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« نظریه جنبش مولکولی گازها »
برای توجيه رفتار گازها از دیدگاه مولكولی ،می توان از نظریه جنبش مولكولی گازها استفاده نمود .این نظریه بر  4اصل زیر استوار است:
 -6همه گازها از ذره های بسيار كوچكی (اتم یا مولكول) تشكيل شده اند .ذره هایی كه می توان حجم آن ها را در مقایسه با حجمی كه گاز اشغال
كرده است ،نادیده گرفت.
 -3ذره های گاز پيوسته در حركتند و با یكدیگر و با دیواره ظرفی كه در آن قرار دارند ،برخورد می كنند .فشار یک گاز ،نتيجهه برخهورد ذره ههای
سازنده آن با دیواره ظرف است.
 -6ذره های یک گاز به هنگام برخورد با یک دیگر می توانند بخشی از انرژی جنبشی خود را از دست بدهند یها بهر آن بيفیاینهد .ولهی در مجمهو
مقدار كل انرژی جنبشی آن ها تغييری نمی كند.
 -4در یک دمای معين ،ذره های سازنده یک گاز سرعت ها و انرژی های جنبشی متفاوتی دارند .اما ميانگين انرژی جنبشهی آن هها بابهت اسهت و
فقط به دمای گاز بستگی دارد.
 نكته :م يانگين انرژی جنبشی ذره های سازنده همه گازها در یک دمای معين با هم برابر است و با افیایش دما ،ميانگين سرعت ها و انرژی های
جنبشی آن ها افیایش می یابد.
گازهای ایده آل :به گازهایی كه رفتار آن ها با توجه به نظریه جنبش مولكولی گازها قابل پيش بينی باشد ،گازهای ایده آل می گویند.
 نكته :بيش تر گازهای موجود در هواكره رفتاری شبيه به گازهای ایده آل از خود نشان می دهند.
قوانین علمی :پدیده های طبيعی را توضيح می دهند .در واقع به پرسش هایی پاسخ می دهند كه با «چه» آغاز می شود.
نظریه ها و مدل های علمی :علت وقو پدیده های طبيعی را شرح می دهند .در واقع به پرسش هایی پاسخ می دهنهد كهه بها «چهرا» آغهاز مهی
شوند.
به انرژی یک جسم در حال حركت انرژی جنبشی می گویند .انرژی جنبشی به جرم جسم و سرعت حركت آن بستگی دارد.

« هواکره معدنی سرشار از مواد شیمیایی »
هو اكره را می توان معدن بسياری از گازهای سودمند از جمله نيتروژن ،اكسيژن ،آرگون و نئون دانسهت .زیهرا ایهن گازهها را مهی تهوان در مقيها
صنعتی از هواكره به دست آورد.
كاهش دمای هوا تا -366C
مراحل جداسازی گازهای
موجود در هواکره

هوای مایع :اگر هوا را زیر فشار زیاد تا

مایع كردن هوا
افیایش فشار
تقطير جیء به جیء هوای مایع

 366سرد كنيم ،مخلوط بسيار سردی از چند مایع به دست می آید كه هوای مایع ناميده می شود.

اگر دمای هوای مایع را به آرامی افیایش دهيم ،هر مایع موجود در این مخلوط در نقطه جوش خود تبخير می شود و می توان بخارهای آن را سهرد
و به طور جداگانه جمع آوری كرد.
گاز آرگون یكی از مهم ترین فرآورده هایی است كه از هواكره به دست می آید .گاز آرگون ،برای جوشكاری برشكاری و پر كردن المپ های مهتابی
به كار می رود.
 نكته :هواكره مهم ترین منبع گازهای هليم ( ،)Heنئون ( ،)Neآرگون ( ،)Arكرپتون ( )Krو زنهون ( )Xeاسهت .مقهدار ایهن گازهها (بهه جهی
آرگون) در هواكره بسيار ناچيی است .به همين دليل این گازها را گازهای كمياب یا نادر می گویند.

« اکسیژن فراوان ترین عنصر در کره زمین »
اكسيژن مهم ترین عنصر موجود در كره زمين و یكی از عنصرهای ضروری برای ادامه زندگی است كه در هر سه بخش بيرونی كره زمين یافت مهی
شود.
 هواکره :به صورت اكسيژن مولكولیاکسیژن در سه بخش بیرونی کره زمین:

3

 -آبکره :در ساختار مولكول های آب

3

 سنگکره :به صورت تركيب شده با عنصرهای دیگر(مانند:

،

3

و

3 6

3 6

)

اكسيژن را در بسياری از تركيب های سازنده بدن موجودات زنده می توان یافت.
همه مواد غذایی (كربوهيدرات ها ،چربی ها و پروتئين ها) تركيب های اكسيژن دار هستند.
هنگام تنفس ،با كشيدن هوا به درون شش ها اكسيژن مولكولی وارد جریان خون می شود و به كمک این جریان به نیدیكی سلول های بدن انتقهال
می یابد .در آنجا ،اكسيژن با غذایی كه خورده ایم تركيب می شود و با آزاد كردن انرژی شيميایی نهفته در آن ماده غذایی ،انرژی مورد نياز بدن را
تأمين می كند.
 -زنگ زدن آهن

اثرهای نامطلوب
اکسیژن

 -فساد مواد غذایی

 -پوسيده شدن چوب

اکسایش :واكنشی كه در آن اكسيژن با یک عنصر تركيب می شود.
اکسید :به فراورده تركيب اكسيژن با یک عنصر می گویند.
به عنوان مثال آب (

3

) یک اكسيد است كه از اكسایش هيدروژن (واكنش گاز هيدروژن و گاز اكسيژن) به دست می آید.

سریع :ماده به سرعت با اكسيژن واكنش داده و با ایجاد شعله و آزاد كردن گرما ،نور و صوت همراه است.
مانند:

سوختن زغالسنگ
سوختن منيییم

3

3

3

3

3

انواع اکسایش
کند :اكسایش به آهستگی صورت می گيرد و نسبت به سوختن انرژی كم تری آزاد می كند و با ایجاد شعله همراه نيست.
مانند:

زنگ زدن آهن
اكسایش سدیم

3 6
3

3
3

3
3

6
6

4
4

سوختن :واكنش اكسایشی كه سریع روی می دهد و با ایجاد شعله و آزاد كردن مقدار زیادی گرما ،صوت و نور همراه است را سهوختن یها احتهرا
می گویند.
 تذکر :انرژی آزاد شده به هنگام سوختن به اندازه ای هست كه ماده سوختنی را ابتدا به بخار تبدیل كند و سپس آن را با اكسيژن ههوا واكهنش
دهد.
فلی سدیم بسيار نرم است ،به طوری كه می توان آن را با چاقو به آسانی برید .هنگامی كه سطح تهازه بریهده شهده ایهن فلهی در تمها بها ههوا قهرار
میگيرد ،رفته رفته درخشش خود را از دست می دهد .زیرا در حضور اكسيژن ،سدیم به سدیم اكسسيد تبدیل مهی شهود .بهرای جلهوگيری از ایهن
واكنش فلی سدیم درون نفت نگاه داری می شود.
فلی منيییم در ابر سوختن ،نور خيره كننده ای ایجاد می كند .از اینرو از گرد منيییم در توليد فشفشه و مواد آتش بازی دیگر استفاده می شود.
3
3
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گاز اكسيژن در صنایع فوالد و صنایع شيميایی برای توليد نيتریک اسيد و سولفوریک اسيد كاربرد دارد.
از اكسيژن مایع به عنوان اكسيد كننده در سوخت موشک ها و فضاپيماها استفاده می شود.

