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 او نامبه 

 

 

 فصل اول

 ها در خدمت تندرستی مولکول 

 مقدمه

 هموارتر شوینده مواد از استفاده با که  راهی .  کردند پیدا ها آلودگی زدودن برای راهی  آنها، رفتار و هامولکول  شناخت و طبیعت از  الهام با هاانسان

 . کنند می عمل بازی و اسیدی خواص  اساس بر مواد این .شودمی

 نگاه تمیز را خود زندگی محیط و ظروف  ابزار، و بشوید را خود بدن آب، به دسترسی با که بود این رودخانه و رود کنار در انسان اسکان  دالیل از یکی

 .شوندمی تمیز تر آسان دهند،  وشو شست گرم آب با سپس و کنند آغشته خاکستر به  را  چرب های ظرف اگر که بردند پی تجربه به نیز ما نیاکان.   دارد

 های بیماری  که طوری  به بود، پایین بسیار همگانی  و فردی بهداشت  سطح صابون، از  نکردن استفاده یا کمبود نبودن، دسترس  در دلیل  به درگذشته

 .شود می شایع بهداشت نبود و آب شدن آلوده دلیل  به که است واگیردار بیماری یک وبا نمونه برای  .یافت می گسترش جهان در سادگی به گوناگون

 امید براساس را  جهان جمعیت توزیع زیر نمودار

 نشان  گوناگون زمانی  های دوره در آنها زندگی  به

 .دهد می
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 بستگی گوناگونی عوامل  به شاخص این  زیرا دارد، تفاوت هم  با نیز کشور یک شهرهای در  حتی و گوناگون کشورهای در که است  شاخصی زندگی به امید

 .است بیشتر برخوردار کم مناطق با مقایسه در زندگی به امید برخوردار، و یافته توسعه مناطق در که دهد می نشان زیر نمودار. دارد

 

 هاپاکیزگی محیط با مولکول 

 دارند وجود جسم یک یا ماده محیط، یک در طبیعی مقدار از بیش که هستند موادی ها آالینده

. 

 مولکول  با  شونده حل سازنده های ذره اگر انحالل، فرایند در واقع در.  شوند می حل ناقطبی   های  حالل در ناقطبی مواد و قطبی های حالل در قطبی مواد

 در و  مانند می باقی  هم کنار شونده  حل های ذره صورت این  غیر در شود می حل حالل در شونده حل کنند، برقرار مناسب های جاذبه حالل های

 های مولکول حاوی (𝑂𝐻)عسل  که است این شود می پخش آن در و شسته  آب با راحتی به عسل لکه  اینکه دلیل نمونه برای. شوند نمی پخش حالل

 آب های مولکول با  آن سازنده های مولکول شود، می آب وارد عسل که هنگامی.  دارند  هیدروکسیل گروه زیادی شمار خود ساختار در که است قطبی

 .شوند می پخش آن سرتاسر در و  کنند می برقرار هیدروژنی پیوند
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 صابون و صابونی شدن 

 هستند.  ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر)با جرم مولی زیاد(چربی

فرمول کلی یک اسید چرب به صورت اسیدهای چرب کربوکسیلبک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.  
𝑂
||

   𝑅 − 𝐶 − 𝑂𝐻
یک    Rاست که در آن    

 خواهد بود.   𝐶𝑛𝐻2𝑛+1سیر شده باشد، فرمول عمومی آن به صورت   Rکربن( است. همچنین اگر   ۱۸تا   ۱۴بلند )بین زنجیر هیدروکربنی 

فرمول کلی  استرها هم  
𝑂
||

   𝑅 − 𝐶 − 𝑂𝑅′

 باید زنجیری بلند باشد.   Rرا دارند که در آنها هم  

 فرمول یک اسید و استر چرب در زیر آمده است.  

 اسید چرب 

 

 استر چرب 

 

 بخش قطبی و ناقطبی را در هر مورد مشخص کنید.  

چربی در  غالب  مولکلی  بین  نوع  نیروی  از  ها 

واندروالسی است. هرچند در اسیدهای چرب به دلیل 

وجود گروه کربوکسیل پیوند هیدروژنی هم وجود دارد 

 های ناقطبی حل شوند.  ها در آب حل نشده  و در حاللشود که عمال چربیکند و باعث میولی بخش ناقطبی بر قطبی غلبه می

های مایع،  شود.  صابوننارگیل، دنبه با سدیم هیدروکسید تهیه می  های گیاهی یا جانوری مانند روغن زیتون،گرم کردن مخلوط روغن  صابون جامد از

یک زنجیر هیدروکربنی بلند   Rاست که در آن  +𝑅𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎نمک پتاسیم یا آمونیوم اسیدهای چرب هستند. فرمول عمومی صابون جامد به صورت 

 است. 
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 خارج(  ۹۸تست:  چند مورد از مطالب زیر، درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده، درست است؟)ریاضی 

 یه یک استر مربوط است.  -

 به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است  -

 شود و در آب نامحلول است در بنزین حل می -

 بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد. -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

است. فرمول مولکولی اسید چرب سازنده آن، کدام است؟)تری گلسیریدی که اسیدهای   𝐶57𝐻104𝑂6تست:  روغن زیتون، استری با فرمول مولکولی  

 خارج(  ۹۸چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارد()تجربی 

۱)𝐶18𝐻33𝑂  ۲)𝐶18𝐻34𝑂2  ۳)𝐶19𝐻39𝑂  ۴)𝐶19𝐻39𝑂2 

 

 

 ش تولید صابون از یک اسید چرب یا یک استر چرب با سدیم هیدروکسید به صورت کلی زیر است:واکن

 واکنش با اسید چرب 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂
−𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝐻2𝑂(𝑙) 

 واکنش با استر چرب

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅(𝑠)
′ + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂

−𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ + 𝑅′𝑂𝐻(𝑎𝑞) 

 

 چرب سه تایی مثال تولید صابون از استر 
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 کنید. در زیر یک نمونه از صابون جامد را مشاهده می

 

 های قطبی و ناقطبی را در آن مشخص کنید.بخش

است. هرگاه مخلوطی از آب و صابون  دوست( و بخش زنجیر هیدروکربنی آن ناقطبی)آب گریز(    بخش گروه عاملی کربوکسیل در صابون بخش قطبی)آب

شود.  های صابون در سراسر مخلوط پخش شده و با سر قطبی خود در آب حل شده و با سر ناقطبی خود در روغن حل میباشیم، مولکول و روغن داشته 

شود یک مخلوط به ظاهر  شود و همگن است، اما وقتی مخلوط هر سه تولید میهای آب و روغن به تنهایی حل میدر واقع صابون در هر کدام از حالل

 داشت که در واقع ناهمگن و پایدار است. همگن خواهیم

 هامخلوط

 ها، چسب ها، سرامیک ها، رنگ انواع ها، نوشیدنی هوا، دریا، آباند. اغلب موادی که روزانه با آنها سروکار داریم، از مخلوط دو یا چند ماده تشکیل شده

 .هستند مخلوط همگی داروها و ها شوینده

 یک معده شربت که حالی در.  دهد  می عبور را نور که  است همگن مخلوطی آب، در کبود کات محلول نمونه برای.  دارند  متفاوتی خواص ها مخلوط

 . داد تکان را آن مصرف از پیش باید و شود می نشینته که ناهمگن مخلوطی. است سوسپانسیون

 اگر اما.  دهند می تشکیل مجزا دوالیه و شده جدا هم از  روغن و آب کنید، متوقف را  زدن هم اینکه  محض به زیرا  است ناپایدار نیز روغن و آب  مخلوط

 مخلوط این  رفتارزیر    شکل .است همگن ظاهر به که شود  می ایجاد پایدار مخلوط یک بزنید هم به  را آن و کنید  اضافه مخلوط این به  صابون  مقداری

 .شوند می نامیده کلوئید ها، مخلوط نوع این. است متفاوت  های اندازه با مولکولی های توده حاوی و نبوده همگن که دهد می نشان را

 

 کلویید پایدار شده آب و روغن با استفاده از صابون

اما نور در محلول پخش نشده و مسیر عبور نور نامشخص بوده زیرا ذرات محلول  دهند،. هر دو نور را عبور میدارد متفاوتی رفتار کلوئید و محلول در نور

های مولکولی( نور پخش شده و مسیر عبور نور نیز ها)تودهتر بودن اندازه ذره بسیار کوچک)در حد یون یا مولکول( است، اما در کلویید به دلیل بزرگ

 .  هستند کلوئیدها از هایی نمونه رنگ و مایونز سس ه،ژل شیر،شود. مشخص می
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 دهد. جاهای خالی را پرکنید.  ها را نشان میهای انواع مخلوطجدول زیر بخشی از ویژگی

 

 ها در نظر گرفت.  توان همانند پلی بین سوسپانسیون و محلولکلوییدها را می

 های کلوئیدها است؟تست: چند مورد از ویژگی

 دهند. ب(نور را عبور نمی     الف(ناهمگن هستند 

 های مولکولی دارند. های تشکیل دهنده به صورت تودهت( ذره    هستند پ(پایدار  

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 کنندگی توسط صابونل پاک مراح

 بوده دوست چربی آن ناقطبی بخشدرحالیکه   است دوست آب   صابون، قطبی بخش.  دارند ناقطبی و قطبی بخش دو صابون های مولکول که دریافتید

 واقع درکند.  می پاك   و زدوده را چربی لکه صابون، های مولکول صابون، و آب با چربی لکه  یک  شوی  و  شست هنگام  توصیف این با.  است گریز آب و

 .رودمی شمار به ها چربی برای مناسبی کننده پاك صابون، های مولکول

 

 مراحل پاك شدن لکه چربی یا روغن با صابون
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 با خود دوست چربی  بخش  با صابون های ذره دیگر،  سوی از.  شود می حل آن در خود دوست آب سر کمک به شود، می آب وارد صابون که هنگامی

 های ذره   ترتیب، این  به.  گیرند می قرار چربی و آب های مولکول بین پلی مانند  صابون های  مولکول گویی   ند، کنمی برقرار جاذبه چربی های مولکول

 که داشت توجه باید .  شود می پاك لباس روی از چربی های لکه  همه فرایند، این ادامه ا ب  شوند  می  پخش  آب در و جدا پارچه سطح از کم  کم  چربی

 نندگیکپاك قدرت بزداید،  را چربی و آالینده از بیشتری مقدار بتواند صابون اندازه هر.  دارد بستگی گوناگونی عوامل به  صابون کنندگی پاك قدرت

 کنندگی ك پا قدرت روی بر نیز صابون مقدار و آب نوع دما، پارچه، نوع زیرا.  برد نمی  بین از اندازه یک به را ها لکه همه  صابون واقع ر. ددارد بیشتری

 .دارد تأثیر آن

ها نیز به دلیل خاصیت شود. همچنین وجود آنزیم بری صابون بیشتر و بهتر شده و کارایی صابون بیشتر میهرچه دمای آب بیشتر باشد، سرعت فرایند لکه

های مختلف متفاوت است. به عنوان همچنین میزان چسبندگی صابون بر روی پارچهکاتالیستی خود اثر مثبتی بر قدرت لکه بری صابون خواهد داشت.  

 تر از پلی استر است. استر بوده و در نتیجه پاك کردن پارچه نخی راحتمثال چسبندگی صابون بر روی پارچه نخی کمتر از پارچه پلی

 

 هاسختی آب و اثر آن روی صابون

𝑀𝑔(𝑎𝑞)هایی مانند  وجود یون
2+ , 𝐶𝑎(𝑎𝑞)

کند و خاصیت ها به خوبی کف نمیآید. صابون در این نوع از آبدر آب از عوامل سختی آب به شمار می  +2

های عامل سختی آب با آنیون صابون های سخت مربوط است. یون یابد. دلیل این موضوع به ایجاد رسوب توسط صابون در آب اش کاهش میکنندگیپاك

 شود.  دهند و عمال صابون رسوب کرده و در کف ظرف جمع میمی نمکی نامحلول در آب تشکیل

 دهد. های منیزیم کلرید و کلسیم کلرید را نشان میهای زیر رسوب صابون با ترکیبواکنش

1) 2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) +𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)  

1) 2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)  

بون  در نتیجه صابون در آب دریا یا آب مناطق کویری اثر کمتری از آب چشمه دارد. زیرا امالح موجود در آب دریا باعث سختی آب و کف نکردن صا

 هایی است.  ای از تشکیل چنین رسوب ها بعد از شستن با صابون نشانههای سفید روی لباسشود. لکهمی

ها سازی تا جای که امروزه به یک صنعت بزرگ در جهان  کننده بوده است. همچنین با افزایش چشمگیر صابونون به عنوان پاكاین یکی از نواقص صاب

از این رو تامین صابون مورد  تبدیل شده است. بدیهی است که در تولید انبوه صابون نیاز به مقدار بسیار زیادی چربی بود که خود چالشی بزرگ است.  
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های گوناگون مانند  کرد زیرا استفاده از آن در محیطای سنتی تقریبا ناممکن شد. همچنین صابون در همه شرایط به خوبی عمل نمیه ه روشنیاز جهان ب

 ها رفتند.  کنندهسفرهای دریایی و صنایع وابسته به آب شور، پاسخگوی نیاز انسان نبود. در نتیجه به سراغ نوع دیگری از پاك

 کربن بوده و سیرشده است.( ۱۶شود؟)صابون دارای گرم صابون جامد با منیزیم کلرید، چند گرم رسوب تشکیل می 16.68تست: از واکنش 

(𝑀𝑔 = 24,𝑁𝑎 = 23, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱ )32.04  ۲)16.02 ۳)35.05  ۴)15.04 

 

 

 

 

لیتر باشد،  میلی  ۲۰۰دهد. اگر حجم نهایی محلول  کلرید واکنش میکربن با رنجیر سیرشده، با منیزیم  ۱۵با    7.92gتست: یک صابون جامد به جرم  

𝐶)غلظت سدیم کلرید در محلول نهایی کدام است؟ = 12, 𝑂 = 16,𝐻 = 1, 𝑁𝑎 = 23 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)0.1   ۲)0.15   ۳)0.2   ۴)0.25 

 

 

 

 ( ۹۶، درست است؟)ریاضی در آب به صورت کلویید در آمدهصابونی کننده های پاكه وسیله مولکولتست: کدام عبارت، درباره یک قطره روغن که ب

 (سطح بیرونی قطره دارای بار منفی است.۱

 اند. ی چربی پخش شدههای سدیم، درون قطره( یون۲

 ( کلوییدی است که در ان آب، به عنوان یک پل ارتباطی است. ۳

 شود. نشین میطور خودبه خودی ته ( در صورت ساکن ماندن آب، به ۴
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 های جدید کننده در جست و جوی پاک 

با استفاده از بنزن و   ها دان شیمی  تا شد سبب  دیگر سوی از  فراورده این عرضه کاهش و  سو یک از  آن  کاربردهای و صابون برای  جهانی تقاضای افزایش

 های غیرصابونی مشهور بودند.کنندهکننده ای با فرمول همگانی زیر تولید کنند. موادی که به پاكدیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمیایی، مواد پاك

 

 است.  𝐶𝑛𝐻2𝑛+1سیرشده باشد، فرمول عمومی آن   Rیک زنجیر هیدروکربنی بلند است. همچنین اگر  Rدر اینجا نیز 

 کنید.  کننده غیر صابونی مشاهده میدر زیر فرمول ساختاری و مدل فضا پرکن یک نمونه پاك

 

𝐶𝑂2)کننده گروه  در این نوع از پاك
𝑆𝑂3)با گروه    (−

های صابونی دارند و  کنندگی بیشتری نسبت به پاك کنندهجایگزین شده است و قدرت پاك  (−

,+𝑀𝑔2های  همچنین دیگر در آب سخت رسوب نداده و با یون 𝐶𝑎2+  کنندگی دارد. از دیگر  هم محلول باشد و عمال در این نوع آب هم خاصیت پاك

𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂3کننده غیر صابونی با فرمول عمومی  های پاكتفاوت
−𝑁𝑎+  کننده صابونی با فرمول عمومی  با پاك𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎    این است که پاك کننده

 شود. های پیچیده در صنعت تولید میغیرصابونی از مواد پتروشیمیایی طی واکنش
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𝐶𝑂2اتم کربن( در بخش باردار به جای گروه   ۱۸تست: اگر در ساختار صابون )دارای 
𝑆𝑂3، گروه  −

 (۹۴دهد؟ )تجربی  قرار گیرد، کدام تغییر روی می −

(𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑆 = 32)  

 های اکسیژن در مولکول ترکیب شوینده( افزایش جرم مولکولی و شمار اتم۱

 ی سطح ذرات امولسیون چربی در آب ( تغییر عالمت بار الکتریک۲

 پذیری ترکیب به دست آمده در آب( کاهش انحالل۴  کننده ( تغییر نسبت استوکیومتری کاتیون به آنیون در پاك۳

 ( ۹۲اتم کربن دارد، کدام است؟)ریاضی  ۱۴تست: فرمول مولکولی یک پاك کننده غیر صابونی که زنجیر آلکیل سیرشده آن، 

۱)𝐶14𝐻29𝑆𝑂3𝑁𝑎 ۲)𝐶14𝐻29𝑆𝑂4𝑁𝑎  ۳)𝐶20𝐻33𝑆𝑂4𝑁𝑎 ۴)𝐶20𝐻33𝑆𝑂3𝑁𝑎 

 

به   سخت    mL۲۰۰تست:  𝑑)آب  = 1𝑔.𝑚𝑙−1)  یون دارای  غلظت    +𝐶𝑎2های  که  مولی    4.72است،    ppm۲۰۰۰با  جرم  با  صابون  گرم 

𝑔.𝑚𝑜𝑙−1۲۳۶  ( ۹۸درصد از آن به صورت رسوب، در آمده است؟)ریاضی اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند 

(𝐶𝑎 = 40, 𝑁𝑎 = 23 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎(𝑠) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) معادله موازنه شود 

۱)۱۰   ۲)۲۰   ۳)۵۰   ۴)۱۰۰ 

 

 

 پیوند با صنعت)صابون طبیعی( 

 سود و گوسفند پیه صابون، این تهیه برای.  است ایران  سنتی صابون ترین معروف قدمت، سال ۱۵۰ از بیش با مراغه صابون به معروف طبیعی صابون

 افزودنی صابون این.  کنند می خشک آفتاب در را آنها گیری قالب از پس و  جوشانند می ساعت چندین  برای آب با بزرگ های دیگ در را سوزآور

 .  شود می استفاده چرب موهای برای مناسب بازی خاصیت دلیل به و ندارد شیمیایی
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 برای گوگرددار، صابون نمونه برای.  دارند نیز ای ویژه خواص کنندگی، پاك  خاصیت بر افزون که شوند می تولید دیگری های شوینده و ها صابون امروزه

 کشیمیکروب  و کنندگی عفونی ضد  خاصیت افزایش منظور به  همچنین.  شود می استفاده پوستی های قارچ همچنین و صورت  جوش بردن بین  از

 می  فسفات های نمک آنها به شوینده، مواد کنندگی پاك قدرت افزایش برای دیگر سوی از.  کنند می اضافه دار کلر شیمیایی ماده آنها به ها صابون

.  کنند می جلوگیری لکه ایجاد و رسوب تشکیل از و  دهند می  واکنش سخت های آب در موجود منیزیم و کلسیم های یون با ها نمک این زیرا افزایند،

 مصرف دلیل همین به.  بود  خواهد بیشتر آن جانبی عوارض ایجاد احتمال باشد، داشته بیشتری شیمیایی مواد ای شوینده  چه هر که  داشت توجه باید

 . کند  می ایجاد تنفسی های بیماری و پوستی عوارض آنها،  بخار تنفس و ها شوینده زیاد

 های خورنده کننده پاک 

های دیگری هم وجود دارند که افزون بر این برهم  کنندهکنند. اما پاكها عمل میپاك کننده های صابونی و غیر صابونی براساس برهم کنش میان ذره

 هاسطح  این به چنان آن بخار های دیگ  و ها راه آب ها، لوله کتری، دیواره روی بر شده تشکیل رسوب نمونه  برایدهند.  ها واکنش میها، با آالیندهکنش

 آنها با بتوانند که است نیاز هایی کننده پاك به ها رسوب این  زدودن برای.  شوند نمی  زدوده  غیرصابونی های کننده پاك و صابون  با که چسبند می

 هیدروکسید سدیم ،(نمک جوهر)  اسید هیدروکلریک مانند موادی.  شوند شسته آب با که کنند تبدیل هایی فراورده به را آنها و  بدهند شیمیایی واکنش

 نباید دلیل همین به.  دارند  نیز خورندگی خاصیت و هستند فعال شیمیایی نظر از هاکننده پاك این.  هستند ها کننده پاك  این جمله از هاسفیدکننده و

 .باشند داشته تماس پوست با

 شود.  آبی میهای بازی مانند محلول سود و صابون،شود و در محیطهای اسیدی مانند جوهر نمک و سرکه قرمز میدر محیط  pHرنگ کاغذ  نکته:

 شود.  گل ادریسی در خاك اسیدی به رنگ آبی و در خاك بازی به رنگ سرخ شکوفا می نکته:

کننده برای باز کردن مجاری مسدود شده در برخی وسایل  های خورنده، مخلوط پودر آلومینیم و سدیم هیدروکسید است. این پاكکنندهیکی از انواع پاك

 شود. های صنعتی استفاده میو دستگاه

 شود: در هنگام استفاده از این پاك کننده واکنش زیر انجام می

2𝐴𝑙(𝑠) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 6𝐻2𝑂(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔)  

است، در    مچنین از آنجایی که واکنش گرماده کند. هکنند به باز کردن لوله کمک میدر این واکنش گاز هیدروژن تولید شده با فشاری که ایجاد می

طرف دیگر وجود سدیم هیدروکسید در این پاك    ازشود.  ها میها و باز شدن لولهنتیجه در اثر انجام واکنش گرمای ایجاد شده باعث ذوب شدن چربی

 کند.  ها واکنش داده و تولید صابون کند که خود به پاك کنندگی کمک میشود که با چربیکننده باعث می

 کند.  پودر آلومینیوم نیز به افزایش سرعت واکنش)افزایش سطح تماس( کمک می استفاده از

 آنها صحبت کنیم. 𝑝𝐻خواهیم در مورد خواص اسیدی یا بازی آنها و همچنین مقدار ها آشنا شدیم. حال می های پاك کننده تا اینجا با برخی از ویژگی
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 اسیدها و بازها 

 آنها اغلب در که شود می مصرف گوناگون شیمیایی مواد از متفاوتی مقادیر ها، کننده  پاك و ها شوینده بر افزون زندگی گوناگون های بخش در روز هر

 مزه بازها  و ترش مزه  خوراکی اسیدهای. است وابسته آن در موجود بازی و اسیدی مواد میزان به نیز ما  بدن عملکرد  .دارند مهمی نقش بازها و  اسیدها

 .دارند تلخ

 ایجاد سینه ناحیه در شدیدی درد که معده سوزش  دلیل  نمونه برای.  کنندمی ایجاد سوزش پوست با تماس در و دهندمی واکنش فلزها اغلب با اسیدها

 کنند می ایجاد لیزی  احساس صابون، همانند پوست سطح در بازها  که حالی در. است مری لوله به معده اسیدی محتویات از مقداری برگشت کند، می

 .  رسانند می آسیب نیز آن به اما

 فرنگی و آب سیب اسیدی هستند.  عصاره گوجه نکته:

ها برای تجزیه مواد غذایی،  کنند. این اسید افزون بر فعال کردن آنزیمهای دیواره معده با ورود مواد غذایی به آن هیدروکلریک اسید ترشح مییاخته   نکته:

 برد.  بینی موجود در غذا را نیز از بین میجانداران ذره

 

 اد اسیدی و بازی در زندگی هایی از مونمونه 
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 اسیدها هایویژگی بر افزون ها دان  شیم شود، شناخته بازها  و اسیدها ساختار آنکه از پیش دهندمی نشان  که دارد وجود علم تاریخ در  بسیاری شواهد

 که بود کسی نخستین  آرنیوس سوانت.  داشت نیاز علمی مبنای یک به بازها و اسیدها رفتار توجیه اما.  بودند آشنا نیز  آنها  های واکنش برخی با بازها و

 محلول که داد نشان او تجربی هاییافته.  دکرمی کار آبی های محلول الکتریکی  رسانایی روی بر او.  کرد توصیف  علمی مبنای  یک بر را بازها و اسیدها

 .نیست یکسان یکدیگر با آنها رسانایی میزان چند هر هستند، الکتریکی جریان رسانای بازها و اسیدها

 انواع رسانایی الکتریکی 

 

 

یون مقدار  آب،  در  بازها  یا  اسیدها  شدن  حل  میهنگام  افزایش  آب  در  موجود  محلول های  برای  مثال  عنوان  به  های  یابد. 

𝐻𝐹(𝑎𝑞)و 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞), 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞), 𝑁𝐻3(𝑎𝑞)   :داریم 

𝐻𝐹(𝑎𝑞) ⇋ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐹(𝑎𝑞)

−      𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

−  

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−     𝑁𝐻3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝑁𝐻4(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  

,𝐻𝐹(𝑎𝑞)های  در محلول   𝑝𝐻شود. همچنین رنگ کاغذ  در این حالت با تولید یون در محلول، خاصیت رسانایی به آب داده می 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)    قرمز بوده و

,𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)های  در محلول 𝑁𝐻3(𝑎𝑞)  های  لاین است که محلو  ها های دیگر این محلولبه رنگ آبی است. از ویژگی𝐻𝐹(𝑎𝑞), 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)   در هنگام

𝐻(𝑎𝑞)  حل شدن در آب یون 
,𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)  های  اند و همچنین محلول تولید کرده  + 𝑁𝐻3(𝑎𝑞)    باعث افزایش غلظت یون 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

در محلول شده  −

 است. 

 مدل آرنیوس 

𝐻(𝑎𝑞))هیدروژن  یون  علظت  شود وکه در آب حل میای است  اسید را مادهبرطبق مدل آرنیوس  
+ . از نگاه او گاز هیدروژن کلرید  دهدرا افزایش می  (

(𝐻𝐶𝑙(𝑔))    و گاز هیدروژن فلوئورید(𝐻𝐹(𝑔))به هنگام حل شدن در آب یون ای هستندچنین ماده زیرا  𝐻(𝑎𝑞))های هیدروژن، 
+ افزایش   ( در آب 
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𝑂𝐻(𝑎𝑞))یون هیدروکسید  علظت   ای است که به هنگام حل شدن در آب این نظریه باز ماده. همچنین مطابق  یابدمی
− . بر این اساس دهندرا افزایش می  (

𝑁𝑎𝑂𝐻 و 𝑁𝐻3(𝑔) د.  نکنمی آب زیاد هیدروکسید را در  غلظت یون ها در آب، زیرا براثر حل شدن این ترکیب یک باز هستند 

𝐻(𝑎𝑞)یون   نکته:
𝐻3𝑂(𝑎𝑞)در آب به شکل    +

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)شود و به یون هیدرونیوم معروف است. برای آسانی در نوشتن در منابع علمی به جای  یافت می  +
+ 

𝐻(𝑎𝑞)از نماد  
 شود.  برای نشان دادن یون هیدرونیوم استفاده می +

𝐻(𝑎𝑞)هرچه غلظت یون  
𝑂𝐻(𝑎𝑞)ظت یون  تر است و هرچه غلدر محلولی بیشتر باشد، آن محلول اسیدی  +

تر در محلولی بیشتر باشد، آن محلول بازی  −

 های هیدرونیوم و هیدروکسید با هم برابر باشد، آن سامانه حالت خنثی دارد.  یون اگر در یک سامانه غلظتاست. با این توصیف 

در محلول  −𝑂𝐻د اسیدی( و اکسیدهای فلزی با تولید  اسید آرنیوس)اکسی در محلول آبی، +𝐻طبق مدل آرنیوس اکسیدهای نافلزی با تولید بر  نکته:

 آیند.  آبی باز آرنیوس )اکسید بازی( بشمار می

𝑁2𝑂5(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑁𝑂3(𝑎𝑞)

− 𝐾2𝑂(𝑠)        اسید آرنیوس  + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐾(𝑎𝑞)
+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  باز آرنیوس 

 دهند.  در آب به صورت مولکولی حل شده و با آب واکنش نمی 𝐶𝑂,𝑁𝑂,𝑁2𝑂لزوما هر اکسید نافلزی اسید آرنیوس نیست، مثال گازهای   نکته:

 کنیم: در ادامه برخی از اکسیدهای معروف اسیدی و بازی را معرفی می

 

 اکسیدهای اسیدی برخی  

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) ⇋ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

−   

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐻2𝑆𝑂3(𝑎𝑞) ⇋ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝑆𝑂3

−
(𝑎𝑞)

  

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝑆𝑂4

−
(𝑎𝑞)

  

𝑁2𝑂5(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑁𝑂3

−
(𝑎𝑞)

  

 کنیم: در آب خاصیت بازی دارند. در نتیجه فقط دو مورد را به عنوان مثال ذکر می  Beبه جزء  ۲و ۱ تمام اکسیدهای فلزهای گروه اکسیدهای بازی:

𝐾2𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐾(𝑎𝑞)
+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−     𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−    

بازها می و  اسیدها  شناسایی  با  میاکنون  مثال  عنوان  به  کنیم.  آنها صحبت  قدرت  مورد  در  محلول  خواهیم  بدانیم  و     ۱خواهیم  اسید  استیک  موالر 

 تر است و غلظت بیشتری یون هیدرونیوم دارد. هیدروکلریک اسید کدامیک قوی
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 ها و قدرت اسیدی رسانایی الکتریکی محلول 

 و مواد این  ماندگاری روی بر یون  این غلظت.  هستند هیدرونیوم   یون از متفاوتی مقادیر شامل بهداشتی و آرایشی مواد داروها، ها، ویندهش ها، خوراکی

 این.  نیست نوشیدن قابل دیگر  که طوری به شده ترش هیدرونیوم، یون غلظت افزایش با سالم شیر نمونه برای.  دارد شایانی  تأثیر سالمتی نتیجه در

حاال ابتدا در مورد فرایند یونش و    .دارد مهمی نقش هیدرونیوم یون  غلظت کنترل و تعیین  اغلب گوناگون مواد تولید فرایند در که دهد می نشان نمونه

 دهیم. تولید یون توضیح می

 شود، یونش گویند.  های مثبت و منفی تبدیل میدر آب به یون ترکیب مولکولیبه فرایندی که در آن یک   یونش:

𝐻𝐶𝑙(𝑔)
𝐻2𝑂
→  𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)
−   

 ها از نظر رسانایی انواع محلول

کنند، و با این کار رسانایی الکتریکی محلول را نسبت به آب خالص  شدن در آب یون تولید میموادی هستند که به هنگام حل  الکترولیت:  -۱

شود وابسته است. هایی که در محلول ایجاد میهای الکترولیت یکسان نیست. میزان رسانایی به غلظت یون اما رسانایی الکتریکی محلولدهد.افزایش می
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ای  هدهد که شمار یونبه عنوان مثال کمتر بودن رسانایی الکتریکی محلول هیدورفلوئوریک اسید نسبت به هیدروکلریک اسید )درشرایط یکسان( نشان می

 موجود در محلول هیدروکلریک اسید بیشتر است. 

 

   دانند.می  اسید ضعیفو هیدروفلوئوریک اسید را یک  اسید قویها با کمک آرنیوس هیدروکلریک اسید را یک با این توصیف شیمیدان 

 نیز بر دو نوع هستند: الکترولیت مواد

ها،  شوند، مانند انحالل تمامی نمکه شده و به یون تبدیل میشدن در آب به طور کامل یونیدم حلموادی هستند که به هنگا  الف( الکترولیت قوی:

 اسیدها و بازهای قوی در آب: 

𝐻𝐶𝑙, 𝐻𝐵𝑟, 𝐻𝐼, 𝑁𝑎𝑂𝐻,𝐻𝑁𝑂3, 𝐻2𝑆𝑂4, 𝐾𝐶𝑙, 𝑁𝑎𝑁𝑂3, ……. 

شوند. به عبارتی در محلول می  شده و بخشی به صورت یونی حلبه صورت مولکولی حل  موادی هستند که به طور عمده  ب( الکترولیت ضعیف:

 آنها هم مولکول و هم یون وجود دارد. مانند اسیدها و بازهای ضعیف از قبیل:  

 𝐻𝐹,𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻, 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻,𝐻𝑁𝑂2, 𝑁𝐻3, … 

 ضعیف با غلظت یکسان بیشتر است.  های الکترولیت قوی از محلول الکترولیت طبعا رسانایی محلول

کنند، پس رسانایی الکتریکی آب  گونه یونی تولید نمیشوند و هیچموادی هستند که کامال به صورت مولکولی در آب حل می  غیرالکترولیت:   -۲

 ها، استون و .... انواع الکل دهند، مانند انحالل قند، شکر،را افزایش نمی

 .گویندمی  دار پروتون تك  اسید کند، تولید هیدرونیوم یون یک تواندمی تنها آب در آن مولکول هر که اسیدی به نکته:

,HF(aq): معادله یونش را برای دو اسید  مثال HCl(aq)   .بنویسید 
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 دهد.  های موجود در محلول این دو اسید را پیش و پس از یونش نشان میهای نسبی گونه نمودارهای زیر غلظت

 

 ؟طبق نمودار کدام اسید به طور کامل و کدامیک به طور جزئی یونیده شده و کدام یک هیدروکلریک اسید و کدامیک هیدروفلوئوریک اسید است

 شود.  تعریف می (𝜶)درجه یونش باز کمیتی به نام برای درك بهتر میزان یونش اسید و 

 آورند:های( حل شده درجه تفکیک یونی یا یونش گویند و آن از رابطه زیر بدست میهای )مولهای( یونیزه شده به کل مولکولهای )مولبه تعداد مولکول

(𝛼)درجه  یونش = 
شمار مولکول  های  یونیده شده 

شمار کل مولکول  های  حل شده 
 

 

 ها را قرار داد.  توان غلظت مولی گونهها میی یونش به جای شمار مولکول در رابطه درجه  نکته:

𝛼)در منابع علمی معتبر گاهی به جای درجه یونش از درصد یونش   نکته: ∗  کنند.  استفاده می (100

𝛼)های قوی کامل یونیده شده و  بر اساس این تعریف اسیدهای قوی همانند الکترولیت  = ته و اسیدهای ضعیف همانند الکترولیت ضعیف در  داش  (1

𝛼)آب به طور جزئی یونیده شده و دارای   <  هستند.   (1

 تواند به صورت یون هیدرونیوم وارد محلول شود. کربوکسیلیک اسیدها از جمله اسیدهای ضعیف هستند که تنها هیدروژن گروه کربوکسیل آنها می  نکته:

 اسیدهای موجود در سرکه سیب، انگور، ریواس و مرکبات مانند پرتقال و لیمو از جمله اسیدهای خوراکی و ضعیف هستند.   نکته:

 در این.  شود نمی یافت نشده  یونیده  های مولکول تقریبا    آنها در که طوری به دانست، پوشیده آب های  یون شامل  محلولی توان می  را قوی اسیدهای

دهد  های تجربی نشان مید. یافتهشون می  یافت نیز اسید های مولکول پوشیده، آب های یون اندك بر افزون ضعیف  اسیدهای محلول در که است حالی

 های موجود در محلول این اسید، همانند دیگر اسیدهای ضعیف ثابت است.  که در شرایط معین غلظت همه گونه 
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 خارج( ۹۹است؟)تجربی  نادرستموالر چهار ماده در دمای یکسان مربوط است، کدام مطلب  ۱با توجه به شکل زیر که به رسانایی محلول تست: 

۱ )d تر از الکترولیتی قویa .است 

۲ )b شود. های سازنده خود تفکیک میدر محلول به خوبی به یپون 

۳)cتشکیل پیوند هیدروژنی، حل شود.   تواند در آب، یک ترکیب مولکولی است که می 

۴ )a ،b  وd توانند به ترتیب، هیدروفلوئوریک اسید، سدیم کلرید و پتاسیم هیدروکسید باشد.  می 

 

 ثابت تعادل و قدرت اسیدی

هایی که در آنها همه واکنش  ها دانست.پذیر بودن واکنشای از برگشت توان نشانه ها در مخلوط واکنش را میها و فراوردهدهندهواکنشحضور همزمان  

روند و  ها تا حدی پیش میشوند، بلکه در شرایط معین مقدار آنها در سامانه ثابت خواهد ماند. گویی این واکنشها به فراورده تبدیل نمیدهندهواکنش

نیتروژن تترا اکسید به نیتروژن ن به اکسیژن، تبدیل دیتوان به تجزیه اوزوها میها دیگر تغییر نخواهد کرد. از جمله این واکنشپس از آن مقدار فراورده 

 پذیر هستند. اکسید و .... اشاره کرد. همچنین فرایندهای فیزیکی مانند تبخیر، ذوب، انحالل و ... هم برگشت

 های فیزیکی و شیمیایی تعادل 

حاوی آب را در نظر بگیرید. آب در این ظرف بعد از مدتی    دربستهیک ظرف  

نمی تبخیر  دیگر  شد  تبخیر  متوقف  که  فرایند  واقع  در  حالت  این  در  شود. 

های  طور که آب در حال تبخیر است، همزمان بخشی از آب شود. بلکه هماننمی

تبدیل می مایع  آب  به صورت  و  میعان شده  فرایند دو  تبخیر شده  این  شود. 

یابد که سرعت تبخیر و میعان برابر شود. در این حالت  ه تا جایی ادامه میطرف

رسد که تبخیر آب متوقف شده است.  رود و به نظر میدیگر سطح آب پایین نمی

 در نتیجه فرایند در تعادل فیزیکی است:

𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐻2𝑂(𝑔) 

است )زیرا غلظت آب ثابت است( اما سرعت میعان به مرور با   ثابتمدت در تمام  سرعت واکنش تبخیردر نمودار سرعت زمان در این واکنش،  نکته:

 یابد تا اینکه سرعت دو فرایند برابر شود. افزایش غلظت بخار افزایش می
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ا ثابت  هها و فراوردهدهندهشوند، سرانجام مقدار واکنشهای رفت و برگشت به طور پیوسته انجام میزمان واکنشپذیر که همدر یک واکنش برگشت

ها که در واحد زمان  زیرا در شرایط، هر مقداری از فراورده   دهد که سرعت واکنش رفت با برگشت برابر شود. این ویژگی زمانی رخ میماندمی

 گویند.  می سامانه تعادلیهایی، در شیمی به چنین سامانهشود. زمان به همان مقدار از آنها مصرف میشود، همتولید می

 از حاصل یونهای اندك میان ضعیف اسیدهای ناچیز یونش  دلیل  به محلولها این درهای تعادلی، محلول اسیدهای ضعیف در آب است. سامانه  ای ازنمونه 

 .است برقرار زیر تعادل اسید هیدروفلوئوریک محلول در نمونه رای. بشودمی برقرار تعادل نشده  یونیده های مولکو و یونش

𝐻𝐹(𝑎𝑞) ⇋ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐹(𝑎𝑞)

−  

 ماند زیرا سرعت تولید هر گونه با سرعت مصرف آن برابر است.  های تعادلی موجود در محلول ثابت میکه در این سامانه هم غلظت گونه
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ها  باید محلولی شامل کدام ماده باشد تا نور چراغ بیشتر شود؟ )رسانایی الکتریکی یون  Xشود. تست:  مطابق شکل زیر، با برقرار جریان، المپ روشن می

 خارج( ۹۵در محلول یکسان فرض شود.( )تجربی 

 مول استیک اسید ۰.۱( ۱

 مول استیک اسید ۰.۲( ۲

 مول سولفوریک اسید  ۰.۱( ۳

 مول هیدروفلوئوریک اسید ۰.۲( ۴

 خارج( ۹۹ت؟)ریاضی تست: چند مورد از مطالب زیر، درست اس

 آیند.  دار، اسید به شمار میاز دید آرنیوس، جامدهای یونی اکسیژن  -

 تواند یک الکترولیت قوی باشد.  یک ترکیب کم محلول در آب می -

 توانند در آب یونیده شوند و رسانای الکتریکی به شمار آیند.  های مولکولی میبرخی از ترکیب -

 ها برابر شود . ها با مولکولرود که غلظت مولی یونی پیش میفرایند یونش یک اسید ضعیف تا جای -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 ثابت تعادل 

 توان تعریف کرد به صورت زیر است: برای هر سیستم تعادلی کمیتی به نام ثابت تعادل می

 باشد: این رابطه برای هر واکنش کلی به صورت زیر می 

𝛼𝐴 + 𝛽𝐵 ⇋ 𝛾𝐶 + 𝛿𝐷 

𝐾 = 𝐾𝑒𝑞 =
[𝐶]𝛾[𝐷]𝛿

[𝐴]𝛼[𝐵]𝛽
 

 های داده شده در این عبارت، مقادیر تعادلی هستند که باید برای هر واکنش در رابطه ثابت تعادل آن صدق کند.  غلظت
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 ثابت تعادل برای هر واکنش تعادلی در یک دمای معین، مقداری ثابت است.

3.6دمای اتاق برابر مثال: واکنش تشکیل آمونیاك را در نظر بگیرید. ثابت تعادل این واکنش در  ∗ 108 𝑚𝑜𝑙2−𝐿2 :است 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

 الف( عبارت ثابت تعادل را برای این واکنش بنویسید. 

 ای میان ثابت تعادل این واکنش و ثابت تعادل واکنش زیر وجود دارد؟ب( چه رابطه 

2𝑁𝐻3(𝑔) ⇋ 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 

 ج(مقدار عددی ثابت تعادل را برای واکنش تجزیه آمونیاك بدست آورید.  

 محاسبه واحد )یکا( ثابت تعادل

 

 

 محاسبه ثابت تعادل

توان مقدار ثابت تعادل را  های موجود در واکنش در دسترس باشد، با قرار دادن این مقادیر در عبارت ثابت تعادل میگونه  تمام  های تعادلیغلظت اگر  

 ه کرد.  محاسب

های تعادلی دیگر  توان غلظتباشد. در این موارد با استفاده از استوکیومتری واکنش میاما در بسیاری از موارد غلظت یک یا چند گونه در دسترس نمی

 ها را محاسبه نمود.  گونه

  𝑃𝐶𝑙3(𝑔)مول از   0.26کنیم. پس از برقراری تعادل مقدار  را وارد می  𝑃𝐶𝑙5(𝑔)مول    0.3، مقدار    ۲۵۰℃و با دمای   L۱ای به حجم  مثال: در محفظه

𝑃𝐶𝑙5(𝑔)       در محفظه وجود دارد. ثابت تعادل را در این دما محاسبه کنید.  ⇋ 𝑃𝐶𝑙3(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) 
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 های تعادلی محاسبه غلظت

ها را نیز با استفاده از استوکیومتری و عبارت ثابت تعادل محاسبه  باقی گونهتوان غلظت  ها را داشته باشیم، میاگر ثابت تعادل واکنش و غلظت برخی گونه

 دهیم.  کرد. این موضوع را با چند مثال توضیح می

 در این گونه از مسائل حتما باید به حجم ظرف توجه کنید.   نکته:

مول بخار آب واکنش دهد،    ۱مونوکسید با  مول گاز کربن  ۱ر  مقدا  ۴۲۵℃در دمای   L۱چه در محفظه به حجم  مثال: واکنش زیر را در نظر بگیرید، چنان

 های شرکت کننده در تعادل را حساب کنید.  ی گونههای تعادلی همهغلظت

                 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇋ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)    𝐾 = 9.00  

 

 

 

های  ی گونهوارد شود، غلظت تعادلی همه  𝑁𝑂(𝑔)مول    ۳مقدار    ۲۰۰۰℃در دمای    L۱ای به حجم  مثال: واکنش زیر را در نظر بگیرید، چنانچه در محفظه 

 شرکت کننده در تعادل را حساب کنید.  

                   2𝑁𝑂(𝑔) ⇋ 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)    𝐾 = 2.5 ∗ 10
3  

 

 

 

)را برعکس کنیم، ثابت تعادل آن واکنش عکس    𝐾اگر یک واکنش تعادلی با ثابت تعادل   نکته:
1

𝐾
 شود. می (

 رسد.  می (𝐾𝑛)ضرب کنیم، ثابت تعادل به توان آن عدد    n را در یک عدد 𝐾اگر ضرایب استوکیومتری یک واکنش تعادلی با ثابت تعادل   نکته:

 شود.  شوند، ثابت تعادل این دو واکنش در هم ضرب میاگر دو واکنش تعادلی با هم جمع  نکته:
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2𝑆𝑂2(𝑔)های آن، اگر پس از برقرار شدن حالت تعادل گازی:  تست: با توجه به شکل زیر و داده + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑆𝑂3(𝑔)   مول   0.05در ظرف واکنش

.𝑚𝑜𝑙−1گاز اکسیژن باقی بماند، ثابت این تعادل برحسب  𝐿  ( ۸۹کدام است؟ )تجربی 

۱)۸۱۰  ۲)۸۱۲  ۳)۱۰۱۲  ۴)۱۱۲۵ 

 

 

 

 

𝑂3(𝑔)پذیر  در دو ظرف یک لیتری مطابق شکل با یکدیگر مخلوط شوند و واکنش برگشت  𝑁𝑂مول گاز    0.5مول گاز اوزون و    0.5تست: اگر   +

𝑁𝑂(𝑔) ⇋ 𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔), 𝐾 =   مخلوط انجام گیرد، پس از برقراری تعادل چند مول اکسیژن در    64

 (۹۰؟)تجربی وجود خواهد داشتگازی 

۱)
1

9
  ۲)

2

9
  ۳)

4

9
  ۴)

7

9
 

 

 

 

 

توان در رابطه ثابت تعادل به جای غلظت از مول مواد های گازی در دو طرف واکنش برابر بود میاگر در یک واکنش تعادلی تعداد مول  نکته مهم:

 آید.  استفاده کرد و کاری به حجم ظرف نداشته باشیم. در این صورت بجای مقدار غلظت مقدار مول ماده مجهول بدست می

𝐵𝑟2(𝑔)تست: اگر واکنش   + 𝐶𝑙2(𝑔) ⇋ 2𝐵𝑟𝐶𝑙(𝑔), 𝐾 = 1.6 ∗ 10
  ۲لیتر در دمای معین انجام شود، مقدار    ۴در ظرفی سربسته با حجم    3−

 ( ۸۸در حالت تعادل، برابر چند مول است؟ )ریاضی  𝐵𝑟𝐶𝑙مول از هر یک از گازهای کلر و برم در مخلوط تعادلی موجود باشد. مقدار 

۱)0.08   ۲)0.16   ۳)0.09   ۴)0.18 
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2𝑁𝐻3(𝑔)تست: اگر در واکنش تعادلی تجزیه آمونیاك   ⇋ 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔), 𝐾 = که در یک ظرف دولیتری دربسته در دمای معین برقرار   12

 (خارج ۹۰مول هیدروژن وجود داشته باشد، مقدار اولیه آمونیاك برابر چند مول بوده است؟)تجربی  1.2است، پس از برقراری تعادل مقدار 

۱)0.92   ۲)0.84   ۳)0.68   ۴)0.52 

 

 

 

 

کنیم تا تعادل گازی زیر برقرار شود. اگر در حالت تعادل  لیتری مخلوط و گرم می  ۳در ظرف سربسته    COمول گاز    0.6تست: مقداری بخار آب را با  

 خارج(  ۹۰بوده است؟)ریاضی در ظرف وجود داشته باشد، مقدار بخار آب در مخلوط اولیه برابر چند مول  𝐶𝑂2مول گاز   0.3

𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇋ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  𝐾 = 10 

۱ )0.11   ۲)0.21   ۳)0.33   ۴)0.42 

 

 

 

 

 کنیم تا تعادل گازی در یک ظرف دو لیتری سربسته مخلوط و گرم می 𝑂2مول گاز    1.68را با  𝑁2مول گاز   2.48تست: 

 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝑂(𝑔)    مول گاز    0.08برقرار شود، اگر در حالت تعادل𝑁𝑂    در مخلوط وجود داشته باشد، ثابت تعادل این واکنش کدام

 (۹۰است؟)ریاضی 

۱)1.6 ∗ 10−3   ۲)1.6 ∗ 10−4   ۳)1.8 ∗ 10−3   ۴)1.8 ∗ 10−4 
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2𝑆𝑂2(𝑔)کنیم تا تعادل گازی:در ظرف دو لیتری سربسته مخلوط می  𝑂2مول گاز    2.2را با    𝑆𝑂2مول گاز     4.1تست:   + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑆𝑂3(𝑔) 

.𝑚𝑜𝑙−1در ظرف وجود داشته باشد، مقدار ثابت این تعادل چند   𝑆𝑂3مول گاز    ۴اگر در حالت تعادل، برقرار شود، 𝐿  (۹۰است؟)تجربی 

۱)1 ∗ 1010  ۲)1.6 ∗ 104  ۳)2 ∗ 1010  ۴)2.5 ∗ 104 

 

 

 

 

 مول گاز نیتروژن را در یک ظرف دولیتری مخلوط کرده و گرما دهیم تا تعادل گازی ۱گرم گاز هیدروژن و  3.2تست: اگر 

 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇋ 2𝑁𝐻3(𝑔)    گرم گاز آمونیاك در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، ثابت این تعادل برابر،    6.8برقرار شود و در حالت تعادل

.𝑚𝑜𝑙−2چند  𝐿2     است؟(𝐻 = 1,𝑁 = 14 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۱)تجربی 

۱)0.6   ۲)0.65   ۳)0.8   ۴)0.85 

 

 

 

 

 گازی  کنیم تا تعادلرا در یک ظرف سربسته سه لیتری گرم می 𝑁𝑂2و   𝐶𝑂تست: مقداری از گازهای  

𝐶𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) ⇋ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔)  

در مخلوط گازی به حال تعادل وجود داشته   𝑁𝑂2  مول گاز  0.15و    𝐶𝑂مول گاز   CO2  ،0.9مول گاز    0.45برقرار شود. اگر در شرایط آزمایش مقدار  

 خارج( ۹۲باشد، ثابت این تعادل کدام است؟)تجربی 

۱)2.5   ۲)15   ۳)1.5   ۴)25 
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𝐶𝑂(𝑔)تست: با توجه به واکنش تعادلی،   + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇋ 𝐶𝑂2(𝑔) +𝐻2(𝑔), 𝐾 = گرم بخار آب    ۳۶اگر در یک ظرف دو لیتری دربسته، مقدار    4

𝐻)ماند؟ اکنش دهند، چند مول بخار آب در حالت تعادل در ظرف باقی میبا هم و 𝐶𝑂مول گاز   ۲و  = 1, 𝑂 = 16𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۲)ریاضی 

۱)
۱

۳
   ۲)

۱

۴
   ۳)

۲

۳
   ۴)

۳

۴
 

 

 

 

 اند. اگر در حالت تعادلدر یک ظرف یک لیتری دربسته، مطابق واکنش زیر در دمای معین به تعادل رسیده  𝑂2(𝑔)و یک مول    𝑁𝐻3(𝑔)تست: یک مول  

 ( ۹۲در مخلوط وجود داشته باشد، غلظت موالر کدام گاز در مخلوط از همه بیشتر و ثابت تعادل به تقریب کدام است؟)تجربی  𝑁2(𝑔)مول  0.2

4𝑁𝐻3(𝑔)                                      0.125-(آب۲    0.042-( آب۱ + 3𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝑁2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 

 0.125-(اکسیژن۴    0.042 -(اکسیژن۳

 

 

 

𝐾)را در یک ظرف دو لیتری وارد کرده، تا رسیدن به حالت تعادل    𝑁2𝑂4(𝑔)مول    ۸اگر  تست:   = 0.8𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1)    گرم کنیم، مقدار𝑁2𝑂4(𝑔) 

 خارج( ۹۳باقیمانده در ظرف برابر چند مول است؟)تجربی 

۱)6.4    ۲)3.2    ۳)1.6    ۴)0.8 

 

 

پس از رسیدن به تعادل به تقریب کدام است؟   𝐻𝐼های گاز  اند، شمار مولکولک لیتری مخلوط شدهدر یک ظرف ی  𝐻2مول گاز    ۳با    𝐼2مول گاز    ۳تست:  

𝐻2(𝑔)        خارج( ۹۳)تجربی  + 𝐼2(𝑔) ⇋ 2𝐻𝐼(𝑔),    𝐾 = 0.16  

۱)3.011 ∗ 1023  ۲)6.022 ∗ 1023  ۳)3.011 ∗ 1022  ۴)6.022 ∗ 1022 
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به گازهای هیدروژن و کربن وارد کرده، گرم می  مول بخار آب را در یک ظرف یک لیتری  ۲.۲مول متان و    ۴تست:   کنیم تا در یک واکنش تعادلی 

های این واکنش درست و ثابت  مول باشد، کدام نمودار برای تغییر غلظت فراورده  ۲مونواکسید مبدل شوند. اگر در لحظه تعادل، مقدار گاز متان برابر  

 خارج(  ۹۳)ریاضی تعادل، به تقریب کدام است؟

 

 

  0.5دهنده اضافی رسند. اگر در لحظه تعادل از واکنشدر ظرف یک لیتری مطابق واکنش زیر به تعادل می 𝐶𝑆2(𝑔)و یک مول   𝐻2(𝑔)تست: سه مول  

 (۹۳است؟)تجربی  𝐿.𝑚𝑜𝑙−1ثابت تعادل این واکنش برابر چند   مول در ظرف باقیمانده باشد،

4𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑆2(𝑔) ⇋ 2𝐻2𝑆(𝑔) + 𝐶𝐻4(𝑔)  

۱)۱    ۲)۲    ۳)۳    ۴)۴ 

 

 

  ۱۰لیتری و با    ۱۰ی تغییر غلظت آمونیاك در فرایند هابر باشد که در یک ظرف  دهندهتست: اگر نمودار زیر، نشان

 ( ۹۳است، کدام نمودار به تغییر غلظت هیدروژن مربوط است؟ )تجربی گرها آغاز شدهمول از هریک از واکنش

۱ )A   ۲)B  

۳)C   ۴)D 
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پس از   Zباشد، غلظت   mol.L۱-1در ظرف دربسته، برابر   Eو  Aی هر یک از مواد های زیر و ثابت تعادل آنها، اگر غلظت اولیهبه واکنشتست: با توجه 

 ( ۹۴برقراری تعادل چند مول بر لیتر است؟)ریاضی 

𝐼)𝐴(𝑔) + 𝐸(𝑔) ⇋ 2𝑋(𝑔), 𝐾1 = 32   

𝐼𝐼) 2𝑋(𝑔) ⇋ 2𝑍(𝑔),           𝐾2 = 2   

۱ )0.8   ۲)1.6   ۳)2.4    ۴)3.2 

 

 

 

 

 (۹۴)تجربی   لیتری وارد شده است. پس از گرم شدن و برقراری تعادل  ۵در یک ظرف  𝑁2𝑂4(𝑔)مول  ۱۰تست: در یک فرایند مقدار 

 𝑁2𝑂4(𝑔) ⇋ 2𝑁𝑂2(𝑔), 𝐾 = 4𝑚𝑜𝑙. 𝐿
 های گاز درون ظرف، کدام است؟و مجموع مول  𝑁2𝑂4به غلظت موالر  𝑁𝑂2نسبت غلظت موالر  1−

۱)۴- ۱۰   ۲)۴- ۱۵   ۳)۲- ۱۰    ۴)۲- ۱۵ 

 

 

 

 

به تعادل:    𝑆𝑂2𝐶𝑙2مول گاز    1.6تست:   تا رسیدن  لیتری سربسته  𝑆𝑂2𝐶𝑙2(𝑔)را در یک ظرف دو  ⇋ 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)اگر ، گرما می دهیم. 

.𝑚𝑜𝑙  باشد، ثابت تعادل در شرایط آزمایش چند 2.4های گازی در ظرف واکنش برابر  درحالت تعادل مجموع شمار مول  𝐿−1 (۹۵)ریاضی  کدام است؟ 

۱)3.2   ۲)1.6   ۳)0.32   ۴)0.4 
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  ۶۰شود. اگر پس از  اکسید در یک واکنش تعادلی تجزیه میلیتری به گاز اکسیژن و گاز نیتروژن دی  ۲نیتروژن پنتوکسید در ظرف  تست: دومول گاز دی

ته باشد، مقدار عددی ثابت تعادل و سرعت متوسط واکنش تا رسیدن به تعادل، برحسب ثانیه، تعادل برقرار شود و نیم مول اکسیژن در ظرف وجود داش

𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. min
−1

 خارج(  ۹۵کدام اند؟)ریاضی  

۱)0.25 – 0.5  ۲)1 – 0.25  ۳)0.25- 0.25   ۴)1 – 0.5 

 

 

در یک ظرف سربسته یک لیتری وارد و گرم شود، پس از برقراری تعادل زیر، چند مول گاز اکسیژن در ظرف وجود خواهد   𝑆𝑂3مول از گاز   ۲تست: اگر  

2𝑆𝑂3(𝑔)خارج(   ۹۵داشت؟)ریاضی  ⇋ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔), 𝐾 = 0.5𝑚𝑜𝑙. 𝐿
−1  

۱)۱   ۲)۰.۷۵   ۳)۰.۵   ۴)۰.۲۵ 

 

 

2𝑁2𝑂5(𝑔)لیتری گرما دهیم تا تعادل گازی:    ۲را در یک ظرف سربسته    𝑁2𝑂5مول گاز    ۱تست: اگر مقدار   ⇋ 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂(𝑔)    برقرار شود، و

 ( ۸۸کدام است؟ )ریاضی  𝑚𝑜𝑙3𝐿−3درصد این گاز تجزیه شده باشد، ثابت این تعادل در دمای آزمایش برحسب  ۵۰در حالت تعادل، 

۱)۰.۲   ۲)۰.۲۵   ۳)۰.۱۲۵   ۴)۲.۵ 

 

 

 

 مول گاز اکسیژن در ظرف سربسته دو لیتری تا رسیدن به حالت تعادل  ۱.۱را با  𝐻𝐶𝑙مول گاز   ۵از تست: مخلوطی 

 4𝐻𝐶𝑙(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇋ 2𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)  درصد گاز    ۸۰کنیم. اگر در حالت تعادل  گرم می𝐻𝐶𝑙   تجزیه شده باشد، ثابت این تعادل در شرایط

.𝑚𝑜𝑙−1آزمایش برحسب  𝐿 ( ۸۸ی کدام است؟ )تجرب 

۱)3 ∗ 10−2  ۲)4 ∗ 10−2  ۳)3.2 ∗ 102  ۴)4.2 ∗ 102 
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2𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑔)را در یک ظرف سربسته تا برقرار شدن تعادل گازی:    𝑁𝑂𝐶𝑙مول گاز    ۳تست: اگر   ⇋ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔), 𝐾 = گرم کنیم    0.675

 (۸۹تجزیه نشده باقی بماند، حجم ظرف واکنش چند لیتر است؟ )ریاضی  𝑁𝑂𝐶𝑙درصد گاز    ۴۰و در این حالت 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 

 ثابت یونش اسیدی 

دهند. ثابت یونش اسید بیانی از میزان پیشرفت فرایند یونش تا  نشان می  𝐾𝑎ثابت تعادل برای اسیدها به ثابت یونش اسید معروف است. کمیتی که با  

های موجود در  تر باشد، آن اسید بیشتر یونیده شده و غلظت یون، به طوری که هر چه ثابت یونش اسیدی در دمای معین بزرگرسیدن به تعادل است

 تر است. تر باشد، آن اسید قویدر واقع در دمای معین هرچه ثابت یونش اسیدی بزرگمحلول آن بیشتر است. 

 ه است.  در جدول زیر ثابت یونش اسیدی برخی اسیدها آورده شد
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 دهند.  های روبرو واکنش دو قطعه نوار منیزیم یکسان را با محلول دو اسید متفاوت در دما و غلظت یکسان نشان میشکل

کنید سرعت واکنش محلول )آ( بیشتر از محلول )ب( است. زیرا غلظت یون هیدرونیوم در آن بیشتر  طور که مشاهده میهمان

 )به عنوان مثال درظرف )آ( محلول هیدروکلریک اسید وجود دارد.( تری در آن است. بوده و اسید قوی

 است. 𝐾𝑎2برای اسید ظرف)آ( بیشتر از ثابت یونش   𝐾𝑎1طبعا ثابت یونش  

 

باران اسیدی شامل نیتریک اسید و سولفوریک اسید)هر دو اسیدهای قوی( و باران معمولی شامل کربنیک اسید )اسید  نکته:

𝐾𝑎)  ضعیف  = 4.5 ∗  ( است.  (10−7

نند. تفاوت سرعت این واکنش با یک فلز معین در  کدهند و گاز ......... آزاد میتست: اغلب فلزها با محلول اسیدها واکنش می

حلول یک موالر  دما و غلظت یکسان اسیدها، تابع ............ اسید است. بنابراین، سرعت واکنش دو قطعه مشابه آهنی در دو ظرف جداگانه که یکی دارای م 

𝐻𝐵𝑟  و دیگری دارای محلول یک موالر𝐻𝐶𝑙 ......... ،خارج( ۹۷........ است.)ریاضی )با حجم یکسان( باشد 

 به تقریب یکسان -قدرت -( هیدروژن۲    به تقریب یکسان -ظرفیت -( اکسیژن۱

 گیری متفاوتبه طور چشم –ظرفیت  -(هیدروژن۴   گیری متفاوتبه طور چشم -قدرت -(اکسیژن۳

𝒑𝑯  مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن 

تقریبی آن محلول است. به عنوان مثال    𝑝𝐻یص اسیدی یا بازی بودن محلول است. این رنگ نشان دهنده  معیاری برای تشخ  𝑝𝐻تغییر رنگ کاغذ  

𝑝𝐻)پرتغال  = 𝑝𝐻)ها ب دریاچه، آ(3.3 = 𝑝𝐻)، شیره معده (5.4 = 1.6 − 𝑝𝐻)شود. اما خون در آن قرمز می  𝑝𝐻اسیدی بوده و کاغذ    (1.8 =

𝑝𝐻)، و روده (7.4 = 𝑝𝐻)شود. همچنین دهان محیطی بیشتر اسیدی و کمی بازی  به رنگ آبی می  𝑝𝐻بازی هستند و کاغذ    (8.5 = 5.2 − 7.1) 

 است. 

 آن کوچکتر است.  𝑝𝐻هرچه غلظت یون هیدرونیوم در یک محیط بیشتر باشد  

 𝒑𝑯غلظت یون هیدروژن و مقیاس 

مقیاسی برای بررسی میزان یون هیدروژن در    𝑝𝐻استفاده کرد.    𝑝𝐻توان از کمیت  م میهای کم و بسیار کم یون هیدرونیوبرای پرهیز از بیان غلظت 

𝐻3𝑂]دهد. در این مقیاس به جای غلظت یون هیدرونیوم  باشد. این مقیاس میزان اسیدی بودن محیط را نشان مییک محلول می
که عددهایی    [+

mol.L ۱-1تا   mol.L ۱-1ای از کوچک در گستره ∗  کنیم.  است، از منفی لگاریتم این غلظت استفاده می ۱۰−۱۴

𝑝𝐻 =  − log[𝐻3𝑂
+] 
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دهد که آنها را در یک نمودار و اجازه می  ر کوچک را در یک گستره کوچک آوردا بسیاتوان عددهای بسیار بزرگ ی ت که میهای لگاریتم این اساز ویژگی

 نمایش دهیم. همچنین این عدد یکایی ندارد.  

بوده، در حالیکه   ۷های خنثی در دمای اتاق  آب خالص و محلول  𝑝𝐻دارد.    ۱۴ای از صفر تا حداکثر  در دمای اتاق گستره  𝑝𝐻ساس مقیاس  بر این ا  نکته:

𝑝𝐻 و   ۷های اسیدی کمتر از محلول𝑝𝐻   است.  ۷های بازی بیشتر از محلول 

 

 معادله خود یونش آب 

 و هیدرونیوم های یون از  کمی بسیار مقدار وجود بیانگر ویژگی  ین. ادارد ناچیزی الکتریکی  رسانایی خالص آب که دهند می نشان دقیق هایآزمایش

 : شوند می تولید زیر معادله اساس بر ها یون این. است هیدروکسید

𝐻2𝑂(𝑙) ⇋ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  

 داریم:این واکنش تعادلی دارای یک ثابت تعادل است. در دمای اتاق برای آن 

[𝐻+][𝑂𝐻−] = 10−14 

.  شونداما هیچ کدام هرگز صفر نمییابد،  بر این اساس هرچه غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول بیشتر شود، غلظت یون هیدروکسید کاهش می

برای اضافه کردن باز به آب  یابد. عکس این موضوع  اگر به محلول اسید اضافه شود، غلظت یون هیدرونیوم افزایش یافته و یون هیدروکسید کاهش می

 است. مانند شکل زیر: 

 

 های آبی وجود دارد و مقدار آنها در آب خالص به صورت زیر است: محلول  𝑝𝑂𝐻 و 𝑝𝐻رابطه زیر بین  

 

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    شیمی سالجزوه ردسی 

 

35 

بودن این فرایند با افزایش    گیرتغییر خواهد کرد. به دلیل گرما  𝐾𝑤میزان    است. در نتیجه در اثر تغییر دما   فرایند خود یونش آب گرماگیر  نکته مهم:

گردد. همچنین می  14−10افزایش یافته و بیشتر از    𝐾𝑤گردد و  های بیشتری ایجاد می، میزان خود یونش افزایش یافته و در نتیجه یون ۲۵℃دما از  

 گردد.  کمتر از این مقدار می  𝐾𝑤میزان   ۲۵℃تر از  در دماهای پایین

یابد. در نتیجه در آب خالص های هیدرونیوم نیز در آب افزایش میان ثابت یونش آب با افزایش دما، میزان غلظت یونبا توجه به افزایش میز  نکته مهم:

شود. اما باید توجه کنیم که این موضوع به معنی اینکه آب می   ۷کمتر از    ۲۵℃آب خالص در دماهای باالتر از    𝑝𝐻شده و    7−10این میزان بیشتر از  

گردد. به عنوان مثال در دمای جوشیدن می  ۱۴تغییر کرده و حداکثر آن کمتر از    𝑝𝐻ی شده است نبوده، بلکه در این حالت گستره دارای خاصیت اسید

 12.24در این حالت از صفر تا    𝑝𝐻شود. اما گستره  می  6.12برابر    خالص  آب  𝑝𝐻شده و    12.24−10( میزان ثابت تفکیک یونی آب  ۱۰۰℃آب)

 گردد.  می

2𝐻2𝑂(𝑎𝑞) ⇋ 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−           𝐾𝑤 = 10
−12.24         𝑇 = 100℃ 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞))های هیدروژن نمودار زیر غلظت یون 
+ 𝑂𝐻(𝑎𝑞))و یون هیدروکسید   (

−  دهد.  را در چند محلول نشان می (

شود، محلول آمونیاك دارای خاصیت بازی و اسید  طور که در این نمودار مشاهده میهمان

 معده و آب گازدار دارای خاصیت اسیدی هستند.  

با توجه به این نمودار هر چه غلظت یون هیدرونیوم بیشتر شود، غلظت یون هیدروکسید 

 یابد و برعکس.  کاهش می

 

𝟕هایی با  بازها محلول < 𝒑𝑯 < 𝟏𝟒 

روند. در محلول آبی  بسیار قوی هستند، به طوری که موادی خورنده به شمار می  (𝐾𝑂𝐻)و پتاس سوزآور  (𝑁𝑎𝑂𝐻)بازهای معروفی مانند سودسوزآور  

[−𝑂𝐻]این مواد   > [𝐻+]  و𝑝𝐻  ل  خواهد بود. بدیهی است که هر چه غلظت یون هیدروکسید در محلو ۱۴تا  ۷محلول آنها در دمای اتاق در گستره

 تر است. نزدیک ۱۴تر و به  ها بزرگ 𝑝𝐻آنها بیشتر باشد،  

 باز ضعیف و قوی 

𝛼)شودباز قوی به طور کامل یونیده شده و کامل یونی حل می = ,𝐶𝑎)۲و پایین گروه    ۱. مانند هیدروکسیدهای گروه  (1 𝑆𝑟, 𝐵𝑎)  اما باز ضعیف به .

𝛼)ماند.  لی باقی میصورت جزئی یونیده شده و بخش بیشتر آن به صورت مولکو < ها. طبعا اگر باز ضعیف باشد، محلول آن مانند آمونیاك و آمین  (1

 رسانایی کمتری داشته و اگر قوی باشد، رسانایی بیشتری دارد. 

𝑝𝐻کن)حاوی آمونیاك با  توان به شیشه پاكای در زندگی روزانه دارند که از جمله آنها میبازها کاربردهای گسترده = ( و لوله باز کن )حاوی  10.7

𝑝𝐻سدیم هیدروکسید با   =  ( اشاره کرد.  13.4
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های آمونیاك نیز  پوشیده، شمار بسیاری از مولکول های آبونآمونیاك از جمله بازهای ضعیف است. به طوری که در محلول آن افزون بر مقدار کمی از ی

 شود.  یافت می

را در نظر   𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑎𝑞)توان برای آن فرمول  شود و میپیوندهای هیدروژنی درآب به طور عمده به شکل مولکولی حل میآمونیاك به دلیل تشکیل  

 گرفت. محلولی که یک سامانه تعادلی است.  

𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑎𝑞) ⇋ 𝑁𝐻4
+
(𝑎𝑞)

+ 𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−   

 یادآوری لگاریتم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 محلول اسیدهای قوی 𝒑𝑯محاسبه  

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)یک محلول اسیدی قوی کافی است که غلظت یون    𝑝𝐻برای محاسبه  
قرار دهیم.    𝑝𝐻را با استفاده از غلظت اسید محاسبه کرده و در معادله    +

توان غلظت رت میکنیم. در نتیجه عمال تعادلی وجود نداشته و تفکیک کامل است. بدین صوفرض می  ۱۰۰در اسیدهای قوی درصد تفکیک یونی را  

 با غلظت یون هیدرونیوم فرض کرد.   اسید قوی را برابر

mol.L 4.0-1محلول  𝑝𝐻مثال:   ∗  را محاسبه کنید.   𝐻𝐶𝑙اسید  10−3
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 محلول بازهای قوی 𝒑𝑯سبه  محا

تولید شده برابر غلظت باز    −𝑂𝐻باشد. در اینجا نیز باید تفکیک باز را کامل در نظر گرفته و غلظت  بازهای قوی مانند اسیدهای قوی می  𝑝𝐻محاسبه  

 اولیه خواهد بود.  

.𝑚𝑜𝑙 0.2محلول  𝑝𝐻مثال:   𝐿−1 هیدروکسید را در آب محاسبه کنید.    کلسیم 

 

 است. غلظت مولی این محلول را محاسبه کنید.  ۱۱محلولی از سدیم هیدروکسید در آب  𝑝𝐻مثال:  

 

 محلول اسید و بازهای ضعیف  𝒑𝑯محاسبه  

نتیجه دیگر نمی در  دارد.  تعادلی وجود  واکنش  و یک  نبوده  تفکیک کامل  بازهای ضعیف  و  اسیدها  یون در مورد  غلظت  با  برابر  را  اسید  غلظت  توان 

یون    رونیوم فرض کرد. در این موارد بایستی با استفاده از ثابت اسیدی و بازی )ثابت تعادل واکنش تفکیک اسید یا باز( و یا درصد یونش، غلظتهید

 های بازی یون هیدروکسید( را محاسبه کنیم.  هیدرونیوم)در محلول

رسد. این  ض حل شدن در آب به صورت جزئی یونیده شده و به تعادل میبه عنوان مثال هیدروفلوئوریک اسید، یک اسید ضعیف است. این اسید به مح

𝐹(𝑎𝑞)های  و یون 𝐻𝐹(𝑎𝑞)های یونیده نشده  تعادل میان مولکول
𝐻3𝑂(𝑎𝑞)و   −

 گردد. برقرار می +

 اسید و بازهای ضعیف با استفاده از مقدار درجه یونش و غلظت اسید یا باز داریم: محلول 𝑝𝐻برای محاسبه   نکته:

[𝐻3𝑂
+] = 𝑀اسید. 𝛼                      و    [𝑂𝐻

−] = 𝑀 باز. 𝛼 

 درجه تفکیک یونی است.  𝛼ظرفیت اسید یا باز و   n غلظت اسید یا باز و Mکه در این رابطه 

 که در رابطه تقسیم بر صد خواهیم داشت.   کنیمد حتما باید توجه وصد تفکیک استفاده شاگر بجای درجه تفکیک از در تذکر:

 درصد است.   .52هیدروفلوئوریک اسید را بدست آورید. درصد یونش این اسید در این محلول  mol.L ۱-1محلول  𝑝𝐻مثال:  
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 کنیم: میاگر بجای درجه یونش، ثابت یونش داده شود به صورت زیر عمل 

 

 

 

𝐻3𝑂اسید قوی غلظت یون   با رقیق کردن محلول نکته:
یابد. همچنین هرچه غلظت یک محلول باز  محلول افزایش می 𝑝𝐻کاهش یافته و در نتیجه   +

 یابد.  کاهش می 𝑝𝐻کاهش یافته و درنتیجه  −𝑂𝐻قوی را کاهش دهیم، غلظت  

logمحلول    𝑝𝐻قیق کنیم،  مرتبه ر  𝑛همچنین هرگاه محلول یک اسید قوی را   𝑛  یابد. در واقع  مرتبه افزایش می𝑝𝐻    محلولn    مرتبه به𝑝𝐻 = 7  

 شود.  نزدیک تر می

logمحلول    𝑝𝐻مرتبه،   𝑛از طرف دیگر با رقیق کردن یک محلول باز قوی به میزان   𝑛    مرتبه کاهش یافته و به𝑝𝐻 = 7  ،n  شویم.  مرتبه نزدیک تر می

 یابد.  مرتبه کاهش می nبه اندازه  𝑝𝐻مرتبه رقیق کنیم،   10𝑛 نیز 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2این موضوع برای یک باز دوظرفیتی هم صادق است. مثال در مورد باز 

 pHخالصه نکات محاسبه 
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𝐾𝑎با   𝐻𝐴اسید ضعیف  mol.L 0.1-1تقریبی محلول  𝑝𝐻تست:  = 10
 ( ۹۱کدام است؟)ریاضی  5−

۱)۲   ۲)۳    ۳)۴    ۴)۵ 

 

 

mol.L  2-1محلول    𝑝𝐻تست:   ∗ و درصد    mol.L  0.005-1با غلظت    𝐻𝐴محلولی از یک اسید ضعیف    𝑝𝐻هیدروکلریک اسید، چند برابر    10−4

 (۸۹درصد است؟)تجربی  0.2تفکیک یونی 

۱ )0.74   ۲)0.85    ۳)1.25    ۴)2.15 

 

 

 

𝐾𝑎با    HAتست: برای تهیه محلولی از یک اسید ضعیف   = 5 ∗ 10
موالر هیدروکلریک اسید برابر باشد، موالریته   0.01محلول    𝑝𝐻آن با    𝑝𝐻که    5−

 (۹۰آن تقریبا باید چند برابر موالریته محلول هیدروکلریک اسید باشد؟)تجربی 

۱)۴۰   ۲)۵۰    ۳)۱۰۰    ۴)۲۰۰ 

 

 

رسد که برابر آن از ................ به ............. می  𝑝𝐻موالر سدیم هیدروکسید، همان حجم آب مقطر اضافه شود،    0.2تست: اگر به حجم معینی از محلول  

𝑝𝐻 (۸۹محلول ............ موالر آن است.)ریاضی 

۱)13.3-13-0.1  ۲)13.7-12.7-0.1  ۳)13.3-12.3-0.01 ۴)13.7-12.7-0.01 
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𝐾𝑎 در آن که 𝐻𝐴اسید ضعیف   mol.L 0.2-1محلول  𝑝𝐻تست:  =  (۹۱است. کدام است؟)تجربی   0.1

۱)0.7   ۲)1    ۳)1.25    ۴)1.7 

 

 

 

تقریبی این محلول، به ترتیب از راست به چپ،   𝑝𝐻این باز و   𝐾𝑏باشد،   ۱%موالر آن، برابر  ۱در محلول  𝐵𝑂𝐻تست: اگر درصد یونش یک باز ضعیف 

 خارج(  ۹۲اند؟)ریاضی کدام

۱)۱۰−۴- ۱۰  ۲)۱۰−۲- ۱۲   ۳)۱۰−۲- ۱۰   ۴)۱۰−۴- ۱۲ 

 

 

 

4تست: اگر در محلول هیدروکلریک اسید، موالریته یون هیدرونیوم   ∗ این محلول کدام است؟)ریاضی    𝑝𝐻برابر موالریته یون هیدروکسید باشد،    108

۹۲) 

۱)2.3   ۲)2.7    ۳)3.3   ۴)3.7 

 

𝑝𝐻میلی گرم از فسفر سفید در اکسیژن زیاد، در یک لیتر آب، محلولی با    37.2اگر با حل شدن فراورده سوختن  تست:   = ی   𝐾𝑎1به دست آید،    3

𝑃)خارج( ۹۳ود.()ریاضی اسید تشکیل شده کدام است؟ )از تفکیک مرحله دوم و سوم اسید صرف نظر ش = 31, 𝑂 = 16,𝐻 = 1; 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)5 ∗ 10−4  ۲)8.3 ∗ 10−3   ۳)5 ∗ 10−3  ۴)8.3 ∗ 10−4 

𝑃4(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝑃4𝑂10(𝑠)  

𝑃4𝑂10(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻3𝑃𝑂4(𝑎𝑞)  
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 خارج( ۹۳است؟ )تجربی  نادرستی اسیدها و بازها کدام گزینه دربارهتست: 

 دانست. است را باز می 𝑂𝐻ای که دارای  آرنیوس هر ماده( ۱

 ( مولکول آمونیاك با در برداشتن سه اتم هیدروژن، در آب خاصیت اسیدی ندارد. ۲

 رسد.  می ۱۳محلول به  𝑝𝐻مول سدیم اکسید در یک لیتر آب،    0.05( با حل شدن ۳

 رد و اسیدی ضعیف است.( مولکول استیک اسید، تنها یک اتم هیدروژن اسیدی در آب دا۴

𝐵𝑂𝐻(𝑠)  (𝑀تست: به تقریب چند گرم از باز ضعیف   = 80𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)    باید به    %۲با درصد تفکیکml۲۵۰    آب اضافه شود تا محلولی با𝑝𝐻 =

 ( ۹۳بدست آید؟)ریاضی  11

۱)۱   ۲)۲   ۳)۴   ۴)۸ 

 

 

 

𝐾𝑎  در آن که 𝐻𝐴تست: بر اثر حل شدن چند مول از یک اسید  =  ( ۹۳رسد؟ )تجربی محلول به صفر می 𝑝𝐻است، در یک لیتر آب مقطر،  1

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 

2.5لیتر آن  که در هر میلی  HAمحلول اسید ضعیف   𝑝𝐻تست:  اگر   ∗ یونی آن در شرایط  باشد، درصد تفکیک    ۵مول از آن وجود دارد، برابر    10−7

 ( ۹۵)ریاضی آزمایش، کدام است؟

۱)0.4   ۲)0.2   ۳)۴   ۴)۲ 
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 (۹۵نسبت به درصد تفکیک آن، به کدام صورت است؟)تجربی  BOHمحلول یک موالر باز  pHتست: نمودار وابستگی 

 

𝐾𝑎)دو محلول جداگانه از اتانوییک اسید    pHتست: اگر   ≈ 2 ∗ 10
𝐾𝑎)و کلرواتانوییک اسید  (5− ≈ 2 ∗ 10

باشد، نسبت غلظت موالر   ۳برابر    (3−

 خارج( ۹۵محلول اسید قوی به غلظت موالر محلول اسید ضعیف به تقریب کدام است؟)تجربی 

۱)۰.۰۱   ۲)۰.۰۳   ۳)۰.۱   ۴)۰.۳ 

 

.𝑚𝑜𝑙آن با یکای    𝐾𝑎است و مقدار    ۳محلول چند موالر آن، برابر    𝑝𝐻باشد،    %۱۰برابر    HAبرای اسید    𝛼تست: اگر مقدار   𝐿−1    به تقریب کدام

 ( ۹۶)ریاضی است؟

۱)9 ∗ 10−3  ،1.11 ∗ 10−6   ۲)1 ∗ 10−2  ،1.11 ∗ 10−6 

۳)9 ∗ 10−3  ،1.11 ∗ 10−4   ۴)1 ∗ 10−2  ،1.11 ∗ 10−4 

 

 

 

𝐾𝑎)چند گرم تری کلرو اتانوییک اسید تست:  ≈ 2.5 ∗ 10
−1𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1)  را باید در یک لیتر آب حل کرد تاpH   ( ۹۶)تجربی برسد؟ ۱محلول به 

(𝐶𝑙 = 35.5, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)6.54   ۲)8.17   ۳)16.35  ۴)22.89 
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2برابر   HAی اسید    𝐾𝑎تست: مقدار  ∗ 10−5𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    است. اگر یک مولHA    در یک لیتر محلولHCl   با𝑝𝐻 = به تقریب   [−𝐴]حل شود،   1

 خارج( ۹۶رسد؟)تجربی به چند مول بر لیتر می

۱)2 ∗ 10−4  ۲)4.5 ∗ 10−3   ۳)2 ∗ 10−3   ۴)4.5 ∗ 10−2 

 

 

4موالر یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر    0.1تست: اگر در محلول   ∗ محلول به تقریب    𝑝𝐻مول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید و   10−3

𝑙𝑜𝑔4)کدام است؟ ≈  ( ۹۸)ریاضی (0.6

۱ )1.2 ،2.4  ۲)1.2 ،2.6  ۳)4 ،2.4   ۴)4 ،2.6 

 

 

تقریبی محلول به دست آمده کدام و در این   pHدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده است.  STPدر شرایط  𝐻𝐶𝑙(𝑔)میلی لیتر    44.8تست: 

log)محلول، غلظت موالر یون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ 4 ≈  ( ۹۸)تجربی  (0.6

۱)2.6  ،1.5 ∗ 109   ۲)2.6  ،1.6 ∗ 109 

۳)2.4  ،1.5 ∗ 109   ۴)2.4  ،1.6 ∗ 109 

 

 

 

5.5تست:  اگر غلظت یون هیدرونیوم و مولکول یونیده نشده یک اسید در محلولی از آن در دمای معین به ترتیب برابر   ∗ 10−4  ،2.5 ∗ مول    10−2

 ( ۹۸بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید کدام است؟)تجربی 

۱)2.12 ∗ 10−4  ۲)2.21 ∗ 10−4  ۳)1.21 ∗ 10−5  ۴)1.12 ∗ 10−5 
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𝛼)یب اسید قوی و ضعیف  به ترت  HYو    HXتست:   = آب مقطر حل شوند،    mL۱۰۰مول از هریک، در دو ظرف دارای    0.01هستند. اگر    (%2

logپوشی شود.  به تقریب کدام است؟)از تغییر حجم چشم HXبه   HYمحلول  pHنسبت  2 =  خارج(  ۹۸()ریاضی 0.3

۱)2.3   ۲)2.7   ۳)3.3   ۴)3.7 

 

 

 

است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر غلظت موالر یون هیدرونیوم   10.7یک نمونه محلول آمونیاك برابر    pHتست:  

0.7−10)در آن است؟  =  خارج(  ۹۸)تجربی (0.2

۱)5 ∗ 10−4  ،4 ∗ 106    ۲)2 ∗ 10−4  ،4 ∗ 106 

۳ )2 ∗ 10−4  ،2.5 ∗ 107    ۴)5 ∗ 10−4  ،2.5 ∗ 107 

 

 

5موالر در دمای معین، برابر    0.05با غلظت    (𝐻𝐴)یدرونیوم در محلولی از یک نوع اسید  تست: اگر غلظت یون ه ∗ مول بر لیتر باشد، ثابت    10−4

 خارج(  ۹۸تعادل یونش این اسید، به تقریب کدام است؟)تجربی 

۱)2.5 ∗ 10−5  ۲)5 ∗ 10−6  ۳)2.5 ∗ 10−6  ۴)5 ∗ 10−5 

 

 

اسیدی آن در دمای آزمایش به  است. ثابت یونش  4.22گرم، برابر    ۲۰با جرم مولی    HAیف  گرم بر لیتر اسید ضع  0.2یک نمونه محلول    pHتست:  

ها را از راست به چپ بخوانید. تقریب کدام است و چند درصد آن یونیده شده است؟ )گزینه
1

100.22
=  (۹۹)ریاضی  (0.6

۱)0.6 − 3.6 ∗ 10−7  ۲)0.4 − 3.6 ∗ 10−7  ۳)0.7 − 4.9 ∗ 10−7  ۴)0.5 − 4.9 ∗ 10−7  
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𝑝𝐻لیتر آب، محلولی با  میلی ۱۰۰در  (𝐻𝐴)گرم از اسید آلی  0.285اگر از انحالل تست:  = به دست آید، جرم مولی این اسید چند گرم است؟)از  2

𝐾𝑎تغییر حجم محلول چشم پوشی شود،   = 10
 (۹۹( )تجربی 2−

۱)۱۷۲   ۲)۱۲۹   ۳)۹۶   ۴)۶۴ 

 

 

دو محلول برابر   pH`گرم از دومی را دو ظرف جداگانه دارای دو لیتر آب حل کنیم،    ۱۰گرم از اولی با   ۱۸اند. اگر  دو اسید ضعیف  𝐻𝑌و    𝐻𝑋تست:  

𝐻𝑋)شود. چند مورد از مطالب زیر درباره آنها درست است؟می = 60,𝐻𝑌 = 50 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)   (۹۹)تجربی 

 های موجود در دو محلول، برابر است.  شمار یون  -

 های موجود در دو محلول، نابرابر است.ار گونهشم -

- 𝐾𝑎  اسیدHX  تر از بزرگ𝐾𝑎  اسیدHY  .است 

 است.   HXبرابر درجه یونش اسید   HY ،1.4درجه یونش اسید  -

 است.   HY، به تقریب نصف درجه یونش اسید HXدرجه یونش اسید  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

محلول چند گرم بر لیتر نیتریک اسید برابر است؟   pHاین محلول کدام و با  pHاست.  ۰.۱الر آن برابر مو 0.2در محلول  HAتست: ثابت یونش اسید  

𝑂))گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.   = 16,𝑁 = 14, 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۹)ریاضی خارج 

۱ )۲- 6.3  ۲)۲- 3.6   ۳)۱- 3.6   ۴)۱- 6.3 

 

 

 

2.5در دمای اتاق،    𝑀𝑂𝐻لیتر محلول باز قوی  میلی  ۲۵۰در  تست:   ∗ 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)مول یون    10−10
وجود دارد. محلول این باز، چند موالر است و    +

 خارج(  ۹۹در آن با غلظت این یون در محلول چند موالر باریم هیدروکسید برابر است؟ )ریاضی  −𝑂𝐻غلظت یون 

۱ )1 ∗ 10−9  ،2.5 ∗ 10−10  ۲ )1 ∗ 10−9  ،5 ∗ 10−10 ۳)1 ∗ 10−5  ،2 ∗ 10−6 ۴ )1 ∗ 10−5  ،5 ∗ 10−6 
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 خارج( ۹۹چند مورد از مطالب زیر درست است؟)تجربی تست: 

 اند. بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده، ضعیف -

[−𝐶𝑁]در دمای اتاق،   𝐻𝐶𝑁موالر   0.1در محلول  - =  است.   0.1

- pH  موالر فورمیک اسید از  0.02محلولpH  تر است.  موالر استیک اسید، کوچک  0.02محلول 

 کند.  شود. و محلول الکترولیت قوی تولید میآمونیاك با تشکیل پیوند هیدروژنی به خوبی در آب حل می -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 

گر ثابت یونش این اسید  یابد. ادرصد به صورت خطی افزایش می  12.5درجه سلسیوس افزایش دما،    ۱۰به ازای هر    HAثابت یونش اسید ضعیف تست:  

2، برابر  ۴۵℃در   ∗ های هیدرونیوم  های هیدروکسید به شمار یونموالر باشد، نسبت شمار یون  ۶، پس از یونش، برابر  ۲۵℃در    HAو غلظت    10−4

تر  های هیدرونیوم کمهای هیدروکسید به شمار یوننسبت شمار یون  )℃به تقریب کدام است، و در کدام دما) با یکای    ۲۵℃در محلول آن با دمای  

 خارج( ۹۹است؟)تجربی 

۱ )1.1 ∗ 10−11،۲۰  ۲)6 ∗ 10−12 ،۳۰  ۳)6 ∗ 10−12 ،۲۰  ۴ )1.1 ∗ 10−11 ،۳۰   
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 کنند های خورنده چگونه عمل می شوینده 

واکنش بین هیدروکلریک اسید و سدیم  خواهیم مورد بررسی قرار دهیم، واکنش بین آنها است. به عنوان مثال به  یکی از رفتارهای مهم اسید و باز که می

 هیدروکسید توجه کنید: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑎𝑞)  

های آب  دهند و به مولکولهای هیدرونیوم و هیدروکسید با هم واکنش میدر این واکنش در عمل یون

𝑁𝑎(𝑎𝑞)های  شوند. اما یونتبدیل می
+ , 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

پوشیده هستند،  ش بدون تغییر آبکه در دو طرف واکن  −

 گوییم.  شوند که به آنها یون ناظر میتاثیری در واکنش نداشته و فقط باعث خنثی شدن ظرف می

 توان به صورت زیر خالصه کرد:در نتیجه واکنش بین اسید و باز را می

𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 𝐻2𝑂(𝑙) 

می باز  و  اسید  شدن  خنثی  واکنش  آن  این  به  شویندهگویند.  کاربرد  برای  مبنایی  و واکنش  ها 

ای با مخلوطی از اسیدهای چرب مسدود شده  هاست. برای نمونه فرض کنید که مسیر لولهکنندهپاك

 است. برای باز کردن این لوله باید از محلول غلیط سدیم هیدروکسید استفاده کرد. معادله واکنش به صورت زیر است:

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

های اضافی را بزداید. اما گاهی موادی که سبب گرفتگی  تواند چربیشود و میفراورده این واکنش عمال خود نوعی پاك کننده است که در آب حل می

یدروکلریک اسید برای باز کردن مجاری  به دیواره لوله چسبیده است، در نتیجه از هشود، خاصیت بازی دارند، و به صورت رسوب  ها و مجاری میاین لوله 

 کنند.  استفاده می

  تنفس  و بدن با محلول  این تماس  زیرا است، ضروری ایمنی نکات رعایت  بازکن، لوله عنوان به هیدروکسید سدیم  غلیظ محلول از استفاده هنگام  نکته:

 .دارد دنبال به جدی آسیب آن بخارات

تست: درباره ترکیبی با فرمول شیمیایی  
     𝑂          
      ||           

  𝑅 − 𝐶 − 𝑂𝑁𝑎
 ( ۸۹تر است؟)ریاضی کدام مطلب درست 

 کنندگی دارد. شود و خاصیت پاك(در آب حل می۲  شود. ( در واکنش آن با آب، گلیسرین تشکیل می۱

  است.  ۷محلول آن در آب، کوچکتر از   𝑝𝐻(۴   (نمک سدیم یک اسید کربوکسیلیک است.۳
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𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂𝐻   (𝑀تست: برای تهیه صابون ویژه، نخست، استئاریک اسید   = 284𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)    را با سدیم هیدروکسید خنثی کرده و

می  ۱۰سپس   آن  به  نیز  اضافی  هیدروکسید  ازای  درصد سدیم  به  هیدروکسید  گرم سدیم  چند  الزم  ک  1.42افزایند. حدود  اسید  استئاریک  یلوگرم 

𝐻)است؟  = 1, 𝑂 = 16,𝑁𝑎 =  ( ۹۲)تجربی (23

۱)۲۸۰   ۲)۱۴۰   ۳)۴۴۰   ۴)۲۲۰ 

 

 

 

تقریب چند درصد جرمی فراورده به  اسیدی،  اسید در محیط  استیک  اتانول و  تعادلی  آلی تشکیل میتست: در واکنش  را ترکیب  دهد؟  های واکنش 

(𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۴)ریاضی 

۱)۲۰.۴۵   ۲)۵۰   ۳)۷۵.۲۵   ۴)۸۳ 

 

 

 

 

۱ )۱.۲   ۲)۲.۴   ۳)۰.۶   ۴)۱ 

 

 

 (۹۶اتم کربن است، برابر چند گرم است؟)ریاضی خارج  ۱۴شامل  Rتست: جرم مولی صابون بدست آمده از کربوکسیلیک اسیدی که در آن گروه 

(𝑁𝑎 = 23, 𝑂16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۲۲۰   ۲)۲۴۱   ۳)۲۵۸   ۴)۲۶۴ 
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 در صورت حضور اسید و باز در یك ظرف  𝒑𝑯محاسبه  

 توان از رابطه ساده زیر استفاده کرد:می خنثی شدنهای اسید و باز هنگام بحث در مورد فرایند در سوال 

مول اسید ∗ 𝑛𝑎 = مول باز ∗ 𝑛𝑏 

 باز ظرفیت اسید و 

 اسید

 

 

 باز  

 

 

 

 شود: در حالتی که حجم وموالریته اسید و باز را بدهند رابطه به صورت زیر ساده می

𝑛𝑎𝑀𝑎𝑉𝑎 = 𝑛𝑏𝑀𝑏𝑉𝑏 

در این حالت دیگر نیازی به برای باز است.    bبرای اسید و    aحجم محلول مورد نظر است. همچنین    Vموالریته و    Mظرفیت،    nکه در این رابطه  

  نوشتن معادله واکنش خنثی شدن نیست.

 بیان شود.    (mlیا  Lهمچنین در این رابطه حجم در دو طرف فقط باید با یک واحد یکسان )

خنثی شود،   𝑀(𝑂𝐻)2موالر یک باز دو ظرفیتی    0.02لیتر محلول  میلی  ۷۵با   𝐻𝑛𝐴موالر اسید چند ظرفیتی    0.025لیتر محلول  میلی  ۴۰تست: اگر  

n  ( ۸۸دد است؟)ریاضی کدام ع 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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درصد    ۸۰گرم سدیم هیدروژن کربنات  از آن با چند میلی  mL۵۰باشد،    ۴برابر    %۱۰با درصد تفکیک یونی    𝐻𝐴محلولی از یک اسید    𝑝𝐻تست: اگر  

𝐻)دهد؟ میواکنش خالص  = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 =  (۸۸)ریاضی (23

۱)2.4   ۲)5.25   ۳)4.2   ۴)8.25 

 

 

 

 

میلی چند  با  تست:  هیدروکسید  پتاسیم  محلول  𝑝𝐻لیتر  = با    13 کامل  واکنش  محلول  میلی  ۲۵برای  نیاز    mol.L  0.4-1لیتر  اسید  سولفوریک 

 (۹۲است؟)ریاضی 

۱)۵۰   ۲)۱۰۰   ۳)۲۰۰   ۴)۲۵۰ 

 

 

 خارج(  ۹۴ا کامالْ خنثی شود؟ )ریاضی اضافه شود ت PH=3با  HAلیتر محلول اسید قوی  10باید به  𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠)چند مول   -تست

۱)0.01   ۲)0.1   ۳)0.05   ۴ )0.5 

  

 

 

.1.5𝑚𝑜𝑙چند میلی لیتر محلول نیتریک اسید با غلظت    -تست 𝐿−1    4.16برای خنثی شدن g    درصد الزم است؟    75آلومینیوم هیدروکسید با خلوص

𝐴𝑙)خارج(  ۹۴)تجربی  )اسید بر ناخالصی اثر ندارد( = 27, 𝑂 = 16,𝐻 = 1: 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)26.6    ۲)35.5    ۳)۶۰       ۴ )80 
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د گرم دهد. در هر لیتر محلول اولیه، چنمحلول یک موالر هیدروکلریک اسید واکنش کامل می  150mlلیتر محلول سدیم هیدروژن کربنات با    5  تست:

𝐻)خارج( ۹۴نمک سدیم وجود داشته است؟ )ریاضی  = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 = 23 ∶ 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)12.6   ۲)2.52   ۳)3.15   ۴ )6.3 

 

 

 

لیتر از این محلول به تقریب کدام است و هر میلی  pHلیتر آب حل شود،  میلی  ۲۵در    STPلیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط  میلی  ۱۱.۲تست: اگر  

  خارج( ۹۵دهد؟)حجم محلول ثابت و برابر حجم آب()ریاضی گرم کلسیم کربنات واکنش کامل میمحلول با چند میلی

(𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝐶𝑎 = 40)  

۱)۱.۷- ۱   ۲)۱.۷- ۲   ۳)۱.۳- ۲   ۴)۱.۳- ۱ 

 

 

گرم  لیتر از این محلول با چند میلیمیلی  ۱۰۰کنیم تا حجم آن به یک لیتر برسد،  آب مقطر اضافه می  𝐻𝐶𝑙موالر    ۲میلی لیتر محلول    ۱۰تست: به  

𝐻)شود؟  کلسیم کربنات خنثی می = 1, 𝐶 = 12, 𝐶𝑎 =  خارج( ۹۵)تجربی (24

۱)۱۰   ۲)۲۰   ۳)۱۰۰   ۴)۲۰۰ 

 

 

 

 خارج(  ۹۵بزرگتری دارد؟)ریاضی   pHم اسید در شرایط یکسان، تست: محلول حاصل از واکنش کامل یک مول سدیم هیدروکسید با یک مول از کدا
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از این محلول،    mL۱۰۰باشد، برای خنثی کردن    1010تست: اگر نسبت غلظت موالر یون هیدروکسید به یون هیدرونیوم در یک محلول باز قوی برابر  

 ( ۹۶نیاز است؟)ریاضی  HClچند مول 

۱)10−2   ۲)5 ∗ 10−2  ۳)10−3   ۴)5 ∗ 10−3 

 

 

𝑝𝐻گرم سدیم کربنات برای خنثی کردن پنج لیتر محلول اسید قوی با  تست: چند میلی =  الزم است؟ 5

(𝑁𝑎 = 23, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)2.65   ۲)4.25   ۳)5.3   ۴)10.6 

 

 

ل گاز حاصل به سولفوریک اسید در آب،  است. با فرض سوختن کامل گوگرد در موتور و تبدی  ppm۶۴۰۰تست: غلظت گوگرد در یک نمونه گازوئیل برابر  

لیتری را به تقریب چند واحد کاهش دهد؟)در شرایط   ۱۰۰۰آب خالص یک مخزن    𝑝𝐻تواند  اسید حاصل از سوختن یک کیلوگرم از این سوخت می

𝑆آزمایش، هر دو مرحله یونش اسید را کامل فرض کنید.   = 32, 𝑂 = 16,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۶( )ریاضی) 

۱)3.6   ۲)4.2   ۳)3   ۴)4 

 

 

 

و رنگ    ppmموالر هیدروکلریک اسید به یک لیتر آب خالص، غلظت تقریبی محلول به دست آمده با یکای    ۱۰لیتر محلول  تست: با افزودن یک میلی

𝐻𝐶𝑙)( ۹۶متیل سرخ در این محلول کدام است؟)ریاضی  = 36.5 𝑔,𝑚𝑜𝑙−1, 𝑑محلول = 1𝑔.𝑚𝑙
−1)  

 ، سرخ36.5(۴   ، زرد36.5(۳   ، سرخ۳۶۵(۲  ، زرد۳۶۵(۱
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لیتر از آن چند مول میلی  ۲۰۰باشد، غلظت موالر آن، کدام است و    %2.5و درصد یونش آن برابر    3.4برابر    HAمحلول اسید ضعیف    𝑝𝐻اگر  تست:

logکند؟) سدیم هیدروکسید را خنثی می 0.4 ≈  ( ۹۶)تجربی (0.4−

۱)1.6 ∗ 10−3, 1.4 ∗ 10−2   ۲)3.2 ∗ 10−3, 1.4 ∗ 10−3 

۳)1.6 ∗ 10−3, 1.6 ∗ 10−2   ۴)3.2 ∗ 10−3, 1.6 ∗ 10−2 

 

 

تواند  دهد. آب تشکیل شده میگرم واکنش می  ۴۰جرمی و جرم مولی    %  67با خلوص    MOHگرم از باز    ۷۵تست: جرم مشخصی از اسید چرب با  

مانده  خالص در واکنش شرکت کرده است و اگر باقی  MOHغلظت اولیه آن برساند. به تقریب چند درصد از    0.25لیتر از یک محلول را به  میلی  4.8

MOH  لیتر محلول میلی ۵۰۰خالص بتواندHCl   را به طور کامل خنثی کند، غلظت محلول اسید به تقریب چند گرم بر لیتر است؟ 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠) +𝑀𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑀(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

  (𝐶𝑙 = 35.5, 𝑂 = 16.𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  جرم(g) و حجم(mL)  خارج(  ۹۹آب تولید شده را برابر در نظر بگیرید. ()ریاضی 

۱) ۶۴ - ۳۳  ۲)۶۴- ۲۳   ۳)۳۶- ۳۳   ۴)۳۶- ۲۳ 

 

 

 

 

 ( ۹۹اند؟)ریاضی تست: کدام مطالب زیر، درست

 دارند.   (−𝑂𝐻)آ( همه بازهای آرنیوس در ساختار خود، یون هیدروکسید 

 شود.  های آبی محدود میب( تعریف آرنیوس برای اسیدها یا بازها، به محلول

 شود.  مول سدیم هیدروکسید، خنثی می 0.8مول سولفوریک اسید با   0.5پ( 

 پذیر است.  برگشت 𝐻𝐶𝑁یک طرفه، ولی معادله یونش   𝐻𝑁𝑂3ت( معادله یونش  

 ( پ و ت ۴   ( آ و ت ۳   ( ب و ت ۲   آ و ب(۱
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  23.6مانده باز در محلول، با  دهیم. اگر باقیعبور می  𝐵𝑎(𝑂𝐻)2موالر    0.005لیتر محلول  میلی  ۵۰را از درون    𝐶𝑂2لیتر مخلوط گازی دارای    ۲تست:  

𝑂گرم بر لیتر است؟ )در مخلوط گازی به تقریب چند میلی 𝐶𝑂2خنثی شود، غلظت   HClموالر   0.01محلو  = 16, 𝐶 = 12𝑔.𝑚𝑜𝑙−1زهای  ، گا

 ( ۹۹دهند.()تجربی دیگر در مخلوط با باز واکنش نمی

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐵𝑎𝐶𝑂3(𝑠) +𝐻2𝑂(𝑙)  

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  های موازنه شود. معادله واکنش  

۱)6.6   ۲)3.8   ۳)2.9   ۴)2.3 

 

 

 

 

𝐻𝐴  (𝛼محلول اسید    pHتست: اگر   = لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول با چند گرم سدیم  میلی  ۲۰۰باشد، در    1.4، برابر  (0.2

𝑁𝑎)دهد؟ درصد واکنش می ۸۰هیدروژن کربنات با خلوص  = 23, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12, 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۹)تجربی 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻𝐴(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝐴(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

۱)0.04- 3.365  ۲)0.02- 4.2  ۳)0.02- 3.36  ۴)0.04- 4.2 

 

 

𝑁𝑎(𝑎𝑞)شود. غلظت یون  لیتر رقیق میمیلی  ۷۵۰در دمای اتاق، با آب تا حجم    𝑁𝑎𝑂𝐻جرمی    %۵۰لیتر محلول  میلی  4.8تست:  
کدام    ppmبا یکای    +

لیتر محلول آغازی لوص اسید کدام است؟ )هر میلیناخالص مصرف شده باشد، درصد خ 𝐻𝐶𝑙گرم   7.3است و اگر برای خنثی کردن کامل این محلول، 

𝐶𝑙)گرم جرم دارد.(   1و   1.5به ترتیب  𝑁𝑎𝑂𝐻و رقیق شده   = 35.5, 𝑁𝑎 = 23, 𝑂 = 16,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۹)ریاضی 

۱ )۱۸۴۰- ۵۵  ۲)۱۸۴۰- ۴۵  ۳)۲۷۶۰- ۴۵  ۴)۲۷۶۰- ۵۵ 
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لیتر از این محلول در واکنش با مقدار  میلی  ۲۰۰است. درصد یونش تقریبی آن کدام است و    2.7موالر هیدروفلوئوریک اسید برابر    0.1محلول    pHتست:  

𝐶𝑎)دهد؟ گرم رسوب کلسیم فلوئورید تشکیل میکافی کلسیم هیدروکسید، چند میلی = 40, 𝐹 = 19 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۹)تجربی 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻𝐹(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐹2(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)  .واکنش موازنه شود 

۱)۲- ۳۹۵   ۲)۲- ۷۸۰   ۳)2.4- ۵۹۰    ۴)2.4- ۶۸۰ 

 

 

 

 

ود کننده(. اگر  اما اگر اسید یا باز کامل خنثی نشوند و مقداری از یکی از آنها باقی بماند، در درجه اول باید بدانیم کدام بیشتر است)شبیه مسائل محد

 است.   ۷بیشتر از  pHو اگر باز اضافه بماند محیط نهایی بازی و  ۷کمتر از   pHی و اسید بیشتر باشد، محیط در نهایت اسید

کنیم تا  بعد از این فهمیدیم کدام یک بیشتر است، مقدار مول اضافی)باقیمانده( آن را مانند مسائل محدود کننده محاسبه کرده و برحجم تقسیم می

 آید.  )درصورتی که باز بیشتر باشد( بدست میpOHرتی که اسید بیشتر باشد( و یا )درصوpHغلظت بدست آمده و با لگاریتم گرفتن از آن 

 

 

 

محلول    𝑝𝐻موالر هیدروکلریک اسید مخلوط شود،    0.6لیتر محلول  میلی  ۱۰مول بر لیتر پتاسیم هیدروکسید با    0.2لیتر محلول  میلی  ۴۰تست: اگر  

 (۹۰آید.)ریاضی برابر ............. است و متیل نارنجی در این محلول به رنگ .................. در می

 زرد-12.6(۴   قرمز-12.6(۳  زرد -1.4(۲   قرمز  -1.4(۱
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𝑀)موالر، با افزودن چند گرم پتاسیم هیدروکسید    ۰.۰۱دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید    𝑝𝐻تست:   = 56𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  شود؟  به تقریب دو برابر می

 ( ۹۳)ریاضی 

۱ )0.5   ۲)0.55   ۳)1   ۴)1.11 

 

 

سدیم هیدروکسید افزوده شود،    g  0.16رقیق و به آن    ml۱۰۰تا    g.ml  2.5-1با چگالی    HAاز محلول غلیظ اسید قوی    ml۱تست: در صورتی که   

𝑝𝐻محلولی با   = 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻)(۹۳شود. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟)تجربی حاصل می 2 = 40,𝑀𝐻𝐴 = 150: 𝑔.𝑚𝑜𝑙
−1) 

۱ )۶   ۲)۲۴   ۳)۳۰   ۴)۳۶ 

 

 

 

محلول حاصل، کدام است و چند مول    𝑝𝐻موالر هیدروکلریک اسید اضافه شود،    ۰.۱محلول    mL۱۰۰گرم سدیم هیدروکسید جامد به    ۰.۸تست: اگر  

𝐻)شود؟ ی یونی تشکیل میاوردهفر = 1, 𝑂 = 16,𝑁𝑎 = 23𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۴)ریاضی 

۱)۴- ۰.۰۱  ۲)۴- ۰.۰۲  ۳)۱۳- ۰.۰۱  ۴)۱۳- ۰.۰۲ 

 

 

 

پایان  گرم بر لیتر نقره   ۲۴میلی لیتر محلول با غلظت    ۲۵موالر هیدروکلریک اسید،    0.02لیتر محلول  میلی  ۲۵تست: اگر به   نیترات اضافه شود، در 

𝑁𝑎𝑂𝐻شود؟)رسوب خصلت اسیدی ندارد.گرم سدیم هیدروکسید خنثی میمحلول کدام است و محلول بدست آمده با چند میلی  𝑝𝐻واکنش،   =

40𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۵()تجربی ) 

۱)۳- ۴۰   ۲)۲- ۴۰   ۳)۳- ۲۰   ۴)۲- ۲۰ 
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از انجام واکنش، چند مول  ریک اسید وارد میموالر سولفو  ۰.۰۵لیتر محلول  میلی  ۱۰۰گرم پتاسیم هیدروکسید را در  میلی  ۱۱۲۰تست:   کنیم، پس 

 خارج(  ۹۵پوشی شود.()ریاضی محلول، کدام است؟)از تغییر حجم محلول چشم 𝑝𝐻شود و پتاسیم سولفات تشکیل می

 (𝐻 = 1, 𝑂 = 16, 𝐾 = 39)  

۱)2 ∗ 10−2 ،۱۳    ۲)5 ∗ 10−3 ،۱۲ 

۳)2 ∗ 10−2 ،۱۲    ۴)5 ∗ 10−3 ،۱۳ 

 

 های متفاوت تست

𝐴𝑙(𝑠)موالر سدیم هیدروکسید انداخته شده و طبق معادله )موازنه نشده(    ۱لیتر محلول    ۲تست: مقداری فلز آلومینیم در یک ظرف دارای   + 𝐻2𝑂(𝑙) +

𝑂𝐻(𝑎𝑞)
− → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞)

−
+ 𝐻2(𝑔)  وارد واکنش شده است. اگر سرعت متوسط تولید گاز ،𝐻2    1برابر-mL.s۵۰    ،باشدpH    محلول در ثانیه چندم

است. فرض کنید فراورده محلول در آب، خاصیت بازی چندانی    L۲۵رسد؟)حجم مولی گازها در شرایط واکنش، برابر  می  ۱۳پس از آغاز واکنش به  

 ( ۹۷ندارد.()تجربی 

۱)۱۵۰   ۲)۶۷۵   ۳)۱۱۰۰   ۴)۱۳۵۰ 

 

 

 

 

یابد. برای  کاهش می  ۲محلول به    pHلیتر آب مقطر،  میلی  ۹۰به    (𝐻𝐴)لیتر از محلول یک ترکیب با خاصیت اسیدی فوی  میلی  ۱۰تست: با افزودن  

 (۹۷الزم است؟)تجربی  𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠)خنثی شدن کامل هر لیتر از محلول غلیظ اولیه این ترکیب اسیدی، چند گرم  

(𝐻 = 1, 𝑂 = 16,𝑁𝑎 = 23 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۱   ۲)۴   ۳)۱۰   ۴)۴۰ 
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بوده و در حالت خنثی باشد، افزودن کدام    L۲۰نده بماند. اگر حجم آب آکواریم نگهداری این ماهی  ز  ۸تا    ۶بین    pHتواند در  تست: یک نوع ماهی می

 ( ۹۷شود؟)ریاضی مورد سبب مرگ ماهی می

 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)اکسید  IIIمول آهن  0.1(۱

 موالر هیدروکلریک اسید 4−10لیتر محلول میلی ۱۰۰(۲

 موالر سدیم هیدروکسید  0.01لیتر محلول میلی ۱۰۰(۳

8میلی لیتر محلول  ۵۰( ۴ ∗ 𝐾𝑏)موالر سدیم استات   10−3 = 6 ∗ 10
−10) 

 

 روابط ثابت یونش و درجه تفکیك

 در یک اسید یا باز ضعیف یک ظرفیتی روابط زیر بین ثابت یونش و درجه تفکیک برقرار است. 

 باز ضعیف اسید ضعیف

𝐾𝑎 =
𝑀𝛼2

1 − 𝛼
 𝐾𝑏 =

𝑀𝛼2

1 − 𝛼
 

[𝐻3𝑂
+] =  √𝐾𝑎𝑀(1 − 𝛼) [𝑂𝐻−] =  √𝐾𝑏𝑀(1 − 𝛼) 

 اثبات روابط باال 

 

𝛼)همچنین در صورت ضعیف بودن اسید یا باز   <  صرف نظر کرده و روابط را به صورت زیر ساده کنیم.   1ابل در مق  𝛼توان از می (0.05

 باز ضعیف اسید ضعیف

𝐾𝑎 = 𝑀𝛼
2 𝐾𝑏 = 𝑀𝛼

2 

[𝐻3𝑂
+] =  √𝐾𝑎𝑀 [𝑂𝐻−] =  √𝐾𝑏𝑀 

 

 پیوند با زندگی 

 انسان بدن در  .کنند ترشح اسید هیدروکلریک معده، دیواره در  موجود  های غده که شود  می سبب غذا خوردن  .دارد نیاز اسید به  غذا گوارش برای معده

.𝑚𝑜𝑙 0.03حدود  آن در هیدرونیوم  یون غلظت که شود می تولید معده شیره  لیتر  سه تا دو بین روزانه بالغ 𝐿−1   محیط یک معده درون واقع در.  است 

 جذب دوباره را هیدرونیوم های یون از کمی  مقدار طبیعی طور به معده داخلی دیواره.  کند حل خود در  را روی فلز تواند می حتی و است   اسیدی بسیار

 های یون شمار  باشد، اندازه از  بیش دلیل هر به معده اسید مقدار اگر حال.  شود می معده دیواره سازنده  هایسلول  نابودی سبب  جذب این.  کند می

 .شود می معده  خونریزی گاهی و التهاب درد، سبب و یافته افزایش شده جذب
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 مصرف کاهش بر افزون هستند مبتال ها بیماری این به که  کسانی رو این از.  شود می  معده های بیماری تشدید سبب اسیدی داروهای و غذاها مصرف

شود آسپرین  شیره معده )اسیدی شدن معده( می  𝑝𝐻کاهش  موجب آن مصرف که داروهایی از یکی .کنند استفاده  دیگری داروهای از باید مواد این

شود. مصرف دیگر داروها همچون آسپرین افزون بر خاصیت درمانی، کم و بیش با عوارض آسپرین سبب تشدید سوزش معده و خونریزی آن می  است.  

 جانبی همراه است. 

ترین آنهاست که شامل منیزیم هیدروکسید  منیزی یکی از رایج   شود. شیرضد اسیدها داروهایی هستند که برای این منظور توسط پزشکان تجویز می

 شود.  کند و سبب کاهش اسید معده میاست. این دارو با اسید معده به شکل زیر واکنش داده و آن را خنثی می

2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) +𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

 دهد.  ان میجدول زیر مواد موثر موجود در ضد اسیدهای گوناگون را نش

 

.𝑚𝑜𝑙شیره معده را حساب کنید. )غلظت یون هیدرونیوم در آن حدود   𝑝𝐻مثال:   𝐿−1 0.03  ).است 

 

 است. غلظت یون هیدرونیوم را در این حالت حساب کنید.   3.7معده برابر با  𝑝𝐻مثال: در زمان استراحت  

 

کند و تبدیل به کربنیک اسید  سدیم هیدروژن کربنات )جوش شیرین( دارای خاصیت بازی است. زیرا در واکنش با اسیدها یک هیدروژن دریافت می

و آنها را    ها واکنش داده تواند با چربیزیرا با خاصیت بازی آن میافزایند.  ها جوش شیرین میها به شویندهکردن چربیشود. برای افزایش قدرت پاكمی

 و تولید صابون کند.در خود حل کند 

 ( ۹۸ها، افزودن کدام ماده، بهتر است؟)ریاضی تست: برای افزایش قدرت پاك کنندگی شوینده

 ( آلومینیم هیدروکسید ۴  ( سدیم هیدروژن کربنات ۳ (کلسیم هیدروکسید ۲  ( منیزیم کلرید ۱

 

است. غلظت موالر اسید در آن در حالت فعالیت، به تقریب چند   1.4در حالت فعالیت آن، برابر و  3.7معده فردی، در حالت استراحت برابر  pHتست:  

0.7−10)برابر حالت استراحت است؟  ≈ 0.2, 10−0.4 ≈  خارج(  ۹۸)ریاضی (0.4

۱)۲۰۰   ۲)۱۵۰   ۳)۱۰۰   ۴)۵۰ 
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 ۱۴۰۰های تست
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