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« چگونگي انحالل پذيري مواد »
انحالل پذير بودن يا نبودن ماده حلشونده در حالل بر اساس نوع و مقدار نيروي جاذبه (برهمكنش) موجود بين ذره هاي تشكيلدهنده مااده حال
شدني و حالل پيش از مجاورت با يك ديگر قابل پيش بيني است .به طور كلي بر اساس قاعده «شبيه ،شبيه را در خود حل ماي كناد» ماي تاوان
انحالل پذيري بسياري از مواد را پيش بيني نمود.
 توجه :تركيب هاي يوني و قطبي را مي توان شبيه در نظر گرفت.
براي بررسي انحالل پذيري مي توان آن ها را به چند دسته طبقه بندي نمود.
انحالل پذيري تركيب يوني و قطبي در حالل قطبي:
−
+
به عنوان نمونه انحالل  LiClدر آب را در نظر مي گيريم LiCl .يك تركيب يوني است كه در آن يون هااي  Liو  Clدر ياك شابكه بلاور قارار
دارند و با پيوند يوني يك ديگر را به شد ت جذب مي كنند .آب مولكول هايي قطبي دارد به طوري كه در يك سر (اتم هاي  )Hبار جزئاي مببات و
در سر ديگر (اتم  )Oبار جزيي منفي دارند .هنگامي كه  LiClدر آب حل مي شود ،جاذبه اي قوي بين ياون  Cl−و سار مببات مولكاول هااي آب
( )Cl− … H3 Oو يون  Li+با سر منفي مولكول هاي آب (  )H3 O … Li+به وجود مي آيد .اين جاذبه يون -دوقطبي انرژي الزم را براي جدا شدن
يون  Li+و  Cl−از شبكه بلور فراهم مي آورد .به طور كلي تركيب هاي يوني و مواد قطبي در يك ديگر حل مي شوند.
 نكته :ميزان انحالل پذيري براي تركيب هاي يوني مختلف ،متفاوت است و به نوع يون هاي سازنده و ساختار بلوري آن ها بستگي دارد.
انحالل پذيري تركيب ناقطبي در حالل ناقطبي:
به عنوان نمونه انحالل نفتالن در تولوئن را در نظر مي گيريم .نفتالن يك تركيب ناقطبي (جامد مولكولي) است كاه باين مولكاول هااي آن نياروي
جاذبه ضعيف وان دروالسي وجود دارد .براي جدا ك ردن مولكول هاي نفتالن و پراكنده كردن آن داخل مولكول هاي حالل به انرژي كمي نياز است.
اين نيروي الزم در اثر ايجاد نيروهاي بين ذره اي دوقطبي القايي -دوقطبي القايي بين مولكول هاي حالل و حلشونده ايجاد مي شود .به طور كلاي
تركيب هاي ناقطبي در حالل هاي ناقطبي به خوبي حل مي شوند.
انحالل پذيري تركيب هاي داراي پيوند هيدروژني:
به عنوان نمونه انحالل اتانول در آب را در نظر مي گيريم .در تركيب هايي مانند اتانول نيروهاي بين مولكولي از ناوع پيوناد هيادروژني اسات .باين
مولكول هاي قطبي آب نيز پيوند هيدروژني وجود دارد .وقتي اتانول در آب حل مي شود ،پيوندهاي هيدروژني تازه اي بين مولكاول هااي اتاانول و
مولكول هاي آب به وجود مي آيد .ميزان اين نيروهاي جاذبه اي بين مولكولي به اندازه اي است كه بر پيوندهاي هيدروژني بين مولكول هاي اتانول
و پيوندهاي هيدروژني بين مولكول هاي آب غلبه كرده و انحالل اتانول در آب را سبب مي شود .با توجه به انجام انحالل مي توان نتيجه گرفت كاه
پيوند هيدروژني جديد قوي تر از پيوندهاي هيدروژني قبلي است.

(پيوند هيدروژني بين مولكولهاي آب و اتانول)

(پيوند هيدروژني بين مولكولهاي اتانول)

(پيوند هيدروژني بين مولكولهاي آب)

 توضیح بیشتر :در تشكيل پيوند هيدروژني هر چه مقدار بار جزيي مببت هيدروژن و بار جزياي منفاي اتام  O ،Nو  Fبايش تار باشاد ،پيوناد
هيدروژني قوي تر خواهد بود .گروه هاي آلكيل (مانند  CH6و )C3 H3دهنده الكترون محسوب مي شوند و به اين ترتيب باار جزياي منفاي در اتام
اكسيژن در الكل افزايش مي يابد .از آن جا كه اكسيژن در الكل بار جزيي منفي بيش تري پيدا مي كند تمايل كم تري براي كشيدن جفت الكترون
پيوندي خود با هيدروژن دارد و اتم هيدروژن در الكل ها نسبت به اتم هيدرو ژن در آب بار جزيي مببت كم تري دارد .بنابراين پيوند هيدروژني بين
مولكول هاي آب و اتانول قوي تر از پيوند هيدروژني بين مولكول هاي آب يا پيوند هيدروژني بين مولكول هاي اتانول است.
با توجه به توضيح باال مي توان گفت پيوند هيدروژني بين مولكول آب و اتانول قوي تر از پيوند هيدروژني بين مولكول آب و متانول و آن هام قاوي
تر از پيوند هيدروژني بين مولكول هاي آب است.
عدم انحالل پذيري تركيب هاي يوني و قطبي در حالل ناقطبي:
 -8به عنوان نمونه تركيب يوني  LiClو حالل تولوئن را در نظر مي گيريم .وقتي اين دو با هم آميخته مي شوند ،نيروي جاذبه بين يون هاي نماك
و مولكول هاي تولوئن (يون -دوقطبي القايي) به اندازه اي نيست كه بتواند بر پيوندهاي يوني در شبكه بلوري  LiClغلبه كند.

 -3به عنوان نمونه ديگر تولوئن و آب (يا استون) را در نظر مي گيريم .بين مولكول هاي آب پيوندهاي قوي هيدروژني (يا بين مولكول هاي اساتون
نيروهاي دوقطبي -دوقطبي) وجود دارد .نيروي جاذبه بين مولكول هاي تولوئن و آب (يا تولوئن و استون) از نوع دوقطبي -دوقطبي القاايي اسات و
به اندازه اي نيست كه بتواند بر پيوند هيدروژني (يا نيروهاي دوقطبي -دوقطبي) در مولكول هاي آب (يا استون) غلبه كند.
انحالل پذيري مولكول هاي داراي يك بخش قطبي و يك بخش ناقطبي:
برخي از مولكول ها در ساختار خود يك بخش قطبي و يك بخش ناقطبي دارند -8 .بوتانول و اتانول از اين دست تركيب ها هستند.

(اتانول)

( -8بوتانول)

در اتانول برهمكنشهاي بين مولكولي از سمت بخش قطبي بر بخش ناقطبي غلبه دارد .به همين دليل اتانول در آب كه مولكول هايي قطباي دارد،
حل مي شود .در حالي كه  -8بوتانول بخش بيش تري از مولكول ناقطبي است .بنابراين در مقايسه با اتانول برهمكنش هاي بين مولكولي از سامت
بخش ناقطبي افزايش مي يابد .به همين دليل  -8بوتانول در مقايسه با اتانول به مقدار كم تري در آب حل مي شود.

« آنتالپي انحالل »
فرايند انحالل با مبادله انرژي همراه است.
آنتالپي انحالل :تغيير آنتالپي مربوط به حل شدن يك مول حل شونده در مقدار زياادي حاالل را گرمااي انحاالل ياا آنتاالپي انحاالل ( انحالل)∆H
مينامند.
آ) انحالل تركيب كوواالنسي (مولكولي) در آب:
اين انحالل از ديد مولكولي شامل سه مرحله است:
 -8جدا شدن مولكول هاي حلشونده از يك ديگار .ايان مرحلاه گرمااگير اسات.
()∆H8 > 8
 -3جدا شدن مولكول هااي آب از ياك ديگار .ايان مرحلاه نياز گرمااگير اسات.
()∆H3 > 8
 -6پراكنااده شاادن همگاان مولكااول هاااي حاالشااونده بااين مولكااول هاااي آب.
اين مرحله گرماده است)∆H6 < 8( .
مجموع انرژي هاي مبادله شده در سه مرحله باال برابر است با گرماي انحالل.
 = ∆H8 + ∆H3 + ∆H6انحالل∆H
اگر |  ∆H8 + ∆H3 > |∆H6باشاد > 8 :انحالل ∆Hو انحاالل گرمااگير اسات.
مانند انحالل شكر در آب
اگر |  ∆H8 + ∆H3 < |∆H6باشد < 8 :انحالل ∆Hو انحالل گرماده است .مانند انحالل متانول در آب
ب) انحالل تركيب يوني در آب:
انحالل يك تركيب يوني در آب نيز شامل سه مرحله است:
 -8فروپاشي شبكه بلوري :اين مرحله با صرف انرژي همراه است .بنابراين گرماگير به شمار مي آيد)∆H > 8( .
گرماي الزم براي فروپاشي شبكهَ :شبكه ∆Hنام دارد و برابر انرژي شبكه با عالمت مببت است.
انرژي شبكه :به مقدار انرژي آزاد شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يوني از يون هاي گازي سازنده آن گفته مي شود و عالمت آن منفي است.
 -3جدا شدن مولكول هاي آب از يك ديگر :اين مرحله نيز گرماگير است)∆H > 8( .
 -6برقراري جاذبه قوي بين يون هاي ماده حل شاونده و مولكاول هااي آب :ايان مرحلاه گرمااده اسات و طاي آن انارژي زياادي آزاد ماي شاود.
()∆H < 8
آب پوشي :احاطه شدن ذره هاي حلشونده توسط مولكول هاي آب را آبپوشي گويند.
در آبپوشي يون ها ،نيروي جاذبه بين ذره ها از نوع يوني -دوقطبي است.
مجموع مراحل  3و  6را مرحله آبپوشي مي نامند.
مرحله آب پوشي در مجموع گرماده است زيرا انرژي آزاد شده در مرحله ( )6همواره بيش تر از انارژي جاذب شاده در مرحلاه ( )3اسات .بناابراين
 < 8آبپوشي ∆Hاست.
آنتالپي انحالل تركيب يوني در آب برابر است با جمع جبري گرماي الزم براي فروپاشي شبكه بلوري و گرماي آزاد شده بر اثر آبپوشي ياون هااي
آبپوشي + ∆Hشبكه = ∆Hانحالل∆H
ماده حلشونده؛

