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 او نامبه 

 

 

 چهارم فصل 

 تر ای روشن، راهی به سوی آیندهشیمی
 شود.  های شیمیایی در گذر زمان مشاهده مینیز چند نمونه فراورده حاصل از فناوری  و در شکل دوم،بینیدمیبرخی از دستاوردهای شیمی را    اول  در شکل
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اند. در حالی که هوای آلوده افزون بر آنها حاوی گازهای  هوای خشک و پاک مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هوا کره پخش شده

,𝑁𝑂گوناگونی مانند   𝐶𝑂,𝑁𝑂2, 𝑂3, 𝑆𝑂2های معلق و مواد آلی فرار است. ، ذره 

ترین جزء سازنده  آید. گاز نیتروژن به عنوان اصلیاکسید با اکسیژن هوا بدست مینیتروژن دی  ها اوزون تروپوسفری است که از واکنشیکی از این آالینده

شود،  د. اما هنگام رعد و برق به دلیل انرژی بسیار زیادی که وارد میده پذیری بسیار کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن واکنش نمیهواکره، واکنش

 کند.این واکنش امکان انجام پیدا می

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔)                    

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂2(𝑔)  

نیتروژن و اکسیژن در دمای بسیار زیاد درون موتور همچنین در شهرهای صنعتی و بزرگ، به مقدار قابل توجهی اکسیدهای نیتروژن از واکنش گازهای  

شود. در این  ای روشن دیده میای رنگ بوده و در نتیجه هوای آلوده شهرهای بزرگ اغلب به رنگ قهوهاکسید قهوهشود. گاز نیتروژن دیخودرو ایجاد می

 گردد. تروپوسفری تولید میدهد و مقداری گاز اوزون هوای آلوده و در حضور نور خورشید، واکنش زیر رخ می

 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
نور  خورشید 
→    𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) 

 دهد.  ای از هوای یک شهر بزرگ نشان میها را در نمونهدر زیر نمودار غلظت برخی از این آالینده

 

 شود؟ای دیده میآ( چرا هوای آلوده به رنگ قهوه

 ایش است؟رو به افز 𝑂3، مقدار گاز  𝑁𝑂2ب( چرا با کاهش مقدار گاز  

 

,𝐶𝑂ها در خروجی اگزوز خودروها  مهمترین آالینده 𝑆𝑂2, 𝑁𝑂, 𝐶𝑥𝐻𝑦    .در مورد چگونگی تولید  استNO    صحبت شده است. حاال به بررسی دیگر

 پردازیم. ها میآالینده
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 شود.  لید میسوخت اگر به خوبی تصفیه نشود مقادیری گوگرد خواهد داشت که در صورت سوختن آن، گوگرد دی اکسید تو

𝑆(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂2(𝑔) 

 توان موارد زیر را انجام داد:اکسید میبرای حذف گوگرد دی

 های دیگرشست و شوی سوخت و حذف گوگرد و ناخالصی -

 ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسیداکسید خارج شده از نیروگاهبه دام انداختن گاز گوگرد دی -

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠)  

 شود.  اکسید مقادیری کربن مونوکسید هم تولید میدیهمچنین در صورتی که سوخت به صورت ناقص بسوزد و اکسیژن کم باشد عالوه بر آب و کربن

 شود.  وارد محیط می 𝐶𝑥𝐻𝑦از طرفی مقداری از سوخت بدون واکنش با اکسیژن خارج خواهد شد و به صورت آالینده  

 که نحوه حذف آن بیان شد( صحبت خواهیم کرد.   𝑆𝑂2ها )به جز ر مورد چگونگی حذف این آالیندهدر ادامه د

 ها در خروجی یک خودرو به صورت زیر است. میزان متوسط آالینده

 

ها برای شناسایی  یکی از راهت.  رنگ هستند و در نتیجه تشخیص آنها دشوار اسها این است که اغلب آنها گازی و بیاز نکات مهم دیگر در مورد آالینده

 ها برهم کنش مواد با پرتوهای الکترومغناطیس است.  این آالینده

 دهد.  رفتار دو ماده در برابر پرتوهای مرئی نشان می شکل روبرودر 

شود هر دو ماده سبز رنگ هستند اما برهم کنش آنها با نور متفاوت است. در طور که مشاهده میهمان

( بخش کمتری از نور مرئی رو جذب ۱همچنین مشخص است که ماده )نتیجه ساختار متفاوتی دارند.  

 کرده و بخش بیشتری را بازتاب کرده است.  

ها مانند فروسرخ،  شود، دیگر بخشآن را شامل می  عالوه بر پرتوهای مرئی طیف که بخش کوچکی از

هم می  ... و  رایجفرابنفش  از  یکی  شود.  استفاده  ترکیبات  شناسایی  برای  روشتواند  های طیف ترین 

سنجی فروسرخ نام دارد. با توجه به اینکه رود، طیفهای عاملی به کار میسنجی که برای شناسایی گروه
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 کنند.  ر گروه عاملی متفاوت از دیگری است، هر یک از آنها تنها گستره معین و منحصر به فردی از پرتو فروسرخ را جذب میهای سازنده هشمار و نوع اتم

فروسرخ می از طیف سنجی  آالیندههمچنین  برای شناسایی  مانند کربنتوان  برخی  هایی  نیز شناسایی  و  نیتروژن در هواکره  اکسیدهای  و  مونوکسید 

نور مرئی، امواج رادیویی و ... نیز   توان از برهم کنش پرتوهای فرابنفش،عالوه بر طیف سنجی فروسرخ می ای استفاده کرد.ی بین ستارهها در فضامولکول 

 ای از کاربرد طیف سنجی در علم پزشکی است.  خود نمونه (MRI)برای شناسایی مواد گوناگون بهره برد. ام. آر. آی 

 شیمیایی  هایانرژی فعالسازی در واکنش

ها مقدار معینی انرژی هر واکنشی برای انجام شدن به حداقلی از انرژی نیاز دارد. در واقع برای اینکه یک واکنش شیمیایی آغاز شود باید واکنش دهنده

 گویند.  داشته باشند. به این انرژی حداقلی مورد نیاز برای آغاز واکنش انرژی فعالسازی می

برای  های شیمیایی صرف نظر از اینکه گرماده یا گرماگیر باشند،  ها است. واکنشژی فعالسازی، گرما دادن به واکنش دهندههای تامین انریکی از روش 

های سوختن مانند سوختن گاز شهری)متان( هم نیاز به یک انرژی اولیه دارد، که توسط جرقه یا شعله فندک و  آغاز به انرژی نیاز دارند. حتی واکنش

 شود.  می  کبریت، تامین

سازی واکنش شیمیایی انجام شده را  شود. این گرما انرژی فعالگرما تولید میروی سطح زبر قوطی کبریت کشیده شود،هنگامی که نوک کبریت    نکته:

 کند.  تامین می

 

ها دست نخورده باقی  دهندهواکنش  ش تامین نشود،سازی این واکن ها پایدارتر هستند. اگر انرژی فعالدهندههایی داریم که از واکنشدر این نمودار فراورده

 مانند.  می

شود زیرا بزرگ بودن  سرعت آن کمتر است. در نتیجه واکنش در شرایط دشوارتر و دمای باالتری انجام میهر چه انرژی فعالسازی واکنشی بیشتر باشد،  

𝐸𝑎  شود. به  ها بیشتر میدهندهاز این رو با افزایش دما، انرژی واکنشری نیاز دارند.  ها برای عبور از این سد انرژی بیشتدهد که واکنش دهندهنشان می

 یابد.  ها تبدیل شوند، افزایش یافته و در نتیجه سرعت واکنش افزایش میتوانند به فراوردههایی که در واحد زمان میطوری که شمار ذره
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 انواع نمودار انرژی پیشرفت 

 نمودار گرماگیر      نمودار گرماده  

 

 

 

 شود.  ، زیرا انرژی فعالسازی بسیار کمتری دارد و در دمای اتاق تامین میسوزدفسفر سفید برخالف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می نکته:

کنند.  میگیرد. بنابراین، در آزمایشگاه، آن را زیر آب نگهداری خودی آتش میتست: فسفر سفید برخالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خودبه 

 (۹۸نقش آب در این فرایند کدام است؟)داخل 

 𝐸𝑎(افزایش دهنده  𝐸𝑎  ۴(کاهش دهنده  ۳  ( بازدارنده ۲  ( کاتالیزگر۱

ها در آنها صرفه اقتصادی ندارد، زیرا برای تامین انرژی باید سوخت شوند و تولید فراوردهها در صنعت فقط در دما و فشار باال انجام میبرخی واکنش

برای این منظور   مصرف شود که هزینه باالیی داشته و صرفه ندارد. در نتیجه باید به راهی برسیم که بدون مصرف انرژی سرعت واکنش را افزایش دهیم. 

 شود.  از کاتالیزگر استفاده می

 کاتالیزگر 

دهد اما در پایان دست  انرژی فعالسازی را کاهش داده، سرعت را افزایش می  ،ای است که در واکنش شرکت کرده، مسیر انجام واکنش را تغییر دادهماده

 ماند.  نخورده باقی می

و سوخت   تر انجام شودها در دمای پایینشود واکنششود. زیرا باعث میهش آلودگی محیط زیست میسبب کا  کاتالیزگرها در صنایع گوناگون،  نکته:

 کمتری برای تولید انرژی مصرف شود. 

 با هم بیندیشیم:

 جدول زیر در ارتباط با واکنش گازهای هیدروژن و اکسیژن است. 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

6 

 شود؟الف( چرا واکنش در دمای اتاق بدون حضور کاتالیزگر انجام نمی

 

 ب( نقش جرقه در انجام واکنش چیست؟ 

 

 پ( نقش پودر روی و توری پالتینی چیست؟

 

 ماند؟ ت( کدام کمیت برای این واکنش در هر شرایطی ثابت می

 توان نسبت داد؟هر کدام از این نمودارها را به کدام شرایط واکنش می 

 

خواهیم به  توان با استفاده از گرما تامین کرد یا با استفاده از کاتالیزگر کاهش داده تا واکنش با سرعت بیشتر انجام شود. حال میانرژی فعالسازی را می

 های خروجی از اگزوز خودرو را کاهش دهیم.  سراغ راهی برویم که با استفاده از آن آالینده

2𝑁𝑂(𝑔)لسازی واکنش  انرژی فعاتست:   → 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  ها و فراورده های آن  ر تفاوت سطح انرژی واکنش دهندهگکیلوژول است. ا  ۳۸۰، برابر

 (۹۹ارد از مطالب زیر، درست است؟)داخل ماده باشد، کدام موکیلوژول و واکنش گر ۱۸۰برابر 

 شود.  کیلوژول گرما آزاد می  ۴۵یل و تشک 𝑁2ل گاز  مو  𝑁𝑂  ،0.125مول گاز   0.25ازای مصرف  آ( به

 تر است.  ها پایینواکنش دهندهها از سطح انرژی فراورده کیلوژول است و  -۱۸۰نش برابر ب( آنتالپی واک

 شود.  ، افزایش یافته و سرعت واکنش بیشتر میشوند فراورده تبدیل میهایی که در واحد زمان به پ( با کاربرد کاتالیزگر، شمار ذره

 یابد.  درصد کاهش می ۵۰ها، فراوردهها و کیلوژول برسد، تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده ۱۹۰فعالسازی واکنش به گر، انرژی لیزکاتااگر با کاربرد   ت(

 ( ب، پ ۴   آ، پ، ت (۳   ( ب، ت ۲   پ آ، ( ۱

 شود.  های زیر استفاده میها از واکنشبرای حذف آالینده

2𝐶𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔)  

2𝑁𝑂(𝑔) → 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  

𝐶𝑥𝐻𝑦(𝑔) + (𝑥 +
𝑦

4
)𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2(𝑔) +

𝑦

2
𝐻2𝑂(𝑔)  
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 شود.  هر سه واکنش گرماده هستند و انرژی فعالسازی باالیی دارند که در دمای اتاق تامین نمی

 

𝑁تست: با توجه به شکل زیر، اگر انرژی پیوندهای   = 𝑂   و𝑁 ≡ 𝑁   و𝑂 = 𝑂  کیلوژول بر مول باشد، جمع جبری  ۴۹۶و  ۹۴۴، ۶۰۷به ترتیب برابر

Δ𝐻   و𝐸𝑎  (۹۸در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟)داخل 

۱)۱۵۵   ۲)۱۸۷  

۳)۴۲۱   ۴)۶۰۷  

 

 

𝐴(𝑔)نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش  تست: با توجه به   + 𝑋(𝑔) → 𝐷(𝑔)    (۹۹که نشان داده شده است، کدام مطلب درست است؟)خارج 

Δ𝐻( سرعت واکنش کم و  ۱ − 𝐸𝑎 = 2𝑎  .است 

 انرژی نیاز است.  A  ،0.1𝑎𝑘𝐽مول گاز   0.1به ازای مصرف  (۲

𝐸𝑎  یابد، زیرا( با افزایش دمای واکنش، سرعت آن افزایش می۳ < 3𝑎 شود.  می 

 است.   𝑎𝑘𝐽و کمترین مقدار آن، برابر  ۳𝑎𝑘𝐽( بیشترین مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش، برابر  ۴

 

 

 هامشکالت برای حذف آالینده

ها در کسری از ثانیه از اگزوز آالینده  -۲ها انرژی فعالسازی باالیی داشته که در نتیجه سرعت بسیار کمی دارند.  های منجر به حذف آالیندهواکنش  -۱

 یابد و انرژی کمی دارند.  ها هنگام خروج از موتور به سرعت کاهش میدمای آالینده -۳شود، در نتیجه برای حذف آنها زمان کمی داریم. رج میخا
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 شود.  ها در خروجی میای در مسیر خروجی قرار می دهیم که باعث کاهش میزان آالیندهها قطعهبرای حذف آالینده

 

 کند.  و به صورت انتخابی عمل می بخشد،شمار معدودی واکنش سرعت می هر کاتالیزگر به نکته:

دهند. بر روی سطح این قطعه سرامیکی که به شکل توری گیرد نسبت میای که در مسیر خروجی گازها قرار میمبدل کاتالیستی نامی است که به قطعه

برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل  نشانده شده است.  (𝑃𝑡)و پالتین  (𝑃𝑑)، پاالدیم  (𝑅ℎ)فلزهای رودیم  رود،به کار می

 یابد.  نشانند. زیرا به این صورت با افزایش سطح سرعت واکنش افزایش میآورند و کاتالیزگرها را روی سطح آن میهای ریز در میمش )دانه(

 وجود دارد.  نانومتر   ۱۰تا  ۲های فلزی با قطر ودههای درون مبدل کاتالیستی، تدر سطح سرامیک 

 یابد و دیگر قابل استفاده نیست.  کند اما پس از مدت معینی کارایی آن کاهش میهمچنین علیرغم اینکه مبدل کاتالیستی برای مدت طوالنی کار می

و گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای    روشننکته: با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام  

𝐶𝑂,𝑁𝑂, 𝐶𝑥𝐻𝑦  دهد اما از بین نمیبرد و در نتیجه در زمانی که موتور سرد است  شود. زیرا کاتالیزگر انرژی فعالسازی را کاهش میبیشتری مشاهده می

 م واکنش را ندارند.  حتی با کاهش انرژی فعالسازی باز هم گازها انرژی الزم برای انجا

 ها باید موارد زیر وجود داشته باشد همچنین برای انجام این واکنش

 ها را سرعت بخشد. ی واکنشتواند همهیک کاتالیزور نمی -۲  هرسه واکنش باید همزمان انجام شوند.  -۱

 ناخواسته دیگری انجام نشود. های در حضور کاتالیزور واکنش -۴ بخشد. ای را سرعت میویژه  هرکاتالیزور واکنش -۳

 کاتالیزور باید پایداری شیمیایی و گرمایی باال داشته باشد.   -۵

چند کیلوژول گرما در    مسافت به وسیله یک خودروی دارای مبدل کاتالیستی،   km۱۰۰های جدول زیر، در اثر پیمایش  تست: با توجه به نمودار و داده

𝑂)شود؟  مبدل کاتالیستی تولید می = 16,𝑁 = 14 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۸)خارج 

 

۱)۲۰۰   ۲)۲۶۰   ۳)۳۰۰   ۴)۳۶۰ 
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بپیماید،  سافت را  متر م کیلو  ۵۰مد کند و هر خودرو، به گونه میانگین،  هری رفت و آخودرو در ش  ۸۰۰۰۰۰ر روزانه  گا  های جدول زیر،با توجه به دادهتست:  

جرمی    ، چند درصد شرایطدر این  و    شودبه خوا جلوگیری مین از این آالینده  وتور خودرو، روزانه از ورود چند تز متی در اگزو سدل کاتالیب مببا نص

 (۹۹)داخل خواهد داد؟تشکیل  𝐶𝑂گازهای خروجی از اگزوز را گاز  

 

۱ )۲۸۸.۴ ،۷۴.۱۴   ۲)۲۸۸.۴ ،۸۵.۷۱   ۳)۳۱۹.۶ ،۷۴.۱۴   ۴)۳۱۹.۶ ،۸۵.۷۱ 

 

 (۹۹)داخل ، درست است؟تست: کدام گزینه

 دهد. های گرماگیر و گرماده را افزایش میسرعت واکنش افزایش دما، ( ۱

 جاورت گرد روی، انفجاری است.ماده و در مهیدروژن با اکسیژن، گر ( واکنش گاز۲

 اند. در دماهای پایین گرماده و سریعز خودروها،های اگزوهای حذف آالینده( واکنش۳

 شود.  دیل ای کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبا به اندازهر 𝐸𝑎توان ( با کاربرد کاتالیزگر، می۴

خروجی را به نیتروژن تبدیل کند. برای    𝑁𝑂,𝑁𝑂2تواند گازهای  اما این نوع مبدل در خودروهای بنزینی کارایی داشته ولی در خودروهای دیزلی نمی

 کند.  را به نیتروژن تبدیل می 𝑁𝑂,𝑁𝑂2کنند که با تزریق آمونیاک و انجام واکنش زیر گازهای تفاده میرفع این مشکل از یک مبدل جدید اس

𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) → 2𝑁2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 

 آمونیاک در اینجا واکنش دهنده بود و کاتالیزگر نیست.  

𝑁𝑂2(𝑔)تست: با توجه به واکنش   + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝐻3(𝑔) → 𝑁2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  (۹۹است؟)خارج  نادرستچه تعداد از مطالب زیر 

 اند.هآمونیاک کاهنده واکسیدهای نیتروژن اکسند -

 دهد. ها چهار الکترون گرفته و کاهنده، سه الکترون میاکسنده -

 شود. می ۱۰پس از موازنه معادله واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر  -

 شود.  در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام می 𝑁2این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن به   -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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 وری در کشاورزیآمونیاک و بهره

شناسایی، تولید و افزودن کودهای    های کشاورزی است. در این راستا،وری در تولید فراوردههای رفع مشکل کمبود غذا در جهان افزایش بهرهیکی از راه

 شیمیایی مناسب به خاک راهگشا خواهد بود.  

برای رشد خود را به طور مستقیم از هوا جذب کنند. در نتیجه باید    توانند این عنصر ضروریاند اما نمیگیاهان با جوی سرشار از گاز نیتروژن احاطه شده

 استفاده کرد.   (𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2)و اوره   (𝑁𝐻3)از ترکیبات نیتروژن دار از جمله آمونیاک  

 افزایند.  را به عنوان کود شیمیایی به خاک می آمونیاک مایعهای کشاورزی، در برخی از کشورها برای افزایش بازده فراورده

 و .... نیاز دارند.   S ،N ،P  ،Kاکسید و آب به عنصرهایی مانند دیگیاهان برای رشد افزون بر کربن ه:نکت

رود، زیرا واکنش پذیری نیتروژن بسیار کم  واکنش میان گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای اتاق حتی در حضور کاتالیزگر یا جرقه پیش نمیمیدانیم  

پذیر بودن آن است که در  همنچنین مشکل دیگر این واکنش برگشتشود.  لسازی باالیی داشته که به راحتی تامین نمیبوده و این واکنش انرژی فعا

 شرایط مناسب وقتی به تعادل برسد مخلوطی از مواد اولیه و محصوالت را داریم و بازده کامل نیست.  

 ر است:ثابت تعادل به صورت زی عبارت دانیم این واکنش برگشت پذیر دارایمی

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔)         𝐾 =
[𝑁𝐻3]

2

[𝑁2][𝐻2]3
 

مقدار بسیار    شود کهمی  0.008دهد، اگر مقدار ثابت تعادل را محاسبه کنیم برابر  با توجه به جدول زیر که مقادیر تعادلی در یک دمای معین را نشان می

کنش دهنده نیز این  دهد پیشرفت این واکنش در این دما بسیار ناچیز است. هر چند با توجه به مقدار تعادلی فراورده در مقایسه با وانشان می  کم آن

 موضوع واضح بود. 

𝑆𝑂2(𝑔)، وارد واکنش تعادلی  𝑁𝑂2(𝑔)و دو مول    𝑆𝑂2(𝑔)لیتری دربسته، سه مول    ۵در یک ظرف  تست:   + 𝑁𝑂2(𝑔) ⇌ 𝑆𝑂3(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔) 

 کدام است و درصد جرمی کدام گاز در مخلوط تعادلی، بیشتر است؟ Kمانده باشد، مقدار باقی 𝑁𝑂2(𝑔)درصد از گاز   ۱۰اند. اگر در لحظه تعادل شده

(𝑁 = 14, 𝑂 = 16, 𝑆 = 32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  (۹۷)خارج 

۱ )۹  ،𝑆𝑂3  ۲)۹  ،𝑁𝑂  ۳)۱۳.۵،𝑆𝑂3  ۴)۱۳.۵،𝑁𝑂 
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مول فلوئور، یک    ۲دهند. اگر در لحظه تعادل،  دو لیتری با هم واکنش میدر یک ظرف    𝐻2𝑂(𝑔)مول    ۱.۱و    𝐹2(𝑔)مول   ۲.۱تست: در یک آزمایش،  

.𝑚𝑜𝑙)برحسب  Kمول گاز اکسیژن در ظرف واکنش وجود داشته باشد، مقدار   0.05و  𝐻𝐹مول   ۰.۲مول آب،  𝐿−1 کدام است؟ ) 

(𝐹2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇌ 𝑂2(𝑔) + 𝐻𝐹(𝑔)) (۹۸)معادله موازنه شود( )خارج 

۱ )10−5  ۲)10−4   ۳)2 ∗ 10−3   ۴)5 ∗ 10−3 

 

 

مول از هر واکنش    0.1اگر در لحظه تعادل  سولفید وارد شده است.  دیت: در یک ظرف پنج لیتری دربسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربنتس

.𝐿2برحسب   Kمول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار   ۱مول گاز متان و    0.5دهنده،   𝑚𝑜𝑙−2   ( ۹۸کدام است؟ )خارج 

(𝐶𝑆2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) ⇌ 𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑆(𝑔))   .معادله موازنه شود 

۱)6.25 ∗ 105   ۲)6.25 ∗ 106  ۳)125 ∗ 105  ۴)1.25 ∗ 106 

 

 

تری از  تولید فراورده بیشتر از شرایط معین به میزان پیشرفت واکنش در آن شرایط بستگی دارد. هر چه میزان پیشرفت واکنش بیشتر باشد، درصد بیش

موفق شد شرایط بهینه برای انجام چندین باره آزمایش  شوند. در مورد واکنش تولید آمونیاک فریتس هابر با انجام  ها به فراورده تبدیل میدهندهواکنش

 آن را پیدا کند.  

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)
200 𝑎𝑡𝑚,450 ℃,𝐹𝑒(𝑠)
⇔              2𝑁𝐻3(𝑔) 

یم که در فصل  برای بررسی بهتر این فرایند و اینکه چرا این شرایط بهینه برای واکنش است ابتدا باید مفهوم تعادل و ثابت تعادل را به خوبی متوجه شو

 ازدهم مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.  اول دو

 اده جامد در تعادلم
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اگر در یک واکنش گاز    5.6به همراه    𝑆𝑛𝑂2کیلوگرم    ۵لیتر،    ۱۵۰گاه به حجم  تست:  تعادل:    𝐶𝑂کیلوگرم  برقراری  واکنش و  از  و پس  وارد شده 

𝑆𝑛𝑂2(𝑠) + 2𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝑆𝑛(𝑠) + 2𝐶𝑂2(𝑔) ،2.4   کیلوگرم فلز قلع به دست آید، ثابت تعادل کدام است؟ 

  (𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑆𝑛 = 120 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  ۹۷سامانه واکنش بسته فرض شود.( )خارج ) 

۱)0.0625  ۲ )0.025  ۳)0.625  ۴)0.25 

 

 

𝐹𝑒𝑂(𝑠)با توجه به به واکنش تعادلی  تست:  + 𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) که در دمای معین در یک ظرف سربسته یک لیتری و با یک مول از ،

موجود در تعادل، چند   𝐹𝑒(𝑠)ر  در تعادل وجود داشته باشد، ثابت تعادل کدام و مقدا  𝐶𝑂مول گاز    0.05هر واکنش دهنده آغاز شده است، اگر مقدار  

𝐹𝑒)گرم است؟  = 56 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۷)داخل 

۱)0.95 ،5.32  ۲)0.95 ،53.2   ۳)19 ،5.32  ۴)19 ،53.2 

 

 

 خواهیم عوامل موثر بر تعادل را به صورت مفصل بررسی کنیم.  حاال می

 عوامل موثر بر تعادل 

 دما که از این بین فقط دما بر ثابت تعادل موثر است.   -۳فشار و حجم،   - ۲غلظت،  - ۱اند از: مهمترین عوامل موثر بر تعادل عبارت 

 اصل لوشاتلیه 

کاهش شود که اثر آن تغییر را تا حد امکان  هرگاه در یک سامانه تعادلی، تغییری ایجاد شود و تعادل در سامانه برهم خورد، سامانه در جهتی جابجا می

 و تعادل جدید برقرار شود.  داده

کند که اثر آن را کاهش دهد، اما هرگز اثر این تغییر کامل  زند، سامانه در جهتی حرکت میدر یک واکنش تعادلی وقتی عاملی تعادل را بر هم می  نکته:

 شود.  گردیم، بلکه یک تعادل جدید برقرار میرود و به تعادل اولیه بازنمیاز بین نمی
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 اثر تغییر غلظت 

کند. در این حالت  تعادل برهم خورده و مقادیر غلظت در رابطه ثابت تعادل دیگر صدق نمی  یکی از مواد را تغییر دهیم،اگر در یک واکنش تعادلی غلظت  

شود( و در نتیجه به عنوان مثال اگر یکی از مواد اولیه مقدارش افزوده شود، بدیهی است که خارج قسمت واکنش کاهش یافته )کمتر از ثابت تعادل می

یابد که واکنش مجدد به تعادل برسد و مقادیر غلظت در رابطه شود. این کار تا جایی ادامه میتولید مقدار بیشتر از مواد محصول میواکنش به سمت  

 ثابت تعادل صدق کند.  

 در دسترس است: ۲۰۰℃لیتری با دمای   ۱مثال: فرض کنید یک سامانه تعادلی به صورت زیر در یک ظرف 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔)                  

 کند؟ شود؟ ثابت تعادل چه تغییری میافتد؟تعادل به کدام سمت جابجا میبا افزودن مقداری نیتروژن به سامانه چه اتفاقی می

 

 

 

 

سامانه   دهد. از طرف دیگر مالحظه شد که با تغییر غلظت حالت تعادلیالعمل نشان میطور که مشاهده شد، تعادل در برابر تغییر غلظت، عکسهمان

گردد.  شود که با عامل مزاحم مقابله کرده و اثر آن تغییر را برطرف کند. در نتیجه یک تعادل جدید برقرار میبرهم خورده و سامانه در جهتی جابجا می

 دان فرانسوی بیان کرد. این مطلب را اولین بار لوشاتلیه شیمی

یابد )اثر غلظت بر سرعت در فصل در اثر افزایش غلظت یکی از مواد اولیه، به دلیل افزایش تعداد برخوردها بین مواد اولیه سرعت رفت افزایش می  نکته:

ید مجدد  یابد تا جایی که مقادیر غلظت جدو در نتیجه واکنش رفت بیشتر از واکنش برگشت انجام شده و میزان محصوالت افزایش می اول بررسی شد(

 در رابطه ثابت تعادل صدق کند.  

دقت شود که به دلیل افزایش غلظت مواد اولیه و همچنین افزایش غلظت مواد محصول در تعادل نهایی سرعت رفت و برگشت هر دو نسبت به   نکته:

 تعادل اولیه افزایش یافته و باز هم با هم برابر است. 
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کند که تعادل مجدد برقرار رود. این واکنش تاجایی ادامه پیدا مینش در جهت مصرف آن ماده پیش میدر اثر افزایش غلظت یکی از مواد واک  نکته:

رود و حتما مقدار کمتری از ماده اضافه شده مصرف  شود. به این نکته باید توجه شود، که واکنش هرگز تا مصرف کامل مقدار اضافه شده پیش نمی

 شود.  می

کند. در نتیجه اگرچه حضور آنها برای طورکه قبال گفته شد ثابت است و با کم شدن مقدار آنها تغییر نمیخالص همان  غلظت مواد جامد و مایع   نکته:

 ماند.  زند و سامانه در تعادل با مقادیر قبلی غلظت باقی میبرقراری تعادل الزامی است، اما تغییر در مقدار آنها تعادل را برهم نمی

 ماند.  ثابت می 𝐾ثابت تعادل هیچ اثری نداشته و مقدار تغییر غلظت بر  :مهم  نکته

مول از    ۲دهند. پس از خارج شدن  در یک ظرف ده لیتری واکنش می  𝑂2و    𝑆𝑂2مول از هر یک از گازهای    𝑆𝑂3(𝑔)  ،۶در فرایند تعادلی تولید  تست:  

 خارج(   ۹۴است؟)تجربی    L,mol-1است. مقدار ثابت تعادل این واکنش چند  مول بر لیتر رسیده    0.2به    𝑆𝑂3(𝑔)و برقراری دوباره تعادل، غلظت    فراورده

۱)1.25   ۲)2.5    ۳)12.5   ۴)25 

 

 

 از آن طبق واکنش تعادلی:  %۲۰وارد شده و در اتر گرما،  𝑁2𝑂5(𝑔)مول   2.5لیتری در بسته،  ۵تست: اگر در یک ظرف 

 2𝑁2𝑂5(𝑔) ⇌ 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)    تجزیه شود، مقدارK    بر حسب𝑚𝑜𝑙3. 𝐿−3  در همین ظرف و در دمای ثابت، دو مول از  ، کدام است و اگر

 (۹۷شود؟)داخل واکنش در کدام جهت جابه جا میهریک از این سه ماده وارد شود،

5(۳  ، رفت 0.125(۲  ، برگشت0.125(۱ ∗ 5( ۴ ، رفت 10−4 ∗  ، برگشت10−4

 

 

 در یک ظرف یک لیتری دربسته در واکنش تعادلی:  𝐶𝑢𝑂(𝑠)و سه مول   𝐻2(𝑔)تست: یک مول  

 𝐶𝑢𝑂(𝑠) + 𝐻2(𝑔) ⇌ 𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔), 𝐾 = اضافی در دمای ثابت وارد طرف شود،    𝐻2اند. اگر پس از برقراری تعادل، یک مول گاز  وارد شده  4

 (۹۷برابر چند مول بر لیتر، خواهد شد؟)خارج  𝐻2(𝑔)پس از برقراری دوباره تعادل، غلظت 

۱)0.4   ۲)0.6   ۳)1.4   ۴)1.6 
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𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠)آب است. ثابت تعادل   g۱۰۰گرم در    0.272پذیری کلسیم سولفات در دمای معین برابر  تست: انحالل ⇌ 𝐶𝑎(𝑎𝑞)
2+ + 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑞)

برابر   

.𝑚𝑜𝑙2چند  𝐿−2   است؟(𝑑محلول ≈ 1𝑔,𝑚𝑙
−1, 𝑂 = 16, 𝑆 = 32, 𝐶𝑎 = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  (۹۷)خارج 

۱ )4 ∗ 10−4  ۲)4 ∗ 10−6  ۳)2 ∗ 10−4  ۴)2 ∗ 10−6 

 

 

رود که  ........... تا آنجا پیش میتست: هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت، غلظت یکی از ............ها ...................... یابد، واکنش در جهت ..... 

 (۹۸)داخل به ثابت تعادل ................ برسد. 

 رگشت، جدید( فراورده، کاهش، ب۲   ( فراورده، کاهش، رفت، آغازی۱

 ( واکنش دهنده، افزایش، برگشت، آغازی ۴   ( واکنش دهنده، کاهش، رفت، جدید ۳

 اثر افزودن یک ترکیب به تعادل 

کدام از مواد  تواند بر تعادل موثر بوده و سامانه را از تعادل خارج کند. در صورتی که این ماده با هیچاگر در یک سیستم تعادلی یک ماده اضافه شود، می

ز مواد موجود در سامانه موجود در سامانه واکنش ندهد و همچنین باعث تغییر غلظت آنها نگردد، در نتیجه هیچ اثری بر تعادل ندارد. اما اگر با یکی ا

 ای که غلظتش کاهش یافته است خواهد رفت.  واکنش دهد، با کاهش غلظت آن ماده واکنش به سمت تولید بیشتر ماده

 های زیر مشخص کنید اضافه کردن ماده بیان شده چه اثری خواهد داشت؟مثال: در هر یک از واکنش

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞)                 به:    −𝑂𝐻الف( اضافه کردن یون  + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂(𝑎𝑞)
− + 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)   

 

𝑁𝐻3(𝑎𝑞)                     به:  +𝐻ب( اضافه کردن یون  + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝑁𝐻4
+
(𝑎𝑞)

+ 𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−      

 

2𝐴𝑔(𝑎𝑞)              به:  −𝐶𝑙ج( اضافه کردن یون  
+ + 𝑍𝑛(𝑠) ⇋ 2𝐴𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+    
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 اثر تغییر فشار 

تعداد مول گازی در دو باشند و همچنین  کننده در واکنش در فاز گازییکی از مواد شرکتهایی موثر است که حداقل شار فقط در سامانهتغییر ف

 نباشد.   یکسان   واکنش  طرف

سیلندر با پیستون متحرک قابل  شود. این کار با استفاده از یک  معموال برای تغییر فشار در یک سامانه گازی از تغییر حجم، در دمای ثابت استفاده می

 کنیم: شود. این اثر را با استفاده از یک مثال بررسی میانجام است. بدیهی است که با کاهش حجم، فشار زیاد و با افزایش حجم، فشار کم می

فشار)یا کاهش حجم( خنثی شود. از    ها در اثر تغییر فشار طبق اصل لوشاتلیه واکنش به سمتی خواهد رفت که اثر تغییردر این نوع از واکنش  نکته:

تعداد مول کمتر واکنش را به سمت   )کاهش حجم(افزایش فشارآنجاییکه حجم مواد جامد و مایع ثابت بوده و در مقابل حجم گازها بسیار کم است، 

 کاهش فشار وجود دارد.  یابد. عکس این موضوع برای خواهد برد. به این صورت حجم گازها کمتر شده و در نتیجه فشار کاهش می گازی

 شود؟ مثال: در واکنش تولید آمونیاک در اثر تغییر حجم )فشار( تعادل به کدام سمت جابجا می

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

 

 

 کند؟ کند؟ ثابت تعادل چه تغییری میها چه تغییری میشود؟ غلظتمثال: در فرایند تعادلی زیر در اثر کاهش حجم تعادل به کدام سمت جابجا می

𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) ⇌ 2𝐻𝐼(𝑔) 

 

یاید. حتی اگر مقدار برخی از مواد کم شود )واکنش به سمت مصرف دقت شود که در اثر کاهش حجم غلظت تمام مواد افزایش می  نکته بسیار مهم:

)باز غلظت آنها   آنها باشد(
مول ماده

حجم 
 افزایش خواهد یافت. عکس این موضوع برای افزایش حجم وجود دارد.   (

یابد، زیرا غلظت همه مواد افزایش یافته است. اما سرعت در یک  با افزایش فشار)کاهش حجم( سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت افزایش می  نکته:

 یابد.  طرف )به سمت تعداد مول گازی کمتر( بیشتر افزایش می

 ایش فشار نیز هیچ اثری برثابت تعادل ندارد.  افز نکته:
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 ( ۹۰است؟)ریاضی  نادرستتست: با توجه به شکل روبرو و با ثابت در نظر گرفتن دما، کدام مطلب 

2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑆𝑂3(𝑔) 

 است. 282.2برابر  ۱( مقدار ثابت تعادل در حالت ۱

 ( کاهش حجم سبب جابجا شدن تعادل در جهت رفت شده است. ۲

 برابر شده است. 4.3( با کاهش حجم ظرف غلظت اکسیژن ۳

 برابر شده است.  12.2بر اثر افزایش فشار،  𝑆𝑂3(𝑔)(غلظت  ۴

 

 

 (۹۰است؟)تجربی  نادرستتست: کدام مطلب درباره واکنش به حالت تعادل زیر در ظرف سربسته 

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) ⇋ 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  

 ناهمگن سه فازی است.( یک واکنش تعادلی ۱

 کند. ( خارج کردن مقداری سدیم کربنات از سامانه، تعادل را به سمت راست جابجا می۲

 شود.( با خارج کردن مقداری بخار آب از سامانه از جرم مواد جامد کاسته می۳

𝐾( رابطه ثابت تعادل این واکنش به صورت  ۴ = [𝐶𝑂2][𝐻2𝑂]  .است 

اند. اگر  با شیر بسته وارد شده Aدر ظرف  𝑁2𝐻4(𝑔)مول    ۲مول بخار آب و  ۲مول گاز نیتروژن،   𝑁2𝑂4(𝑔)،۱مول   ۱رتیب در یک آزمایش به تتست: 

𝐾 = 5𝑚𝑜𝑙4. 𝐿−4 ها را از راست به چپ  شد؟)گزینهجا میبود، تعادل در کدام جهت جابه رود و اگر شیر باز میباشد، تعادل در کدام جهت پیش می

 خارج( ۹۴بی بخوانید.)تجر

2𝑁2𝐻4 + 𝑁2𝑂4(𝑔) ⇋ 3𝑁2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔)  

 رفت  -(رفت۴  برگشت -(رفت۳   برگشت -(برگشت۲  رفت -(برگشت۱
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 گرم گاز کلر تعادل  ۷۱گرما داده شود، پس از تشکیل  𝑃𝐶𝑙5لیتری با پیستون متحرک در دمای معین مقداری  ۲تست: اگر در یک ظرف 

 𝑃𝐶𝑙5(𝑔) ⇋ 𝑃𝐶𝑙3(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔), 𝐾 = 1𝑚𝑜𝑙. 𝐿
شود. چنانچه در این شرایط و دمای ثابت حجم ظرف واکنش نصف شود، واکنش برقرار می 1−

𝐶𝑙)اولیه چند مول بوده است؟  𝑃𝐶𝑙5در کدام جهت جابجا شده و مقدار  = 35.5 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۴)ریاضی 

 1.5(برگشت،۴   2.5(برگشت،۳  1.5(رفت،۲  2.5(رفت،۱

 

 

 

 مول از هر یک از گازهای شرکت کننده در واکنش  ۳لیتر،  ۳ای با پیستون روان با حجم استوانه در یک ظرف تست: 

 𝐶𝑂𝐶𝑙2(𝑔) ⇋ 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)  اند. اگر حجم ظرف در دمای ثابت به یک لیتر کاهش یابد، غلظت تعادلی  در حالت تعادل𝐶𝑂𝐶𝑙2    چند مول بر

 خارج(  ۹۴شود؟)ریاضی لیتر می

۱)۴   ۲)۳   ۳)2.5    ۴)1.5 

 

 

ها را در حالت تعادل در یک ظرف دو لیتری دربسته در دمای معین نشان  ها و فراوردههای شکل زیر که مقدار واکنش دهندهبا توجه به دادهتست:  

 اند.( ی شکلدهد، ثابت تعادل کدام است و اگر بتوانیم حجم ظرف را در دمای ثابت، به نصف کاهش دهیم، چه اتفاقی روی خواهد داد؟ )همه مواد گازمی

𝐴2 + 𝑋2 → 2𝐴𝑋 (۹۷)داخل 

۱ )2.5 ∗  شود. ، وضعیت تعادل حفظ می10−3

۲ )1.66 ∗  شود.  وضعیت تعادل حفظ می 10−3

۳ )2.5 ∗  شود.  تعادل در جهت رفت جابجا می 10−3

۴ )1.66 ∗  شود.  ، تعادل در جهت برگشت جابجا می10−3
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 افزودن گاز خنثی به ظرف 

 کند. )مانند گازهای نجیب و ...( در این قسمت منظور از گاز خنثی گازی است که در واکنش اثری نداشته و شرکت نمی

کند،  یابد. اما باید به این نکته مهم دقت شود که با این کار غلظت هیچ یک از مواد تغییری نمی در این حالت فشار ظرف افزایش می  حجم ثابت ظرف:

 شود. ماند. پس تعادل جابجا نمیزیرا تعداد مول و حجم ظرف ثابت مانده است و در نتیجه غلظت آنها بدون تغییر می

 مانده و فقط فشار گاز اضافه شده ابعث افزایش فشار ظرف شده است.  در اینجا فشار جزیی هر گاز اثبت

 اثر تغییر دما 

افزایش یابد  اگر در سامانه تحت تعادل تغییری در دما ایجاد شود، در نتیجه آن واکنش به سمت کاهش اثر این تغییر خواهد شد. به عنوان مثال اگر دما 

انه در جهت مصرف بیشتر دما)گرما( خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که واکنش گرماگیر )انرژی به صورت گرما به سیستم داده شود( سام

 شود سمت گرماده واکنش بیشتر انجام شود.  شود. عکس این مطلب هم درست است. کاهش دما باعث میبهتر و بیشتر انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهد شد. به عنوان مثال در یک واکنش گرماده افزایش دما باعث    (𝐾)تغییر دما در یک واکنش تعادلی باعث تغییر در مقدار ثابت تعادل    نکته:

 خواهد شد و برعکس.  (𝐾)کاهش مقدار ثابت تعادل  

، اما این افزایش سرعت  دهدایش میافزایش دما سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت را افز باید به این موضوع دقت کنیم که    :مهم   نکته

دهد. در نتیجه واکنش در جهت گرماگیر افزایش سرعت بیشتری خواهد بیشتری دارد، بیشتر افزایش می  (𝐸𝑎)واکنش را در جهتی که انرژی فعالسازی 

 داشت. 
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 ها پاسخ دهید. دهد، به پرسشبا توجه به جدول زیر که اثر دما بر ثابت تعادل را نشان می

2𝑆𝑂3(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

 

 آ( میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟چرا؟ 

 دهد؟ چه تغییری کرده است؟ این تغییر، جابه جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می Kپ( با افزایش دما 

 

Δ𝐻ت( اگر برای این واکنش   >  را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنید.   Kجابجا شدن تعادل و افزایش  باشد، 0

 

 مثال: واکنش زیر را در نظر بگیرید:

𝑁2𝑂4(𝑔) ⇋ 2𝑁𝑂2(𝑔)               Δ𝐻
0 = 57.2 𝑘𝐽 

 دهد. شکل زیر مخلوط تعادلی باال را در دو حالت مختلف نشان می

 است؟چرا؟ به نظر شما کدام شکل برای دمای باالتر 

 شود؟تعادل در اثر تغییر دما در کدام جهت جابجا می

 اثر افزایش یا کاهش حجم بر این مخلوط را بررسی کنید.

 بو است.  رنگ و بیگازی بی 𝑁2𝑂4ای رنگ و  گازی قهوه𝑁𝑂2  نکته:

 𝑁2𝑂4(𝑔)به این موضوع حتما توجه شود که در این واکنش با کاهش حجم ظرف واکنش به سمت تعداد مول گازی کمتر یعنی تولید    نکته مهم:

کاهش یافته است اما  𝑁𝑂2(𝑔)یابد. اما به این موضوع بسیار مهم توجه کنید که اگرچه تعداد مول  کاهش می  𝑁𝑂2(𝑔)رود. در نتیجه مقدار  پیش می

یابد و در نتیجه رنگ ظرف که به غلظت مربوط است )ونه تعداد مول گاز  اندازه کاهش حجم نبوده و در نتیجه غلظت این گاز افزایش میاین کاهش به  

𝑁𝑂2یابد.  ( افزایش می 
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3𝐴(𝑔)های جدول روبرو که به واکنش تعادلی گازی  تست: با توجه به داده + 𝐵(𝑔) ⇋ 2𝐶(𝑔)  طلب درست  در سه دمای مختلف مربوط است، کدام م

 (۸۷است؟)ریاضی 

 شود. ( با کاهش دما، واکنش در جهت برگشت جابجا می۱

 ( واکنشی گرماگیر و با افزایش آنتالپی همراه است.  ۲

 در این واکنش، بسیار بیشتر است.   3[𝐵][𝐴]از مقدار   2[𝐶]( مقدار  ۳

 است.  تربزرگها ها در آن نسبت به فراوردهواکنش دهنده پیوندهای   Δ𝐻( مجموع ۴

2𝑆𝑂2(𝑔)های جدول زیر که به واکنش تعادلی گازی تست: با توجه به داده + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑆𝑂3(𝑔)    تجربی است؟  نادرستمربوط است، کدام مطلب(

 خارج( ۹۰

۱)Δ𝐻 .واکنش منفی است 

 شود. درجهت برگشت جابجا می( با افزایش دما، تعادل ۲

 شود.( واکنش گرماده است و افزایش دما سبب کاهش سرعت آن می۳

 ( انرژی فعالسازی واکنش در جهت رفت کمتر از مقدار آن در جهت برگشت است.۴

  ۹۱شود؟)تجربی  گشت جابجا میتست: کدام واکنش تعادلی، از نوع همگن است و براثر افزایش دما در جهت رفت و بر اثر افزایش فشار، در جهت بر

 خارج(

۱)2𝑁𝑂2(𝑔) ⇋ 𝑁2𝑂4(𝑔), Δ𝐻 < 0   ۲)𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇋ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔), Δ𝐻 > 0 

۳)𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) ⇋ 2𝐻𝐶𝑙(𝑔), Δ𝐻 < 0  ۴)2𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑔) ⇋ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔), Δ𝐻 > 0 

 

2𝐴𝐵3(𝑔)نسبت به دما در واکنش تعادلی    (𝐾)تست: اگر روند تغییر ثابت تعادل   ⇋ 𝐴2(𝑔) + 3𝐵2(𝑔)    به صورت نمودار روبرو باشد، کدام گزینه

 خارج( ۹۲درباره این واکنش درست است؟)تجربی 

 ( انرژی فعالسازی آن در جهت برگشت بیشتر است. ۲ و کاهش آنتالپی همراه است. تعداد مول گازی( با افزایش ۱

همراه    تعداد مول گازی( در جهت برگشت گرماده بوده، با کاهش  ۴  یابد. کاهش می 𝐴2( با افزایش دما مقدار  ۳

 است.

 

𝐾(𝑚𝑜𝑙−1. 𝐿)  دما(℃) 

۲ ∗ ۱۰۲۴ ۲۵ 

۲.۵ ∗ ۱۰۱۰ ۲۲۷ 

۲.۵ ∗ ۱۰۴ ۴۳۶ 
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 (۹۴تست: چند مورد از مطالب زیر همواره درست است؟)تجربی 

 یابد.  همه گازها افزایش میدر اثر کاهش حجم سامانه غلظت   -

 است. های گرماگیر، انرژی فعالسازی واکنش برگشت از واکنش رفت، کمتردر واکنش -

 شود. تر شدن ثابت تعادل میهای تعادلی سبب افزایش سرعت آنها و بزرگافزایش دما در واکنش -

 های شیمیایی، استفاده از کاتالیزگرها را یافتند. ی واکنشها در جستجوی راهی برای افزایش سرعت همهشیمیدان  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

𝐴𝑋2(𝑠)برای واکنش  Kشود. اگر مقدار لیتری دربسته گرما داده می ۵ظرف در یک  𝐴𝑋2(𝑠)مول از   ۲تست:  ⇌ 𝐴(𝑔) + 𝑋2(𝑔) ۱۰۰℃، در دمای 

.𝑚𝑜𝑙2)  1−10و  4−10، به ترتیب برابر  ۳۰۰℃و   𝐿−2)    باشد، غلظت تعادلی𝑋2(𝑔)    است؟ )داخل   ۱۰۰℃، به تقریب چند برابر آن در  ۳۰۰℃در

۹۷ ) 

۱ )۲۵.۴   ۲)۳۱.۶   ۳)۱۰۰   ۴)۱۰۰۰ 

 

 

مول گاز نیتروژن در دمای معین، به حالت تعادل قرار دارند. ثابت این    ۲مول گاز هیدروژن و    ۲مول گاز آمونیاک،    ۱ای،  لیتری دربسته  ۲تست: در ظرف  

.𝐿2تعادل برابر   𝑚𝑜𝑙−2  ...... و واکنش در جهت ..................... ..... جابجا ........................ است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانه واکنش، ثابت تعادل 

𝑁2(𝑔))شود.  می + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔), Δ𝐻 <  (۹۸)داخل  0

 ماند. رفت، ثابت می۰.۱۶( ۲   شود. رفت ، بزرگتر می۰.۲۵( ۱

 ماند، برگشت، ثابت می۰.۱۶( ۴   شود. برگشتتر می، کوچک ۰.۲۵( ۳

 

𝑇2   (𝑇1و   𝑇1تست: یک واکنش فرضی گازی در دو دمای   > 𝑇2) ( ۹۹شود. کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ )خارج انجام می 

 است.   𝑇2مقدار آن در دمای  کمتر از  𝑇1آ( کمینه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش در دمای  

 ها وابسته است. ها و فراورده، به تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده𝑇2و   𝑇1ب( تفاوت سرعت واکنش در دمای 

 است.   𝑇2بیشتر از دمای   𝑇1ها در دمای  ها به فراوردهدهندهسرعت تبدیل واکنشپ( اگر واکنش گرماده باشد، 

 ها در این دو دما برابر است.  ها به فراوردهباشد، درصد تبدیل واکنش دهنده 𝐸𝑎کمتر از  𝑇2و 𝑇1ها در دماهای  دهندهت( اگر انرژی ذرات واکنش

 ( پ، ت ۴   ( ب، ت ۳   ( آ، ب ۲   ( آ، پ ۱
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 اثر کاتالیزگر 

یابد. اما نکته مهم در اینجا این است که  زایش کاتالیزور انرژی فعالسازی واکنش کاهش یافته و سرعت واکنش افزایش میدر فصل قبل بیان شد که با اف

  یک نسبترا به    ثابت سرعت رفت و برگشتدهد. در نتیجه کاتالیزگر  کاهش می  یک میزانرا به    انرژی فعالسازی رفت و برگشتکاتالیزگر میزان  

 دهد.  شود. اما زمان رسیدن به تعادل را کاهش میدهد و در نتیجه هیچ تغییری در ثابت تعادل ایجاد نمیافزایش می

دهد، در نتیجه ثابت تعادل واکنش که  چون افزودن کاتالیزور سرعت )در واقع ثابت سرعت( واکنش رفت و برگشت را به یک نسبت افزایش می  نکته:

 ماند.  ت سرعت است، بدون تغییر باقی میبرابر نسبت این دو ثاب

 شود.  تر برقرار میهای تعادلی در اثر افزودن کاتالیزور یا نبود آن یکسان است. اگرچه در اثر افزودن کاتالیزور تعادل سریعدر واقع غلظت

 

 

 ( ۸۷است؟)ریاضی  نادرستتست: کدام مطلب 

 شود. های تعادلی نمی( کاتالیزور، سبب جابجا شدن واکنش۲ کند.  های شیمیایی با تغییر دما، تغییر میثابت تعادل (۱

 اند.همراه  تعداد مول گازیهای تعادلی گرماده و با کاهش برخی از واکنش (۳

 شود.  با افزایش حجم تعادل به سمت گرماده جابجا می( ۴

2𝑆𝑂2(𝑔)تست: در واکنش تعادلی   + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂3(𝑔), Δ𝐻 <  (۹۸)داخل شود؟جا شدن تعادل در جهت رفت میکدام مورد سبب جابه   0

 به کار بردن کاتالیزگر پ(  ب( افزایش دما   آ( افزایش فشار 

 گاه ث( وارد کردن اکسیژن اضافی به واکنش  گاه ت( افزایش حجم واکنش

 ( ب، پ، ت۴  ( ب، پ، ت۳   ث ( آ، ۲   ( آ، ب ۱

4𝐻𝐶𝑙(𝑔)ش  تست: در واکن + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝐻2𝑂(𝑔) + 2𝐶𝑙2(𝑔), 𝐾 = 10𝐿.𝑚𝑜𝑙
به ترتیب از راست به چپ با افزایش کدام عامل و یا دو    1−

 (۹۸برابر کردن غلظت موالر کدام ماده تاثیر بیشتری بر جابجایی تعادل به سمت راست دارد؟ )خارج 

 𝐻𝐶𝑙( فشار،  𝑂2  ۴( فشار،  𝐻𝐶𝑙  ۳(حجم،  𝑂2   ۲حجم   (۱
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 های تعادلی در صنعت ای از کاربرد واکنشفرایند هابر، نمونه

از این رو در بدن همه گیاهان و جانوران وجود دارد.   هاست.ها و هورمونها، نوکلئیک اسیدها، ویتامیننصرهای سازنده و اصلی پروتئیننیتروژن یکی از ع 

:)نیتروژن دو اتمی با ساختار  𝑁 ≡ 𝑁: در مقیاس صنعتی    ℃196−نیتروژن خالص با دمای جوش   دهد.درصد هوا را تشکیل می  ۷۸بوده، ناقطبی و    (

 آید. ر جزءبه جزء هوای مایع بدست میاز تقطی

تجاری  -دار است که در تهیه کودهای شیمیایی، مواد منفجره و مواد شیمیایی صنعتیای بسیار پرارزش و مهم، پرکاربردترین ترکیب نیتروژنآمونیاک ماده

س هابر موفق به این کار  های بسیاری تالش شد تا این ماده با استفاده از نیتروژن و هیدروژن تولید شود، تا اینکه سرانجام فریترود. سالبسیاری بکار می

 شد.  

 واکنش تولید آمونیاک به صورت زیر است:

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔)                  Δ𝐻
0 = −92𝑘𝐽 

Δ𝐻)شود میزان آنتالپی منفی است، در نتیجه واکنش گرماده  طور که مشاهده میدر این فرایند همان < باشد. همچنین به دلیل تفاوت در می  (0

ر داریم یابد، در نتیجه انتظاتعداد مول گازی در دو طرف، انتظار داریم که فشار تعادل را جابه جا کند. در این واکنش چون تعداد مول گازی کاهش می

 رود.  که با افزایش فشار واکنش به سمت راست )تولید محصول بیشتر( پیش برود. در نتیجه در فرایند هابر فشار تا جایی که ممکن است باال می

رود. پس به نظر  از طرف دیگر چون فرایند گرماده است، در نتیجه انتظار داریم که در اثر افزایش دما، واکنش به سمت چپ )تولید مواد اولیه( پیش ب 

دانیم که با کاهش دما سرعت هر دو واکنش رفت و  رسد برای افزایش بازدهی باید دما را کاهش دهیم. اما این واکنش سرعت بسیار کمی دارد. میمی

د که ممکن است اصال به  یابرود، ولی سرعت واکنش آنقدر کاهش مییابد، در نتیجه اگرچه بازدهی واکنش در هنگام تعادل باالتر میبرگشت کاهش می

 ای نداشته باشد.  تعادل نرسیده و فایده

 برحسب زماننمودار اثر تغییر دما بر غلظت فراورده  

 

 

کمتری خواهیم داشت ولی به این مقدار بازده خواهیم رسید. افزودن کاتالیزورها نیز   شود که اگرچه بازدهدر فرایند هابر، واکنش در دماهای باال انجام می

تر به تعادل رسیده و آمونیاک  کند تا در دماهای به نسبت کمتری، فرایند سریع تر انجام گیرد. در واقع کاتالیزور کمک میشود که تعادل سریع ب میموج

 آید.  تر بدست میبیشتر و ارزان  𝑁𝐻3(𝑔)تشکیل شود، در نتیجه 

اتمسفر تا حدی از اثر  ۲۰۰شود. افزایش فشار تا ، تعادل به سرعت برقرار میدر حضور کاتالیزور آهن ۵۵۰℃دهد که در دمای  آزمایش نشان می نکته:

 دهد.  مخلوط تعادلی را آمونیاک تشکیل می  مولی درصد ۲۸نامطلوب و ترمودینامیکی دما می کاهد. در این شرایط تنها 
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دهند. به این  کنند تا آمونیاک مایع شده و از ظرف خارج شود و سپس مجدد واکنش را ادامه میدر این فرایند به صورت مداوم ظرف را سرد می نکته:

 شود که واکنش تا کامل شدن پیش برود.  صورت واکنش به سمت تولید بیشتر آمونیاک و افزایش بازده آن خواهد رفت. این کار تاحدی انجام می

 

𝑁2(𝑔)های جدول زیر که به تعادل گازی  تست: با توجه به داده + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔)  (۸۹مربوط است، کدام مطلب درست است؟)ریاضی 

 ها بیشتر است.های پیوندی واکنش دهندهها از مجموع انرژی ( مجموع انرژی پیوندی فراورده۱

واکنش    Δ𝐻تر و  ها نزدیکورده، به سطح انرژی فرادر نمودار انرژی پیشرفت قله نمودار  (  ۲

 مثبت است.

 یابد. ( در دمای ثابت با افزایش فشار ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش می۳

 یابد.  ( در فشار ثابت با افزایش دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش می۴

 

𝑁2(𝑔)کدام مطلب درباره واکنش تعادلی  تست:  + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔), Δ𝐻 = −92𝑘𝐽 (۹۱است؟)ریاضی  نادرست 

 بدست آورد.   تقطیر جز به جز هوای مایعتوان از الزم برای این واکنش را می نیتروژن( ۱

 است. 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 92−تشکیل آن، برابر   Δ𝐻0( تشکیل آمونیاک گرماده بوده و ۲

 دهند. ( آهن، سرعت رسیدن به این تعادل را افزایش می۳

 شود.های رفت و برگشت میافزایش دما، سبب جابجا شدن تعادل در جهت برگشت و نیز افزایش سرعت واکنش( ۴
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 (۹۲از فرایند هابر است؟)ریاضی  نادرستتست: کدام مطلب، توصیفی 

 شود. به عنوان کاتالیزور مناسب استفاده می 𝐴𝑙( از ۱

 گیرد. است در فشار و دمای باال انجام می( با وجود گرماده بودن واکنش، تا آنجا که ممکن ۲

 واکنش بر اثر مایع کردن از سامانه واکنش است.  های اصلی آن خارج کردن فراورده(از ویژگی۳

 (روش صنعتی برای ساختن آمونیاک از واکنش مستقیم گازهای نیتروژن و هیدروژن است. ۴

 

شوند و با خارج کردن مقداری از ش به ترتیب از راست به چپ دستخوش کدام تغییر میو سرعت واکن  Kتست: در فرایند هابر با افزایش دما مقدار  

 (۹۴)تجربی شود.سرعت واکنش رفت ................ نسبت به واکنش برگشت میآمونیاک 

 بیشتر   -کاهش  -(افزایش۴ کمتر  -افزایش -(کاهش۳ کمتر - افزایش -(افزایش۲ بیشتر - افزایش-(کاهش۱

 (۹۷تست: با توجه به شکل داده شده، چند تعداد از مطالب زیر، درست است؟)خارج 

 های موفق برای انجام این واکنش، به اهدای جایزه نوبل شیمی، ختم شد.  تالش -

 رسد.  این واکنش به گونه کامل پیشرفت ندارد و در دمای معین به حالت تعادل می -

 شود.  مول نیتروژن مصرف می ۳مول هیدروژن و  ۴.۵مول آمونیاک تولید شود،  1.5اگر  -

 توان بازده درصدی واکنش را افزایش داد.  گاه، میبا افزایش پیوسته فشار و دما در واکنش -

۱ )۱   ۲)۲ 

۳)۳   ۴)۴ 

 

اند. حداکثر چند گرم آمونیاک، در ظرف  مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یکدیگر واکنش داده شده  ۳۰مول گاز نیتروژن و    ۱۰تست:  

𝑁)واکنش تشکیل خواهد شد؟   = 14,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۸)خارج 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)  

۱ )۹۵.۲   ۲)۱۲۹.۲   ۳)۱۷۰   ۴)۳۴۰ 
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 شیمیایی هایارزش فناوری

طور یکسان در جهان توزیع  ، مرمر و فیروزه از جمله منابع شیمیایی ارزشمندی هستند که بهالسنگ و معادن مس، آهن، ط فت خام،گاز طبیعی، زغالن

 .دلیل برخی کشورها صادرکننده این منابع و برخی دیگر واردکننده آنها هستند ینهم اند. بهنشده

برداری از ترین راه بهرهآید، خام فروشی نام دارد. برای نمونه فروش نفت خام سادهفراوری و به همان صورتی که از طبیعت بدست میفروش منابع بدون 

بیشتری   های پتروشیمیایی مانند آمونیاک، سولفوریک اسید، متانول، بنزین و ...... سود توان با پاالیش و تبدیل آن به فراوردهلی میاین منبع طبیعی است و

بدست آورد. خام فروشی برای منابع معدنی مانند سنگ معدن آهن، مس، روی و حتی منابع کشاورزی مانند پنبه نیز صادق است. حتی خالص سازی  

 هم در قیمت تمام شده موادی مانند مس بسیار موثر است.  

 کنید.  های حاصل از نفت خام و قیمت تقریبی آنها را مشاهده میدر زیر برخی فراورده

 

 .کار بردن دانش برای حل یک مسئله در صنعت یا زندگی روزانه برای رسیدن به هدفی خاص دانستتوان بهفناوری را می

 .شودوری اقتصاد یک کشور می کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره به
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 های آلی گروه عاملی، کلید سنتز مولکول 

سرطان، الیاف، سوختهای دوستدار محیط    ها، داروهای ضدها، خوشبوکنندههای شیمیایی، سنتز مواد نو از جمله رنگدانهترین فناوریبخشاز لذتیکی  

 .زیست و مواد هوشمند است

دانید که اغلب مواد آلی شامل  مینند.  کتر، مواد شیمیایی دیگر را تولید میسنتز یک فرایند شیمیایی هدفمند است که در آن با استفاده از مواد ساده

تواند با تغییر ساختار یا ایجاد  کنند. تولید یک ماده آلی جدید میمی  ینهایی که خواص و رفتار مواد آلی را تعیهای عاملی گوناگون هستند. گروهگروه

 د. یکی از انواع سنتز استر از واکنش یک اسید آلی با یک الکل است.  یک یا چند گروه عاملی همراه باش

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑅′𝑂𝐻
𝐻2𝑆𝑂4
→   𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅′ + 𝐻2𝑂  

 مثال: واکنش تولید اتیل بوتانوات

 

در نمودار زیر برخی ها در صنایع پتروشیمی است.  ترین خوراکشود. این گاز یکی از مهماز اتن مواد آلی گوناگون پرمصرف و اغلب ارزشمند تهیه می

 شود. جاهاهی خالی را پر کنید.  محصوالت حاصل از اتن مشاهده می
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های عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد، ساخت  دیهی است هرچه نوع و شمار گروهبد. کنیدر نمودار زیر تبدیل برخی مواد آلی به یکدیگر را مشاهده می

تر و فناوری کارآمدتری نیاز دارد. توجه داشته باشید که بازده واکنش، هزینه مواد و انرژی مصرف شده برای تولید  آن دشوارتر بوده و به دانش پیشرفته 

 .بستگی داردکاررفته ماده هدف به نوع واکنش و فناوری به

 

 ساخت بطری آب

کنند. سپس این پلیمر را شود. برای ساخت این بطری، نخست پلیمر آن را تهیه میساخته می  (PET)بطری آب از پلیمری به نام پلی اتیلن ترفتاالت  

 ریزند تا به شکل بطری مورد نظر درآید.  ای میهای ویژهها در قالببه همراه برخی افزودنی

 کنید. در زیر فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب را مشاهده می

 

 در مورد نوع و مونومر سازنده آن توضیح دهید. همچنین نحوه تولید آن را نشان دهید.  
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 ( ۹۸عاملی مشابه کدام پلیمر، خواهد داشت؟)ریاضی تست: با توجه ساختار الکتیک اسید، پلیمر به دست آمده از آن، گروه 

 اتیلن ترفتاالت ( پلی۴   اتن (پلی۳   (سلولز ۲   ( کوالر  ۱

 

ز یک سری مواد اولیه موجود در نفت در نتیجه برای تولید این مواد باید امونومرهای این پلیمر اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید در نفت خام وجود ندارند.  

 خام استفاده کرد.  

 توان بنزن، اتن، پارازایلن و .... را بدست آورد.  دهد که از تقطیر نفت خام میبررسی نشان می

دار،  های ستارهشود. با توجه به تفاوت دو ترکیب و عدد اکسایش کربنبرای تولید ترفتالیک اسید از پارازایلن با یک واکنش دهنده مناسب استفاده می

 باید از یک )اکسنده/کاهنده( استفاده کرد.  

 

 کند.  ن را با بازده نسبتا خوب به ترفتالیک اسید تبدیل میکه محلول گرم و غلیظ آن در شرایط مناسب پارازایلای است پتاسیم پرمنگنات اکسنده

 واکنش تولید ترفتالیک اسید از پارازایلن به صورت زیر است. 

 

 ها در این واکنش به چه صورت است؟ آ( تغییر عدد اکسایش

 ب( انرژی فعالسازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟
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آن، باز هم شرایط تبدیل پارازایلن به    الیبا وجود غلظت با  .شودهای دیگر میاست و سبب اکسایش گونهای اکسنده  پی بردید که یون پرمنگنات گونه

شده است اما بازده همچنان    ینجام واکنش تأمنمگر آنکه دمای مخلوط واکنش افزایش یابد. با افزایش دما اگرچه شرایط ا.  شودمین  ینترفتالیک اسید تأم

های فراوان دریافته اند که استفاده  ها با پژوهشدان شیمی  .دهد که اکسایش پارازایلن به ترفتالیک اسید دشوار استمطلوب نیست. همه اینها نشان می

 تواند راهگشا باشد.  از اکسیژن هوا و کاتالیزگرهای مناسب می

 شود.  به عنوان اکسنده استفاده می   پتاسیم پرمنگنات رقیقاز واکنش اتن با گلیکول( برای تهیه دومین واکنش دهنده )اتیلن 

𝐻2𝐶 = 𝐶𝐻2 + 𝐾𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞) →
    𝑂𝐻   𝑂𝐻
|        |

𝐻2𝐶 − 𝐶𝐻2

+  فروارده های  دیگر

 اتیلن ترفتاالت را سنتز کرد.   توان با اتجام واکنش اتیلن گلیکول با ترفتالیک اسید پلیاکنون می

 

و در نتیجه پسماند آنها تهدیدی جدی برای محیط شود.  ن پلیمر همانند پلیمرهای سنتزی ماندگاری زیادی دارد و در طبیعت به کندی تجزیه میای

 رود.  زیست به شمار می

 (۹۸توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟)داخل تست: از اکسایش کدام ترکیب می

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

32 

   PETبازیافت 

هایی مانند چگالی کم، نفوذناپذیری نسبت به هوا و آب، ارزان  توان یکی از نتایج خالقیت و نوآوری بشر دانست. این مواد به دلیل ویژگیها را میپالستیک

مواد در جهان تولید    میلیون تن از این  ۴۰۰اند، به طوری که ساالنه حدود  بودن و مقاومت در برابر خوردگی، کاربردهای وسیعی در زندگی پیدا کرده

 ناپذیر است. در نتیجه بازیافت آنها اجتناب ناپذیر است.  این پالستیک ها زیست تخریب شود. می

 ( ۹۸اند؟)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست تست: 

 مصرف، بازیافت کرد.توان پس از اتیلن ترفتاالت را میب( پالستیک پلی  پذیرند. تخریبها، زیستآ( به گونه معمول، بیشتر پالستیک

 آید. ای از نتایج خالقیت بشر به شمار میها، نمونهپ( دسترسی به پالستیک

 های آنها است.  ها در برابر آب و هوا، از ویژگیت( چگالی باال و نفوذناپذیری پالستیک 

 (ب، پ، ت ۴  (آ، ب، پ ۳   ( ب،ت۲   (ب، پ۱

 

و شو و تمیز کردن، ذوب کرده و دوباره از آنها برای تولید وسایل و ابزار دیگر استفاده کرد.  های بازیافت این است که آنها را پس از شستیکی از راه

های کوچک به نام پرک تبدیل و برای تولید مواد پالستیکی دیگر  توان آنها را خرد کرده و به تکهد از شست و شوی مواد پالستیکی میهمچنین بع

 استفاده کرد.  

 

می دشوار  بسیار  کاری  که  است  سازنده  مونومرهای  به  پسماندها  برگرداندن  دیگر  راه  آنهیک  بازیافت  آن،  باالی  حجم  دلیل  به  اما  و باشد.  ضروری  ا 

توان آنها را برای تولید پلیمرها به  شود، موادی که میدهد و به مواد مفیدی تبدیل میدر شرایط مناسب با متانول واکنش می PETناپذیر است. اجتناب 

 توان انجام داد؟ برای تولید متانول در مقیاس صنعتی چه میکار برد. 

ا که این الکل کاربردهای زیادی در  نجتوان آن را از چوب تهیه کرد. از آعضو خانواده الکلها است که میترین  رنگ، بسیار سمی و سادهمتانول مایعی بی

کاتالیزگر صنایع گوناگون دارد باید آن را در مقیاس صنعتی تولید کرد. در صنعت گاز کربن مونوکسید را با گاز هیدروژن در شرایط مناسب و در حضور  

 : یایی این واکنش به صورت زیر استدهند. معادله شیمواکنش می

𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔)
30−50𝑎𝑡𝑚/ 350℃  , کاتالیزگر
→                  𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙)  

از این رو نخست باید آنها را تولید و سپس به متانول تبدیل کرد. برای تهیه گازهای کربن  مواد واکنش دهنده برای این واکنش در دسترس نیستند 

 .واکنش گاز متان با بخار آب در حضور کاتالیزگر بهره بردتوان از مونوکسید و هیدروژن می

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)
کاتالیزگر   ℃450−550
→            𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 
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ها برای افزایش ایمنی، بخش قابل توجهی از آن در این میدانشود.  های نفتی به فراوانی یافت میگاز متان سازنده اصلی گاز طبیعی است که در میدان 

یجه تبدیل آن به  پذیری بسیار کمی دارد. زیرا این ترکیب سیرشده است و تمایل زیادی به انجام واکنش ندارند. در نتسوزانند. گاز متان واکنشرا می

دلیل اهمیت متانول در صنایع گوناگون از یک سو و ارزان بودن گاز متانول فرایندی دشوار است که انجام آن به دانش و فناوری پیشرفته نیاز دارد. به  

 پیدا کرد.  های شیمیایی زیادی در حال انجام است تا بتوان روشی برای تبدیل گاز متان به متانول  پژوهشمتان از سوی دیگر،

 

 های سودمند تبدیل شود.  های واکنش دهنده به فراوردهتر است که شمار بیشتری از اتمیک واکنش شیمیایی هنگامی از دیدگاه اتمی به صرفه نکته:

 ۱۴۰۰کنکور 
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