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فصل اول  :مخلوط و جداسازی مواد
بیشتر مواد اطراف ما مخلوط هستند.
مواد خالص  :موادی که ذرات تشکیل دهنده آنها از یک نوع ماده تشکیل شده باشند.
مانند  :آهن ،آب مقطر ،شکر ،کربن دی اکسید و ...
مواد ناخالص یا مخلوط  :موادی که ذرات تشکیل دهنده آنهاا از دو یا چند ماده تشاکیل شاده
باشند .مانند  :هوا ،چوب ،دوغ و ...
فلز :آهن
عنصر
نافلز  :اکسیژن

خالص
ترکیب  :آب  ،شکر
مواد

همگن  :آب و نمک  ،هوا
ناخالص

مخلوط
ناهمگن  :آب و روغن  ،ریزگردهای موجود در هوا

مخلوطها متنوع اند :
حالت فیزیکی در مخلوطها متفاوت است.
مخلوط گازی مانند هوا
مخلوط جامد مانند آجیل
مخلوط مایع مانند آب لیمو
 یکی از ویژگیهای مخلوط  :اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را حفظ میکنند ،باه عباارت
دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمیکند.
مثال  :برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است .خاصیت شوری مربوط به نمک است و
جاری شدن از ویژگیهای آب.
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مخلوط ممکن است همگن یا ناهمگن باشد.
 سوسپانسیون مخلوط ناهمگن جامد در مایع را گویند .مانند  :دوغ ،آب لیمو و شربت خاک شیر.
انواع مخلوط

پخش شدن مواد در یگدیگر

شفافیت

اجزای مخلوط

مثال

همگن

یکنواخت

شفاف

قابل تشخیص

آب نمک

ناهمگن

غیریکنواخت

کدر

غیرقابل تشخیص

آب و روغن

اجزای تشکیل دهندۀ محلول
هر محلول حداقل از دو جزء حل شونده و حالل تشکیل شده است.
حالل مادّهای است که معموالً جزء بیشتری از محلول را تشاکیل مایدهاد و حال شاونده را در خاود حال
میکند .برای نمونه در محلول آب نمک ،نمک حل شونده و آب حالل است.
 برای تهیه محلول میتوان نسبتهای مختلفی از حل شونده و حالل را با هم مخلوط کرد.
حالت فیزیکی محلولها میتواند متفاوت باشد.
محلول جامد یعنی جامد حالل است و محلول مایع یعنی مایع حالل است و همچینین محلول گاز.
حالت فیزیکی
جامد

محلول ها

مایع

گاز

حل شونده

حالل

مثال

جامد در جامد

مس در طال

مایع در جامد

جیوه در نقره

گاز در جامد

هیدروژن در پالتین

جامد در مایع

شکر در آب

مایع در مایع

الکل در آب

گاز در مایع

اکسیژن در آب

جامد در گاز

بخار نفتالین در هوا

مایع در گاز

رطوبت در هوا

گاز در گاز

اکسیژن در نیتروژن
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چه مقدار حل شونده را میتوان در آب حل کرد؟
در محلول مایع در مایع یا گاز در گاز یا جامد در جامد ،حدود و اندازه ای وجود ندارد و میتوان آنها را باه
هر مقدار در هم حل نمود و مقدار هرکدام بیشتر باشد حالل و دیگری محلول است.
اما در بقیه محلولها بیشتر از مقدار خاصی از ماده حل شونده را نمیتوان در حالل وارد کرد و باا ورود ایان
میزان حل شونده اصطالحاً محلول را سیر شده مینامند.
 این مقدار به عواملی چون فشار و دما وابسته است.
آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟
مقدار حل شدن برخی مواد ،مانند نمک در آب با دما افزایش می یابد .در حالی که مقدار حل شادن برخای
مواد در آب ،مانند گاز اکسیژن ،با افزایش دما کاهش می یابد.
نوع محلول

اثر افزایش دما

گاز در مایع

کاهش حاللیت ماده حل شونده در محلول

جامد در مایع

افزایش حاللیت ماده حل شونده در محلول

مخلوط ها در زندگی
تمامی محلولها مخلوط همگن به شمار میآیند اما همهی مخلوطها محلول نیستند زیررا ممکرن
است ناهمگن باشند.

 با کاغذ پی اچ می توان عالوه بر شناسایی اسیدها ،میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد.

عدد صفر تا  7نشانه اسیدی بودن 7 ،خنثی و از  7تا  14نشان دهندهی بازی بودن ماده است.
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جداسازی اجزای مخلوط
در زندگی روزمره گاهی از مواد به صورت مخلوط استفاده میکنیم .در برخی موارد الزم است ،مواد تشاکیل
دهنده مخلوط را از یکدیگر جدا کنیم.
برخی روشهای جداسازی مخلوطها

مثال

 .1استفاده از خاصیت مغناطیسی

جداسازی براده آهن از گوگرد

 .2استفاده از قیف جداکننده
 .3صاف کردن
 .4سر ریز کردن
 .5تبخیر حالل
 .6استفاده از نیروی جانب به مرکز
(دستگاه سانتریفیوژ)
 .7تقطیر

جداسازی اجزای مخلوط ناهمگن مایع در مایع
مانند نفت در آب
جداسازی اجزای مخلوط ناهمگن با اندازههای متفاوت
مانند برنج از آب
جداسازی اجزای مخلوط ناهمگن با چگالی متفاوت
مانند  :روغن و آب
جداسازی نمک از آب
جداسازی چربی از شیر یا پالسما از سلولهای خونی
جداسازی محلول مایع در مایع با نقطه جوش متفاوت
مانند :آب و الکل
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