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کتاب درسی

« آب به عنوان یک حالل »
یكی از مهم ترین خواص آب ،توانایی آن در حل كردن مواد گوناگون است.
كاتيون :به یون های مثبت می گویند .هنگامی كه اتم الكترون از دست می دهد،
كاتيون به وجود می آید .مانند Mg1+ ،Na+ :و Al2+
انواع یون
آنيون :به یون های منفی می گویند .هنگامی كه اتم الكترون می گيرد،
آنيون به وجود می آید .مانند O1- ،Cl- :و N2-

در سدیم كلرید اتم سدیم یک الكترون از دست می دهد و به یک یون مثبت تبدیل می شود .اتم كلر نيز یک الكترون می گيرد و بهه یهونی بها بهار
منفی تبدیل شده و آنيون كلرید را به وجود می آورد.
شكل زیر تشكيل یون های سدیم و كلرید را از اتم های سدیم و كلر نشان می دهد.

سدیم كلریدریک تركيب یونی است زیرا بلور آن از كنار هم قرار گرفتن یون های مثبت و منفی بسياری ،تشكيل شده است.
ترکیب یونی :تركيبی است كه از یون های مثبت و منفی تشكيل شده است.
پیوند یونی :به پيوندی ك ه بين یون های مثبت و منفی (كاتيون و آنيون) به وجود می آید گفته می شود ،یا به عبارت دیگر نوعی پيوند شهيیيایی
است كه یون های نا هم نام را كنار یک دیگر نگاه می دارد.
 نكته :ت ركيب های یونی از نظر الكتریكی خنثی هستند .زیرا مجیوع بارهای مثبت و منفی آن ها با هم برابر است .اگر یهک تركيهب یهونی (بهه
عنوان مثال  ) NaClدر آب بيندازیم یون های مثبت شبكه بلور به طرف قطب منفی آب (اتم  )Oو یون های منفی شبكه بلور به طرف قطب مثبت
مولكول های آب (اتم  )Hجذب می شوند به این فرآیند آبپوشی می گویند .این امر باعث گسسته شدن پيوندهای قوی ميان یهون ههای مثبهت و
) در آب پدید می آید كه این امر ،باعث حل شهدن
و
منفی شده و بلور نیک فرو می ریزد و محلولی از یون های پراكنده مثبت و منفی (
بلورهای نیک در آب می شود.
یون آبپوشیده :به یون های احاطه شده با مولكول های آب ،یون آبپوشيده می گویند .این یهون هها را بها نوشهتن حهروف  aqدر مقابهل نیهاد
است.
شيیيایی آن ها نیایش می دهند .به عنوان مثال یون آبپوشيده سدیم به صورت
آب رودخانه یا آب چاه هرگز آب خالص به شیار نیی رود ،زیرا آب رودخانه یا آب های زیرزمينی با عبهور از مجهاورت سهنگهای گیهی یها آهكهی،
اندكی از آن ها را در خود حل می كنند .گچ و آهک كه تركيب های یونی كلسيم دار هستند .كاتيون های  1را به آب وارد می كنند .این یهون
طعم نامطبوعی به آب می بخشد.
دو راه برای تشخیص حالل و حلشونده وجود دارد:
 -2هر ماده ای كه به هنگام تشكيل محلول تغيير حالت دهد ،حلشونده است .مانند نیک خوراكی كه بر اثر حل شهدن در آب از حالهت جامهد بهه
مایع (محلول) تبدیل می شود.
 -1اگر هيچ یک از دو جزء تغيير حالت ندهند ماده ای كه به مقدار كم تر موجود است ،حلشونده خواهد بود مانند محلول آب و الكهل كهه ههر دو
ماده پيش و پس از مخلوط شدن ،مایع هستند.

« آب و رسانایی الکتریکی »
هنگامی كه محلول یک تركيب یونی مانند  NaClرا در یهک مهدار الكتریكهی
) بهه سهیت قطهب منفهی
قرار دهيم ،یون های مثبت محلول (ماننهد
) به طرف قطهب مثبهت حركهت
مدار ،و یون های منفی محلول (مانند
می كنند و به این ترتيب جریان برق را در محلول انتقال میدهند.
یون ها ،عامل انتقال جریان برق (رسانایی) در محلول ها هستند و هرچه مقدار
یون ها (تركيب یونی) افزایش یابد ،رسانایی نيز افزایش می یابد.
در آب خالص چون هيچ گونه یونی وجود ندارد رسانایی نزدیک به صفر است اما چون در آب طبيعی مقداری یون وجهود دارد امكهان رسهانایی نيهز
آب خالص > آب طبيعی >> فلزها  :رسانایی
وجود دارد.

« انحالل پذیری مواد جامد در آب »
انحالل پذیری (قابلیت حل شدن) :بيش ترین مقدار ماده ای است كه در یک دمای معين می تواند در  200گرم آب حهل شهود .ایهن مقهدار را
برحسب گرم جسم حلشونده در  200gآب بيان می كنند.
در شيیی  0را دمای استاندارد و  18را دمای اتاق می گویند.
منحنی انحالل پذیری :بستگی انحالل پذیری یک ماده به دما را می توان به كیک نیهوداری نشهان داد كهه
منحنی انحالل پذیری ناميده می شود به كیک این نیودار می توان انحالل پذیری یک ماده را در ههر دمهایی
در دمای  20برابر  24gدر  200gآب است و در دمای
به دست آورد به عنوان مثال انحالل پذیری 2
بها افهزایش دمها،
 20برابر  48gدر  200gآب است .هیانطور كه مشاهده می كنيد ،انحالل پذیری 2
افزایش زیادی پيدا می كند اما انحالل پذیری  NaClدر آب تقریباً مستقل از دما اسهت ،یعنهی بها تغييهر دمها
تغيير نیی كند.

محلول سیر نشده :محلولی كه هنوز می تواند ماده حلشونده بيش تری را در خود حل كند .هر نقطهای
كه جایگاه آن پایين تر از منحنی انحالل پذیری باشد ،نشاندهنده یک محلول سير نشده می باشد.
انواع
محلولها

محلول سیر شده :محلولی است كه نیی تواند حلشونده بيش تری را در خود حل كند جایگاه هر نقطه
روی منحنی انحالل پذیری نیایانگر یک محلول سير شده در آن ها است.
محلول فراسیر شده :محلولی است كه بيش از اندازه حلشونده دارد و هر نقطه باالتر از منحنی انحهالل
پذیری نشاندهنده یک محلول فراسير شده می باشد.

نیودار مقابل نیونه هایی از هر یک از محلول های فوق را نشان می دهد.

نحوه تهیه محلول فراسیر نشده:
در یک دمای معين (مثالً  )20یک محلول سير شده می سازیم (نقطه  )Aسپس محلول را بهه آرامهی یعنهی
بهطوری كه حلشونده رسوب نكند سرد می كنيم (مثالً تا  )90در ایهن حالهت در دمهای  90محلهول بهه
دست آمده یک محلول فراسير شده می باشد( .نقطه )B
 نكته :اندكی تكان یا ضربه زدن به محلول فراسير شده موجب جدا شدن حلشونده اضافی از آن می شود.

