فرم خالصه درس پاییز 9314

نام دبیر  :علي سلوکي

نام پشتیبان :
نام آموزشگاه  :فرصت برابر

نام درس و مقطع و رشته  :شيمي  3و آزمايشگاه
تاریخ جلسه :

صفحهی کتاب درسي

من در کالس حل میکنم

نام کتاب
کتاب درسی

شماره جلسه  :هفدهم

مبحث

خودرابیازمائید

آنهروپي و انحالل -انحالل پذيري گازها در آب

 33تا 38

خودتان در زنگ کار در کالس حل کنید
همچون دانشمندان

صفحه 48

خودتان در منزل حل کنید
فكر كنید صفحه 48

صفحه  48و صفحه 48

کتاب آبی
کتاب دوساالنه

338R

383R

388R

383R

338R

333R

383R

383R

388R

388R

384R

884L

« نقش آنتالپي و آنتروپي در انحالل »
تغيير آنتروپي در فرآيند انحالل:
 -1حل شدن جامد در مايع اغلب با افزايش آنتروپي همراه است :زيرا ذره هاي تشكیلدهنده يك جامد بلوري ،آرايش بسیار منظمي دارند و
در اثر حل شدن ،ذره ها از اين حالت بسیار منظم خارج شده ،درون مايع پراكنده مي شوند و ضمن تحرك پیوستهه ،آزادي ممتل بتیشتتري پیتدا
ميكنند.
 -2حل شدن مايع در مايع نيز در جهت افزايش آنتروپي است :زيرا دو مايع كه در يك ديگر حل مي شوند ،حجم بتیش تتري نستبت بته دو
مايع جدا از يك ديگر پیدا مي كنند .بنابراين در اين فضاي بزرگ تر آزادي ممل و تحرك ذره هاي دو مايع در حالت محلول بیشتر مي شود.
 -3حل شدن گاز در مايع با كاهش آنتروپي همراه است :زيرا بین ذره ها در حالت گازي نیروي جاذبه ناچیزي وجتود دارد و از ايتن رو آزادي
ممل بیش تري دارند .هنگامي كه گازي در يك حالل مايع حل مي شود ،نیروي جاذبه بین ذره اي افزايش يافهه ،آزادي ممتل آن هتا كتم تتر متي
شود .به مبارتي اين نیروهاي جاذبه اي از تمايل آن به بينظمي مي كاهند.
انواع انحالل (با توجه به آنتالپي و آنتروپي):
 -1انحالل گرماده ( )∆H < 3با افزايش بينظمي (:)∆S > 3
در اين انحالل هر دو مامل آنهالپي و آنهروپي مسامد است و همواره خودبهخود است .مانند انحالل اسیدها و بازها در آب يا انحالل اتتانول و مهتانول
در آب يا انحالل  CaCl3در آب (كه در بسهه هاي تولیدكننده گرما اسهفاده مي شود).
 -2انحالل گرماده ( )∆H < 3با كاهش بينظمي (:)∆S < 3
در اين انحالل آنهالپي مامل مسامد و آنهروپي نامسامد است .اين انحالل در دماي پايین خودبهخود انجام متي شتود .ماننتد انحتالل گازهتا (زیتر از
گازهاي نجیب) در آب.
 -3انحالل گرماگير ( )∆H > 3با افزايش بينظمي (:)∆S > 3
در اين انحالل آنهالپي مامل نامسامد و آنهروپي مامل مسامد است .اين انحالل در دماي باال خودبهخود انجام مي شود .ماننتد انحتالل  NaClدر آب
يا انحالل آمونیوم نیهرات (  )NH8 NO3در آب (كه در بسهه هاي تولیدكننده سرما اسهفاده مي شود).
 -4انحالل گرماگير ( )∆H > 3با كاهش بينظمي (:)∆S < 3
در اين انحالل هر دو مامل آنهالپي و آنهروپي نامسامد است و همواره زیرخودبه خود است و انحالل صورت نمي گیرد .مانند انحالل گازهتاي نجیتب
در آب.

« اثر دما بر انحالل پذيري تركيب هاي يوني »
انحالل پذيري (قابليت حل شدن) :بیش ترين مقدار ماده اي است كه در يك دماي معین مي تواند در  333گرم آب حتل شتود .ايتن مقتدار را
برحسب گرم جسم حلشونده در  333gآب بیان مي كنند.
منحني انحالل پذيري :بسهگي انحالل پذيري يك ماده به دما را مي توان به كمك نموداري نشان داد كه منحني انحالل پذيري نامیده مي شتود.
به كمك اين نمودار مي توان انحالل پذيري يك ماده را در هر دمايي به دست آورد.

انواع محلول ها:
محلول سير نشده :محلولي كه هنوز مي تواند ماده حلشونده بیش تري را در خود حل كند و هر نقطه اي كته جايگتاه آن پتايین تتر از منحنتي
باشد نشاندهنده يك محلول سیر نشده است.
محلول سير شده :محلولي كه هنوز نمي تواند ماده حلشونده بیش تري را در خود حل كنتد و جايگتاه هتر نقطته روي منحنتي انحتالل پتذيري
نمايانگر يك محلول سیر شده در آن دما است.
 توجه :در اثر افزودن مقدار اضافي نمك به محلول سیر شده ،همان مقدار نمك رسوب خواهد داد.
محلول فراسير شده :محلولي است كه بیش از قابلیت انحالل ،حلشونده دارد و در منحني انحالل پذيري هر نقطه باالتر از منحني نشتاندهنتده
يك محلول فراسیر شده است.
 توجه :در اثر افزودن مقدار اضافي نمك به محلول فراسیر شده ،همان مقدار نمك به مالوه مقدار اضافي حل شده از قبل رسوب خواهد داد.
نمودار مقابل نمونه هايي از هر يك از محلول هاي فوق را نشان مي دهد:

نحوه تهيه محلول فراسير شده:
در يك دماي معین (مثالً ℃ )83يك محلول سیر شده مي سازيم (نقطه  )Aستپ محلتول را بته آرامتي يعنتي
طوري كه حلشونده رسوب نكند سرد مي كنیم (مثالً تا ℃ )83در اين حالت در دماي ℃ 83محلول بته دستت
آمده ،يك محلول فراسیر شده است( .نقطه )B

« انحالل پذيري گازها در آب »
انحالل پذيري گازها در آب به عوامل زير بستگي دارد:
 -1اثر دما :با كاهش دما انحالل پذيري گازها در آب افزايش مي يابد .زيرا انحالل گازها در آب گرماده بتوده و در انحتالل گرمتاده بتا كتاهش دمتا
انحالل پذيري افزايش مي يابد.
 -2اثر فشار :با افزايش فشار طبق قانون هنري انحالل پذيري گازها در آب افزايش مي يابد.
قانون هنري :انحالل پذي ري گازها با فشار همان گاز در باالي محلول رابطه مسهقیم دارد.
 توجه :قانون هنري با فرض مدم واكنش گاز با مايع است.
 -3نوع گاز :با افزايش قطبیت و حجم مولكول هاي گاز ،انحالل پذيري گاز افزايش مي يابد.
جدول زير انحالل پذيري چند گاز در آب در فشار  3اتمسفر و دماي ℃ 38را نشان مي دهد.
گاز
g
انحالل پذيري () ⁄333gH O
3

N3

O3

CO3

NH3

HCl

313334

313333

31388

8/13

8318

از داده هاي جدول باال مي توان دريافت كه انحالل پذيري گازهاي مخهلف با هم مهفاوت است.
در توجیه اين تفاوت ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 -3از آن جا كه محلول  HClدر آب يك اسید قوي است و به طور كامل در آب يونیزه مي شود ،يون هاي حاصل به شدت آبپوشتي متي شتوند و
جاذبه قوي ناشي از آبپوشي يون ها ،بامث پیشرفت خودبهخودي انحالل مي شود .به همین دلیل انحالل پذيري گاز  HClدر آب زياد است.
 -3گاز  NH3به خوبي مي تواند با مولكول هاي آب پیوند هیدروژني برقرار كند .به همتین جتتت انحتالل پتذيري آن از گازهتاي  O3 ،CO3و N3
بیش تر است.
 -3چون مولكول  CO3نسبت به مولكول هاي  O3و  N3حجم بیش تري دارد و ابر الكهروني اتم هاي آن راحت تر جابهجا متي شتوند و راحتت تتر
تشكیل دوقطبي هاي القايي مي دهد ،لذا با مولكول هاي آب جاذبه قوي تري برقرار مي كند و انحالل پذيري باالتري نسبت بته گازهتاي  O3و N3
دارد.
 -8چون پیوند بین اتم هاي نیهروژن سه گانه است و نسبت به پیوند میان اتم هاي اكسیژن كه دوگانه است كوتاه تر بوده و قابلیت جابتهجتايي ابتر
الكه روني اتم ها در مولكول نیهروژن كم تر است بنابراين مولكول  N3سخت تر دوقطبي هاي القايي ايجاد متي كنتد و جاذبته آن بتا مولكتول هتاي
قطبي آب كم تر است.

