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 مول )ارز رایج شیمی(:

مول =
گرم

جرم مولی
=

حجم

حجم مولی
=

تعداد

عدد آووگادرو
       (𝑁𝐴 = 6 22⁄ × 0222)  

 

 

6                  گرم 59 22⁄ ×  اتم 𝑁𝐴  ×9  مول اتم 9  یون 0222

  

 

6  لیتر STP 4/22  گرم 02 22⁄ ×  اتم 𝑁𝐴  ×4 مول اتم 4  مولکول 0222

 

                    

 مول یون 2O                  9-مول  2Al                             2+مول  2                                                  

 

 

 

 

 

 

 

PO4مول یون 1
2- 

O=06,P=20 

 SO2 گاز مول 1
O=06,S=22 

 2O2Al مول 1
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 گرم تترا فلوئورو اتن برابر است؟  022در  Fعداد اتم های کربن موجود در چند مول پارازایلن با تعداد اتم های ت -1

(F = 11, C = 10)  

 

 

 

 
 

ستاندارد با تعداد اتم های    -0 شرایط ا مول ترفتالیک  20/2موجود در  هیدروژنتعداد اتم های موجود در چند لیتر گاز هیدرازین در 

 ر است؟اسید براب

 

 

 

 گرم وینیل کلرید با تعداد اتم های کربن موجود در چند گرم استیرن برابر است؟ 02تعداد مولکول های موجود در  -3

(Cl=32/2 , C=10 , H=1) 

 

 

 

 

 

ست: سیژن و فلوئور،   ت 3اگر آلومینیوم در واکنش با هر یک از گازهای اک 21⁄ سبت جرم     1202× ست بدهد، ن الکترون از د

 (O=11,F=11,Al=02، به تقریب کدام است؟)مینیوم فلوئورید تولید شده به جرم آلومینیوم اکسید تولید شدهآلو

 (11)ریاضی 

0 )96/0 

2 )69/0 

2 )29/2 

4 )29/2 
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 استوکیومتری در یک واکنش:

 رد.با توجه به معادله واکنش موازنه شده، می توان مقدار مصرفی و تولیدی مواد را به یکدیگر تبدیل ک

مول

ضریب
=

گرم

ضریب×جرم مولی
=

حجم گاز

ضریب×حجم مولی
=

تعداد

𝑁𝐴×ضریب
=

غلظت مولی×حجم

ضریب
=

𝑄

∆𝐻
  

 درصد خلوص:

درصد خلوص =
جرم ماده خالص

جرم ماده ناخالص
× 022  

 .درصد خلوص هر ماده در اطالعات همان ماده ضرب می شود 

 بازده درصدی:

بازده درصدی =
مقدار عملی

مقدار نظری
× 022 =

مقدار مصرفی یک ماده

مقدار اولیه آن
× 022  

 .بازده درصدی را در اطالعات واکنش دهنده ضرب می کنیم نه فراورده 

   اگر ماده معلوم و مجهول هر دو واکنش دهنده بودند و قرار استتت ماده معلوم کامال مصتترد شتتود، بازده درصتتدی را در

 کنیم. اطالعات واکنش دهنده مجهول ضرب می

 روابط گازها:

𝑚𝐿)میلی لیتر در نظر بگیرید.  22422لیتر یا  4/22بود حجم مولی گازها را  (STP)اگر شرایط استاندارد  ت0 = 𝑐𝑚2) 

 اگر شرایط استاندارد نباشد: ت2

 حجم مولی گازها را می دهند و از عدد داده شده کمک می گیریم. (آ

𝜌)آن جرم و حجم را به هم تبدیل می کنیم. چگالی گاز را می دهند که به کمک  (ب =
𝑚

𝑉
) 

 دما و فشار را می دهند که به کمک آن حجم مولی جدید را حساب می کنیم.پ( 

(
𝑃0𝑉0

𝑇0
=

𝑃2𝑉2

𝑇2
)     𝑃0 = 0𝑎𝑡𝑚, 𝑉0 = 22 4⁄ 𝐿, 𝑇0 = 272𝐾  
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 مولی آن هاست.نسبت چگالی دو گاز برابر نسبت جرم  توجه:

 

با خلوص  Na0SiO3تولید و به تقریب چند گرم  NaF، چند گرم HFمول  3/2با توجه واکنش زیر، به ازای مصرف  -2

 (Si = 00, Na = 03, F = 11, O = 11) (11ریاضی خارج از کشور )درصد مصرف می شود؟  02

𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐻𝐹(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑆𝑖𝐹6(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐹(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

 

0 )09/2- 7/9 

2 )09/2- 9/7 

2 )69/2- 7/9 

4 )69/2- 9/7     

 

1با توجه به واکنش زیر، به ازای مصرررف  -2 0⁄ درصررد خالم موموج جرم نمک های تولید شررده  02مول نمک  12-3×

 (H = 1, O = 11, P = 31, S = 30, Ca = 22) درصد است.  22چند گرم است؟ بازده واکنش 

Ca2(PO2)3F(s)+H0SO2(aq)→Ca(H0PO2)0(aq)+CaSO2(aq)+HF(aq)  

 

 

 

صد خالم، تفاوت جرم گازهای حاصل کدامست؟      22گرم نمک  202/0با توجه به واکنش زیر، به ازای مصرف   -1 در

(N = 12, O = 11, K = 31) 

KNO3(s)→K0O(s)+N0(g)+O0(g)  
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 02گرم آمونیاک به چند میلی لیتر اکسرریژن نیاز داریم؟ بازده واکنش  0/1با توجه به واکنش زیر، برای مصرررف  -2

1درصد است و چگالی گاز اکسیژن  1⁄ g.mL-1 .است (H = 1, N = 12, O = 11) 

NH3+O0→NO+H0O  

 

 

 

را در شرررایط  NOلیتر گاز تولید شررود؟ چگالی گاز  022ف شررود تا با توجه به واکنش زیر چند گرم آمونیاک مصررر -0

2واکنش  1⁄ g

L
 (H = 1, N = 12, O = 11) در نظر بگیرید. 

2NH3(g)+2O0(g)→2NO(g)+1H0O(g)  

 

 

 

 اریم:یه و یا مول باقیمانده مواد را داما  وقتی مول اول

aA       +      bB    →     cC      +      dD 

 m           n            2                      2           : مول اولیه

 ax       -bx          + cx    +   dx-           : تغییر مول

مول باقیمانده:            m – ax                         n – bx         cx                      dx    
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شود اگر مول باقیمانده   CaCO3مول  2 -1 برابر مول  CaCO3 ،2/1را حرارت می دهیم تا مطابق واکنش زیر توزیه 

 فراورده های تولیدی باشد، بازده واکنش چند درصد است؟

CaCO3(s)→CaO(s)+CO0(g)  

 

 

 

 

ده آمونیاک با مول را در ظرفی حرارت می دهیم تا واکنش زیر انوام شررود. اگر مول مصرررف نشرر NH3مول  0/1 -12

 هیدروژن تولیدی برابر باشد، بازده واکنش چند درصد است؟

0NH3(g)→N0(g)+3H0(g)  

 

 

 

 

 322گرم سدیم وارد می کنیم. در زمانی که  231گرم بر میلی لیتر،  12/2میلی لیتر آب خالم با چگالی  1212در  -11

 (H = 1, O = 11, Na = 03)مول آب در ظرف باقی مانده است؟  لیتر گاز هیدروژن تولید شده، چند گرم سدیم و چند

 لیتر در نظر بگیرید.( 02) حوم مولی گازها را 
0Na(s)+0H0O(l)→0NaOH(aq)+0H0(g) 
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 مسائل چند واکنشی:

 تولید یک ماده از دو واکنش مختلف:( 0

درصد، از واکنش کامل اکسایش     02بازده درصدی  مول آمونیاک با  31/2تولید شده از اکسید شدن     NOمقدار  -10

2چند میلی لیتر گاز نیتروژن با چگالی  0⁄ g.mL-1  می توان تهیه کرد؟(N = 12) 

2NH3+2O0→2NO+1H0O  

N0+O0→0NO  

 

 

 واکنش های چند مرحله ای:( 2

اضررافه  NaOHخته و سرر ب به مقدار کافی ری HClاکسررید ناخالم را در مقدار کافی  (III)گرم آهن  22اگر  -13

 اکسید کدام است؟  (III)هیدروکسید تولید شود، درصد خلوص آهن  (III)گرم رسوب آهن  2/12کنیم تا 

(Fe = 21, O = 11, H = 1) 
Fe0O3(s)+HCl(aq)→FeCl3(aq)+H0O(l) 

𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 
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 حاال نوبت شماست.

 

 

به  (II)پب از موازنه معادله واکنش ها، نسرربت موموج ضرررایب اسررتوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش    -12

گرم ماده نامحلول در  2/12 (II)کدام اسررت و اگر در واکنش  (I)موموج ضرررایب اسررتوکیومتری فراورده ها در واکنش 

 (11)توربی  (H = 1, O = 11, Fe = 21)مصرف می شود؟  STPگاز اکسیژن در شرایط آب تشکیل شود، چند لیتر 

(I) NH0CH0COOH+O0→CO0+N0+H0O  

(II) Fe+H0O+O0→Fe(OH)3  

0 )69/2- 20/2 

2 )69/2-  60/0 

2 )6/2- 49/0 

4 )6/2- 29/0 

 

ا واکنش اکسید ناخالم را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم می کنیم ت (II)گرم از یک نمونه مب  2 -12

سید مصرف شده باشد، چند گرم مب       1/2کامل انوام پذیرد. اگر در این واکنش،  کلرید تشکیل   (II)مول هیدروکلریک ا

 (11شده و درصد ناخالصی در این نمونه اکسید کدام است؟ ناخالصی ها با اسید واکنش نمی دهد. )توربی 

(O = 11, Cl = 32/2, Cu = 12) 

CuO+HCl→CuCl0+H0O  )معادله واکنش موازنه شود( 

0 )79/6 - 22 

2 )79/6 - 02 

2 )79/9 - 02 

4 )79/9 - 22 
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کافی می توان به  SCl0را از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز   HFلیتر گاز  22الزم برای تهیه  SF2مقدار گاز  -11

 نظر گرفته شود. گرم در 0/2برابر  HFتولید می شود؟ جرم هر لیتر گاز  SO0دست آورد و در این فرایند چند گرم گاز 

(H = 1, O = 11, F = 11, Na = 03, S = 30) 

3SCl0+2NaF→SF2+S0Cl0+2NaCl  

SF2+0H0O→SO0+2HF  

0 )026 ،22 

2 )026 ،42 

2 )04 ،42 

4 )04 ،22 

 

 

درصررد با فلز مب واکنش دهد، چند مول مب  02گرم نیتریک اسررید با خلوص  132بر پایه واکنش های زیر اگر  -12

(II)   ز اوزونی که از واکنش گاز نیترات تشکیل می شود و گاNO0     تولید شده در این فرایند با گاز اکسیژن به دست می

 (H = 1, O = 11, N = 12)( 11، چند لیتر حوم دارد؟ )ریاضی STPآید، در شرایط 

2HNO3+Cu→Cu(NO3)0+0NO0+0H0O  

NO0+O0→NO+O3  

0 )2 ،2/67 

2 )4 ،2/67 

2 )2 ،6/05 

4 )4 ،6/05 
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صنعتی تولید ا  -10 سب وارد مخزنی از آ   گرم گاز ات 1222تانول در هر ثانیه، در یک واحد  شرایط منا سید می  ن در  ب و ا

درصررد باشررد، تولید اتانول در این واحد، به تقریب برابر چند تن در هر سررا ت  02شررود. در صررورتی که بازده این فرایند 

 (H = 1, C = 10, O = 11) (11است؟ )ریاضی 

C0H2+H0O
H0SO2
→   C0H2OH  

0 )62/02 

2 )20/0 

2 )62/6 

4 )20/4 

 

 

 

درصررد، چند   02درصررد مطابق واکنش زیر با بازده   22با خلوص  Fe0O3تن آهن از سررنم معدن  0/0برای تولید  -11

 (11 م اکسید می توان جذب کرد؟ )ریاضیحاصل را با چند کیلوگرم کلسی CO0تن از این سنم معدن الزم است و گاز 

(C = 10, O = 11, Ca = 22, Fe = 21) 

Fe0O3+3CO→0Fe+3CO0  
0 )02 ،2292 

2 )0 ،2292 

2 )02 ،4222 

4 )0 ،4222 
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میلی لیتر  222واکنش سرولفوریک اسرید با سردیم هیدروژن کربنات به صرورت زیر اسرت. برای واکنش کامل با       -02

شده در          2محلول  سید تولید  ست و اگر گاز کربن دی اک سدیم هیدروژن کربنات نیاز ا سید، چند گرم  سولفوریک ا موالر 

 (11 تولید می شود؟ )توربی خارج کشور BaCO3شرکت کند چند گرم  BaO+CO0→BaCO3واکنش 

(H = 1, C = 10, O = 11, Na = 03, Ba = 132) 

NaHCO3+H0SO2→Na0SO2+CO0+H0O  )معادله واکنش موازنه شود( 

0 )292 ،769 

2 )292 ،0002 

2 )924 ،769 

4 )924 ،0002 

 

 

مطابق واکنش زیر، چند لیتر اکسیژن مصرف و چند مول  (CxHyO1)گرم از یک نوج چربی  01در اثر سوختن کامل  -01

 (11 فرض شود. )توربی خارج L 02تولید می شود؟ حوم مولی گازها در شرایط آزمایش برابر  CO0گاز 

(H = 1, C = 10, O = 11) 

𝑚𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂1 + 113𝑂0 → 112𝐶𝑂0 + 112𝐻0𝑂 )موازنه واکنش کامل شود( 

0 )79/222  ،7/9 

2 )79/222  ،9/7 

2 )79/222  ،7/9 

4 )79/222  ،9/7 
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گرم از یک نمونه ناخالم منگنز دی اکسرید با هیدروکلریک اسررید می تواند با   22گاز آزاد شررده از واکنش کامل  -00

ست و        0میلی لیتر محلول  022 سید در این نمونه کدام ا صد خلوص منگنز دی اک سیم برمید واکنش دهد. در موالر پتا

 (11 مصرف شده است؟ )توربی خارج HCl(aq)در این فرایند، چند مول 

(O = 11, Mn = 22 .ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد( 

MnO0(s)+HCl(aq)→MnCl0(aq)+Cl0(g)+H0O(l)  

Cl0(g)+KBr(aq)→KCl(aq)+Br0(l)  

0 )9/42  ،0 

2 )9/42  ،9/0 

2 )07  ،0 

4 )07  ،9/0 

 

ست آورد    02اکسید، چند کیلوگرم آهن با بازده   (III)کیلوگرم زغال با آهن  0/1از واکنش  -03 صد می توان به د در

ت می توان اکسرررید خالم کافی در فرایند ترمی       (III)ن مقدار آهن را از واکنش چند کیلوگرم آلومینیم با آهن    و ای

 (C = 10, O = 11, Al = 02, Fe = 21) (11 تهیه کرد؟ )ریاضی خارج

Fe0O3+C→Fe+CO0  )معادله واکنش ها موازنه شود( 

Al+Fe0O3→Al0O3+Fe  

0 )92/5  ،95/4 

2 )92/5  ،07/6 

2 )0/09  ،95/4 

4 )0/09  ،07/6 
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 ازدهم) اسیدهاو بازها(دو 1فصل 

 

 :ی چند اتمیقطبی یا ناقطبی بودن مولکول ها و یون ها

که قطبی است زیرا مولکولی خمیده است. مانند:  𝑂2ناقطبی اند به جز  𝐴𝑛مولکول هایی به فرمول کلی  .0

𝑃4, 𝐶𝑙2, 𝐻2, 𝑁2, 𝑂2 ...و 

 و... HF, NO, CO, HClمانند: قطبی اند.  𝐴𝐵مولکول هایی به فرمول کلی  .2

,𝐶𝑆𝑂قطبی اند. مانند  𝐴𝐵𝑥𝐶𝑦مولکول هایی به فرمول کلی  .2 𝐶𝐻𝐶𝑙2 , 𝐻2𝑆𝑂4, 𝐻𝑁𝑂2, 𝑆𝑂2𝐶𝑙2, (𝑆𝐶𝑂)... 

 مانند: ، الکترون ناپیوندی ندارند، ناقطبی اند،Aکه بر روی اتم مرکزی  𝐴𝐵𝑛مولکول هایی به فرمول کلی  .4

𝐵𝑒𝐶𝑙2 →  2− 2(0) = 2         ,         𝐵𝐹2 →  2 − 2(0) = 2         ,        𝐶𝑂2   →  4 − 2(2) = 2  
𝑆𝑂2  →  6 − 2(2) = 2            ,         𝑃𝐶𝑙9 →  9 − 9(0) = 2         ,        𝑆𝐹6    → 6 − 6(0) = 2 
𝐼𝐹7  →   7 − 7(0) = 2            ,          𝐶𝑂2

2− → 4 − 2(2) + 2 = 2 ,        𝑁𝐻4
+ = 9 − 4(0) − 0 = 2 

 

 

𝐴𝐵𝑛ناپیوندی اتم مرکزی در گونه هایی به فرمول کلی   eطرز پیدا کردن تعداد  نکته:
𝑚±: 

𝐴ناپیوندی اتم مرکزی 𝑒 تعداد = A یکان شماره گروه اتم مرکزی  -پیوندی اتم های اطرافی   e تعداد   –  بار

 

 

 0 2 02 04 09 06 07 شماره گروه

 0 2 2 4 2 2 0 تعداد e پیوندی

 

,𝐶2𝐻2اغلب ناقطبی اند. مانند  (𝐶𝑥𝐻𝑦)هیدروکربن ها  .9 𝐶2𝐻4, 𝐶2𝐻6, 𝐶𝐻4رن، نفتالن، بنزین، گریس، وازلین، پارازایلن.، بنزن، استی 

 دوست( و هم بخش ناقطبی )آب گریز( دارند. مانند:یا هالوژن دارند، هم بخش قطبی )آب N, Oترکیب های آلی که  .6

𝐶𝐻2𝑂𝐻      ,      𝐶𝐻2𝑁𝐻2          ,          𝐶𝐻2𝐶𝑙    ,       𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻      ,     𝐶𝐻2𝐶𝑂𝐶𝐻2, …  

، ند، مانند: متانول، اتانول، اتیلن گلیکول، پروپانولکربنه بخش قطبی بر ناقطبی غلبه کرده و مولکول هایی قطبی ا 9تا  0در الکل های  .7

 بوتانول و پنتانول.

 کربنه بخش قطبی بر ناقطبی غلبه کرده و مولکول هایی قطبی اند، مانند: متانوئیک اسید، ... 9تا  0در اسیدهای آلی  .0

کربنه  9تا  0هیدروژنی: الکل و اسید آلی   وان دروالسی < 

 نیز بخش قطبی بر ناقطبی غلبه می کند.  (𝐶02𝐻22𝑂00)، ساکاروز و مالتوز (𝐶6𝐻02𝑂6)در عسل، گلوکز  .5

 در آب محلولند. زیرا بخش قطبی آن ها بر بخش ناقطبی غالب است. Cو  Bویتامین های  .02

 در آب نامحلولند. D, A, K, Eویتامین های  .00

 نیز شامل الیاد سلولز است.( پس قطبی اند. )پنبهنشاسته و سلولز درشت مولکول هایی متشکل از گلوکزند  .02

 ترکیبی قطبی است. 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2اوره به فرمول  .02

 برخی مواد هم بخش قطبی و هم بخش ناقطبی فعال دارند مانند استون، صابون و... .04

)تعداد الکترون ظرفیتی یا مجموع 

 تعداد الکترون پیوندی و ناپیوندی(
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 در بین گونه های زیر چند مورد ناقطبی اند؟  تست:

𝑃4, 𝑁𝑂+, 𝑁𝑂−, 𝐻𝐶𝑁, 𝐶𝐻2𝐶𝑙2, 𝐶𝑂2
2−, 𝑆𝑂2

2−, 𝑁𝐻4
+, 𝑃𝐶𝑙2, 𝐶𝐻2

 ترفتالیک اسید,نفتالن , پارازایلن , اتیلن گلیکول ,مالتوز  ,وازلین  , +

 

 

 

 انواع جاذبه های بین ذرات در یک ماده:

مولکولی و یون های چند  انواع پیوند ) جاذبه ای که یون ها را در ترکیب های یونی و نیز اتم هارا در ترکیب های .1

 اتمی در کنار هم نگه می دارد.(

 

(a  بین کاتیون و آنیون ←یونی 

 

 

(b  بین نافلز با نافلز، بین نافلز با شبه فلز، بین شبه فلز با شبه فلز، بین  ←کوواالنسیBe ...با نافلزها و 

(c  بین کاتیون فلزها و دریای الکترونی آن ها مثل  ←فلزیFe, Na .. و. 

 

,𝐾𝑁𝑂2ترکیباتی که یون چند اتمی دارند هم پیوند یونی و هم پیوند کوواالنسی دارند مثل  توجه: 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

 
 

نیروهایی که ذرات گاز به هم وارد می کنند یا نیروهایی که          (    انواع نیروهای بین مولکولی )برهم کنش بین مولکول ها(:   2

  کنار هم نگه می دارندمولکول های مایع و جامد را در 

 

(a وان دروالس  

 

b (  بین  ←هیدروژنیH  یک مولکول باF  یاO  یاN ؛ مانند مولکول دیگرHF ،2NH  ،O2H  ،2)2CO(NH  ،4H2N  الکل ها ، اسید های ،

 آلی
                                                                                        

 

 همه نیروهای بین مولکولی )حتی هیدروژنی( ضعیف تر از پیوندها هستند وجه:ت

 

 

مای جو. ............ ، گرانرو        عداد کربن ........... ، جرم ........... ، نیروی بین مولکولی ........... ، د به گریس ت بت  ی وازلین نستتت

 ین از روی پارچه ............. از پاک کردن لکه گریس در شرایط یکسان  است.............. ، چسبندگی .............. ، دارد و لکه وازل

 با نافلزها Beبین فلز و نافلز به جز  .0

 و آنیون چند اتمی O, Fفقط با  Alبین  .2

2. 𝑁𝐻4 با دیگران 

4.  

 

 وان دروالسی قطبی: بین مولکول های  قطبی

 ناقطبی مولکول های وان دروالسی ناقطبی: بین
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 انحالل پذیری مواد در یکدیگر:

 اغلب ترکیب های یونی در آب حل می شوند. حل شدن ترکیب های یونی در آب: -1
ونی  ن( با یون مثبت ترکیب یآب مولکولی قطبی استتت، ستتر مثبت آب )هیدروژن( با یون منفی ترکیب یونی و ستترمنفی آب )اکستتی   ) 

  دو قطبی برقرار می کند.(  -جاذبه قوی به نام یون

               همتته ترکیتتب هتتای فلزهتتای قلیتتایی و آمونیوم(𝐿𝑖 … ,𝑁𝑎 … ,𝐾 … , 𝑅𝑏… , 𝐶𝑠…, 𝑁𝐻4
+, … در آب محلولنتتد. متتاننتتد:        (

𝑁𝐻4𝐶𝑙, 𝐾𝑂𝐻,𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐿𝑖𝐵𝑟 

 

  همه نیترات ها و کلرات ها(…𝑁𝑂2, … 𝐶𝑙𝑂2)  .مانند:  در آب محلولند𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂2)2, 𝑀𝑔(𝑁𝑂2)2 

 

 برخی ترکیب های یونی در آب حل نمی شوند مثل: توجه:

 𝐴𝑔𝐶𝑙,𝑀𝑔(𝑂𝐻)2, 𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)2, 𝐵𝑎𝑆𝑂4, 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2, 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2, (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔, (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎  

 

هر مولکول قطبی نمی تواند ترکیب های یونی را در خود حل کند مانند اتانول که نمی تواند ترکیب یونی را در خود  توجه:

 حل کند چون قطبیت اتانول به اندازه آب نیست.

 

وان دروالسی   )به دلیل تشکیل نیروی  در آب.  𝐻2𝑆در آب،  HClمانند حل شدن   حل شدن مواد قطبی در حالل قطبی:  -2

 قوی بین دو مولکول قطبی(

)به دلیل تشتتکیل نیروی وان   𝐶6𝐻04در  C𝐶𝑙4 ،𝐵𝑟2در  𝐼2مانند حل شتتدن حل شدددن مواد ناقطبی در حالل ناقطبی:  -3

 دروالسی بین دو مولکول ناقطبی(

در  𝐻2𝑂 ،𝑁𝐻2در  HFانند حل شتتتدن   م  حل شددددن مواد دارای پیوند هیدرو نی در حالل دارای پیوند هیدرو نی:      -4

𝐻2𝑂 ،𝐶𝐻2𝑂𝐻  در𝐻2𝑂 .به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی بین حالل و حل شونده(، قند و شکر در آب، ضد یخ در آب( 

 

 ترکیب های یونی در حالل های ناقطبی حل نمی شوند. توجه:

 𝐻2𝑂در  𝐶6𝐻04حل نمی شوند: مانند حل نشدن روغن در آب،  معموال مولکول های ناقطبی و قطبی در هم توجه:

    برخی مولکول ها هم بخش قطبی و هم بخش ناقطبی دارند و هم در حالل های قطبی و هم در حالل های ناقطبی        توجه:

  حل می شوند. مانند حل شدن استون هم در آب و هم در چربی و یا صابون.

𝐻2𝐶 − 𝐶 − 𝐶𝐻2 

 برخی مواد در آب به هر نسبتی حل می شوند و حد سیر شدن ندارند. مثل الکل های   توجه:       

 کربنه، استون و اتیلن گلیکول 2تا0         

=
 

O 

 بخش ناقطبی

 قطبیبخش 
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 در بین  بارات زیر چند  بارت درست است؟ :تست

 

 آ( مخلوط عسل و روغن زیتون مخلوطی یکنواخت و همگن است.

 یکول مولکول هایی قطبی اند که می توانند با هم پیوند هیدروژنی برقرار کنند.ب( اوره و اتیلن گل

 پ( دمای جو. هیدرازین از آمونیاک بیشتر است.

 ت( روغن زیتون، وازلین و بنزین در هگزان حل می شوند.

 ث( روغن ها توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول های خود دارند.

 نسبتی در آب حل می شود. ل، ترکیبی به دست می آید که به هراوره توسط متی 2NHوه ج( با جایگزین کردن دو گر

0 )0                        2 )2                    2 )2                     4 )4  
 
 
 
 
 

 میلی 122( در 222, M= 0O21H31C) K( و ویتامین 020,M= 1O0H1C) Cگرم مخلوطی از ویتامین  22/1 تستتت:

صافی به وزن          2لیتر آب ریخته و برای  شده روی کاغذ  شود. جامد جمع آوری  صاف می  س ب  شدت هم زده و  دقیقه به 

در نمونه، برابر چند گرم و  Cگرم به طور کامل سرررورانده می شرررود. به ترتیب از راسرررت به چو، مقدار ویتامین  22/2

 (11تولید شده، برابر چند مول است؟) ریاضی   0CO مقدار
0 )49/2  ،202/2 
2 )49/2  ،220/2 
2 )6/2  ،202/2 
4 )6/2  ،220/2 
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 :عسل

  حاوی تعداد زیادیOH 

 بسیار قطبی 

 توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی 

 محلول در آب 

 

 
 

 

 

 

 یلن گلیکول)ضد یخ(:ات

  الکل دوکربنه دو عاملی سیر شده به فرمول𝐶2𝐻6𝑂2 

 مولکول قطبی 

 توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی 

 مایع محلول در آب 

 افزایش دمای جو. آب وکاهش دمای انجماد آن 

 برای تولید پلی استر مانند مونومر سازنده PET 

 اتپتاسیم پرمنگن قمحلول رقیطرز تهیه: اکسایش اتن در حضور 

 .به هر نسبت در آب محلول است 

 

 اوره :

  از خانواده دی آمیدها(𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2) 

 مولکولی قطبی 

                                 2 توانایی تشکیل پیوند هیدروژنیH�̈�   C   �̈�2 H 

 جامدی با دمای ذوب باال                                              O:: 

 محلول در آب 

 

=
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 :(𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧𝑁)طرز پیدا کردن تعداد الکترون های پیوندی و ناپیوندی در ترکیب های آلی  نکته:

×  تعدادC) = تعداد−𝑒 پیوندی  4)  +  (H تعداد × 0)  + (O تعداد ×  2)  +  (Nتعداد  ×  2) 

× تعداد O) = تعداد−𝑒 ناپیوندی  4)  +  (Nتعداد  ×  2) 

تعداد جفت  −𝑒 پیوندی = تعداد پیوند کوواالنسی  =
تعداد−𝑒 پیوندی

2
 

 
 

کوواالنسی در پارازایلن به تعداد الکترون های ناپیوندی در ترفتالیک اسید به تقریب کدام  نسبت تعداد پیوند مثال:

 است؟
 
 
 
 
 
 

 

 اسیدهای آلی )کربوکسیلیک اسیدها(:

 

 هستند.   (COOH−)دارای عامل اسیدی یا گروه کربوکسیل 

 RCOOHنام کلی: آلکانوئیک اسید         فرمول کلی: 

      𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻    ,          𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻          ,        تک عاملی:

 بنزوئیک اسید                   اتانوئیک اسید         متانوئیک اسید                   
 

 

 دو عاملی: 

 بنزن دی اوییک اسید( -4و0) ترفتالیک اسید                   

 𝐶𝑛𝐻2𝑛+0𝐶𝑂𝑂𝐻    یا          𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2    : هفرمول کلی اسیدهای آلی تک عاملی با زنجیر سیر شد

 بر ناقطبی )زنجیر کربنی( غلبه کرده و در آب محلولند. (COOH)بخش قطبی  کربن 5تا  در اسیدهای آلی 

 حل نمی شوند. اسیدهای آلی با زنجیر بلند کربنی را اسید چرب می گویند. اسیدهای چرب در مجموع ناقطبی اند و در آب

                                                                                                                       
             تولید می کنند. +𝐻هستند و در آب به مقدار کمی یون  اسیدهای ضعیفیاسیدهای آلی 

 

𝐶𝑂𝑂𝐻 

𝐶𝑂𝑂𝐻 𝐻𝑂𝑂𝐶 
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مول بخار آب حاصل شده است. جرم     2/2م اسید چرب تک  املی با زنویر سیر شده    گر 101بر اثر سوختن کامل   تست: 

 (O = 11, C = 10, H = 1)مولی پاک کننده صابونی جامد حاصل از آن چقدر است؟

0 )264                      2 )224                     2 )206                             4 )242 

      

 

 

 

 

 

 

 ا:استره

 هستند. (− 𝐶𝑂𝑂 −)دارای عامل استری 

 ′RCOOR فرمول کلی:
 آلکیل آلکانوات  نام کلی:

 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2فرمول کلی استر تک عاملی با زنجیر سیر شده: 

 .هم بخش قطبی و هم بخش ناقطبی دارند 

 از واکنش اسیدهای آلی با الکل ها تولید می شوند:

 
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝑅’𝑂𝐻 ⇌ 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅′ + 𝐻2𝑂 

 آب           استر                 الکل           اسید آلی                                                                                                                         

 
  4کاتالیزگر این واکنش اسیدهای قوی مثلSO2H .است 
 
 

 است. فرمول مولکولی اسید چرب سازنده آن، کدام است؟ C22H122O1روغن زیتون، استری با فرمول مولکولی   تست:

 (10)توربی خارج 

0 )𝐶00𝐻22𝑂   

2 )𝐶00𝐻24𝑂2              

2 )𝐶05𝐻25𝑂   

4 )𝐶05𝐻25𝑂2 

 
 

 

سیدچرب به فرمول  هر مولکول اتیلن گلیکول حداک ستری به    𝐶22𝐻40𝐶𝑂𝑂𝐻ثر با ......... مولکول ا واکنش داده و ا
 فرمول ................... حاصل می شود

 

+H
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ل تشکیل شده انحالل پذیری کمی   ، الک، در محیط اسیدی  0O10H 1Cاگر از آبکافت یک استر با فرمول مولکولی   تست:

 شده  به هر نسبتی در آب حل شود، الکل و اسید سازندة این استر کدامند؟در آب داشته باشد و اسید تولید 

 (11) توربی خارج 
 ( اتانوییک اسید ، هپتانول0
 ( هپتانوییک اسید ، اتانول2
 ( هگزانوییک اسید ، پروپانول2
 ( پنتانوییک اسید  ، بوتانول 4
 

  استرهای سنگین )استرهای بلند زنجیر(:

      ..                                      ستری آن ها، زنجیر بلند کربنی وصل استبه کربن هر عامل ا -0

  بخش ناقطبی بزرگی دارند که بر بخش قطبی غلبه می کند. -2

 در آب حل نمی شوند.  -2

 ن شتر(است. )چربی کوها 𝐶97𝐻002𝑂6و فرمول آن  شکل روبه رو مربوط به یک استر سنگین سه عاملی است

 کربنه هستند. 00کربنه و اسیدهای سازنده آن یکسان و  2الکل سازنده آن 

 0+ )استر سه عاملی(  𝐻2𝑂2 → 0+ )الکل سه عاملی(  2)اسید چرب( 

   𝐶97𝐻002𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶2𝐻0𝑂2 + 2𝐶00𝐻26𝑂2 
 
 

  چربی ها:

 ای آلی بلند زنجیر( و استرهای سنگین)اسیده اسیدهای چربمخلوطی از  -0

 ناقطبی اند -2

 در آب حل نمی شوند. -2

  صابون:

 نمک اسیدهای چرب )نمک کربوکسیلیک اسیدهای بلند زنجیر( -0

  +𝑅𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎اسیدهای چرب =  نمک سدیمجامد:  -2

𝑅𝐶𝑂𝑂−𝑁𝐻4یا  +𝑅𝐶𝑂𝑂−𝐾اسیدهای چرب =  نمک پتاسیم یا آمونیوممایع:  -2
+ 

 

  آبکافت استر سنگین:

𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶 − 𝑅 
 

 

CH − 𝑂 − 𝐶 − 𝑅           +    2𝐻2𝑂     →   2𝐶2𝐻0𝑂2   +   2𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 
 

 

𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶 − 𝑅 

n 

n 

n 

=
 

=
 

=
 

O 

O 

O 
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 صابون جامد: 

 NaOHبا  از گرم کردن مخلوط روغن های گوناگون گیاهی یا جانوری )مانند روغن زیتون، نارگیل و دنبه( -0

 واکنش تهیه: -2

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅’        +        𝑁𝑎𝑂𝐻         →   𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 +  𝑅’𝑂𝐻 
 

   تک عاملی استر    سدیم هیدروکسید         صابون             الکل  

 

 0عاملی( 2+ )استر  NaOH2 →مول صابون  2+  0عاملی( 2)الکل 

 

  𝐶𝑛+0𝐻2𝑛+0𝑂2𝑁𝑎یا  𝐶𝑛𝐻2𝑛+0𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎شده:  فرمول همگانی صابون جامد با زنجیر سیر -2

 است.   𝐶00𝐻29𝑂2𝑁𝑎شکل زیر مربوط به صابون جامد  به فرمول 

 
 

 

 کربنه که زنویر آن سیرشده است کدام است؟ 12فرمول صابون جامد  تمرین:

 

 

 

 کربنه است کدام است؟ 12و دارای زنویر سیرشدة  فرمول صابون مایعی که فاقد  نصر فلزی است تمرین:

 

 

 

 اتم هیدروژن است کدام است؟ 32فرمول صابون مایعی که دارای فلز قلیایی و  تمرین:

 

 

 

 اتم هیدروژن است کدام است؟ 32فرمول صابون مایع نیتروژن داری که دارای  تمرین:
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 طبقه بندی ماده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناخالص یا مخلوط

 )ذرات سازنده شبیه 

 هم نیستند(

 

 ماده

 

 Ne,He ,…تک اتمی: 

 

,𝑃4…چند اتمی:  𝑂2 

 

,K𝑁𝑂2یونی:  𝑁𝐻4𝐶𝑙,NaCl 

 

,𝐶02𝐻0مولکولی:  𝐶𝐻4, 𝐻2𝑂 

 

  مولکول
 یکسان

 

 خالص

 
 )بیش از یک نوع اتم(  ترکیب

 

 عنصر )یک نوع اتم( 

 

  اتم
 یکسان

 

یون  

 یکسان

 

 جامد: سکه طال
 

 گاز: هوا

 

 دریا ، آبمایع: آب قند، گالب

 

سوسپانسیون )ذرات معلق جامد  

 در مایع که ته نشین می شود(

 

 کلوئید )توده های مولکولی با اندازه

های متفاوت و ظاهری کدر یا مات(:  

 شیر، سس مایونز، ژله، رنگ پوششی

 

 خاکشیر

 
 معده شربت

 

 مخلوط همگن یا محلول

)حالت فیزیکی و خواص   

شیمیایی در همه جای آن  

 یکسان(

 
 مخلوط ناهمگن

)حالت فیزیکی و خواص شیمیایی یا هر دو آن   

آب گل  -آب و روغن -ها متفاوت( )آب و یخ

 آلود(
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 نوع مخلوط

 وی گی

 

 محلول
 

 کلوئید
 

 سوسپانسیون

مولکول های بزرگ یا توده های  مولکول یا یون ذره های سازنده

 مولکولی یا یونی

 ذره های ریز ماده

 

 ناپایدار )ته نشین می شود( پایدار )ته نشین نمی شود( پایدار )ته نشین نمی شود( پایداری

 اهمگنن ناهمگن همگن همگن بودن

 نور را پخش می کند نور را پخش می کند مسیر عبور نور مشخص نیست رفتار در برابر نور

 سوسپانسیون <کلوئید  <محلول  میزان پخش نور:

 سوسپانسیون <کلوئید  <محلول اندازه ذرت: 

     
 
 
 
 

 
 
   
 

 

 

مخلوط آب و روغن ناپایدار است. اما اگر مقداری صابون به این مخلوط اضافه کنید و آن را به هم بزنید یک مخلوط   توجه:

ولی در واقع ناهمگن استتتت و حاوی توده های مولکولی با اندازه های       به ظاهر همگن اسدددت  پایدار ایجاد می شتتتود که     

 کلوئید پایداری از روغن و آب ایجاد می کند.در واقع صابون  می گویند. کلوئیدمتفاوت است که به آن 

 

ا زیرا در برخی خواص شبیه محلول ه رفتار کلوئیدها را می توان رفتاری بین سوسپانسیون و محلول ها در نظر گرفت.

 و در برخی خواص شبیه سوسپانسیون ها هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 بوالقاسمی تهیه و تنظیم : دکتر بیژن ا                                                    0011جلسه اول نکته و تست 

29 

 

 

 مولکول های صابون دو بخش دارند:

 (−𝐶𝑂𝑂 −)آب حل می شود. ←ست آب دو ←بخش قطبی صابون( 0

 در چربی حل می شود. )زنجیر هیدروکربنی(←آب گریز یا چربی دوست ←بخش ناقطبی صابون ( 2

مولکتتول هتتای صتتابون پتتاک کننتتده مناستتبی بتترای چربتتی هتتا بتته شتتمار متتی رونتتد. زیتترا صتتابون ستتبب پراکنتتده               

 شدن چربی در آب می شود.

 

 

 

در آب، کتتتاتیون و آنیتتتون آن از هتتتم جتتتدا متتتی شتتتوند. کتتتاتیون نقتتتش      بتتتا وارد شتتتدن صتتتابون  توجتتته:

 باقی می ماند. (aq)یون ناظر )تماشاگر( را دارد و به حالت آب پوشیده 

 

 

 کاتیون صابون در حالت فیزیکی صابون اثر دارد ولی در پاک کنندگی آن نقشی ندارد. نکته:

 

 

  مراحل پاک شدن لکه چربی یا روغن با صابون:

 به دلیل برقراری جاذبه بین آب با بخش قطبی یا آب دوست صابون ←دن صابون در آب حل ش .0

 به دلیل برقراری جاذبه بین چربی یا روغن با بخش ناقطبی یا آب گریز صابون ←حل شدن صابون در چربی یا روغن  .2

 لکول های آب و چربی قرارپراکنده شدن کم کم چربی یا روغن در آب توسط صابون. )در واقع صابون مانند پلی بین مو .2

 می گیرد.(

 

چون بخش ناقطبی صتتابون )زنجیر هیدروکربنی( با چربی و روغن جاذبه برقرار می کند بخش ناقطبی صتتابون   توجه:

با آب جاذبه برقرار  می کند پس     (−COO −)داخل قطره چربی قرار می گیرد و چون بخش قطبی که بار منفی دارد    

 ی یا روغن بار منفی دارد.سطح بیرونی قطره چرب

 

 بخش ناقطبی
 )آب گریز( 

 بخش قطبی

 )آبدوست( 
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هر اندازه صتتتابون بتواند مقدار بیش تری از آالینده و چربی را بزداید، قدرت پاک کنندگی     قدرت پاک کنندگی صاااابون:   

 بیش تری دارد. در واقع صابون همه ی لکه ها را به یک اندازه از بین نمی برد.

 

 

 

 

 

 

 عوامل مؤثر بر قدرت پاک کنندگی صابون:

 پارچه: نخی بهتر از پلی استر            ( نوع 0

 ( دما: باال باشه بهتره               2

 ( نوع آب )نوع و غلظت نمک های آب(: آب معمولی بهتر از آب سخت              2

 ( نوع و مقدار صابون: آنزیم دار بهتر از بدون آنزیم4

قدرت پاک کنندگی صتتتابون را کاهش می دهد. زیرا این یون ها با آنیون  در آب، +𝐶𝑎2و  +𝑀𝑔2وجود برخی یون ها مانند 

 صابون رسوب تشکیل می دهند.

 

𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 2𝑅𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔(𝑠) + 2𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+   

𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝑅𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎(𝑠) + 2𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+   

 

 

صابون روی آن ها برجای می ماند         ستن لباس با  ش سفیدی که پس از  سوب هایی        ←لکه های  شکیل چنین ر شانه ای از ت ن

 است.

سخت           سیم و منیزیم دارند. چنین آب هایی به آب  شمگیری از یون های کل ستند، مقادیر چ شور ه آب دریاها و آب مناطق کویری که 

ت به خوبی کف نمی کند و قدرت پاک کنندگی آن کاهش می یابد. به همین دلیل قدرت پاک کنندگی معرود اند. صتتابون در آب ستتخ 

  صابون در آب چشمه )که معموال آب شیرین است( بیش تر از آب دریا است.

 

مقداری بیش تری  𝑀𝑔𝐶𝑙2کمتر است. به همین دلیل در ظرد حاوی نمک  2𝐶𝑎(𝑅𝐶𝑂𝑂)از  2𝑀𝑔(𝑅𝐶𝑂𝑂)انحالل پذیری  توجه:

 از صابون رسوب کرده و ارتفاع کف کمتر است.

 

 

 𝑀𝑔
𝐶𝑎 یا+2

2+  

 ارتفاع کف
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 جزو حذفیات:*

 .با افزایش دما، قدرت پاک کنندگی صابون افزایش و درصد لکه باقی مانده کاهش می یابد 

 

 
 

 .افزودن آنزیم به صابون قدرت پاک کنندگی صابون را افزایش و درصد لکه باقی مانده را کاهش می دهد 

 

 تغییر دما بیش تر است. 02 ℃قدرت اثر آنزیم نسبت به  نکته:

 

میتتتزان چستتتبندگی لکتتته هتتتای چربتتتی روی پارچتتته هتتتای گونتتتاگون یکستتتان نیستتتت متتتثال میتتتزان چستتتبندگی لکتتته چربتتتی       

دارنتتتد و نستتتبت بتتته  OH–روی پارچتتته نختتتی کمتتتتر از پارچتتته پلتتتی استتتتر استتتت. زیتتترا پارچتتته هتتتای نختتتی مقتتتدار زیتتتادی    

 بیش تری دارند.پلی استر قطبیت 

بتته همتتین دلیتتل قتتدرت پتتاک کننتتدگی صتتابون در پارچتته نختتی بتتیش تتتر از پلتتی استتتر استتت و درصتتد لکتته بتتاقی مانتتده                  

 در پارچه نخی کمتر از پلی استر است.

  :                          نخ

                     پلی استر:

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 باقی مانده : درصد لکه                                                                                                                                                                                                      

 
 

 دما

 درصد لکه باقی مانده

صابون آنزیم 
دار با پارچه 

در دمای  نخی
℃42      

صابون آنزیم 
دار با پارچه 
نخی در دمای 

℃22     

صابون آنزیم 
با پارچه دار 

پلی استر    
در دمای 

℃42    

 صابون بدون
با  آنزیم

پارچه نخی در 
    42℃دمای 

 صابون بدون
با  آنزیم

پارچه نخی در 
    22℃دمای 

 صابون بدون
با  آنزیم
پلی پارچه 
در  استر
    22℃دمای 

> > > = > 

 گلوکز:
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 راست به چو کدامند؟به ترتیب از  yو  xبا توجه به نمودارهای زیر، متغیرهای  تست :

 

 

 

         

                                                                                                                     

x                                                            y                             

 غلظت یون کلرید -( درصد پلی استر پارچه2   یون کلرید غلظت -( دما0

 غلظت یون منیزیم -( درصد پلی استر پارچه4   غلظت یون منیزیم -( دما2

 

 

 

گرم سدیم   032متر مکعب محلول کلسیم کلرید حل می کنیم. اگر در نهایت   02/1مقداری صابون جامد را در   تست :

گرم بر میلی  0/1است؟ چگالی محلول کلسیم کلرید را    ppmدر محلول اولیه چند تولید شود،  غلظت کلسیم کلرید    کلرید

 (Na = 03, Cl = 32/2, Ca = 22) لیتر در نظر بگیرید.
2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2 → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙  

0 )222                         

2 )92    

2 )022                 

4 )02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ده
مان
ی 
باق
ه 
لک
د 
رص
د

 

ف
ع ک

تفا
ار
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  چالش تولید صابون:
 نیاز به چربی زیاد  -0

 به خوبی عمل نکردن در همه شرایط -2

 

شیمی دان ها به دنبال              شد تا  سبب  سوی دیگر  ضه آن از  سو و کاهش عر صابون و کاربردهای آن از یک  ضای جهانی برای  افزایش تقا

 ده های جدیدی باشند که:پاک کنن

 قدرت پاک کنندگی زیادی  -0

 تولید به میزان انبوه -2

 قیمت مناسب -2

 ساختاری شبیه صابون -4

  تا این که توانستند از بنزن و دیگر مواد اولیه پتروشیمی مواد پاک کننده ای به نام پاک کننده های غیرصابونی تولید کنند. به فرمول:

 کاتیون                   آنیون                                                                                                                                       

R                                   𝑆𝑂2
−𝑁𝑎+  یا R - 𝐶6𝐻4 − 𝑆𝑂2

−𝑁𝑎+ 

 

 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+0اک کننده غیرصابونی با زنجیر هیدروکربنی سیر شده:         فرمول همگانی پ − 𝐶6𝐻4 − 𝑆𝑂2
−𝑁𝑎+  

 
 
 

 

  

 

 فرمول ساختاری پاک کننده غیرصابونی مدل فضا پرکن پاک کننده غیرصابونی     

 

که به یک حلقه بنزنی   (𝐶02𝐻29)عی استتت کربنه بدون شتتاخه فر 02این ترکیب دارای زنجیر هیدروکربنی ستتیر شتتده ی  

𝑆𝑂2دارای 
 است. 𝐶00𝐻25𝑆𝑂2𝑁𝑎یا  𝐶02𝐻29𝐶6𝐻4𝑆𝑂2𝑁𝑎متصل است. فرمول این پاک کننده غیرصابونی  −

                   
                                                         

 

 بخش قطبی

 )آبدوست( 

 بخش ناقطبی
 →محلول در آب )آب گریز( 

 ا روغنچربی ی محلول در←

 𝐶𝐻2(𝐶𝐻2)𝑛 
 

 بخش قطبی

 )آبدوست( 

𝑆𝑂2
−𝑁𝑎+ 

 بخش ناقطبی
 )آب گریز( 
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 کربن است کدام است؟ 02فرمول پاک کنندة غیر صابونی با زنویر سیرشده که دارای  ن:تمری

 

 

 

 کربنه و سیرشده است کدام است؟ 13فرمول پاک کنندة غیر صابونی که زنویر هیدروکربنی آن  تمرین:

 

 

 

 ست؟اتم هیدروژن است کدام ا 33فرمول پاک کنندة غیر صابونی با زنویر سیرشده که دارای  تمرین:

 

 
 

 

                                            با توجه به شکل زیر، چند  بارت درست است؟تست : 

 
𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)𝑛     𝑆𝑂3𝑁𝑎 

 

 آ( دارای پیوندهای یونی، اشتراکی، فلزی و جاذبة وان دروالسی است.

 ی خواهد داشت.پیوند اشتراک 97کربن باشد،  05( اگر این ترکیب دارای ب

در اوکتان باشد، تعداد اتم های کربن آن دو برابر تعداد اتم  Hواحد بیش تر از اتم های  00در آن  H( اگر شمار اتم های پ

 های بنزن خواهد بود.

 ( از مواد پتروشیمیایی طی واکنش های پیچیده در صنعت تولید می شود.ت

0 )4   2 )2   2 )2   4 )0 

 

 

 ه شکل رو به رو چند عبارت درست است؟با توجه ب تست :

 اتم هیدروژن است. 25مدل فضا پرکن یک استر سنگین است و دارای  (آ

 دارای پیوند یونی و کوواالنسی است و فاقد پیوند دو گانه است. (ب

 باعث تشکیل نیروهای جاذبه بین مولکولی از نوع وان دروالسی می گردد. Aبخش  پ(

 را می سازد. ست آنسر آب دو Bبخش  ت(

0)0                                    2)2                                   2)2                                       4 )4 
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 شباهت پاک کننده های صابونی و غیرصابونی:

 هر دو خاصیت پاک کنندگی دارند. -0

 دارای دو بخش کاتیونی و آنیونی هستند. -2

 آن ها دارای دو قسمت قطبی و ناقطبی است. بخش آنیونی -2

 نسبت کاتیون به آنیون آن ها برابر یک است. -4

 دارای دو بخش قطبی و ناقطبی اند. -9

 بلند دارند که بخش ناقطبی )آب گریز یا چربی دوست( آن ها را تشکیل می دهد. (R)زنجیر هیدروکربنی  -6

 هم در آب و هم در چربی حل می شوند. -7

 م کنش ذره ای عمل می کنند.هر دو بر اساس بره -0

 سطح بیرونی لکه چربی یا روغن که توسط این پاک کننده ها در آب پخش شده است دارای بار منفی است. -5

 آزاد می کنند. −𝑂𝐻را آبی می کنند چون خاصیت بازی دارند و در آب یون  PHرنگ کاغذ  -02
 

 تفاوت پاک کننده های صابونی و غیرصابونی:
    .غیرصابونی حلقه بنزنی )آروماتیکی( دارندپاک کننده های  -0

  a                                                                                                                            COONn)2(CH2CH          
                                                                                                                                                              

𝐶𝑂2پاک کننده های غیرصابونی به جای گروه  -2
𝑆𝑂2، گروه −

     Na2SO4H6Cn)2(CH2CH                      دارند. −

                                       

 ده های غیرصابونی بخش قطبی سنگین تری دارند. )با کاتیون مشابه(پاک کنن -2

پاک کننده های غیرصابونی از مواد اولیه پتروشیمیایی مثل بنزن طی واکنش های پیچیده در صنعت تولید می شوند.  -4

 در حالی که صابون منشأ گیاهی یا جانوری دارد.

 ارند.پاک کننده های غیرصابونی قدرت پاک کنندگی بیش تری د -9

پاک کننده های غیرصابونی در آب های سخت نیز خاصیت پاک کنندگی دارند. زیرا با یون های موجود در این آب  -6

 ها رسوب نمی دهند.
 

جرم مولی نو ی صابون جامد با زنویر هیدروکربنی سیر شده با جرم مولی یک پاک کننده غیرصابونی به فرمول   تست :

Na2SO4H6RC مار پیوندهای برابر است. تفاوت شH –C  در این دو پاک کننده کدام است؟ 

(H = 1, C = 10, O = 11, Na = 03, S = 30) 

0 )0    

2 )5    

2 )02    

4 )02 
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 جزو حذفیات:*

 سال قدمت، معرود ترین صابون سنتی ایران 092معرود به صابون مراغه بیش از  صابون طبیعی:

سوزآور      تهیه آن:  سود  شانند و پس از     (NaOH)پیه گوسفند و  ساعت می جو را در دیگ های بزرگ با آب برای چندین 

 قالب گیری آن ها را در آفتاب خشک می کنند.

 برای موهای چرب استفاده می شود. (pH > 7)افزودنی شیمیایی ندارد. به دلیل خاصیت بازی 

شهرهای دیگر مان       222ساالنه حدود   شود. در  شهر مراغه تولید می  صابون در  سنتی     تن  صابون  شتیان، رودبار و ... نیز  ند آ

 تولید می شود.

 
 

 انواع صابون های جدید )با افزودنی شیمیایی(:

 از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی ←صابون گوگردار 

 افزایش خاصیت ضد عفونی کنندگی و میکروب کشی ←صابون کلردار 

 ب سخت و عدم تشکیل رسوب و ایجاد لکهافزایش قدرت پاک کنندگی در آ ←شوینده فسفات دار 

 بیماری تنفسی و عوارض پوستی   موجب← مصرف زیاد شوینده و تنفس بخار آن 

 شوینده مالیم، طبیعی و مناسب ←برای حفظ سالمت بدن و محیط زیست 

بروز   مالشتتوینده باید مالیم، طبیعی و مناستتب باشتتد. هر چه قدر افزودنی شتتیمیایی آن بیش تر باشتتد، احت     توجه:

 عوارض جانبی بیش تر است.

 

 

 

عمل می کنند و وارد واکنش   براسدداب برهم کنش میان ذره هاپاک کننده های صتتتابونی و غیرصتتتابونی  نکته:

 شیمیایی نمی شوند.
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 پاک کننده های خورنده:

 عالوه بر برهم کنش های بین ذره ای، با آالینده ها واکنش شیمیایی می دهند.  -0

رستتوب تشتتکیل شتتده بر روی دیواره کتری، لوله ها، آب راه ها و دیگ های بخار آن چنان به این ستتطح ها می   :توجه

چستتبند که با صتتابون و پاک کننده های غیرصتتابونی پاک نمی شتتوند. برای زدودن این رستتوب ها به پاک کننده های   

شیمیایی بدهند و آن ه   ست که بتواند با  آن ها واکنش  شسته   خورنده نیاز ا ا را به فراورده هایی تبدیل کنند که با آب 

 شوند.

  و سفید کننده ها (NaOH)(، سدیم هیدروکسید HCl(aq)جوهر نمک )هیدروکلریک اسید، مانند  -2

 از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارند.  -2

  نباید با پوست تماس داشته باشند.-4

                                 
 

 

 نوعی پاک کننده:  توجه:

 

 به شکل پودر  -0

 مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم  -2

 برای باز کردن مجاری مسدود شده در برخی وسایل و دستگاه های صنعتی -2

خاصتتیت بتتازی دارد و در واکتتنش بتتا چربتتی هتتا و روغتتن هتتا متتوادی هماننتتد صتتابون تولیتتد متتی کننتتد. متتوادی کتته   -4

 کننده هستند.   در آب حل شده و خود پاک

 واکنش این مخلوط با آب گرماده است -9

باعتتث افتتزایش ستترعت شتتده در نتیجتته قتتدرت پتتاک    اوالگرمتتای آزاد شتتده باعتتث افتتزایش دمتتا افتتزایش دمتتا    -6

افتتزایش دمتتا ستتبب ذوب شتتدن چربتتی هتتا شتتده در نتیجتته شتتناور شتتده و    ثانیدداکننتتدگی بتتیش تتتر متتی شتتود.  

 شکسته می شوند.  

بتتا ایجتتاد فشتتار و رفتتتار مکتتانیکی، بتتاز کتتردن مجتتاری را تستتهیل  متتی کنتتد. هنگتتام    تولیتتد گتتاز در ایتتن واکتتنش -7

 عبور از البه الی مواد، خلل و فرج ایجاد می کند و آن ها را سست تر می کند.

 آب  + مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید →گرما+ فراورده های دیگر+  گاز هیدروژن
 

           

  ایجاد فشار      تولید صابون    ذوب شدن چربی ها     اک کنندگیافزایش پ   
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برای باز کردن مواری مسدود شده از چربی ها استفاده می شود که مطابق الگوی زیر واکنش  Aاز پاک کننده پودری  تست:

 می دهد. چند  بارت نادرست است؟

A پاک کننده   + x → y سایر فرآورده ها + گاز  

 می باشد. 02و  0مخلوطی همگن از ترکیب های عنصرهای گروه  Aاک کننده پ -آ

 مولکولی قطبی و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارد. xماده  -ب

 مولکولی ناقطبی و فراوان ترین عنصر سازنده جهان است. yماده  -پ

 نمودار انرژی به پیشرفت این واکنش به صورت روبه رو است: -ت

 اورده های این واکنش خاصیت پاک کنندگی داشته و خاصیت بازی دارند.سایر فر -ث

0 )2   2 )0   2 )2   4 )2 
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 تکالیف جلسه اول:

 درست یا نادرست بودن  بارت های زیر را مشخم کنید.

ه می ی استفادت چند هزار سال پیش از میالد، انسان ها به همراه آب از موادی شبیه به صابون امروزی برای نظافت و پاکیزگ0

 کردند.

 ت اگر ظرد های چرب را به خاکستر آغشته کرده و سپس با آب سرد شست و شو دهند، آسان تر تمیز می شوند.2

 ت وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت شایع می شود.2

 دی و همگانی است.ت ساده ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از وبا، رعایت بهداشت فر4

ت شاخص امید به زندگی نشان می دهد با توجه به خطراتی که انسان ها در طول زندگی با آن مواجه هستند، به طور میانگین 9

 چند سال در این جهان زندگی می کنند.

 ت با گذشت زمان، امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است.6

 سال است. 72تا  62تر مردم جهان در حدود  ت امروزه امید به زندگی برای بیش7

 ت امید به زندگی در کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای یک کشور نیز با هم تفاوت دارد.0

 ت آالینده ها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، نمونه ماده یا یک جسم وجود دارند.5

 چربی و مواد غذایی روی لباس ها و پوست بدن آالینده هستند.گل و الی آب، گرد و غبار هوا، لکه های  -02

 اگر ذره های سازنده حل شونده با مولکول های حالل جاذبه های مناسب برقرار کنند، حل شونده در حالل حل می شود. -00

 .دارند (OH-)عسل حاوی مولکول های قطبی است که در ساختار خود شمار قابل توجهی گروه هیدروکسید  -02

وقتی عسل وارد آب می شود، مولکول های سازنده آن با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار می کنند و در سطح  -02

 آن پخش می شوند.

 آب پاک کننده مناسبی برای لکه های شیرینی مانند آب قند، شربت آبلیمو و چای شیرین است. -04

 لند زنجیر هستند.چربی ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای ب -09

 صابون های مایع، نمک پتاسیم یا آلومینیوم اسیدهای چرب هستند. -06

صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن های گوناگون یا چربی مانند روغن زیتون، نارگیل و پیه با سدیم هیدروکسید  -07

 تهیه می کنند.

بوده  RCOONaهمگانی این نوع صابون ها که جامد هستند، صابون را می توان نمک سدیم اسید چرب دانست. فرمول  -00

 یک زنجیر هیدروکربنی بلند است. Rکه در آن 

 هر گاه مخلوط مقداری صابون و آب را هم بزنید، مولکول های صابون در سرتاسر مخلوط پخش می شوند. -05

 صابون ماده ای است که هم در آب و هم در چربی حل می شود. -22
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 نقش کم رنگی در زندگی ما دارند. مخلوط ها -20

 اغلب موادی که در زندگی روزانه با آن ها سروکار داریم، از مخلوط دو ماده تشکیل شده اند. -22

 آب دریا، هوا، نوشیدنی ها، انواع رنگ ها، سرامیک ها، چسب ها، شوینده ها و داروها همگی محلول هستند. -22

 مخلوط ها خواص یکسانی دارند. -24

 را عبور نمی دهد. رسولفات در آب همانند شربت معده نو (II)مخلوط مس  -29

 شکل روبه رو کلوئید پایدار شده آب و روغن با استفاده از صابون را نشان می دهد که به ظاهر همگن است: -26

 در محلول و کلوئید رفتار یکسانی دارد.نور  -27

 ا نشان می دهد:شکل روبه رو نمونه ای از یک سوسپانسیون ر -20

 

 رفتار کلوئیدها را می توان رفتاری بین سوسپانسیون و محلول ها در نظر گرفت. -25

 مولکول های صابون، پاک کننده مناسبی برای چربی ها به شمار می رود. -22

 هر اندازه صابون بتواند بیش تر در آب حل شود، قدرت پاک کنندگی بیش تری دارد. -20

 همه لکه ها را به یک اندازه از بین ببرد. صابون می تواند -22

 قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا و آب چشمه یکسان است. -22

آب دریا و آب های مناطق کویری که شور هستند، مقادیر چشمگیری از یون های کلسیم و منیزیم دارند و به آب سنگین  -24

 معرود اند.

29- 𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂2
−𝑁𝑎+ مانند هRCOONa .یک پاک کننده است و قدرت پاک کنندگی بیش تری دارد 

 از نوعی صابون سنتی در تنور نان سنگک برای چرب کردن سطح سنگ ها استفاده می شود. -26

 صابون مراغه افزودنی شیمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازی مناسب برای موهای چرب استفاده می شود. -27

 درت پاک کنندگی مواد شوینده، به آن ها نمک های فسفردار می افزایند.برای افزایش ق -20

 همراه است. 𝐻2واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب گرماده و با تولید گاز  -25

 .دسدیم هیدروکسید و سفید کننده ها از نظر شیمیایی فعال هستند و برخالد جوهر نمک خاصیت خورندگی ندارن -42

 بر اساس برهم کنش میان ذره ها عمل می کنند. RCOONaصابون های با فرمول  -40

برای باز کردن لوله ها و مسیرهایی استفاده می شود که بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی  NaOHو  Alاز مخلوط پودر  -42

 ها بسته شده اند.

 می آورند. را به رنگ قرمز در pHمحلول جوهرنمک و محلول سود کاغذ  -42

 رسوب تشکیل شده بر روی دیواره ی کتری، لوله ها، آب راه ها و دیگ های بخار با صابون زدوده نمی شود. -44
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تولید  𝐻2و هم در واکنش با مخلوط سدیم هیدروکسید و آب، گاز  HCl (aq)آلومینیم فلزی است که هم در واکنش با  -49

 می کند.

 را آبی می نماید. pHخاصیت بازی داشته و کاغذ  صابون برخالد سرکه ی سفید -46

 

 با توجه به شکل روبه رو:

 این ساختار از دستة چربی هاست. -47

 این ساختار می تواند متعلق به روغن زیتون باشد. -40

 نیروی جاذبة بین مولکولی غالب آن از نوع پیوندهای هیدروژنی است. -45

 است. 𝐶97𝐻002𝑂6د زنجیر با فرمول مولکولی این ساختار مربوط به یک استر بلن -92

 است. 𝐶2𝐻0𝑂2فرمول مولکولی الکل سازنده ی این مولکول، به صورت  -90

 اتم کربن می باشد. 00عاملی است و اسید سازنده ی آن دارای  2این ترکیب یک استر  -92

 ون تهیه کرد.از گرم کردن آن با سدیم هیدروکسید می توان صاب -92

 وجود دارد. 𝐶𝐻2گروه  90در ساختار این استر در مجموع  -94

 در واکنش مخلوط آلومینیوم و سود با آب منفی است. Qعالمت  -99

 است. 𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂2𝑁𝑎فرمول مولکولی همة  پاک کننده های غیر صابونی به شکل  -96

 آّب های غیرسخت خاصیت پاک کنندگی دارد.در  RCOONaهر ترکیبی به فرمول کلی  -97

 میزان مقاومت وازلین در برابر جاری شدن، بیشتر از روغن زیتون است. -90

 تولید می شود. O2Hمول  02/2گرم وازلین  76/0از سوختن کامل  -95

دة لی پاک کننیک پاک کنندة صابونی جامد و یک پاک کنندة غیر صابونی یکسان باشند، جرم مو Rاگر گروه های  -62

 کمتر از پاک کنندة غیر صابونی می باشد.  g/mol 002صابونی

در ساختار یک پاک کنندة صابونی بدون شاخة فرعی، تعداد اتم های کربنی که به هیدروژن متصل نیستند، برابر این  -60

 تعداد در پاک کنندة غیر صابونی بدون شاخة فرعی است.

 ی است.صابون نوعی ترکیب یونی دوتای -62

 مخلوط آب، روغن و صابون، نوعی کلویید است که دارای توده های مولکولی با اندازه های متفاوت است. -62

𝑆𝑂2در ساختار پاک کننده های غیر صابونی، حلقة بنزن و آنیون  -64
 وجود دارد. −

ش بیشتر باشد، کارایی بیشتری خواهد در پاک کنندة خورنده هرچه قدر مقدار گاز تولید شده و گرمای حاصل از واکن -69

 داشت.
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𝐶پاک کنندة غیر صابونی پیوند  -66 − 𝑂  .ندارد 

 اوره همانند استون توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های خود را دارد. -67

 تعداد عنصرهای سازندة روغن زیتون و اتیلن گلیکول برابر است. -60

 نندة غیر صابونی همیشه از تعداد عنصرهای سازندة صابون بیشتر است.تعداد عنصرهای سازندة پاک ک -65

 را آبی می کنند. PHپاک کننده های صابونی، غیر صابونی و خورنده، رنگ کاغذ  -72

 

 


