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گازی تعادل در 𝑵𝟐(𝒈)اگر + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ←
→ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)و آمونیاک مقدار لیتری یک ظرف در

ترتیب به تعادل حالت در هیدروژن و باشد،1و11و7/1نیتروژن است؟)Kگرم (H=1  , N=14کدام

𝟐 𝟓 × ⁄الف)𝟏𝟎−𝟑

𝟏 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑⁄ ب)

𝟐 × ج)𝟏𝟎𝟐

𝟒 ×  د)𝟏𝟎𝟐

سربسته5PClمول1/0 ظرف در تعادل10را برقراری تا 𝑷𝑪𝒍𝟓(𝒈)لیتری ↔ 𝑷𝑪𝒍𝟑(𝒈) +

𝑪𝒍𝟐(𝒈)مقدار که صورتی در کنیم. می تعادل5PClگرم حالت باشد،00/0در کنید.Kمول محاسبه را

010/0017/0010/00000/0
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وسیله به الکتریکی انرژی تولید یا شیمیایی تغییر یک انجام برای الکتریکی انرژی از استفاده علم

گویند. الکتروشیمی شیمیایی های واکنش
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: الکتروننکته دیگر فلز به نسبت فلز کدام که این اما بدهند دست از الکترون دارند دوست فلزها اصوالً

داده نشان ها آزمایش مثالً شود می مشخص آزمایش طریق از است( تر کاهنده )یعنی است تر دهنده

آزاد را مس یون تواند می آهن که ندارد.است آهن یون کردن آزاد توانایی مس اما کند

𝑭𝒆 + 𝑪𝒖𝑪𝒍𝟐 → 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐 + 𝑪𝒖

𝑭𝒆 + 𝑪𝒖𝟐+ → 𝑭𝒆𝟐+ + 𝑪𝒖

𝑪𝒖 + 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐 →× 

قدرت یا و است بیشتر مس از آهن )کاهندگی( دهی الکترون قدرت که گیریم می نتیجه باال مثال از

شده مشخص تجربی طریق از همچنین است. بیشتر آهن یون از مس یون )اکسندگی( گیری الکترون

نتیجه توان می پس کند احیا را مس یون تواند نمی نقره اما کند احیا را نقره یون تواند می مس که است

ا قدرت مس یون به نسبت نقره یون یا و است دهنده الکترون نقره به نسبت مس که گیگرفت ریلکترون

از فلزات یون گیری الکترون قدرت یا و فلزات دهندگی الکترون قدرت مقایسه برای دارد بیشتری

( الکترودی پتانسیل نام به شود.°Eمفهومی می استفاده )

الکترودی) پتانسیل از°Eتعریف یونی محلول با )الکترود( فلزی تیغه یک که است پتانسیلی (:اختالف

)الکت خود گویند(جنس می سلول نیم مجموعه کل )به کند می ایجاد رولیت(
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 °Eنکات

1-E°فلزات مانند دارند زیادی دهی الکترون که عناصری مورد در باشد صفر یا منفی و مثبت تواند می

و دوم و اول وALگروه آهن و روی منفی°Eو خود یونی محلول به نسبت فلزی تیغه یعنی است منفی

و است یعنی°Eتر است مثبت جیوه و پالتین و نقره و طال و مس : مانند )ضعیف( هیدروژن زیر فلزات

است. تر مثبت خود یونی محلول به نسبت فلزی تیغه

محاسبه-0 برای مستقیمی الکترود°Eراه نام به الکترودی از همین برای نیست دسترس در عناصر

بق و کنند می استفاده استاندارد یا هیدروژنشاهد استاندارد الکترود سنجند می آن به نسبت را ها گونه یه

(SHEموالر یک محلول در که است پالتینی الکترود یک )HCLفشار با هیدروژن گاز و داشته قرار

دماها ی همه در و قرارداد حسب بر هیدروژن کاهش پتانسیل شود می داده عبور آن از اتمسفر یک

باشد. می صفر برابر

جدولی-0 در ترتیب°Eاگر به را الکترون گرفتن حسب بر ها گونه دهیمنزولیتمام قرار یکدیگر زیر

عناصر الکتروشیمیایی سری جدول یا استاندارد کاهشی پتانسیل جدول آن به که آید می بدست جدولی

آید می بدست

دارای-1 دارند قرار جدول پایین که هایی گونه به نسبت دارند قرار جدول باالی در که هایی  °Eگونه

تمایل آنها چپ سمت های گونه و هستند تری هایبیشتریمثبت )اکسنده الکترون گرفتن وقویبرای )

تمایل آنها راست سمت ی )کاهندگیکمگونه الکترون دادن دست از برای دارند.(ضعیفتری

سمت-5 گونه جدول این سمتچپدر ی گونه با تواند می جدول واکنشراستباالی تر پایین عناصر

نیست پذیر امکان آن برعکس اما کند( )احیا دهد

جدول-0 این است.°Eدر شده تنظیم )احیا( الکترون گرفتن حسب بر ها واکنش نیم تمام

کاه-7 راست سمت های گونه جدول این هرچهدر که طوری به هستند اکسنده چپ سمت های گونه و نده

E°.است تری ضعیف ی اکسنده آن چپ سمت گونه و تر کاهنده آن راست سمت گونه باشد تر منفی

است.-0 تری ضعیف اکسنده آن یون باشد تر کاهنده فلز یک هرچه

فشار-9 یعنی گازها مورد در )صفر( استاندارد مورد1atmکلمه در وو موالر یک غلظت ها محلول

است.05°دمای

+°Eاگر-10 از الکترون گرفتن برای فلز آن کاتیون تمایل که است معنی بدان بود مثبت بیشترHفلزی

بالعکس. بود منفی اگر و است هیدروژن یون به نسبت تری قوی اکسنده پس است
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هیدروژن به نسبت فلز این گیریم می نتیجه کرد آزاد هیدروژن گاز و دهیم قرار اسید یک در را فلزی اگر

+ لحاظ از ...... لحاظ از آن فلزی یون و دارد بیشتری ...... است.Hقدرت تر ضعیف

کاهندگی اکسندگی–الف( ب( کاهندگی–اکسندگی

کاهندگیج اکسندگی–( د( اکسندگی–کاهندگی

فلزات-11 عناصر°E)پایینترمحلول ظروف در توان می فقط را تر( نگهداری°E)باالترمنفی بیشتر(

.کرد
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مولی ترتیبجرم به منیزیم و است.01و01مس
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هنر از ای جلوه شیمی : سوم ماندگاری،فصل و زیبایی
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 نکاتی در مورد شعاع

 

بطور کلی برای مقایسه شعاع دو اتم ابتدا به دوره آن توجه میکنیم هر کدام دوره بیشتر شعاع بیشتر -0  

اگر دوره ها مساوی بود هر کدام عدد اتمی کمتری داشت شعاع بیشتری دارد.   
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ما با شعاع یونها  رابطه عکس دارد.ا  
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تر فصل چهارم : شیمی راهی به سوی آینده ای روشن  
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تحمیل شود تعادل در جهتی پیش می رود که آن تغییر اگر در یک واکنش تعادلی تغییری  :ه لیصل لوشاتا

 تحمیل شده را از بین ببرد یا به کمترین مقدار ممکن برسد.

 نکته : برطبق اصل لوشاتیله اضافی باید مصرف و کمبود باید جبران شود.

تغییر غلظت باعث جابجایی تعادل می شود اما بر ثابت تعادل اثری ندارد. اثر غلظت : -1  

A+Bش تعادلی در واکن ←
→C+D خواهیم داشت 

A+B ←
→C+D 

[A]↑ => [B]↓, [C]↑, [D]↑ 

[B]↑ => [C]↓, [D]↓, [A]↑ 

اثر دما :دما در واکنش های گرماده مانند یک فرآورده و در واکنش های گرماگیر مانند یک واکنش  -0

 دهنده عمل می کند.

← A+Bمثالً در واکنش گرما   
→C+D+ 

Q↑ => [A]↑, [B]↑, [C]↓, [D]↓ 

نکته مهم : به طور کلی افزایش گرما )دما( هم سرعت رفت و هم سرعت برگشت را زیاد می کند اما در 

 سمتی که گرما وجود دارد بیشتر افزایش می دهد.

Q↓ => [C]↑, [D]↑, [A]↓, [B]↓ 

 نکته : کاهش دما هم سرعت رفت و هم سرعت برگشت را کاهش می دهد اما در سمتی که گرما وجود دارد

بیشتر کاهش می دهد.   

 نکته : در یک سامانه تعادلی اگر دما افزایش یابد تعادل در جهتی جابجا می شود که گرما را مصرف کند و

که گرما را آزاد کند.اگر دما کاهش یابد تعادل در جهتی جابجا می شود    

 تعادل بیشتر به سمت چپ می رود تا گرمای اضافی را از بین ببرد

 تعادل بیشتر به سمت راست می رود
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اثر فشار : -0  

 به طور کلی فشار تنها در تعادالت گازی اثر دارد که تعداد مول گازی دو طرف برابر نباشد در صورت

سرعت واکنش های رفت و برگشت را به یک میزان افزایش می دهد. برابر بودن افزایش فشار   

 نکته مهم : افزایش فشار )کاهش حجم( تعادل به سمتی پیش می برد که مول گازی کمتری وجود دارد تا 

 اثر فشار زیادی را تعدیل دهد و کاهش فشار باعث جابجایی تعادل به سمت مول گازی بیشتر سوق می دهد.

در سمتی که گاز نکته : افزایش فشار هم سرعت رفت و هم سرعت واکنش برگشت را کاهش می دهد اما   

 بیشتری وجود دارد بیشتر تاثیر می گذارد.

← 32SOل گازی تعاداگر در تست : 
→(g)2(g)+ O22SO  اگر حجم ظرف را نصف کنیم کدام اتفاق روی

 می دهد؟

 الف( غلظت همه گونه ها افزایش می یابد

 ب( ثابت تعادل نصف می شود

 افزایش می یابد 3SOکاهش و مول  2Oو  2SOج( مول 

 الف و ج د(

 نکته : به طور کلی افزایش فشار غلظت همه گونه ها را افزایش می دهد اما مول مواد بر اساس اصل 

 لوشاتیله تغییر می کند.

اثر کاتالیزگر : -1  

 کاتالیزگر هیچ اثری نه بر جهت تعادل و نه بر مقدار ثابت تعادل ندارد فقط سرعت واکنش رفت و برگشت 

می دهد. را به یک میزان افزایش  
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