرموجودهایناخالصیدلیلبهتئوریبازدهباواقعیبازده

.نیستبرابرپذیربرگشت





:در خوراک صفر است، موارد زیر را محاسبه کنیدC3H6Cl2و C3H5Clبا فرض اینکه مقدار
در خوراک ورودی به راکتور وجود دارد؟C3H6و Cl2چند مول ( الف

ترکیب شونده محدودکننده کدام است؟( ب
ترکیب شونده اضافی کدام است؟( ج
تبدیل می شود؟C3H5Clبه C3H6چه کسری از ( د
چقدر است؟C3H6Cl2نسبت به C3H5Clگزینش پذیری ( ه
ورودی به راکتور بر حسب گرم چقدر است؟C3H6بر حسب گرم به C3H5Clبازده ( و
درجه پیشرفت واکنش در واکنشهای اول و دوم چقدر است؟( ز









چقدر است؟C2H4نسبت به Cتولید شود، گزینش پذیری gmol C2H4 0.5و gmol H2 3در واکنش زیر اگر ( مثال

0.5تولیدی، gmol H2 3بنابراین از . استgmol H2 0.5تولید شده که معادل تولید b ،0.5 gmol C2H4در واکنش 
gmol H2در واکنش دوم تولید شده و مابقی در واکنش اول باید تولید شده باشد یعنی
H2 3مشاهده می شود که aدر واکنش  ≡ 2 C

.تولید شده استaبنابراین                                                            در واکنش 



.تهیه می شود( Fe)و آهن ( Sb2S3)طبق واکنش زیر در اثر حرارت دادن به سولفور آنتیموان ( Sb)فلز آنتیموان( 1تمرین
Sb2S3 + 3 Fe            2 Sb + 3 FeS

.  بدست آورده اندkg Sb 0.2حرارت داده و kg Fe 0.25سولفورآنتیموان را با kg 0.6فرض کنید 
:مطلوب است

ترکیب شونده محدودکننده( الف
درصد ترکیب شونده اضافی( ب
درجه تکمیل واکنش( ج
Sb2S3درصد تبدیل ( د

Sbبه Sb2S3بازده تبدیل ( ه

:جرم مولکولی مواد در واکنش
M.W. Sb2S3=339.7

M.W. Fe=55.8

M.W. Sb=121.8



:در هیدروژن زدایی از اتان، دو واکنش زیر انجام می شود( 2تمرین 

C2H6 C2H4 + H2

C2H6 + H2 2 CH4

:با دانستن آنالیز محصوالت به صورت زیر

:مطلوب است
CH4نسبت به C2H4گزینش پذیری ( الف

kgmol C2H4/kgmol C2H6بر حسب C2H4بازده ( ب in feed

Components Mole percent

C2H6 35

C2H4 30

H2 28

CH4 7


