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دكننده محدو عامل  پى  در 
آزمايشگاه! در  جواد زيني وند 

معلم شيمي دره شهر، ايالم

چكيده 
ــش مي دهد و موجب درك بهتر مطالب  ــام كارهاي عملي، يادگيري را در دانش آموزان افزاي انج
ــاده، حتي با كمترين امكانات هم مي توان مفاهيم دشوار را  ــود. با طراحي روش هاي س ــي مي ش درس
ــاده كرد. تعيين عامل محدودكننده در آزمايشگاه، نيازمند ترازوي دقيق ديجيتالي  براي دانش آموزان س
است اما با روشي كه در اين مقاله مي آيد مي توان بدون استفاده از ترازو اين كار را انجام داد. واكنش، 
ــخيص عامل  ــگرها و مخلوط كردن آن ها انجام مي گيرد. براي تش با انتخاب مقادير اختياري از واكنش
ــتفاده مي شود. به اين محلول  ــده قرار دارد اس ــكيل  ش ــوِب تش محدودكننده، از محلولي كه روي رس
مقداري از يكي از واكنشگرها افزوده مي شود و از روي تشكيل دوبارة رسوب، محدودكننده مشخص 

مي شود.
كليدواژه ها: محدودكننده، واكنشگر اضافي، استوكيومتري، رسوب

مقدمه
ــت.  ــيمي (3) مورد بحث قرار گرفته اس ــده در فصل اول كتاب ش ــگر محدودكنن ــن واكنش تعيي
ــد و در واكنش،  ــگرهاي ديگر كمتر باش ــبت مولي آن از واكنش ــت كه نس محدودكننده، ماده اي اس
ــركت نمي كنند و  ــگرهاي ديگر كه مقداري از آن ها در واكنش ش ــود. واكنش به طور كامل مصرف ش

دست نخورده باقي مي مانند، واكنشگرهاي اضافي خوانده مي شوند.
ــتوكيومتري با هم  ــبت ضريب هاي اس ــگاهي بايد مواد را به نس در انجام كارهاي عمليـ  آزمايش
واكنش داد. به اين ترتيب كه يكي از واكنشگرها را به دلخواه در نظر مي گيريم و مقدار واكنشگرهاي 
ــند بايد درجة  ــود كه اگر مواد، خالص نباش ــبه مي كنيم. يادآوري مي ش ــبت به آن محاس ديگر را نس
خلوص آن ها را نيز در محاسبه وارد كنيم. اكنون به يك نمونه توجه كنيد و رابطة ميان تعداد خودروها 

و الستيك هاي مورد نياز آن ها را به دست آوريد، شكل 1.
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شكل 1

ــي سريع براي تعيين عامل محدودكننده در واكنش جابه جايي دوگانة سديم كلريد  در ادامه، روش
و نقره نيترات ارائه مي شود.

مواد و وسايل مورد نياز 
سديم كلريد، نقره نيترات، آب مقطر، 5 لولة آزمايش، دستگاه سانتريفيوژ، پيپت ساده 

روش كار 
1. دو لولة آزمايش برداريد و آن ها را با برچسب هاي 1 و 2، نام گذاري كنيد. در لولة 1، به اندازة 
ــديم كلريد و در لولة 2 به همين اندازه، نقره نيترات بريزيد و 10mL آب مقطر به هر  2 دانة برنج، س

يك بيفزاييد. لوله ها را تكان دهيد تا مواد، كامًال حل شوند.
ــب 3 نام گذاري كنيد. 5mL محلول سديم كلريد و 5mL محلول نقره  2. لولة ديگري را با برچس

نيترات در آن بريزيد. رسوب سفيد رنگي تشكيل مي شود. 

+
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عامل محدودكننده، 
ماده اي است كه 

نسبت مولي آن از 
واكنشگرهاي ديگر 

كمتر باشد و در 
واكنش، به طور كامل 

مصرف شود

1 2 3 4

4

5

شكل 2

نقره نيترات

جدا كردن

سديم كلريد

AgNO (aq) NaCl(aq) AgCl(s) NaNO (aq)+ → +3 3
3. براي اينكه رسوب سريع تر ته نشين شود از دستگاه سانتريفيوژ استفاده كنيد. سپس محلول جدا 

شده از رسوب را در لولة آزمايشي كه با برچسب 4 شماره گذاري كرده ايد بريزيد.
ــديم كلريد (محلول لولة آزمايش  ــي از اين محلول را به لولة 5 منتقل كنيد و از محلول س 4. نيم

1mL (1 به آن بيفزاييد.
5. از محلول نقره نيترات (محلول لولة آزمايش 2) نيز 1mL برداشته، درون لولة 4 بريزيد.

تعيين محدودكننده 
ــم كه عامل  ــود نتيجه مي گيري ــكيل ش ــفيدرنگ تش ــوب س ــر پس از مرحلة 4، در لولة 5 رس اگ
ــاهده كرديد، عامل  ــوب را مش ــكيل رس ــت اما اگر در لولة 4، تش ــديم كلريد اس ــده، س محدودكنن

محدودكننده، نقره نيترات بوده است.

آنچه روي مي دهد 
ــد، با نقره  ــديم كلريد اضافي موجود باش چنانچه در لولة 4 ـ كه به آن نقره نيترات افزوديم ـ س
ــفيد رنگ مي پردازد. بنابراين نقره نيترات در اين لوله، به طور  ــده به توليد رسوب س نيترات افزوده ش

كامل مصرف شده است و بايد آن را عامل محدودكننده دانست.
ــد، با سديم  ــته باش به همين ترتيب، اگر در لولة 5، مقداري نقره نيتراِت واكنش نداده وجود داش
ــده وارد واكنش مي شود و رسوب توليد مي كند. در اينجا عامل محدودكننده، سديم  كلريد افزوده ش

كلريد است زيرا به طور كامل در واكنش، به مصرف رسيده است.

يادآوري 
اين روش تنها در مواردي قابل استفاده است كه فراوردة واكنش ها، يك گاز يا يك رسوب باشد. 
ــگرها مي توان از حالت جامد آن ها نيز  ــت در مراحل 4 و 5 آزمايش به جاي محلول واكنش گفتني اس

استفاده كرد ولي در آن صورت باز هم نياز به ترازو خواهد بود.

1. شيمي (3) و آزمايشگاه، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي، 1390.
2. www.ehow.com/how-8339001-limiting-reactant-stochiometry. html


