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خودتان در منزل حل کنید

« خواص ترکیبهای یونی »
 -1رسانایی الکتریکی ترکیب های یونی:
تركيب های يونی در حالت جامد ،نارسانا بوده اما در حالت مذاب يا محلول رسانای جريان الكتريسينه (برق) هستند.
چرا تركيب های يونی در حالت جامد رسانا نيستند؟
برای هدايت جريان برق ،يک جسم بايد ذره های باردار داشته باشد و اين ذره ها بتوانند آزادانه حركت كنند.
ذره های تشكيلدهنده يک تركيب يونی جامد (جامد يونی) در جاهای به نسبت ثابتی قرار دارند و در آن جا جز حركت ارتعاشیی ،حركیت ديییری
ندارند از اين رو جامدهای يونی رسانای الكتريكی نيستند .زيرا يون ها در يک جامد يونی نمی توانند آزادانه حركت كنند.
چرا تركيب های يونی در حالت مذاب يا محلول رسانا هستند؟
تركيب های يونی در حالتی كه يون ها بتوانند آزادانه حركت كنند رسانای خوبی برای جريان برق هستند .وقتی يک تركيب يونی ذوب میی شیود،
يون های تشكيلدهنده آن می توانند جريان برق را از خود عبور دهند به همين ترتيب وقتی چند بلور نمک در آب حل می شود ،يون های سازنده
آن در ال به الی مولكول های آب پراكنده می شوند و چون می توانند آزادانه حركت كنند به آسانی جريان برق را از درون محلول عبور می دهند.
 -2آرایش منظم یون ها در بلور ترکیب های یونی (داشتن شبکه بلور):
آرايش يونها در تركيبهای يونی به صورت يک الیوی تكراری است و هر يون در جای خود با چند يون كه بار ناهمنامی دارند پيوند برقرار میكند.
آرايش يونها در بلور يک نمک بسته به اندازههای نسبی كاتيون و آنيون از الیوی خاصی پيروی میكند و اين الیو در سراسر بلور تكرار میشود.
شبکه بلور :به آرايش سه بعدی و منظم اتم ها ،مولكول ها يا يون ها در يک بلور گفته می شود.
بلور :جسم جامدی است كه ذره های تشكيلدهنده آن (اتم ها ،مولكول ها يا يون ها) با آرايش منظم كنار يكديیر قرار گرفته اند.
به صورت يک شبكه مكعبی كنار هم قرار می گيرند.
و
شبكه بلوری  NaClمكعبی شكل است ،يعنی
 -3نقطه ذوب و جوش باالی ترکیب های یونی:
نقطه ذوب و جوش بيش تر تركيب های يونی باالست به دليل اينكه يون ها در تركيب های يونی پيوندهای محكمیی تشیكيل میی دهنید بنیابراين
برای شكستن اين پيوندها و جدا كردن يون ها از يک ديیر به انرژی زيادی نياز است.
 -4سخت و شکننده بودن ترکیب های یونی:
بيشتر تركيبهای يونی سخت و محكم هستند اما بر اثر اعمال نيروی كافی میشكنند .همانطور كه قبالً اشاره شد يونها در شبكه بلور يک نمک
در سه بعد بهطور منظم قرارگرفتهاند .اين شبكه را میتوان شامل اليههای بیشماری درنظرگرفت كه روی يکديیر در وضعيت ثابتی قرارگرفتهاند.

« انرژی شبکه ای بلور »
تشكيل شبكه بلور با آزاد شدن انرژی همراه است كه به اين انرژی ،انرژی شبكه گفته می شود.
انرژی شبکه :مقدار انرژی آزاد شده به هنیام تشكيل يک مول جامد يونی از يون های گازی سازنده آن است.
585 6
انرژی شبكه سديم كلريد 585/6 KJ/mol :است.
عوامل موثر بر انرژی شبکه:
 -1اندازه یون :هر چه اندازه آنيون و كاتيون كوچک تر باشد انرژی شبكه بيش تر است.
 -2بار یون :هر چه اندازه بار آنيون و كاتيون بيش تر باشد جاذبه بين يون ها بيش تر و انرژی شبكه بيش تر خواهد بود.

« ترکیب های یونی دوتایی »

ترکیب های یونی دوتایی :به تركيب های يونی متشكل از دو عنصر تركيب های يونی دوتايی می گويند .مانند  NaClو
فرمول نویسی ترکیب های یونی :برای نمايش تركيب های يونی دو تايی از فرمول شيميايی استفاده می شود .در اين فرمول ها در سیمت چی
ابتدا نماد شيميايی كاتيون و سپس نماد شيميايی آنيون نوشته می شود.
يک تركيب يونی از نظر بار الكتريكی خنثی است بنابراين جمع بارهای كاتيون و آنيون ها در آن برابر صفر اسیت .بیه همیين دليیل فرمیول سیديم
2
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مراحل نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب های یونی:
 -6نوشتن نماد شيميايی كاتيون در سمت چ و نماد شيميايی آنيون در سمت راست.
 -2قرار دادن تعداد بار كاتيون به عنوان زيروند آنيون و تعداد بار آنيون به عنوان زيروند كاتيون و ساده كردن زيروندها.
 تذکر :از نوشتن عدد يک به عنوان زيروند خودداری می كنيم.
به طور خالصه فرمول شيميايی يک تركيب يونی به صورت روبهرو است.

« نامگذاری ترکیب های دوتایی »
برای نامگذاری تركيب های يونی نخست نام كاتيون و سپس نام آنيون را می نويسيم.
نام كاتيون

نام آنيون بدون كلمه يون

نام تركيب يونی

 توجه :اگر فلزی كاتيون هايی با بارهای متفاوت اي اد كند بار كاتيون به وسيله عددهای رومی داخل پرانتز نوشته میی شیود .بیرای تعيیين بیار
كاتيون و آنيون از دو راه می توان اقدام نمود.
 -6تمام آنيون ها و اغلب كاتيون ها بار مشخصی دارند كه مستقل از نوع نمک ،ثابت است .به عنوان مثال فلزات گروه اول ،دوم و سوم همواره يیون
هايی با بار ( )2+( ،)6+و ( )5+تشكيل می دهند .يا هاليدها بار ( )6-دارند .به همين ترتيب اكسيژن ،گوگرد و نيتروژن تشكيل يون تک اتمی ، 2
 2و  5می دهند( .توجه كنيد يون هايی مانند پراكسيد  22و آزيد  5نيز داريم اما تک اتمی نيستند .در اين گونه موارد می توان از روی
را نمی دانيم از آن جا كه سديم همواره يون
فرض كنيد بار واحد 5
بار معلوم ،بار م هول را به دست آورد .به عنوان مثال در تركيب 5
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داريم پس  2 5صحيح است).
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يک بار مثبت (
) تشكيل می دهد پس 5
 -2بعضی از كاتيون ها چند يون تشكيل می دهند ،در اين گونه موارد از روی تركيب و آنيون موجود می توان به بار كاتيون پی برد.

« فرمول نویسی و نامگذاری ترکیب های یونی چندتایی »
ترکییب های یونی چندتایی :تركيب هايی هستند كه در ساختار آن ها بيش از دو عنصر وجود دارد .مانند
فرمول نويسی و نامگذاری تركيب های يونی چند تايی همانند تركيب های يونی دو تايی می باشد.
در تركيب های يونی چند تايی اگر زيرونديون چند اتمی بزرگ تر از يک باشد .يون را داخل پرانتز و زيروند را بيرون پرانتز قیرار میی دهیيم ماننید
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كلسيم كلرات 5 2
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« نمک های آبپوشیده »
نمک های آبپوشیده :يون های موجود در برخی از نمک ها می توانند با مولكول های آب پيوند تشكيل دهند و ايین مولكیول هیا را درون شیبكه
بلور خود به دام بيندازند .اين تركيب ها را نمک های آبپوشيده می گويند.
آب تبلور :به مولكول های آبی كه درون شبكه بلور نمک های آبپوشيده قرار گرفته اند آب تبلور گفته می شود .برای نوشتن فرمیول نمیک هیای
(بیاريم كلريید  2آبیه) و
كیه  Mنشیاندهنیده نمیک بیدون آب تبلیور اسیت .بیه عنیوان مثیال 2 2 2
آبپوشيده به صیورت 2
(مس ( )IIسولفات  6آبه) به ترتيب نمک هايی با  2و  6مولكول آب تبلور را نشان می دهند.
6 6 2
(كیات كبیود) در
مس ( )IIسولفات بی آب به صورت گرد سفيد رنیی است كه بر اثر اضافه شدن آب به صورت بلورهای آبپوشيده 6 6 2
می آيد .رنگ آبی نمک آبپوشيده ،آن را از نمک بیآب متمايز می سازد.
آبی رنگ
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بیرنگ

تعیین تعداد مولکول های آب تبلور و فرمول یک نمک آبپوشیده:
با حرارت دادن برخی نمک های آبپوشيده و خارج شدن آب از اين نمک ها می توان با استفاده از محاسبات زيیر تعیداد مولكیول هیای آب تبلیور و
را به دست آورد.
فرمول ت ربی نمک آبپوشيده 2
مرحله  :6محاسبه جرم نمک بیآب
مرحله  :2محاسبه تعداد مول های نمک بیآب

جرم نمک بیآب
جرم مولی نمک بیآب

تعداد مولهای نمک بیآب

مرحله  :5محاسبه جرم آب خارج شده از نمک آبپوشيده
مرحله  :6محاسبه تعداد مول های آب خارج شده از نمک آبپوشيده

جرم آب خارج شده
جرم مولی آب

تعداد مولهای آب

مرحله  :6تعيين تعداد مولكول های آب تبلور
در صورت نياز  nرا به نزديک ترين عدد صحيح گرد می كنيم.
با قرار دادن مقدار  nبه دست آمده در فرمول نمک آبپوشيده فرمول ت ربی ،نمک آبپوشيده به دست می آيد.

تعداد مولهای آب خارج شده
تعداد مولهای نمک بیآب

