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مواد خالص

 ماده ممکن است خالص یا ناخالص باشد. موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند را مواد خالص می نامند. در شکل های زیر 

نمونه هایی از مواد خالص را مشاهده می کنید.

نمک خوراکیآب مقطرمسشکر

مواد ناخالص )مخلوط(

 موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. مخلوط ها ممکن است همگن یا ناهمگن باشند.

 مخلوط ها به حالت جامد، مایع و گاز می توانند باشند. در شکل های زیر انواع مخلوط ها با حالت های فیزیکی متفاوت را مشاهده می کنید.
گازمایعجامد

هوای پاکآب نمکآب و روغنسکه طالآجیل
 یکی از ویژگی های مخلوط این است که اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را حفظ می کنند. به عبارت دیگر خواص مواد 

قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کنند. برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است. هنگامی که این 

مخلوط را می چشیم مزه آن شور است یعنی نمک خاصیت شوری خود را حفظ کرده است. همچنین اگر مقداری آب نمک را روی زمین 

بریزیم جاری می شود که این از ویژگی  آب است. 
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مخلوط ناهمگن

 گفتیم مخلوط ممکن است همگن یا ناهمگن باشد. اگر در مخلوط، مواد به طور غیریکنواخت آمیخته شده باشند، مخلوط را ناهمگن 

می  نامیم. مانند آجیل یا آب گل آلود. یک نمونه دیگر از مخلوط های ناهمگن، سوسپانسیون یا تعلیقه نام دارد. تعلیقه مخلوطی ناهمگن 

است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع پراکنده شده اند. 

 در شکل های زیر نمونه هایی از سوسپانسیون ها را مشاهده می کنید. 

شربت خاکشیر و آب لیمودوغ
تخم شربتی

شربت معده آنتی بیوتیک )پادزیست(
)آلومینیوم ام جی اس(

مخلوط همگن )محلول(

 اگر در مخلوط مواد به طور یکنواخت آمیخته شده باشند، مخلوط را همگن یا محلول می نامند مانند آب نمک. 

 هر محلول حداقل از دو جزء حل شونده و حالل تشکیل شده است. حالل ماده ای است که معموالً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد 

و حل شونده را در خود حل می کند. 

 حالل فیزیکی محلول ها ممکن است جامد )مانند آلیاژ(، مایع )مانند نمک در آب( یا گازی )مانند هوا( باشد.

 جدول زیر دسته بندی محلول ها را براساس حالت فیزیکی حالل و حل شونده نشان می دهد. 

مثالحالت فیزیکی اجزای تشکیل دهندهحالت فیزیکی محلول

طالجامد در جامد )آلیاژ( جامد

مایع
جامد در مایع
مایع در مایع
گاز در مایع

نمک در آب
الکل در آب
نوشابه گازدار

هوای پاکگاز در گازگاز

 خواص محلول ها بستگی به مقدار حالل و حل شونده دارد. به عنوان مثال در هر یک از بشرهای زیر 100 میلی لیتر آب وجود دارد و 

در هر بشر به ترتیب 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 گرم کات کبود ریخته ایم. 

همانطور که مشاهده می کنید هر چه مقدار کات کبود در آب افزایش می یابد، محلول پررنگ تر می شود. 
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دسته بندی مخلوط ها براساس حالت فیزیکی

انحالل  پذیری

 انحالل پذیری به صورت بیش  ترین مقداری که مادة حل شونده می تواند در 100 سی سی حاّلل حل شود تعریف می شود. 

 محلول سیر نشده: محلولی است که در یک دمای معین می تواند مقدار بیشتری از حل شونده را در خود حل کند.
 محلول سیر شده: محلولی است که نمی تواند در یک دمای معین مقدار بیشتری از حل شونده را در خود حل کند. 

   100 گرم آب = 100 میلی لیتر آب = 100 سی سی آب 

میزان حل شدن مواد در آب

 الف( مایع: در محلول های مایع در مایع محدودیتی وجود ندارد و می توان آن ها را به هر مقدار در هم حل نمود. برای مثال الکل به 

هر نسبتی در آب حل می شود. 

 ب( جامد: قابلیت حل شدن نمک ها در آب متفاوت است. مثالً در دمای 20 درجه سلسیوس، حدود 38 گرم نمک خوراکي در 100 میلی لیتر 

آب حل می شود و پس از آن اگر نمکی را به محلول بیفزایید در ته لیوان باقی می ماند. 

 به طور کلی عوامل مؤثر در حل شدن ماده جامد در آب عبارتند از: 

1ـ دما: مقدار حل شدن اغلب مواد جامد در آب با افزایش دما افزایش می  یابد.

2ـ افزایش سطح تماس )خرد کردن(: هر چه حل شونده ریزتر باشد، سریع تر در حاّلل حل می شود. 

3ـ هم  زدن: هم زدن باعث افزایش برخورد اجزای حل شونده با حالل می شود و سرعت حل شدن افزایش می یابد. 

4ـ کاهش فشار: با کاهش فشار، حل شونده بیشتری حل می شود. البته اثر فشار بسیار ناچیز است. 

 پ( گازها: عوامل مؤثر در انحالل پذیری گازها در آب عبارتند از: 

1ـ کاهش دما: مقدار حل شدن گازها در آب با کاهش دما افزایش می یابد. 

2ـ افزایش فشار: با افزایش فشار انحالل پذیری گازها در آب افزایش می یابد. 
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اسید و باز

 برای تشخیص اسید یا باز بودن یک ماده از کاغذی به نام کاغذ پی اچ )PH( استفاده می کنند. هنگامی که کاغذ PH را به ماده ای 

آغشته می کنیم رنگ آن تغییر می کند. 

 PH ویژگی هامیزان

0 تا 7

خاصیت اسیدی دارند

کاغذ PH را به رنگ قرمز در می آورند

مزه ترش دارند

مثال: آب لیمو ـ آب پرتقال 

7

ماده خنثی است

کاغذ PH را به رنگ سبز در می آورند

مثال: آب مقطر ـ نمک خوراکی

7 تا 14

خاصیت بازی دارند

کاغذ PH را به رنگ آبی در می آورند

مزه تلخ دارند

مثال: شیر ـ مایع ظرفشویی

   هر چه از 7 به سمت صفر پیش برویم اسید قوی تر و هر چه از 7 به سمت 14 پیش برویم باز قوی تر خواهد شد.

جداسازی اجزای مخلوط

 در برخی موارد الزم است مواد تشکیل دهنده مخلوط را از یکدیگر جدا کنیم. برای جداسازی اجزای مخلوط گاهی از روش های ساده 

و گاهی از روش های پیچیده تر استفاده می شود. برخی از دستگاه های جداسازی عبارتند از: 

1( دستگاه سانتریفیوژ )گریزانه(: 

 گریزانه دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت باال استفاده می شود. 
یا  مایع  از  جامد  ذرات  جداکردن  برای  را  گریزانه  دستگاه  معموالً  دانشمندان 

تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می گیرند.

یا  از شیر  از چربی و آب است. در صنعت برای جداسازی چربی   شیر مخلوطی 
خوناب )پالسما( از یاخته های خونی از دستگاه گریزانه استفاده می شود.
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2( کمباین: 

دستگاهی است که برای محصوالت دانه دار کشاورزی به کار می رود و دانه را از پوسته جدا 

می کند. 

3( قیف جداکننده:

 قیف جداکننده یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که مایعات را براساس چگالی از هم جدا می کند. مثالً اگر 

مخلوط روغن و آب را در مخزن این دستگاه بریزیم برحسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می شود. 

اگر شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی باالست در زیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می گردد تا 

اینکه به مرز جدایی مایعات برسد، در چنین حالتی شیر را می بندیم و دو مایع از هم جدا می شوند. 

4( کاغذ صافی: 
کاغذ صافی برای جداسازی مواد ته نشین شده یا معلق در مایع به کار می رود. ابتدا کاغذ صافی 

را روی ظرفی می گذاریم و با ریختن مایع روی کاغذ صافی، ذرات جامد روی کاغذ قرار می گیرند 

و حالل داخل ظرف می ریزد.

5( دستگاه تصفیه آب: 

این دستگاه برای حذف یا کاهش مواد زائد آب آشامیدنی بکار می رود. این مواد عمدتاً عبارتند از: 

سختی آب، کلر و ترکیبات بیماری زای آن، فلزات سنگین و آلودگی های میکروبی 

6( دستگاه تقطیر: 

دستگاه تقطیر اجزای مخلوط چند مایع را براساس تفاوت نقطه جوش آن ها از هم جداسازی می کند. به 

این صورت که با گرما دادن، مایعی که دمای جوش پایین تری دارد، زودتر بخار می شود. سپس مولکول های 

بخار شده با عبور از یک لوله سرد دوباره به مایع تبدیل می شوند و از مخلوط دو مایع جدا می شوند. 

7( دستگاه دیالیز: 

دستگاهی است که عمل جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاک از خون را به 

کمک فیلتر دیالیز انجام می دهد. از این دستگاه به عنوان جانشینی برای کلیه در صورت 

نارسایی یا از کار افتادن آن ها استفاده می شود. 
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سؤاالت فصل اول
( مشخص کنید. ( و نادرست را با ) * جمالت درست را با )

1 محلول ها همان مواد همگن یا خالص هستند.        

2 نمک خوراکی یک ماده همگن است.        

3 مخلوط ها خواص اولیه خود را حفظ می کنند.      

4 تعلیقه یک محلول جامد در مایع است.       

5 حالل معموالً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد.     

6 افزایش دما باعث افزایش حل شدن مواد در آب می شود.     

7 اسیدها مزه ترش دارند.       

آب پرتقال پی اچ کمتر از 7 دارد.       8

9 دستگاه کمباین از وسایل جداسازی مخلوط ها می باشد.       

10 منظور از محلول فقط حل شدن یک ماده جامد در مایع است.     

11 بیشتر موادی که در زندگی با آن ها سروکار داریم از یک نوع ماده ساخته شده است.    

12 شربت پادزیست و شربت معده جزو تعلیقه ها هستند.     

13 آلیاژها محلول هایی جامد در مایع اند.      

14 هوای پاک یک نوع محلول به شمار می آید.      

* جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

15 مخلوطی که مواد آن به طور یکنواخت آمیخته شده باشند ........................... نام دارد. 

16  تعلیقه یک نمونه از مخلوط های ................................ است. 

17  هر محلول حداقل از ............................ جزء تشکیل شده است. 

18  هوای پاک، .................... از گازهای نیتروژن و اکسیژن است. 

19 در دمای 20 درجه سلسیوس، ......................... گرم نمک در 100 میلی لیتر آب حل می شود.

20  مقدار حل شدن گازها در آب با دما رابطه ........................... دارد.

21  نوشابه گازدار یک نمونه ........................ گاز در مایع می باشد.

22  برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه .................................. استفاده می شود.

23  موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند ............................... نامیده می شوند. 

24  مواد مخلوط به دو دسته ................... و ..................... تقسیم می شوند. 

25  در محلول آب نمک ، نمک .................. و آب ......................... می باشد. 

26  موادی که پی اچ آن ها بیشتر از هفت است خاصیت .................... دارند

27  شیر مخلوطی از .................... و ................... است. 
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