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« مخلوط ها و فاز »
عنصر
خالص
تركيب
مواد
ناخالص
(مخلوط)

مخلوط همگن
(محلول)
مخلوط ناهمگن

ماده خالص :ماده ای است كه از يك نوع ماده تشكيل شده است .مانند  ،N3 ،Mgنمك خوراكي ( )NaClو آب (.)H3 O
عنصر :ماده ای است كه از يك نوع اتم تشكيل شده است .مانند  N3و .O3
تركيب :ماده است كه از چند نوع اتم تشكيل شده است .مانند  NaClو .H3 O
ماده ناخالص (مخلوط) :ماده ای است كه از چند نوع ماده تشكيل شده است .مانند مخلوط آب و روغن و محلول آب نمك.
مخلوط همگن (محلول) :مخلوطي است كه ذره های تشكيلدهنده آن به طور يكنواخت در يكديگر پخش شده اند و خواص شددتي آن در همده
جای مخلوط يكسان است .مانند سكه طال ،هوا ،آب نمك ،چای ،نوشيدني ها ،مايع های پاك كننده ،بنزين و گازوئيل.
مخلوط ناهمگن :مخلوطي است كه ذره های تشكيلدهنده آن به طور يكنواخت در يكديگر پخش نشده اند و خدواص آن در همده جدای مخلدوط
يكسان نيست .مانند مخلوط آب و يخ يا آب گل آلود.
فاز :بخشي از يك سامانه كه خواص شدتي در همه جای آن يكسان است ،فاز ناميده مي شود.
فصل مشترك :مرز ميان دو فاز ،فصل مشترك نام دارد.
 نكته :مخلوطي كه تنها يك فاز تشكيل ميدهد مخلوط همگن و مخلوطي كه بيش از يك فاز تشكيل مي دهد مخلوط ناهمگن ناميده ميشود.
در مخلوط ناهمگن مرز ميان فازها قابل تشخيص است.
 نكته :هنگامي كه ماده ای تغيير فاز مي دهد ماهيت شيميايي آن تغيير نمي كند ،بنابراين تغيير فاز يك تغيير فيزيكي است.
به طور كلي هر تغيير حالت يك تغيير فاز محسوب مي شود زيرا يك فاز به فاز ديگر تبديل مي شود.
برای ماده خالص ،فاز و حالت هم معنا هستند .برای مثال آب در حالت بخار را آب در فاز بخار نيز مي گويند.
 توجه :مخلوط همگن (محلول) همواره دارای يك فاز و يك حالت است.

« حالل هاي آلي »
يك محلول دست كم از دو جزء تشكيل شده است .حالل و حلشونده .جزئي كه حلشونده را در خود حل مي كند و معموالً درصدد بديش تدری از
محلول را تشكيل مي دهد ،حالل نام دارد .به عنوان مثال در محلول آب نمك ،آب حالل و نمك خوراكي حلشونده است.
اغلب محلول های موجود در طبيعت شامل يك حالل و چند ماده حلشونده هستند .آب دريا نمونه ای از اين محلول ها است.
 -3محلول های غيرآبي
 -3محلول های آبي
محلول ها دو نوع هستند:
محلول آبي محلولي است كه حالل آن آب است .آب فراوان ترين و رايج ترين حالل شناخته شده است .اين حالل تركيب های يدوني و كوواالنسدي
بسياری را در خود حل مي كند .اغلب فرآيندهای زيست شيميايي از قبيل هضم ،جذب و سوخت و ساز مواد غذايي در محلول آبي انجام مي شدود.
در صنايع شيميايي تعداد زيادی از واكنش ها در محيط آبي صورت مي گيرد.

به محلول حاصل از حالل های آلي ،محلول غير آبي گفته مي شود .هگزان ،اتانول ،استون و تولوئن ،چهار نمونه مهم از حالل های آلي هستند.

« انحاللپذيري مواد در آب »
در دمای يكسان ميزان حل شدن مواد مختلف در آب متفاوت است.
انحالل پذيري :بيش ترين مقدار از يك ماده كه در دمای معين در  300گرم آب حل مي شود ،انحالل پذيری آن ماده را در آب مشخص مي كندد
و برحسب گرم جسم حلشونده در  300gآّب بيان مي شود.
مواد بر اساس انحالل پذيری به سه دسته طبقه بندی مي شوند:
مواد محلول :تركبياتي كه انحالل پذيری آن ها بيشتر از يك گرم حلشونده در  300گرم آب است ،محلول هستند.
مواد نامحلول :تركبياتي كه انحالل پذيری آن ها كمتر از  0/03گرم حلشونده در  300گرم آب است ،نامحلول هستند.
مواد كممحلول :تركبياتي كه انحالل پذيری آن ها بين  0/03تا يك گرم گرم حلشونده در  300گرم آب است ،كممحلول هستند.

« قواعد انحالل پذيري تركيب هاي يوني در آب »
با دستهبندی تركيبهای يوني به محلول و نامحلول بااستفاده از جدولزير ميتوان انحاللپذيری بسياری از نمكهایجامد را در آب پيشبيني كرد.
تركيب های دارای اين يون ها در آب محلول هستند
( NH7+آمونيوم) و كاتيون فلزهای قليايي
−
( ClO−كلرات ها)
( NO3نيترات ها) و 3

بجز هنگامي كه با اين يون ها همراه باشند
سرب ( ،)Pb3+ ( )IIمس (،)Cu+ ( )I
 )Hg 3+و نقره ( )Ag +
جيوه (3 ( )I
3+
 ،)Hg 3+نقره (  ،)Ag +كلسيم ( ،)Ca
جيوه (3 ( )I
استرانسيم (  ،)Sr 3+سرب ( )Pb3+ ( )IIو باريم ( )Ba3+

تركيب های دارای اين يون ها در آب نامحلول هستند
3−
( PO3−فسفات ها)
( CO3كربنات ها) و 7
∗( OH −هيدروكسيدها) و ( O3−اكسيدها)
( S 3−سولفيدها)

بجز هنگامي كه با اين يون ها همراه باشند
كاتيون فلزهای قليايي و NH7+
كاتيون فلزهای قليايي و  Ba3+ ،Ca3+و Sr 3+
كاتيون فلزهای قليايي ،قليايي خاكي و NH7+

 Br − ،Cl−و ( I −كلريدها ،برميدها و يديدها)
( SO3−سولفات ها)
7

 نكته :كلسيم سولفات در دسته نامحلول ها قرار دارد.

« انواع برهمكنشهاي بين ذره اي »
 -1دوقطبي -دوقطبي :نيروی جاذبه يا برهمكنش بين مولكول های قطبي از نوع دوقطبي -دوقطبي اسدت مانندد اتدانول ( )CH3 OHو كلروفدرم
( .)CHCl3
 -2پيوند هيدروژني :نيروی جاذبه بين هيدروژن ( )Hمتصل به  O ،Nو  Fاز يك مولكول با اتم های  O ،Nو  Fمتصل بده هيددروژن از مولكدول
ديگر يا به عبارت ديگر مولكول هايي كه دارای اتم های  O ،Nو  Fمتصل به هيدروژن هستند بين يكديگر پيوند هيدروژني برقرار مي كنندد مانندد
آب و متانول.
 توجه :پيوند هيدروژني در حقيقت يك نيروی جاذبه دوقطبي -دوقطبي مي باشد كه به دليل قدرت بسيار زياد به اين نام خوانده مي شود.
 -3دوقطبي القايي -دوقطبي القايي :نيروی جاذبه بين مولكول های غيرقطبي از اين نوع است اين نيدروی جاذبده در ا در ايجدا دوقطبدي هدای
لحظه ای (در ا ر برخورد مولكول ها با هم و ايجاد دوقطبي لحظه ای و القای آن به مولكول های مجاور) ايجاد مي شود .اين نيدروی جاذبده دعيف
ترين برهمكنش بين ذره ای است .مانند نيروی جاذبه بين اوكتان (  )C3 H33و هگزان ( .)C7 H37
 -4دوقطبي -دوقطبي القايي :اين نيروی جاذبه بين مولكول قطبي و مولكول غيرقطبي ايجاد مي شود .در حقيقت مولكول قطبدي بدر ا در القداء
باعث ايجاد دوقطبي القايي در مولكول غيرقطبي ميشود مانند نيروی جاذبده بدين اسدتون (  )CH3 COCH3بده عندوان مولكدول قطبدي و هگدزان
(  )C7 H37به عنوان مولكول غيرقطبي.
 -5يون -دوقطبي :نيروی جاذبه بين يونها و مولكولهای قطبي از اين نوع است .مانند نيدروی جاذبده بدين يدون سدديم (  )Na+و مولكدول آب

(.)H3 O
 نكته :نيروی جاذبه بين مولكول آب و يك يون از نوع يون -دوقطبي است اين جاذبه بين ذره ای از جاذبه دوقطبي -دوقطبدي بده ويدپه پيوندد
هيدروژني قوی تر و از پيوند يوني (جاذبه يون -يون) عيف تر است.
 -6يون -دوقطبي القايي :نيروی جاذبه بين يون ها و مولكول های غيرقطبي از اين نوع است .در حقيقت يون بر ا در القدا باعدث ايجداد دوقطبدي
القايي در مولكول غيرقطبي مي شود .مانند نيروی جاذبه بين يون كلريد (  )Cl−و هگزان ( .)C7 H37

