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نه�ى حل شدهنمو
20    در 

o Cلـظـت يـونغH+ ل مـحـلـو  mol.L−1
)HCOOHميـك اسـيـد ( فـر∞∞٫١∞

  mol.L−1

  4 / 21×10
ا محاسبه كنيد.نى اين اسيد رصد تفكيك يواست. در 3−

ل'هاى'تفكيك'شده    ''تعداد'مو                                                                         

ندهل'هاى'حل'شو'''تعداد'مو     '''''''                                                                       

دييامزايب ار دوخ
20    اگر در دمـاى 

o C ل نى محـلـوصد تفكيـك يـودر  mol.L−1
 استيك اسـيـد∞∞٫٢∞

)  CH3COOH(    -0 / ا محاسبه كنيد؟ل ردر اين محلو +Hلى'باشد، غلظت مو 935

ليتىنى الكتروصد تفكيك يوچه درنى به دما و غلظت بستگى دارد. هرصد تفكيك يودر
ليت'هـاىى'تر است. اغلب الكتـروليت قودر دما و غلظت مشخص بيش'تر باشد، آن الـكـتـرو

ق نيز هستند.يان برب جرساناى خوى رقو

بيش�تر بدانيد
ًلى كاماللكونده�ى مواد حل شوخالف مود و يون�ها برد دارجوليت بين يون�ها جاذبه ودر محلول الكترو

اند، از ميزد دارجوهاى الكتريكى كه بين يون�هاى با بار الكتريكى مخال/ ومستقل از يك�ديگر نيستند. نيرو
ف مطالعه شده اسـت.انت هوسيله�ى شيمى�دانى به نـام ودن اين يون�ها مى�كاهد. اين تأثير بـه�ومستقل بو

اى مثال درت كمى شرح داد. برا به�صور) اين تأثير رi (هوفهوفهوفهوفهوف ضريب وانتضريب وانتضريب وانتضريب وانتضريب وانتفى كميتى به نام ف با معرانت���هوو
محلول�هاى 

  
MgSO

4
د،ليد مى�شونده دو مول يون تواى يك مول از هر ماده�ى حل شوچه به ازگر NaClو  

نى در محلول اما تأثير جاذبه�هاى بين يو
  
MgSO

4
با همان غلظت است. به�طورى NaClبيش�تر از محلول  

اى   برiالل آن�ها مقدار مو١∞∞٫∞كه در محلول 
  
MgSO

4
��است.�اين١٫٩٧ با ِابرربNaClاى  و بر١٫٨٢ابر با بر 

فنتار گرفته�اند. از كنار هم قرار گرعددها نشان مى�دهد كه تعدادى از يون�هاى با بار مخال/ در كنار هم قر
د درجونه�ها از تعداد يون�هاى مود مى�آيد. تشكيل اين گوجو به�وجفت يونجفت يونجفت يونجفت يونجفت يوننه�هايى خنثى به نام اين يون�ها گو

تيب تأثير آن�هاند و به اين�ترتر مى�شوقيق شدن محلول، يون�ها از يك�ديگر دور و دورمحلول مى�كاهد. با ر
دى خوّ به مقدار حـدi، مقـدار اقع تعداد جفت يون�ها به�تدريج كاهش مى�يابـد. از ايـن�روبر يك�ديگـر و درو

)−Clو +Na است (دو يون ٢ابر از حلاظ نظرى بر NaClاى محلول  برiنه مقدار اى منود. برديك مى�شونز
 است. اين مقدار همان�طور كه در جدول زير٢نى، اين مقدار كم�تر از اما در عمل به علت جاذبه�ى بين يو

د.ديك مى�شونز٢به مقدار حدى�� NaClقيق شدن محلول مى�بينيد با ر

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

١∞∞٫∞١∞٫∞٫١∞NaCl     اللغلظت مو
i١٫٨٧١٫٩٤١٫٩٧      مقدار                                    

    
=                                   ×100= 4 / 21×10

−3mol.L−1

0/100mol.L−1
×100= -4 / صد تفكيكدر21

نىيو

ياكوب وانت هوف
)١٨٥٢ــ ١٩١١('
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ل�هاليگاتيو محلواص كوخو
ارنده'ى غير فـرل شامل حالل و يك حل'شـواى يك محلـوبه نشان مى'دهد كـه بـرجتر

ل و حالل خالـصاى حالل در حالت محـلـوش، نقطه'ى اجنماد و فشار بـخـار بـرنقطه'ى جـو
ل (نهجود در محلو موارّرفنده'ى غير ه'هاى حل شواص كه به تعداد ذرت مى'كند. اين خوتفاو

 ناميده مى'شود.ليگاتيواص كوخوند، ه'ها) بستگى داراص شيميايى ذربه نوع و خو

فشار بخار
ديهاوخ هدهاشم ،ديهد رارق زيم ىور ىتدم ىارب ار نآ و ديزيرب بآ ىرادقم رشب كي رد رگا

ريخبت ىيامد ره رد اه'عيام .ديآ'ىم نيياپ رشب نورد بآ حطس ،هدش ريخبت جيردت هب بآ هك درك
ىگتسب عيام حطس رد دوجوم ىاه'لوكلوم دادعت هب عيام ره ىـحطس ريخبت تعرس .دنوش'ىم
اب نونكا .دوب دهاوخ رت'شيب عيام ريخبت تعرس ، باشدرت'شيب اه'لوكلوم نيا دادعت هچره .دراد
؟ارچ ؟تسا رت'شيب ىحطس ريخبت تعرس فرظ مادك رد امش رظن هب .دينك هاگن ٧ لكش هب تقد

ل'هاى مايعلكوتبخير مو  ٧شكل 
ارفرنده'ى غيراى ماده'ى حل'شول دار آ . حالل خالص        ب . محلو

حالل
ارّرنده'ى غير فه'هاى حل شوذر

حالل خالصلمحلو

(آ)(ب)

ا و سطحل'هاى هولكوه'ى داخلى بشر، مواريخته از سطح مايع با ديـول'هاى گرلكومو
ارد مى'كند. دراف خود وى به اطرتيب بخار ايجاد شده فشارخورد مى'كند و به اين ترمايع بر

جه بهمايع گفته مى'شود. با توفشار بخـار ى ثابت است و به آن دماى معين اين فشار مقدار
درارّرفنده'ى غيرفت كه در دماى ثابت، حل شدن يك حل'شـوان نتيجه گر آيا مى'تو٧شكل 

ل در مقايسه با مايع (حالل) خالص مى'شود؟ به'نظريك مايع باعث كاهش فشار بخار محلو
اهد داشت؟ى بر اين فشار خونده چه تأثيرشما غلظت حل شو

ل�هاش محلونقطه�ى�جو
ش حالل خالصل'ها و مقايسه'ى آن با نقطـه'ى جـوش محلـوى نقطه'ى جوه'گيـرانداز

ل آب منك بيش'تر ازل شكر در آب يا محلوش محلواى مثال نقطه'ى'جونشان مى'دهد كه بر

حل'شونده'ى غير فرار به
ماده'اى گفته مـى'شـود كـه
در دمـاى اتـاق فـشـاربـخـار
بسيار ناچيزى داشته باشد.
اين گونه مـواد مـى'تـوانـنـد
جامد مانند انواع منك'ها يا
مايع'هايى با نـقـطـه جـوش

باال باشند.

مـايـع فـرار بــه مــايــعــى
گفته'مى'شود كـه نـقـطـه'ى

100    جوش آن كم'تر از 
o C

باشد.
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ىقـع روشيدن چه مـوسش، بايد بدانيـد جـواى پاسخ به اين پـرا؟ بـرآب خالص است. اما چـر
ى سطح مايع (فشارا رومانى رخ مى'دهد كه فشار بخار مايع با فشار هوشيدن زمى'دهد؟ جو

100     امتسفر در ١ابر شود. آب خالص در فشار محيط) بر
oC اقع در اينش'مى'آيد. در وبه جو

ل شكر در آبسد. اين در حالى است'كه، فشار بخار محلـو مى'ر١'atmدما فشار بخار آب به 
، بايد١atmل به فشار ساندن فشار بخار اين محلواى ركم'تر از آب خالص است. از اين'رو  بر

ىل'هـاى رولكول به سطح بيايند و سپس به مـوين محلويرل'هاى آب از قسمت'هـاى زلكومو
ل'هاى ديگرلكوسط مول از هر سو تول'ها درون محلولكوندند. چون اين مول بپيوسطح محلو

ند. در نتيجهخـوردارى نيز برى'كم'ترند و از اين رو از انـرژى دارك كم'ترند، حتـرجذب مى'شو
شضوع سبب مى'شود كه نقطه'ى جوى نياز است. اين موربيش'تى اى تبخير آن''ها به انرژبر

اى دارِلش هر محلـوايش يابد. به'طور كلى نقـطـه'ى جـول نسبت به حالل''خالـص افـزمحلـو
ار از حالل خالص آن بيش'تر است.نده'ى غير فرماده''ى حل شو

فكر كنيد
ط آب و ضديخ (اتيلـنادياتور خودرو به جاى آب خالص، استفاده از مخلـوا در رـ چر١

صيه مى'شود؟ل) توگليكو
ايشمان افزخالف حالل خالص ثابت نيست و با گذشت زل'ها برش محلوـ نقطه'ى جو٢

ا؟مى'يابد. چر

ل�هانقطه�ى اجنماد محلو
0     ىامد رد ـصلاخ بآ

oC بآ ـاب هسيـاقم رد كمن بآ لـولـحم هك ىلـاح رد ،دنز'ىم ـخي
هب نديشخب تعرس روظنم هب ناتسمز رد تيصاخ نيا زا .دراد ىرت'نيياپ دامجنا ى'هطقن ،صلاخ
.٨ لكش ،دوش'ىم هدافتسا اه'هداج فرب زا هديشوپ حطس و اهور'هدايپ رد خي ندش'بوذ

رت'نيياپ ىيامد رد ،تسا رارفريغ 'ىهدنوش لح ىاراد هك ىبآ لولحم ره دامجنا ىلك'روط'هب 
0     زا

oCدهد'ىم خر.

فكر كنيد
ا؟ست است؟ چرل آبى دراى آنتروپى آب، يخ و يك محلوتيب پيشنهادى برـ كدام تر١
Sلمحلو < Sيخ  < Sآب ب. Sآب  < Sيخ  < Sل محلوآ. 

Sآب  < Sل محلو < Sيخ ت. Sل محلو < Sآب  < S يخ پ.

ار دادن عالمتيد. با قـرنظر بگيـرا درل آبى رايند اجنماد آب خالص و يك مـحـلـوـ فر٢

اســتــفــاده از� ٨شــكــل 
اى كاهـشيد بـرسديم كـلـر
ب يخ به منظـورنقطـه'ى ذو

 ســـطــــحِب كـــردن يـــخذو
جاده'ها
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ا مشخـصاينـد) راسته شده (تغيير آنـتـروپـى فـرابطه'ى دو كميـت خـوبع ر درون مـر< يا >،''=
كنيد.

S∆ل) محلو →         (يخ           S∆آب)  →(يخ 

ىل آبى، با كاهش دما متايل بيش'ترـ به نظر شما كدام'يك، آب خالص يا يك محلو٣
ا؟اى منجمد شدن دارد؟ چربر

هم چون دانشمندان
شايش نقطه'ى جوجب افزار به يك مايع مونده'ى غير فرمى'دانيد افزودن يك حل'شو

ش و كاهشايش نقطه'ى جـوان افزو كاهش نقطه'ى اجنماد مايع ياد شده مى'شود. آيـا مـيـز
ل'ها يكسان است؟اى همه'ى محلونقطه'ى اجنماد بر

ش و كاهش نقطه'ى اجنماد يكايش نقطه'ى جوان افزامل مؤثر در ميزسى عواى برربر
شير انتخاب و نقطه'ى'جول زل' آبى مطابق جدول نسبت به حالل خالص آن، چند محلومحلو

 بوده است).١atmمايشگاه ى شده است (فشار محيط آزه'گيرو نقطه'ى اجنماد آن'ها انداز
ل آبىش و نقطه'ى اجنماد چند محلومقايسه نقطه'ى جو

اتپتاسيم نيتريدكلسيم كلريدسديم كلرشكرشكر

١٢١١١ل آبىالل محلوغلظت مو

  ل،ش'محلوشروع'نقطه'ى'جو
oC؟١٫٥٦∞٤١∞٫±∞٤١∞١٫∞٫٥٢١∞∞١

  ل،شروع'نقطه'ى'اجنماد'محلو
oC؟−'٥٫٥٥−'٣٫٧١−'٣٫٧١−'١٫٨٥

نده'ى'ه'هاى حل'شو ذرِلتعداد مو
جودمو 

�حل�شونده

ا كامل كنيد.ل رآ. ردي� آخر اين جدو
يد؟ا اجنام دهيد. از اين مقايسه'ها چه نتيجه'اى مى'گيرير رب. دو مقايسه'ى ز

الل شكر. مو٢الل و  مو١ل ش محلو. نقطه'ى جو١
الل شكر. مو٢ل يد و محلوالل سديم كلر مو١ل ش محلو. نقطه'ى جو٢

اات رالل پتاسيم نيتـرل يك مـوش محلوانيد نقطه'ى جـوپ. آيا با اين اطالعات مى'تـو
پيش'بينى كنيد؟

ليد و محلـويد، كلسيم كلـرل'هاى سديم كلـران كاهش نقطه'ى اجنماد محـلـوت. ميز
يد؟گير'نه است؟ از اين مقايسه چه نتيجه'اى مىالل شكر نسبت به آب خالص چگو'مو١

الل پتاسيمل يك موانيد نقطه'ى اجنماد محلـوث. آيا با اطالعات به'دست آمده مى'تو
ا پيش'بينى كنيد؟ات رنيتر
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كلوييدها
ىه از ديد علمى و فناورفى كرد كه امروزا معره'اى راژاهام وماس'گر تو١٨٦١در سال 

ايشى، پاك'كننـده'هـا،اد آراميك'هـا، مـوششى، سـرنگ'هاى پـويادى يافتـه اسـت. راهميـت ز
ابسته شده است،جود آن'ها وانه'ى ما به شدت به وگى روزندى ديگر كه زادغذايى و بسيارمو

.٩سته به ما يادآور مى'شود، شكل ا پيوركلوييد ه 'يعنى'اژاهميت اين و

كلوييد از واژه'ى يـونـانـى
Kollaبـه مـعـنــاى چــســب 

گرفته شده است.

ششى'،'ك�،سنگ'پا'،'افشانه'ها و چسب'هانگ'هاى پونز'،''رسس مايوُ'نه'هايى از كلوييد؛ منو�٩شكل 

ل'ها كه شفـافخالف محلـوط'هايى ناهمگن به'شمار مى'آيـنـد، بـركلوييدها كه مخـلـو
شته'ى'كافى دره'هاى تشكيل'دهنده'ى آن'ها بـه'انـدازند. ذرى كدر يا مات دارهستند ظاهـر

ى كه مسير عبور نور از ميان'كلوييدها، قابلا پخش كنند. به'طوريى رانند نور مراست كه بتو
گىندها در زگفته مى'شود، بارتيندال اثرا كه . آ. بى'ترديد اين پديده ر∞١ديدن است، شكل 

.ب.∞١به كرده'ايد، شكل انه جترروز

درنه'اى از مشاهده'ى اثر تيندال ل و كلوييد.   ب. منو. اثر تيندال، آ. مقايسه'ى پخش نور در محلو∞١شكل 
اى مه'آلود يا آلوده به غبارشيد در هوهاى خورتوانه پرگى روزندز

جان تيندال
)∞١٨٢ ــ ١٨٩٣(

فيزيك'دان بريتانيايى
(آ)(ب)
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ى ته'نشيـنگـارنده'ى يك كلوييد پـس از مـدتـى مـانـده'هاى سـازل'ها، ذرمانند مـحـلـو
ى سبب مى'شودگى'هاى ظاهرا جدا كرد. اين ويژان آن'ها رمنى'شود. حتى با صافى نيز منى'تو

.٣ل فت، جدونظر گرسپانسيون درل و سوا پلى ميان محلوان كلوييد ركه بتو
سپانسيون'هال'ها و سوگى'هاى كلوييدها با محلوخى ويژ مقايسه'ى بر ٣ل جدو

منونهه�هاه�ى ذراندازه�هاى سازندهذرهاتعداد فازاىحداقل اجزطنوع مخلو
)nm(تشكيل�دهنده

لمحلو

كلوييد

سپانسيونسو

حالل

ندهحل شو

فاز پخش'كننده
و

ندهفاز پخش شو

فاز پخش كننده
و

ندهفاز پخش شو

      1
يون'ها يا

ل'هالكومو

گل'هاى بزرلكومو
يا

¿لىلكوتوده'هاى'مو

لىلكوتوده'هاى'مو
ه'هاىگ يا ذربزر

چكبسيار كو
ماده

            < 1

       1−100

حالل: آب
اكىنده: منك'خورحل'شوآب'منك

فاز پخش'كننده: آب
ه'هاىنده: قطرفاز پخش'شوشير   

بىچر                 

فاز پخش كننده: آب
نده: دانه'هاىفاز پخش'شوخاكشير

خاكشير                

















ل پديد مى'آيد.لكوه'هايى كه از گردهم'آيى چند مو ذر¿









ناگون كلوييداع گو  انو٤ل جدو
فاز پخش شونده

گاز

مايع

جامد

فاز پخش كننده

مايع
جامد

گاز
مايع
جامد

گاز
مايع
جامد

نام

ك�
دك� جام

ل مايعسوآيرو
لسيونامو

لژ

ل جامدسوآيرو
لسو

ل جامدسو

منونه�ها

ك� صابون
ناليتسنگ پا، يو

مه
نزه، مايوشير، كر

ى سرل موله، ژژ

دود، غبار
غنىنگ'هاى رور

ان'بهايىسنگ'هاى گر
هت، لعل و فيروزهم'چون ياقو

و

  ≥ 2

  ≥ 2

.٤ لودج ،دوش'ىم تفاي زاگ و عيام ،دماج تلاح هس هب زين اهدييولك ،اه'لولحم دننامه

مايش كنيدآز
اكىلسيون خورمايونز يك امو

طاهيد يافت كه نگه'داشنت مخلـوخونيـد، درا به هم بزكه رغن و سرطـى از رواگر مخلو
ط'نشدنى''مى'گوييـم. بـاممكن است. ما به اين دو مايع، مخـلـواين دو مايع در كنار هم، غـيـر

اجنامند و سرگ مى'شوندند و بزرغن به هم مى'پيوچك روه'هاى بسيار كوق� هم'زدن، قطرتو
ا به اين دو مايعمى رمى'آيند. به هر حال، اگر شما ماده'ى سوبه شكل يك اليه'ى جداگانه در

  > 100
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انيـد ازا پس از به'هم خوردن در كنار هـم پـايـدار نـگـه دارد، مـى'تـواضافه كنـيـد كـه ''آن'هـا ر
لسيون'كنـنـدها يك عامـل امـوم رى كنيد. مـاده'ى سـوگيـرغن جلـوه'هـاى روگردهمايى قـطـر
لسيون (كلوييد مايع در مايع) ناميده مى'شود.ط سه ماده يك امومى'نامند و مخلو

كـه و زرده'ى تخم مرغ كه نقش عاملغن مايع، سرتند از: رونز، اين سه ماده عباردر مـايو
سى مى'كنيد.نز بررا در تهيه'ى مايومايش اثر زرده'ى تخم'مرغ را دارد. در اين آزلسيون'كننده رامو

،كچوك ناجنف ،عيام نغور  ،كمن ،هكرس ،غرم'مخت ى'هدرز ود :زاين دروم لياسو و داوم
.ىتسد نيب'هرذ و ىكيرتكلا اي ىتسد نك'طولخم ،'كچوك'ى'هساك

ش كاررو
س يا خانه اجنام داد.ان در كالس درا مى'تو اين فعاليت رجه:تو
يد.يزچك بركه در يك فنجان كوسرmL∞١'ـ ١
.دينك هفاضا ناجنف هب نغور mL∞٢ ـ'٢
نيد.ط كردن آن'ها به شدت به هم بزا به'منظور مخلو'ـ دو مايع درون فنجان ر٣
اهيد كرد كه دو مايع باز هم جدا از يك'ديگرق� به'هم زدن، مشاهده خو'ـ پس از تو٤

ند.ار مى'گيرقر
يد.يزكه، در يك كاسه'ى متيز برسرmL∞١ى منك و 'ـ يك زرده'ى تخم'مرغ، مقدار٥
نيد.ا تا هنگامى كه چسبناك شود، هم بزط ر''ـ مخلو٦
كنيد.امى به كاسه اضافه ا به آر'ـ در مدت به'هم زدن، محتويات فنجان ر٧
لسيون پايدار شود.ا ادامه دهيد تا اموبه'هم'زدن ر ـ'٨
ه'بين دستى استفاده كنيد.ييات بيش'تر، از ذراى ديدن جز برـ'٩

ى مى�دهدآن چه كه رو
لسيـون كـنـنـده عـمـل مـى'كـنـد.ان عامـل امـولسيتـيـن در زرده'ى تـخـم'مـرغ بـه عـنـو

غن تشكيل مـى'دهـنـد كـه مـانـع ازه'هـاى رواف قطـرل'هاى لسيتـيـن اليـه'اى در اطـرلكـومـو
ل'هـاىلـكـوگ'تـر مـى'شـود. لـسـيـتـيـن و مــوه'هـاى بــزرجـمـع'شـدن آن'هـا و تـشـكـيـل قـطــر

يزغن ـ كه آن هم آب گـريز هستند كـه بـه رواحى آب گراى نـولسيون'كننده'ى ديـگـر، دارامو
ـ مى'چسبند. سر ديگر يك مو ست است و با آب بر آب دوًاللسيون كننده، معمول امولكواست 

غنل'هاى آب و رولكـولسيون'كننده پلى بيـن مـوتيب عامل اموهم كنش مى'كند. به ايـن تـر
تشكيل مى'دهد.

گى�هاى ديگر كلوييدويژ
ش هستندسته در جنب و�جوه�هاى كلوييد پيوذر

ه'هاى تشكيل'دهنده'ىى به دقت نگاه كنيد، ذرسكوپ نورا با ميكروه شير راگر يك قطر

نزمايو
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سند،ه'هاى كلوييدى هنگامى كه به هم مى'رش دايمى مى'بينيد. ذرجوا در حال جنب'وآن ر
ه'هاى كلوييدىكت دايمى و نامنظم ذرخورد با يك'ديگر تغيير جهت مى'دهند. به اين حردر بر

.∞١گويند،'شكل' مىاونىكت برحر

يكى دارند!ه�هاى كلوييدى بار الكترذر
ه'هاى بـاردارانند ذره'هاى'كلوييدى مى'تـوبى نشان داده است كـه ذرسى'هاى جتـربرر

يكىيكى دست يابند. اين بار الكترعى بار الكترا در سطح خود جذب كنند و به نومانند يون'ها ر
جودا به'ونده) رى كلوييدها (ته'نشين نشدن فاز پخش شواند مثبت يا منفى باشد. پايدارمى'تو

يكى نسبت مى'دهند.اين بار الكتر

فكر كنيد
سش'هاى مطرح شده پاسخ دهيد.ير نگاه كنيد و سپس به پربا دقت به شكل ز

اونت برابرر
)١٧٧٣ـ١٨٢٧(

كت چيست؟ه'هاى كلوييدى. به'نظر شما عامل ايجاد اين حرنى ذراوكت برحر� ١٠شكل شك انگليسىگياه پز

يكىلى مقدار بار''الكتـرند ويكى يكسانـى داره'هاى يك كلوييد همگى بار الكتـرـ ذر١
ا؟ت باشد. چراند متفاوآن'ها مى'تو

ضيح دهيد؟ا توى كلوييدها رانيد علت پايدارـ آيا مى'تو٢
اينده'هاى كلوييدى ته'نشين مى'شود، اين فرليت به يك كلوييد، ذرايش الكتروـ با افز٣

جيه مى'كنيد؟نه توا چگو مى'گويند. اين پديده رخلته شدنا ر
ا؟ادى به شير سبب انعقاد آن مى'شود؟ چرـ شير يك كلوييد است. افزودن چه مو٤

ه'ى كلوييدىيك ذره'ى كلوييدىيك ذر

خلته شدن كلوييدها
ى از يـكافـزودن مـقـدار

لـيـت بــهل الـكـتــرومـحـلــو
كلوييدها سبب خلته شدن

آن'ها مى'شود.

١ ٢
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بيش�تر بدانيد
هش�هـاىاى پژومينه�ى خـوبـى بـردار در ميدان الكتـريـكـــى زكت ذره�هاى كلويـيـدى بـارمطالعـه�ى�حـر

ِِالكتروفورالكتروفورالكتروفورالكتروفورالكتروفورتيين�هاست. زيست�شناختى روى پرو ِِ اقع باد. درودستگاهى است كه به اين منظور به�كار مـى�روز ز ز ز ز ِ
ار داد.د مطالعه قرده ، مورا جداسازى و خالص�سازى كرتيين�ها ر محيط پروpHان با تنظيم اين دستگاه مى�تو

فورزدستگاه الكترو د با دستگاهحال تصفيه�ى خون خواين بيمار در
دياليز است.

ليت�ها در آن�ها اسـت.دن كلوييدها كاهش غلظت يون�هاى حاصـل از الـكـتـرواه�هاى پايدار كـريكى از ر
 به كمك غشاهاى منـاسـبـى اجنـامًالد. اين كار معـمـودن يون�ها از يك كلوييد، ديـالـيـز نـام دارايند جـدا�كـرفر

د.سايى كليه استفاده مى�شواد مبتال به ناراى تصفيه خون افرده برش دياليز به�طور گسترد. امروزه از رومى�شو
ده به ايناى آلـواى پااليش هوخى آالينده�هاى محيط زيست از نوع ذره�هاى كلوييـدى هـسـتـنـد. بـربر
��غبار در يكد�ود و گرد. در اين دستگاه آالينده�هايى مانند دو استفاده مى�شورسوب�دهنده�ى كوترلرسوب�دهنده�ى كوترلرسوب�دهنده�ى كوترلرسوب�دهنده�ى كوترلرسوب�دهنده�ى كوترلذره�ها از 

ند.دار اين دستگاه مى�شوند، جذب صفحه�هاى بارند و  چون بار الكتريكى دارار مى�گيرميدان الكتريكى قوى قر
ط مى�كنند.� الكتريكى، اين ذره�ها به پايين سقوپس از خنثى�شدن بار

د منفىالكترو

د و غبارهاى عارى از دوخروج گاز

د مثبتالكترو

مينز

لتاژ باالجريان مستقيم با و 

�)د و غبارده (�پر از دواى آلوهو

جى دستگاه)ب داده شده (خروسوآالينده�هاى ر
ترلب�دهنده�ى كوسور
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اسـيــدهــاى چــرب دراز
زجنــــيــــر دســـــتـــــه'اى از
اسيدهاى آلى هستـنـد كـه
در روغن'هاى'گياهى يـا در
چــربــى جــانــوران يــافــت
مى'شوند. ايـن تـركـيـب'هـا
داراى يــــــك زجنـــــــيـــــــر
هيدروكربنى سـيـر'شـده يـا

 تا١٦سير''نشده'ى بزرگ با 
 امت كـربـن هـســتــنــد.٢٢

همان'طورى كه مـى'دانـيـد
اسيدهاى آلى گروه عاملى

( كربوكسيل
  O

−C
||
− OH(

دارند.

ِصــابــون جــامــد منـــك
سديم اسيد چرب و' صابون

''پـتـاسـيــم  يــاِمـايــع منــك
آمونيوم اسيد چرب  است.

گى آنلسيون�كنندصابون و نقش امو
بى و آب در حالت عادى دربى است. چرست بدن بيش'تر از جنس چرك لباس و پوچر

اىا جدا كنـد. بـرك'ها راند همـه'ى چـرند. به همين دلـيـل آب منـى'تـويك'ديگر حل منـى'شـو
ك'ها در آب ايجاد كرد. اين كار به كمكى از چرلسيون پايدارك'ها بايد اموبرداشنت بهتر چر

ين پاك'كننده'ها است. صابون منك'سديم،ايج'ترپاك'كننده'ها اجنام مى'شود. صابون يكى از ر
.١١نى صابون دو  بخش دارد، شكل آنيو''§جنير است. جزاز زب درم يا پتاسيم اسيدهاى چرنيوآمو

ا'' تشكيل مى'دهد. ايـنيز است و سر ناقطبى صابـون ربنى، آب گـركرجنير هيـدرويك بخش ز
ستل در حالل'هاى ناقطبى حل مى'شود. بخش ديگر صابون سر'قطبى و آب دولكوبخش مو

ل، در حالل'هاى قطبى مانند آب حل مى'شود.لكوآن است. اين بخش مو

ل'هاى صابونلكو  ساختار مو١١شكل 

 بخش ناقطبىبخش باردار

فكر كنيد
ا با صابون مى'شويـيـمير نگاه كنيد، هنگامى كه دسـت'هـاى خـود ربا دقت به شكـل ز

لسيونكنيم كه اين امو'غن پخش'شده در آب ايجاد مىه'هاى رولسيون از قطراقع يك امودر''و
يد، تشكيل ك� (كلوييد گاز در مايع) بها بپذيربه كمك صابون پايدار مى'شود. اگر اين گفته ر

جيه مى'كنيد؟نه توا چگوى دست با صابون رشوهنگام شست'و

 آب

غنرو

بخش نـاقـطبـى صـابــون
غن'حل'مى'شود.كـــه در رو

بخش باردار صـابـون كـه در
آب حل مى'شود.
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صابونىپاك�كننده�هاى غير
ضه شدند.ار عرنى به بازصابوفت علم شيمى پاك'كننده'هاى غير با پيشر∞١٩٣در سال 

CO2−)  كسيالت بوه كردر اين پاك'كننده'ها به جاى گرو
− ى از جملهه'هاى ديگرصابون گرو (

SO3−)  نات لفـوه سوگرو
− نه'اى ازنات منولفـون سوفته است. سديم دو دسيل'بـنـزار گرقر (
جنير آلكيلبى'ها به ز. در اين پاك'كننده'ها چر١٢نى است،'شكـل صابوپاك'كننده'هاى غير
ا تشكيـل مـى'دهـد، سـبـبنات كه انتهـاى بـاردار پـاك'كـنـنـده رلفـوه سومى'چسـبـنـد و گـرو

بى'ها در آب مى'شود.پخش''شدن چر

عىنات بدون شاخه'ى فرلفون سو ساختار سديم دو دسيل بنز� ١٢شكل 

بيش�تر بدانيد
برترى پاك�كننده�هاى غيرصابونىبرترى پاك�كننده�هاى غيرصابونىبرترى پاك�كننده�هاى غيرصابونىبرترى پاك�كننده�هاى غيرصابونىبرترى پاك�كننده�هاى غيرصابونى

مى�دانيد آب سخت غلظت بااليى از يون�هاى 
  Ca2+  و

  
Mg2+ دارقتى صابون به اين نوع آب ود. ودار

د، يون�هاى شو
  
Mg2+  و

  Ca2+ تيب صابونار مى�كنند و به اين�ترقرنى صابون بر آنيوِ��ءجاذبه�ى قوى با جز
لى تشكيل مى�دهند.نامحلو

  
2R − COO−Na+ (aq) + Mg2+ (aq)  → (R − COO)

2
Mg(s) +2Na+ (aq)

    (صابون نامحلول در آب)                                       (صابون محلول در آب)          

نات لفونى از گروه سو�صابودر پاك�كننده�هاى غير
  
−SO

3

كسيالت به جاى گروه كربو −
  
−CO

2

صابون −
كسيالت با يون�هـاىخالف گروه كربـونات برلفـواستفاده شده است. گروه سـو

  Ca2+  و
  
Mg2+ كيب�هايىتـر

نى در آب سخت به�خوبى ك/ مى�كنند.صابوانحالل�پذير مى�دهد. به همين دليل پاك�كننده�هاى غير

بيش�تر بدانيد
كيب و ساختارط به ترتباط ميان داده�هاى مربـوارى ارقرش و برداز علم جمع�آورى، پرشيمى جتزيهشيمى جتزيهشيمى جتزيهشيمى جتزيهشيمى جتزيه

ا تعييـن، شيمى جتزيه آميزه�اى از علم و هنر است كـه نـوع و مـقـدار يـك مـاده رماده است. به بيان ديـگـر
مى�كند.

دارى، جداسازى، غليظ�سازى و ...�،نه�برد�هايى نظير منوشناس�هاى شيمى جتزيه به كمك شگركار
ند و بهسايلى كه در اختيار دارار و وند. آن�ها با استفاده از ابزدازاد مى�پرى و كيفى موّبه جتزيه و حتليل كم
ط هستند.عى به علم شيمى مربوا حل مى�كنند كه به نونى رناگو، مسايل گوايانه و آماركمك دانش شيمى، ر
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اينداد غذايى، دارويى، بهداشتى و آب و فرمينه�ى تأييد سالمتى و كيفيت مواد در زاى مثال، فعاليت اين افربر
شكانگان مى�كند. هم�چنين، آن�ها در تشخيص بيمارى�ها بـه پـزليد�كننـداد، كمك زيادى به توليد اين مـوتو

هشى، صنعت،مينه�هاى پژوصت�هاى شغلى مختلفى در زشناس�هاى شيمى جتزيه فرسانند. كاريارى مى�ر
ند.گانى و نيروى انتظامى دارلتى، بازرش، مشاغل دوآموز

انيدبيش�تر بخو
ات، انتشار١٣٨٣اجيان، فاطمه محسنى، چاپ نخست، ، صديقه عدنانى حسينى، مريم سرمحلول�هاـ ١

اب قلم.محر
ا.ات انديشه�سر، انتشار١٣٨٤اد پاكروح، چاپ نخست، ، بهزمايع�ها و محلول�هاى آبىـ ٢
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ه�نامهاژو

ادند و موگذار'ايندى است كه طى آن يك يا چند ماده'ى شيميايى بر هم اثر مىفرchemical reaction٢اكنش شيميايىو

كنند.'ه'اى ايجاد مىشيميايى تاز

شتهاورده'(ها) نـواكنش'دهنده'(ها) و فـريك معادله'ى شيميايـى كـه در آن نـام وword equation٢ىشتارمعادله�ى نو

مى'شود.

اكنـش'دهـنـده'(هـا) ول شيـمـيـايـى ومـويك معـادلـه'ى شـيـمـيـايـى كـه در آن فـرsymbol equation٣ معادله�ى منادى

شته مى'شود.اورده'(ها) نوفر

اكنش دهنده'(هـا) ول شيميايى و نـسـبـت وموابطه'اى است كه به كمـك آن فـررchemical equation٣معادله�ى شيميايى

اكنش شيميايى منايش داده مى'شود و مانند معادلـه'هـاىاورده'(ها) در يك وفر

شته مى'شود.است نوياضى از چپ به رر

اكنشليه'ى وى يا اوماده'ى آغازreactant٣اكنش�دهندهو

اكنشاكنش، ماده'ى پايانى يا نهايى ول ومحصوproduct٣اوردهفر

اكنش'هاى شيميايىابط كمى در ودانش مطالعه'ى روstoichiometry١٤ىمتركيواستو

كند.'ا تعيين مىاكنش راورده'ى واكنش'دهنده'اى كه مقدار فروlimiting reactant١٤كنندهاكنش�گر�محدودو

ى يك معادله'ى شيميايىابر كردن تعداد امت'ها در دو سوبرbalancing٣ازنه�كردنمو

يكى از حالت'هاى جامد'،''مايع يا گاز كه ماده مشاهده مى'شود.physical state٣يكىحالت فيز

ش نوبتى امت'ها دريق شمارنه'كردن معادله'هاى شيميايى از طرازاى موشى برروinspection method٥سىارش ورو

ى معادلهدو سو

كيب (سنتز)اكنش ترو

combination (synthesis) reactionشود.'ليد مىه'اى تواورده'ى تازكيب شده فراكنشى كه در آن چند ماده با هم ترو٦

ى تبديل مى'شود.اد ساده'تراكنشى كه در آن يك ماده به مووdecomposition reaction٦يهاكنش جتزو

كيب مى'شـود و طـى آنن ترعت با اكسـيـژاكنشى كه در آن يك مـاده بـه سـربه وcombustion٦خنتاكنش سوو

اد مى'شود.ما آزت نور و گرى به صورى انرژمقدار

اكنش جابه�جايى سادهو

single replacement reactionجـود 'در 'يكاكنشى كــه 'در' آن 'يك 'عنصر 'جانشين' عنصر' يـا 'يـون ديگـر 'مـوو٦

كيب مى'شود.تر
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گانهاكنش جابه�جايى دوو

double replacement reactionض مى'شود.كيب با يك'ديگر عواكنشى كه در آن جاى دو عنصر يا يون در دو ترو٦

گويند.'ن مىكيب'شدن ماده با اكسيژايند تربه فرoxidation٧اكسايش

چك با يك'ديگرل كولكوها موارى كه طى آن هزاكنش'هاى سنتزعه'اى از ومجموpolymerization١٠پليمر��شدن

كنند.'ليد مىل'هايى به نام پليمر يا بسپار تولكوشت موكيب شده و درتر

ل اتيلن ايجاد شده باشد.لكويادى موكيبى كه از اتصال تعداد زترpolyethylene١٠پلى�اتيلن

ه'ها كه شـامـلعه'اى از ذربه مجـمـو mole١٥لمو
  6 /022 ×10

ل يا يون)لكـوه (امت، موذر 23

گفته مى'شود.

ى به خاكاورده'هاى كشاورزان و باال'''بردن كيفيت فرايش ميزاى افزماده'اى كه برfertilizer١٨كود شيميايى

افزوده مى'شود.

هاى مسكـننگ كه از سالسيليك اسيد ساخـتـه مـى'شـود و در دارومايعى بـى'ر methyl salicylate٢٣متيل ساليسيالت

به''كار مى'رود.

ساك)كيبى (قانون گى لوقانون نسبت�هاى تر

Gay - Lussac’s Lawند.كيب مى'شوها با نسبت'هاى ساده'ى حجمى با يك'ديگر ترگاز٢٤

ايط يـك'سـان دمـا و فـشـار، تـعـدادهـا در شـرى از هـمـه'ى گـازحجـم'هـاى مـسـاوAvogadro’s Law٢٤گادروقانون آوو

ند.ى دارل'هاى مساولكومو

لى آن مادهل، غلظت موجود در يك ليتر محلونده'ى مول'هاى حل شوبه تعداد موmolar concentration٢٧لىغلظت مو

گويند.'مى

اى يك فاز باشد.طى همگن كه دارمخلوsolution٢٧لمحلو

ل به جهت كاهش غلظت آنايش حالل به يك محلوايند افزفرdilution٢٨قيق كردنر

ى از آن باقى مانـدهاكنش هنوز مـقـداراكنش'دهنده'اى است كه پس از پـايـان ووexcess reactant٣١اكنش�دهنده�ى اضافىو

است.

ى به دست مى'آيد.متركيواورده'ى مورد انتظار كه از محاسبات استومقدار فرtheoretical yield٣٣ىمقدار نظر

ليد مى'شود. اى كه در عمل توهاوردمقدار فرactual yield٣٣مقدار عملى

ى آن گفته مى'شود.ايناكنش به مقدار نظراورده'ى يك وبه نسبت مقدار عملى فرpercent yield٣٣ صدىبازده در

صد بيان مى'شود.ت دركميت به صور

يق حذف يك يـاچك'تر آن'هـا از طـراع كـوگ از انــول'هـاى بـزرلكـوتشكيل مــوcondensation reaction٣٥اكمىاكنش ترو

ل سادهلكوچند مو

خوردها تعبيه شده است و در هنـگـام بـرخى خـودروى بركيسه'هايى كه در جـلـوair bag٣٦اكيسه هو

عت از گاز پر مى'شود.خودرو با مانع به سر

ليداكسيد يا دوده تونوبن موبن دى'اكسيد، كرخنت كه در آن به جاى كرعى سونوincomplete combustion٣٨خنت ناقصسو

مى'شود.

هاىليد شده در موتـور خـودرواى كاهش آالينده'هـاى تـودستگاهى است كـه بـرcatalytic converter٣٨ىمبدل�هاى كاتاليز

درون'سوز استفاده مى'شود.

مايى مبادله شدهى گرشاخه'اى از علم شيمى كه به مطالعه'ى كمى و كيفى انرژthermochemistry٣٩ماشيمىگر

اكنش'هاى شيميايى مى'پردازد.در و
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ى'اى كه بر اثر اختالف دما از يك جسم به جسم ديگر  منتقل مى'شود.انرژheat٤٠ماگر

خشى مى'گويند.كت چره به دور خود حركت ذربه حرrotational motion٤٠خشىكت چرحر

ل يا يون نسبت به يك'ديگرلكوگشت بخش'هاى مختل� يك موفت و بركت ربه حرvibrational motion٤٠تعاشىكت ارحر

تعاشى مى'گويند.كت ارحر

سجه'ى سلسيوه'ى يك درايش دماى جسم به اندازاى افزماى مورد نياز برمقدار گرheat capacity٤١مايىفيت گرظر

جه'ىه'ى يك درم ماده به اندازايش دماى يك گراى افزماى مورد نياز برمقدار گرspecific heat capacity٤١همايى ويژفيت گرظر

سسلسيو

جه'ىه'ى يك درل از ماده به انـدازايش دماى يك مـواى افـزم برماى الزمقدار گـرmolar heat capacity٤٢لىمايى موفيت گرظر

سسلسيو

اى مطالعه انتخاب مى'شود.بخشى از جهان كه برsystem٤٤سامانه يا سيستم

امون سامانه باشد محيط ناميده مى'شود.ى كه در پيرهر چيزsurroundings٤٤محيط

لى مبادله'ى ماده ندارد.ى دارد وسامانه'اى كه با محيط مبادله'ى انرژclosed system٤٥سامانه بسته

كند.'ى و هم ماده با محيط مبادله مىسامانه'اى كه هم انرژopen system٤٥سامانه باز

كند.'ى و ماده با محيط مبادله منىاى كه انرژ سامانهisolated system٤٥لهسامانه ايزو

كند.'امون آن جدا مىا از محيط پيره'اى كه سامانه رارديوboundary system٤٥مرز سامانه

موديناميكىاص ترخو

thermodynamical propertiesصي� كرد.ا توان يك سامانه رى كه به كمك آن'ها مى'توه گيراص قابل اندازخو٤٦

ابسته است.اصى كه مقدار آن'ها به مقدار ماده وخوextensive properties٤٦ىاص مقدارخو

اصى كه مقدار آن'ها به مقدار ماده بستگى ندارد.خوintensive poperties٤٦اص شدنىخو

ه'هاى تشكيل'دهنده يك سامانهى جنبشى و  پتانسيل همه'ى ذربه مجموع انرژinternal energy٤٦ى درونىانرژ

گفته مى'شود.

موديناميكل ترقانون او

first law of thermodynamicsجود مى'آيد و نه از بين مى'رود بلكه از شـكـلـى بـهى نه به وطبق اين قانـون انـرژ٤٨

شكل ديگر در مى'آيد.

ى و پايانـىايند بستگى ندارد و فقط بـه حـالـت آغـازتابعى كه به مسيـر اجنـام فـرstate function٤٨تابع حالت

ابسته است.و

ايند بستگى دارد.تابعى كه به مسير اجنام فرstate٤٨تابع مسير

اكنش گفته مى'شود.ى يك سامانه در فشار ثابت، آنتالپى وبه تغيير انرژenthalpy change٥٠اكنشآنتالپى و

موديناميكىحالت استاندارد تر

standard stateًالين شكل ماده'ى خالص در فشار يك امتسفر و دماى مشخص (مـعـمـوتـرپايدار٥٣

    25
o

C(

آنتالپى استاندارد تشكيل

standard molar enthalpy of formationنده'ى آن  درهاى سازل ماده از عنصرات آنتالپى در هنگام تشكيل يك موبه تغيير٥٤

حالت استاندارد گفته مى'شود.

اه'هاى انتقال آنى و ردانش مطالعه'ى تبديل شكل'هاى مختل� انرژthermodynamics٤٤موديناميكتر



ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ±±∞ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

خنتآنتالپى استاندارد سو

standard molar enthalpy of combustionنل از ماده در مقدار كافى اكسيژخنت يك مواد شده در هنگام سوماى آزگر٥٥

آنتالپى استاندارد تبخير

standard molar enthalpy of vaporizationش آنل مايع به بخار در دماى جـوف شده در هنگام تبديل يـك مـوماى مصـرگر٥٦

ماده

بآنتالپى استاندارد ذو

standard molar enthalpy of fusionب آن جسمل جامد به مايع در دماى ذوتغيير آنتالپى در هنگام تبديل يك مو٥٧

آنتالپى استاندارد تصعيد

standard molar enthalpy of sublimationل مادهتغيير آنتالپى در هنگام تصعيد شدن يك مو٥٨

ند بين دو امت و تبديـلل پيوف شده در هنگام شكسنت يك مـوى مصرمقدار انرژaverage bond energy٥٨سط آنتالپى پيوندمتو

آن'ها به امت'هاى جدا از يك'ديگر

يكى يـاايندهاى فيـزاد'شده يا جذب'شـده در فـرماى آزى گـره'گيرش'هاى انـدازروcalorimetryماسنجىگر

شيميايى

اكنش در فشار ثابت استـفـادهماى يك وى گره'گيـراى اندازسيله'اى كه از آن بـروcoffee-cup calorimeter٥٩انىماسنج ليوگر

مى'شود.

اكنش در حجم ثابت استفـادهماى يـك وى گره'گيراى اندازسيله'اى كه از آن بـروbomb calorimeter٥٩ ماسنج مببىگر

مى'شود.

اكنش'هـاى همه'ى وH∆ى مقاديـر حله'اى از جمع جبـراكنش چند'مـر يك وH∆Hess's law٦٠قانون هس

تشكيل'دهنده'ى آن به'دست مى'آيد.

هاى طى از گازبه مخلو٦٣گاز آب
  
H2

 گفته مى'شود.COو  

اد مى'شود و آنتالپى سامانه كاهش مى'يابد.ما آزايندى كه در آن گرفرexothermic process٥١مادهايند گرفر

ايش مى'يابد.ما جذب مى'شود و آنتالپى سامانه افزايندى كه در آن گرفرendothermic process٥٢ماگيرايند گرفر

ان بى'نظمى يك سامانه است.اى بيان ميزى برمعيارentropy٧١آنتروپى

بط مى'دهد.ا به هم رموديناميكى كه آنتروپى و آنتالپى ركميتى ترfree energy٧٣ادى آزانرژ

ايند گفته مى'شود.اى اجنام يك فرس برى در دستربه مقدار انرژGibbs free energy٧٣اد گيبسى آزانرژ

ل)ط همگن (محلومخلو

(homogeneous mixture) solutionطى است كه تنها يك فاز تشكيل مى'دهد.مخلو٥٥

طى است كه بيش از يك فاز داشته باشد.مخلوheterogeneous mixture٧٦ط ناهمگنمخلو

كيب شيميايى در همه'ى نقاط آن يك'سانيكى و تربخشى از ماده كه حالت فيزphase٧٦فاز

است.

ال رى از محلوصد بيش'تر درًالا در خود حل مى'كند و معمونده ريى كه حل'شوجزsolvent٧٧حالل

تشكيل مى'دهد.

يى كه در حالل حل مى'شود.جزsolute٧٧حل�شونده

لى كه حالل آن آب است.محلوaqueous solution٧٧ل آبىمحلو

لى كه حالل آن يك حاللى آلى است.محلوnon-aqueous solution٧٧ل غير آبىمحلو
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م آب حل گـر١٠٠م كه در دماى مشخـص در حسب گرين مقدار ماده بـربيش'تـرsolubility٧٨ىانحالل�پذير

مى'شود.

ى كه به'خوبى در آب حل مى'شود.نگ متبلور''؛ جامد سفيد'رCويتامين ascorbic acid٨١بيك�اسيدآسكور

يادى حاللنده در مقدار زل حل'شوط به حل'شدن يك موبوتغيير آنتالپى مر enthalpy solution٨١آنتالپى انحالل

شى گويند.ا آب'پول'هاى آب رلكوسط موه'ها تواحاطه'شدن ذر hydration٨٣شىآب�پو

م آب در دماى مشخص حل مى'شود. گر١٠٠م در  گر١ تا ٠٫٠١ادى كه موslightly soluble٧٩لاد كم�محلومو

م آب در دماى مشخص حل مى'شود. گر١٠٠م در  گر٠٫٠١ادى كه كم'تر از موinsoluble٧٩لاد نامحلومو

ابطه'ى مستقيم دارد.ها با فشار گاز رى گازانحالل'پذيرHenry's law٨٩ىقانون هنر

ل گفته مى'شود.م محلو گر١٠٠م ماده'ى حل'شده در به جرweight(mass) percent٨٩مىصد جردر

ل گفته مى'شود.م حجم محلو گر١٠٠به حجم ماده'ى حل'شده در volume percent٩١صد حجمىدر

م حالل گر١٠٠٠م'هاى ماده'ى حل'شده در ل گرلكوتعداد موmolality٩٢اللغلظت مو

يكى است.ساناى الكترل ره'اى كه در حالت مذاب يا محلوّمادelectrolyte٩٣ليتالكترو

يه مى'شود.ل'هاى آن به يون جتزلكولى از يك اسيد، قليا يا منك كه مومحلوelectrolytic solution٩٣ليتل الكترومحلو

ق نيست.يان برساناى جرل در آب ره'اى كه در حالت مذاب يا محلوّمادnon-electrolyte٩٤ ليتالكتروغير

جه�ى تفكيكدر'

degree of dissociationصدت در به'صورًالل'هاى تفكيك'شده به مجموع آن'ها كه معمولكونسبت تعداد مو٩٤

بيان مى'شود.

احدنه'ى وان يك گوعه'اى شامل يك يون مثبت و يك يون منفى كه به عنومجموion pair٩٥جفت يون

جود دارد.نى ول'هاى يوشى شده در محلوت آب'پوو به صور

ل بستگىجود در محلوه هاى موان آن تنها به تعداد ذرها كه ميز'لاصى از محلوخوcolligative properties٩٦ليگاتيواص كوخو

دارد.

ارد مى'كند.ى سطح آن مايع وى كه بخار يك مايع روفشارvapor pressure٩٦فشار بخار

ابر شود.ه براكردمايى كه در آن فشار بخار مايع با فشار هوboiling point٩٦شنقطه�ى جو

ا دمـاىدر فشار معين هر مايع در دماى معينى آغاز به اجنماد مـى'كـنـد كـه آن رfreezing point٩٧نقطه�ى اجنماد

اجنماد آن مايع مى'گويند.

م در يك آنگسترو١٠٠٠ تا ١٠ه'هايى به قطر ط است كه در آن ذرحالتى از مخلوcolloid٩٩كلوييد

اكنده شده'اند.سته (فاز پخش'كننده) پرفاز پيو

ه'هاى ماده به هنگام عبور نور از ميان آنسيله'ى ذرگى نور به'واكندپرTyndall effect٩٩اثر تيندال

اى آن پس از مدتى ته'نشين مى'شود.ط كه يكى از اجزعى مخلونو١٠٠ Tyndall effectسپانسيونسو

اكنده شدن يك مايع در مايع ديگر ايجاد مى'شود.كلوييدى كه از پرemulsion١٠٠لسيونامو

ه'هاى كلوييدى كه به كمك نور تـابـانـيـده شـده بـريع و تصـادفـى ذركت سـرحرbrownian motion١٠٢اونىكت برحر

يك قابل مشاهده است.مينه'اى تارز

م بيش'تر كهشت'تر با جـره'هايى دره'هاى معلق يك كلوييد و ايجـاد ذرجتمع ذرcoagulation١٠٢ يا flocculationخلته�شدن

فنت كلوييد مى'شود.ه'ها و از بين رجب ته نشين شدن ذرمو



ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ±±≤ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

يكىه'هاى كلوييدى باردار در يك ميدان الكترى ذراى جداسازشى برروelectrophoresis١٠٣فورزالكترو

ل به كمـكجود در  يك  محلول'هاى مولكوى يون'ها يا مـواى جداسازشى برروdialysis١٠٣دياليز

ااوغشاى نيمه'تر

لب�دهنده�ى كوترسور

Cottrell precipitatorى باعث ته'نشين شدنيكى قودستگاهى صنعتى كه با ايجاد يك ميدان الكتـر١٠٣

خانه مى'شود.جى كاراى خروجود در هوگرد و غبار مو

ب سنگين گفته مى'شود.به منك'هاى حاصل از اسيدهاى چرsoap١٠٤صابون

اد مؤثر سطحى)پاك�كننده�ى غير�صابونى (مو

detergent (surfactant)بىا كاهش مى'دهند و به ايجاد كلوييد چركيب'هايى كه كشش سطحى آب رتر١٠٥

در آب كمك مى'كنند.
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