
  موازنه به روش یون الکترون

 الکترون براي موازنه ي واکنش اکسایش و کاهش -روش یون 

 الکترون -روش یون 

 

 

 ..در آن نقش دارند هاي آزاد رادیکال گیري شامل واکنش اکسایش و کاهش است که آتش

خود را در هر یک از  عدد اکسایش را که هایی اتم .کنیم جزیی تقسیم می ٔمعادله را به دو معادله

 .کنیم دهند، موازنه می هاي جزیی تغییر می معادله

 .کنیم هاي جزیی موازنه می را در هر یک از معادله H و O هاي اتم

 : شوند انجام می اسیدي براي واکنشهایی که در محلول

دارد، اضافه  O جزئی که کمبود ٔبه آن طرف معادله H2O مورد نیاز، یک O براي اتم) الف

 .کنیم می

 .کنیم ، موازنه می + H را هم با افزودن H و) ب



 : شوند انجام می بازي هایی که در محلول براي واکنش

دارد اضافه  O جزئی که کمبود ٔبه آن طرف معادله H2O مورد نیاز، یک O براي هر اتم) الف

 .کنیم می

دارد اضافه  H جزئی که کمبود ٔبه ان طرف معادله H2O مورد نیاز، یک H به ازاي هر اتم) ب

 .دهیم نیز در سمت مقابل قرار می − OH کنیم و یک می

کنیم تا بار خالص در سمت چپ معادله با بار  اضافه می الکترون هاي جزئی به هر یک از معادله

 .خالص در سمت راست معادله برابر شود

گرفته  هاي الکترون کنیم تا تعداد جزئی را در عددي ضرب می ٔدر صورت لزوم یکی یا هر دو معادله

 .شده درمعادله جزئی دیگر برابر شود

هاي مشترک در دو طرف معادله نهایی را  زنیم، همچنین عبارت مع میهاي جزئی را با هم ج معادله

 .کنیم جذف می

 مثال

 : کنیم شود را موازنه می انجام می اسیدي واکنش زیر را که در محلول

 

  



 : کنیم هاي را در هر کدام موازنه می یم و اتمکن جزئی تقسیم می ٔمعادله را به دو معادله

 

 

به سمت چپ، موازنه  + 8H به سمت راست و 4H2O توان با افزودن جزئی را می ٔن معادلهاولی

به سمت چپ اضافه شود تا تعداد اکسیژن موازنه شود و  10H2O جزئی دوم باید ٔدر معادله. کرد

 : شود به سمت راست، تعداد هیدروژن هم موازنه می + 8H همچنین با اضافه کردن

 

 

 : کنیم حال بار الکتریکی خالص را در طرفین موازنه می

 

 

 : کنیم ضرب می 5و دومی را در  8اولین معادله را در 

 

 

 : کنیم هاي مشترک را در دو طرف، حذف می ارتزنیم و عب ها را با هم جمع می حاال معادله

 



 روش عدد اکسایش 

. کاهش، سه مرحله وجود دارد -هاي اکسایش  در رو عدد اکسایش براي موازنه کردن واکنش

 ٔمعادله. گیریم واکنش نیتریک اسید و هیدروژن سولفید را براي نمایش این روش به کار می ٔمعادله

 : واکنش موازنه نشده به قرار زیر است

 

تعیین  شوند، کاهش می -هایی که دست خوش اکسایش  ها را براي شناسایی اتم عدد اکسایش اتم

اکسیده  گوگرد و) 3، کاهشی برابر +2به + 5از (شده  کاهیده نیتروژن که به این ترتیب. کنیم می

 .است) 2به صفر، افزایشی برابر  -2از (شده 

افزایشی . برابر شود عدد اکسایش شوند که کاهش کل و افزایش کل در اي اضافه می ضرایب به گونه

کوچکترین حاصلضرب . است موازنه نشده آمده ٔداریم که در معادله 3و کاهشی برابر با  2برابر با 

) 6براي کاهش کل ) 2NO و 2HNO3 در نتیجه. است 6د عد 2و  3مشترک 

 : گیریم به کار می) 6براي افزایش کل ) 3S و 3H2S و

 

در  4H2O با قرار دادن. در سمت چپ معادله داریم هیدروژن توجه داریم که اکنون هشت اتم

 : رسید H اتم توان به همان تعداد سمت راست، می
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