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در بسیاری از واکنش ها ،فرآورده ها می توانند به واکنش دهنده ها تبدیل شوند به این فرآیند ها،

برگشت پذیر می گویند.
حال فرض کنیم واکنش𝐶(𝑔) + 𝐷(𝑔) :
می تواند به  Bو  Aتبدیل شود).
به عنوان مثال واکنش2𝑁𝑂2(𝑔) :

)𝑔(𝐵  𝐴(𝑔) +یک واکنش برگشت پذیر باشد ( یعنی  Dو Cنیز

)(1

)𝑔( 𝑁2 𝑂4یک واکنش برگشت پذیر است .این واکنش با سرد کردن (در

)(2

فریزر) در جهت برگشت( ،)2یعنی تولید  𝑁2 𝑂4انجام می شود و با گرم کردن در جهت رفت( )1پیشرفت می کند
و مولکول های قهوه ای  𝑁𝑂2تولید می شوند.

()1

در آغاز واکنش از آنجا که غلظت  Aو  Bبیشتر است ،واکنش رفت با حداکثر سرعت آغاز می شود زیرا احتمال
برخورد مولکول های  Aو  Bبیشتر است .بنابراین  Aو  ، Bتند تند مصرف می شوند و  Dو Cتند تند تولید
می شوند .با گذشت زمان و تولید شدن  Cو  ، Dاحتمال برخورد بین مولکول های  Cو  Dنیز افزایش می یابد
یعنی سرعت واکنش برگشت نیز رفته رفته افزایش می یابد ،با ادامه این روند و به خاطر کم شدن غلظت  Aو
 ،Bسرعت واکنش رفت کمتر شده و با زیاد شدن غلظت  Cو  ، Dسرعت واکنش برگشت بیشتر می شود(.دقت
کنید که سرعت یک واکنش تابع تعداد برخورد بین مواد واکنش دهنده است).
از زمانی که سرعت واکنش برگشت با سرعت واکنش رفت برابر می شود می گوییم تعادل برقرار شده است.
در این شرایط هر چقدر از  Aو  Bمصرف می شوند  C ،و  Dتولید می کنند و هم زمان ،به همان میزان از
 Cو  Dنیز کم شده و  Aو  Bتولید می شوند .بنابراین غلظت  C ، B ، Aو  Dثابت می ماند و بیننده
احساس می کند که واکنش متوقف شده است .در حالی که از دیدگاه مولکولی (میکروسکوپی) مواد به هم
تبدیل می شوند.

پاورقی :اصوالً واکنش های برگشت پذیر در غالب موارد یا در جهت برگشت گرماده هستند که این عامل باعث می شود واکنش ها در جهت برگشت
تمایل به انجام شدن داشته باشند و یا در جهت برگشت با افزایش آنتروپی همراه هستند اما از آن جا که مفهوم آنتروپی در کتاب های درسی مطرح نشده
است ،در مورد علت برگشت پذیری واکنش ها توضیح بیشتری نداده ایم).
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تمرین  : 1در واکنش به حالت تعادل𝑁2 𝑂4(𝑔) :
)1
)2
)3
)4
)5
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)𝑔( 2𝑁𝑂2کدام عبارت (ها) درست است؟

غلظت واکنش دهنده ها با فراورده ها برابر است.
غلظت  𝑁𝑂2و  𝑁2 𝑂4در لحظه ی تعادل متناسب با ضرایب استوکیومتری آن ها است.
الزاماً این تعادل در یک ظرف سربسته برقرار شده است.
مجموع تعداد مول های  𝑁𝑂2و  𝑁2 𝑂4از لحظه ی آغاز تا رسیدن به تعادل روندی کاهشی داشته است.
سرعت مصرف  𝑁𝑂2و سرعت تولید  𝑁2 𝑂4در لحظه ی تعادل برابر است.

تمرین  :2در ظرف یک لیتری مقدار دو مول گاز 𝑂𝑁 و  1مول گاز  𝑂2وارد می کنیم تا تعادل
 2𝑁𝑂 + 𝑂2 2𝑁𝑂2برقرار شود ،کدام عبارت صحیح است؟
 )1سرعت تولید اکسیژن تا رسیدن به تعادل افزایش می یابد.
 )2پس از تعادل غلظت 𝑂𝑁 و  𝑁𝑂2با هم برابر است.
 )3غلظت  𝑁𝑂2بعد از تعادل دو برابر غلظت اکسیژن است.
 )4غلظت 𝑂𝑁 بعد از تعادل  2برابر غلظت  𝑂2است.
 )5تعادل زمانی برقرار می شود که سرعت مصرف 𝑂𝑁 با سرعت تولید  𝑁𝑂2برابر شود.
تمرین :3با توجه به جدول داده شده که به واکنش گازی  2𝑆𝑂2 + 𝑂2 → 2𝑆𝑂3 :مربوط است کدام عبارت درست
است؟
 )1با گذشت زمان در شرایط آزمایش غلظت نهایی  𝑆𝑂3به دو
موالر می رسد.
0/8
 )2در ثانیه ی  𝑡 = 10واکنش در حالت تعادل قرار دارد.
1/3
 )3در  𝑡 = 20سرعت واکنش رفت و سرعت واکنش برگشت برابر
1/3
است.
 )4مجموع غلظت مواد موجود در واکنش همواره عدد ثابتی بوده است.
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یک تعادل دارای ویژگی های زیر است:

 )1سرعت واکنش رفت و برگشت در آن برابر شده است.
 )2غلظت مواد واکنش دهنده و فرآورده ثابت است( .یعنی تغییر قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری با چشم ندارد
و ناظر حس می کند که واکنش متوقف شده است .به عبارت دیگر سامانه از دیدگاه ظاهری متوقف شده
است امادر مقیاس مسکروسکوپی در حال انجام شدن است).
 )3سامانه بسته دارد.
❖ بدیهی است که ویژگی های فوق پس از برقرار شدن تعادل در یک سیستم بدست آمده است .به این
ترتیب دقت کنیم که برگشت پذیر بودن به معنای تعادل نیست و در واقع تعادل حالت خاص یک واکنش
برگشت پذیر است.
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ثابت تعادل
در یک واکنش تعادلی حاصل نسبت غلظت فرآورده ها به توان ضرایب استوکیومتری به غلظت واکنش دهنده ها
به توان ضرایب استوکیومتری ثابت تعادل گفته می شود که آن را با 𝐶𝐾 نمایش می دهیم.
ثابت تعادل کمیتی است که نشان دهنده ی میزان پیشرفت یک تعادل است  ،به عبارت دیگر 𝐶𝐾 می تواند تعیین
کند که:
چه کسری از مواد واکنش دهنده می تواند به فرآورده تبدیل شود.
بدیهی است که یک واکنش تعادلی در حالت کلی بیانگر یک واکنش غیر کامل ( ناقص) است .بیانگر واکنشی
است که تمام مواد واکنش دهنده نتوانسته اند به فرآورده تبدیل شوند و 𝐶𝐾 پاسخگوی این پرسش است که
چه مقدار از واکنش دهنده ها موفق شده اند که فرآورده بشوند .بدیهی است که هر چقدر 𝐶𝐾 (ثابت تعادل)
بزرگتر باشد ،بخش بیشتری از واکنش دهنده ها به فرآورده تبدیل می شود .در شرایطی که 𝐶𝐾 (ثابت تعادل)
بسیار بزرگ باشد ،عمالً واکنش « به طور کامل » پیشرفت کرده است.

ویژگی های 𝑪𝑲 (ثابت تعادل)
 )1نشان دهنده ی آن است که در حالت تعادل چه بخشی از مواد موجود در تعادل را فرآورده ها تشکیل داده اند ،به
این مفهوم که هر چقدر 𝐶𝐾 بزرگتر باشد ،بخش بیشتری از واکنش دهنده ها به فرآورده تبدیل شده اند.
 )2ثابت تعادل در هر واکنش معین عدد ثابتی است که فقط به دما بستگی دارد.
 )3در عبارت ثابت تعادل غلظت مواد «  » sو «  » lنوشته نمی شوند و تنها غلظت «  » gو «  » aqنوشته می
()1
شود( .چون غلظت مواد جامد و مایع عددی ثابتی است).
 )4کمیتی است که می تواند واحد

𝑛 𝑙𝑜𝑚
)
𝐿

( را داشته باشد و می تواند  𝑛 = 0نیز باشد یعنی واحد نداشته باشد!

تمرین  : 1رابطه ثابت تعادل ( 𝐶𝐾) را برای واکنش های تعادلی زیر تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.
)𝑔(2𝑆𝑂3

+
−
)𝑞𝑎(𝑁𝐻4
)𝑞𝑎(𝐻𝑂 +

)𝑔(2) 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2

)𝑙(𝑂 3) 𝑁𝐻3(𝑎𝑞) + 𝐻2

)𝑔(𝐼𝐻2

)𝑠(1) 𝐻2 (𝑔) + 𝐼2

+
−
)𝑞𝑎(𝐻
)𝑞𝑎(𝐹 +

)𝑔(3𝐹𝑒(𝑠) + 4𝐶𝑂2

)𝑞𝑎(𝐹𝐻 (4

)𝑔(𝑂𝐶5( 𝐹𝑒3 𝑂4(𝑠) + 4

پاورقی :غلظت مواد جامد و مایع را می توان از تقسیم چگالی جرم مولی بدست آورد.
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تفسیر 𝑲

𝐾 نشان دهنده ی میزان پیشرفت واکنش تا رسیدن به تعادل است .در واقع 𝐾 هر چقدر بزرگتر باشد ،در مخلوط
تعادلی سهم فرآورده ها بیشتر است .به محور زیر دقت کنید:

واکنش کامل شده است.

بزرگ 𝐾𝐶 :

𝐾𝐶 ≅ 1

تعادل به یک واکنش
کامل نزدیک شده است.

تعادل حالت میانه

در مخلوط تعادلی
فرآورده ها بیشتر از
واکنش دهنده ها است.

(متوسط) دارد.
در مخلوط تعادلی
واکنش دهنده و
فرآورده مقادیر

کوچک 𝐾𝐶 :
واکنش به مقدار
کمی انجام شده
است و واکنش
دهنده ها بیشتر از
فرآورده است.

واکنش تقریباً انجام نشده است.

نزدیک دارند.
تمرین  : 1فرآیند بین مولکول های ( Aگلوله سفید) و مولکول های ( Bگلوله سیاه) را به صورت

)𝑔(𝐵

)𝑔(𝐴 در

نظر بگیرید ،هر یک از مجموعه شکل های زیر آزمایش متفاوتی را با گذشت زمان نشان می دهد.
الف) کدام آزمایش(ها) به یک تعادل
منجر شده است؟

زمان

ب) مقدار ثابت تعادل 𝐶𝐾 برای
𝐴 کدام است؟
واکنش 𝐵
ج) آیا محاسبه ی 𝐶𝐾 بدون داشتن
حجم ظرف در تعادل فوق امکان پذیر است؟

تمرین  : 2تصویرهای زیر حالت تعادل برای سه واکنش مختلف گازی به صورت 𝑋𝐴2

𝐴2 + 𝑋2

( 𝐷 یا 𝐶 یا  ) X=Bرا نشان می دهد؟
 )1کدام یک بیشترین ثابت تعادل را دارد؟
 )2کدام یک کمترین ثابت تعادل را دارد؟
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محاسبات مربوط به 𝑲
اصوالً یک واکنش فرضی به معادله 𝐷𝑑 𝑐𝐶 +
(  d ،c ،b ،aضرایب استوکیومتری هستند).

𝐵𝑏 ( 𝑎𝐴 +در حالت گازی) به صورت زیر به تعادل می رسد:
𝐵𝑏 𝑎𝐴 +
𝐷𝑑 𝑐𝐶 +
𝑌
𝑍
0
0
𝑥𝑎 : −تغییرات
𝑥𝑑 − 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 +
 :تعادل
𝑥𝑐 𝑥𝑏 𝑌 − 𝑎𝑥 𝑍 −
𝑥𝑑
 :اولیه

یعنی با فرض این که  Yو  Zمقادیر اولیه  Aو  Bبوده اند ،مقدار مصرف  Aو Bو تولید  Cو  ، Dبه نسبت ضرایب
استوکیومتری آنها بوده است.

❖ حالت اول:
در برخی از سواالت همان غلظت های به حالت تعادل مواد مطرح می شود ،یعنی سامانه در حالت تعادل مورد بحث
قرار می گیرد ( .مقادیر اولیه واکنش دهنده ها برای سوال بی ارزش بوده است ).در این حالت اگر در آغاز واکنش،
فقط واکنش دهنده ها وارد شده باشند ،غلظت فرآورده ها در حالت تعادل،به نسبت ضرایب استوکیومتری آنها خواهد
بود.
مثال  :1در یک ظرف پنج لیتری دربسته ،مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است .اگر در لحظه
تعادل  0/1مول از هر واکنش دهنده 0/5 ،مول گاز متان و  1مول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته
باشد ،مقدار 𝐾 (بر حسب ) 𝐿2 . 𝑚𝑜𝑙 −2کدام است؟
)𝑔(𝑆 𝐶𝑆2(𝑔) + 4𝐻2(𝑔) ⇄ 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝐻2

مثال  :2در یک آزمایش 2/1 ،مول )𝑔( 𝐹2و  1/1مول )𝑔(𝑂  𝐻2در یک ظرف  2لیتری با هم واکنش می دهند .اگر
در لحظه تعادل  2مول گاز فلوئور ،یک مول آب 0/2 ،مول 𝐹𝐻 و  0/05مول گاز اکسیژن در ظرف واکنش وجود داشته
باشد ،مقدار 𝐾 (بر حسب ) 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1کدام است؟
)𝑔(𝐹𝐻2𝐹2(𝑔) + 2𝐻2 𝑂(𝑔) ⇄ 𝑂2(𝑔) + 4
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مثال  : 3در تعادل )𝑔(𝐻𝑂 𝐶𝐻3
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)𝑔( ،𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2مقدار 𝐾 در دمای ℃ 257برابر 0/25 𝑚𝑜𝑙−2 . 𝐿2

است .اگر در حالت تعادل در ظرف  2لیتری مقداری  0/56گرم گاز کربن مونو اکسید و  0/16گرم گاز هیدروژن
درون ظرف باشد ،با کاهش دما به صورت سریع تا ℃ ، −20حداکثر چند گرم متانول می توان تهیه کرد؟
( 𝑙𝑜𝑚)𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔/

مثال  : 4با توجه به شکل های زیر اگر گلوله سفید نشان دهنده  Xو گلوله های سیاه نشان دهنده ی  Aباشد و
هر گلوله معادل  0/1مول ماده در نظر گرفته شود و حجم ظرف دو لیتر باشد 𝐾𝐶 ،کدام است؟

تعادل

آغاز

تمرین :5در ظرف روبرو غلظت های )𝑔( 𝑁𝑂2و )𝑔( 𝑁2 𝑂4با گذشت زمان تغییری نکرده است  ،اگر هر گلوله
برابر با  0/1مول باشد و  Kتعادل برابر با 𝐿  2/5 𝑚𝑜𝑙 −1 .باشد ،حجم ظرف چند لیتر است؟

مثال  :6مقداری آمونیوم هیدروژن سولفید()𝑠(𝑆𝐻 ) 𝑁𝐻4را در ظرف به حجم  250 mlحرارت می دهیم تا براساس
تعادل )𝑔(𝑆  𝑁𝐻4 𝐻𝑆(𝑠) 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2تجزیه شود .اگر 𝐾 = 0/16 𝑚𝑜𝑙2 . 𝐿−2و پس از تعادل  0/51گرم
آمونیوم هیدروژن سولفید درون ظرف باشد ،مقدار اولیه )𝑠(𝑆𝐻  𝑁𝐻4چند گرم بوده است؟
() 𝑁 = 14 , 𝐻 = 1 , 𝑂 = 16, 𝑆 = 32 g/mol

تمرین :7در تعادل گازی 𝑁2 + 3𝐻2

 2𝑁𝐻3تعداد مولکول های  𝑁2نصف تعداد مولکول های آمونیاک

است .اگر  𝐾𝐶 = 6/75 𝑚𝑜𝑙 2 . 𝑙 −2باشد ،چند گرم هیدروژن در ظرف دو لیتری به حالت تعادل وجود دارد؟
(𝑙𝑜𝑚)𝐻 = 1 𝑔/
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دکتر رضا بابایی

مثال  :8مقدار  0/9گرم منیزیم اکسید را حرارت می دهیم تا در ظرف به حجم  2لیتر تعادل
)𝑔( 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) 2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2برقرار شود ،اگر پس از تعادل مجموع جرم مواد جامد موجود در ظرف برابر 0/74
گرم باشد 𝐾𝐶 ،در تعادل فوق چقدر است؟ () Mg = 24, O = 16 g/mol

تمرین :9با توجه به اطالعات داده شده K ،تعادل واکنش کدام است؟
آغاز

تعادل

M
0.6

0.6

0.4

0.2

0.6

0.4
0.2
0

C

❖ حالت دوم:

A

B

A

M

در این حالت ،مقدار اولیه سوال در داده های سوال اهمیت دارد و بهتر است به الگوی اولیه سوال دوباره توجه
کنیم:
𝐵𝑏 𝑎𝐴 +
𝐶𝑐
𝑉
𝑍
0
𝑥𝑎−
𝑥𝑏 −
𝑥𝑐 +
𝑥𝑐 𝑥𝑏 𝑉 − 𝑎𝑥 𝑍 −
تمرین  : 1در ظرفی به حجم  2لیتر 5/6 ،مول گاز گوگرد دی اکسید و  3مول گاز اکسیژن وارد می کنیم
تا تعادل گازی  2𝑆𝑂2 + 𝑂2 2𝑆𝑂3برقرار شود ،پس از برقراری تعادل فوق 2/4 ،مول گاز گوگرد تری اکسید
تولید شده است 𝐾 ،تعادل فوق چقدر است؟

تمرین  : 2در ظرفی به حجم  3 Lمقدار  9مول گاز هیدروژن و  9مول گاز ید وارد می کنیم تا تعادل گازی
𝐼𝐻2

 𝐻2 + 𝐼2با  𝐾 = 16برقرار شود پس از برقراری تعادل فوق ،غلظت 𝐼𝐻 چند موالر است؟
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تمرین  :3در ظرفی به حجم  1لیتر مقدار  1/05مول گاز نیتروژن و  2/85مول گاز هیدروژن وارد می کنیم
پس از برقراری تعادل ،مجموع تعداد مول های موجود در تعادل  3مول است 𝐾 .تعادل فوق چقدر است ؟
𝑁2 + 3𝐻2 2𝑁𝐻3

تمرین  :4مقدار  0/09مول گاز  𝑆𝑂3در ظرفی به حجم معین حرارت می دهیم تا تعادل گازی
2𝑆𝑂3 2𝑆𝑂2 + 𝑂2برقرار شود پس از تعادل تعداد مول های  𝑂2برابر  0/03مول و  𝐾 = 0/03است.
حجم ظرف چند لیتر بوده است؟

تمرین  :5مقدار  1مول گاز آمونیاک را در ظرف  2لیتری ،حرارت می دهیم تا تعادل گازی
𝑁2 + 3𝐻2
چقدر است؟

 2𝑁𝐻3برقرار شود .اگر برای رسیدن به تعادل  %40آمونیاک تجزیه شده باشد 𝐾،تعادل

تمرین  :6در ظرفی به حجم  20لیتر مقداری آمونیاک وارد می کنیم تا تعادل گازی
 2𝑁𝐻3 𝑁2 + 3𝐻2برقرار شود  .پس از برقراری تعادل فوق غلظت  𝑁𝐻3و  𝐻2به ترتیب  1و 0/75
موالر است ،جرم مخلوط در حالت تعادل چند گرم است ؟ ( 𝑙𝑜𝑚)𝑁 = 14 , 𝐻 = 1 𝑔/

تمرین  :7در ظرفی به حجم یک لیتر ،مقدار یک مول گاز  𝑁2 𝑂4وارد می کنیم تا تعادل گازی
2𝑁𝑂2

 𝑁2 𝑂4برقرار شود اگر  𝐾 = 9باشد ،پس از تعادل غلظت  𝑁𝑂2چند برابر غلظت  𝑁2 𝑂4است؟
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