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* شاخص اميد به زند با افزايش سمت و بهداشت در جهان افزايش يافته است 

مادۀ قط در آب (قط) حل مى شود مانند اتيلن گليكول – اوره – عسل 

مواد يو ن در آب محلولند مانند:   

مواد ناقط در هگزان حل مى شوند. مثل: 

بين                         - روغن زيتون                                    - وازل   

* چر ها: مخلوط اسيدهای چرب و اسهای بلندزنج هستند. 

كربوكسيليک اسيد با زنج كرب بلند                                روغن يا چر         

هــم اســهای بلندزنجــ و هــم كربوكســيليک اســيدهای بلندزنجــ ناقط انــد چــون 

بخش ناقط بر قط غلبه دارد. 

صابــون: بــه نمــک ســديم (جامــد) يــا پتاســيم يــا آمونيــوم (مايــع) اســيدهای چــرب 

بلندزنج مى گويند. 

     هم در چر و هم در آب حل مى شود. 

     دارای دو بخش قط (كربوكسيت) و ناقط (زنج كرب) است. 

     در آب سخت (دارای يون              و              ) رسوب مى دهد و خوب كف نمى كند. 

          مخلوط صابون با آب و چر 

          ناهمگن بوده و كلوئيد اسـت   

واكنش های اكسايش-كاهش 

اكسايش = از دست دادن الكون                                 : كاهنده اكسايش مى يابد (فلزها) 

كاهش = گرف الكون                                            : اكسنده كاهش مى يابد (نافلزها) 

* واكنش هــای اكســايش – كاهــش بــا آزاد كــردن گرمــا همراهنــد – هرچــه كاهنــد بيشــ 

باشد گرمای بيشی آزاد مى شود. 

        آند و        كاتد است. 

بازدهى با دارد – آيند ندارد – دوست دار محيط زيست است. 

جهت الكون ها از        به         است       /       منبع توليد انرژی است نه ذخۀ انرژی 

عنــا بــه حالــت آزاد صفــر هســتند – يون هــای تک اتمــى برابــر بــار يــون هســتند – 

فلوئور ۱- است – اكسن اغلب ۲- است – هيدروژن و عنا گروه اول ۱+ هستند – جمع همۀ 

اتم ها در مولكول خن صفر و در يون چنداتمى برابر بار يون است. 

برقكافــت: در ســلول الكوليــ انجــام مى شــود ســلول دانــز – فراينــد آبــكاری – فراينــد 

ف بــرق همــراه  هــال – برقكافــت آب در ســلول الكوليــ انجــام مى شــوند كــه بــا مــ

در فرايند هال       را از برقكافت نمک مذاب تهيه مى كنند. 

در آند گاز اكسن آزاد شده و محيط اسيدی است. 

در كاتد گاز هيدروژن آزاد شده و محيط بازی است. 

بـخـش آبدوســت و آبگريــز دارد بــه جــای كربوكســيت دارای ســولفونات   اســت. از مــواد 

پوشيميا تهيه مى شود. در آب سخت هم خوب كف مى كند. 

آند قطب منفى است – اكسايش مى يابد – تيغــۀ آن خورده مى شود اما غلظت كاتيون هـای آن 

زياد مى شود. 

كاتد قطب مثبت است – كاهش مى يابد – تيغۀ آن چاق تر مى شود – غلظت يون هايش كم مى

 شود الكون ها از آند به كاتد مى روند. 

* نوی الكوموتوری سلول يا          برابر است با:    

ی كه از       كاهنده ترند در جدول پائ ترند و       منفى دارند و تمايل دارند آند باشد.  عنا

ی كه از       اكسنده ترند در جدول باترند و      مثبت دارند و تمايل دارند كاتد باشند.  عنا

هرچه اختف       دو عن بيش باشد در سلول حاصل          بزرگ خواهد بود. هرچه اختف       دو عن بيش باشد در سلول حاصل          بزرگ خواهد بود. 

جنس الكودها غيكسان است. 

واكنش غخودبه خودی است. از سديم كلريد مذاب استفاده مى شود. 

* فلزهــا كــه پتانســيل كاهــ آن هــا كمــ از ۰/۴+ باشــد توســط اكســن و رطوبــت دچــار 

اكسايش مى شوند. 

* اگــر محيــط اســيدی شــود پتانســيل كاهــ اكســن بــه ۱/۲۳+ مى رســد و اكســند افزايــش 

* آهن را با كمک            يا         حفاظت كاتدی مى كنند، چون اين فلزها آند و آهن كاتد واقع مى شود. 

در آهــن گالواـنـه كــه آهــن بــا       پوشــانده مى شــود،       اكســيد مى شــود و آهــن ســالم مى مانــد. 

(تانكر آب و كانال كولر) 

در حلــ: آهــن را بــا قلــع مى پوشــاند – امــا اگــر خــرا ايجــاد شــود آهــن اكســيد مى شــود. 

(قوطى روغن نبا – كنو)  

    جسم مورد آبكاری بايد رسانا باشد. 

    جسم مورد آبكاری بايد به قطب منفى وصل شود (كاتد). 

    الكوليت و تيغۀ آندی بايد از جنس فلز پوشاننده باشند. 

مدل آرنيوس: 

اسيد: در آب        را افزايش مى دهد                اكسيدهای نافلزی اسيد آرنيوس هستند   

باز: در آب          را افزايش مى دهد                      برخى اكسيدهای فلزی، باز آرنيوس هستند   

* هرچه اسيدی دارای        بيشی باشد رسانا الكي بيشی دارد:   

اگر يونش اسيد يا بازی كامل انجام شود درجۀ يونش آن برابر ۱ و درصد يونش آن ۱۰۰ است. 

در اسيدهای قوی ثابت يونش خي بزرگ و در اسيدهای ضعيف عددی كوچک است. 

                  

                       گسۀ          از صفر تا ۱۴ را در بر مى گد  
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اسيدی 

خــن 

بــازی 

نور را پخش مى كند. 

پايدار است و ته نش نمى شود. 

سازنده های آن توده های مولكو هستند. 

مولكول ها در خدمت تندرس 

سلول سوخ 

عدد اكسايش 

سلول دانز 

سلول گالوا 

پاک كنندۀ غصابو 

اسيدها و بازها 

خصه مباحث فصل اول و دوم شيمى دوازدهم (ويژه آزمون قلم چى ۲۱ دی ماه۹۷) 


