چگًَِ یک هعادلِ ی ضیویایی را هَازًِ کٌین؟
یکی از هْارت ّای هْن ٍ پایِ ای کِ در ضیوی کارترد دارد ،تَاًایی هَازًِ کردى یک هعادلِ ی ضیویایی استّ .ر چٌذ رٍش ّای هختلفی ترای ایي کار هعرفی ضذُ است کِ ّر کذام از آى ّا هوکي
است در هَاردی تْتر از سایر رٍش ّا تاضذ ،اها هْن تریي عاهل در افسایص هْارت هَازًِ کردى یک ٍاکٌص ضیویایی توریي ٍ تکرار است .در زیر یک رٍش سادُ ٍ سریع ترای هَازًِ کردى ٍاکٌص
ضیویایی هعرفی ضذُ است.
ٍاکٌص هَازًِ ضذُ چیست؟ ٍاکٌص هَازًِ ضذُ تِ ٍاکٌطی گفتِ هی ضَد کِ تعذاد ّر ًَع اتن در دٍ طرف ٍاکٌص یکساى تاضذ .هثال اگر

 5اتن کرتي در سوت چپ ٍاکٌص داضتِ تاضین؛ در سوت

راست ٍاکٌص ًیس تایذ  5اتن کرتي داضتِ تاضین ٍ سایر اتن ّا ًیس تِ ّویي ترتیة در دٍ طرف ٍاکٌص تِ یک تعذاد تاضٌذ.
هَازًِ ی ٍاکٌص ًطاى دٌّذُ ی قاًَى پایستگی جرم است .یعٌی ها ًوی تَاًین در یک ٍاکٌص ضیویایی اتن ّا را از تیي تثرین یا تعذاد آى ّا را تیطتر کٌین .ها فقط هی تَاًین تا هَلکَل ّای ٍاکٌص
دٌّذُ کار کٌین ٍ آى ّا را تغییر دّین.
هثال :1
ٍاکٌص زیر یک ٍاکٌص هَازًِ ًطذُ است.
C3H8 + O2 → H2O + CO2

در سوت چپ سِ اتن کرتي ( )Cاها در سوت راست یک اتن کرتي ٍجَد دارد.
ّن چٌیي تعذاد اتن ّای اکسیصى ٍ ّیذرٍشى ًیس در دٍ طرف یکساى ًیست .پس ٍاکٌص تاال هَازًِ ضذُ ًیست.
ایي ٍاکٌص تِ صَرت زیر هَازًِ هی ضَد.
C3H8 + 5O2 → 4H2O + 3CO2
اکٌَى تعذاد اتن ّا از ّر ًَع در دٍ طرف ٍاکٌص تراتر است .پس ایي ٍاکٌص هَازًِ ضذُ است.
چگًَِ یک ٍاکٌص را هَازًِ کٌین؟
اگر رٍش هٌاسثی ترای هَازًِ ی هعادلِ ی ضیویایی یاد تگیرین ،دیگر هَازًِ کار سختی ًیست .در اتتذای کار تایذ تذاًین از ّر اتن چِ تعذاد در ّر طرف ٍاکٌص ٍجَد دارد تا تذاًین کِ چکار تایذ
تکٌین .سپس دًثال عٌصری هی گردین کِ فقط در یک ٍاکٌص دٌّذُ (در سوت چپ ٍاکٌص) ٍ یک فراٍردُ (در سوت راست ٍاکٌص) ٍجَد دارد( .تْتر است ایي عٌصر اکسیصى ٍ ّیذرٍشى ًثاضذ ٍ تا
حذ اهکاى از سایر عٌصرّا ضرٍع کٌین ).تا ضرایة هٌاسة ایي عٌصر را در دٍ طرف ٍاکٌص هَازًِ هی کٌین.
در صَرتی کِ تا ضرایة ًیوِ صحیح ( 1/2یا  )...ٍ 3/2هَازًِ را پیص تردین تایذ در اًتْای کار ّوِ ضریة ّا را در دٍ ضرب کٌین تا ایي ضریة ّا تِ ضریة ّای صحیح تثذیل ضًَذ.
ها ًوی خَاّین در هعادلِ ّا ضریة ّای ًیوِ صحیح داضتِ تاضین ،چَى ًوی تَاًین ًیوِ ی هَلکَل را در ٍاکٌص ضرکت دّین.
پس از هَازًِ ی ایي اتن سراغ اتن تعذی هی رٍین کِ کن تریي تعذاد تکرار را در دٍ طرف ٍاکٌص دارد .ترای ایي ٍاکٌص دٌّذُ ًیس تِ ّویي ترتیة عول هی کٌین.
هَازًِ را تِ ّویي ترتیة اداهِ هی دّین تا تِ اکسیصى ٍ ّیذرٍشى ترسین .تا هَازًِ ی ایي دٍ عٌصر هَازًِ را تِ اتوام هی رساًین.
اگر یَى ّای چٌذ اتوی هاًٌذ کرتٌات یا ًیترات در ّر دٍ طرف ٍاکٌص ٍجَد داضتِ تاضذ ،ها اغلة هی تَاًین ایي تا ایي یَى هاًٌذ یک اتن رفتار کٌین.
ًکتِ  :1اغلة تَصیِ هی ضَد اکسیصى ٍ ّیذرٍشى را تِ اًتْای هَازًِ هَکَل هی کٌین .چَى ایي عٌصرّا هعوَال در تیص از یک ترکیة ٍجَد دارًذ ٍ تاعث سر در گوی هی ضًَذ.
ًکتِ  :2تَصیِ هی ضَد گًَِ ّایی کِ تِ صَرت یک تِ یک در دٍ طرف ٍاکٌص قرار دارًذ را تِ اًتْای هَازًِ هَکَل کٌین.
ًکتِ  :3گًَِ ّایی کِ تِ صَرت عٌصری در ٍاکٌص ضرکت کردُ اًذ ًیس تْتر است تعذ از گًَِ ّای دیگر هَزاًِ کٌین.
حال هی خَاّین تثیٌین کِ هثال تاال را چگًَِ هَازًِ کردین:
در هثال تاال ،اتتذا کرتي را هَازًِ کردین( .تا دادى ضریة

 3تِ  .)CO2اکٌَى فقط اتن ّای ّیذرٍشى ٍ اکسیصى تاقی هاًذُ اًذ .اکسیصى کِ در سوت راست تِ صَرت عٌصری است تایذ تعذ از

ّیذرٍشى هَازًِ ضَدّ .یذرٍشى ًیس تا دادى ضریة  4تِ ( )H2Oهَازًِ هی ضَد .حال تٌْا اتن هَازًِ ًطذُ اکسیصى است کِ تا دادى ضریة  5تِ ( )O2هَازًِ هی ضَد.
هثال :2

هی خَاّین ٍاکٌص زیر را هَازًِ کٌین:

1

H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2
در ایٌجا اتن ّای آّي ٍ ّیذرٍشى ٍ یَى ّای سَلفات را در دٍ طرف ٍاکٌص دارین .کاهال ٍاضح است کِ هَازًِ را تایذ از یَى ّای سَلفات ضرٍع کردُ تا آّي اداهِ دادُ ٍ تا ّیذرٍشى ختن کٌین.
(آّي تِ صَرت عٌصری در ٍاکٌص ضرکت کردُ است؛ پس تعذ از سَلفات قرار هی گیردّ .یذرٍشى ًیس طثق قاعذُ تعذ از عٌصرّای دیگر هَازًِ خَاّذ ضذ).
یَى ّای سَلفات تا اضافِ کردى ضریة  3تِ سَلفَریک اسیذ ( )H2SO4هَازًِ هی ضَد.
3H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2
تا اضافِ کردى ضریة  2تِ آّي ایي اتن ًیس هَازًِ خَاّذ ضذ.
3H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + H2
حال تایذ اتن ّای ّیذرٍشى را هَازًِ کٌین .تا دادى ضریة  3تِ ّیذرٍشى ( ،)H2اتن ّای ّیذرٍشى ًیس هَازًِ خَاّذ ضذ.
3H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3H2
اکٌَى تعذاد اتن ّا از ّر ًَع در دٍ طرف ٍاکٌص تراتر است .پس ایي ٍاکٌص هَازًِ ضذُ است.
ًکتِ :ها فقط ضرایة را هی تَاًین تغییر دّین ٍ هجاز تِ تغییر زیرًٍذّای اتن ّا ًیستین.
استفادُ از ضریة ّای ًیوِ صحیح ترای هَازًِ:
ّواى طَر کِ در تاال اضارُ کردین ،ترای هَازًِ هی تَاًین تِ صَرت هَقت از ضریة ّای ًیوِ صحیح استفادُ کٌین .اها در ایي صَرت تایذ در آخر کار ّوِ ی گًَِ ّا را در  2ضرب کٌین تا تِ ضریة
ّای صحیح ترسین.
هثال :3
هی خَاّین ٍاکٌص زیر را هَازًِ کٌین:
Al + O2 → Al2O3
هَازًِ را از اتن  Alضرٍع هی کٌین .هطخص است کِ تا دادى ضریة  2تِ اتن آلَهیٌیَم ایي اتن هَازًِ هی ضَد.
2Al + O2 → Al2O3
حال ترای هَازًِ ی اکسیصى تایذ ضریة  3/2تِ هَلکَل اکسیصى تذّین.
2Al + (3/2)O2 → Al2O3
اکٌَى ّوِ ی اتن ّا هَازًِ ضذُ اًذ .اها ها ًوی خَاّین ضریة ّای غیر صحیح در هعادلِ ٍجَد داضتِ تاضذ .پس ّوِ ی ضریة ّا را در 2ضرب هی کٌین.
4Al +3O2 → 2Al2O3
اکٌَى تعذاد اتن ّا از ّر ًَع در دٍ طرف ٍاکٌص تراتر است .پس ایي ٍاکٌص هَازًِ ضذُ است.
هثال :4
هی خَاّین ٍاکٌص زیر را هَازًِ کٌین:
Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
در ایي ٍاکٌص پٌج ًَع اتن هختلف ٍجَد دارد .سذین ،کرتي ،کلر اکسیصى ٍ ّیذرٍشى .اکسیصى ٍ ّیذرٍشى را تعذ از کرتي ٍ سذین هَازًِ خَاّین کرد .کرتي ٍ کلر ّن در دٍ طرف ٍاکٌص تِ تعذاد
تراتر ٍجَد دارد .پس هَازًِ را از سذین ضرٍع هی کٌین .تا دادى ضریة  2تِ سذین کلریذ ایي اتن هَازًِ هی ضَد.
Na2CO3 + HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
حال تیي کلر ٍ کرتي؛ کلر را اًتخاب هی کٌین .چَى دیگر کلر در دٍ طرف ٍاکٌص یک تِ یک ًیست .تا دادى ضریة 2تِ ّیذرٍشى کلریذ ایي اتن ًیس هَازًِ هی ضَد.
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
اگر تِ ٍاکٌص ًگاُ کٌین هی تیٌین کِ کرتي ٍ اکسیصى ًیازی تِ هَازًِ ًذاردّ .یذرٍشى ًیس اکٌَى هَازًِ ضذُ است ٍ دیگر ًیازی تِ هَازًِ ی ّیذرٍشى ًیس ًذارین پس در ّویي جا هَازًِ را توام هی
کٌین .اکٌَى تعذاد اتن ّا از ّر ًَع در دٍ طرف ٍاکٌص تراتر است .پس ایي ٍاکٌص هَازًِ ضذُ است.
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