OXI : DẠNG
ẠNG 3 – HIỆU
ỆU SUẤT PHẢN ỨNG
I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1) Công thức
ức tính hiệu suất phản ứng:

mtt: khối lượng thực tế (g)
mlt: khối lượng lý thuyếtt (tính theo phương trình)
tr
(g).
H: hiệu suất phản ứng (%)
2) Công thức tính khối lượng
ợng chất tham gia khi có hiệu suất:
Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn
ơn 100%, nên lượng
lư
chất tham gia thực tế đem vào
ào ph
phản ứng phải lớn
hơn nhiều để bù sự
ự hao hụt. Sau khi tính khối lượng
l
chất tham gia theo phương
ng trìn
trình phản ứng, ta tính
khối lượng
ợng chất tham gia khi có hiệu suất như
nh sau:

3) Công thức tính khối lượng
ợng sản phẩm khi có hiệu suất:
Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn
ơn 100%, nên lượng
lư
sản phẩm thực tế thu được
ợc phải nhỏ hhơn nhiều do
sự hao hụt. Sau khi tính khối lượng
ợng sản phẩm theo phương
ph
trình phản ứng,
g, ta tính kh
khối lượng sản phẩm
khi có hiệu suất như sau:

II. BÀI TẬP MẪU
Bài 1:
Nung 4,9 g KClO3 có xúc tác thu được
đư 2,5 g KCl và khí oxi.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính hiệu suất của phản ứng.
Hướng tư duy:
Đềề cho hai số liệu chất tham gia và
v sản phẩm. Do sản phẩm là chất thu được
ợc ccòn lượng chất tham
gia không biết
ết phản ứng có hết không nên
n tính toán ta dựa vào sản phẩm.
Từ mKCl → tính được nKCl → tính n
(
ươ
ì ) → tính m
( ự ế ả ứ ).
Còn m
đề bài cho là lượng
ợng lý thuyết => Tính H% theo công thức
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Giải
Số mol KCl:
,

nKCl =

=

,

2KClO3
2
(mol) 0,034
Khối lượng KClO3 thực tế phản ứng:

m

=n

= 0,034 mol

→ 2KCl
2
0,034

.M

3O2
3

= 0,034. 122,5 = 4,165 g

Hiệu suất phản ứng:
,

H=

. 100% = 85%

,

Bài 2.
Để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl) thì cần bao nhiêu gam natri và bao nhiêu lít clo (đktc),
biết H = 75%.
Giải
Số mol NaCl:
,
nNaCl =
= 0,15 mol
=
,
2Na + Cl2
2
1
(Mol) 0,15 0,075

→ 2NaCl
2
0,15

Khối lượng Na và thể tích khí clo theo lý thuyết:
mNa lý thuyết = nNa . MNa = 0,15 . 23 = 3,45 (g)

V

=n

. 22,4 = 0,075 . 22,4 = 1,68 lít

Khi có H = 75%, khối lượng Na và thể tích khi clo thực tế là:
nNa =

V

=

,

.

,

= 4,6 mol
.

= 2,24 lít

Bài 3.
280 kg đá vôi chứa 25% tạp chất thì có thể điều chế được bao nhiêu kg vôi sống, nếu hiệu suất của
phản ứng là 80%.
Giải
Khối lượng CaCO3 có trong 280 kg đá vôi:
.
= 210 kg
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CaCO3
(g) 100
(kg)210

→ CaO
56
x

CO2

Khối lượng CaO thu được theo phản ứng (lý thuyết):
.
x=
= 117,6 kg
Khối lượng CaO thực tế thu được khi có hiệu suất H = 80%:
, .
= 94,08 kg
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1
Trộn 10,8 g bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm và nung nóng để phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 25,6 g Al2S3. Tính hiệu suất phản ứng.
ĐS: 85%.
Bài 2
Đốt cháy hoàn toàn 1,92 g lưu huỳnh trong bình khí oxi. Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau
phản ứng, biết hiệu suất phản ứng là 90%.
ĐS: 1,2 lít.
Bài 3
Đốt cháy 51,2 g Cu trong oxi, sau phản ứng thu được 48 g CuO.
a) Viết PTHH.
b) Tính hiệu suất của phản ứng.
ĐS: 75%.
Bài 4
Người ta đốt 11,2 lít khí SO2 ở nhiệt độ 4500C có xúc tác là V2O5, sau phản ứng thu được SO3.
a) Viết PTHH.
b) Tính khối lượng SO3, biết hiệu suất của phản ứng là 80%.
ĐS: 32 g.
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