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روابط حجمی گازها

"مطابق صفحات  24تا  28کتاب درسی"

محاسبه های حجمی در گازها بر پایه ی کارهای ژوزف لویی گی لوساک بنا شده است.
قانون نسبت های ترکیبی گی لوساک

⇐ در دما و فشار ثابت ،گازها به نسبت های حجمی معین با هم واکنش

می دهند .این نسبت های حجمی به طور مستقیم با نسبت ضریب های آن ها در معادله ی موازنه شده ی واکنش
متناسب است.

ﺟﺎ

ﺁﻗﺎ

به طور مثال :
در واکنش سوختن متان؛ ) ،CH4(g)+2O2(g) CO2(g)+2H2O(gبا توجه به ضرایب استوکیومتری ،هر  1مول گاز  CH4با 2
مول گاز  O2واکنش می دهد و  1مول گاز  CO2و  2مول بخار آب تولید می شود.
با توجه به قانون گی لوساک (اگر همه ی مواد شرکت کننده در واکنش در حالت گازی و در دما و فشار یکسانی قرار داشته باشند) می توان
گفت که یک حجم گاز  CH4با دو حجم گاز  O2واکنش می دهد و یک حجم گاز  CO2و دو حجم بخار آب تولید می شود.

تمرین ( 17نمونه حل شده صفحه  : )62حجم اکسیژن مورد نیاز و نیز حجم های  CO6و  H6Oتولید شده در
هنگام سوختن کامل  7/1Lگاز اتان ( )C6H2را محاسبه کنید.

ﻧﻰ

تمرین ( 16خود را بیازمایید صفحه  : ) 62گازهای نیتروژن با هیدروژن طبق معادله ی زیر واکنش می دهند و گاز
آمونیاک تولید می کنند :

6NH3

)N6(g) + 3H6(g

در دما و فشار ثابت ،برای واکنش کامل  71Lنیتروژن ،به چند لیتر هیدروژن نیاز است؟
در این شرایط چند لیتر آمونیاک به دست می آید؟
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نتیجه ی قانون گی لوساک :
قانون آووگادرو ⇐ در دما و فشار ثابت ،مول های مساوی از گازهای مختلف ،حجم ثابت و برابری دارند.
تمرین  8 : 13گرم گاز متان ( )CH4در دما و فشار معین و ثابت 76/3 ،لیتر حجم دارد .یک مول گاز اکسیژن در
این شرایط چند لیتر حجم دارد؟ ()H=7 , C=76 , O=72 : g.mol-7

ﺁﻗﺎ
حجم گازها تابعی از فشار و دمای آن ها است.

حجم مولی گازها  :یک مول از گازهای مختلف در دما و فشار معین ،حجم ثابت و برابری دارند .به این حجم ،حجم مولی گازها
می گویند.

معموالً حجم گازها را در شرایط استاندارد ( )STPیعنی در دمای ℃( 1یا  )613Kو فشار ( 7atmیا )121mmHg

بیان می کنند.

حجم مولی گازها در شرایط استاندارد ( )STPبرابر  66/4Lیا  66411mLاست.

ﺟﺎ
واکنش تولید گاز آمونیاک (فرایند هابر) :

NH3

)N6(g) + H6(g

واکنش اکسایش گلوکز :

)CO6(g) + H6O(l

)C2H76O2(aq) + O6(g

برای تصفیه ی هوای درون فضاپیماها (از بین بردن گاز کربن دی اکسید حاصل از بازدم فضانوردان) ،از تاثیر

ﻧﻰ

کربن دی اکسید برلیتیم پراکسید ( )Li6O6یا لیتیم هیدروکسید ( )LiOHاستفاده می شود :
)Li6CO3(aq) + O6(g

)Li6O6(aq) + CO6(g

)Li6CO3(aq) + H6O(l

)LiOH(aq) + CO6(g

برای تصفیه ی هوای درون فضاپیما ،استفاده از لیتیم پراکسید ( )Li6O6مناسب تر است .زیرا در مقایسه با
لیتیم هیدروکسید : ،مقدار بیشتری  CO6را از بین می برد و  :گاز اکسیژن تولید می کند که می تواند
کمبود اکسیژن موجود در فضاپیما را جبران کند.

واکنش ترمیت  :در واکنش آلومینیوم با آهن ( )IIIاکسید ،آهن مذاب تولید می شود.

)Al6O3(s) + Fe(l

)Al(s) + Fe6O3(s

از آهن مذاب تولید شده برای جوشکاری استفاده می کنند.
از واکنش ترمیت برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود.
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تمرین ( 14نمونه حل شده صفحه  : )62بدن انسان در هر شبانه روز به طور متوسط  441gگلوکز مصرف می کند.
در این مدت هر انسان به طور متوسط در شرایط استاندارد به چند لیتر گاز اکسیژن برای اکسایش گلوکز نیاز دارد؟
()H=7 , C=76 , O=72
)2CO6(g) + 2H6O(l

)C2H76O2(aq) + 2O6(g

ﺁﻗﺎ

تمرین ( 11خود را بیازمایید صفحه  : )62در شرایط استاندارد چند لیتر گاز  H6از واکنش  4/8 gمنیزیم با مقدار
اضافی هیدروکلریک اسید تولید می شود؟ ()Mg=64 g.mol-7

تمرین ( 12نمونه حل شده صفحه  : )61از گرم کردن  7/1gسدیم هیدروژن کربنات ،چند میلی لیتر گاز  CO6آزاد

ﺟﺎ

می شود؟ در دمای واکنش ،چگالی  7/7 g.L-7 ،CO6است.

تمرین ( 11خود را بیازمایید صفحه  : ) 61برای تصفیه ی هوای درون فضاپیماها مطابق واکنش های زیر از تاثیر

ﻧﻰ

کربن دی اکسید بر لیتیم پراکسید ( )Li6O6یا لیتیم هیدروکسید ( )LiOHاستفاده می شود :
)Li6CO3(aq) + O6(g

)Li6O6(aq) + CO6(g

)Li6CO3(aq) + H6O(l

)LiOH(aq) + CO6(g

هر فضانورد در شبانه روز به طور متوسط  61مول  CO6تولید می کند.

اگر از واکنش اول برای تصفیه ی هوا استفاده شود و در این واکنش همه ی کربن دی اکسید تولید شده به مصرف
برسد ،مقدار اکسیژن تولید شده در یک شبانه روز چند لیتر خواهد بود؟ (چگالی اکسیژن را  7/4 g.L-7در نظر
بگیرید) ()O=72 g.mol-7
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تمرین  : 18از واکنش  14گرم آلومینیوم با درصد خلوص  %81با هیدروکلریک اسید چند لیتر گاز  H6در شرایط
 STPایجاد می شود؟ ()7mol Al=61g

ﺁﻗﺎ

تمرین  : 17از واکنش  4/8گرم نمونه ی ناخالص حاوی  Alبا هیدروکلریک اسید 6/8L ،گاز  H6در دمای ℃ 1و
فشار  7atmحاصل می شود .درصد خلوص  Alچقدر است؟ ()Al=61 g.mol-7

ﺟﺎ

تمرین  : 81واکنش زیر را در نظر بگیرید :

)MnCl6(aq)+Cl6(g)+6H6O(l

)MnO6(s)+4HCl(aq

آ) برای تهیه ی  314میلی لیتر گاز کلر در شرایط استاندارد ،به چند گرم منگنزدی اکسید خالص نیاز است؟

ب) برای تهیه ی همین مقدار گاز ،اگر از یک نمونه ی منگنز دی اکسید با خلوص  %11استفاده کنیم ،چند گرم از
آن مصرف می شود؟

7mol MnO6=82/77g

ﻧﻰ

تمرین ( 87تجربی  : )87اگر  61گرم کلسیم کربنات با خلوص  ،%81بر اثر گرما به میزان  %21تجزیه شود ،چند
لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط  STPآزاد می شود؟ ()C=76 , O=72 , Ca=41 : g.mol-7
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تمرین ( 86ریاضی  : )88چند گرم پتاسیم کلرات  %81خالص ،اگر بر اثر گرما به میزان  %11تجزیه شود2/16 ،
لیتر گاز اکسیژن در شرایط  STPآزاد می شود؟ )(O=72 , Cl=31/1 , K=37

ﺁﻗﺎ

ﺟﺎ

ﻧﻰ
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