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36/محلول ليتر ميلي چند ،HClموالر 2محلول ليتر ميلي 100ي تهيه براي - 159 /را محلـول  چگـالي  (است؟ الزم آن جرمي درصد 5 g.mL11 25 
Cl).)بگيريد  درنظر / , H : g.mol )  135 5   )91 رياضي سراسري(  1
1(10  2(14   3(16   4(20  

0/محلول ليتر ميلي 220ي تهيه براي - 160 /چگالي با آن جرمي درصد 20محلول از هيدروكسيد سديم موالر 5 g.mL11  آب ليتـر  ميلـي  چند به ،1
Na)است؟   نياز  خالص  , O , H : g.mol )   123 16   )94 سنجش آزمايشي(   1
1(200  2(195  3(205  4(20  

/چگـالي  با هيدروكسيد سديم جرمي 2%محلول گرم 72به مقطر آب ليتر ميلي چند افزودن با - 161 g.mL11 /محلـول  تـوان  مـي  ،2 mol.L10 4 
Na)كرد؟ تهيه هيدروكسيد سديم , O , H : g.mol )   123 16 1  
1(18  2(30  3(54  4(90  

 162- mL250 اسيد محلول نيتريكmol.L15 را باmL250 47/اسيد محلول نيتريك /درصد جرمي با چگالي 25 g.mL11 . كنيم مخلوط مي 2
O)ول نهايي كدام است؟غلظت مولي محل , N , H : g.mol )   116 14 1   

1(5   2(6   3(7   4(8  
163 - g300   درصد جرمي را با    80محلول سديم هيدروكسيدmL125    محلول سديم هيدروكـسيدmol.L112    بـا چگـالي/ g.mL11 مخلـوط   6
Na) نهايي به تقريب كدام است؟لولمحايم، درصد جرمي سديم هيدروكسيد در  كرده , O , H : g.mol )   123 16 1   

1(60   2(30   3(40  4(15   
/چگــالي بــا نيتــرات آمونيــوم جرمــي 5%محلــول ليتــر ميلــي 80بــه - 164 g.mL11 /محلــول گــرم 6،144 mol.L10  بــا نيتــرات آمونيــوم 1

/چگالي g.mL11 O)است؟ كدام حاصل محلول مولي غلظت. كنيم مي اضافه 2 , N , H : g.mol )   116 14 1  
1(/0 35  2(/0 46  3(/0 58  4(/0 64  

 165- g100      6/ محلولليتر درصد را با چند ميلي     40محلول آبي اتانول با درصد جرمي /(موالر آن  25 g.mL 11  تـا  ،مخلـوط كنـيم  )  چگالي1
O)درصد شود؟ 30درصد جرمي اتانول در محلول نهايي , C , H : g.mol )   116 12 1   

1(91   2(121   3(182   4(242  

  
  .كند مي مشخص را ماده آن پذيري انحالل شود، حل ............... در معين دماي در كه ............... برحسب ماده ك ياز مقدار بيشترين -166 

  حالل g100 ـ مول) 4  حالل g100 ـ گرم) 3  حلولم g100 ـ مول) 2  محلول g1000 ـ گرم) 1

  است؟ مناسب ،زير عبارت تكميل براي گزينه كدام -167 
  ».گيرد مي قرار ............... مواد ي دسته در رو اين از. شود مي حل آب g100در گرم ............... از ............... ميزان به............... «

  محلول ـ 1ـ بيشتر ـ تنيترا سديم) 2    نامحلول ـ 1ـ بيشتر ـ كلريد نقره) 1
0/ـ تر كم ـ فسفاتكلسيم ) 3 0/ـ بيشتر ـ سولفات كلسيم) 4  محلول كم ـ 01   نامحلول ـ 01

 ،مقابـل  جـدول  در يـشنهادشده پ هاي تركيب از موردچند   پذيري انحالل وضعيت - 168
  است؟ شده گزارشدرست 

1(1  
2(2  
3(3  
4(4  

  
 بـه  توجـه  بـا . كـرديم  اضـافه  Cو A،Bمـواد  از g1آزمـايش،  ي لوله سه در موجود آب g10به - 169
  اند؟ كدام آب در محلول مواد رو، روبه هاي شكل
1(A وB     2(B وC   
  Cو C     4(Aفقط) 3

 آب در انحالل وضعيت 

 نامحلول محلول كم محلول تركيب

Ca (PO )3 4 2
   

 
AgCl     

CaSO4     
C H O12 22 11     

  شوند؟ها به يك اندازه در آب حل ميآيا نمك
 ) كتاب درسي110 تا 108ي  صفحه(
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C25پذيري مواد زير در آب در دماي  با توجه به انحالل-170  توان محلول سيرشده در آب تهيه كرد؟ ، در چند مورد مي  
  كلسيم فسفات     نقره كلريد     كلسيم سولفات       سديم نيترات    

1(1  2(2  3(3  4(4  

 دمـا  كدام در آب، گرم 100در كلريد پتاسيم گرم 40محلول رو، روبه نمودار به توجه با -171 
 اسـت؟  گرم آب در كدام دمـا سيرنـشده        50گرم پتاسيم نيترات در    30و محلول  سيرشده

  .)بخوانيد چپ به راست از را عددها(
1(40،25   

2(45،50  

3(45، 25  

4(40، 50  
  

دهد، هر يـك      پذيري يك ماده را نسبت به دما نشان مي          رو كه نمودار تغيير انحالل       در شكل روبه   -172 
  دهد؟ كدام وضعيت محلول اين نمك را نشان مي) از راست به چپ(ترتيب   بهC وA، Bهاي از نقطه

  )89 و رياضي داخل كشور 88سراسري تجربي خارج از كشور (  سيرشده ـ فراسيرشده ـ سيرنشده) 1  
  سيرشده ـ سيرنشده ـ فراسيرشده) 2  
    سيرنشده ـ سيرشده ـ فراسيرشده) 3  
  ـ سيرشدهسيرنشده ـ فراسيرشده ) 4  

 گرم آب، در كدام     100 گرم آمونيوم كلريد در    60رو، محلول    با توجه به نمودار روبه     -173 
.)عددها را از راست به چـپ بخوانيـد        (دما سيرنشده و در كدام دما فراسيرشده است؟         

 )85سراسري تجربي (  

  1(85،60  

  2(65،75  

  3(65،80  

  4(95،85  

  

 دما به نسبت را Cو A،Bي ماده سه پذيري انحالل تغيير روند كه رو روبه شكل به توجه با -174 
 ............... و ............... ، ...............توان مي ،)پچ به راست از (ترتيب به را Cو A،Bدهد، مي نشان

  ) با كمي تغيير87سراسري رياضي (  .گرفت نظر در
1(KNO3،NaCl،KCl    2(KNO3،KCl،NaCl  

3(NaNO3،KCl،NaCl    4(NaNO3،NaCl،KCl  

  
  است؟ درست آب در پيشنهادشده ي ماده لانحال با ارتباط در ها گويي پيش زير، جدول رديف چند در - 175

  

1(1  
2(2  
3(3  
4(4  

 پذيري بيشتر انحالل براي مناسب شرايط ماده رديف

 باال دماي سولفات ليتيم  1

 باال دماي سديم كلريد  2

 باال دماي سديم نيترات  3

 پايين دماي كلريد پتاسيم4
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  ) با كمي تغيير93 سنجش آزمايشي(  است؟    نادرست  مطلب  كدام  - 176
  .يابد مي كاهش دما، افزايش با سولفات ليتيم پذيري انحالل) 1
  .شود مي بيشتر نيترات پتاسيم و سديم نيترات پذيري انحالل تفاوت دما، افزايش با) 2
  .است تر كم كلريد، پتاسيم با مقايسه در دما به كلريد سديم پذيري انحالل وابستگي) 3
  .است بيشتر نيترات، سديم با مقايسه در دما به نيترات پتاسيم پذيري انحالل وابستگي) 4

  !ساز ال سنگؤو حاال يك س
   درست است؟،هاي زير  چند مورد از عبارت- 177

  .تحركي و مصرف بيش از حد نمك خوراكي ايجاد شود ي نامناسب، كم تواند به دليل تغذيه سنگ كليه مي) آ
  .ها است پذيري اين نمك دار بيشتر از انحالل هاي كلسيم در ادرار افراد سالم مقدار نمك) ب
C25دمايدر ) پ  ي سديم نيترات از كلسيم سولفات بيشتر است گرم آب، جرم محلول سيرشده 100و در.  
  .آيند دار به وجود مي هاي كلسيم هاي سيرنشده از نمك هاي كليه به دليل تشكيل محلول اغلب سنگ) ت

1(1   2(2   3(3   4(4   

  
C35دماي در آب گرم 50به KNO3گرم 50افزودن باو، ر  با توجه به نمودار روبه     -178  ، 

  آيد؟ مي دست به سيرشده محلول گرم چند
1(65    

2(75    

3(85    

4(100    

  
0/شدن حل اثر بر اگر - 179   كلسيم پذيري انحالل ميزان آيد، دست به سيرشده محلول كي معين، دماي در آب گرم 25در برميد كلسيم مول 02

Br)است؟ كدام دما، اين در آب در برميد , ,Ca : g.mol )  180 40  
1(8  2(/9 6   3(16   4(20   

/از اگر - 180  g28 /مقدار كامل، تبخير از پس معين دماي در نيترات پتاسيم ي سيرشده محلول 5 g3  پذيري انحالل آيد، دست به خشك نمك 5
  )تغيير كمي با 87 تجربي سراسري(  است؟ كدام گرم برحسب آب در نمك اين

1(12  2(14  3(16  4(18  

به  دما، اين در كلرات پتاسيم ي سيرشده محلول از گرم 50در باشد، گرم 20برابر معيني دماي در آب در كلرات پتاسيم پذيري انحالل اگر - 181 
  دارد؟ وجود كلرات پتاسيم از گرم چند تقريب
1(/8 3  2(10  3(/12 5  4(16  

 در ،LiClي سيرشـده  محلـول  گـرم  20در رو، روبه شكل به توجه با - 182

C65دماي ، دارد؟ وجود نمك اين از گرم چند تقريب، به  

  )84 رياضي سراسري(  

1(6   

2(8   

3(10  
4(12  

  

  پذيري مسائل انحالل
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  است؟ ليتيم سولفات گرم 4داراي دما همان در سيرشده محلول اين از گرم چند. است گرم 40معين دماي در ليتيم سولفات پذيري انحالل - 183
1(10  2(14   3(100  4(114   

C25پذيري سديم نيترات در دماي       انحالل - 184  برابرg92 درg100  ،آب استg190     نسديم نيترات را در دروg200 آبC25   ـ   مـي چـه  . زيمري
  ؟اند تعداد از مطالب زير درست

  .آيد محلول به دست مي g384)آ
  .آب وجود دارد g50از اين محلول g96در) ب
  .كند درصد نمك سديم نيترات رسوب مي 3نزديك به) پ
  .درصد است 48حدودمحلول، درصد جرمي سديم نيترات در ) ت

1(1   2(2   3(3   4(4   

C55ي پتاسيم كلريد در دماي      محلول سيرشده  g87وزن آب موجود در      اگر هم  - 185     به اين محلول اضافه كنيم، محلول حاصـل چنـد          ، آب خالص
C55در KClپذيري انحالل(تواند در خود حل كند؟  ديگر را مي KClگرم  برابرg45 است.(  

1(13   2(27   3(54   4(60   

C30ي پتاسيم نيترات در دماي      محلول سيرشده  g98 به - 186    چند گرم آبC30        اضافه كنيم تا محلول حاصل بتوانـدg32 ديگـرKNO3 در   را
C30در KNO3پذيري انحالل(خود حل كند؟   برابرg40 است(.  

1(50   2(60   3(70   4(80   

0/دما، همين در آن ي سيرشده محلول از گرم چند در باشد، گرم 40برابر معيني دماي در آب در سولفيد سديم پذيري انحالل اگر -187   مـول  2
S)دارد؟ وجود سولفيد سديم , Na : g.mol )  132 23  
1(/27 5  2(/38 5  3(39  4(/54 6  

63/ي تهيه براي رو، روبه نمودار به توجه با - 188  كلرات پتاسيم ي سيرشده محلول گرم 7
C70دماي در ، است؟ نياز آن از مول چند (K , Cl / , O : g.mol )   139 35 5 16  

  
1(/0 12  
2(/0 156  
3(/0 24  
4(/0 312  

  

C20دماي در آب g300داراي ظرف چهار در - 189 ، چپ، به راست از ترتيب بهg100 
 و (C)نيترات پتاسيم ،(B)كلرات پتاسيم ،(A)نيترات (II)سرب هاي تركيب از

 مانده باقي جامد مواد از محلول زدن، هم از پس و اضافه (D)كرومات دي پتاسيم
 تغيير از (است؟ كدام آمده دست به هاي محلول چگالي ترتيب. است شده جداسازي

  )93 تجربي سراسري(  .)شود پوشي چشم حجم
1(A B C D    
2(B A C D    
3(B D C A    
4(A C D B     

 چنـد  تقريباً دما همين در آن ي سيرشده محلول از گرم 80در باشد، گرم 50برابر معيني دماي در آب در سولفات پتاسيم پذيري انحالل اگر -190 
K)دارد؟ وجود پتاسيم ون يمول , S , O : g .mol )   139 32 16  

1(/0 1  2(/0 2  3(/0 3  4(/0 4  
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0/برابر سولفات، كلسيم پذيري انحالل - 191  دارد؟ وجـود  كلسيم گرم چند تقريب به آن، ي  سيرشده محلول ليتر نيم در. است آب گرم 100در گرم 21
Ca).)بگيريد   نظر در g.mL11برابر    را  محلول چگالي ( , S , O : g.mol )   140 32   )92 سنجش آزمايشي(  16

1(/0 31  2(/0 42   3(/0 73  4(/0 11  

 شـود؟  مـي  حـل  آن در CaSO4ديگـر  گـرم  چنـد . اسـت  كلسيم ون ي گرم ك ي داراي معين، دماي در آب گرم 500 در CaSO4از محلولي -192 
1/برابر شرايط اين در CaSO4پذيري انحالل( CaSO).)است آب گرم 100در گرم 02 , Ca : g .mol )  1

4 136   )93 تجربي سراسري(  40
1/)2  صفر) 1 5   3(/1 7  4(/4 1   

پذيري چند نمك را در دماهاي مختلف در          رو كه تغييرات انحالل      با توجه به نمودار روبه     -193 
 C14 را تا دماي   C70ي پتاسيم كلرات در      گرم محلول سيرشده   26دهد، اگر   آب نشان مي  

  شود؟ صورت بلور جدا مي سرد كنيم، تقريباً چند گرم از اين نمك از محلول خارج و به
1(/5   )86سراسري تجربي (   5

2(4  

3(2  

4(5  
  

 گـرم از پتاسـيم   12 سرد كنيم تـا C60 بهC90كرومات را از دماي    ي پتاسيم دي    حلول سيرشده  با توجه به نمودار سؤال قبل، چند گرم م         -194 
  كرومات رسوب كند؟ دي

  1(51  2(68  3(85  4(102  

C60دماي در جامد ي ماده كياز   يرشدهس محلول از گرم 20سردكردن اثر بر ،رو  روبه نمودار براساس -195   
C28دماي تا ، 89 تجربي سراسري(  شود؟ مي نشين ته و جدا محلول از شده، حل ي ماده از گرم چند تقريب، با(  

1(/1 2  
2(/2 5  
3(/2 1  
4(/2 9  

  )93 سنجش آزمايشي (  است؟   نادرست   مطلب،  كدام   رو، روبه  شكل  به  توجه  با - 196

K)كرومات دي پتاسيم گرم 20محلول) 1 Cr O )2 2 C90دمـاي  در آب گـرم  25در 7 ، 

  .است سيرنشده

C30دماي در) 2 ، است بيشتر كلريد پتاسيم از نيترات پتاسيم پذيري انحالل.  

  .است بيشتر ديگر ي ماده شش با مقايسه در نيترات پتاسيم پذيري انحالل بر دما تأثير) 3

K)كرومـات  دي پتاسيم ي سيرشده محلول گرم 14اگر) 4 Cr O )2 2 C60دمـاي  از 7  

C35تا  كند مي رسوب آن از گرم 2حدود شود، سرد.  
  

 در شده داده تركيب هارچ از Aمشخصات با محلولي ،مقابل شكل به توجه با اگر - 197
C70دماي در آب، g100داراي كيهر  جداگانه، ظرف چهار در ها، گزينه  و شود تهيه 
C20تا محلول دماي سپس  ترين كم ماده كدام محتوي ظرف در شود، داده كاهش 
  است؟ گرم چند تقريب به شده، تشكيل رسوب وزن و شود مي تشكيل رسوب مقدار
1(KCl،28  )93 رياضي سراسري(  

2(NaNO3، صفر  

3(K Cr O2 2 7 ،48   

4(Pb(NO )3 2 ،5  
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ــول -198 ــار از آب g1000در سيرشــده محل Pb(NOتركيــب چه )3 2،KNO3،K Cr O2 2 7 

C40دماي در جداگانه ظرف چهار در KClو  ايـن  دمـاي  هشكـا  اثـر  بـر . است شده تهيه 

C10به ها محلول ، محلـول  و اسـت  بيـشتر  ظرف كدام در شود، مي نشين ته كه جامدي جرم 
  دارد؟ حالل بركيلوگرم گرم برحسب را غلظت بيشترين نمك كدام

1 (Pb(NO )3 2،KCl   )93 كشور از خارج تجربي سراسري(  

2(KNO3، Pb(NO )3 2  

3 (KNO3،K Cr O2 2 7  

4(Pb(NO )3 2،K Cr O2 2 7  

900، با سردكردنرو روبه با توجه به نمودار    -199  gي پتاسـيم كلـرات از     محلول سيرشده

94دماي C  32 تا دماي C        مانده به تقريب چند      باقي و جداسازي مواد جامد، وزن محلول

  )94سراسري رياضي (    گرم خواهد بود؟
  1(500  

2(550  

  3(600  

4(660  
  

 C20چند گرم آب. شود نشين مي ته AgNO3سرد كنيم، مقداري C20را تا دماي C60در آب AgNO3ي گرم محلول سيرشده 54 اگر-200
بـه   C20و C60در دماهـاي   AgNO3پـذيري   انحالل(ر محلول حل شود؟     شده د   نشين  ته AgNO3بايد به اين ظرف اضافه كنيم تا دوباره كل        

  )89المپياد شيمي (  .)گرم آب است 100گرم در 216و 440ترتيب
  1(/20 3   2(/10 0   3(/12 7   4(/10 4   
C35ي پتاسيم كلرات در دماي      محلول سيرشده  g88 به -201 ،g15 آبC90   اگر دماي نهايي محلـول . كنيم  اضافه ميC70     باشـد، محلـول

C35اهايمدر د KClO3پذيري انحالل(تواند در خود حل كند؟  ر را ميگدي KClO3حاصل چند گرم  وC70  به ترتيبg10 وg30 است(.  
1(8   2(/20 5   3(/28 5   4(41   

K)كرومات   پتاسيم دي  پذيري انحالل -202  Cr O )2 2 C90دماي در 7  در آن ي سيرشـده  محلـول  گـرم  51اگـر . است گرم 70برابرC90  تـا  را 
C35دماي  دماي در كرومات دي پتاسيم پذيري انحالل. كند مي رسوب كرومات دي پتاسيم گرم 15كنيم، سردC35  است؟ كدام  
1(/16 66  2(20  3(42  4(/57 5  

  
0/برابر معين، فشار و دما در آب در O2گاز پذيري انحالل اگر -203  تقريبـاً  ppmبرحـسب  سيرشده محلول اين در O2غلظت باشد، گرم 0039
  است؟ كدام

1(/0 39  2(/3 9  3(39  4(390  

CaF)پذيري كلسيم فلوئوريد     انحالل -204  C25در 2(  برابر/ g 42 34 F)آب است، غلظت يون فلوئوريد     g100در 10 )   اي   در محلول سيرشده
Ca)است؟ ppmاز اين نمك به تقريب چند , F : g.mol )  140 19   

1(/1 14   2(/2 34   3(/4 68   4(/5 7  
C40دماي در كرومات دي پتاسيم پذيري انحالل -205  است؟ كدام دما اين در نمك اين ي سيرشده محلول جرمي درصد. است گرم 25برابر  

1(15  2(20  3(30  4(40  

26%/محلول معيني، دماي در اگر - 206    است؟ كدام تقريباً دما همان در نمك اين پذيري انحالل د،باش سيرشده محلول ك يكلرات، پتاسيم جرمي 5
1(54  2(45  3(36  4(18  

   درصد جرمي ،ppmپذيري با هاي تركيبي انحالل سؤال
 و غلظت مولي

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

 361

C40دماي در نمك كدام جرمي درصد رو، روبه نمودار به توجه با -207  37%/با برابر     است؟ 5
1(NaCl  

2(KNO3   

3(KClO3  

4(Pb(NO )3 2  

  
C25 در دماي  -208 ، بهg200 سديم نيترات چند گرم    درصد جرمي  40محلولNaNO3             اضافه كنيم تا يك محلول سيرشده در اين دمـا تهيـه

  .)آب است g100در g92پذيري سديم نيترات در اين دما برابر انحالل(شود؟ 
1(/15 2  2(/30 4  3(44  4(64  

C30اگر در دماي   -209  بهg500 گرم 50درصد جرمي ليتيم سولفات،    20محلولLi SO2 Liكنيم، چند درصـد     خالص اضافه مي   4 SO2  اضـافه   4
Liپذيري نظر شود و انحالل از تغيير حجم صرف (؟شود نشين مي  ته،شده SO2   .)آب است g100در g32در اين دما 4

1(22  2(28   3(44  4(56  

C90دماي در سيرشده محلول صورت به كرومات دي پتاسيم شيميايي، فرايند كي در -210   بـه  محلـول  دماي كاهش با. آيد مي دست بهC25  
C90در ماده اين پذيري انحالل (است؟ كدام تقريب به مانده، باقي محلول در آن جرمي درصد و كند مي رسوب آن درصد چند  وC25  ترتيب به 
  )94 تجربي سراسري(  .)است آب g100در گرم 14و 70برابر

1(90،/12 3  2(90،20  3(80،20  4(80،/12 3  

C80آب گرم 50در KNO3گرم 50از محلولي -211  تا را محلول اين. ايم كرده تهيهC10  مقدار چه. كنيم مي سردKNO3 اين در گرم برحسب 
C10در KNO3ي سيرشده محلول جرمي درصد بدانيم كه صورتي در (كند؟ مي رسوب دما  81 شيمي المپياد(  .)است 22%برابر(  

1(/35 9  2(/38 7  3(22  4(28  
C)هگزانول ـ1پذيري انحالل -212 H OH)6 /برابر معين دماي در 13 g0  ايـن  در آن ي سيرشـده  محلـول  مـوالر  غلظـت . اسـت  آب g100در 51
d)دما g.mL ) O)است؟ كدام تقريب به 11 , C , H : g.mol )   116 12   )94 كشور از رجخا رياضي سراسري(   1

1(/0 01   2(/0 001  3(/0 05  4(/0 005  

/محلـول  چگـالي  و mol.L110با برابر معيني دماي در آب در هيدروكسيد سديم ي سيرشده محلول موالر غلظت اگر -213 g.mL11  اشـد، ب 2
Na)است؟ كدام دما همين در هيدروكسيد سديم پذيري انحالل , O , H : g .mol )   123 16 1  
1(/33 3  2(48  3(50  4(/75 2  

ــا -214  ــه ب ــه توج ــكل ب ــه ش ــول رو، روب ــده محل ــيم از اي سيرش ــات دي پتاس  كروم
(M : g.mol ) C90دماي در آب گرم 500در 1252   دمـاي  كـدام  در. اسـت  شـده  تهيـه 

/حدود به محلول غلظت سلسيوس، mol.L10  نمـك  ايـن  از گرم چند دما اين در و رسد مي 5
  )91 تجربي سراسري(  .)است g.mL11آب، چگالي. شود پوشي چشم حجم تغيير از (كند؟ مي رسوب
1(35،5  
2(20،58  
3(35،250  
4(20،287  

1/با برابر دريا آب از اي نمونه چگالي -215 2/آن در NaClمقدار و بوده ليتر ميلي بر گرم 05 ـ  در NaClغلظـت . اسـت  جرمـي  درصـد  34  ك ي
5/با برابر سيرشده محلول  تبخير بايد آن از مكعب متر چند باشيم، داشته فوق مشخصات با دريا آب از مكعب متر 1000اگر. است ليتر بر مول 25
Cl)شود؟ شروع NaClجامد بلور تشكيل تا شود / , Na : g.mol )  135 5   )94 شيمي المپياد(  23

1(920   2(850  3(760  4(650  
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/محلول از ليتر ميلي 216-200 mol.L18 C20دماي تا را است شده يك دماي معين تهيه    در كه كلريدي آمونيوم 5  بـه تقريـب    . كنيم مي سرد
C20دمـاي  در آب g100در g37كلريـد  آمونيـوم  پـذيري   انحـالل  (كنـد؟  مي رسوب محلول اين از كلريد ومآموني گرم چند   چگـالي  و اسـت 

/محلول g / mL1 NH).)است 5 Cl / : g.mol ) 1
4 53   )تغيير با 87 شيمي المپياد(  5

1(/13 6  2(/24 6   3(/37 00   4(40   

  
)سلسيوس، دماي برحسب آب در نمك كي) آب گرم 100در شونده حل گرم (،(S)پذيري انحالل ي معادله - 217  C) ،  صـورت  بـهS /  0 8 68 

C40دماي در سيرشده محلول در آن درصد جرمي و آب در نمك اين پذيري ر انحاللنمودا مورد در چپ به راست از گزينه كدام .است  است؟ درست  
  )! با خيلي تغيير82 شيمي المپياد(      50، صعودي)2     32 صعودي،)1
  50 نزولي،)4    32 نزولي،)3

S به ترتيب به صورت،در آب برحسب دما Bو Aي پذيري دو ماده ي انحالل  اگر معادله-218  /   0 15 Sو 36 /  0 3 چند مورد   باشد، 27
  ؟اند درستاز مطالب زير 

  .است Aي پذيري ماده بيشتر از انحالل Bي پذيري ماده اثر افزايش دما بر انحالل) آ
  .صعودي است Bي پذيري ماده نزولي و نمودار انحالل Aي پذيري ماده نمودار انحالل) ب
C40در دماي) پ ي پذيري ماده ، انحاللA ي پذيري ماده بيشتر از انحاللB است.  
C15 در دمايي بيشتر از)ت پذيري اين دو ماده با هم برابر است ، انحالل.  

1(1   2(2   3(3   4(4   
پذيري دو ماده را       كه انحالل  مقابلهاي جدول     اس داده  براس -219

بيني   توان پيش   دهد، مي   گرم آب، نشان مي    100بر حسب گرم در   
پـذيري سـديم نيتـرات و پتاسـيم كلريـد در              كرد كـه انحـالل    

C70دماي       100 گـرم در   ...... .........و...............  به ترتيب برابر با 
  . گرم آب است

  48ـ 128)4   45ـ 128)3   48ـ 120)2  45ـ 120)1

Sپذيري ليتيم سولفات برحسب دما به صورت        ي انحالل    اگر معادله  -220  /   0 15 ي  گـرم محلـول سيرشـده    65باشد، در چه دمايي، در   ،36
  گرم از اين نمك وجود دارد؟ 15ليتيم سولفات،

1(28   2(34   3(40   4(46   
S)پذيري پتاسيم كلريد برحسب دما ي انحالل  با توجه به معادله-221 / )  0 3    است؟نادرستكدام عبارت  ،27

C30اگر در دماي) 1 ،35 آيد ، يك محلول سيرنشده به دست ميمگرم آب حل كني 100گرم پتاسيم كلريد را در.  
C10ي پتاسيم كلريد در دماي گرم از محلول سيرشده 26در) 2 ،6 گرم از اين ماده وجود دارد.  
30/اگر) 3 C80يد را از دمايي پتاسيم كلر گرم محلول سيرشده 2  تاC50  ،1/سرد كنيم   .شود گرم رسوب حاصل مي 8
C70درصد جرمي پتاسيم كلريد در دماي 30محلول) 4 ، يك محلول سيرشده است.  

  اند؟ نادرستشده، چند مورد از مطالب زير   با توجه به جدول داده-222
  .پذيري سديم نيترات از پتاسيم كلريد بيشتر است در هر دمايي، انحالل) آ
  .گرم است 45پذيري سديم نيترات و پتاسيم كلريد در هر دمايي برابر با اختالف انحالل) ب
C0ي دمايي هدر باز) پ  تاC100 درصد جرمي از پتاسيم كلريد تهيه كرد 50توان محلول ، نمي.  
C20ي پتاسيم كلريد و ليتيم سولفات در دماي جرم محلول سيرشده) ت  با هم برابر است.  

1(1     2(2     
3(3     4(4   
Sتوان به صورت    ي جامد در آب را مي       پذيري يك ماده    ي انحالل    معادله -223 a b    پذيري اين ماده در دو دمـاي        اگر انحالل . نشان دادC10  

C35و  گرم باشد، 50و 30بر بابه ترتيب براb a كدام است؟  
1(/21 0   2(/21 2   3(/21 4   4(/21 6   

)دما   NaNO3 (S)پذيري انحالل  KCl (S)پذيري انحالل C)  
27  72  0  
30  80  10  
33  88  20  
36  96  30  

 ي معادله
  پذيري انحالل

  ماده

S /  0 8 72  NaNO3  
S /  0 3 27  KCl  

S /   0 15 36  Li SO2 4  

  پذيري ي انحالل معادله
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  :وجود دارد NaOHدرصد جرمي سديم هيدروكسيد چند گرم 80گرم محلول 300كنيم كه در ابتدا حساب مي    -163 

  NaOH g½k{ï®e ³o]  240  
NaOH½k{ï®e ³o]

 80 100300  
NaOH½k{ï®e ³o]

Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o] 100   

  :سديم هيدروكسيد، شامل چند گرم از آن است mol.L112محلول mL125كنيم كه از طرفي حساب مي

  mol NaOH g NaOH
mL NaOH g NaOH

mL NaOH mol NaOH
  12 40125 601000 1   

  :آوريم در قدم بعدي به كمك چگالي و حجم محلول دوم، جرم محلول را به دست مي

  gÏ¼±d¶ ³o]  200  /
Ï¼±d¶ ³o]

1 6 125  
(g)

(g.mL )
(mL)

Ï¼±d¶ ³o]
Â²I«a Ï¼±d¶ ´\e

 1   

kº¼{ï®e½  :در محلول نهايي NaOHي درصد جرمي  و در آخر محاسبه ³o]Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o]    


240 60100 100 %60300 200   

/ جرمي آمونيوم نيترات با چگالي5%ابتدا بايد غلظت مولي محلول    -164  g.mL11   : را حساب كنيم6

  ad /M mol.LÂ²¼¶ ³o]
    110 10 5 1 6 180   

/ گرم محلول144از طرفي حجم mol.L10 /وم نيترات با چگالي آموني1 g.mL11   : برابر است با2

  / mL
(mL)Ï¼±d¶ ´\e 1441 2 120  

(g)
(g.mL )

(mL)
Ï¼±d¶ ³o]

Â²I«a Ï¼±d¶ ´\e
 1  

   :دست آورد  را بهكردن دو محلول فوق  از مخلوطتوان غلظت مولي محلول حاصل راحتي مي  حاال به

  M V M V ( ) ( / )
M / mol.L

V V
     

 
11 1 2 2

1 2

1 80 0 1 120 0 4680 120  M mol.L V mL

M / mol.L V mL





 

 

1
1 1

1
2 2

1 80

0 1 120
  

 165-    g100  در  !بـريم سـراغ محلـول دوم       !ايـن از محلـول اول     . گرم اتانول است   40درصد جرمي اتانول شامل    40محلول آبي 
C)  : مكني   درصد جرمي اتانول را حساب مي!گشا مشكلفرمول اين محلول به كمك   H OH) : ( ) ( ) g.molÏ¼ºIUH Â²¼¶ ³o]      1

2 5 2 12 16 6 1 46   

  a  %25  
a //   10 1 156 25 46  

ad
M Â²¼¶ ³o] 10   

  :توانيم بنويسيم بگيريم، مي xاگر جرم محلول دوم را برابردرصد جرمي ي  رابطهبا توجه به 

  / x³»j Ï¼±d¶ nj Ï¼ºIUH ³o] 0 25  x
Ï¼ºIUH ³o]

 25 100  
Ï¼ºIUH ³o]Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o] 100   

/  :بريم سر وقت محلول نهايي! اين هم از محلول دوم  xÂÄI¿º Ï¼±d¶ nj Ï¼ºIUH ³o]  40 0 25   
  xÂÄI¿º Ï¼±d¶ ³o]  100   

  / x
x

 


40 0 2530 100100  
ÂÄI¿º Ï¼±d¶ nj Ï¼ºIUH ³o]ÂÄI¿º Ï¼±d¶ Â¶o] kÅnj ÂÄI¿º Ï¼±d¶ ³o] 100   

  x g 200  / x 0 5 100  x / x  300 3 400 2 5    
  :دقت كنيد كه اين مقدار، جرم محلول دوم است و سؤال از ما حجم آن را خواسته، بنابراين داريم

  mLÏ¼±d¶ ´\e 182  / Ï¼±d¶ ´\e 2001 1  
(g)

(g.mL )
(mL)

Â²I«a ´\e
³o] 1   

 166-   
 
 

  .شود مي حل !)محلول نه( حالل گرم 100در معين دماي در كه است گرم برحسب ماده يك از مقدار ترين پذيري، بيش انحالل
  : دسته تقسيم كرد3ها در آب، به پذيري آن توان مواد را برحسب مقدار انحالل بر اين اساس مي

 

انواع مواد 

محلول در آب

نامحلول در آب

كم محلول در آب

0/موادي كه انحالل پذيري آن ها از  گرم آب كم تر باشد.100 گرم در01

  گرم آب بيش تر باشد.100 گرم در 1موادي كه انحالل پذيري آن ها از

0/موادي كه انحالل پذيري آن ها بين  گرم آب باشد.100 گرم در1 تا01
  

 24 پذيري مواد در آب انحالل
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  :توان گفت طور خالصه مي به

 

ي حـل شـونده را در خـود حـل كنـد، محلـول سيرشـده                   تـري از مـاده      تواند مقدار بيش     به محلولي كه در يك دماي معين نمي        
  ).طور مفصل خواهيم خواند  سيرشده به وهاي سيرنشده وتر در مورد محلولجل! عجله نكنين(گويند  مي
محلـول و نـامحلول       ي محلـول، كـم      چندتا مـاده   .ور اون اور كتاب هست      و هرچي كه اين    ! درسي  كتاب 108ي    ريم سراغ جدول صفحه     ميحاال  ! خب

  :بندي كرديم اونا رو براتون دسته! اهم در راستاي كمك به شمما ! ها بر شما واجب است  كه دانستن آنوجود داره

مواد محلول1  -   
C)يا همان الكل معمولي  تانول  خوانيم كه ا    جلوتر مي   H OH)2 مـاده رو  قـدر كـه ايـن     يعني هر چه(شود   كه به هر نسبتي در آب حل مي5

  !!)داخل آب بريزيم، محاله كه محلول سير بشه

شـود،    به هر نسبتي در آب حـل مـي        نيز مانند اتانول  خوانيم كه استون   مي درسي    كتاب 118ي    در صفحه  
  . توان محلول سيرشده در آب تهيه كرد بنابراين از استون هم نمي
C) شكر يا همان ساكاروز H O )12 22 11  

NaNO) نيترات سديم  NO)هاي داراي يون نيترات     ي نمك   طور كلي همه    و به  (3( )3(،      ماننـد نقـره نيتـرات (AgNO و آلـومينيم    3(
Al(NO)نيترات )3 3   

  (NaCl) كلريدسديم 
  :هاي يوني زير هم جزو مواد محلول در آب هستند  كه تركيب!كند ميفاش   در اين فصلكتاب درسي

Na) سولفاتسديم  SO )2    CaCl2كلسيم كلريد    4
MgSO) سولفاتمنيزيم    BaCl2باريم كلريد    4(

NH) سولفاتآمونيوم  ) SO4 2    NaClسديم كلريد    4
Na)سديم فسفات  PO )3 4   
مواد كم محلول2  -  
CaSO)كلسيم سولفات  )4  
مواد نامحلول3  -  
Ca)فسفاتكلسيم      (AgCl)نقره كلريد  (PO ) )3 4 BaSO)باريم سولفات   2 )4   

  

 و نقره كلريد جزو مواد نامحلول در آب         فسفاتي محلول در آب، كلسيم        ، سديم نيترات يك ماده    »24« كادربا توجه به       -167 

  .حلول در آب استم ي كم و كلسيم سولفات يك ماده

محلـول و   با توجـه بـه تعريـف مـواد محلـول، كـم            -168 

   :كنيم بندي مي  را طبقهجدولنامحلول در آب، مواد موجود در 
  )كرش(ي محلول   مادهيك -1
  ) ـ كلسيم فسفاتنقره كلريد(محلول ي نا  مادهدو -2
  )كلسيم سولفات(محلول  ي كم  ماده يك-3

  :آوريم دست مي هاي آزمايش به  را در هر يك از لولهC وA،Bشده از مواد رم حلابتدا مقدار گ   -169 

  / / g  1 0 875 0   A :شده  مقدار گرم حلشده مقدار افزودهمقدار رسوب125
  / / g  1 0 995 0   B:شده   مقدار گرم حلشده مقدار افزودهمقدار رسوب005
  / / g  1 0 735 0   C :شده  مقدار گرم حلشده مقدار افزودهمقدار رسوب265

gپذيري انحالل مواد محلول 1  

g محلول مواد كم /پذيري انحالل 1 g 0 01 

/ محلولمواد نا g 0   پذيري  انحالل01
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 g100شـونده در  ي حل پذيري، مقدار ماده  آب است، اما تعريف انحاللg10شده به ازاي اين مقادير حل!  هنوز به جواب آخر نرسـيديم      !دست نگه دارين  
  :دست آوريم  آب بهg100شونده را برحسب هاي آزمايش، مقدار حل آب است پس بايد براي هر يك از لوله

  / g / g / g
A : g / g , B : g / g , C : g / g

g g g
½kº¼{ï®e ½kº¼{ï®e ½kº¼{ï®eJA JA JAJA JA JA     0 125 0 005 0 265100 1 25 100 0 05 100 2 6510 10 10  

  .محلول است  كمBي  محلول و مادهC وAمحلول گفتيم، مواد پذيري كه براي مواد محلول و كم با توجه به مقدار انحالل

 170-   

  
  : دسته تقسيم كرد3ها به  ي موجود در آن شونده ي حل توان برحسب مقدار ماده ها را مي محلول

   - محلول سيرنشده1 
در محلـول   عبـارت ديگـر       بـه . شونده را در خود حـل كنـد         ي حل   تري از ماده    تواند مقدار بيش    ين، مي محلولي است كه در يك دماي مع      

  .پذيري آن ماده در همان دما است تر از مقدار انحالل شونده، كم ي حل مقدار ماده!) گرسنه (سيرنشده
 گـرم شـكر را   200 گرم مثال205ًتر از اگر در ظرفي كم.  گرم آب است   100 گرم در  205 برابر C25پذيري شكر در دماي      انحالل 

  !نوش جان كند تا سير شود گرم ديگر 5دست آمده سيرنشده است و هنوز جا دارد كه  گرم آب حل كنيم، محلول به100در
 - محلول سيرشده2 

  
يعني اگر بـه آن مقـدار كمـي    . شونده را در خود حل كند ي حل تري از ماده تواند مقدار بيش محلولي است كه در يك دماي معين، نمي   

شونده دقيقاً برابر مقدار      ي حل    مقدار ماده  ،در محلول سيرشده   ديگر   عبارت  به. كند  شونده اضافه كنيم، همان مقدار رسوب مي        ي حل   ماده
  .پذيري آن ماده در همان دما است انحالل

 در صـورت اضـافه       گرم آب حل كنـيم، يـك محلـول سيرشـده خـواهيم داشـت و                100 در C25 گرم شكر را در دماي     205 اگر 
  . گرم رسوب خواهد كرد5ي اين  گرم شكر به اين محلول، همه5كردن

- محلول فراسيرشده3 
  

محلـول سيرشـده    شونده در     ي حل   تر از مقدار ماده     ي موجود در آن بيش      شونده  ي حل   محلولي است كه در يك دماي معين، مقدار ماده        
ممكـن  . پذيري آن ماده در همان دما اسـت         تر از مقدار انحالل      بيش ،شونده  ي حل   ، مقدار ماده    در محلول فراسيرشده  عبارت ديگر     به. است

ين  طرز پخت ا!اي نه چندان دور  در آينده !عجله نكنين توان محلول فراسيرشده تهيه كرد؟        است اين سؤال برايتان پيش بيايد كه چگونه مي        
  !نوع محلول را آموزش خواهيم داد

كـردن   زدن به ظـرف محلـول، اضـافه    ترين عامل خارجي مثل ضربه است و با كوچك!) در حال انفجار( محلول فراسيرشده، ناپايدار   
  .شود كند و محلول دوباره به يك محلول سيرشده تبديل مي شده در محلول رسوب مي شونده، مقدار اضافي حل مقداري حل

 گـرم آب حـل كنـيم، محلـول          100 گرم شـكر را در     230!با يه كلكي  ، توانسته باشيم    C25گر در دماي   ا 
 ،ذيري آن در اين دما    پ  تر از ميزان انحالل      گرم شكر بيش   25چون اين محلول توانسته   . حاصل فراسيرشده است  

  .در خود حل كند
) گرم اضافه كنيم، اين مقدار     5حاال اگر به اين محلول مقدار كمي شكر مثالً         g)5        به همراه مقدار اضافي كه حـل 

)شده بود g)25كند و ما دوباره يك محلول سيرشده خواهيم داشت  گرم شكر رسوب مي30 يعني در مجموع.  
   ................آن افزوده شود، در آن صورت ............... اگر مقدار اندكي از بلور سديم استات به محلول  

  )85سراسري رياضي خارج از كشور (   .ماند شده، نامحلول باقي مي فراسيرشده ـ مقدار افزوده) 1    
  .شود نشين مي شده، ته ي موجود در محلول، همراه مقدار افزوده شده سيرشده ـ مقداري از سديم استات حل) 2    
  .كند صورت بلوري رسوب مي تري سديم استات به سرعت مقدار بيش فراسيرشده ـ به) 3    
  .كند صورت بلوري رسوب مي تري سديم استات به سرعت مقدار بيش سيرشده ـ به) 4    

شونده به آن اضافه شـود،   ي حل ، محلول فراسيرشده ناپايدار است و اگر مقدار اندكي از ماده        طور كه گفتيم    همان »3«ي    گزينه :وابج
بـه  . كننـد    حل شده بود همگي با هم سريعاً رسوب مي          شونده كه در محلول فراسيرشده،      ي حل   اين مقدار به همراه مقدار اضافي از ماده       

تري سـديم     سرعت مقدار بيش     آن اضافه شود، در اين صورت به       ي  محلول فراسيرشده ار اندكي از بلور سديم استات به        اين ترتيب اگر مقد   
  .كند صورت بلوري رسوب مي استات به

 25 !هاي گرسنه، سير و در حال انفجار محلول
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  .كند شده رسوب مي  آن اضافه شود، فقط همان مقدار اضافهي محلول سيرشده اگر مقدار اندكي از بلور سديم استات به 
شونده را به محلول مـورد نظـر    ي حل حلول سيرنشده، سيرشده و فراسيرشده كافيست مقدار كمي از ماده      براي تشخيص م   

  .اضافه كنيم
  :افتد  حالت زير اتفاق مي3در اين صورت 

      
  .كند شده، رسوب مي تر از مقدار اضافه  بيش- 3  .كند شده، رسوب مي  همان مقدار اضافه-2  .شود شده، حل مي  مقدار اضافه-1

     
  .محلول فراسيرشده است  .محلول سيرشده است  .محلول سيرنشده است

دهد،  پذيري يك ماده نشان مي به نموداري كه اثر دما را بر انحالل. پذيري مواد تأثير دارد   طور كه قبالً گفتيم دما بر انحالل         همان 
  .گويند  ميدما ـ پذيري منحني انحالل
ي   شـونده دقيقـاً بـه انـدازه         ي حـل     زيـرا در ايـن حالـت، مـاده         ي محلول سيرشده است     دهنده  هر نقطه روي منحني، نشان    در اين نمودار،    

تـر از مقـدار    كـم  ( يك محلول سيرنـشده ،پذيري هر نقطه زير منحني انحاللاين در حالي است كه   . پذيري خودش حل شده است      انحالل
را ) شـونده   ي حـل    پذيري ماده   تر از مقدار انحالل     بيش ( يك محلول فراسيرشده   ،هر نقطه باالي منحني    و) شونده  ي حل   ري ماده پذي  انحالل

  .دهد نشان مي
 سيرنـشده را    C فراسيرشده و  E و B محلول سيرشده،  D و Aهاي  رو، نقطه    در نمودار روبه   

  .دهند نشان مي

توان از    شود و نمي     اتانول كه به هر نسبتي در آب حل مي          استون و  به غير از   
تـوانيم محلـول سيرشـده در آب          شده مـي    هاي داده   ي تركيب   آن محلول سيرشده تهيه كرد، از بقيه      

  !درست كنيم
هـا محلـول سيرشـده     تـوانيم از آن  اند و نمي   جزو مواد نامحلول  فسفات و باريم سولفات      كلسيم    نقره كلريد،  نگيد كه ! يه وقت خدايي نكرده   

0/تر از پذيري مواد نامحلول كم قبالً گفتيم كه انحالل ! تهيه كنيم  از طرفـي خوانـديم كـه در محلـول     . گـرم آب اسـت   100گـرم در  01
توانند به همان ميزان كم در آب  پس مواد نامحلول مي. پذيري آن ماده است  شونده، دقيقاً برابر مقدار انحالل      ي حل   سيرشده، مقدار ماده  

  .شده و محلول سيرشده ايجاد كنند حل
  

 171-    
  

عامـل  نيـز  دمـا  هاي تركيب يوني،  افزون بر ويژگي.  متفاوت است،هاي يوني پذيري در دماي معين، براي تركيب     ديديد كه مقدار انحالل   

  !؟چه جوريخواهيم ببينيم  جا مي حاال در اين. پذيري مواد در آب است مهمي در ميزان انحالل

ت يعنـي    صـعودي اسـ    ، برحـسب دمـا    )KNO3،KCl،NaNO3ماننـد (برخـي مـواد     پذيري     انحالل نمودار 

  .يابد ها با افزايش دما، افزايش مي پذيري آن انحالل

.ي مستقيم داردپذيري با دما رابطهانحالل    

 26 !آورد؟پذيري مواد مي دما چه باليي بر سر انحالل
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Liمانند(در برخي مواد      SO2 هـا    پـذيري آن     در نتيجـه منحنـي انحـالل       ،تر شده   شونده كم   ي حل   پذيري ماده    افزايش دما، انحالل   با) 4
  1.ي است نزول،برحسب دما

  
     

  
  

صـورت خطـي      ها برحسب دما به     پذيري آن    بنابراين منحني انحالل   ، ندارد پذيري  ا تأثير چنداني بر انحالل    تغيير دم براي برخي از مواد،      
  .است) با شيب بسيار كم(تقريباً افقي 

  
  
  
  

  

پذيري صعودي و چه  چه منحني انحاللبراين بنا. شود ها مي خواهيم خواند كه افزايش دما باعث افزايش سرعت واكنش      آينده   در   
 در آب هـم هـر چنـد افـزايش دمـا بـر مقـدار                 NaClدر مـورد انحـالل    . شـود    با افزايش دما سرعت انحالل ماده زياد مـي         نزولي باشد، 

  .ر آب زياد كند را دNaClشدن تواند سرعت حل پذيري آن اثري ندارد اما مي انحالل
  .كنين Saveتو مغزتونها در كتاب درسي رسم شده است،  پذيري آن  بهتر است اطالعات زير را در مورد موادي كه نمودار انحالل!و در آخر

  پذيري بيشتر در آب شرايط مناسب براي انحالل  پذيري نمودار انحالل  ماده
Li)ليتيم سولفات SO )2   دماي پايين  خطي، نزولي  4
NaNO)سديم نيترات   دماي باال  خطي، صعودي  3(
KNO)پتاسيم نيترات   دماي باال  ، صعودي)با شيب زياد(منحني   3(
  دماي باال  خطي، صعودي  (KCl)پتاسيم كلريد
  دماي باال  ، صعودي)با شيب كم(خطي   (NaCl)سديم كلريد

جـا بـه بعـد     از ايـن ! ؟كنـه  كنـه يـا زيـاد مـي     يعنـي اون رو كـم مـي    ! چه جوريـه؟  پذيري يك ماده      گفتيم كه اثر دما بر انحالل       تا حاال داشتيم مي   
  »تر است؟ تر يا بيش دام ماده كمپذيري ك اثر دما بر انحالل«و ببينيم ! يه مرحله ديگه بريم جلوترخواهيم  مي
  .تر است پذيري آن ماده بيش  تأثير دما بر انحالل،تر باشد يك ماده بيشپذيري  طور كلي هرچه شيب نمودار انحالل به

بدانيد و آگاه  كتاب درسي، 110ي  در صفحه شده رسم نمودارهاي به توجه  با
  :كه! باشيد

 تـر   بـيش هاي موجود در اين نمودار        ي نمك    از بقيه  KNO3پذيري   تأثير دما بر انحالل    

  .باشد تر مي است زيرا شيب منحني آن از بقيه بيش
 تـر  كـم  نمـودار هاي موجود در ايـن    از بقيه نمكNaClپذيري  تأثير دما بر انحالل 

  .باشد تر مي  كم است زيرا شيب منحني آن از بقيه
  

 را نـسبت  C وB وAي پذيري سه ماده    رو كه روند تغيير انحالل      با توجه به نمودار روبه     
و ............... ،  ............... تـوان     ترتيب از راست به چپ مي        را به  C و B و Aدهد،  به دما نشان مي   

  )ي تغييرل با ك87سراسري رياضي (   .نظر گرفت در............... 
    1(KNO3،NaCl،KCl    2(KNO3،KCl،NaCl    

    3(NaNO3،KCl،NaCl    4(NaNO3،NaCl،KCl  

 
Liپذيري  انحاللمثالً نمودار.  نموداري كه رسم كرديم كامالً شماتيك است!حواستون باشه -1 SO2  . تقريباً خطي است!به طور كامالً اتفاقي 4

 .ي عكس داردپذيري با دما رابطهانحالل
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بنـابراين  .  اسـت  NaClترين شيب مربوط بـه       و كم  KNO3ترين شيب مربوط به     ه به توضيحات باال، بيش    با توج  »2«ي     گزينه :جواب
  !بستواند درست باشد و  مي) 2(ي  تنها گزينه

  يـه وقـت اشـتباهي جـواب رو         پـس ! نحنـي ، نموداري خطي با شيب زياد اسـت نـه م          NaNO3پذيري  نمودار انحالل  
)ي گزينه   !در نظر نگيريد NaNO3را Aي و ماده 3(

C45 در دماي  ،گرم آب  100 در گرم پتاسيم كلريد   40شده،  با توجه به نمودار داده          اي روي منحنـي      نقطـه (سـازد     يك محلول سيرشده را مي
)هاي جا گزينه پس تا همين) KClپذيري انحالل )و 1(   !پر 4(

گرم آب در واقع همان  50گرم پتاسيم نيترات در 30كنيم، محلول گرم آب تعريف مي 100 درپذيري را  چون ما انحالل!بريم سراغ پتاسيم نيترات
C40گرم آب است كه در دماي 100گرم پتاسيم نيترات در 60محلول  بينيد به طور كلي در دماهاي باالتر از طور كه مي همان. سيرشده است C40  ،

پس يك محلول . گيرد قرار مي KNO3پذيري لگرم آب است، پايين منحني انحال 100گرم پتاسيم نيترات در 60ي انحالل دهنده هر نقطه كه نشان
)ي يعني گزينه. دهد سيرنشده را نشان مي )ي  و جواب درست گزينه!پرهم  3(   .است 2(

 172-   
  

  
  
  

  

سـازد     يك محلول سيرشده را مـي      C70دماي گرم آب در     100 گرم آمونيوم كلريد در      60شده،  با توجه به نمودار داده       - 173 
NHپذيري  اي روي منحني انحالل     نقطه( Cl4 .(طور كلي در دماهاي باالتر از     بينيد به   طور كه مي    همانC70، 60ي انحـالل  دهنده  نشان هر نقطه كه 

NHپذيري   گرم آب است، پايين منحني انحالل      100گرم آمونيوم كلريد در    Cl4  ماننـد  (دهـد   گيرد پس يك محلول سيرنـشده را نـشان مـي            قرار مي
  ).C80 در دمايAي نقطه

، هـر نقطـه كـه       C70تـر از    طور كلي در دماهاي پـايين       از طرفي به  
 گرم آب اسـت،  100 گرم آمونيوم كلريد در60ي انحالل دهنده  نشان

NHپذيري  باالي منحني انحالل   Cl4  گيرد پس يك محلول       قرار مي
  . )C60 در دمايBي مانند نقطه(دهد  فراسيرشده را نشان مي

  . مراجعه كنيد»26« كادر تمرين !تنها به   -174 

  .بيندازيد» 26«اگه شك داريد نگاهي به كادر . اند جدول درست 3و 2هاي رديف   -175 
  شود؟ مي حل بهتر سرد آب در زير مواد از يك كدام 

  پتاسيم كلريد) 4   پتاسيم نيترات) 3    ليتيم سولفات)2   سديم كلريد) 1

 KNO3 و NaNO3پذيري  با افزايش دما، نمودار انحالل    . دقت كنيد كتاب درسي    110ي  پذيري صفحه   به نمودار انحالل     -176 
C60شود به طوري كه در دماي به هم نزديك مي  شود نه زياد پذيري اين دو ماده كم مي پس با افزايش دما، تفاوت انحالل! رسند تقريباً به هم مي!  
  .كنيد ها را در همان نمودار پيدا مي ي گزينه علت درستي بقيه

  .اند درست» پ«و » آ«هاي  عبارت   -177 
  .كنيد  درسي پيدا مي كتاب108ي  ها را در پاراگراف اول صفحه اين جمله !كامالً درسته) آ

شـود،   ا باشد، مقدار اضافي رسوب يافته و سنگ كليه تشكيل مـي    ه  پذيري اين نمك    دار در ادرار بيشتر از انحالل       هاي كلسيم   وقتي كه مقدار نمك   ) ب
  !ديگه فرد سالم نيستبنابراين 

محلـول، مطمئنـاً در      بـا توجـه بـه تعريـف مـواد محلـول و كـم              . محلـول اسـت     سديم نيترات جزو مواد محلول و كلسيم سولفات جزو مـواد كـم            ) پ
C25دماي ي سديم نيترات بيشتر از كلسيم سولفات است گرم آب، جرم محلول سيرشده 100 و.  

ها بيـشتر    مقدار اين نمك!ولي نـشدند شدند  داري هستند كه بايد به صورت محلول از طريق ادرار دفع مي            هاي كلسيم   هاي كليه نمك    اغلب سنگ ) ت
  .اند  شده و به صورت سنگ رسوب كرده!مجاز حداز 

  محلول سيرشدهپذيريمنحني انحاللهر نقطه روي
  سيرشدهفرامحلول   پذيري هر نقطه باالي منحني انحالل 
 شدهنمحلول سير  پذيري هر نقطه زير منحني انحالل 
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 178-   
  

  
  

ي  دهنـده     شـود، نـشان      گـرم آب حـل مـي       100ترين مقدار يك ماده برحسب گرم كه در دماي معين در            طور كه قبالً گفتيم، بيش      همان
  .باشد دست آمده هم يك محلول سيرشده مي در ضمن محلول به. پذيري آن ماده در آب است انحالل

  !Let’s go پسپذيري آشنا كنيم  با مسائل انحالل! ديكاز نزخواهيم شما را  حاال مي
0/شدن   اگر بر اثر حل     دسـت آيـد، ميـزان         گرم آب در دماي معين، يك محلول سيرشده بـه          25 مول كلسيم برميد در    02

Br)پذيري كلسيم برميد در آب در اين دما، كدام است؟ انحالل , Ca : g.mol )  180 40  
    1(8  2(/9 6  3(16  4(20  

0/ اول بايد ببينيم  »3«ي     گزينه:جواب CaBr  : معادل چند گرم است CaBr2 مول02 ( )  2 40 2 80 200Â²¼¶ ³o]   

  g CaBr
/ mol CaBr g CaBr

mol CaBr
 2

2 2
2

2000 02 41  

g  : گرم آب حساب كنيم، خواهيم داشت100پذيري مواد را بايد در جا كه انحالل از آن CaBr
g H O g CaBr

g H O
  2

2 2
2

4100   پذيري انحالل 1625

x/  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g CaBr   2
100 0 02 200 1625  

گرم آب  CaBr2گرم 

25 / 0 02 200

100 x

  
/اگر از   g28 / پتاسيم نيترات در دماي معين پس از تبخير كامل، مقدار          ي  سيرشده محلول 5 g3  آيـد،   دست  نمك خشك به  5

  1)مي تغيير با ك87سراسري تجربي (  پذيري اين نمك در آب برحسب گرم كدام است؟ انحالل
    1(12  2(14  3(16  4(18  

  :موجود در اين محلول را حساب كنيم) حالل(پذيري، اول بايد جرم آب  با توجه به تعريف انحالل »2«ي   گزينه:جواب
  g /  )آب(جرم حالل  25 3 /)آب(جرم حالل 5 28 KNO)شونده  جرم حل 5 )   جرم محلول)آب(جرم حالل 3

3/جا فهميديم تا اين   :پذيري اين نمك برابر است با  گرم آب حل شود، بنابراين انحالل25تواند در  ميKNO3 گرم5

  / g KNO
g H O g KNO

g H O
  3

2 3
2

3 5100   پذيري انحالل1425

x/  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g KNO  3
100 3 5 1425  

گرم آبKNO3گرم 

25 /3 5

100 x

  
ي پتاسيم كلرات      گرم از محلول سيرشده    50 گرم باشد، در   20يري پتاسيم كلرات در آب در دماي معيني برابر        پذ   اگر انحالل  

  چند گرم از پتاسيم كلرات وجود دارد؟به تقريب در اين دما، 
    1(/8 3  2(10  3(/12 5  4(16  

 گرم آب حل شده     100 در KClO3 گرم 20شويم كه   پذيري، از صورت سؤال متوجه مي       با توجه به تعريف انحالل     »1«ي     گزينه :جواب
) گرم120ي حاصل برابر با راين جرم محلول سيرشدهاست بناب ) 100 20   . است120

 گـرم از ايـن   50حـاال بـه ازاي  . رد وجود داKClO3 گرم20ي پتاسيم كلرات،  گرم محلول سيرشده120جا فهميديم كه در    تا اين ! خب

g  :محلول، مقدار پتاسيم كلرات موجود برابر است با   KClO
g / g KClO

g
½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶ 3

3
2050 8 3120    

x  :توان نوشت  استفاده از تناسب مييا با / g KClO  3
50 20 8 3120  

گرم محلول سيرشده  KClO3گرم

120 20

50 x
  

 
 و خواسـته بـود   !لـو داده بـود  پـذيري رو   آخه طراح تو اصل سؤال، تعريف انحالل.  كـرديم ! راستش ما صورت سؤال كنكور سراسري رو كمي دستكاري   !؟دروغ چرا ! يك اعتراف  -1

 !تر كرديم  هيجان سؤال رو بيش!با يه كم سانسورما هم چون ديديم ديگه سؤال خيلي آسون شده، .  گرم آب حساب بشود100 گرم در پذيري اين نمك برحسب انحالل

 27)قسمت اول(پذيري  مسائل انحالل
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محلول سيرشده

آب

ي آن در همين       گرم باشد، در چند گرم از محلول سيرشده        40 در آب در دماي معيني برابر      پذيري سديم سولفيد     اگر انحالل  
0/دما، S) مول سديم سولفيد وجود دارد؟2 , Na : g.mol )  132 23  

    1(/27 5  2(/38 5  3(39  4(/54 6  

Na گرم 40توان گفت   شده، مي   با توجه به اطالعات داده     »4«ي     گزينه :جواب S2 شود و يك محلول سيرشده        گرم آب حل مي    100 در
) گرم دارد140كه جرمي برابر ) 100 40   .كند  درست مي140

0/خواهيم ببينيم حاال مي! خب Na مول2 S2در چند گرم از اين محلول سيرشده وجود دارد .  

gمحلول سيرشده   Na S g
/ mol Na S / g

mol Na S g Na S
  2

2
2 2

78 1400 2 54 61 40  

x/محلول سيرشده  !م نوشتطوري ه شد اين مي / g  0 2 78 140 54 640  

Naگرمگرم محلول سيرشده  S2

40 140

/ 0 2 78 x
  

C35در دماي  KNO3پذيري  شده، انحالل   با توجه به نمودار داده      حاال بايد ببينيم در اين دمـا حـداكثر         . است گرم آب    100 گرم در    50 برابر
  :شود  گرم آب حل مي50 درKNO3چند گرم

  x g KNO  3
50 50 25100  

گرم آبKNO3گرم 

100 50

50 x
g   يا    KNO

g KNO
g

 3
3

50 25
100

  g50آب

) گرم محلول سيرشده   C35،75 گرم آب در   50 به KNO3 گرم 25كردن  ضافهپس با ا   ) 25 50  KNO3چـه    هر حاال خواهيم داشت و     75
  .تري به اين محلول اضافه كنيم، در آب حل نشده و رسوب خواهد كرد بيش

 گرم محلـول سيرشـده   75 شده و  گرم از آن در آب حل25!فقط و فقط گرم آب اضافه كرديم،     50 گرم از اين نمك را به      50جا كه   مثالً در اين  
  .كند  اضافي رسوب ميKNO3 گرم25دهد و تشكيل مي

  . مراجعه كنيد»27«كادر  1لطفاً به تمرين    -179 

  .مراجعه كنيد» 27« كادر 2لطفا به تمرين    -180 

  . شماستمنتظر» 27« كادر 3تمرين    -181 

 دمـا،  اين در شكر ي سيرشده محلول گرم 61تبخير از باشد، آب گرم 100در گرم 205با برابر معين دماي در آب در شكر پذيري انحالل اگر 
  )89 سنجش آزمايشي(  آيد؟ مي دست به خشك شكر گرم چند

1(/20 5  2(21  3(/30 5   4(41  

 گـرم آب اسـت   100 درLiCl گرم100 تقريباً برابرC65 در دماي  LiClپذيري  شده، انحالل   داده  ا توجه به شكل نشان    ب   -182 
) گرم200پس جرم اين محلول سيرشده برابر ) 100 100   :به اين ترتيب خواهيم داشت. اشدب  مي200

  g LiCl
g g LiCl

g
 10020 10200 ½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶   

x  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g LiCl 20 100 10200  

گرم محلول سيرشده  LiClگرم

200 100

20 x

  

Li گرم 40پذيري،  شده و تعريف انحالل     با توجه به اطالعات داده       -183  SO2 شـود پـس جـرم ايـن           گرم آب حل مـي     100 در 4

) گرم140محلول سيرشده برابر  ) 100 40 g  :به اين ترتيب خواهيم داشت.  است140
g Li SO g

g Li SO
½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶ 2 4

2 4

1404 1440   
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xل سيرشدهمحلو  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g 4 140 1440  

Liگرمگرم محلول سيرشده  SO2 4

40 140

4 x
  

  .اند شده درست هاي داده ي عبارت همه   -184 

  :شود حل مي NaNO3گرم آب چند گرم 200گرم آب است، بايد حساب كنيم كه در 100گرم در 92پذيري سديم نيترات، كه انحالل با توجه به اين) آ

  x g 200 92 184100 

گرم آب   NaNO3 گرم 

100 92

200 x

  

)گرم 384گرم سديم نيترات حل شده و 184گرم آب، 200پس در ) 200 184   .آيد محلول سيرشده به دست مي 384

گـرم آب وجـود دارد و    100گرم از اين محلول،    192توان گفت كه در     شود، مي   گرم سديم نيترات حل مي     92گرم آب،  100كه در   با توجه به اين   ) ب

  : خواهيم داشت
x g JA 96 100 50192 

گرم محلول    گرم آب
192 100

96 x

  

 سـديم نيتـرات بـه آب اضـافه          گـرم  190شود در حالي كه ما      گرم سديم نيترات حل مي     184گرم آب،  200حساب كرديم كه در   » آ«در قسمت   ) پ

)گرم 6پس. كرده بوديم ) 190 184   :رسوب خواهيم داشت 6   6100 100 %3190 
J¼wn ³o]

J¼wn kÅnj ½k{ï¾ÎIòH ¦μº ³o]   

گـرم از ايـن    192 در!خب. گويند شونده مي ي حل گرم از يك محلول، درصد جرمي ماده 100شونده در ي حل به مقدار گرم ماده! اگه يادتون باشه ) ت

  :خواهيم داشت NaNO3گرم محلول، چند گرم 100گرم سديم نيترات وجود دارد و ما بايد حساب كنيم كه در 92محلول،

  x  100 92 48192   

گرم محلول   NaNO3 گرم
192 92

100 x
  

  .درصد است 48 محلول تقريباً سديم نيترات درپس درصد جرمي

C55توان گفت كه در دماي شده مي پذيري و اطالعات داده با توجه به تعريف انحالل       -185  ،45   100گرم پتاسـيم كلريـد در 

  :خواهيم داشت. گرم آب وجود دارد 100گرم از اين محلول، 145پس در. شود گرم آب حل مي

  x g JA 87 100 60145  

گرم محلول    گرم آب
145 100

87 x
  

ما . كنيم  گرم آب ديگر به محلول اضافه مي       60سؤال گفته . است KClگرم 27گرم آب و   60 شامل پتاسيم كلريد گرم محلول    87كهپس فهميديم   
  .شود گرم پتاسيم كلريد حل مي 27گرم آب، 60 در!هم كه كشف كرديم

C30در دماي  KNO3پذيري  كه انحالل   با توجه به اين      -186    گـرم از ايـن      140توان گفـت كـه در       گرم است، مي   40برابر با

  :گرم از اين محلول، شامل چند گرم آب است 98گرم آب وجود دارد و ما بايد حساب كنيم كه 100محلول

  x g JA 98 100 70140  

گرم محلول    گرم آب
140 100

98 x
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خواهيم مقداري آب به محلول اضافه كنيم     سؤال به ما گفته مي    ! خـب . گرم نمك است   28گرم آب و   70، شامل KNO3ي   محلول سيرشده  گرم از  98پس
)گرم 60پس ما بايد ببينيم كه. در خود حل كندرا  KNO3گرم ديگر 32تا محلول بتواند ) 28 32   :شود از اين نمك در چند گرم آب حل مي 60

  x g JA 60 100 15040  

گرم نمك    گرم آب
40 100

60 x
  

C30در دماي  KNO3گرم نمك  60شدن  جا فهميديم كه براي حل      تا اين   70گـرم آب،   150گرم آب نياز داريم اما دقت كنيد كـه از ايـن            150به 
)گرم 80پس بايد به محلول! گرم را قبالً داشتيم ) 150 70   .آب ديگر اضافه كنيم 80

  . مراجعه كنيد»27«كادر  4لطفاً به تمرين    -187 

بـه  .  گـرم آب اسـت  100 گـرم از آن در 30 برابرC70 در دمايKClO3پذيري شده، انحالل داده با توجه به شكل نشان       -188 
) گرم130ي حاصل برابر اين ترتيب جرم محلول سيرشده ) 100 30   : است و خواهيم داشت130

  g KClO mol KClO
/ g / mol KClO

g / g KClO
½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶  3 3

3
3

30 163 7 0 12130 122 5   

C25پذيري سديم نيترات در     اگر انحالل    برابرg92 درg100  آب باشد، در/ g105 محلول سيرشده از اين نمك به تقريب چند مول آب  6
O)وجود دارد؟ , H : g.mol )  116 1   

1(4    2(3   3(2   4(1  

 در دمـاي    (D)كرومـات   و پتاسـيم دي    (C)، پتاسيم نيترات  (B)، پتاسيم كلرات  (A) نيترات (II)پذيري سرب   انحالل   -189 

C20گرم آب است100 گرم در12 و56،6،29 به ترتيب حدوداً برابر با .  

g  :تواند حل شود، براي هر تركيب برابر است با  گرم آب مي 300براين مقدار نمكي كه دربنا Pb(NO )
A g g Pb(NO )

g
JA JA 3 2

3 2
56300 168100:  

g300  .ب حل شود گرم آ300تواند در  ميA گرم تركيب  100ي جا همه در اين 100 400  جرم محلول   

  g KClO
B g g KClO

g
JA JA 3

3
6300 18100:  

g300  . گرم آب حل شود300تواند در  ميB گرم از تركيب18جا تنها در اين 18 318  جرم محلول    

  g KNO
C g g KNO

g
JA JA 3

3
29300 87100:  

g300  . گرم آب حل شود300تواند در  ميC گرم از تركيب87جا تنها در اين 87 387  جرم محلول    

  g K Cr O
D g g K Cr O

g
JA JA 2 2 7

2 2 7
12300 36100:  

g300  .گرم آب حل شود 300تواند در  ميD گرم از تركيب36جا تنها در اين 36 336  جرم محلول    
  !اش بيشتر ش بيش، چگاليجرمپوشي كنيم، هر محلولي كه   از تغيير حجم حالل چشم!فرمايد طراح محترم ميكه   حاال با توجه به اين!خب

  A ( g) C ( g) D ( g) B ( g)400 387 336 318     

mها    ي چگالي محلول    براي مقايسه  
( )

V


³o]
Â²I«a ´\e     300جرم آب در هـر چهـار ظـرف        . ها را با هم مقايسه كنيم       ، بايد جرم و حجم آن 

ي  بنـابراين در رابطـه  . گيـريم  محلول را يكسان در نظـر مـي   4پوشي شود، حجم هر  ل چشم  از تغيير حجم حال    !طراح فرموده جا كه     گرم است و از آن    
. بيشتر باشد، چگالي محلـول حاصـل بيـشتر خواهـد بـود     ) جرم(ها يكسان است و هر چه صورت كسر          ي محلول   براي همه  (V)چگالي، مخرج كسر  

 بـه نمـودار   !با يـه نگـاه  فقط . پذيري بيشتري داشته باشد، جرم و چگالي محلول آن بيشتر است انحالل C20هر تركيبي كه در دماي: هك  خالصه اين 
Pb(NO  :شده داريم  پذيري داده انحالل ) K Cr O KClOKNO

A C D B  
3 2 2 2 7 33

   C20 پذيري در دماي  انحالل: 

  !كه اصالً نيازي به محاسبات تو اين سؤال نبودديديد 
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K گرم 50شده،  ا توجه به اطالعات داده    ب   -190  SO2 Kي    شود بنابراين جرم محلول سيرشـده        گرم آب حل مي    100در4 SO2 4 

) گرم150برابر ) 100 50   : گرم از اين محلول سيرشده برابر است با80 درKبه اين ترتيب تعداد مول.  است150

  g K SO mol K SO mol K
g / mol K

g g K SO mol K SO
½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶


  2 4 2 4

2 4 2 3

50 1 280 0 3150 174 1    

0/سـؤال گفتـه     -191   برابــر CaSO4ي شـود بنــابراين جـرم محلــول سيرشـده    گـرم آب حــل مـي   100در CaSO4گــرم 21

( / / ) / 100 0 21 100 21 100 جرمـي  ) ليتـر  ميلي 500(فهميم كه نيم ليتر محلول  است، مي g.mL11از طرفي چون چگالي محلول برابر  . است 21
  :به اين ترتيب جرم كلسيم موجود در محلول برابر است با. گرم دارد 500برابر با

  / g CaSO mol CaSO mol Ca g Ca
g /

/ g g CaSO mol CaSO mol Ca
½k{oÃw Ï¼±d¶ ½k{oÃw Ï¼±d¶

 

   
2 2

4 4
24 4

0 21 1 1 40500 0 31100 21 136 1 1
   

Caنگرم يو1اول از همه بايد ببينيم كه   -192  2در چند گرم كلسيم سولفات وجود دارد .  

  mol CaSO g CaSOmol Ca
g Ca / g CaSO

mol CaSOg Ca mol Ca




 
   

2
2 4 4

42 2 4

1 13611 3 4140 1
   

3/ گـرم آب،   500جا فهميـديم در      تا اين  !خب  در ايـن شـرايط، حـداكثر        CaSO4پـذيري   بـا توجـه بـه انحـالل       .  حـل شـده اسـت      CaSO4گـرم 4

/  : گرم آب حل شود، برابر است با500تواند در  كه ميCaSO4مقدار g CaSO
g / g CaSO

g
JA JA 4

4
1 02500 5 1100  

/التفاوت مابهپس  g5 / و1 g3   .تواند در آب حل شود  ميCaSO4ت كه هنوز، مقداري اس4
  / / / g CaSO   45 1 3 4 1   تواند حل شود  كه ميCaSO4مقدار7

 193-   

  
 C20ي ليتـيم سـولفات را از        محلـول سيرشـده    گـرم  123رو اگر   با توجه به شكل روبه    

  افتد؟ اتفاقي ميگرم كنيم، چه  C70تا

 گـرم آب    100 گـرم در   23 برابـر  C20 در دماي  ليتيم سولفات پذيري    نحاللا :جواب

Li گرم 23يعني بايد در اين دما،    . است SO2  گرم آب حل كنيم تا محلول       100 را در  4

  .دست آيد اي از آن به سيرشده

گرم كنيم،   C70را تا دماي   ليتيم سولفات ي     گرم محلول سيرشده   123حاال اگر اين  
Liگـرم  15توانـد   مـي ! فقـط و فقـط     گرم آب    100 SO2 زيـرا  (را در خـود نگـه دارد         4

و )  گـرم آب اسـت  100 گـرم در 15 برابرC70 در دمايليتيم سولفاتپذيري    انحالل
Liي  بقيه SO2 ) گرم 8 يعني 4 ) 23 15 توجه داشته باشـيد كـه      . كند   رسوب مي  8

  .دست آمده، سيرشده است  محلول به)C70(باز هم در اين دماي جديد 

  

T)تـر    در دمـاي پـايين      و اي نزولي باشد    پذيري ماده   لاگر نمودار انحال    محلـول   1(
و سپس دماي محلـول را       )x1ي  نقطه(ي مورد نظرمان تهيه كنيم        اي از ماده    سيرشده

T)تا دماي باالتر   پذيري ماده    ي تفاوت انحالل    ، به اندازه  )x2ي  نقطه(افزايش دهيم    2(
x)يعني x2و x1در نقاط  x )1 شود و ما مجـدداً يـك         رسوب در ظرف تشكيل مي     2

  .خواهيم داشت T2محلول سيرشده در دماي

 28)قسمت دوم(پذيري  مسائل انحالل
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  جورياست؟ هقضيه چي موردنظر صعودي باشد،  پذيري ماده اگر نمودار انحالل: ال از شما بپرسيم حاال ما يه سؤ!خب
  .تر است تر، كم پذيري ماده در دماي پايين زيرا انحالل.  اين بار با سرد كردن محلول، رسوب تشكيل خواهد شد!درسته! بله

T) در دماي بـاالتر  واي صعودي باشد پذيري ماده نمودار انحالل اگر     محلـول  1(
و سپس دماي محلـول را   ) x1نقطه(ي مورد نظرمان تهيه كنيم        اي از ماده    سيرشده

T)تر  تا دماي پايين   پـذيري    حـالل ي تفـاوت ان     ، به اندازه  )x2نقطه( كاهش دهيم    2(
x) يعني x2 و x1ماده در نقاط   x )1 شـود و مـا        رسوب در ظـرف تـشكيل مـي        2

  1. خواهيم داشتT2 در دماي مجدداً يك محلول سيرشده
پذيري چنـد نمـك را در         رو كه تغييرات انحالل     با توجه به نمودار روبه     

ي پتاسـيم      گرم محلـول سيرشـده     26دهد، اگر   دماهاي مختلف در آب نشان مي     
 سرد كنيم، تقريباً چنـد گـرم از ايـن نمـك از              C14تا دماي  را   C70كلرات در 

  )86سراسري تجربي ( شود؟ صورت بلور جدا مي محلول خارج و به
    1(/5 5  2(4  
    3(2  4(5  

پذيري پتاسيم كلـرات در       شده، انحالل   با توجه به نمودار داده     »1«ي     گزينه :وابج
2/ و30ترتيــب برابــر  بــهC14 وC70دماهــاي .  گــرم آب اســت100 گــرم در5

  :ابراين جرم محلول سيرشده در اين دو دما برابر است بابن
  100 30   C70: جرم محلول سيرشده 130

/رسوب g27 5   

/ /  100 2 5 102   C14: جرم محلول سيرشده 5

ــامالً واضــح اســت  ــر! ك ــول سيرشــده 130اگ ــرم محل ــاي ي  گ ــرات در دم ــاC70 پتاســيم كل ــيم،C14 را ت 27/ ســرد كن ــرم رســوب5   گ

( / / ) 130 102 5 27  را C70ي پتاسيم كلرات در دماي  گرم محلول سيرشده26اگرتوان حساب كرد كه       راحتي مي   حاال به . آيد  دست مي    به 5

/  :برابر است با) شده از محلول  نمك خارج(سرد كنيم، مقدار رسوب حاصل   g
g / g

g
J¼wn½k{oÃw Ï¼±d¶ J¼wn½k{oÃw Ï¼±d¶ 

27 526 5 5130   

 
C80پذيري پتاسيم كلرات در دماي   انحالل -1  گرم 38يعني بايد در اين دما،. تگرم آب اس 100گرم در 38برابرKClO3 گرم آب حل كنيم تـا محلـول    100را در

  .اي از آن به دست آيد سيرشده
C0ي پتاسيم كلرات را به سرعت تا  گرم محلول سيرشده   138حاال اگر اين    ،گرم 2تواند  مي!قـط وف فقطگرم آب  100سرد كنيمKClO3   زيـرا  (را در خود نگـه دارد

C0پذيري پتاسيم كلرات در دماي    انحالل  ي و بقيه) گرم آب است 100گرم در 2برابرKClO3گرم 36 يعني( ) 38 2 توجه داشته باشيد كه باز . كند رسوب مي 36
)هم در اين دماي جديد C)0  ،سيرشده استمحلول به دست آمده .  

C80ي پتاسيم كلرات در دماي اگر محلول سيرشده   را به آهستگي تاC0   مقدار اضافي پتاسيم !يك اتفاق باورنكردنيسرد كنيم، طي 
)در نتيجه در اين دما. كند كلرات رسوب نمي C)0  در دماي(آيد  اسيرشده به دست مييك محلول فرC0  گرم 38در اين محلول فراسيرشده KClO3 100در 

  ).گرم آب حل شده است

T) در دماي بـاالتر    اي صعودي باشد و     پذيري ماده   نمودار انحالل اگر  ) 1  اي از    محلـول سيرشـده    1(
T)تـر  و سپس دماي محلول را به سرعت تا دماي پـايين        ) x1ي  نقطه(ي موردنظرمان تهيه كنيم       ماده كـاهش   2(

x)يعنـي  x2و x1ري مـاده در نقـاط     پذي  ي تفاوت انحالل    ، به اندازه  )x2ي  نقطه(دهيم   x )1 رسـوب در ظـرف      2
  .خواهيم داشت T2شود و ما مجدداً يك محلول سيرشده در دماي تشكيل مي

T)اي در دمـاي بـاالتر       ول سيرشـده   محلـ  اي صعودي باشد و     پذيري ماده   نمودار انحالل اگر  ) 2 داشـته باشـيم     1(
T)تـر  ولي اين بار محلول را به آهستگي تا دماي پـايين   ) x1ي  نقطه( سـرد كنـيم، در ايـن صـورت بـه جـاي        2(

در اين صورت محلول به دست آمده    ). كه هيچ رسوبي تشكيل شود      بدون آن (رسيم    مي Aي  به نقطه  x2ي  نقطه
   .فراسيرشده است T2در دماي
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محلول سيرشده

محلول سيرشده
رسوبرسوب

x/رسوب  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي / g 26 27 5 5 5130  

 سيرشدهگرم محلول رسوبگرم 

130 /27 5

26 x
  

K)كرومات پذيري پتاسيم دي انحالل  Cr O )2 2  را C90 ي آن در  گرم محلول سيرشده51اگر.  گرم است70 برابرC90در دماي 7
   كدام است؟C35كرومات در دماي پذيري پتاسيم دي انحالل. كند كرومات رسوب مي  گرم پتاسيم دي15 سرد كنيم،C35تا دماي

    1(/16 66  2(20  3(42  4(/57 5  

Kپذيري   انحالل »2«ي     گزينه :جواب  Cr O2 2  گرم از ايـن محلـول       170يعني در .  گرم آب است   100 گرم در  70 برابر C90 در دماي  7
)سيرشده ) 100 70 K گرم 170،70 Cr O2 2 Kدر اين صـورت مقـدار     .  حل شده است   7 Cr O2 2  گـرم از ايـن محلـول        51 موجـود در   7

g   :سيرشده برابر است با K Cr O
g K Cr O

g
 2 2 7

2 2 7
70   g51 محلول سيرشده21170

x  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g K Cr O  2 2 7
51 70 21170  

گرم محلول سيرشده  Kگرم Cr O2 2 7

170 70

51 x

  
C90كرومـات در دمـاي      ي پتاسـيم دي     گـرم محلـول سيرشـده      51جا فهميـديم كـه در        تا اين  !خب ،21  گـرمK Cr O2 2 گـرم   30و 7

)آب ) 51 21 C35 با سردكردن تا دماي!فرمـوده ال  ؤجا كه س   از آن . وجود دارد  30 ،15  گـرم ازK Cr O2 2 كنـد، پـس    رسـوب مـي   7
Kگرم 6توان گفت كه بر اثر سردكردن تا اين دما، تنها           مي Cr O2 2 7( ) 21 15 بـه ايـن ترتيـب      . گرم آب حل شود    30تواند در   مي 6

Kپذيري  لانحال Cr O2 2 C35در دماي  7  برابر است با:  g K Cr O
g g K Cr O

g
JA JA 2 2 7

2 2 7
6100 2030   

x  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب مي g K Cr O  2 2 7
100 6 2030  

گرم آب   Kگرم Cr O2 2 7

30 6

100 x
  

Kپذيري انحالل   -194  Cr O2 2   . گرم آب است100 گرم در40 و70ترتيب برابر  بهC60 وC90 در دماهاي7

  100 70  C90: سيرشدهجرم محلول  170
   g30رسوب

  100 40  C60: جرم محلول سيرشده 140

Kي  گرم محلول سيرشده  170جا فهميديم كه اگر     تا اين ! خـب  Cr O2 2 ) گـرم رسـوب  30 سـرد كنـيم،  C60 بهC90 را از دماي7 ) 170 140 30 

K گرم رسوب12كه ببينيم حاال براي اين. آيد دست مي به Cr O2 2   :توان نوشت يآيد، م دست مي  به ازاي سردكردن چند گرم محلول سيرشده به7

gمحلول سيرشده  
g K Cr O g

g K Cr O
 2 2 7

2 2 7

17012 6830  

xمحلول سيرشده  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب، مي g 12 170 6830  

K رسوبگرمگرم محلول سيرشده  Cr O2 2 7

30 170

12 x
  

 گـرم   100 گرم در  40 و 60ترتيب برابر    به C28 و C60پذيري اين ماده در دماهاي      شده، انحالل   با توجه به نمودار داده       -195 

  :بنابراين جرم محلول سيرشده در اين دو دما برابر است با  . آب است  100 60   C60: جرم محلول سيرشده 160

   100 40   C28: جرم محلول سيرشده 140
 g20رسوب
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) گرم رسوب20 سرد كنيم،  C28 را تا  C60ي در دماي     گرم از اين محلول سيرشده     160كامالً واضح است كه اگر    ! خب ) 160 140 دسـت    بـه 20
  :قدر است  را سرد كنيم، مقدار رسوب حاصل چهC60 گرم از اين محلول سيرشده در دماي20توان حساب كرد كه اگر راحتي مي حاال به. آيد مي

  g
g / g

g
 2020 2 5160

J¼wn½k{oÃw Ï¼±d¶ J¼wn½k{oÃw Ï¼±d¶   

xرسوب  :توان نوشت يا با استفاده از تناسب، مي / g 20 20 2 5160  

گرم محلول سيرشده  گرم رسوب

160 20

20 x

  
C10دماهاي در نيترات سديم پذيري انحالل كه اين به توجه با   وC35  گـرم  400اگر. است آب گرم 100در گرم 100و گرم 80ترتيب به 
C35در آن محلول  دماي تاC10  94 سنجش آزمايشي(  كند؟ مي رسوب آن از گرم چند شود، سرد(  

 1(40  2(/52 50  3(/64 5  4(80  

 گـرم  20كنـيم كـه محلـول     داده شـده، مـا حـساب مـي     آبگـرم  100پذيري مواد در شده، انحالل چون در نمودار داده       -196 
K Cr O2 2   :گرم آب است 100 چند گرم از اين نمك درمعادلگرم آب،  25در 7

  x g K Cr O  2 2 7
100 20 8025  

گرم آب    گرم نمك

25 20

100 x
  

Kپذيري  حاال به منحني انحالل    Cr O2 2 C90در دماي . دقت كنيد  7 ،70 شـود و اگـر قـرار باشـد محلـول       گرم آب حل مي 100گرم از اين نمك در
C90سيرنشده داشته باشيم، بايد در دماي   در حالي كه مـا بيـشتر از ايـن    ! گرم 70تر از پذيري كم يعني انحالل. اي زير منحني داشته باشيم ، نقطه

  !فراسيرشده ميگنبه اين محلول . داريماز نمك را در آب ) گرم 80(مقدار 
)ي  گزينه C30در دماي : 2(  گـرم   35در حالي كه در اين دما تقريباً      . گرم آب است   100گرم در  40پذيري پتاسيم نيترات تقريباً     ل، انحال

  .شود پتاسيم كلريد در همان مقدار آب حل مي
)ي  گزينه پـذيري    توان گفت كه تأثير دما بـر انحـالل          هاست مي   ي نمك   بيشتر از بقيه   KNO3پذيري   چون شيب نمودار انحالل    با توجه به شكل،   : 3(

  .هاي موجود در شكل بيشتر است ي نمك اين نمك در مقايسه با بقيه
)ي  گزينه Kيريپذ  شده، انحالل   با توجه به نمودار داده    : 4( Cr O2 2 C60در دماي  7  وC35     گـرم آب اسـت     100گـرم در   20و 40به ترتيب برابـر .

C  :ر است بابنابراين جرم محلول سيرشده در اين دو دما براب  :
g

C :

  

  

60 100 40 140
20

35 100 20 120





½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]
J¼wn

½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]
  

  :گرم محلول، چند گرم رسوب خواهيم داشت 14كنيم كه به ازاي گرم رسوب داريم و ما با يك تناسب ساده حساب مي 20گرم از اين محلول، 140 به ازاي!خب

  x g J¼wn  14 20 2140 

گرم محلول    گرم رسوب

140 20

14 x
  

 گرم آب است،    100 گرم در  87 حدود C20 در دماي  NaNO3پذيري  انحالل !گذاشتن نداره   اين سؤال اصالً نياز به وقت         -197 
 27(چنـان سيرنـشده اسـت      كاهش دهيم، اين محلول هـم C20 گرم آب حل كنيم و دما را تا100 درC70 را در دمايNaNO3 گرم 60گرپس ا 

  !، پس خبري از تشكيل رسوب نيست)! ميل كنهگرم ديگه جا داره سديم نيترات

بـا  . پـذيري آن اثـر بيـشتري دارد         پذيري يك ماده بيشتر باشد، دما بر انحـالل          دانيد كه هر چه شيب منحني انحالل        مي    -198 
ذيري آن تأثير بيشتري داشته و بـر اثـر كـاهش دمـاي              پ   از بقيه بيشتر است، پس دما بر انحالل        KNO3شده، شيب منحني    توجه به نمودارهاي داده   

  !پر) 4(و ) 1(هاي  جا گزينه تا همين. بيشتر است KNO3 حاويشده در ظرف نشين ، جرم جامد تهها به يك اندازه محلول
پـس  .  نيتـرات بيـشترين غلظـت را دارد        (II)كرومات است، پس محلول سرب      يترات بيش از پتاسيم دي     ن (II)پذيري سرب   ، انحالل C10در دماي 

  .)2(ي  جواب ميشه گزينه
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گـرم   100گرم در  10گرم و  50به ترتيب  C32و C94در دماهاي  KClO3پذيري  شده، انحالل   با توجه به نمودار داده       -199 

C  :آب است، بنابراين جرم محلول سيرشده در اين دو دما برابر است با   : g
g

C : g

  

  

94 100 50 150
40

32 100 10 110





½k{ oÃw Ï¼±d¶ ³o]
J¼wn

½k{ oÃw Ï¼±d¶ ³o]
   

حاال با يك تناسـب،  . آيد گرم رسوب به دست مي 40سرد كنيم، C32را تا C94 گرم از اين محلول سيرشده در دماي150 معلوم شد كه اگر    !خب
  :نيمك گرم محلول را حساب مي 900مقدار رسوب حاصل از كاهش دماي

x g 40 900 240150 J¼wn  

گرم محلول سيرشدهگرم سرب  

150 40

900 x

  

  g  900 240 660½kºI¶ïÂ¤IM Ï¼±d¶ ³o] ½k{ oÃw Ï¼±d¶ ³o¬ J¼wn ³o¬  

پس جرم محلول سيرشده در ايـن دمـا         . گرم آب است   100گرم در  440برابر با  C60در دماي  AgNO3پذيري  انحالل   -200 

C    :برابر است با : g 60 440 100 540 nj ½k{ oÃw Ï¼±d¶ ³o]  
  :وجود دارد AgNO3گرم از اين محلول چند گرم 54كنيم كه در حاال حساب مي

  x g AgNO


  3
54 440 44

540  

گرم محلول AgNO3گرم  
540 440

54 x

  

ــول سيرشــده 54پــس در ــرم 10و AgNO3گــرم AgNO3،44ي گــرم محل )گ ) 54 44 ــيم كــه  از طــرف ديگــر مــي. آب وجــود دارد 10 دان

  .گرم آب است 100گرم در 216برابر با C20در دماي AgNO3پذيري انحالل
  :در اين دما به چند گرم آب نياز داريم AgNO3گرم 44كنيم كه براي انحالل حاال حساب مي

  
 

x / g


 
44 100 20 37

216
JA 

 AgNO3گرم گرم آب  
216 100

44 x

  

ــراي انحــالل  ــرم 44پــس ب ــاي AgNO3گ ــه C20در دم 20/ب ــاز اســت  37 ــرم آب ني ــرم آب از اول 10.گ ــد گ ــتيم پــس باي ــول داش   در محل
/ / 20 37 10 10 10/تقريباً( 37   .آب اضافه كنيم) گرم 4

C35در دماي     -201   پذيري  ، انحاللKClO3  محلول گرم 110پس در . گرم آب است   100گرم در  10برابر با ( ) 100 10 110 

C35در دماي ،100  چند گرم آب استگرم از اين محلول در همين دما، شامل  88كنيم كهبايد حساب گرم آب وجود دارد و ما:  

  x g 88 100 80110 JA  

گرم محلول    گرم آب

110 100

88 x
  

C35در دماي  KClO3ي  گرم محلول سيرشده   88پس  گرم آب  15سؤال گفته به اين محلول    . گرم آب است   80شاملC90   كنـيم و     اضافه مي

C70دماي نهايي محلول به  گرم 95پس ما االن. رسد مي( ) 80 15 C70دانيم كه در دمـاي  از طرفي مي. داريم  در محلولآب 95 ،30  گـرم 

KClO3 شود  حل مي، در اين دما،گرم آب، چند گرم نمك 95توانيم حساب كنيم كه در پس مي. شود گرم آب حل مي 100در:  

  x / g KClO  3
95 30 28 5100  

گرم آب   KClO3 گرم 

100 30

95 x
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28/اين  گـرم محلـول    88از(گـرم آب حـل شـود ولـي مـا از قبـل                95تواند در   ي مقدار نمكي است كه مي       همه KClO3گرم 5
 8گرم از كل محلول اوليه آب است، پس در محلول اوليـه        80 ابتداي سؤال فهميديم كه    !اگه يادتون باشه  . در محلول داريم   KClO3كمي) ي اوليه   سيرشده

)گرم ) 88 80 28/توانيم نهايتاً   در محلول داريم و مي     KClO3گرم 8!چي حله   همه! خب ديگه . نمك داريم  8 C70رو در دمـاي   گرم از اين نمك      5   در
20/تواند داشته باشيم يعني محلول حاصل ميمحلول نهايي  )گرم 5 / / ) 28 5 8 20 5 KClO3  خسته نباشين! در خود حل كندديگر را!  

  . مراجعه كنيد»28« كادر 2لطفاً به تمرين      -202 

0/پذيري اين گاز برابر انحالل    -203    : گرم آب است، بنابراين خواهيم داشت100 گرم در0039

  (g) /ppm
(g) /

   


6 60 003910 10100 0 0039
½kº¼{ï®e ³o]

Ï¼±d¶ ³o]   

0/جا كه در مخرج كسر باال، مقدار از آن   :نظر كرد توان با تقريب خوبي، در مخرج كسر از آن صرف  بسيار ناچيز است، پس مي100 در مقابل0039

 /ppm   60 0039 10 39100  

/برابر CaF2پذيري انحالل    -204   42 34   :برابر است با ppmبنابراين غلظت اين نمك برحسب.  گرم آب است100گرم در 10

  /(g) / /ppm ppm /
(g) ( / )

 


        
 

44 42 34 106 6 6
4

2 34 10 2 34 1010 10 10 2 34100100 2 34 10
pH Zoh¶ nj

´Ã¹ ï̈Â¶ oÊº ýoÅ
½kº¼{ï®e ³o]

Ï¼±d¶ ³o]   

2/گـرم محلـول،    1000000تـوان گفـت كـه در هـر          مي ppmبا توجه تعريف  . خواهد  را مي  Fما غلظت يون  ال از   ؤاما س  .CaF2اين شد غلظت   34 

mol  :بنابراين خواهيم داشت. وجود دارد CaF2گرم  CaF mol F g F
/ g CaF / g F

g CaF mol CaF mol F

 


   2
2

2 2

1 2 192 34 1 1478 1 1
   

1/گرم از اين محلول، 1000000پس در هر /به اين ترتيب غلظت اين يون برابر با. وجود دارد Fگرم يون 14 ppm1   .است 14

C20مايد در CaSO4پذيري انحالل   0/با برابر Caغلظـت . اسـت  آب گـرم  100در گـرم  21 2 ـ  در  CaSO4ي سيرشـده  محلـول  ك ي
Ca)است؟  ppmچند , S , O : g.mol )   140 32   )91 شيمي المپياد(  16

1(15  2(2100   3(618  4(52  

 ترين مقدار آن ماده برحـسب گـرم اسـت كـه در دمـاي        پذيري يك ماده برابر با بيش       كه انحالل ! حتماً خاطر مباركتون هـست        -205 
تـوان    است يعني مي   گرم   25كرومات در دماي معيني برابر      پذيري پتاسيم دي    شود انحالل   بنابراين وقتي گفته مي   . شود   گرم آب حل مي    100معين در 
  :به اين ترتيب درصد جرمي اين محلول برابر است با.  گرم آب حل كرد100كرومات را در  گرم پتاسيم دي25حداكثر

  g  100 25   جرم محلول)آب(جرم حالل  )كرومات پتاسيم دي(شونده  جرم حل125

  ½kº¼{ï®e ³o]
Ï¼±d¶ ³o]Â¶o] kÅnj     25100 100 %20125  

26%/شود محلول  ميوقتي گفته   -206  26/ گرم از اين محلول،100 يعني در، جرمي پتاسيم كلرات5 73/ گرم پتاسيم كلرات و5 5 
73/توان نتيجه گرفت كه در      در واقع مي  . گرم آب وجود دارد    26/ گرم آب،  5 حـاال كافيـست بـا توجـه بـه تعريـف            . شده است    گرم پتاسيم كلرات حل      5

  ! تشريف دارنپذيري پتاسيم كلرات دست آمده انحالل عدد به. شود  گرم آب، چند گرم پتاسيم كلرات حل مي100پذيري، حساب كنيم كه در انحالل

  /x g KClO
/

 3
100 26 5 3673 5   

گرم آبKClO3گرم

/73 5 /26 5

x100
/   يا    g KClO

g KClO
/ g JA 3

3
26 5 3673 5 آبg100 

پذيري اونا رو معلوم كرد و درصد جرمي هـر كـدوم از ايـن                 ها، انحالل   پذيري اين نمك    يه راه اينه كه با نگاه كردن به نمودار انحالل            -207 
  !؟ره اين همه راه رو  ولي كي مي، درصد5/37 دونه حساب كنيم تا ببينيم درصد جرمي كدومشون برابر  ها رو دونه نمك

  !قدره؟ پذيري اون چه باشه، انحالل% 5/37به جواب برسيم، بايد حساب كنيم كه اگه درصد جرمي نمكي برابر ! كه زود، تند، سريع واسه اين
37%/محلول 37/ گرم از اين محلول،    100 جرمي يك نمك يعني در     5 62/ي آن يعني     گرم نمك و بقيه    5 تـوان    پـس مـي   .  گـرم آب وجـود دارد      5

62/نتيجه گرفت كه در    37/ گرم آب،  5 شـده    ي حـل    تـرين مقـدار مـاده       بيش(پذيري    حاال بايد با توجه به تعريف انحالل      . شود  حل مي گرم نمك    5
  .شود  گرم آب، چند گرم از اين نمك حل مي100حساب كنيم كه در)  گرم آب100برحسب گرم در
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x/نمك   g
/

 100 37 5 6062 5  

گرم آبگرم نمك

/62 5 /37 5

x100
/   يا    g

g g
/ g

¦μºJA ¦μºJA 37 5100 6062 5   

  !عزيز KNO3 گرم است يعني60برابر) C40در دماي(پذيري اين نمك  پس انحالل

  :است NaNO3درصد جرمي سديم نيترات، شامل چند گرم 40كنيم كه محلول ابتدا حساب مي   -208 

  NaNO g½k{ï®e ³o] 3 80  NaNO½k{ï®e ³o]
 340 100200  NaNO½k{ï®e ³o]

Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o] 3 100   

)گرم 120گرم سديم نيترات و    80ي سديم نيترات شامل     گرم محلول سيرنشده   200پس ) 200 80 پـذيري    حاال با توجه به انحالل    . آب است  120
  .شود گرم آب، چند گرم سديم نيترات حل مي 120كنيم كه در سديم نيترات در اين دما، حساب مي

  x / g 120 92 110 4100  

گرم آبNaNO3گرم 
100 92

x120
  

110/ از اين  !خب 30/رگرم رو قبالً در محلول داشتيم، پس اگـ         80گرم سديم نيترات،   4 )گـرم  4 / / ) 110 4 80 30 ديگـه سـديم نيتـرات بـه         4
  !ير ميشهمحلول ما سمحلول اضافه كنيم، 

Liدرصد جرمي ليتيم سولفات شامل چند گرم 20كنيم كه محلول ابتدا حساب مي   -209  SO2   :است 4

  Li SO g½k{ï®e ³o] 2 4 100  
Li SO½k{ï®e ³o]

 2 420 100500  
Li SO

 2 4 100½k{ ®e ³o]
Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o]   

Liگرم 100گرم محلول شامل 500پس SO2 )گرم 400و 4 ) 500 100   . آب است400
  .شود د گرم ليتيم سولفات حل ميگرم آب، چن 400كنيم كه در پذيري ليتيم سولفات در اين دما، حساب مي حاال با توجه به انحالل

  x g 400 32 128100  

Liگرم  SO2 گرم آب4
100 32

x400
  

)گرم 28 قبالً در محلول داشتيم، پس به      اگرم ر  100گرم، 128 از اين  !خب ) 128 100 ه ليتيم سولفات نياز داريم تا محلول سير شود، پس حاال           ديگ 28
Liگرم 50كه SO2 )گرم 22،خالص به محلول اضافه كرديم 4 ) 50 28   !44%شه مي كه ،گرم 50گرم از 22 يعني،شود نشين مي ن تهآ 22

  Li SO½k{ ¸Ãzºï¾U kÅnj   2 4
22 100 %4450   

C50درصد جرمي در دماي    30محلول پتاسيم نيترات   g400به  ،  چند گرمKNO3             اضافه كنيم تا يك محلـول سيرشـده تهيـه شـود؟
C50پذيري پتاسيم نيترات در دماي انحالل(  برابرg80 درg100 آب است.(  

1(52   2(60    3(104   4(120   

گرم از آن    14، تنها C25كه در دماي    شود در حالي      گرم آب حل مي    100كرومات در   گرم پتاسيم دي   C90،70در دماي     -210 
م رسوب بـه  گر 56سرد كنيم، C25را تا C90كرومات در دماي ي پتاسيم دي گرم محلول سيرشده 170شود، بنابراين اگر گرم آب حل مي  100در

C  :آيد، بنابراين خواهيم داشت    ميدست : ½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]   90 100 70 170   
  C : ½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]   25 100 14 114   

   ½jo¨ J¼wn RI¶»o¨Áj ´ÃwITQ nHk£¶
J¼wn kÅnj ½k{®e RI¶»o¨Áj ´ÃwITQ nHk£¶    56100 100 %8070   

  !پر) 2(و ) 1(هاي  جا گزينه تا اين
  :گرم آب حل شده است، بنابراين درصد جرمي اين محلول برابر است با 100كرومات در گرم پتاسيم دي 14با كاهش دماي محلول، تنها

  /   


14100 100 %12 3100 14 
½kº¼{®e ³o]

Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o]  

  ).4(ي  پاسخ شد گزينه

g J¼wn56 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

447

درصـد جرمـي    . تواند در خـود حـل كنـد          را مي  KNO3 گرم آب چند گرم    C10،50قبل از همه بايد ببينيم در دماي         -211 

) گرم آب  78 در KNO3 گرم 22 است يعني  22% برابر C10 در KNO3ي  محلول سيرشده  ) 100 22 به اين ترتيـب خـواهيم      . شود   حل مي   78

g    :داشت KNO
g / g KNO

g
JA JA 3

3
2250 14 178    

14/ تنهاC10 در حالي كه ديديم در دماي     شود   گرم آب حل مي    50 در KNO3 گرم C80،50گويد در دماي    حاال سؤال مي  ! خـب   KNO3 گـرم 1

C10،/35بنابراين با سردكردن محلول تا دماي.  گرم آب حل شود50تواند در مي ) گرم9 / / ) 50 14 1 35 9 KNO3كند  رسوب مي.  

0/در محلول سيرشده،   -212    :گرم آب حل شده است، بنابراين خواهيم داشت 100ـ هگزانول در1گرم 51
  / / g  0 51 100 100   جرم محلول شونده جرم حل جرم حالل51

  / mL / LÏ¼±d¶ ´\e  100 51 0 10051  /
´\e 100 511  (g.mL )

³o]
Â²I«a ´\e

 1   

0/حاال بايد ببينيم   .ـ هگزانول معادل چند مول است1گرم 51

C) هگزانول-1با توجه به فرمول مولكولي  H OH)6 )   :جرم مولي آن برابر است با  13 ) ( ) g.mol     16 12 13 1 16 1    جرم مولي102

  mol
/ g / mol

g
Ï¼ºHq«ÀÏ¼ºHq«À Ï¼ºHq«À

-- - 1 10 51 1 0 005102 1   

  (n) / mol(mol.L ) / mol.L
(V) / L

Ï¼¶ jHk÷UÂ²¼¶ SÊ±ü oTÃ² KveoM ´\e
  1 10 005 0 050 10051    

C25دمـاي  در آب در جامد شيميايي تركيب پذيري يك  انحالل كنيد فرض    بـا  برابـرg50 درg100 محلـول  چگـالي  ضـمن  در و باشـد  آب 
/با برابر ترتيب به شده حل تركيب مولي جرم و آمده دست به ي سيرشده g.cm31   كدام است؟ محلول ي موالريته آن، به توجه با. باشد g.mol1100و 2

  )94 شيمي المپياد(   8)4  4)3   5)2  2)1

 مـول سـديم     10يعنـي .  اسـت  mol.L110مـاي معينـي برابـر     ي سـديم هيدروكـسيد در د        غلظت موالر محلول سيرشـده       -213 
  :به اين ترتيب خواهيم داشت. ليتر از اين محلول وجود دارد  ميلي1000هيدروكسيد در

  g NaOH
mol NaOH g NaOH

mol NaOH
  4010   جرم سديم هيدروكسيد4001

  g1200جرم محلول  (g)
/

Ï¼±d¶ ³o]
1 2 1000  (g)

(g.mL )
(mL)

³o]
Ï¼±d¶ Â²I«a ´\e

 1  

  g   )آب(جرم حالل 800   جرم محلول)آب(الل جرم ح)سديم هيدروكسيد(شونده   جرم حل 1200)آب(جرم حالل  400
مقـدار گـرم   (پـذيري سـديم هيدروكـسيد        بنابراين انحالل .  گرم آب حل شده است     800 گرم سديم هيدروكسيد در    400جا فهميديم كه    تا اين ! خـب 
   :برابر است با)  گرم آب100شده در ي حل ماده

  x g NaOH 100 400 50800  

گرم آبNaOHگرم

800 400

100 x

g   يا    NaOH
g g NaOH

g
JA JA 400100 50800  

C20در 100مولكـولي  وزن بـا  Aتركيـب  ي سيرشده محلول چگالي    برابـر/ g / mL1  آبـي  محلـول  در Aتركيـب  غلظـت . اسـت  10
/سيرشده mol / L2 C20آب گرم 100در Aتركيب پذيري انحالل. است 20  80 شيمي المپياد(  چيست؟(  
 1(g25  2(g22  3(g28  4(g26  

/بايد ببينيم غلظت  ! اول از همه     -214  mol.L10  گـرم آب  100پـذيري آن در  كرومات معادل چه مقدار انحـالل   پتاسيم دي5
  .گيريم ليتر درنظر مي  ميلي500كنيم و حجم محلول را با توجه به چگالي آب، برابر پوشي مي  حجم چشماز تغيير! فرمايشات طراحبا توجه به . است

/ (mol.L ) (L) / mol K Cr O  1
2 2 7

5000 5 0   (n)شده ي حل هاي ماده تعداد مول(M)غلظت مولي (V)حجم محلول برحسب ليتر251000

    g K Cr O
/ mol K Cr O gK Cr O

mol K Cr O
 2 2 7

2 2 7 2 2 7
2 2 7

2520 25 631   
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  : گرم آب برابر است با100پذيري آن در  گرم آب حل شده؛ بنابراين انحالل500كرومات در يم دي گرم پتاس63اين! خب

      g K Cr O
g / g K Cr O

g
JA JA 2 2 7

2 2 7
63100 12 6500  

حاال بايـد حـساب كنـيم كـه بـا كـاهش دمـاي محلـول         .  استC20كرومات مربوط به دماي پذيري پتاسيم دي   بينيد، اين انحالل    طور كه مي    همان 

  .كند ، چند گرم از اين نمك رسوب ميC20 بهC90 گرم آب از500مات دركرو ي پتاسيم دي سيرشده

      g K Cr O
C g g K Cr O

g
ÁI¶j nj ½k{ï®e ¦μº nHk£¶ JA JA  2 2 7

2 2 7
7090 500 350100

   

    g 350 63 287شده در مقدار نمك حلC20 شده در مقدار نمك حلC 90كرده مقدار نمك رسوب  
  

  ! سيبيلي ردش كرده بوديم تو اين سؤال افتاده بود كه ما زير! ولالعق  يه اتفاق محيرآقا
  !كرومات رو كالً اشتباه داده بود شه اگه بگيم طراح سؤال جرم مولي پتاسيم دي باورتون نمي

  ( ) ( ) ( ) g.mol    12 39 2 52 7 16 Kجرم مولي 294 Cr O2 2 7   

  !خالصه سوتي غريبي بود! شد كرديم، جواب اصالً يه چيز ديگه مي حل مي 294كه اگه ما با عدد درست  اين يعني
  

  :حسابيم مي! گشا مشكلدر آب دريا رو با استفاده از فرمول  NaCl غلظت مولي!اول از همه    -215 

  ad / /M / mol.L
/Â²¼¶ ³o]

    110 10 2 34 1 05 0 4258 5   

5/ي آن برابر با  در اين دما، در محلول سيرشده      NaCl غلظت !طراح فرموده  تواند مقـدار   دانيم كه يك محلول سيرشده نمي مي. مول بر ليتر است 25

ي  شـونده  دار حـل شـود مقـ   شونده را در خود حل كند بنابراين تبخير مقدار بسيار اندكي از حالل در يك محلول سيرشده، باعث مـي                  بيشتري از حل  

  .اضافي شروع به رسوب كند و بلور تشكيل شود

/در آب دريا از NaClپس بايد غلظت mol.L10 /به 42 mol.L15   :شروع شود NaClبرسد تا تشكيل بلور جامد 25

  V m 380ÉÃ±ü  / V /  5 25 0 42 1000ÉÃ±ü  M V M VÉÃ±ü ÉÃ±ü ¢Ã¤n ¢Ã¤n   

)آغاز شود يعني بايد NaClبرسد تا تشكيل بلور m380بايد به m31000پس حجم آب دريا از ) m  31000 80 920   .آب، تبخير شود 920

/ بايد ببينيم غلظت!اول از همه   -216  mol.L18   .پذيري آن در آب است آمونيوم كلريد معادل چه مقدار انحالل 5

  :كنيم ابتدا به كمك حجم محلول و چگالي، جرم محلول را حساب مي

  g 300Ï¼±d¶ ³o]  / 1 5 200
Ï¼±d¶ ³o]  (g)

(g.mL )
(mL)

Ï¼±d¶ ³o]
Â²I«a Ï¼±d¶ ´\e

 1  

  .آوريم ها و سپس جرم آمونيوم كلريد در محلول را به دست مي با استفاده از حجم و غلظت محلول، تعداد مول

  (n) (M) (V) / (mol.L ) (L) / mol NH Cl    1
4

2008 5 1 71000½k{ï®e Á½jI¶ ÁIÀïÏ¼¶ jHk÷U Â²¼¶ SÊ±ü oTÃ² KveoM Ï¼±d¶ ´\e   

  / g NH Cl
/ mol NH Cl / g NH Cl

mol NH Cl
 4

4 4
4

53 51 7 90 951   

  ( ) / / g    300 90 95 209 05JA Ï°e ³o] Ï¼±d¶ ³o] ½kº¼{ï®e ³o]  

90/ در دماي موردنظر،   !خب NHگرم 95 Cl4 209/در C20پذيري آمونيوم كلريـد در دمـاي        شده، حاال با توجه به مقدار انحالل       گرم آب حل   05  

NHكنيم كه چند گرم     حساب مي Cl4  در دمايC20  209/در g  :شود گرم آب حل مي  05 NH Cl
/ g / g

g
JA JA 437209 05 77 3100    

C20 با كاهش دماي محلول تا     !خب  90/پذيري آن از    ، انحالل NHگرم 95 Cl4 209/در 77/گرم آب به   05 NHرمگ 3 Cl4 209/در گرم آب   05

13/رسد پس به تقريب مي )گرم آمونيوم كلريد 6 / / / / ) 90 95 77 3 13 65 13 6 كند رسوب مي.  
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 217-    

  
پذيري برخي مـواد در آب        رسد نمودار انحالل    كتاب درسي، به نظر مي     110ي  با توجه به شكل صفحه    

ها را برحـسب     پذيري آن   توان انحالل    مي !خيلي شيك به صورت يك خط راست با شيب ثابت است پس           
  :ي خط راست نشان داد دما به كمك معادله

  ي كلي خط راست همعادل:  
  پذيري برحسب دما ي انحالل معادله: )پذيري اللانح(  

  .پذيري گرفته شده است به معني انحالل Solubilityي از واژه Sحرف 
  !بر شما واجب عقلي استهاي زير  دانستن نكته

S  :آيد  به دست ميمقابلي  كه از رابطهپذيري برحسب دما است   شيب نمودار انحالل aي باال،   در رابطه SSa
 

   
2 1
2 1

   

  .پذيري ماده بيشتر است يعني شيب بيشتر باشد، اثر دما در انحالل aهرچه
b  پذيري ماده در دماي ل نحال ا!همونعرض از مبدأ نمودار ياC0 است.  

  :ي خط آن را به صورت زير به دست آورد توان معادله ايد كه اگر دو نقطه از يك خط را داشته باشيم، مي  خوانده!شيرين رياضي در درس 
  : ( , S ) : ( , S )−»H Áï¾õ£º ³»j Áï¾õ£º 1 1 2 2   

  S S
S S ( )


    

  
2 1

1 1
2 1

  
y y

y y (x x )
x x

ôi KÃ{


  


2 1

1 1
2 1

   

NaNO)پـذيري سـديم نيتـرات     كه نمودار انحالل! بدانيد و آگاه باشيد با توجه به نمودار كتاب درسي،      و  (NaCl)، سـديم كلريـد  3(
Li)تپذيري ليتيم سولفا    خطي و صعودي و نمودار انحالل      (KCl)پتاسيم كلريد  SO )2  بنابراين شـما بـا داشـتن        .خطي و نزولي است    4

 اها در هـر دمـايي ر   پذيري آن ها و در نتيجه انحالل پذيري آن ي انحالل پذيري اين مواد در دو دما، بايد بتوانيد معادله         انحالل !فقـط  و فقط
  .به دست بياوريد! سه سوته

S به ترتيب به صورت،در آب برحسب دما Bو Aي ادهپذيري دو م ي انحالل اگر معادله:  /   0 15 Sو 36 /  0 3 27 
  اند؟ درست ،باشد، چند مورد از مطالب زير

  .است Aي پذيري ماده بيشتر از انحالل Bي پذيري ماده اثر افزايش دما بر انحالل) آ
  .صعودي است Bي پذيري ماده نزولي و نمودار انحالل Aي پذيري ماده نمودار انحالل) ب
C40در دماي) پ ي پذيري ماده ، انحاللA ي پذيري ماده بيشتر از انحاللBاست .  
C15در دمايي بيشتر از) ت پذيري اين دو ماده با هم برابر است ، انحالل.  
1(1  2(2   3(3   4(4   

  : بررسي كنيم!يكي يكيها را  بياييد عبارت »3«ي   گزينه:جواب
يش دمـا، تـأثير   است، بنـابراين افـزا   Aي پذيري ماده بيشتر از قدرمطلق شيب نمودار انحالل (B)ي پذيري ماده   شيب نمودار انحالل  ) آ

  !درستهدارد و اين عبارت  Bپذيري بيشتري بر انحالل
از . يابـد    كاهش مي  ،پذيري آن    انحالل ،منفي است يعني نمودار آن نزولي بوده و با افزايش دما           Aي  پذيري ماده   شيب نمودار انحالل  ) ب

 افـزايش   ،پـذيري آن    مثبت است يعني نمودار آن صعودي بوده و بـا افـزايش دمـا، انحـالل                Bي   ماده پذيري  لانحالطرفي شيب نمودار    
  !درسته پس اين عبارت هم .يابد مي
  :آوريم پذيري اين دو ماده را به دست مي انحالل C40دمايدر ) پ

   B A½jI¶ ÁoÄmQïÏ°dºH Á½jI¶ ÁoÄmQïÏ°dºH  
S / ( )

C
S / ( )

   
 

  
0 15 40 36 30

40
0 3 40 27 39

   

  !نادرستهاين عبارت  !سپ

y a x b

S a b

 

 

 29پذيري برحسب دما ي انحاللمعادله

A Áï½jI¶

B Áï½jI¶
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   :دهيم، به اين ترتيب خواهيم داشت اين دو ماده را با هم برابر قرار مي (S)پذيري انحالل) ت
  C 15   C  20  /  0 45 9  / /     0 15 36 0 3 27  A BS S   

  .)3(ي  شه گزينه  هم درست بود و جواب ميعبارتاين  
C10پذيري سديم نيترات در دماهاي      اگر انحالل   وC20     گرم باشد، در دماي    88و 80به ترتيب برابر باC5      چنـد گـرم
  اي از آن به دست آيد؟ گرم آب حل كرد تا محلول سيرشده 50توان در سديم نيترات را مي

    1(36   2(38  3(72   4(76   

)  : شده خواهيم داشت با توجه به اطالعات داده »2«ي    گزينه :جواب , ) , ( , )

S S 1 1 2 2

10 80 20 88   

    S /  0 8 72  S ( )   880 1010  S ( )   


88 8080 1020 10  
S S

S S ( )


    
  

2 1
1 1

2 1
   

C5پذيري سديم نيترات در دماي  پس انحالل  برابر است با:  S / ( )  0 8 5 72 76   
C5جا فهميديم در دماي  تا اين!خب  ،76 آيد شود و يك محلول سيرشده به دست مي ب حل ميگرم آ 100گرم سديم نيترات در.  

    g NaNO
g g NaNO

g
 3

3
7650 38100JA JA   

دانيـد شـيب خـط راسـت مقـدار       طور كه مي  همان!ي خط را به دست بياريم     خواست معادله   دروغ چرا؟ راستش تو حل اين سوال اصالً نمي        
0/پذيري  درجه افزايش دما، انحالل    1گرم افزايش يافته يعني به ازاي هر       8پذيري  انحالل C20تا C10ثابتي است، از دماي    گـرم   8

/شيب(شود    زياد مي  0 C5به C10حاال اگر دما را از    ! خب) 8    برسانيم به ازايC5     پـذيري   كاهش دما، انحـالل( / ) 5 0 8 4 
  .رسد مي 76به 80يابد و از گرم كاهش مي

  
)ه مثبت استپذيري اين ماد    انحالل نمودارشيب   / )0 )هـاي  جا گزينـه  تا همين. پذيري آن صعودي است پس نمودار انحالل 8 )و 3(  امـا بـه   !پـر  4(

C40كنيم كه در دماي شده حساب مي پذيري داده ي انحالل كمك معادله  شود گرم آب حل مي 100 از اين نمك درچند گرم:  
    S / ( )  0 8 40 68 100   

  :جرمي اين نمك برابر است بابنابراين درصد . شود گرم آب حل مي 100گرم از اين نمك در C40،100جا فهميديم كه در دماي  تا اين!خب

      ½kº¼{ï®e ³o]
Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o]    


100100 100 %50100 100   

  .مراجعه كنيد» 29 «در كا1به تمرين     -218 

C20شده، از دماي    با توجه به جدول داده       -219   تاC30  پذيري  ، انحاللNaNO3،8     1گرم افزايش يافته يعني به ازاي هـر 
0/پذيري درجه افزايش دما، انحالل   0/=شيب (شود  گرم زياد مي 8 C30حاال اگر دما را از! خب). 8  بهC70   برسانيم، بـه ازايC40    افـزايش

)پذيري دما، انحالل / ) 40 0 8 )هاي جا گزينه تا همين. رسد مي 128به 96يابد و از گرم افزايش مي 32 )و 1(   !پر 2(
C20از دماي ! KClبريم سـراغ    تاC30  0/يريپـذ  درجه افزايش دمـا، انحـالل   1گرم افزايش يافته يعني به ازاي هر 3پذيري اين نمك   انحالل 3 

/شيب(شود    گرم زياد مي   0 C30 حاال اگر دما را از     !خـب ). 3  بهC70    برسانيم، به ازايC40      پـذيري  افزايش دمـا، انحـالل( / ) 40 0 3 12 
  .رسد ميگرم  48به 36يابد و از گرم افزايش مي

 50گرم از اين نمك و     15ي ليتيم سولفات شامل     گرم محلول سيرشده   65توان گفت كه     با توجه به اطالعات سؤال مي         -220 
)گرم ) 65 15   :شود گرم آب چند گرم از اين نمك حل مي 100كنيم كه در آب است و ما حساب مي 50

  

x g Li SO  2 4
100 15 3050

 

 

 

گرم آب   Li گرم  SO2 4

50 15

100 x
  

C  :توانيم دما را به دست بياوريم  حاال به راحتي مي  40   /  0 15 6  /   30 0 15 36  S /   0 15 36   
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 30پـس . گرم پتاسيم كلريد وجود دارد   30گرم از اين محلول،    100درصد جرمي پتاسيم كلريد يعني در هر       30محلول    -221 
  :شود گرم آب چند گرم از اين نمك حل مي 100كنيم كه در گرم آب حل شده است و ما حساب مي 70در KClگرم

  x g KCl 100 30 4370  

گرم آب   KCl گرم

70 30

100 x

  
C70از طرفي در دماي پذيري  ، انحاللKCl  برابر است بارا:  S / / ( )      0 3 27 0 3 70 27 48  

C70درصد جرمي پتاسيم كلريد در دماي 30طور كه ديديم محلول همان  سيرنشده است.  
)ي  گزينه C30پذيري پتاسيم كلريد در دماي   انحالل: 1(  برابر است با:  S / / ( )     0 3 27 0 3 30 27 36   

  .گرم آب حل كنيم، يك محلول سيرنشده خواهيم داشت 100در  راKClگرم 35بنابراين اگر در اين دما،
)ي  گزينه C10در دماي  KClپذيري انحالل: 2(  برابر است با:  S / / ( )     0 3 27 0 3 10 27 30   

C10پس در دماي گرم 130، در( ) 100 30   :گرم از اين ماده وجود دارد و خواهيم داشت 30ي پتاسيم كلريد، از محلول سيرشده 130

  x g KCl 26 30 6130  

گرم محلول   KCl گرم

130 30

26 x

  
)ي  گزينه C80را در دماهاي  KClپذيري  ابتدا انحالل: 3(  وC50  آوريم به دست مي :  S / / ( )     0 3 27 0 3 80 27 51   

  S / / ( )     0 3 27 0 3 50 27 42   
C80هايپذيري اين ماده در دما      كه انحالل   با توجه به اين     وC50    گرم آب است، جـرم محلـول سيرشـده در           100گرم در  42و 51به ترتيب برابر

C  :اين دو دما برابر است با :
g

C :

  

  

80 100 51 151
9

50 100 42 142





½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]
J¼wn

½k{oÃw Ï¼±d¶ ³o]
   

C80را از دماي KClي محلول سيرشده گرم   151امالً واضح است كه اگر     ك !خب  تاC50  ،گـرم رسـوب   9سرد كنيم( ) 151 142 بـه دسـت    9
30/توان حساب كرد كه اگر      به راحتي مي  حاال  . آيد  مي C80گرم از اين محلول سيرشده در دماي    2  تارا C50    سرد كنيم، مقدار رسـوب حاصـل 

  :قدر است چه
/x / g J¼wn 30 2 9 1 8151

گرم محلول سيرشده      گرم رسوب

151 9

/30 2 x
  

  .نادرست است» ب«فقط عبارت     -222 
شـيب و عـرض از مبـدأ نمـودار     !  ولـي اگـه دقـت كنـين    باشـد  پـذيري هـر دو صـعودي مـي     چون شيب هر دو نمـودار مثبـت اسـت، نمـودار انحـالل      

پذيري  پذيري اين دو ماده از هم دورشده و تفاوت انحالل دار انحاللبنابراين هر چه دما بيشتر شود، نمو  . بيشتر است  KClاز NaNO3پذيري  انحالل
C50و C0پذيري هر دو ماده را در دماهاي براي مثال انحالل. شود ها زياد مي آن  آوريم به دست مي:  

  C :S / / ( ) C :S / ( )ÁI¶j nj ÁI¶j nj        0 0 8 72 0 8 0 72 72 50 0 8 50 72 112   NaNO3   
  C :S / / ( ) C :S / ( )ÁI¶j nj ÁI¶j nj        0 0 3 27 0 3 0 27 27 50 0 3 50 27 42   KCl   

C50گرم است ولي اين تفاوت در دماي 45برابر با C0پذيري اين دو ماده در دماي بينيد تفاوت انحالل طور كه مي همان  رسد گرم مي 70به.  
  :ها بررسي ساير عبارت

تـوان گفـت در هـر دمـايي،      پذيري سديم نيترات بيشتر از پتاسيم كلريد است مـي        ي انحالل   در معادله هم شيب و هم عرض از مبدأ        جا كه     از آن ): آ(
  .باشد ر ميبيشت KClاز NaNO3پذيري انحالل

C100و C0پذيري پتاسيم كلريد در دماهاي     انحالل): پ(  برابر است:  C :S / / ( )     0 0 3 27 0 3 0 27 27 ÁI¶j nj   
  C :S / / ( )     100 0 3 27 0 3 100 27 57 ÁI¶j nj   
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