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« محلول هاي الكتروليت و غيرالكتروليت »
مواد با توجه به نوع حل شدن در آب به دو دسته طبقه بندي مي شوند.
الكتروليت قوي
الكتروليت
الكتروليت ضعيف

مواد
غيرالكتروليت

الكتروليت :ماده اي كه در حالت مذاب يا محلول رسانايي الكتريكي دارد.
غيرالكتروليت :ماده اي كه در حالت مذاب يا محلول رسانايي الكتريكي ندارد.
ماده الكتروليت :ماده اي كه در هنگام انحالل درآب به صورت كامل يا جزيي تفكيك يا يونيده مي شود.
الكتروليت قوي :اگر ماده اي به صورت كامل تفكيك يا يونيده شود ،الكتروليت قوي است .اسيدها و بازهاي قوي و نمك اسييدها و بازهياي قيوي،
الكتروليت قوي محسوب مي شوند.
الكتروليت ضعيف :اگر ماده اي به صورت جزيي در آب يونيده يا تفكيك شود ،الكتروليت ضعيف است .اسيدها و بازهاي ضعيف و نمك اسييدها و
بازهاي ضعيف ،الكتروليت ضعيف محسوب مي شود .الكتروليت ضعيف به طور عمده به صورت مولكولي در آب حل مي شود.
ماده غيرالكتروليت :ماده اي كه به طور كامل به صورت مولكولي در آب حل مي شود در اثر انحالل ،يون ايجاد نمي كند.
 نكته  :محلول هاي الكتروليت كم و بيش رساناي جريان برق هستند ،هر چه ميزان يون در محلول بيش تر باشد محلول رسياناي بتتيري بيراي
جريان برق است.
 نكته :آب خالص به مقدار بسيار كم يونيده مي شود و رسانايي الكتريكي ضعيفي دارد.
شرط رسانايي قوي الكتريكي:
براي اين كه يك محلول رساناي خوب جريان برق باشد بايد دو شرط زير را هم زمان داشته باشد:
 -2به مقدار كافي در آب حل شود.
 -4الكتروليت قوي باشد.
 توضیح :براي اين كه يك محلول رساناي جريان الكتريكي باشد شرط داشتن ماده الكتروليت ضيروري اسيت .يعنيي وجيود ييون باعيد ايجياد
رسانايي الكتريكي مي شود .براي اين كه رسانايي الكتريكي زياد باشد بايد مقدار يون موجود در محلول زياد باشد ،اما صرفاً با وجود الكتروليت قيوي
بودن يون زيادي ايجاد نمي شود ،بلكه بايد مقدار زيادي از ماده نيز حل شده باشد .به عنوان مثال  BaSO9الكتروليت قوي است و بيه طيور كاميل
در آب تفكيك مي شود اما حالليت اين ماده در آب بسيار كم است به طوري كه با وجود آن كه به طور كامل به يون تفكييك ميي شيود ،رسيانايي
محلول الكتريكي زياد نخواهد بود .اما اغلب الكتروليت هاي قوي رساناي خوب جريان برق هستند.

« خواص كوليگاتيو محلول ها »
خواص كوليگاتيو :خواصي كه به تعداد ذره هاي حلشونده غيرفرار موجود در محلول ها (نه به نيوع و خيواش شييميايي ذره هيات بسيتگي دارنيد،
خواش كوليگاتيو ناميده مي شوند.
ماده غيرفرار :به ماده اي گفته مي شود كه در دماي اتاق فشار بخار ناچيزي داشته باشد ،ماده غيرفيرار ميي توانيد جاميد انيواع نميك هيا (ماننيد
NaClت و يا مايع هايي با نقطه جوش باال (مانند اتيلن گليكولت باشد.
ماده فرار :به ماده اي گفته مي شود كه نقطه جوش آن كم تر از ℃( 444مانند اتانولت باشد.

« فشار بخار محلول ها »
مايع ها در هر دمايي تبخير مي شوند .سرعت تبخير سطحي هر مايع به مقدار مولكول هاي موجود در سطح مايع بستگي دارد هر چيه تعيداد ايين
مولكول ها بيش تر باشد ،سرعت تبخير مايع بيش تر خواهد بود.

تعداد مولكول هاي حالل موجود در سطح در حالت حالل خالص نسبت به حاليت
محلول بيش تر است .بنابراين سيرعت تبخيير سيطحي بيراي حيالل بييش تير از
محلول است و يا به عبارت ديگر حل شدن يك حلشونده غيرفيرار در ييك ميايع
باعد كاهش سرعت تبخير سطحي مي شود.
مولكول هاي گريخته از سطح مايع با ديواره داخلي بشر ،مولكول هاي هوا و سطح
مايع برخورد مي كند و به اين ترتيب بخار ايجاد شده فشاري به اطراف خيود وارد
مي كند كه فشار بخار مايع ناميده مي شود.

« نقطه جوش محلول ها »
جوشيدن زماني رخ مي دهد كه فشار بخار مايع با فشار هواي روي سطح مايع (فشار محيطت برابر شود.
آب خالص در فشار  4اتمسفر در ℃ 444به جوش مي آيد در واقع در اين دما فشار بخار آب به  4اتمسفر مي رسد.
از آن جا كه فشار بخار محلول كم تر از فشار بخار حالل خالص است ،از اين رو براي رساندن فشار بخار اين محلول به فشار  4اتمسفر بايد مولكيول
هاي حالل از قسمت هاي زيرين محلول به سطوح بيايد و سپس به مولكول هاي روي سطح بپيوندند .چون اين مولكول ها درون محلول از هر سيو
توسط مولكول هاي ديگر جذب مي شوند ،تحرك كم تري دارند و از اين رو از انرژي كم تري نيز برخوردارند .در نتيجه براي تبخير آن ها به انيرژي
بيش تري نياز است.
 نكته :نقطه جوش هر محلول داراي ماده حلشونده غيرفرار از حالل خالص آن بيش تر است.

« نقطه انجماد محلول ها »
نقطه انجماد هر محلول داراي ماده حلشونده غيرفرار از حالل خالص آن كم تر است.
آب خالص در دماي ℃ 4يخ مي زند .در حالي كه محلول آب نمك در مقايسه با آب خيالص ،نقطيه انجمياد ييايين تيري دارد از ايين خاصييت در
زمستان به منظور سرعت بخشيدن به ذوب شدن يخ در يياده روها و سطح يوشيده از برف جاده ها استفاده مي شود.
 نكته :با كاهش دما ،آب خالص نسبت به محلول آبي تمايل بيش تري براي منجمد شدن دارد.
يخ  > Sآب  > Sمحلول  : Sمقايسه آنترويي
 نكته :مقايسه آنترويي يخ و آب و محلول آبي به صورت روبهرو است:
آنترويي آب بيش تر از يخ است زيرا بينظمي در حالت مايع بيش تر از حالت جامد است و آنترويي محلول بيش تر از آب است زيرا وجود دو مياده،
يكي حالل و ديگري ماده حلشونده ،سبب مي شود بي نظمي بيش تر از آب خالص باشد .بنابراين اندازه تغيير آنترويي فرآيند انجماد محلول بييش
)يخ → آب() < ∆Sيخ → محلول(∆S
تر از اندازه تغيير آنترويي انجماد آب است .اما چون هر دو منفي هستند داريم:
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