
 :روش هعوول ترای تهیه سذین هیپوکلریت ته صورت زیر هی تاضذ

Cl2+NaOH    NaCl +NaOCl + H2O 

 کلر گازی واکنص هی دهذ، جرم 851lb خالص تا  1145lb (NaOH)هحلول سذین هیذروکسیذ حاوی 

NaOCl 618  تولیذیlbهطلوب است.  است: 

 واکنص دهنذه ی هحذود کننذه (الف

 درصذ اضافی واکنص دهنذه هازاد (ب

 درجه تکویل (ج

 درصذ تثذیل (د

 .هحاسثه کنیذ (وزنی) را تر حسة کلر هصرفی NaOClتهره  (ه 

            Cl2+ 2NaOH ---->  NaCl + NaOCl + H2O 

MW: 71.0       40.01         58.5        74.5       18 

1184lb NaOH + 851lb Cl2 ----> 618 lb NaOH 

  (الف

 . را هحاسثه هی  کنینNaOH را ته عنواى واکنص دهنذه هحذود کننذه انتخاب هی کنین و هقذار Cl2: فرض

HOaN851 : هورد نیازlbCl2.
1𝑙𝑏  𝐶𝑙2

71𝑙𝑏  𝐶𝑙2
.

2 𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑙2
.

40.01 𝑙𝑏  𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻
= 959.11𝑙𝑏 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 . ته عنواى هحذود کننذه درست توده استCl2پس انتخاب 

   (ب

= NaOHهول ورودی
1145 𝑙𝑏  𝑁𝑎𝑂𝐻

40.01𝑙𝑏/𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻
 =28.63 lb mol  

 :NaOHهول استوکیوهتری 
959.11𝑙𝑏  𝑁𝑎𝑂𝐻

40.
𝑜1𝑙𝑏

𝑙𝑏
𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻

= 23.97 𝑙𝑏 𝑚𝑜𝑙 

 :درصذ  سود اضافی
𝑙𝑏اضافی  𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑏 استوکیوهتری  𝑚𝑜𝑙
=

28.63−23.97

23.97
. 100 = 19.4% 



 .در هحاسثه درصذ اضافی در هخرج هقذار استوکیوهتری را قرار هیذهین نه هقذار ورودی را*

 . ته کار هی رودهحذود کننذهدرجه تکویل ترای واکنص دهنذه  (ج

 bl lomکلر واکنص داده : 618𝑙𝑏 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙.
1𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙

74.5 𝑙𝑏𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙
.

1𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑙2

1𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙
= 8.3 𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2 

lbmol کلر ورودی  : 
851 𝑙𝑏  𝐶𝑙2

71.0 𝑙𝑏/𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙
= 12.8 𝑙𝑏 𝑚𝑜𝑙 

 :درجه تکویل
8.3 𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

12.8𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
= 0.69 

 . تیاى هی کنینواکنص دهنذه هازاددرصذ تثذیل را هعووال ترای  (د

 :درصذ تثذیل
هقذارورودی هصرفی

هقذار 
. 100 =

23.97𝑙𝑏  𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻

28.63𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻
. 100 = 84.7% 

 !در تیاى درصذ تثذیل در هخرج کسر هقذار ورودی را قرار هی دهین نه هقذار استوکیوهتری*

  (ه 

 :تهره واکنص
618 𝑙𝑏  𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙

851 𝑙𝑏𝐶𝑙2
= 0.726

𝑙𝑏  𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙

𝑙𝑏  𝐶𝑙2
 


