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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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ت د  مي جمهور ش او پلورلو حق د افغانستان اس تابونو د چاپ و د در 

رودل منع دي له  ه محفوظ د په بازار   پلورل او پ پوهن وزارت 

ږي   ړنه  ه قانو  و  غړوون



ج

غام ر  ز ن د  د 

اقرأ باسم رب
ل او د لوست او لي  وند راب وو  مو ته ي  ا  ه  ر  ون خدا ش د لو او ب
�  اله  غم محمد مصطف ر وروست  ي يو او د الله تعال  خه ي برخمن  له نعمت 

لوستل و درود وايو  غام ورته  ن  لوم
ه نامه ونومول شو له د امله  ال  وهن د  ال د  ريز  اره ده  هجري  ولو ته  ه   رن
وون  تاب  وون  وون زده  ورو بدلونونو شاهد وي  وونيز نظام د  واد  ران ه به د 
واد  ي  د ه ي يز عنا بلل  و بنس وهنيز نظام ش واد د  ان د ه اداره او د والدينو شورا
ه داس مهم وخت  د افغانستان د  رمختيا  مهم رول لري  راختيا او  ه  وون او روزن  د 
يزو بدلونونو  ه لور بنس ا  راخت وونيز نظام  د ود او  ه  واد  تابه مقام د ه وهن وزارت د م

من د ته 
خه دي  يتوبونو  لوم له مهمو  وهن وزارت  راختيا د  او  ح  وونيز نصاب اص امله د  له همد 
تابونو  وونيزو تأسيساتو  د در  ولو دولت او خصو  يو مدرسو او  وون ه  ه  همدارن
ه د باور يو   ا لري مو  ه    ارو  وهن وزارت د  املرنه د  ع ته  يفيت او توز محتوا 

دل نشو وون او روزن اسا اهدافو ته رس رته د  تابونو له شتون  يفيته در  د با
و  اره د راتلون نسل د روزون ولو ل ته  وونيز نظام د رامن زنا  دو او د اغ ورتنيو موخو ته د رس
وم  ه درناوي هيله  خه  و استادانو او مسل مديرانو  وون ه سواندو  ولو ز واد له  ه د ه ه تو
ه او  ول ه دولو  هي  ه ل ه تدريس او د محتوا  تابونو  يانو ته د د در  واد ب  د ه
ه روزنه  زيار او  ر سمبال نسل  ه دين م او انتقادي تف موي او د يوه فعال او  هاند ونه س
ل  ه د نيت لوست  ه  ه در  ولو او د مسؤوليت  ه نوي  من  ي هره ور د  و و
ولن متمدن  ران او د  رمختل افغانستان مع وون به سبا د يوه  ران زده  ي  د نن ور 

دون وي ور اوس او 
و له هر فرصت  تنه لرم  ه ده غو ان ه  تنا واد ارز خه  د ه و  وون و زده  همدا راز له خو
و ته  وون ه او  ه تو ونوالو  و او فعالو  روسه  د  ه  ي او د زده   ورته  ه  خه 

ي ه استفاده و زنا ه او اغ خه  س  ه له تدر ه درناوي 
خه  د  ارانو  وونيز نصاب له مسل هم وهانو او د  ولو  وون او روزن له  ا  د  ه 
وم او د لو  ل  دي مننه  دون هل  ولو  ي نه ست  متو  لو او  ه لي تاب  د 

م وون ه  بريا غوا ل او انسان جو ي ه د س خه دو ته  خدا له دربار 
وه او  لوا  ي  خ له  و ه ه وونيز نظام او د داس ودان افغانستان  رمختل  د معياري او 

اله وي سو
وهن وزير د 

ويس بلخ تور محمد م د
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سريزه
مبالغه به نه وي، که چيرې وويل شې چې په ننني صنعت کې د کيميا علم بنسټيز رول او ځانګ７ی اهميت 
لري. د يوولسم ټولګي د کيميا کتاب بنسټيزه موخه د کيميا په ب５الب５لو برخو کې د زده کوونکو چمتوکول دي 
او له زده کوونکو سره د اوسني طبي او صنعتي علومو په زده ک７ه کې مرسته کوي. دا کتاب  يوولس څپرکي 
لري؛ لوم７ی څپرکی يې د محلولونو په اړه معلومات ورکوي، د محلولونو تعريف، د محلولونو خواص، ډولونه 

او د غلظت اندازه يې روښانوي. 
غير  او  الکتروليت  خواصو،  کوليګاتيف  محلولونو  د  او  کوي  روښانه  خواص  محلولونو  د  څپرکی  دويم   
الکتروليت محلولونو،غښتلي او ضعيف الکتروليت محلولونو په هکله رڼا اچوي .دريم څپرکی د کيمياوي 
تعاملونو د چټکتيا په اړه معلومات وړاندې کوي ،د شرايطو او تعامل کوونکو موادو د غلظت اغ５زه روښانه 

کوي او هم د کيمياوي تعاملونو په چټکتيا کې د کتلستونو رول څرګندوي. 
څلورم څپرکی د کيمياوي تعادلو په اړه معلومات ور کوي، په تعادل او محاسبو کې  د اغ５ز ناکو عواملو  په اړه 

معلومات وړاندې کوي.
پنځم څپرکی د ت５زابونو، القليو اوبلنو محلولونونو او د هغوی تعريف روښانه کوي او د  محلولونو خواص،

قوت او د هغوی د ټوټه کيدو د ثابت په اړه معلومات ورکوي.  PH

شپ８م څپرکی د تيزابونو او القليو د تعاملونه تشريح کوي او د عيارولو الره يې څرګندوي.
اووم څپرکی په کيمياوي تعاملونو کې د بر４ښنا منځته را تلل روښانه کوي او د بر４ښنايې پيلونو له ډولو نو سره 
ريدوکس تعاملونو څرنګوالی تشريح کوي. اتم څپرکی الکتروليز او الکتروليتک پيلونه بيانوي .نهم څپرکی 
د فلزونو، لسم څپرکی د غيرفلزونو او يوولسم څپرکي د شبه فلزونو په هکله معلومات وړاندي کوي او په 
ترتيب سره په فلزونو، غير فلزونو او شبه فلزونو باندې رڼا اچوي. د هر څپرکي په پاي کې د څپرکي لن６يز،  
پوښتنې، ليکل شوې دي، چې زده کوونکي يو ځل بيا د څپرکي د لن６يز په لوستلو په هکله لن６ معلومات 

ترالسه ک７ي،او د سوالونو حل د زده کوونکو په زده ک７ه کې ګټور دي. 



٢

لوم７ى څپرکى

محلولونه

زمون８ په چاپيريال کى ب５ال ب５ل توکي شته چ３ جامد ، مايع او گازحالت لري او په ب５الب５لو ب２و ليدل 
ک８５ي، ＄ينى د هغوى خالص توکي او يو شم５ر نور مخلوطونه دي؛ د ب５لگ３ په ډول: بوره يوه خالصه 
ماده ده؛ کله چ３ بوره دشگو سره يو＄ای شى، نو مخلوط جوړوي، همدارنگه د بورې او د اوبو د 
يو＄ای ک５دو په پايله ک３ هم مخلوط  جوړ８４ي؛ خو دا دواړه مخلوطونه يو له بل ＇خه توپير لري، د 
بوري او شگو په مخلوط ک３ د مخلوط اجزا وې په ！ولو برخوک３ په مساوي او يوشان نه ليدل ک８５ي، 
دا ډول مخلوطونه د غير متجانس په نوم يا دي８ي. د بورې له حل ک５دو ＇خه په اوبو کى هغه مخلوط 
جوړي８ي؛ چ３ په هغه کى د بورې ماليکولونه د اوبو د ماليکولونو په من＃ ک３ ＄اي لري او يو مخلوط 
ي３ جوړ ک７ی دی چ３ د هغه اجزاوې په ！ولو برخوک３ يوشان او په مساوي ډول ويشل شوې دي، دا 
ډول مخلوطونه د متجانسو مخلوطونو له ډولونو ＇خه دي او د محلولونو په نوم  ياد８４ي. ددوو اويا له 
دوو ＇خه زياتو مادو يو ＄ای ک５دل متجانس مخلوط دی او د محلول په نوم ياد８４ي او له  يو فاز ＇خه 

جوړ شوی وي. 
＇رنگه به ！ين／و اونريو محلولونو په توپير پوه شو؟ د مشبوع، غير مشبوع او د مشبوع ＇خه پورته مافوق 
مشبوع د محلولونو تر من＃ کوم توپير شتون لري؟ ＇ه ډول د محلولونو غلظت اندازه ک８５ي؟ داس３ 

پو＊تنوته په دې ＇پرکي ک３ ＄وابونه وړاندې ک８５ي.
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11  : د مخلوط تعريف 
د دوو يا ＇و ډوله موادو يو＄اى ک５دل په يو نه ！اکل３ او کيف３ نسبت، داس３ چ３ د هغوى تر من＃ بشپ７ه 
Mixture ( ＇خه عبارت دی؛ د ب５لگ３ په ډول: د مميزو  کيميايي مخامخ كيدنه ونه ليدل شي، له مخلوط)
او نخودو مخلوط، م９ او وريج３، اوبه او الکول او نور د مخلوطونو ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي: 

 .)Hetrogen(او غير متجانس مخلوطونه ( )Homogen متجانس مخلوطونه 
۱-متجانس مخلوط: هغه مخلوطونه دي، چ３ د هغوى جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سيستم په ！ولو 
برخوک３ مساوي او يوشان و４شل شوې وي او په يوه فاز ک３ وي؛ د ب５لگ３ په ډول: د مالگ３ او اوبو، الکولو او 

solutiones)(  په نوم  ياد وي.  اوبو او داس３  نور. متجانس مخلوطونه د محلولونو
د  هغو  د  دې، چ３  ډولونو ＇خه  له  محلوطونو  هغو  د   :)Hetrogen( ۲-غيرمتجانس مخلوطونه 

اجزاو نسبت د سيستم په ！ولو برخوک３ يوشان او 
په مساوي توگه شتون و نه لري، هره برخه ي３ ب５ال 

ب５ل فزيکي او کيمياوي خواص لري.
) : د سيستم له هغ３ برخ３ ＇خه  )phase فاز 
عبارت دی، چ３ د سيستم له نورو برخو ＇خه 
د ليدلووړ يوې سطح３ په واسطه جال شوى وي 
او د هغه ！ول３ برخ３ د يوشان فزيکي او کيميايي 

خواصو لرونکي وي 
کامپنينتcomponent : د سيستم جوړونکو اجزا وې د کامپنينت په نوم يا دوي. د متجانس سيستم محلول 
دوو او يا ＇و مادو متجانس سيستم دی، چ３ د هغه د جوړونکو اجزاو نسبت تر يو ！اکلي حده پورې بدلون منونکى 

solvent ( ＇خه جوړشوی دی: solutes ( او حل کوونک３) وي. په عمومي ډول محلول د دوو برخو  منحله ماده )
 solutionsolventsolute =+

د متجانس او غير متجانس د دوه ډوله مخلوطونو د توپير د ليدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو: 
د حل کوونکي او حل ک５دونکي حاصل جمع ته محلول ويل ک８５ي.

(1-1) شکل: د سلفرو او د اوسپن３ دپوډرو مخلوط

                   فعاليت   
د مخلوطونو ډولونه: 

150  ملي ليتره بيکرونه د کوالل９ خاوره، د رنگه نوشاب３ محلول، غوړي  د اړتيا وړ سامان او مواد: ＇لور عدده 
او ＊ي＋ه يي ميله. 

ک７نالره
1 - ＇لور ب５ال ب５ل مخلوطونه په ＇لورو ＄انگ７و بيکرونو ک３ جوړ ک７ئ، هر يو بايد د اوبو او  يو د الندې موادو لرونکى 

وي:
mL10  غوړي  -d ،رنگه نوشابه  mL10  -c  د کواللي خاوره  g5.2  - b ،  NaCl,1g   -  a  

2 -  دا مخلوطونه  د＊ي＋ه يي ميل３ په واسطه و ＊وروئ او د هغوى ＄انگ７تياوې وگورئ. 
3 -  له پورتنيو مخلوطونو ＇خه کوم يو ي３ متجانس دی؟ 

له اوبو سره متجانس مخلوط جوړوي؛ ِپردې بنس محلولونه له متجانسو   NaCl له پورتني فعاليت ＇خه ＊کاره ده، چ３
مخلوطونو ＇خه عبارت دي.
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NaCl   له حل ک５دلو ＇خه متجانس مخلوط جوړ８４ي؟ ＇رنگه اوبو ک３ د 
NaCl   کرستلونه په يو گيالس اوبو ک３ ورزيات شي، د خوړو مالگه به حل  که چ５رې د سوديم کلورايد 
NaCl  د حل ک５دو  NaCl په اوبو ک３ حل او محلول به جوړ شي، حل ک５دل په دې معنا  دي، چ３  شي؛ نو 

NaCl   په اوبو ک３ حل شي، ＇ه به تر السه شي؟  وړتيا لري . کله چ３ 
Cl  ايونونه د کرستلونو له سطح３ ＇خه  Na+ او  NaCl   کرستلونه په پرله پس３ توگه ورک شوي او د د 

جال او د اوبو له ماليکولونوسره به يو＄ای اود هغوی  په واسطه به چاپيره شوي وي:
 (aq)Cl(aq)NaOHNaCl(s) 2

+ ++ )(l

1-2 : د محلول اجزاوې: 
محلولونه د خالصو کيميايي مرکبونو پر خالف ک５دای  شي، چ３ له بيال بيلو غلظتونو ＇خه جوړشوي 
وي؛ بايد د موادو نسبي کچه په محلول ک３ و！اکل شي. د بورې او اوبو په يو ساده محلول ک３ د يوې مادې ذرې 
په بله ماده ک３ په متجانس ډول مخلوط ک８５ي. په يو محلول ک３ حل كوونكي محيط ته محلل او حل شوې 
ماده د حل ک５دونک３ )منحل３( مادې  يادوي . په عموم３ ډول د حل ک５دونک３ مادې کچه د حل کوونک３ 
  g80 g20    ايتايل الکول او له  مادې )محلل( له اندازې ＇خه ل８ه ده . د اوبو او ايتايل الکول محلول، چ３ د 
اوبه محلل دی. ＄ين３  او  الکول حل ک５دونک３ ماده  ايتايل  په دې محلول کى  اوبو ＇خه جوړ شوی وي، 
وختونه په يو محلول ک３ د حل کوونک３ او حل ک５دونک３ مادې ！اکل اسان کار نه دی؛ د ب５لگ３ په ډول: د اوبو 
50%  محلول ک３ ډ４ر گران دی چ３ ووايو کوم يو ي３ حل کوونک３ او کوم يوي３ حل ک５دونک３  او الکولو په
ماده ده . په يو محلول ک３ د هغه اجزاوې د مخلوط په ډول د نه ！اکلي وخت لپاره تر ＇و، چ３ شرايطو بدلون 

نه وي ک７ی، شتون لري.
) : د محلول هغه برخه ده، چ３ په حل كوونك３ ک３ حل او په کوچنـــــــيو  )solute حل ک５دونک３ ماده

ذرو )ماليکولونو، اتومونو اويا ايونونو( ！و！ه ک８５ي. 
) : د محلول هغه برخه ده،  چ３ په خپل ＄ان ک３ د حل ک５دونک３ مادې  )solvent حل کوونک３ ماده 

د حل ک５دو وړتيا لري او هغه په کوچنيو برخو ！و！ه کوي. 
1-3: د محلول جوړ４دل 

＇رنگه چ３ په ت５رو درسونوک３ وويل شول، اتومونه په ماليکولونو ک３ د کيميايي اړيکو په واسطه يو له 
  KCl NaCl  او  بل سره يو＄اى شوي دي، په ＄ينو ماليکولونو ک３ اړيک３ ايون３ دي، چ３ دهغو ب５لگ３ 

دلته به د سوديم او کلورايد ！ول ايونونه په مساوى ډول 
د اوبو د ماليکولونو په من＃ ک３ ＄ای ولري (1-2) شکل 
چ３ د حاصل شوي محلول خوند به د هغه په ！ولو برخو 
من％ه ＄ي.  له  NaCl ！ول کرستلونه  د يوشان وي،  ک３ 
داس３ متجانس مخلوطونه، چ３ د دوو اويا له ＇و موادو 
نوم  په  فاز ک３ شتون ولري، د محلول  يو  په   ＇خه چ３ 
ياد８４ي. په يو محلول ک３، اتومونه، ماليکولونه يا ايونونه 

په بشپ７ ډول يو له بل ＇خه جال ک８５ي.
)1 - 2( شکل د خوړو د مالگ３ محلول ، د ايونونو او اوبو د ماليکولونو 

خپريدل د محلول په ！ولو برخوک３ 

 

 

 

د اوبو ماليکول
د سوديم آيون 

د کلورايد آيون
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ک５دای شي  ب５لگه  د هغوى  اشتراکي دي، چ３  اړيک３  ماليکولونو  د  مرکبونو  د ＄ينو  ک５دای شي،  وړاندې 
234  وړاندې ک７ل شي. تاس３ هم پوه８５ي، چ３ په ＄ينو ماليکولونو ک３ اړيک３ اشتراکي قطب３  ,, INHCCl
3NH  ماليکولونه وړاندې شي؛ په داس３ حال  OH  او امونيا  2 دي، چ３ د هغوى ب５لگه ک５دای شي د اوبو 
مايع  د  اړيک３ شته دي. که چ５رې حل کوونکی  نور ک３  غير قطب３  په داس３  او    4CH او    2H ک３ چ３ 
حالت ولري، د هغه د ماليکولونو تر من＃ ضعيفه قوه شتون لری او د دوی د ماليکولونو تر من＃ د قواو ډول د 

)  پورې اړه لري.  )Polarity ماليکولونو قطبيت 
د محلولو د جوړ４دو وروسته د حل شوې مادې ذرې په متجانس ډول د حل کوونک３ مادې د ذرو په من＃ ک３ 
و４شل ک８５ي او دا ويشل ک５دل  د حل شوې مادې د ذرو او محلل د ذرو تر من＃ د جذب د قواو تابع دي؛ د 
Na+ د ايونونو ترمن＃ ډ４ره غ＋تل３ قوه په کرستل３ شبکه  Cl او NaCl په ماليکول ك３ د ب５لگ３ په ډول: د 
NaCl کرستلونه په يو گيالس اوبو ک３ واچول ش３، سوديم کلورايد  ک３ شتون لري؛ خوسره له دې کله، چ３ د
 Cl Na+ ايونونه يو له بل ＇خه جال ک８５ي، د انرژي هغه سر چينه چ３ Cl او په اوبو ک３ حل کي８ې او د
Na+ د ايونونو د جال ک５دلو المل گر＄３، کوم دي؟ ＇رنگه، چ３ په )1 - 3( شکل ليدل ک８５ي. د اوبو  او

NaCl په کرستل اغ５زه اچوي:  قطبي ماليکولونه د

)1 - 3( شکل په اوبو ک３ د مالگ３ د کرستلونو حل ک５دل ＊يي

حلقوي فارمول                 زن％يري فارمول

)1 - 4( شکل د گلوکوز   ماليکولي جوړ＊ت

په عمومي ډول جامد ايوني مرکبونه په قطبي محلول ک３ له غير قطبي محلول ＇خه ＊ه حل ک８５ي؛ د ب５لگ３ په 
KI ( ايوني مرکب په اوبو )قطبى محلل( ک３ حل ک８５ي؛خو په غير قطبي مرکبونو ک３،  ډول: د پوتاشيم ايو دايد )
لکه کاربن تترا کلورايد نه حل ک８５ي. ايا په اوبوک３ حل ک５دل يوازې د ايوني مرکبونو پورې ت７لي دی؟ ＇رنگه چ３ 
)  په اوبو ک３ په أسان９ سره حلي８ي، سره له دې چ３ د H,C او O اتومونه يو له  )6126 OHC تاس３ پوه８５ۍ گلوکوز 
بل سره په خپل من＃ ک３ اشتراکي اړيکه لري، د گلوکوز حل ک５دل په اوبو ک３ د  حل کوونک３)اوبو ( او حل شوې 
-OH  د گروپونو دشتون له کبله دی چ３ د اوبو او گلوکوز د ماليکولونو تر من＃ د هايدروجني  مادې ) گلوکوز ( ک３ د 
اړيکو په جوړيدو پای ته رس８５ي او د گلوکوز د ماليکولونو د جال ک５دلو المل د هغه له جامدې کتل３ ＇خه دی، چ３ 

محلول جوړوي. 
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1- 4: د محلولونو ډولونه:
محلولونه گاز، مايع او جامد په درې فزيک３ ډولونو شتون لري، ！ول حل کوونکي او حل شوې مادې، چ３ د ب５ال ب５لو حالتونو 
)گازات، مايعات، جامدات( لرونک３ دي او د محلولونو د جوړيدو المل گر＄ــــــــي، په )1-1( جدول ک３ ＊ودل شوي دي، 
په هره ب５لگه ک３ يوه برخه د حل کوونکى او بله برخه د حل شوې مادې په توگه په پام کي نيول شوي ده، ډ４ر الياژونه؛ لکه: 
برنج له مس او جست ＇خه جوړشوي دي( يو جامد محلول دی چ３ په هغه ک３ د دوو يا زياتو فلزونو اتومونه شتون لري او په 
متجانس ډول مخلوط شوي دي. د يو الياژ خواص )جامد محلول( تل د  جوړونکو برخو له خواص سره  توپير لري؛ د ب５لگ３ 
په ډول: د اوسپن３ الياژونه د خالص３ او سپن３ په نسبت ډ４ر کلک او د زنگ وهلو په مقابل ک３ ډ４ر！ينگ دي. د سروزرو او 

سپينوزرو الياژ کلک او د هغو د سختى درجه زياته ده. 
دا چ３ اوبلن محلولونه )چ３ د هغوى حل شوې ماده د گاز، مايع يا جامد حالت ولري(، په کيمياوي او بيالوژيکي تعاملونو ک３ 

خورا ډ４ر اهميت لري، دا ډول مخلوط به په بشپ７ ډول و＇７５ل شي. 
په عمومي ډول محلول په  نهه ډوله دی چ３ عبارت دي له :

)1-1( جدول
د محلول ب５ل／３ ي３حل كوونك３ مادهحل شوې ماده －２ه 

هواگازگاز1

کوکا کوالمايعگاز2

په پالتين ک３ هايدروجنجامدگاز3

الکول په اوبوک３مايعمايع4

داوبو ب７اس په هواکيگازمايع5

کرستالي اوبهجامدمايع6

الياژونهجامدجامد7

په اوبوک３ مالگهمايعجامد8

کاربن په دود ک３گازجامد9

 1- 5: مشبوع او غير مشبوع محلول 
تاس３ کوالې شي، چ３ د خوړو د مالگ３ يوه قاشوغه په يو گيالس اوبوک３ په أسان９ سره حل ک７ئ.که د خوړو د مالگ３ يوه اندازه 
د اوبو په گيالس ک３ ورزياته ک７ئ وبه گوري، چ３ د خوړو ور زياته شوې مال／ه په اوبو ک３ نه حل ک８５ي اود －يالس په ＊کتن９ 
برخ３ ک３ پات３ ک８５ي. په هرمحلول ک３ دتودوخ３ په ！اکل３ درجه ک３ په حل ک５دونک３  مادې ک３ د منحل３ مادي يوه ！اکل３ کچه 

په حل کوونکو کى حل کيداى ش３ او دا کچه د حل شوې مادې ماهيت، دمحلل او تودوخ３ درج３ پورې اړه لري. 
د دې رو＊انولو لپاره، چ３ ＇رنگه يوه ！اکل３ کچه حل شوې ماده په حل کوونکی مادې ک３ حل ک８５ي؛ مون８ بايد دحل ک５دلو 

عمليه موضوع په ＄ير سره و＇ي７و. 
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Cl-  ايونونه د خوړو د مالگ３ د کرستلونو  Na+  او  )NaCl(  په اوبو ک３ واچول شي، د  که چ５رې  د خوړو جامده مالگه 
سطحه خوش３ کوي او په خپله د حل کوونکي په من＃ ک３ حرکت کوي، ＄ين３ وخت د دې حل شوو له ايونونو ＇خه د کرستال 

له سطح３ سره ！کر او په هغه ＄اى ک３ ب５رته پات３ ک８５ي کله چ３ جامد 
مواد ډ４ر زيات حل شي او د حل شوو ايونونو غلظت زياتوالى ومومي، 
پای ک３  په  او  زيات８５ي  نور هم   تر من＃ ！کرونه  او کرستلونو  ايونونو  د 
داس３ حالت ته رسي８ي، د هغو د ايونونو له چ＂کتيا کوم چ３ د کرستل 
چ＂کتياسره  ايونونو  دهغو  دي،  والړ  ته  محلول  او  پري＋ي  ي３  سطحه 
برابري８ي چ３ دکرستالونو سطح３ ته ب５رته را＄３، په دې حالت کى د 
کرستلونو د حليدو او کرستلونو د جوړيدو تر من＃ متحرک تعادل من％ته 
را＄ي، چ３ په )1 - 5( شکل ک３ ＊ودل شوی دی. هغه محلول چ３ 
د حل شوې مادې ډ４ره زياته کچه ي３ په خپل ＄ان ک３ حل ک７ې وي، 

د مشبوع محلول په نوم ياد８４ي: 

)1 - 5( شکل په مشبوع محلول ک３ د جامد منحلو مادو او د 
همدې مادې مايع حالت د تعادل په حالت ک３ د حل ک５دونک３ مادې 
په محلول ک３ مساوي ده. چ３  تبلور ک５دلو چ＂کيتا  او  د حل ک５دلو 
مخک３ مو وليدل يوه قاشوغه د خوړو مالگه په يو گيالس اوبو ک３ له 
حل ک５دلو ＇خه وروسته اوس هم کوالی شو د خوړو د مالگ３ نوره 
کچه په محلول ک３ حل ک７و، هغه محلول چ３ د نورې حل ک５دونک３ 
مشبوع  غير  د  ولري؛  ک３  ＄ان  خپل  په  قدرت  ک５دلو  حل  د  مادې 

محلول په نوم ياد８４ي.

د حل ک５دونک３ مادې ！اکل３ کچه، چ３ د تودوخ３ په  ！اکل３ درج３ ک３ د مشبوع محلول دالس ته راوړلو لپاره په کاروړل 
ک８５ي،  د انحالل په نوم ياد８４ي. د تودوخ３ په ！اکل３ درجه ک３ د يوې جامدې مادې حليدل د هغ３ مادې لوړه کچه ده کوم چ３  
100   －رامه اوبو ک３ حل ک８５ي. د مشبوع او غير مشبوع محلول ترمن＃ اړيکه او د خوړو د مالگ３ حل５دل په )1 - 6( په  

شکل ک３ ＊ودل شوي دي.
1_6: له مشبوع څخه لوړ محلول

＇رنگه چ３ په )1 - 2( جدول ک３ ليدل ک８５ي، د ډ４رو زياتو جامدو موادو حليدل  د تودوخ３ د درج３ په لوړوالي ډ４ري８ي. 
که چ５رې يو مشبوع محلول، چ３ د هغه حليدل د تودوخ３ د درج３ په زياتوالي زيات شوی وي،  خو دا محلول سوړ ک７اى 

شي، ＇ه به وليدل شي؟ 
د س４７دو په پايله حل ک５دل  کمي８ي او د حل شوې مادې هغه زياته  کچه، چ３ د تودوخ３ د زياتوالي له کبله حل شوې وي، 
ب５رته په محلول ک３ ＊کته ک＋يني او د تودوخ３ په ！ي＂و درجو ک３ د مشبوع محلول د جوړ４دو المل کر＄ي؛ ＄ين３ وخت  داس３ 

 )1 - 5( شکل د مايع محلل مادى او جامدى منحلى مادي تر من＆ د تعادل حال به مشبوع محلول ك３ 

ک５دونک３  )جامد( حل  ماده   ک５دونک３  )حل شوي( حل 
ماده. 

انحالليت

مشبوع محلول

غير مشبوع محلول

g100   گرامه اوبو ک３ د خوړو د  C°20  تودوخه او په  )1 - 6( شکل: په 
مالگ３ حليدل. 

يده
 شو

حل
ک３ 

وبو 
ا  

g
10

0
３ په 

ه چ
کتل

Na
Cl 

د
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پ５＋ه هم من＃ ته را＄ي، چ３ محلول د س４７دو سره  بيا هم په خپل حالت پات３ ک８５ي او حل ک５دونک３ ماده له هغه ＇خه نه جال 
ک８５ي او له مشبوع ＇خه لوړمحلول جوړوي؛ له دې امله د مشبوع ＇خه لوړمحلول له  هغه محلول ＇خه عبارت دی چ３ د 

هغ３ د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول په نسبت د يوشان شرايطو الندې زياته وي.

1 - 7: د حل ک５دونک３ او دحل کوونک３ مادې متقابله اغ５زه: 
يو پربل ک３ د توکو حليدل په بشپ７ه تو－ه سره توپير لري، د دې امکان شته، چ３ يوه ماده په حل كوونكي ک３ په هر نسبت 
حل شي او يا دا چي په بل حل كوونكي ک３ ل８ حل شي؛ همدارن／ه ک５دای شي، چ３  يوه ماده په بل３ مادې ک３ هي＆ حل نه 
شي. په عمومي ډول ورته مواد يو پر بل ک３ ＊ه حل ک８５ي: د ب５لگ３ په ډول: دنفتالين هايدرو کاربن په بنزين ک３ ＊ه حل ک８５ي 
خو په الکولوک３ په ＊ه تو－ه نه حل ک８５ي، د نفتالين مرکبونه په اوبو ک３ هي＆ نه حل ک８５ي؛ نو ورته مواد يو په بل ك３ حل ک８５ي، 
مبالئيل د مو！رو په پ＂رولو ک３ حل ک８５ي، دواړه پورتن９ مادې غير قطبي دي، چ３ دهغوى په ترکيب ک３ دهايدروجن او کاربن 
شتون ډ４ر زيات دی، له بل３ خوا غوړي په اوبو ک３ نه حل ک８５ي ＄که اوبه يوه قطبي ماده ده، په داس３ حال ک３، چ３ غوړي 

قطبي  نه دي ول３ ورته مواد يو په بل ک３ د غير مشابه موادو په پرتله زيات حل ک８５ي. کوم عاملونه په حليدلو اغ５زه لري؟ 
د يوې مادې حليدل په بله ماده ک３ د ذرو )ماليکولونو يا ايونونو( تر من＃ د نسبي جذب قواوو پورې اړه لري، سوچ کوو، 
چ３ د حل کوونکو ذرو تر من＃ او هم د جذب قوې قوه او د حل ک５دونکی مادې د ذرو ترمن＃ د جذب قوي قوه شتون لري، 
خو  حل ك５دونك３ او حلوونک３ مادې د ذرو تر من＃ د جذب قوه ضعيفه ده؛ نو په دې حالت ک３ د جذب د قوې قواوې تر هغه 
پورې چ３ دحل ک５دونک３ مادې او حلوونک３ مادې ذرې مخلوط نه شي، پر＄ای پات３ ک８５ي، چ３ دحلوونک３ او حل ک５دونک３ 

مادې سيستم به ډ４ره ل８ه انرژي ولري. 
1 - 8: ايوني محلولونه  

په اوبو ک３ د ب５الب５لو ايوني مرکبونو حل ک５دل يو له بل ＇خه  د ليدلو وړ توپير لري ؛ د ب５لگ３ په ډول: د خوړو د مالگ３ حل 
g36  دی، په داس３ حال ک３ د کلسيم کاربوني حل ک５دل د تودوخ３  mL100  اوبو ک３  C°25  او په  ک５دل د تودوخ３ په 
mL100  اوبو ک３ دی. په ر＊تيا سره چ３ په اوبوک３ د ايوني مرکبونو  g00070.0  په   په همدې درجه ک３ 

                   فعاليت   
مشبوع او غير مشبوع محلول 

داړتيا توکي او سامان: 250 ملي ليتره بيکر، ترمامتر، دبنسن ＇راغ ، نيونک３ ک７ۍ، نه سو＄يدونک３ جال９، 60 
 )( 3 COONaCH －رامه سوديم اسيتات  

ک７نالره:
Co80 پورې تودوخه ورک７ئ. 1( سل ملي ليتره اوبه په 250 ملي ليتره بيکر ک３ واچوۍ او تر

2( تودو اوبو ک３ تر هغه وخته سوديم اسيتات ورزيات او وي３ ＊ور وئ تر ＇و چ３ مشبوع محلول ي３ جوړشي، په دې 
توگه ＊ايی يو اندازه سوديم اسيتات به د بيکر په الندين９ برخ３ ک３ پات３ وي.

3( الس ته راغلی محلول فلتر اوجامده برخه ور＄ين３ جال ک７ئ، بيا محلول پر خپل ＄ای کي８دئ، چ３ سوړشي. 
4( کله چ３ محلول بيا دکو！３ د تودوخ３ په کچه سوړ شو، ＇و وړې ！و！３ دسوديم اسيتات کرستال ورزيات ک７ئ، خپل３ 

ليدن３ وليکئ. 
ددې محلول د ک＋５ناستلود چ＂کتيا المل ＇ه دی؟

کوم ډول محلول به دمشبوع محلول له ک＋يناستلو ＇خه وروسته په الس راشي؟
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انحالل له دوو عاملونو سره اړيکه لري ＄که دا عامل د حل کوونک３ مادې ماهيت او تودوخه ده. 
په اوبوک３ د ＄ينو توکو حل ک５دل د تودوخ３ په ب５ال ب５لو درجو ک３ په )1 - 2( جدول کى ＊ودل شوی 
دی. که چ５رې جدول ته ＄يرشئ و به گورئ چ３ حل ک５دل د حل ک５دونک３ مادې په ماهيت او د تودوخ３ په 
درج３ بدلون کوي، په دې جدول ک３ په آسان９ سره  ليدلي ش９ چ３ د سوديم نايتريت او سپينو زرو د نايتريت 
انحالليت زيات دی ＄که دواړه مادې ايوني مرکبونه دي او اوبه هم يوه قطبي ماده ده، الکن ！ول آيوني مرکبونه 
په اوبو ک３ يوشان حل５دل له ＄ان ＇خه نه ＊کاره کوي، په ر＊تيا، چ３ ＄ين３ له دې مرکبونو ＇خه، لکه:  

OH(Ca(2  په اوبوک３ ل８ حل ک８５ي.  کلسيم هايدروکسايد 
اوبوک３ په  حل８５ي(  ک３    C°20 په  تودوخ３  د  اوبوک３    g100 په  هايدروكسايد  كلسيم   g173.0 (

2Ca+ ايونونه له جذب قواو سره اړيکه لري.  د ل８ انحالليت المل د
2)(OHCa

NaCl  سره پرتله ک７ئ، أيا د هغوى  KI  حل ک５دل د  د )1 - 2( جدول دکميتونو په پام ک３ نيولو سره د 
！ولو جامداتو  د  ويلی شو چ３  ډول  په عمومي  زيات８５ي؟  نسبت  عين  په  زياتوالي  په  تودوخ３  د  ک５دل  حل 
g100  اوبوک３  g128  په     KI حل ک５دل د تودوخ３ د درج３ زياتوالي يوشان نه دی د ب５لگ３ په ډول: د 
C°20  حل ک８５ي،  g100  اوبو ک３ د تودوخ３ په  g144  په  C°0  ک３ حل ک８５ي او د هغو  د تودوخ３ په 
g9.35  ته  Co20  تودوخه ك３  C°0  درج３ او په   g7.37 دتودوخ３     NaCl په داس３ حال ک３ چ３ د 

32COLi  گ２لی شو. لوړي８ي. د ل８و شم５رو جامداتو انحالليت د تودوخى په زياتوالی ！ي＂ي８ي؛ د هغوى ب５لگه 
g100  محلل ک３ )1_2( جدول: د تودوخ３ په ب５الب５لو درجوک３ د ＄ينو موادو حليدل په 

په سل －رامه حل كوونكي ک３ د موادو د حليدو کچه

 د تودوخ３ درج３ په 

 C0o C20o C60o C100o

 3AgNO122216440733
 2Ba(OH)67 .13.8920.94-
 112212 OHC179204287487
 2)OH(Ca.0.890.1730.1210.07

 KCl28,034.245.856.3
 Kl128144176206

 LiCl69.283.598.4128
 32COLi1.541.331.010.85
 NaCl35.735.937.139.2

 3NaNO7387.6122180

مرکب

د حل５دو ＄ان／７تياوې
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فعاليت
حل ي３ ک７ئ:

7-1   گراف په پام ک３ نيولو سره الندې پو＊تنوته  د 
＄واب ور ک７ئ:

  1 - که چ５ري وغواړئ، چ３ د امونيم کلورايد مشبوع 
  C°80 او   C°40  ، C°0 په  تودوخ３  د  محلول 
ک３  درجه  هر  په  تودوخ３  پورتن９   د  ک７ئ،  ک３ جوړ 
g100 اوبوک３ حل  به  په کوم اندازه امونيم کلورايد په 

ک７ئ؟ 
    2 - که چ５رې وغواړئ چ３ د سوديم نايتريت مشبوع 
C°80   ک３ په  C°40  او   ، C°0 محلول د تودوخ３ 
الس راوړئ، د تودوخ３ په ！ولو پورتنيو  درجو ک３ په کومه 

g100  اوبو ک３ حل ک８５ي؟ کچه سوديم نايتريت په 
9-1 : د محلولونو غلظت 

د حل ك５دونكو موادو  کچه د محلول په يوه واحد حجم ک３ او يا د حل كوونكو د کتلو په يو واحدک３ شتون د غلظت 
په نوم ياد８４ي: 

 
 

/m
n

=or
V
m

=Cor
V
n

=C

په دې فورمولونو کC ３ غلظت، m د حل ك５دونكو موادو کچه، n د حل ك５دونكو موادو مول، v د محلول حجم 
او 'm د محلل د کتل３ کچه را ＊يي. 

که ＇ه هم غلظت ک５داى شي د خپلو سترگو او يا المس３ حس په واسطه و！اکو؛ خوپه طب او صنعت ک３ د محلول 
دقيق غلظت بايد و！اکل شي، د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره شپ８ قياسي واحدونه په کار وړل شوي دې چ３ 

الندې هريو په لن６ ډول ＇７５ل ک８５ي:
۱- مولي برخه )mole Fraction(: پر ！ولو اجزاوو د محلولونو د يوه جز تقسيم د مولونو مجموع３ ＇خه 

عبارت دی. يعن３: 
   
 

i21

1
1 n.....+n+n

n
=N

  2CaCl 10%  په محلول ک３ پيداک７ئ، د    2CaCl مثال: د حل ک５دونک３ او حل کوونک３ مادې مولي برخه د 
ماليکولي کتله   111  ده  او حل کوونک３ ماده اوبه دي. 

حل: 

g100   اوبوک３ د مالگي د حل ک５دلو گراف  7-1  شکل په 

C

 KCl

 KBr
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نوټ: د محلول د جوړونکو برخو د مولي برخ３ مجموعه مساوي پر يو ده.
 1=N..........+N+N i1 2  

2 – کتلوي برخه او سلنه
د محلول کتلوي برخه او د محلول د يوې برخ３ کتله، د محلول د！ولوبر خو پرکتلي )د محلول کتله( له 

 تقسيم ＇خه عبارت ده؛ يعن３: 

i21

1
1 m.......+m+m

m
=W

OH2  کتلوي برخه په دې  او    NaOH g500  اوبوک３ حل شوي دي، د  په    g100  ، NaOH مثال: د
محلول ک３ پيداک７ئ.

حل: 
 

833.0=
g600
g500

=
g100+g500

g500
=

m+m
m

=W

1667.0=
6
1

=
g500+g100

g100
=

m+m
m

=W?=W

g500=m
g100=m

NaOHOH

OH
OH

OHNaOH

NaOH
NaOHNaOH

OH

NaOH

2

2

2

2

2

   

نوټ: د محلول د ！ولوبرخو د کتلوي برخو مجموعه د يو سره مساوي ده:
 1=W.......+W+W i21

د کتلوي سلن３ برخه: د محلول د ！ولو برخو دکتل３ پر مجموعه د محلول د يوې برخ３ کتله، ضرب د 
 100 عدد ده:

i21

1
1 m..........+m+m

100m
=%W

دی،  اوبوک３ حل شوی    g135 په    )OHC( 6126 گلوکوز     g15 سلنه چى کتل３  د  محلول  هغه  مثال:-د 
محاسبه ک７ئ.                                                                  

 حل:

i21

1
1 m..........+m+m

100m
=%W

=g0.15  د حل شوې مادې کتله د－لوكوز 
د محلول کتله
100=0/10% دکتل３ سلنه

g150
g0.15

=
5.4%  محلول جوړولی شئ؟ g500  سوديم هايدروکسايد ＇خه  مثال: تاس３ ＇رنگه

حل:

NaOH (  کتله ggg د سوديم هايدروکسايد) 5.22045.0500 ==
) OH2 د سوديم هايدروکسايد کتله – د محلول کتله = د اوبو کتله )

 ggg 5.4775.220.500 ==

.

.

 
OH

W
2

 

 ggg 1500.150.135 =+=
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اوبوک３ الس ته را＄ي.   g5.477 g5.22  سوديم هايدروکسايد د حل ک５دلو په پايله ك３ پر نوموړی محلول د 
3– د موالريټي غلظت: د موالري＂ي غلظت لرونکی محلول ک５دای شي داس３ توضيح شي: 

دحل شوې مادې د مولونو مقدار د محلول په يوواحد حجم  ک３ د موالريتي غلظت ＇خه عبارت دی: 
  اوداس３ نور دي، که چ５رې  د 

L
mol

,
dem
mol

,
m
mol

33 د موالري＂ي د غلظت د اندازه کولو واحد ک５دای شي چ３
moler ( په نوم يادي８ي.  کله چ３ د حل  حل شوې مادې مولونه په يو ليتر محلول ک３ شتون ولري، دا غلظت د مولر )
شوې مادې يو مول په يو ليتر محلول ک３ حل شي، د دې محلول غلظت يو مولر دی او که چ５رې د حل شوې مادې 
دوه موله په يو ليترمحلول ک３ حل وي، د محلول غلظت دوه مولره دی او که چ５رې د حل شوې مادې 0.1 مول په يو 

r)(1decemete دی.  ل５تر محلول ک３ حل شوى وي، محلول 0.1 مولره 

                   فعاليت   
د يو مولر محلول السته راوړل 

د اړتيا وړ مواد او سامان: د خوړو مالگه، مقطرې اوبه، د ژوژی بالون اود مين％لوبوتل. 
په ب２ه ليکل ک８５ي، چ３   NaCl 1M   1M NaCl په يو ل５تر محلول ک３ لري او د  ک７نالره: دخوړو د مالگ３ يو مولره محلول، يومول 

دا  دی،  سمبول  موالري＂ي  M د 
g5.58  خوړو  محلول په ل５تر که 

NaCl ( ) يو مول (له حل  مال／３)

ک５دلو په پايله ک３ السته را＄ي. 

يو  په    NaCl,g5.58 د  .a

ل５تره فالسک ک３ واچوئ. 

ته  محلول  پورې  وخته  هغه  .تر    b

محلول  د  چ３  ک７ئ  زيات３  ور  اوبه 

حجم د فالسک ن＋３ ته ورسي８ي. 

د موالريتي غلظت ک５داي شی، چ３ د نسبت اويا الندې فارمول په واسطه محاسبه ک７ای شي:
 

VM
molermL1000mCM =

L4 ل５تره محلول ک３ شتون لري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه ک７ئ، د  198g په کچه د گوگ７و ت５زاب په مثال: د
98  ده.  گوگ７و تيزاب ماليکولي کتله 

)M1(  محلول د  )NaCl( د يو مولره  1 - 8 شکل د  سوديم کلورايد
جوړولو مرحل３

د اوبو بوتل

د مارک حجم
درجه بندی مارك

د منحله مادی وزن
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حل: 
 

?C
98M

0.5moler
4000mL98g

moler1000mL196gC4LV
VM

moler1000mLmC196gm

M

M

M

=
=

===

==

4 – د نارملټي غلظت 
)  د نارمل＂ي غلظت ＇خه عبارت دی:  )gEq د محلول په يوواحد حجم ک３ دحل ک５دونک３ مادې له معادل – گرام 
 

V
gEqCn =

  وي. که 
L

gEq,
dem

gEq,
m

gEq
33

د نارملي＂ي يا دمول- معادل غلظت د مقياس اندازه کولو واحدونه کيداى شي چ３ 
Narmal په نوم ياد８４ي: چ５رې د حل ک５دونکي مادې د معادل -گرام کچه په ليتر محلول ک３ شتون ولري، دا غلظت د نارمل 
 

Narmal
L
gEqCn ==

که چ５رې د حل ک５دونک３ مادې يو معادل- گرام په يو ل５تر محلول ک３ حل شوى وي، محلول د يو نارمله غلظت لرونکى دی 
 normalcente1 N01.0  يا gEq01.0  حل ک５دونک３ ماده په يو ل５تر محلول ک３ حل شوې وي، محلول د  او که 

غلظت لري. 
د نارملي＂ي غلظت ک５دای شى، چ３ د نسبت، تناسب او يا د الندې فورمول پر بنس محاسبه ک７ى شي: 

 
VgEq
NarmalmL1000mCN =

 

5 - د موالليټي غلظت: د حل ک５دونک３ مادې د مولونو کچه د محلل په يوه واحدي کتله ک３ د مواللي＂ي 
 غلظت ＇خه عبارت دی:

)Solvent(m
molCm =

43POH شتون   ، g196 mL500  ک３  43POH محلول نارمل غلظت محاسبه ک７ئ، کله چ３ د دې محلول په  مثال: د 
98 ده.  43POH  ماليکولي کتله  لري. 

 حل:

6.32
3

98196

500

====

=

+H
M

gEqgm

mLiV

43POH

 
VgEq
NorlmalmLmCN =

1000

 

 

?

12
5006.32

100019698

=

===

N

N

C

N
mLg
NormalmLCM
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)molar2( محلول تيتر به ＇ومره وي؟ KOH دوه مولره  مثال : د 
56 ( ده. KOH  ماليکولي کتله) حل: د

د  چ５رې  وي.که  نور  او    
Kg
mol,

g
mol,

mg
mol شي  ک５دای  واحدونه  ！اکلو  کچ３  د  غلظت  مواللي＂ي  د 

حليدونک３ مادې د مولونو کچه د محلل په يو کيلو گرام ک３ حل شوې وي، دا غلظت په ＄ان／７ې تو－ه د 
)molal( په نوم ياد８４ي:   موالل

molal
Kg
molCm ==

 
که چ５ري د حل ک５دونک３ مادې يو مول په يو کيلو گرام محلل ک３ حل شوی وي، محلول د يو مولل 
غلظت لرونکى دی. همدارن／ه که چ５رې دوه موله حل ک５دونک３ ماده په يو کيلو گرام محلل کى حل شوې 
mol1.0  حل ك５دونك３ ماده په يو کيلو گرام محلل  وي محلول د دوو موللو غلظتو لرونکى دی او که چ５رې 

ک３ حل شي، محلول د يو ديسي مول غلظت لرونکى دی. 
مواللي غلظت د نسبت، تناسب اويا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کيداى شي:

  
/m mM

molalg1000molmC =

M  د حل ك５دونك３ مادې  m  د محلل کتله او  مولل غلظت، m د حل ك５دونك３ مادې کتله، 
mC په دې فورمول ک３ 

ماليکولي کتله را ＊يي.

 6–د تيتر غلظت :   د حل ك５دونك３ مادې د گرامونو کچه په يو ملي ليتر محلول ک３ د تيتر  غلظت ＇خه عبارت ده:
 

mL
gCT =

) ماليکولي کتله    )COOHCH3 g500  اوبو ک３ حل شوي دي، د سرک３ ت５زابو  g140  په  مثال: د سرک３ تيزابو 
60amu ده او د دې محلول د مولل غلظت پيدا ک７ئ. 

 حل :

?C

molal6,4
g500g60
molalg1000g140Cg500m

mM
molalg1000mCg196m

m

M
/

/m

=

===

==

 60=M

 

  

molarC

mLg
mL
gCM

g
mL
molarmLgmLV

molarmL
CVMm

m
C

M

T

M

T

2

/112.0
1000

11256

112
1000

2.1000.561

.1000

.
?
?

=

===

===

=

=
=
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 د لوم７ي څپرکي لن６يز
�t محلول په محلل ک３ د حل ك５دونك３ مادې يو متجانس مخلوط دی. 

�tديوې مادې حل ک５دل په بله ماده ک３ د هغوی په کيمياوي ماهيت او د تودوخ３ درج３ پورې اړه لري. 
�t په عمومي ډول قطبي مواد  په قطبي او غير قطبي مواد په غير قطبي موادو ک３ حل ک８５ي.

�t په مشبوع محلول ک３ حل شوې ماده له جامد سره د تعادل په حالت ک３ ده. 
�t د مشبوع ＇خه لوړمحلول د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول ＇خه زياته ده. 

��tپه غير مشبوع محلول ک３ د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول ＇خه ل８ه ده. 
�tد غلظت واحدونه د حل ک５دونک３ مادې د مولونو شمير د محلول په يو واحد حجم ک３ او يا د حل 

ک５دونکی مادې کتلوي کچه حل کوونکي د ！اکل３ کتل３  ＇خه عبارت ده. 
�tله حل شوې مادې د مولونو کچه د محلول په يوواحد حجم ک３ د موالري＂ي غلظت ＇خه عبارت ده.

د محلول په يوواحد حجم ک３ دی.   )( gEq  �tنارمل＂ي غلظت دحل ک５دونک３ مادې معادل  گرام
�tد حل ك５دونك３ مادې د مولونو اندازه د محلل په يوه واحديی کتلي ک３ د موالل＂يي غلظت ＇خه عبارت دی.

�tمول فرکشن د محلولونو د برخو د يوې برخ３ د مولونو اندازه د محلول د جوړونکو مولونو په مجموع 
د و４شلوله پايل３ ＇خه  عبارت دی

د حل ک５دونکي يا د حل کوونکي مادې مول فرکشن، د حل ک５دونکي يا حل شوې مادې د مولونو کچه 
د محلول پر مجموعي مولي کچ３ له تقسيم ＇خه عبارت دی.

دلوم７ي څپرکي پوښتن３: 
1. د گازي محلول، مايع محلول او جامد محلول يومثال وړاندې ک７ئ. 

2. مشبوع محلول ＇ه ډول دی؟ کوم د ليدلو وړ ليدن３ را＊يي چ３ يو محلول مشبوع دی؟ 
3. د کومي ساده قاعدې د حل ک５دو وړاند وينه د يوې مادې حل５دنه په بل３ مادې ک３ گ＂وره ده؟

3AgNO د حل ک５دلو لپاره د تودوخ３ په بيال بيلودرجوک３ په پام ک３ ونيسئ: 4. د االندې جدول د 
 )C(o OHg100/gAgNO  :انحاللدتودوخ３ درجه  23

0122
30216
40311
60440
80585

100733
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AgNO3  حل ک５دل د اوبو اويا د تودوخ３ د درجو په بدلون سره بدلون کوي؟  الف - ＇ه رن／ه د
C30o درجوک３ واچول شي ايا  g100 اوبوک３ د تودوخ３ په  300g د سپينو زرو نايتريت په  ب – که چ５رې 

جوړ شوی محلول به مشبوع وي او كه غير مشبوع؟ 
C40° ورزيات شي، ＇ه به تر  g100 اوبو ک３ د تودوخ３ په  g100 د سپينو زرو نايتريت په  ج –که چ５رې 

سره شي؟  
 سوديم سلفي g0.45 په هغه ک３  5.6% محلول چ３   )SONa( 42  به د سوديم سلفي ＇رن／ه   .5

وي، السته راوړئ؟ 
g258 پوتاشيم ايودايد شتون لري، محاسبه  00.5%  محلول کتله چ３  په هغه ک３  6. د پوتاشيم ايودايد 

ک７ئ.
7.  د الندنيو محلولونو موالريتي محاسبه ک７ئ.

mL250 محلول ک３ حل شوی دی.  )NaHCO( په  3
سوديم بای کاربوني  g623.5 الف - 

500.0mL محلول ک３ حل شوی دی.  )OCrK( په 722 پوتاشيم  ډای کرومي g6.184 ب -
L25.1 محلول ک３ حل شوی دی.  )SONa(  په 42  سوديم سلفي mol5.2 ج -

L00.1 محلول ک３ حل شوې ده.  g45.16 د خوړو مالگه په د - 
L00.2 محلول ک３ شته، ＇ومره ده؟  g60 سوديم هايدروکسايد په 8. د هغه محلول موالري＂ي چ３ د

)SOH( د محلول د جوړولو لپاره په کار ده؟  42 M50.3  گوگ７ تيزابو 9.  ＇و گرامه حل ك５دونك３ ماده د
mL0/500 وي.  کوم چ３ دمحلول حجم

 M20.2 محلول ک３ شتون لري چ３ غلظت ي３  mL0.85 )HCl( د هغه په 10.  ＇و موله د مالگ３ تيزاب
وي؟ 

kg50.1 اوبو ک３ حل شوې ده، g0.80 د سوديم هايدروکسايد يوه نمونه په 11. سوچ وک７ئ چ３
الف – حل شوې ماده ي３ کومه ده؟ ب – حل کوونک３ ماده ي３ کوم دى؟ د– د محلول مواللي＂ي ＇ومره ده؟ 
g5.36 د مالگ３  په هغه ک３ )HCl( د محلول مواللي＂ي محاسبه ک７ئ کوم  چ３  تيزاب 12. د مالگ３ 

اوبه شتون لري.   g250 ت５زاب او
محلول ک３ تر السه ک７ئ، چ３  د يو محلول د جوړولو لپاره   molal00.1 13. د حل شوې مادې کچه په

3.00Kg   اوبو ک３ حل شوې وي.  HNO3)(  په چ３ د ＊ورې تيزاب
)HCl( او ت５زاب غليظ  مالگ３  1.00mol له  د چ３  ک７ئ،  محاسبه  فرکشن  مول  محلول  دهغه   .14

3.31mol اوبو＇خه جوړ شوی وي، همدارن／ه د نوموړي محلول د مولل غلظت به  ＇ومره وي؟
Kg0.1 اوپه شته، د دې  )COOHCH( او 3 763.0  موله د سرک３ تيزاب 15.  د سرک３ په محلول ک３

محلول د مول３ برخو کميت او مولل غلظت ومومئ. 
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د محلولونو خواص

د محلولونو ډ４ر خواص د هغوی د حل شوې او حل کوونک３ مادې پورې اړه لري. د ب５لگ３ په ډول: 
که چ５رې محلول تريو خوند ولري، دا خواص د هغه د حل شـــــــوې او يا حل کوونک３ مادې په ماهيت 
پورې اړه لري؛ مگر د محلولونو ＄ين３ خواص د هغوى د حل شوې مادې او د حل کوونک３ مادې پورې 
اړه نه لري. د محلولونو په خواص د غلظت او د محلولونو د ذرو په حرکت پورې اړه لري، چ３ دا خواص 
د اسموس عمليه او د اسموتيک فشار، د محلولونو د ب７اس د فشار ＊کته راتلل، د ايشيدو د ！کي لوړوالی 

او د محلولونو د کنگل ک５دو د درج３ ！ي والی  دی.
په دې ＇پرکي ک３ به پوه شئ چ３ نفوذ او خپريدنه، د اسموس عمليه او اسموتيک فشار، د محلولونو 
د ب７اس د فشار ＊کته راتلل، د محلولونو د ايشيدو او کنگل ک５دو د بدلون ！کو المل ＇ه دی او د محلولونو 

کومو پارامترونو پورې اړه لري؟   
) برخو اجزا( الکتروليت او غير الکتروليت محلولونه ＇ه ډول محلولونه دي؟ او د هغوى کوليگاتيف 

خواص يو له بل ＇خه ＇ه توپير لري؟

دويم څپرکى 



١٨

  )opertiesPreColligativ( 2 - 1: د محلولونو کوليگاتيف خواص 
د محلولونو ＄ين３ خواص  د هغوی په حل شوې او حل کوونک３ مادې  پورې اړه نه لري؛ بلک３ د هغوی 
په غلظت او د ذرو له حرکت سره  اړيکه لري، چ３ د کنيتيکي واحدونو په واسطه اندازه ک８５ي. دا خواص 
د کوليگاتيفو خواصو په نوم ياد８４ي او عبارت له اسموس عملي３ او ازموتيک فشار، په محلول ک３ د محلل 
د ب７اس د فشار ＊کته ک５دل، د محلول د کنگل ک５دو او ايشيدو درجه ده، دا خواص په وار سره لولو؛ خو له 

！ولو ＇خه مخک３ به د ذرو د خپريدو جريان او د ذرو حرکت مطالعه ک７و:

د لو＊３ په ！ولو برخو ک３ مساوي شي. ه５ره دې نه وي دا چ３ ډيفوژن د موادو له زيات غلظت ＇خه د هغوی 
د ل８ غلظت په لور ترسره ک８５ي. پورته )2 - 1( شکلونه په محلولونو ک３ د ديفوژن عمليه را＊يي:

)KMnO( دزياتولو له  4 رنگه چ３ په پورتني شکل ک３ ليدل ک８５ي، په اوبو ک３ د پوتاشيم پرمنگني＇
امله، په پايله ک３ د هغوى محلول الس ته را＄３، چ３ سور ارغواني رنگ لري او دا رنگ د انحالليت عملي３ 
په پيل ک３ د نوموړي محلول په ＄ينو برخو ک３ ليدل ک８５ي؛ خو د وخت په ت５ريدو سره د پوتاشيم پرمنگناټ 

ماليکولونه د دغه محلولي سيستم په ！ولو برخو ک３ خپر８４ي.

حل  او  شوې  حل  د   :) Diffusion ( خپر４دنه 
کوونک３ مادې د غلظت د مساوي ک５دو په خپل سر 
جريان چ３ د هغوى د ذرو د حرکت په پايله ک３ ترسره 
خوړو  د  چ５رې  که  ياد８４ي.  نوم  په  ډيفوژن  د  ک８５ي، 
ورزيات３  اوبه  پاسه خالص３  د  غليظ محلول  د  مالگ３ 
شي؛  نو  وبه ليدل شي چ３ د اوبو ماليکولونه د محلول 
ډول:  په  ب５لگ３  )د  ذرې  مالگ３  د  او  برخوته  الندنيو 
پوتاشيم پرمنگنيت( د محلول پاسنيو برخو ته تر هغه 

وخت پورې حرکت کوي، چ３ د دوی غلظتــونه

 پرمن／ناني پوتاشيم  د 
او د اوبو محلول

پوتاشيم پرمنگنانيت
دخپريدو په جريان ك３

اوبه

)2 - 1( شکل:  په محلل ک３ د منحله مادې د خپريدو عمليه 

                   فعاليت:  
په حل کوونکي ک３ د حل شوو موادو خپريدل او د هغوی د خپريدو چټکتيا:

د اړيتا وړ توک３ او مواد: بيکر، د ＊ورولو ميله، قيف، د فلتر کاغذ، نيل توتيا، د سلفر پوډر اومقطرې اوبه 
ک７نالره: يو بيکر ترنيمايي برخ３ له اوبو ＇خه ډک ک７ئ او په هغه باندې لــــ８＇ه  نيل 
توتيا او د سلفرو د پوډرو مخلوط ور زيات ک７ئ، وگورئ چ３ د نوموړي مخلوط له اجزاو 
＇خه کومه ي３ ډ４ره ＊ه خپر８４ي؟ ل８ ＇ه وروسته د بيکر محتويات فلتر ک７ئ، خپل３ ليدن３ 

په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. او الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:
1 - د مخلوط د اجزاو＇خه به کومه يوه په اوبو ک３ په چ＂کتيا سره  خپره شي؟

2 - د  نوموړي مخلوط کوم جز به د فلتر کولو د عملي３ په واسطﾢ جال شي؟
3 - هغه  محلول چ３ له فلتر کولو ＇خه وروسته  السته را＄ي، له کومو اجزاو ＇خه به 

جوړ شوی وي؟ 
د يادولو وړ ده چ３ مواد د خپر４دلو له  کبله يو د بل په پرتله توپير لري. هغه مواد چ３ 

لوي３ ذري لري، د خپر４دو چ＂کتيا ي３ له هغو موادو ＇خه ل８ه ده کومو چ３ ذرې  وړې دي.

)2 - 2( شکل: د موادو دخپريدلو چ＂کتيا او ＇رنگوالي يو په بل ک３
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2-2-1: د آسموس عمليه او د اسموتيک فشار
د آسموس عمليه: د اوبو يا نورو حل کوونکو موادو ت５ريدل له نيمه د ت５ر４دو وړ غشا ＇خه د آسموس 
د عملي３ په نوم ياد８４ي: د نيمه د ت５ر４دو وړ غشاو خاصيت داس３ دی چ３ کوچنيو ذرو ته د تيريدو اجازت 
ورکوي؛ خو لويو ذرو ته د تيريدو اجازت نه ورکوي. په ر＊تن３ تو－ه د آسموس عمليه د يو لوري له خپريدو 

＇خه عبارت ده. 
آسموتيک فشار

هغه قوه چ３ حل کوونک３ ماده دې ته ه）وې چ３ له نيمه ت５ر４دو وړ غشاو  چه د رقيق محلول ＇خه غليظ 
محلول ته ت５ره شي، داقوه د گازونو هغه ډول ت５ريدل ه）وی چ３ له زيات فشار الندې لو＊ي ＇خه د هغه لو＊ي 
په لور وي چ３ د ！ي فشار الندې دي، همدا وارده شوې قوه د سطح３ په يوواحد باندي، په محلولونو ک３ د 

اسموتيک فشار په نوم ياد８４ي.  
)Osmometer( په نوم  هغه ＄ان／７ي آله چ３ د هغ３ په واسطه د محلولونو فشار ！اکل ک８５ي، د اسمومتر
ياد８４ي. اسمومتر يوې پردې لرونکي له لو＊ي ＇خه چ３ سورى لرونکی کارکي سرپوښ هم  لري جوړ شوی 
دی. د سرپوښ له سوري ＇خه ي３ يوه ＊ي＋ه خور شوی نل ت５ر شوی دي. دا نل د ＊ي＋ه ي３ تيوب په واسطه 
د سيمابي مانومتر سره ت７ل شوی دی. د اسمومتر په غشا لرونکي لو＊ي ک３ چ３ د محلول اسموتيک فشار 
اندازه کول غو＊تونکی وي، اچول ک８５ي. مانومتر ک５دای شي چ３ مستقيم په کارکي سرپوښ ک３ وت７ل شي، 
د )2 - 3( شکل سره سم اسمومتر د خالصو اوبو ＇خه ډک لو＊ي په دننه ک３ ک８５دی، دلته د جريان په پيل 
ک３ خالصه حل کوونکي له تشت ＇خه اسمومتر ته په ډ４ره کچه د حل شوې مادې له وتلو په نسبت محلول ته 
دننه ت５ر８４ي، نو دلته د مايع سطحه د اسمومتر په تيوب ک３ لوړي８ي او په هغه ک３ هايدروستاتيکي فشار په پرله 
پسي زيات８５ي. د من％ته راغلي هايدروستاتيکي فشار په پايله ک３ د ت５ريدن３ )ديفوژن( چ＂کتيا د اسمومتر  په دننه 
اود اسمومتر په بهرک３ سره يوشان ک８５ي او ډيناميکي تعادل من＃ ته را＄ي. په همدې وخت ک３ د اسمومتر په 
تيوب ک３ د مايع لوړيدل در８４ي او اسموتيک فشار چ３ د اسمومتر درجه لرونکی مانومتر ي３ ＊يي، د تجرب３ 

الندې محلول له فشار ＇خه عبارت دی. 
د نريو محلولونو د اسموتيک فشار د محاسبه کولو لپاره )وانت هوف( د گازونو د قوانينو  د معادل３ په 

کارولو وړانديز وک７ او الندې نظريه ي３ هم وړاندې ک７ه:
د محلولونو مساوي حجمونه د يوشان فشار او تودوخ３ له شرايطو الندې، 

  RT
V
nP = د مساوي شم５رو ذرو لرونکی دي: PV= nRT يا 

CRTP هم ک５دای شي. =  ده؛ نو
v
nC = دا چ３

 n،د محلول حجم V ،د محلولونو اسموتيک فشار P３په دې فورمولونو ک
د حل شوې مادې د مولونو شم５ر، T  په محلول باندې وارده شوې تودوخه 

او R ثابت دی چ３ په گازونو ک３ هم کارول شوی دی:
 11318= kmolJoulR

)2 - 3( شکل د اسمومتر دستگاه
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په الکتروليتو محلولونو ک３ د ذرو شم５ر د محلول په يوواحد حجم ک３ ډ４ر دی، له دې کبله د هغوى اسموتيک 
فشار هم زيات دی. ＇رنگه چ３ په الکتروليت محلولونو ک３ د ايونونو شم５ر دغير الکتروليت له محلولونو 
＇خه زيات دی، له دې کبله د الکتروليت محلولونو د  اسموتيک فشار له غير الکتروليت محلولونو ＇خه 
زيات وي؛ نو  هغه فورمول چ３ د هغه پر بنس د الکتروليت محلولونو اسموتيک فشار محاسبه ک５دای شي، 

په الندې ډول دی:
  iCRTPos =

په دې فورمول کi ３ د وانت هوف ضريب دی او د محلولونو د ！و！ه ک５دو له درج３ سره اړيکه لري چ３ په 
الندې ډول الس ته را＄ي )په ر＊تياچi ３ د الکتروليت موادو د ايونونو شمير＊يي(:

i= د ذرو ！ول شمير 
د حل ک５دونک３ مادې د مولونو شم５ر   

شا وخوا ک３ خو＄نده دی، د وين３   kpa800700 د وين３ د پالزما اسموتيک فشار ！اکلی دی چ３ په
د لوړ فشار ＇خه ＊کاري８ي، چ３ د وين３ غلظت زيات دی. عضوی مرکبونه او مالگه په وينه ک３ شته چ３ د 
ssureAngoticpre () لوړ فشار( په نوم  دې فشاريوه برخه  دوی پورې اړه لري، دا فشار د ان／وتيک فشار )
KPa9.45.3  سره مساوي دی. د  5.0%   برخه د ！ول فشار ＇خه  عبارت دی چ３ له ياد８４ي او د ويني
اسموس عمليه او د اسموتيک فشار د نباتاتو په وده او پاي＋ت ک３ بنس＂يز رول لري. اسموتيک فشار په نباتاتو 
ک３ له ري＋３ ＇خه تر  لوړو ＇وکو پورې له يو ＇خه تر 5 ميگا پاسکال پورې بدلون مومي. داس３ چ３ په ري＋و 

ک３ يو ميگا پاسکال او په پا１ه او گلونو ک３ 5 ميگا پاسکال دی.
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ايزوتانيک، هايپرتانيک او هايپوتانيک محلولونه
او اسموتيک فشار لرونک３ دي، دا ډول  ايزوتانيک  محلولونه: هغه محلولونه دي چ３ عين غلظت 
)ictanIso( محلولونو په نوم ياد８４ي. د ب５لگ３ په ډول: د خوړو د مالگ３ محلولونه يو له بل سره ايزوتانيک
يا نباتي حجرې له  ايزوتانيک دي؛ که چ５رې حيواني  5% محلول د وين３ سره  9.0% محلول او د گلوکوز

هغوی سره په ايزوتانيک محلول ک３ ک５＋ودل شي، په دوی ک３ کوم بدلون نه ليدل ک８５ي.

هايپرتونيک محلولونه: که چ５ري دکوم محلول غلظت او اسموتيک فشار ي３ د ستندرد او له هغه سره 
Hypertinic دي.  پرتله شوي محلول ＇خه زيات وي. دا رن／ه محلولونه يو له بل سره د هايپرتونيک

که چ５رې نباتي او يا حيواني حجرې له هغو سره هايپرتونيک په محلولونو ک３ کي＋ودل شي  په دې صورت ک３ 
sPalazmolyi تر سره ک８５ي چ３ حجرې وچ３  او له من％ه ＄ي. به حجرې پوچ３ اود هغوى پالزموليز

او  او اسموتيک فشار ي３ د کوم ستندرد  هغه محلولونه چ３ د هغوى غلظت  هايپوتانيک محلولونه: 
په  بيل／ی  د  محلول؛  شوی  پرتله  سره  هغه  له 
محلولونه  رن／ه  دا  وي  ل８  وين３ ＇خه   له  ډول: 
حجرو  د  دي،   ) ictanHypo ( هايپوتانيک 
د  دهغوی  محلولونوک３  هايپوتانيک  په  شتون 
چ３  گر＄ي،  المل   Hemolysis هيموليزيز 
پايله ک３ حجرې چوي  په  او  پ７س８５ي   حجرې 

او له من％ه ＄ي.
شوې  پالزمواليز  او  هيمواليز  شکل   )4  -  2(

غير نارمل حجري ＊يي:
په طبي عملياتو ک３ له ＇و جزيي فزيالوژيک محلولونو ＇خه چ３ د هغوى ترکيب د وين３ له پالزمايي ترکيب 
طبي  په  دي.  لرونک３  +++ ايونونو  22 Mg,Ca,K د محلولونه  ډول  دا  ک８５ي.  اخيستل  گ＂ه  ولري،  سمون  سره 

چاروک３ هايپرتانيک محلولونه د زخمونو د مين％لو لپاره په کار وړل ک８５ي. لکه: د پايودين يا ！ينچر محلول.
د اسموتيکي ډ４ري ＊３ عالي دستگاوې پ＋تورگي دي چ３ د هغوى مهمه وظيفه د ميتابوليزم دجريان د 

وروستيو محصولونو لرې کول دي، دا جريان د اسموس د عملي３ په واسطه ترسره ک８５ي. 
پ＋تورگي د اوبو کچه په اورگانيزم ک３ تنظيموي، په دې جريانک３ د اوبو د ماليکولونو د پ＋تورگو د پردو د 
)HarmonicAntidiaret( په نامه له کچ３ سره  ت５ريدن３ وړتيا لپاره خاص هارمون د انتی ديورتيک هارمون
ت７لی دی. د دې هارمون ل８والی په پ＋تورگو ک３ د اوبو د وتلو او تشوميتيازو د زيات والي المل －ر＄ي چ３ 
تر 10 وارې له نورمال حد ＇خه زيات８５ي او د دې هارمون زياتوالی له پ＋تور گو ＇خه د ل８و اوبو د وتلو المل 

گر＄ي.

)2 - 4( شکل پالزموليز او هيمواليز شوې حجرې
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                   فعاليت   
الندې شکلونه په ＄ير سره وگورئ او رو＊انه ي３ ک７ئ، دا حيواني او نباتي حجرې کوم３ چ３ په دې شکلونوک３ ليدل 
ک８５ي،په کوم ډول محلولونوک３ کوم چ３ له دوی سره هايپرتانيک، هايپوتانيک او ايزوتانيک دي، شتون لري؟ د نوموړو 

حجرو بدلونونه هم و！اکئ.

)2 - 5( شکل په ايزوتانيک، هايپرتانيک او هايپوتانيک  
محلولونو ک３ د نباتى او حيواني حجرو＇رن／والی

2 -1 - 2 د حل شوې مادې په شتون ک３ د حل کوونک３ مادې د ب７اس د فشار ټيټيدل
که چ５رې په يو لو＊ي ک３ ل８＇ه اوبه واچول شي، دا اوبه پرله پسي تو－ه ب７اس ک８５ي. او  هغه فشار چ３ د 

مايع د پورتن９ برخ３ د ماليکولونو د ب７اس په شتون 
ک３  من＃ ته را＄ي، د ب７اس د فشار په نوم ياد８４ي. 
مايع مواد د تودوخ３ په هره درجه ک３ ب７اس کولی 
پورتن９  د  هغو  د  چ＂کتيا  ب７اس  د  مايعاتو  د  شي. 
سطح３ ماليکولونو په شمير پوري اړه لري.            

)2 - 6( الف شکل د خالص３ مايع ماليکولونو 
او )2 - 6( ب شکل د هماغ３ مايع ماليکولونه له 
نه ت＋تيدونکوموادو سره د محلول په حالت ک３ په 

يوشان شرايطوک３ ＊يي:
د  ک３  سطحه  په  لو＊ي  دکوم  نظر  په  ستاس３ 
ب７اس ک５دو چ＂کتيا ډ４ره لوړه ده؟ أيا په دې لو＊３ 

ک３ د ب７اس فشار ډ４ر زيات دی؟ ول３؟
کله چ３ نه ت＋تيدونکي مواد په مايع حل ک５دونکي ک３ حل شي، تل د مايع په سطحه ک３ د حل  شووموادو 
＄ين３  ذرې د حل کوونکو موادو د ذرو ＄اى نيسي، دا عمل د حل کوونکو د ماليکولونو د شم５رو د ل８والي 

)2 - 6( شکل د خالص حل کوونکي  او د هغه محلول د ب７اس د فشار پرتله 
د نه ت＋تيدونکوموادو سره

خالص محلل
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المل په پورتن９سطحه ک３ －ر＄ي او د هغه د ب７اس چ＂کتيا ！ي＂وي، چ３ په دې تو－ه د مايع د ب７اس فشار هم ！ي＂ي８ي.
Raoult په نوم عالم کله چ３ د حل کوونکي د ب７اس فشار د حل شوي مادې په شتون ک３ په نري نه  د
ت＋تيدونکي محلولي موادو ک３ د ＇ي７ن３ الندې ونيول؛ نو په الس ي３ راوړل چ３ د محلل د ب７اس فشار د نه 

ت＋تيدونکي مادې په شتون ک３ په مستقيم د حل کوونک３ مادې په غلظت پورې اړه لري: 
 1NPP

o
=

 د خالص 
o

p P  د حل کوونک３ مادې د ب７اس فشارد حل ک５دونک３ مادې په شتون ک３، په پورتن９ معادل３ ک３
 21 N1N = 1NN  ده؛ نو 21 =+ 1̀N حل کوونک３ مولي برخه ده، دا چ３ حل کوونکي د ب７اس فشار او

ک８５ي، ليکلى شو چ３:
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پورتنی فورمول د راولت د قانون ＇ر－ندونکی دی او داس３ ويل ک８５ي: د حل کوونکي نسبي ب７اس د 
فشار ！ي والى )د محلولونو د ب７اس د فشار( د حل شوې مادې په شتون ک３ د حل شوې مادې له مولي برخ３ 

)مولي سهم (سره مساوي دی.

              الف- په په درې ب５الب５لو لو＊وک３ په وار سره خالص３ اوبه، 
د بوريو يو مولره او د بورې دوه مولره محلول شتون لري. د محلولونو د 

ب７اس چ＂کتيا او د هر يو د ب７اس فشارالسته راوړئ. 
ب- په الندې شکلونو ک３ خالص３ اوبه او د مالگ３ محلول په ت７لي 
محيط او په ثابته تودوخه ک３ شته، د وخت په ت５ريدو سره کوم بدلونونه 

به د دوی د اوبو په کچه ک３ وليدل شي؟

حل شويحل كوونكيغليظ محلول
د  دمحلول  هغه  د  او  کوونکي  خالص حل  د  شکل:   )7  -  2(

ب７اس د فشار پرتله

زده ي３  ک７ئ
د خوړو د مالگ３ دوه سلنه محلول به د کوم ب７اس فشار لرونکی وي؟ که چ５رې د هغ３ حل کوونک３ ماده اوبه وي، د خوړو 

(ماليکولي کتل３ 58.5 وي.  NaCl د مالگ３)
حل: په لوم７ي سرک３ د حل کوونکي ياد حل شوې مادې مولي برخه پيدا کوو

   فعاليت   

 
 

672.100628.03.101,0,0pp?P

8kpa62.0101.3kpa0.00620pNaClNp

0p

p
NaClN98gO2Hm

0.0062
5.478mol
0.034m0l

5.44mol0.034mol
0.0342mol

NaClN2gNaClm

1mol98g/18g1mol2g/58.5g

1mol2g/58.5g
m/Mm/M

m/M
NaClN2%W%

===

=====

==
+

==

+
=

+
==

kpakpappp



٢٤

2 - 1 - 3: د محلولونو د ايشيدو د درج３ لوړ４دل   
د حل کوونکي او د هغه د محلول د ايشيدو د درج３ کميت را＊يي، چ３ دخالـــــــــص حل کوونکي د 
ايشيدو درجه، د هغه له نه ت＋تيدونکي مادې سره د جوړ شوي محلول ايشيدو له درج３ ＇خه ډ４ره ＊کته ده. 
د دې بدلون المل ＇ه شی دی؟ د دې پو＊تن３ د سم ＄واب د السته راوړلو لپاره بايد ＇ر－نده شي چ３ ＇ه 

وخت يوه  ماده په ايشيدو را＄ي. 
د حل کوونکي د نسبي ب７اس فشار ！ي＂يدل چ３ حل شوې ماده ي３ المل －ر＄ي، د هغوى دمحلولونو د 
ايشيدو په درج３ باندې هم اغ５زه لري. يوه ماده هغه وخت په ايشيدو را＄ي، چ３ د هغ３ د ننن３  ب７اس فشار 
  C100o د باندن３ فشار يعن３ اتموسفير له فشار  سره مساوي شي. اوبه په يو اتموسفير فشار ک３ د تودوخ３ په 
ک３ په ايشيدو را＄ي.  د بورې او د اوبو د محلول د ب７اس فشار د خالصو اوبو د ب７اس له فشار ＇خه ！ي دی، 
نوله دې کبله چ３ د ب７اس فشار يو اتموسقير ته ورسي８ي، بايد د اوبو د الندن９ برخ３ ماليکولونه پورتن９ برخ３ 
ته ولي８ل شي؛ ＇رنگه چ３ دا ماليکولونه د ډ４رې ل８ې انرژ ۍ لرونکي دي؛ نو بايد هغوى ته انرژي ورک７ل شي 
تر＇و پورتن９ سطح３ ته راشي او ب７اس وک７ي، په دې صورت ک３ د خالص محلل د ايشيدو درجه د هغه د 
محلول په پرتله ＊کته ده، دمحلولونود ب７اس فشار ！ي＂يدل، ددې المل گر＄ي چ３ محلولونو ته دومره تودوخه  

ورکول شي، چ３ د هغوى د ذرو ترمن＃ دننه فشار له باندني فشار سره مساوي شي.

                   فعاليت 

د محلولونو د ايشيدو د ټکي موندل:
د اړتيا وړ سامان او لوازم: پيپت، د ＊ورولو ميله، ！ست تيوب، فلزي نيونک３ پايه، الکولي ＇راغ يا د بنسن ＇راغ، له 

 NaCl 3KNO او   ، 2CaCl اوبو ＇خه ډک لو＊ی، مايع پارافين، د بورې يو مولره محلول، 
ک７نالره:

1 - د مايع يوه نمونه او د ＊ورولو يوه ميله چ３ د هغ３ يو سر ي３ ت７لى وي، واخلئ او هغه په يو ！ست تيوب ک３ داس３ ک８５دئ 
چ３ ت７ل３ برخه ي３ پورته خوا ته وي.

2 - د يو پيپت په واسطﾢ د تجرب３ تر الندې مايع د درې ملي ليترو په کچه په ！س تيوب ک３ ورزياته ک７ئ او د پالستيکي 
تار په مرسته ترمامتر له ＊ي＋ه يي ！ست تيوب سره داس３ وت７ئ چ３ د ترمامترد سيمابو وروستی ！کی د ！ست تيوب د ننه مايع 

د اخري سطح３ سره ي３ په يوه سطحه ک３ ＄اى ونيسي. دغه 
مواد د ترمامتر له الرې د يو ستيند يا پاې سره ！ينگ  وت７ئ.

3 - يو بيکرد پارافين له مايع ＇خه نيم ډک ک７ئ د ازماي＋تى 
بيکر  لرونک３  پارافين  په  ！ول  ترمامتر  او  تيوب  ！ست  مايع، 
ک３ وردننه ک７ئ او هغوى ته د تودوخ３ د سرچيني په واسطه
C4030 پورې تودوخه ور ک７ئ، د پارافينو تودولو ته دوام  o

ورک７ئ، تر هغه چ３ ثابتى پوکا３１ د ميل３ له خالص سر ＇خه 
وو＄ي، د ！ست  تيوب دننه مواد په  پرله پس３ ډول و＊وروئ.  

هغه نري ميله 
چي يو سريي 

ت７لی دى

آزماي＋تى مايع 
لرونكى ！ست 

تيوپ

پالستيکی 
تار 

ترمامتر

ترمامتر او 
تست تيوب

د تودوخي 
بر４＋نايي 

منقل

)2 - 8( شکل د مايعاتو د ايشيدلو د درج３ د ！اکلو دستگاه
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تر＇و              گرموئ،  مه  نور  پارافين  او  ک７ئ  يادداشت  درجه  تودوخ３  د  وليدې،  پوکا９１  مايع  د  مو  لپاره  لوم７ي ＄ل  د  کله چ３ 
چ３ د پوکا１يو جوړيدل ودر８４ي، په دې صورت ک３ له ＄ن６ ＇خه پرته د ترمامتر درجه ولولئ او يادداشت ي３ ک７ئ، خپل３      

ليدن３ په ！ولگي ک３ ووايئ.

مثال: د گلوکوز دوه مولره محلول د تودوخ３ په کوم３ درج３ ک３ په ايشيدو را＄ي؟ د اوبود ايبليو سکوپيک 
 دی.

mol
C.L52.0

o ثابت
 حل:

C04.101C100C04.11TTT
TTT
C04.1T

C04.1
L

m ol2
m ol

CL52.0T

ECT

b2

12b

b

0
b

Mb

ooo

o

o

=+=+=
=
=

==

=

              فکر وک７ئ:
د محلول د ايشيدو ！کى د هغه د محلل په پرتله لوړ او ثابت نه دی، د وخت په ت５ريدو سره زيات８５ي، ول３؟ د هغه المل 

پيدا ک７ئ.

2 - 1- 4: د محلولونو د کنگل ک５دو د درج３ ټيټ５دل
Co0  ک３ کنگل ک８５ي؛ خو محلول ي３ له صفر ＇خه په ！ي＂ودرجو  خالص３ اوبه په يو اتموسفير فشار ک３ په
ک３ کنگل ک８５ي، د محلولونو له دې خاصيت ＇خه په ژمي ک３ د سرکونو د يخ د ويلى ک５دلو د چ＂کتيا لپاره 
گ＂ه اخيستل ک８５ي، د يخ د ويل３ ک５دلو د چ＂کتيا لپاره په سرکونو باندې د مالگ３ پوډر شيندي. په عمومي  

ډول د محلولونو دکنگل ک５دو درجه د هغه د خالص 
د  ده  ！ي＂ه  ډ４ره  پرتله  په  د درج３  د کنگل ک５دو  محلل 
－ر＄ي  دې المل  د  ！ي＂يدل  فشار  د  ب７اس  د  محلولونو 
چ３ په محلولونو باندې باندنی فشار دومره وي چ３ د 
ذرو ترمن＃ له د ننن３ فشار سره مساوي وي او محلول 
جامد حالت ＄انته غوره ک７ي؛ يعن３ د اتموسفير د فشار 

په کچه ورباندي فشار وارد شي.
تر السه شوې ده    پر بنس ترموډيناميکي الرو  د 
درجو  د  تودوخو  د  ک５دو  کنگل  د  محلولونو  د  چ３ 
)9-2( شکل په وا！ونو او سرکونو ک３ د سوديم کلورايد شيندنهبدلون د محلولونو د موالري＂ي او يا مــــواللي＂ي غلظت 

په ترموډيناميکي الرو ثابته شوې ده، چ３ د محلولونو د ايش５دو د درجو د بدلون، د محلولونو د موالر！ي  او يا مواللي 
 غلظت سره  مستقيمه اړيک３ لري.

=
=

mb

Mb
ECT
ECT

   

 
 

=
=

mb

Mb
iECT
iECT په دې معادلو کE ３ د ايبلوسکوپيک ثابت دی.    د الکتروليت د محلولونو لپاره 
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 سره مستقيم تناسب لري يعن３:

mf

Mf
K CT
K CT

=
=

 

mf

Mf
iK CT
iK CT

=
=

K د کريوسکوپيک ثابت ＊يي، يعنى: د کنگل ک５دو د درجو ثابت دی. په پورتنيو  معادلو ک３
پو＊تنه: د گلوکوز دوه مولره محلول به د تودوخ３ په کومه درجه ک３ په ايشيدو راشي؟ د اوبو ايبليوسکوپيک 

 دی.
mol

C.L52.0
o

ثابت

کلسيم کلورايدپوتاشيم نايتريتسوديم کلورايدبورهبورهد منحله مادې ډول

12111غلظت په مولل
د ايشيدو د درج３ 

 C0 شروع 
100.52101.03101.04101.04101.56

د کنگل ک５دو د 
 C0 درج３ شروع 

- 1.85-3.71-3.71-3.71-5.55

د منحله مادې د 
ذرو د مولونو شمير 

 231002,6 231002,6 231002,62 231002,6 231002,6

يو  د  نايتريت  پوتاشيم  او  کلورايد  سوديم  د  الف- 
مولره محلولونو د ايشيدو ！کي سره پرتله ک７ئ او پايل３ 

ي３ وليکئ.
دوه  بورې  د  او  مولره  يو  د  کلورايد  سوديم  د  ب- 
مولره محلولونو د ايشيدو ！کي سره پرتله ک７ئ او پايل３ 

ي３ وليکئ.
ج- د سوديم کلورايد د يو مولره او بورې دوه مولره 
ي３  پايل３  او  ک７ي  پرتله  سره  ！کي  ايشيدو  د  محلولونو 

)2  -10(  شکل د محلولونو د ايشيدو او کنگل ک５دو د درجو اود وليکئ.
غلظت تر من＃ د ت７ون گراف

فعاليت 
د اغيزمنو عواملو د السته راوړن３ لپاره د محلولونو د ايشيدو د ！ک３ د زياتوالي سطحه او د هغوى د کنگل ک５دلو ！ي＂يدل د 
خالص حل کوونکي په پرتله، زده کوونکي دې د الندې جدول په شان ＇و محلولونه جوړ اود هغوى د ايشيدو او کنگل ک５دو 

د درجو کچه دې السته راوړي. په دې تجرب３ ک３ دې د محيطي فشار يو اتموسفير په پام ک３ ونيسي
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د- د سوديم کلورايد او پوتاشيم نايتريت د کنگل ک５دو د ！کي د ！ي＂يدو سطحه او د بورې يو مولره محلول 
د خالصو اوبو د کنگل ک５دو د ！کي دبدلون سطح ＇رن／ه ده؟ هغه و＇７５ئ او پايله ي３ وليکئ؟ 

هـ - الس ته راغل３ پايل３ د يو يا ＇و قوانينو په تو－ه ＇ر－ندې ک７ئ او هم وواياست چ３ دا قانون په نورو 
محلولونو ک３ هم په کار وړلی شئ که نه؟

K ثابتونه E او )2-2( جدول د ＄ينو محللو د
)/( محلل molLCEb ° )/( molLCK f ° )C(o د کنگل ک５دو د ايشيدو درجه 

 )C(o درجه
0.511.861000اوبه

 4CCl5.033076.5-22.99
 3CHCl3.634.7061.2-63.5
 66HC2.535.1280.15.5
 2CS2.343.8346.2-111.5

 OHC 1042.021.7934.5-116.2
 OHC 16105.9540208.0179.8

پيدا ک７ئ،  کتله  ماليکولي  مادې  منحله  د  په طريقو کوالی شئ چ３  کريوسکوپيک  او  ايبليو سکوپيک  د 
 دی نو:

m.M
molal.g1000.m

mC = او  KCmTf = ＇رنگه چ３ 
 

.mT
molalk.m.1000g.

m.M
lalm.1000g.mo

f

f
M

K.T
=
=

12.5  گرامه حل شوې ماده په   مثال:د حل شوې مادې ماليکولي کتله په هغه محلول ک３ پيداک７ئ، کوم چ３
    )86.1( =K C280.0 درجو ک３ کنگل شوې وي. o 100  گرامه حل کوونکي ک３ حل او د تودوخ３ په

حل: 
                                     

2-2: الکتروليت او غير الکتروليت محلولونه
له تيرو ！ولگيو ＇خه په ياد لرئ چ３ د آيوني موادو اوبلن محلولونه د بر４＋نا تيروونکي او خالص３ اوبه 
NaClHClNH او HF مرکبونود محلولونو بر４＋نايي هدايت دخالصو  ,,3 ډ４رې ل８ې د بر４＋نا هادي دي، د

 

amuM
molgM

molalggM

mT
molalgKEmM

f

340
/340

2800.0
86.11000.12.5

.
.1000.

=
=

=

= 

?M

C00.28fT

100gSolm
5.12gm

=

=

=
=
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اوبو په پرتله زيات دی، دا رن／ه  مواد چ３ د هغوى اوبلن محلولونه بر４＋نا  ت５رونکي دي ،د الکتروليتي موادو 
په نوم  او د هغوى محلولونه د الکتروليتو محلولو په نوم ياد８４ي. الکتروليتي مواد په الکتروليت محلولونو ک３ 

په ل８ه کچه او يا په زياته کچه په آيونونو سره ！و！ه ک８５ي. 

کوم ايودين او الکولونه چ３ د بر４＋نا تيروونکي نه دي نو د غير الکتروليت په نوم ياد８４ي او هغه محلول د 
غير الکتروليت محلول په نوم يادوي چ３ په اوبوك３ د غير قطبي ماليکولي مرکبونو له حل ک５دلو ＇خه او يا 
له غير قطبي محلل ＇خه حاصل شي، او د غير الکتروليت په نوم ياد８４ي؛ ＄که په همداس３ ماليکولونو ک３ 

ايونونه نه جوړي８ي او د بر４＋نا جريان من％ته نه را＄ي.
2-2 - 1: ضعيف او قوي الکتروليت محلولونه

په 1887 کال ک３ د ارهينوسArrhenus په نوم عالم د الکتروليت او غير الکتروليتو محلولونو ترمن＃ د 
کوليگاتيفو خواصو توپير د الکتروليتيکي ！و！ه ک５دو د تيوري پربنس چ３ خپله ي３ وړاندې ک７ې ده، رو＊انه 

ک７ه، د دې نظريي بنس＂يز ！ک３ په الندې ډول دي:
د  شي،  ！و！ه  ايونونو  لرونکو  چارج  په  ک３  وخت  په  ک５دلو  د حل  دي چ３  الکتروليت  مواد  هغه   -  1

ايونونوکميت او چارج د الکتروليتي او ！و！ه شو موادو خواصو پورې اړه لري.
2 - ک５دای شي چ３ الکتروليت مواد ！ول په ايونونو ！و！ه نه شي، د هغوى له ماليکولونو ＇خه ＄ين３ ي３ 
A)( د الکتروليت موادو کيفيت  ！و！ه شي،  خو د هغوى ＄ين３ نور ماليکولونه نه ！و！ه ک８５ي. د ！و！ه ک５دو درجه

او ＇رنگوالی را ＊يي.
！ولو  په   الکتروليتي مادې د ماليکولونو  پر  ！و！ه شوو ماليکولونو د شم５رو و４شل،  ！و！ه ک５دو درجه د  د 

                                                                                  
N
Ni=A شم５رو باندې ＊يي: 

              فکر وک７ئ
په الف، ب او ج شکلونو ک３ د ＇و اوبلنو الکتروليتو او غير الکتروليتو محلولونو بر４＋نايي هدايت يو له بل سره پرتله شوي 

دي، الکتروليت او غير الکتروليت محلولونه يو له بل ＇خه جال او د هغوى بر４＋نايي تيرونه يو له بل ＇خه توپيرک７ئ. 

الف                                                     ب                                                       ج 
OHCuSO محلول ج- بورې محلول په اوبو ک３ 24 5 )11-2( شکل الف- امونيا اوبلن محلول  ب-
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له مقداري  A)( د محلولونو  ！و！ه ک５دو درجه الکتروليتونو د  ！و！ه ک５دو نظريه، د  الکتروليتونو د  - د   3
دا  ن８دي شي،  ته    1A کله چ３ A=0 ده.  نه وي، الکتروليت  ماده  که چ５ري  بولي.  ＄ان／７تياوو ＇خه 

10 ده. <<A الکتروليتونه قوي وي او که چ５ري الکتروليتي مواد ضعيف  وي
د  درجه،  ک５دو  ！و！ه  د  عبارت دي.  ثابت ＇خه  له  ک５دو  ！و！ه  د  نورې ＄ان／７تياوې  موادو  الکتروليتي  د 
Ostwald  السته راوړه، دغه عالم له اسيتيک اسيد    ！و！ه ک５دو د ثابت او د غلظت تر من＃ اړيکه، استوالد
)(  ＇خه په －＂ه اخيستو  د ！و！ه ک５دو موضوع  و＇ي７له او د ！و！ه ک５دو معادله ي３ په الندې ډول  3COOHCH

ده:
 ++HCOOCHCOOHCH 33

د کتل３ د اغيزې قانون په دې معادل３ باندې ترسره  کوو:
 [ ][ ]

[ ]COOHCH
COOCHHK

3

3=
+

 
AC ＇خه عبارت وې،  نو دا  COOHCH3  لوم７نى غلظتC او د ايونونو غلظت ي３ له که چ５رې د

aK  ي３  په الندې ډول الس ته را＄ي: تيزاب په بشپ７ه تو－ه ！و！ه شوی نه دي، چ３ د هغه
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！و！ه ک５دود درج３ او غلظت ترمن＃ د اړيکو  ثابت، د  ！و！ه ک５دو د  الکتروليتو موادو د  پورتن９ معادله د 
لري، د ضعيفو  اړيکه  له غلظت سره معکوسه  ！و！ه ک５دود درجه  د  ليدل ک８５ي،  ت７ون ＊يي، ＇رنگه چ３ 
A>>1 ده، پردې بنس ک５دای شي چ３ په پورتن９ معادل３ ک３ په مخرج  الکتروليتونو د ！و！ه ک５دو درجه

ک３ د هغوی غلظت په پام ک３ ونه نيول شي؛ نو ليکلى شوچ３: 
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وروست９ معادله د استوالد د معادل３ په نوم ياده شوې او د کتل３ د اغيزې د قانون ＄ان／７ی حالت دی د کتل３ 
د اغيزې قانون د کيمياوي تعاملونو د تعادل ثابت ＊يي او د تعامل د محصولونو د غلظتونو د ضرب له حاصل 
او تقسيم پر تعامل کوونکو مواد د غلظتونو د ضرب له حاصل ＇خه عبارت دی. که چ５رې د الکتروليتونو د 

！و！ه ک５دو درجه په 100 ک３ ضرب شي د！و！ه ک５دو سلنه په الس را＄ي:

100 .د ！و！ه شو و مولونو  شمير  
 = د موادو دآيونى ！و！ه ک５دلو سلنه دمحلول دمواد د مولونو ！ول مقدار 

د ارهينيوس د الکتروليتيکي ！و！ه ک５دو نظريه، د محلولونو په نظري３ ک３ ډ４ر مهم رول لري؛ د الکتروليتو 
محلولونو د اسموتيک فشار، د کنگل ک５دو د درجو ！ي＂يدل، د ايشيدو درجو لوړيدل  او نور خواص ي３ د نه 
ت＋تيدونکوموادو د غيرالکتروليت محلولونوپه پرتله  رو＊انه اود هغوى توپير ي３ و＊ود، سرب５ره پر دې نوموړې 
تيوري د هايدريشن د تودوخ３ ثابتوالی، دقوی القليو په واسطه د قوي تيزابونو د خنثى کولو تودوخه، د بفري 

محلولونو خواص، د ＄ينو الکتروليتونو پرله پس３ ！و！ه ک５دل، د مالگو هايدروليز او نور ي３  رو＊انه ک７ل.
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                   فعاليت 
د خپل３ زده ک７ې لپاره الندې فعاليت تر سره ک７ئ:

1 - په اوبو ک３ د الندې مرکبونو د ！و！ه ک５دو معادل３ وليکئ.
     33 )(NOCr 32CONa ، ج-  434 ، ب- )( PONH الف-

2 - له الندې مرکبونو ＇خه کوم يو په محلولونو ک３ په ماليکولي ب２ه او کوم يو په ايوني ب２ه اوسيدلی شي؟
الف- ميتانول، ب- سوديم نايتريت، ج- پوتاشيم کلورايد، د- اسيتون

31021.4 مولر دی، د هغه د ！و！ه  )( د ايونونو غلظت د +H 1.0 مولره محلول ک３ د هايدروجن مثال: د فارميک اسيد
ک５دو سلنه السته راوړئ.

حل: 
100 .د ！و！ه شو و مولونو  شم５ر  

 = د موادو دآيونى ！و！ه ک５دلو سلنه د محلول د مواد د مولونو ！ول مقدار 
    

21.4100%  د  ايوني ！و！ه ک５دو سلنه
1.0
102.4 3

=
molar
molar

فعاليت 
 %935.0 2.0)( مولره محلول د ايوني ！و！ه ک５دو د درج３ سلنه له 3COOHCH که چ５رې د اسيتيک اسيد

سره مساوي وي، د هايدروجن د ايونونو غلظت ي３ الس ته راوړئ. 

)2-3( جدول :د ＄ينو الکتروليتيو موادو د ！و！ه ک５دو ثابتونه
                                         نوم                                       فورمول

 Ka
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ضعيفه القلي －ان３

Kb                  كتيون                            فارمول                                  د القلي نوم 

H
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د دويم څپرکي لن６يز
* د محلولونو ＄ين３ خواص د هغوی د حل شوې او حل کوونک３ مادې پورې اړه نه لري، خو د هغوی 
د غلظت او د ذرو له حرکت سره اړيک３ لري. دا خواص د کوليگاتيفو خواصو په نوم ياد８４ي او له اسموس 
عملي３ او ازموتيک فشار، په محلول ک３ د محلل د ب７اس د فشار ＊کته ک５دل، د محلول د کنگل ک５دو او 

ايشيدو له درج３ ＇خه عبارت دي.
* د حل شوې او حل کوونک３ مادې د غلظت د مساوي ک５دو جريان په خپل سر چ３  د هغوى د ذرو له 

حرکت په پايله ک３ ترسره ک８５ي،  د ډيفوژن په نوم ياد８４ي.
* هغه قوه چ３ حل کوونک３ ماده دې ته اړه وي چ３ د نيم／７و تيروونکو له غشاو ＇خه غليظ محلول 
ته ت５ره شي، دې قوې ته ورته ده چ３ د گازونو تيريدل د زيات فشار الندې له لو＊ي ＇خه هغه لو＊ي په لور 
چ３ د ！ي فشار الندې ده، ه）وي. همدا وارده شوې قوه د سطح３ په يو واحد باندې، په محلولونو ک３ د 

اسموتيک فشار په نوم ياد８４ي.  
Osmometer)( په نوم  هغه مخصوصه آله چ３ د هغ３ په واسطه د محلولونو فشار اندازه ک８５ي، د اسمومتر

ياد８４ي.
* ايزوتانيک  محلولونه: هغه محلولونه چ３ عين غلظت او اسموتيک فشار ولري، دا ډول محلولونه يو 

)tan( محلولونو په نوم ياد８４ي. icIso له بل سره د ايزوتانيک
*هايپرتونيک محلولونه: که چ５ري دکوم محلول غلظت او اسموتيک فشار د ستندرد او له هغه سره د 

پرتله شوي محلول ＇خه زيات وي، دا رن／ه محلولونه يو له بل سره هايپرتونيکHypertinic دي. 
* که چ５رې نباتي يا حيواني حجري د هغو سره هايپرتونيک محلولونو ک３ ک５＋ودل شي  په دې صورت ک３ 

sPalazmolyi ترسره ک８５ي چ３ حجرې وچ３  او له من％ه ＄ي. حجرې پوچ３ او د هغوى
* هايپوتانيک محلولونه: هغه محلولونه چ３ د هغوى غلظت او اسموتيک فشار د کوم ستندرد او له هغه 
سره پرتله شوی محلول؛ د بيل／ی په ډول: له وين３ ＇خه  ل８ وي، دا رن／ه محلولونه يو له بل سره هايپوتانيک          
icHypo ( دي، د حجرو شتون په هايپوتانيک محلولونوک３ د هغوی د Hemolysis   المل گر＄ي  tan (

چ３ حجرې پ７سي８ي او په پايله ک３ حجرې چوي او له من％ه ＄ي.
* د حل کوونکي د نسبي ب７اس فشار ！ي والى )د محلولونو د ب７اس فشار( د حل شوې مادې په شتون ک３ د 

حل شوې مادې د مولي برخ３ )مولي سهم (سره متناسب دی.
* د حل کوونکي د نسبي ب７اس فشار ！ي ک５دل چ３ حل شوې توکي ي３ المل －ر＄ي، د هغوى دمحلولونود 
ايشيدو په درج３ باندې هم اغ５زه لري. يوه ماده هغه وخت په ايشيدو را＄ي چ３ د هغ３ د دننني ب７اس فشار 

له هغه بانديني فشار سره يعن３ اتموسفير له فشار  سره مساوي شي.
* د محلولونو د ب７اس د فشار ！ي＂يدل د دې المل －ر＄ي چ３ په محلولونو باندې باندينی فشار  دومره وي چ３ 
د ذرو ترمن＃ د دننني فشار سره مساوي وي او محلول د جامد حالت ＄انته غوره ک７ي، يعن３ د اتموسفير د 

فشار په کچه ورباندې فشار وارد شي.
د ترموډيناميکي  الرو پر بنس  تر السه شوې ده، چ３ د محلولونو د کنگل ک５دو د تودوخو د درجو بدلون د 
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محلولونو د موالريتي او يا مــــواللي＂ي غلظت سره مستقيمه متناسب دی.
* هغه مواد چ３ د هغوى اوبلن محلولونه بر４＋نا تيرونکي دي، د الکتروليت موادو په نوم  او د هغوى محلولونه 
د الکتروليت محلول په نوم ياد８４ي. الکتروليت مواد په الکتروليت محلولونو ک３ په ل８ه کچه او يا په زياته کچه 

په أيونونو ！و！ه ک８５ي. 
A)( د محلولونو د مقداري ＄ان／７تياو  * د الکتروليتونو د ！و！ه ک５دو تيوري، د الکتروليتونو د ！و！ه ک５دو درجه
1A  ن８دې شي، نو الکتروليتونه قوي  A=0  وه کله چ３ ＇خه بولي، که چ５رې ماده الکتروليت نه وې،

10 ده. <<A وې او که چ５رې الکتروليت مواد ضعيف وې
د دويم څپرکي پوښتن３

څلور ځوابه پوښتن３ 
1 - د حل شوو او حل کوونکو موادو  په خپل سر د غلظت د مساويتوب جريان د هغوى د ذرو د حرکت 

په پايله ک３ د ............. په نوم ياد８４ي.
  Eiffusion الف - نفوذ          ب- ډيفيوژن            ج- الف او ب دواړه      د- 

2 - هغه مواد چ３ لوي３ ذرې لري، د خپريدو چ＂کتيا ي３ د هغو موادو په نسبت -- ده کوم چ３ ذرې  ي３ 
وړې دي. 

الف- زيات         ب- کوچني           ج- مساوي              د- متوسط 
3 -  بايد ووايو، چ３ تل ډيفيوژن....... غلظت ＇خه د ........... غلظت په لور .... ترسره کي８ی . 

الف- ډ４ر، ل８           ب- ل８، ډ４ر          ج- مساوي، مساوي      د- هي＆ يو
4 -  د اوبو يا نورو حل کوونکو موادو  ت５ريدل له نيمه ت５ريدنی غشا ＇خه -- د عملي３ په نوم ياد８４ي

الف- د اسموس عمليه       ب- اسموتيک فشار           ج- الف او ب           د- هي＆ يو
5 -  يوه ماده هغه وخت ايشي８ي چ３ د هغ３ د ننه ب７اس فشار............... فشار سره مساوي شي. 

الف- تودوخه             ب- اتموسفير           ج- په هغه وارد شوي فشار    د- د ننه فشار
6 -  د محلولونو د ب７اس فشار د دې المل ک８５ي چ３ تر＇و په محلول باندې په هغه کچه باندن３ فشار وارد 

شي چ３ له ............. فشار سره مساوي وي او محلول د جامد حالت ＄انته غوره کوي.
الف- د ذرو ترمن＃ د داخلي           ب- د اتموسفير د فشار سره مساوي   ج- الف او ب دواړه د- هي＆ يو

5% محلول سره ............ دی. 5% محلول د خوړود  مالگ３ له  7 -  د گلوکوز
الف- هايپرتانيک            ب- هايپوتانيک           ج- ايزوتانيک           د- هي＆ يو

په عمومي ډول د محلولونود کنگل ک５دو درجه د هغوى خالصو محللو د کنگل ک５دو له درج３    -  8
＇خه----- ده. 

الف – ！ي＂ه      ب – لوړه    ج  - يوشان   د – هي＆ يو  
 9 - الکتروليت مواد په محلولونوک３ پر ..................... تفکيک او ！و！ه ک８５ي.

الف- ايونونه         ب- ماليکولونه          ج- راديکالونه         د- کتيونونه
10 -  غير الکتروليت مواد هغه مواد دي چ３ په محلل ک３ د حل ک５دلو په وخت په ............ پارچه 

ک８５ي.
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الف- ايونونو           ب- ماليکولونو              ج- اتومونو            د- کتيونونو
تشريحي پوښتن３:

)(  ک３ حل ک８５ي، د محلول د  63 OHC SNOHC  غير مفر مرکب په اسيتون 2286 1 -  د سلفونيل امايد
g5  گرامه په اسيتون ک３ حل شوی دي، په هغ３ ک３ به ＇ومره وي؟ د خالص اسيتون  ب７اس فشار چ３ د هغه

mmHg400 دی. د ب７اس فشار
Co30  ک３ حل شوی دی، د  نوموړي محلول  g100  اوبو ک３ د تودوخ３ په g5  د فارم امايد مرکب په   - 2
mmHg8.31 وې،  mmHg2.31 دی، که چ５رې په دې تودوخه ک３ د خالصو اوبو د ب７اس فشار د ب７اس فشار

د هغه ماليکولي کتله السته راوړئ. 
Co0 تودوخه ک３ د  g100 خالصو اوبو ته ور زياته شي چ３ په CONH ( بايد 22 )( 3 -  ＇و گرامه يوريا )

5.0 تور ته ！ي شي؟ اوبو د ب７اس فشار
g75  بنزين له حل کولو ＇خه  په الس راغلي دی  که  g4.2 د يوې عضوي مادې  او 4 -  يو  محلول له
Co975.0 وي، د عضوي مادې ماليکولى فورمول  چ５رې د دې محلول د كن／ل ک５دو د ！ي＂يدو ！کی يي

کوم دی؟ عضوي ماده د کاربن او هايدروجن ＇خه جوړه شوې ده. 
mL100 ملي ليتره محلول  41086,6 ده، د هيموگلوبين ＇ومره  کچه په 5 -  د وين３ د هيموگلوبين کتله

ته ورس８５ي؟   torr15.6 Co25 تودوخه ک３ ک３  حل شي، چ３ د اسموتيک فشار ي３ په
g100 بنزين ک３ حل  g15.1 نفتالين په Co4.5 ده، کله چ３ -  د خالص بنزين د کنگل ک５دو درجه  6
Co95.4 سره به مساوي وي، د بنزين د کنگل ک５دو مولي ثابت  شي، د حاصله محلول د کنگل ک５دو نقطه له

12.5 دی، د نفتالين ماليکولي کتله به ＇ومره وي؟  )كرسکوپيک ثابت(
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د کيمياوي تعاملونو چټکتيا

أياکله مو د م５وو لکه: د انگورو، م２و، زردالو او نور و پخ５دلو ته  پام شوى دی، چ３ ＇رنگه پخي８ي او د 
خوړلو وړ－ر＄ي؟ هرومرو د ميوو پخ５دل يو کيمياوي جريان او د کيمياوي تعاملونو پربنس ترسره ک８５ي. 
کوم عوامل د کيمياوي تعاملونو په چ＂کتيا ک３ بنس＂يز رول لوبوي؟ د کيمياوي تعاملونو دچ＂کتيا معادل３ 

＇رنگه ک５دای ش３ په الس راوړل شي؟
په دې ＇پرکي ک３ چ＂کتيا او د کيمياوی تعاملونو د چ＂کتيا د بدلونونو عوامل د ＇７５ن３ الندې نيول 
ک８５ي او د تعاملونو په چ＂کتيا ک３ اغيزمن فکتورونه ＇７５ل ک８５ي، د دې ＇پرکي په لوستلو سره به پورتنيو 
پو＊تنو او هغوى ته ورته نورو پو＊تنو ته ＄وابونه وړاندې او د کيمياوي تعاملونو د سرعت او چ＂کتيا په اړه 

معلومات الس ته راوړئ.

دريم څپرکی
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3 - 1 د کيمياوي تعاملونو چټکتيا
د کيمياوي تعاملونو د سرته رس５دلو د＇７５ن３ لپاره دوه مطلبونه په پام ک３  نيول ک８５ي، لوم７ى دا چ３ آيا 
تعامل د انرژي او د نورو پارامترونو له کبله تر سره شوي دي او يا نه؟ د تعامل د سرته رسولو لپاره ＇ومره وخت 

ته  اړتياشته؟
)( د کيمياوي تعاملونو چ＂کتيا او ميخانيکيت تر＇７５ن３ الندې  KineticsChemical کيمياوي کينتيک
نيسي. د تعريف پر بنس دکيمياوي تعاملونو چ＂کتيا د لوم７نيو موادو بدلون په محصوالتو او د تعامل بيالبيل 
پ７اوونه ！اکي، يا په بل عبارت د تعاملونو چ＂کتيا، د يو تعامل ميخانيکيت او په محصوالتو باندې د لوم７نيو 
موادو د تبديل５دو د جريانمخه ！اکي. په کيمياوي معادل３ ک３ د موادو د بدلون ＇رن／والی يو پر بل باندې نه 

＊کاري８ي، خو يوازې لوم７ني مواد او نهايي محصوالت ور＊ودلی شي.
په عموم３ ډول د تعاملونو په چ＂کتيا ک３ اغيز من عوامل د لوم７نيو موادو او محصولونو ماهيت، د لوم７نيو 
موادو غلظت او د تعامل تودوخه ده، ＄يني نور پارامترونه هم دموادو د تعاملونو په چ＂کتيا ک３ اغ５زه لري چ３ 

د هغو بيل／ه ک５دای شي کتلستونه وړاندې شي. 
ولی کيميا پوهان د کيمياوي تعاملونو له چ＂کتيا سره عالقه لري؟ 

1 - کيميا پوهان غواړي چ３ کيمياوي تعاملونو ته چ＂کتيا ورک７ي تر ＇و د لوړکيفيت لرونکي محصوالت 
په ل８ وخت ک３ السته راوړي او د لوم７نيو مواد و له ب３ ＄ايه ل／＋ت ＇خه مخنيوی وک７ي.

2 - کيميا پوهان د نه غو＊تنونکو تعاملونو چ＂کتيا د کموالي او په ！په دريدلو په پل＂نه ک３ دي چ３ له دې 
الرې سره مناسب شرايط د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نيمايي عمر د زياتوالى لپاره الس ته راوړي.

پام ک３ ونيسئ، د من％ن９ چ＂کتيا د تعريف په  dDcCbBaA په  ++ د تعامل عمومي معادله
کارولو سره« متوسطه چ＂کتيا عبارت ده له: د لوم７نيو موادو او يا د محصولو موادو د غلظت د بدلون حاصل 

ضرب د وخت پر يو واحد ک３ ده» د پورتني تعامل لپاره کيداي شي چی وليکل شي:

 [ ] [ ] [ ] [ ]
t
D

t
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t
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D
D

D
D

D
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====
a b c d

پورتن９ معادله د لوم７نيو موادو او محصوالتو نسبي چ＂کتيا ＊يي.
د تعاملونو چ＂کتيا د السته راغلو موادو او يا د مصرف شوو لوم７نيو مواد و کچه پورې اړه لري  کوم چ３ 

يو کيمياوي تعامل ک３ د وخت په يو واحد ک３ په مصرف رس５دلى دی، واحد ي３ مولر پر ثاني３ ＊ودل ک８５ي.
لوم７ى مثال

ClHC مرکب او اوبو تعامل په پام ک３ نيسو: 94
د

  HCIOHHCOHClHC ++ 94294

 
t
AV

D
D ][

=
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نوموړي  د  پس３  پرله  ک７و،  پيل  سره  کلورايد  Lmol/1.0 بيوتايل  له تعامل  سرک３  لوم７ي  په  چ５رې  که 
مرکب غلظت کمي８ي، د تعامل د تر سره ک５دو په جريان ک３ د بيوتايل کلورايد د غلظت بدلون  د پايل３  نمون３ 

اخيستل شوِې دي او په )3 - 1( جدول ک３ ليکل شوي دي.
د پورتني تعامل من％نی چ＂کتيا د وخت په ت５ريدوک３ د تعامل کوونکو موادو د غلظت له بدلون ي３ وخت او 

يا د السته راغلو محصوالتو د غلظتونو د ضرب حاصل پر وخت ＇خه عبارت ده.

 
من％ن９ چ＂کتيا ClHC دغلظت بدلون 94 ] د ] 194 L

t
ClHC

t
==

t د غلظت د ！اکلو  د دوو کچو ترمن＃ د وخت بدلون  ] غلظت  ＊يي او بدلون،[  D په دې معادل３ ک３
D عالمه  ClHC په غلظت ک３ کم＋ت راغلی دی. د ډ４ر ل８ بدلون لپاره د 94 )( ＊يي چ３ د دی. منف３ عالمه

)د فرنسيال عالمه( په کار وړل ک８５ي.
 0905.0 1.0 مولره ＇خه sec50 ＇خه وروسته د بيوتايل کلورايد غلظت له  )3 - 1( جدول سره سم، له

مولر ته ！ي＂ي８ي، نو من％ن９ چ＂کتيا د وخت په دې شيب３ ک３ په الندې ډول  السته را＄ي: 

14 من％ن９چ＂کتيا 
1

.109,1
)050(

.)100,00905,0(
== Secmolar

Sec
Lmol

نورې چ＂کتياوې د وخت د بدلون او د لوم７نيو موادو غلظت د بدلون  پر بنس په )3 - 1(جدول ک３ 
ليکل شوي دي؛ ＇رنگه  چ３ په دې جدول ک３ ليدل ک８５ي، من％ن９ چ＂کتيا د وخت په ت５ريدو او له بدلون 

سره په پرله پسي تو－ه ！ي＂ي８ي او په پای ک３ داس３ وخت رس８５ي چ３ دا چ＂کتيا ثابته پات３ ک８５ي.  
ClHC او اوبو د تعامل اړونده پايل３ 94  )3 - 1( جدول: 

sec/mol د بيوتايل کلورايد غلظتوخت من％ن９ چ＂کتيا په مول فى ثانيه

00.1000

500.0905 4109.1
1000.0840 4107.1
1500.0741 41078.1

2000.0671 4106.1

3000.0549 4105.1

4000.0448 4103.1

5000.0368 4102.1

8000.0200 41016.1

 ClHC 94
د پورتني جدول پايل３ کيداى شي چ３ د الندې گراف په ب２ه وړاندې شي، په دې گراف ک３
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x په محور ک３ ！اکل شوى دی: sec د y په محور او وخت په غلظت په مولر د
د تعامل د چ＂کتيا السته راوړلو او وړاندوينو  بله الره د شيبه 
ييزې)لحظوی( چ＂کتيا ب２ه ده،دلته د تعامل چ＂کتيا د وخت 
په هره شيبه ک３ د مماس د خط ميل د غلظت د بدلونونو 
په منحني د وخت په يو واحد ک３ په ！اکل３ شيبه ک３ السته 
ته  الس  د  چ＂کتيا  يزې  شيبه  د  ډول:  په  ب５لگ３  د  را＄ي. 
وخت ک３ د پورتني تعامل لپاره   sec400=t راوړلو لپاره په
ک５دای شي قايم الزاويه مثلث رسم شي چ３ د هغه و تر د 
مماس خط د منحني په گراف باندې وي او  د هغه يوه ضلعه 
خپله  په  ل７ونه  )دا  ل７ک３  sec800 په  تر sec400 ＇خه  د 

  molar017.0 molar042.0  او خو＊ه دي( اود هغه متناظر ！کی د غلظت د محورله پاسه په ترتيب سره 
ک５دای شي په الس راوړ شي: 

==  د مماس د خط ب２ه    tga

sec400 ک３ د مماس د خط ميل= چ＂کتيا په   
Secm

t
C 510.2,6

400800
042,0)017,0(

==

3 - 2: د تعاملونو د چټکتيا اندازه کول 
د کيمياوي تعاملونو د چ＂کتيا اندازه کول آسان کار نه دى، ＄که د غلظت د بدلونونو پوره اندازه کول 
په اسان９ سره نه شي ترسره ک５دای. هغه تعاملونه چ３ د هغوى چ＂کتيا کمه وي،کيداي شي چ３ د وخت 
په ب５الب５لو فاصلو ک３، د تجزيه شوو موادو د مخلوط يوه اندازه وايستل شي او د غلظت د بدلونونو اندازه 

واخيستل شي چ３ ددې غو＊تن３  لپاره ک５دای شي د سپکتر فوتومتر په نامه أل３ ＇خه گ＂ه واخستل شي.
په هغو تعاملونو ک３ چ３ په چ＂ک９ سره سرته رسي８ي، نه شي کيداي  چ３ د دې ألى ＇خه د  نمون３ 
لپاره  －＂ه واخيستل شي؛ ＄که چ３ د وخت په ت５رويدو سره د نمون３  اندازه  کولو  اخيستل او دغلظت د 
اخ５ستل او د غلظت په اندازه کولو ک３ بدلونونه من＃ ته را＄ي؛  نو په دې صورت ک３ اندازه کول دقيق نه دي؛ 
د دا رن／ه غلطيو د مخنيوي لپاره د مخلوط له اندازه کولو ＇خه  وروسته بى له ＄ن６ه  بايد هغه ته له نورو موادو 
سره تعامل ورک７ شي. په چ＂کو تعاملونو ک３، د لوم７نيو موادو مخلوطول د سمو پايلو  په السته راوړلوک３ 

بنس＂يز رول لري؛ ＄که د موادو مخلوطول په ل８ وخت ک３ شون９ نه دی.
پام وک７ئ  

د گازونو د تجزيوي تعاملونود چ＂کتيا د اندازه کولو يوه الره  هم د کروماتو گراف９ الر ده، په دې الره ک３ د 
نمون３ د اخيستلو وروسته، نمونه په ډ４ره چ＂کتيا سره د کروماتوگرافي په دستگاه ک３  دننه کوي او د ＇و ثانيو  

په ت５ريدو سره د مادې په ډول اود هغ３ په غلظت پوهي８ي.
بله الره، د ر１ايي دستگاه ＇خه گ＂ه اخيستنه، لکه د فوتو الکتريکي او سپکتر پ５ژندن３ له حجرې ＇خه 
عبارت ده. سر بيره پر دې نورې الرې هم شته چ３ د غلظت ！اکل د يو ميليونم برخ３ په حساب په يوه ثانيه 

ک３  تر سره ک８５ي. 

مخامخ ضلعه
ن８دې ضلعه

لوم７ى چ＂كتيا

چ＂كتيا په 400 ثانيو ك３

)3 - 1( شکل د وخت سره سم د بيوتايل کلورايد غلظت ＊يي
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3-3 د تعاملونو د چټکتيا معادله
＇رنگه چ３ مخک３ مو ولوستل، د لوم７نيو موادو غلظت د کيمياوي تعاملونو په چ＂کتيا ک３ مهم رول لوبوي 
چ３ د غلظت او چ＂کتيا ترمن＃ اړيکه «د چ＂کيتا د معادل３» په نوم ياد８４ي. د يادولو وړ دا ده چ３ د چ＂کتيا 
بايد د چ＂کتيا معادله د تجربوي الرو په  په واسطه و！اکل شي،  تعامل د معادل３  نه شي ک５دای چ３ د  معادله 
واسطه په الس راوړل شي، نو بايد د تعامل په معادله ک３ د لوم７نيو  موادو د ضريبونو اود چ＂کتيا د قانون ترمن＃ 

اړيکه شتون ولري.
3 - 4: د تعامل درجه

که چ５رې د لوم７نيو موادو د غلظت توانونه د کيمياوي تعاملونو د چ＂کتيا په معادله ک３ يو له بل سره جمع 
شي، د کيمياوي تعامل درجه الس ته را＄ي. که د تعامل درجه د تعامل د يو جز په نسبت په  پام ک３ وي، توان 

د تعامل د چ＂کتيا په معادله ک３ د هماغه جز د غلظت ＇خه  عبارت دى، د ب５لگ３ په ډول:
 EDCBA +++ 2

                   فعاليت 
د تعاملونو د چټکتيا څ７５ل 

د برومين او فارميک  اسيد د محلولونو ترمن＃ په ثابته تودوخه ک３ يو پر زړه پورې تعامل تر سره ک８５ي، ددې تعامل جريان 
دا ډول دی، چ３ د برومين سور رنگه اوبه د فارميک اسيد په ب３ رنگه محلول باندې ور زياتوي، السته راغلی محلول په لوم７ي 

سرک３ سور رنگ ＄انته غوره  او وروسته کم رنگ ک８５ي:
 )()(2)()( 22 gCOaqHBraqHCOOHaqBr ++
                                  ب３ رنگه             ب３ رنگه                     ب３ رنگه                    سور رنگه

د تعامل له پر مختک سره  الس ته راغلی محلول  په عمومی ډول ب３ رن／ه ک８５ي.
ک７نالره 

HCOOH ، 2  مولره محلولولونه جوړک７ئ او الندې ک７نه ور باندې ترسره ک７ئ : 5.1  مولره او د  2Br د 
HCOOH په يوه ！اکل３ کچه يو ＄اى ک７ئ او تريوه وخته پوري د هغه ب３ رنگه ک５دل  2Br او 5.1  مولره محلول د - 1

و －ورئ او ليدن３ مو  يادداشت ک７ئ.
HCOOH په يوه ！اکل３ کچه يو ＄اى ک７ئ او تر يوه وخته پورې د هغه ب３ رنگه ک５دل  2Br او 2 - دوه مولره محلول د

و－ورئ او ليدن３ مو يادداشت ک７ئ، بيا الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايئ: 
1 - د دوو پورتنيو حالتونو من％ن９ چ＂کتيا  السته راوړئ، آيا د هغوى  تر من＃ کوم توپير شته؟

HBr د توليد پر بنس په الس راوړئ. 2 - د تعامل من％نی  چ＂کتيا د
HBr  د توليد لپاره د تعامل د غلظت او د وخت گراف رسم ک７ئ. 2Br د ل／＋ت او د 3 - د
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دلته په پام ک３ نيسو چ３ د عمومي تعامل د چ＂کتيا معادله کومه چ３ د تجرب３ په واسطه تر السه شوې ده، عبارت ده  له:

]  چ＂کتيا ] [ ][ ]2BAK
dt
Ad

==

B له نظره دويمه درجه  A له نظره لوم７ۍ درجه او د )321( دی ، د =+ نو پردې بنس په عمومي ډول تعامل دريمه درجه
C له لحاظه صفر درجه دی، الندې مثالونه وگورئ: او د

 

[ ]

[ ] [ ]
HBrBrgH
CICHCIKV

gHCIgCClgCIgCHCl
ONKV

gOgNOgON

2)(

)()()()(
.

)()(4)(2

22

2
1

23

423

52

2252

+
=

++
=

+

په دې دوه ډوله تعاملونو ک３ د چ＂کتيا معادل３ د تجرب３ پر بنس ！اکل شوي دي د چ＂کتيا معادله د ډ４رو 
زياتو تعاملونو لپاره په عمومي ب２ه  په الندې ډول ده:

 dDcCbBaA ++
nm  سرعت BAKV ][][=

)( ＇خه عبارت ده.  nm + د تعامل ！وليزه )مجموعی( درجه له
3 - 5: د کيمياوي تعاملونو په چټکتيا باندې اغيزمن الملونه

باندې اغ５زه لري، چ３ د هغوى ډ４ر مهم ي３  دا الندې  ب５الب５ل الملونه د کيمياوي تعاملونو په چ＂کتيا 
الملونه دي:

- د تعامل کوونکو موادو خواص
- د تعامل کوونکو موادو فزيکي حالتونه

- غلظت
- تودوخه
- کتلست

3 - 5 - 1: د تعامل کوونکو موادو خواص
که ＇ه هم د تعامل کوونکو موادو خواص د کيمياوي تعاملونو د چ＂کتيا په ＊ه والي هرومرو نه مطرح 
ک８５ي؛ خو د نورو الملونو په نسبت ډ４ر اغيزمن دی. د ب５لگ３ په تو－ه: د اوسپن３ تعامل  د اوبو سره ډ４ر سست 
دى، خو د پوتاشيم تعامل د اوبو سره د چاودن３ سره مل دى، الندې شکلونه د پورتنيو تعاملونو جريان ＊يي:
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 الندې تعاملونو ته پام وک７ئ:

                                               )3  - 2( شکل الف- داوبو تعامل د اوسپن３ سره، ب- د پوتاشيم تعامل د اوبو سره
په دې تعاملونو ک３ د هلوجنونود فعاليت په ！ي والي په عين شرايطو ک３ د تعامل  چ＂کتيا ي３  ！ي＂ي８ي.

3 - 5 - 2: د تعامل کوونکو موادو فزيکي حالت )دلګ５دلو سطح(
هر ＇ومره چ３ د تعامل د  برخه  اخيستونکو موادو د ذرو اندازه کوچن９ او د موادو د ل／يدلوسطح ډ４ره زياته 
وي، د موادو د ！کرونو شمير به هم زيات او په پايله ک３ به د تعامل چ＂کتيا ډ４ره وي، د ب５الب５لو موادو ترمن＃ 
تعامل په هغو فازونو ک３ چ３ د تعامل امکانات د هغوى لپاره برابروي، تعامل ډ４ر چ＂ک وي؛ پر دې بنس په 
عمومي ډول په گازي فاز ک３ تعامل  له مايع او جامد فاز ＇خه چ＂ک دی، جامد مواد پر پوډر اړول د هغوى 
دتعامل په چ＂کتيا ک３ مرسته کوي، د موادو ترمن＃ تعامل په ب５الب５لو فازونو ک３)جامد،مايع او گاز( د ل／５دو د 
سطحو د کموالي له کبله ډ４ر سست دي، د ب５ل／３ په ډول: د هايدروجن د گاز تعامل د کلورين د ب７اس سره د 

هايدروجن د گاز تعامل د جامد ايودين په نسبت ＇ووارې چ＂ک دی.

 

 )3-2( شکل )الف( اوسپنه په اوبو ك３                    )ب( پوتاشيم په اوبوك３

                   فعاليت 
الندې شکلونه د لرگيو سو＄５دل ＊کاره کوي، په کومو شکلونوک３ سو＄５دل ډ４ر چ＂ک دي، خپل３ ليدن３ په دليلونو 

سره ＇ر－ندې ک７ئ.

)3 - 3( شکل په ب５الب５لو کچو د لرگيو سو＄يدل

 HClHCl 222 + ورو
چ＂ک

 HIHI 222 +
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3-5-3: د کيمياوي تعاملونو په چټکتيا باندې د غلظت  اغ５زه
د کيمياوي تعاملونو چ＂کتيا، په معمول ډول د تعامل کوونکو موادو له غلظت سره اړيکه لري، د تعامل 
کوونکو موادو د غلظت زياتوالى د تعامل د چ＂کتيا د زياتوالي  المل گر＄ي، په دې صورت ک３ ماليکولونه 
پايله ک３ د تعامل د  په  اوذرې يو له بل سره يو ＄اى ک８５ي اود ماليکولونو او ذرو د ！کر شرايط  برابري８ي، 
محصوالتو غلظت زيات８５ي، په کيمياوي تعاملونو ک３ چ３ تعامل کوونکي مواد د گاز حالت ولري، د فشار 

زياتوالى د غلظت د زياتيدو او دکيمياوي تعاملونو د چ＂کتيا المل －ر＄ي.
＇رنگه چ３ مخک３ وويل شول، د وخت په ت５ريدو سره دکيمياوي تعاملونو چ＂کتيا کم８５ي، المل ي３ دا 

دى چ３ د تعامل کوونکو موادو غلظت ل８ي８ي، پورتنی مطلب د الندې معادل３ پربنس ＇ر－ند وو: 
  )(2)()()( 2224

1

lOHgNaqNOaqNH +++

2N السته را＄ي؛ نو د ازاد شوي  2NO د تعامل په پايله ک３ يو مول + او يو مول
4NH ＇رنگه چ３ د يو مول

)( د حجم په واسطه د تعامل چ＂کتيا ک５دای شي چ３ و！اکل شي. د پورتنيولوم７نيو موادو تعامل   2N نايتروجن
t=0 وخت  د هغوى د ب５الب５لو غلظتونو سره په ＇و تجربو ک３ تر سره او لوم７ن９ چ＂کتيا )لحظوي چ＂کتيا() په

ک３( يي محاسبه او پايل３ ي３ په جدول ک３ ليکو: 
Co25  ک３. 2NO د تعامل د سرته رسولو د تجربو پايل３ په + او

4NH )3 - 2( جدول په اوبلن محيط ک３ د

 لوم７نى غلظت پهد تجربو شم５ره
2NO د 

molar
+ لوم７نى غلظت په 

4NH د 
molar

ليدل شوې لوم７ن９ چ＂کتيا 
molar /sec

10.010.2 7104.5

20.030.2 61062.1

30.010.13 7105.3

2NO د ايونونو د غلظت بدلون، د  + او
4NH ＇رنگه چ３ له پورتني جدول ＇خه پايله اخيستل ک８５ي، د

2NO د غلظت  چ＂کتيا د بدلون المل گر＄ي. د )1( او )2( تجرب３ له پرتل３ ＇خه پايله اخ５ستل ک８５ي چ３ د
+ غلظت د ثابت  پات３ ک５دو له کبله،د تعامل چ＂کتيا درې ＄لي زيات８５ي، نو د

4NH د درې ＄لي زياتيدو او د
2NO توان د چ＂کتيا په معادل３ ک３ يو دی . 

+ غلظت د 
4NH  غلظت ثابت پات３ شي د 

2NO له 1 او 3 تجرب３ ＇خه پايله السته را＄ي چ３ که چ５رې د
+ د توان د السته راوړلو لپاره، يعنx ３ لپاره 

4NH تامو عددونو په نسبت بدلون نه دى ک７ى، نوکسري دي؛ خو د
کيداى شي داس３ عمل وک７ل شي:



٤٣

 

13.0
2.0log

105.3
104.5log 7

7

X=

 2.02.0 = X  يا  
 

1
2.0
2.0
==X

x=1 دى، نو کيداى شي چ３ دا پايله واخ５ستل شي، چ３ ددې تعامل چ＂کتيا په مستقيم ډول د ＇رنگه چ３
+ غلظت سره تناسب لري؛ نوکيداى شي چ３ داس３ وليکل شي:

4NH 2NO او   

]  چ＂کتيا ][ ]+= 1
24. NONHK

 

[ ][ ]+
=

24 NONH
K

 
 

114
11

117

sec1072
20010

sec1045
== molL.

Lmol.)(Lmol.(
Lmol.K K د چ＂کتيا ثابت دى.                 دلته

 

]  لوم７ن９ چ＂کتيا ] [ ]+= 2

X

40 NONHKV

 [ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ]

X

34

14

234

2
x
14

0

0

NHK
NHK

NONHK
NONHK

(3)V
(1)V

==
+

د پورتن９ اړيک３ دواړه  خواوې لوگارتم نيسو، نو حاصل ک８５ي چ３:
 [ ]

[ ]34

14

0

0 log
)3(
)1(log

NH
NHX

V
V +

=

                   فعاليت 
د غلظت د رقمونو او په )3 - 2( جدول ک３ د ليکل شوې چ＂کتيا په پام ک３ نيولو سره  د تعامل کوونکو موادو 
غلظت او دچ＂کتيا د اړيکوت７ل شوي گرافونه رسم ک７ئ، په افقي ستون ک３ چ＂کتيا او په عمودي ستون ک３ غلظت 

په پام ک３ ونيسئ.

چ＂کتيا   

54.1log5.1log X=
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3 - 6: د تودوخ３ اغ５زه په کيمياوي تعاملونو باندې 
د زياتو کيمياوي تعاملونو د تعامل چ＂کتيا د تودوخ３ په زياتوالي سره زيات８５ي. د تودوخ３ اغ５زه ک５دای شي 
چ３ په بيالوژيکي تعاملونو لکه: د نباتاتو  په وده او د حيواناتو په ميتابوليزم ک３ وليدل شي خو پو＊تنه من＃ ته 
را＄ي چ３ ول３ په يوه کيمياوي تعامل ک３ ！ول ماليکولونه په يوه وخت ک３ په محصولو موادو بدلون  نه مومي؟ 

ول３ د تودوخ３ زياتوالى د تعامل د چ＂کتيا المل گر＄ي؟ ول３ د موادو د تعاملونو چ＂کتيا ب５الب５له ده؟ 
انرژي  من％ن９ حرکي  د  ماليکولونو  د  گازونو  د  زياتوالى  تودوخ３  د  نظري３ سره سم  د حرکي  گازونو  د 

د  ويالى شو چ３  کبله  له دې  نو  زياتوالي المل －ر＄ي؛  د 
د  ماليکولونو  د  موادو  لوم７نيو  د  زياتوالی  د چ＂کتيا  تعامل 
حرکي انرژي په زياتوالي پورې اړه لري؛ د ب５لگ３ په ډول: د 
ايزونيتريل د بدلون په تعامل ک３ ليدل ک８５ي چ３ د تودوخ３  
زيات والی د تعامل د چ＂کتيا د زياتوالي المل گر＄ي، د دې 
لوم７ۍ درج３ تعامل گراف په )3 - 4( شکل ک３ وگورئ:

د يوکيمياوي تعامل د جريان الره هم په همدې شکل ده، يو ماليکول بايد د کم３ کچ３ انرژي لرونکی وي 
تر＇و په لوم７نيو ماليکولونو د اتومونو ترمن＃ قواوو باندې برالس شي او هغوی يو له بل ＇خه جال ک７ي چ３ 
ميتايل  د  ډول:  په  ب５ل／３  د  وت７ل شي،  اړيکي  نوې  ترمن＃  اتومونو  اود  برابره شي  زمينه  تعامل  راتلونکي  د 

-－روپ جوړ＊ت بدلون مومي:  NC ايزونيتريل په ماليکول ک３ د

د چ＂کتيا  تعامل  لوم７ۍ درج３  د  ايزونيتريل  ميتايل  د  4( شکل   -  3(
دثابتو بدلونونواود   تودوخ３ داغيزې －راف   کال ک３ وړانديز وک７  ارهينوس )Arrhenius(په 1888 

چ３ د هر تعامل د سرته رسولو لپاره ل８＇ه انرژي ته اړتيا ده. 
دا مطلب په يو ساده فزيکي مثال سره ＇ر－نده وو: يوه تي８ه 
چ３ د A په سطح ک３ ده، د B دسطح３ په نسبت ډ４ره زياته 
پوتنسيال انرژي )بى ثباته( لرې، خوبيا هم د تي８ې د ل８５دولو 
لپاره د A له سطح３ ＇خه د B سطح３ ته الزمه ده تر ＇و دا 
ت８５ه د دې لوړى ＇وک３ ＇خه چ３ له دې دوو ＄ايونو ترمن＃ 

شتون لري، د )3 - 5( شکل سره سم ت５ري８ي:
  )3 - 5( د يو غون６ارى تي８ي د پوتنسيال د انرژۍ گراف



٤٥

NC د يوې گون３ اړيک３ په نسبت ！ينگه ده خو د  CC  ترمن＃ اړيکه په اسيتونيتريل ک３ د که ＇ه هم د 
اړيک３ د پر４کيدو او دت５ريدوحالت ته د رس５دو په موخه انرژۍ 

ته اړتيا لري:
ارهينيوس د لوم７ن９ مادې او د تعامل د مسير د ډ４ر لوړ ！کي 
 )(« ActivationEa د کولو  فعاله  د  مانع  انرژيكي  د  ترمن＃ 
انرژي په نوم ياده ک７ه، دغه عالم د اتومونو د ＄اى پر＄ای ک５دلو 
«＇وکه» د فعال  انرژۍ سر  ترتيب  په ！کي ک３ د ډ４رې لوړې 

شوي کامپلکس د ترکيب په نوم ياد ک７ه.
د  تعامل  بدلون  د  ايزونيتريل  ميتايل  د  باندې  اسيتونيتريل  په 
د   بنس دغه  پر  دی،  ＇خه  ډولونو  له  تعاملونو  د  اگزوترميک 
تعامل محصول )اسيتونيتريل( د لوم７ن９ مادې پر نسبت ډ４ره ل８ه 
انرژي لري، خو د هغو برعکس تعامل )د اسيتونيتريل بدلون په 

ميتاايزنيتريل باندې( د ان６وترميک د تعاملونو له ډولونو ＇خه دى او د فعاله کولو انرژۍ د هغه د ب５رته －ر＄يدو 
EaE ＇خه عبارت ده. + تعامل په غرض، له

3 - 7: د ارهينيوس معادله
ارهينيوس وموندله چ３ د چ＂کتيا زياتوالى د تودوخ３ له زياتوالي سره خطي اړيکه نه لري او د ډ４رو تعاملونو 
  4  - لپاره دمعادل３ د چ＂کتيا له ثابت３ تودوخ３ سره سم په الندې ډول ده:  )دا د ارهينيوس معادله ده او 3 

 گراف سره سمون لری (
=

RT
EeAK a

 

ax)bY(

2.30.RT
ElogAlogK a

+=

=

R د گازونو ثابت دی، دا معادله را＊يي چ３ aE فعالوونک３ انرژي او K د چ＂کتيا ثابت، په پورتن９ معادله ک３
 )Frequency factor(   د ！کرونو د احتمالي فک＂ور )ثابته کچه( A   －راف په اساس دی،

T
1 Klog او د

aE د زياتوالي پربنسK کوچنی ک８５ي اود تعامل  دی چ３ د ！کرونو د شم５رو مناسبت لور پورې  اړه لري. د
 سره مساوي دی او د خطونو 

RT
Ea

30.2
aE خواته زيات８５ي. د ارهينيوس په معادلی ک３ د خط ميل د چ＂کتياد

 
T
1 Klog  گراف د دي؛ نو پر دې بنس AK loglog = 01 او

=
T

په پر４ک７و ！کو، په پريک７ي ！کي ک３
aE ！اکل ک８５ي. سره سم رسم او

2K وي ،په دې صورت ک３ ليکلى شو  1K او 2T تودوخه ک３ په وار سره 1T او که چ５رې د چ＂کتيا ثابت په

)3 - 6( شکل د ميتايل ايزونيتريل د جوړ＊ت د بدلون 
لپاره ضروري انرژي ＊يي

 
NCCHCHCNCH

N

C
333 ]|||...[

اسيتونيتريل  ت５ريدو په حالت ک３                       ميتايل ايزونيتريل

  ک３:
2T او په 
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چ３:
 

1

a
1 RT2.30

ElogAlogK =

 

2
2 30.2

loglog
RT

EAK a=
2logK له تفريق ＇خه لرو چ３: 1logK د د

 
=

21
21 30.2

log
30.2

logloglog
RT
EA

RT
EAKK aa

د پورتن９ معادل３ په ساده کولو سره الس ته را＄ي چ３:
 

=
122

1 11
30.2

log
TTR

E
K
K a

 )(Eaاو  ),,, 1212 KKTT د پورتن９ معادل３ پربنس ک５دای شي چ３ له پن％و پورتنيو پارامترونو ＇خه نامعلوم
او ＇لور نور ي３ معلوم وي، السته راوړل شي.

د گاز د تجزي３ چ＂کتيا په ب５الب５لو تودوخو ک３ ＇７５ل شوې ده او پايله ي３ په الندې جدول   52ON مثال: د 
مقدار په  نوموړو تعاملونو ک３ السته راوړئ.  52ON ک３ ليکل شوې ده، د

)3 - 3( جدول د تجزي３ ＄ان／７تيا او پايل３ ＊يي 

 2logK )( 1SK 
)(1 1K

T
 )(KT Ct 0

-6,10 71026.3 31066.32730
-4,46 51046.3 310.36.329825
-3,87 41035.1 31024.330835
-3,30 41098.2 31014.331845
-2,84 3105.1 31005.332855
-2,31 31087.4 31095.233865

K مطلقه تودوخه را＊يي . S ثانيه او په پورتني  جدول ک３
LogK  په ب５الب５لو تودوخو ک３ السته راوړو،  حل: په لوم７ي پ７اوک３ بايد د مطلقی تودوخ３ معکوس او 

خودا پايل３ په پورتن３ جدول ک３ ليکل شوې دي.
 سره سم په )3 - 7 ( شکل ک３ رسم شوي دى.

T
1 gK10 د بدلونونو گراف د د

  د ليک ميل
R

Ea=
30.2

 = REa 30.2 د خط ميل 
 13104.5

1
log

== k

t

K د خط ميل
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 1311 1039.5(31.830.2= kKmoljEa
 115 1031003.1 == molkjoulmoljoulEa

HI جوړ８４ي، چ３ دچ＂کتيا ثابت  Co400 ک３ تعامل کوي او )( سره په 2I )(  له ايودين 2H مثال: هايدروجن
تعامل  دغه  په  قيمت   aE د 11750.0 دی،  ×× SmdL ک３   Co500 په SmolLm او  10234.0 ي３

ک３ محاسبه ک７ئ. 
حل:

 KCTsLmolK 673273400,.0234.0 0
1

11
1 =+==

 KCTsmolLK 773273500,750.0 0
2

11
2 =+==

 
=

122

1 11
30.2

log
TTR

E
K
K a

 ( )
=

11

11

11
11

773
1

673
1

0234.0
750.0314.830,2

KK

Smol
SmolKmolj

Ea

 115 150105.1 == molkjoulmoljEa

Collision)(  ياد تعامل کوونکو موادو د ذرود ټکرونو فرضيه   3 - 8: د
د هر کيمياوي تعامل د سرته رس５دلو لپاره،  اړتيا ده چ３ د تعامل کوونکو موادو  ذرې يوه له بل３ سره ！کر 

وک７ي. دا فرضيه د تعامل کوونکو ذرو د ！کرونو پر بنس والړه ده، ！کرونه بايد درې ＊ي／３２ ولري:
الف- د ！کرونو شم５ر بايد زيات وي.

ب- د ذرو لوري بايد ！اکلي وي.
ج- د ！کر په وخت ک３ بايد د ذرو انرژي زياته وي.

K)( ！اکي.  دا درې ＊ي／３２ د تعامل کوونکو ذرو د تعامل د چ＂کتيا ثابت
 ZfPK =                                                                                                

f د ！کر کوونکو ذرو کوږ والی اوP مناسب لوری  Z د ！کرونو شم５ر، K  د چ＂کتيا ثابت، په دې فورمول ک３
را＊يي.

Klog  او د وخت د  52ON  په تجزي３ ک３  )3 - 7( شکل د 
نسکور)معکوس(کميت داړيکو گراف ＊يي

 
mol
kjoulEa 103=

)2
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 :)Z(الف- د ټکرونو شم５ر
له دې فرضي３ سره سم د تعامل چ＂کتيا د تعامل کوونکو ذرو ترمن＃ د ！کرونو شم５ر د حجم په فى واحد 

ک３ د وخت په پام ک３ نيولوسره پورې ت７ل３ ده.
بايد تعامل کوونک３ ذرې په خپل من＃ ک３ د ډ４رو ！کرونو لرونکی وي، چ３ د تعاملونو چ＂کتيا زياتوالى ومومي. 
د غلظت په زياتوالي سره د ذرو د ！کرونو شمير هم زيات８５ي او د تعاملونو چ＂کتيا لوړ８４ي. د ماليکولونو د ！کر 
په پايله ک３ د انرژي راک７ه ورک７ه  ترسره ک８５ي، نو يوماليکول هغه وخت د انرژي د يوې خن６ ＇خه تيري８ي 
چ３ اړونده انرژي واخلي. ＇رنگه چ３ د )3 - 9( شکل په گراف ک３ ليدل ک８５ي، د تودوخ３ په زياتوالي 
د ماليکولونو ترمن＃ د انرژي ويش پراختيا مومي او ډ４ر زيات ماليکولونه ＇ه نا＇ه ضروري حرکي انرژي د 
انرژيکي خن６ د تيريدو لپاره لري؛ له دی کبله د تودوخ３ په زياتوالي د کيمياوي تعاملونو چ＂کتيا زيات８５ي. د 
انرژ ۍ زياتوالی د ماليکولونو ترمن＃ د ！کرونو دزياتوالي المل گر＄ي او د تعامل چ＂کتيا هم زياتوالى مومي.
m سره مساوي وي، نو  n او د دويمو تعامل کوونکوذرو شم５ر د که چ５رې د لوم７يو تعامل کوونکو ذرو شم５رد

znm وي. = د ！کرونو شم５ر به د
,2,4, دى، د ！کرونو شمير ي３  ,2,4, او   ,4,4 4,4, او  ,2,4, او4,  ،    مثال: د لوم７ني او دويمي تعامل کوونکو ذرو شم５ر  په  يو سيستم ک３ د 

محاسبه ک７ئ.
)( وي، نو: znm = حل: ＇رنگه

په سيستم ک３ 4 ذرې، په سيستم ک３ 6 ذرې، په سيستم ک３ 8 ذرې

ب- د ټکرونو په وخت ک３ د ذرو لوري
نظره  له   بايد د فضايي ＇رن／والي  نه －ر＄ي، ！کرونه  تعامل المل  يادولو وړ ده چ３ هر ！کر د کيمياوي  د 
)( او  2H په ډول: د هايدروجن ب５ل／３  د  په مناسب لوري ک３ ترسره شي.  يعن３ ！کرونه دې  اغ５زناک وي، 
1010 ！کرونه  )( په مخلوط ک３ په عادي تودودخه او فشار ک３، هريو ماليکول د نورو ماليکولونو سره 2I ايودين

په هرې ثاني３ ک３ ترسره کوي. 
 )( 2I )( او ايودين 2H که چ５رې د هايدروجن

HI د جوړيدو المل شي،  ترمن＃ ！ول ！کرونه د
ثاني３ ＇خه په ل８ وخت ک３  تعامل به له يوې 
ترسره شي، خو ليدل شوي دی چ３ د کو！３ 
ايودين )( او  2H هايدروجن د  تودوخه ک３  په 

)( ترمن＃ تعامل ډ４ر ورو ،ورو تر سره ک８５ي؛  2I
！کرونو ＄که ！ول ！کرونه د تعامل المل ک５دای  د  ترمن＃   ماليکولونو  د  ايودين  او  هايدروجن  د  شکل   )9  -  3 (

دادي لوری  اغيزمن 

8 ذرې په سيستم ک３
164.4 ！کرونه   =

)3 - 8( شکل: په تعامل کوونکو موادو ک３ ！کرونه ＊يي 

4 ！کرونه
6 ذرى په سيستم ک３ 4 ذرى په سيستم ک３

 82.4 = ！کرونه
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！کرونو ＇خه  يوازې يو ي３ د تعامل المل －ر＄ي، چ３ د اړونده لوري له بند＊ت ＇خه د   1010 نه شي، خو له
ت５ريدو لپاره  مناسبه انرژي لري او د تعامل الزم شرايط ورته برابر دی. 

)( د تعامل چ＂کتيا زيات８５ي. )3 - 9(  2I )( او ايودين 2H Co10 په زياتوالي سره د هايدروجن د تودوخ３ له هر
)( د  ماليکولونو تر من＃ د  ！کرونو الزم لوري ＊يي:  2I )( او 2H شکل د

الف- تعامل نه ترسره ک８５ي.
ب- تعامل نه ترسره ک８５ي.

ج- تعامل ترسره ک８５ي.

ونو

ج- د ټکر په وخت ک３ د ذرو انرژي
سر ب５ره پر دې چ３ ！ــــکرونه بايد ＄انته ＊ه لوری 
غوره ک７ي، بايد کافي انرژي هم ولري، تر＇و تعامل 
په  فرضي３  د  ！کرونو  د   بنس دې  پر  شي،  ترسره 
مرسته د تودوخ３ او گرم９ اغ５زه د کيمياوي تعاملونو 

په چ＂کتيا باندې په الندې ډول  رو＊انه ک５دای شي:
د  زياتوالی،  ！کرونو  د  زياتوالي،  په  تودوخ３  د 
تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژۍ زياتوالی هم زيات 
او د تعامل کوونکو ذرو شم５ر له ！کرونو سره زيات８５ي 
لوړه  په  تعامل چ＂کتيا هم  د  داس３ حال ک３  په  چ３ 

کچه وي.

                   فعاليت 
ترسره  )()()( تعامل ک３، ＊ايي د الندې شکل سره سم دوه ！کرونه  2 gClgNOClgNOCl ++ په

شي، تاس３ د تعامل دند تر سره ک５دلو او يا د کيمياوي تعاملونو تر سره ک５دل په منطقي دليلونو باندې بيان ک７ئ. 
    

)3 - 10( شکل د ذرو ترمن＃ لي／５دل او ！کرونه

)3 - 11( شکل د گازونو د نمونو لپاره په ب５الب５لو تودوخو ک３ د حرکي 
انرژي و４ش
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په دې هکله د کيمياوي تعاملونو چ＂کتيا باندې د تودوخ３ د اغ５زې تر سرليک الندې بشپ７ معلومات السته 
راوړئ.

د ټکرونو د فرضي３ نيمگ７تيا
د ذرو د ！کر ونو فرضيه ＄ين３ نيمگ７تياوې هم  لري چ３ د هغ３ عمده نيمگ７تياوې په الندې ډول په －وته 

ک８５ي: 
1 - د ذرو د ！کرونو فرضيه د هغو موادو لپاره سمون لري، چ３ ساده وي او په گاز ي فاز ک３ شتون ولري، 
خو په محلولونو ک３ سمون نه لري، ＄که په محلولونو ک３ د تعامل کوونکو ذرو ترمن＃ وا！ن ل８ دی او نه شي 

ک５داى چ３ ذرو ته د گازونو په شان  فکر وشي. 
2 - د ！کرونو په نظريه ک３ تعامل کوونک３ ذرې په ډله ييزه ب２ه او په سخت９ سره په نظر ک３ نيول ک８５ي.

3 - د ！کر په نظريه ک３ د تعامل کوونکو ذرو يوازې ل８５دونکی حرکت په نظر ک３ نيول شوی دی؛ خو د 
ذرو دايره يي او اهتزازي حرکت هم د کيمياوي تعاملونو په چ＂کتيا ک３ رول لري.

4 - د ذرو د ！کر د فرضي３ په واسطه نشي ک５داى چ３ د تعاملونود فعاله ک５دلو انرژي محاسبه شي؛ له دې 
کبله  نورې نظر ي３ من＃ ته راغل３ چ３ د هغوى له ډل３ ＇خه د ت５ريدو د حالت نظريه ده.

3 - 9: کتلستونه
په کيمياوي تعاملونو ک３ د کتلستونو شتون د تعاملونو د چ＂کتيا د زياتوالي المل ک８５ي. کتلستونه هغه مواد 
دي چ３ په تعاملونو ک３ برخه اخلي، تعاملونه چ＂ک کوي؛ خو خپله نه مصرفي８ي. په عمل ک３ کتلستونه 
په  الکينونود هايدروجنيشن  ب５رته جوړ８４ي، د  پ７او ک３  په بل  تعامل  اود  پ７او ک３ مصرفي８ي  يوه  په  تعامل  د 
تعاملونو ک３ نيکل او يا پالتين د کتلست په تو－ه په کاروړل شوي، دا عنصرونه تودوخه جذبوي او ب５رته هغه د 
وړانگو په ب２ه ازاده وي چ３ د دې وړانگو وتل د هايدروجن د ماليکولونو د اړيکو د پرې ک５دو المل ک８５ي او 
د راد４کال د تشکيليدو المل گر＄ي، چ３ د راتلونکو تعاملونو لپاره زمينه برابروي. د )3 - 12( شکل گرافونه 
دتعاملونوترسره ک５دل د کتلست په شتون او د کتلست له شتون نه پرته ＊يي. ＇رنگه چ３ په دې شکلونو ک３ 
＊ودل شوي دي، کتلستونه د فعال ک５دو د انرژۍ د کم＋ت او د تعامل د چ＂کتيا المل گر＄ي چ３ د تعامل 

انرژي د کتلست په شتون او نه شتون ک３ يو شان ده(  H ميخانيکيت بدلون نه مومي.) د تعامل
3 - 9 - 1: د کتلستونو ډولونه

کتلستونه ک５دای شي چ３ د متجانس او غير متجانس په ب２ه شتون ولری. متجانس کتلستونه د لوم７نيو 
موادو سره د محلول په ب２ه دي، د ب５لگ３ په ډول:

 )(2)()(2 322 gSOgOgSO +

پورتنى تعامل د کتلستونو په نشتوالي ک３ ورو ترسره ک８５ي، د درې ماليکولونو د شتون له کبله او يا د ډ４رې 
لوړه( پورتنى يو پ７اويز تعامل ډ４ر ورو سرته رس８５ي. مخلوط ته د  aE لوړې انرژيکي خن６ د شتون له امله )
NO رول په دې تعامل ک３ په  NO د گاز زياتول د کتلست په تو－ه ،د تعامل د جريانچ＂کتيا زياتوي چ３ د

الندې ډول ميخانيکيت سره سم دى:
)(2)(2)(    چ＂ک )سريع (  22 gNOgNOgO +   

 { }
)(2)(2)(

)()()()(2
322

322

gSOgSOgO
gSOgNOgNOgSO

+
++
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غير متجانس کتلستونه ＇ه نا＇ه د جامدو موادو سطح３ يا يو عنصر دې چ３ لوم７ني مواد کوالی شي د هغو په 
سطحه ک３ په اسان９ سره ترکيب شي، دا ډول کتلستونه لوم７ني مواد د خپل３ سطح３ له پاسه جذبوي او دوى په 

دوو قوو د لوم７نيو موادو جذب تر سره کوي چ３ دا 
قواوې له واندر والس قوه )فزيکي متقابل عمل( او 
له کيمياوي جذب )کيمياوي متقابل عمل( ＇خه 
د  شول:  وويل  مخک３  چ３  ＇رنگه  دی،  عبارت 
په  فلزونو  نورو  او  د نکل  الکينونو هايدروجنيشن 
شتون ک３ ترسره ک８５ي. نکل هايدروجن د کيمياوي 
عمل پربنس د تودوخ３ په واسطه په خپله سطحه 
ک３ جذبوي، هغه وړانگ３ چ３ د نيکل له －رميدو 
＇خه وروسته أزادي８ي، دهايدروجن په ماليکولونو 
اړيکه  اتومونو  د  هايدروجن  د  او  لگي８ي  باندې 
په دې  پرې کوي، چ３  او  ماليکول ک３  په  د هغه 

صورت ک３ د تعامل چ＂کتيا زيات８５ي:

د دريم څپرکي لن６يز
�دکيمياوي تعاملونو چ＂کتيا د لوم７نيو موادو بدلون په محصولونو ک３ او دتعاملونو ب５الب５ل پ７اونه ！اکي،  t
يا په بل عبارت د تعاملونو چ＂کتيا، د يو تعامل ميخانيکيت او په محصولونو باندي دلوم７نيو موادود 

بدلونونو د جريانمخه ！اکي.
او محصولونو ماهيت، د لوم７نيو موادو   � tتعاملونو په چ＂کتيا ک３ اغ５زمن عوامل د لوم７نيو موادو د 
غلظت او د تعامل تودوخه ده، ＄ين３ نور پارامترونه هم د موادو د تعاملونو په چ＂کتيا ک３ اغ５زه لري 

چ３ د هغو ب５ل／ه ک５دای شي کتلستونه وړاندې شي. 
�د گازونو تجرب３ د تعاملونو د چ＂کتيا د اندازه کولو يوه الره  هم د کروماتو گرافي الر ده، په دې الره  t
ک３ د نمون３ د اخيستلو وروسته، نمونه په ډ４ره چ＂کتيا سره د کروماتوگراف９ په دستگاه ک３  دننه کوي 

او  د وخت د ＇و ثانيو په ت５ريدو سره د مادې په ډول او د هغ３ په غلظت پوه８５ي. 
＇خه د گ＂３ اخيستنه، لکه دفوتو الکتريکي او سپکتر پيژندن３ له حجرې  � t بله الره، له ر１ا ي３ دستگاه
＇خه عبارت ده. سر بيره پر دې نورې الرې هم شته چ３ د غلظت ！اکل د يو ميليونم برخ３ په حساب 

)3 - 12( شکل د فعالولو انرژۍ کم＋ت د کتلستونو په شتون ک３

خپل ځان وآزموئ
رو＊انه ي３ ك７ئ چ３ له الندې تعاملونو ＇خه په كوم يو ك３ هوموجن كتلست او په كوم يو ك３ هتروجن 

كتلست په كار وړل شوی دی.
2MnO  د كتلست په شتون ك３،  ب: د هايدروجن پراكسايد تجزيه د  الف: د پوتاشيم كلوريت تجزيه 

ON  د －از تجزيه د سرو زرو په سطحه ک３. 2
اوسپنII( ３( ايونونو په شتون ك３،  ج: د 

تل انزايمونه لوى ماليكولونه دى، چ３ په بيولوژيكي عمليو ك３ د خاصو كيمياوي عمليو د چ＂كتيا المل 
－ر＄ي. د انسانانو په وجود ك３ په زر－ونو ډوله انزايمونه شتون لري. 
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په يوه ثانيه ک３  تر سره ک７ي. 
� اغ５زه لري چ３ مهم ي３ له هغوی ＇خه  دا الندې  tد کيمياوي تعاملونو په چ＂کتيا باندې ب５الب５ل الملونه

الملونه دي:
�د تعامل کوونکو موادو خواص t

�د تعامل کوونکو موادو فزيکي حالتونه t
�غلظت t
�تودوخه t
�کتلست t

�د هر کيمياوي تعامل د سرته رس５دلو لپاره،  اړتيا ده چ３ د تعامل کوونکو موادو  ذرې يوه له بل３  سره ！کر  t
وک７ي. دا فرضيه د تعامل کوونکو ذرو د ！کر پر بنس والړه ده، ！کرونه بايد درې ＊ي／３２ ولري:

الف_ د ！کرونو شم５ر بايد زيات وي.
ب_ د ذرو لوری بايد ！اکلي وي.

ج_ د ！کر په وخت ک３ بايد د ذرو انرژي زياته وي.
�د ډ４رو کيمياوي تعاملونو د تعامل چ＂کتيا د تودوخ３ په زياتوالي سره زيات８５ي. د تودوخ３ اغ５زه ک５دای  t

شي چ３ په بيالوژيکي تعاملونو، لکه: د نباتاتو  په وده او د حيواناتو په ميتابوليزم ک３ وليدل شي.
�کيمياوي تعاملونه د ميخانيکيت له مخ３ په دوو برخو ويشل شوي دي چ３ له يو پ７اوه او ＇و پ７اوه   t

تعاملونو ＇خه عبارت دي.
�کتلستونه هغه مواد دي چ３ په کمياوي تعاملونو ک３ برخه اخلي او تعاملونه چ＂ک کوي، خو خپله  t
په لگ＋ت نه رسي８ي. په عمل ک３ کتلستونه د تعاملونو په يوه پ７او ک３ په لگ＋ت رس８５ي اود تعامل په 

بل پ７او ک３ ب５رته تشکيلي８ي
د دريم څپرکي پوښتن３

څلور ځوابه پوښتن３
1 - کيمياوي کينتيک د کيمياوي تعاملونو چ＂کتيا او ................... د ＇ي７ن３ الندې نيسي.

الف- ميخانيکيت              ب- انرژي               ج- تودوخه        د- فشار
2 - د تعاملونو په چ＂کتيا باندې اغ５زمن المل عبارت دى له:

الف- د لوم７نيو موادو ماهيت         ب- محصوالت
ج- د لوم７نيو موادو غلظت او د تعامل تودوخه         د- ！ول ＄وابونه

3 - د غلظت او چ＂کتيا ترمن＃ اړيکه د ................... په نوم يادوي
الف- د غلظت شيپ         ب- د غلظت چ＂کتيا
ج- د چ＂کتيا معادله           د- د غلظت موالري＂３

4 - د تعامل کوونکو موادود غلظت زياتوالي د تعامل د چ＂کتيا د..................... المل گر＄ي 
الف- ل８ والی        ب- مساوي والی     ج_ زياتوالی        د- هي＆ يو

5 - د ذرو ！کرونه د الندې کوم ＊ه والي لرونکي دي.
الف- د ！کرونو شم５ر بايد زيات وي       ب- د ذرو لوری نيول بايد ！اکل شوي وي

ج- د ذرو انرژي بايد د ！کر په وخت ک３ زياته وي     د- ！ول ＄وابونه سم دي.
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6 - هغه جريان چ３ تعامل د هغه الندې سرته رسي８ي................... تعامل په نوم ياد８４ي.
الف- چ＂کتيا       ب- بدلون          ج- ميخانيکيت        د- هي＆ يو

7 - کتلستونه د تعامل په يوه پ７او ک３ په لگ＋ت رسي８ي او د تعامل په بل پ７او ک３................... 
الف- مصرف ک８５ي        ب-ب５رته تشکيلي８ي         ج- له من％ه ＄ي        د- بدلون کوي
8 - متجانس کتلستونه د ................... په شکل د لوم７نيو موادو سره شتون لري.

الف- محلولونه            ب- غير متجانس مخلوط          ج- الف او ب دواړه       د- هي＆ يو
9 - د ذرو د ！کر نظريه د هغو موادو لپاره صدق کوي چ３ ساده وي او د ................... په فاز ک３ شتون ولري.

الف- جامد        ب- مايع         ج- مخلوط        د- گازي
10 - د چ＂کتيا زياتوالى د تودوخ３ له زياتوالي سره ................... اړيک３ لري .

الف- دپارا بول منحني             ب- ليک             ج- الف او ب دواړه              د- دايره
تشريحي پوښتن３

1 - د لوم７نيو په ل موادو نسبتي چ＂کتيا او د محصوالتو جوړ４دل د الندې هر يو تعامل لپاره وليکئ:
 )(6)(4)(7)(2 22262 gOHgCOgOgHC ++
 )()(2)(2 2 gOgHFgHOF +
 )(6)()(4 243 gHgPgPH +
 )(2)(3 322 gNHgHN +

 )(6)(2)()(2 2222 gOHgCOgOgCOH ++

I  د کتلست شتون ک３ په الندې ډول دی. 2 -  د هايدروجن پراکسايد د تعامل ميخانيکيت د
 ++ IOOHIgOH 222 )(

 
2222 )( OIOHOIgOH +++

د پورتني تعامل د چ＂کتيا معادله وليکی.

3 - له دې پاملرن３ سره چ３ د اوبو ب７اس يو ب３ ضرره محصول دی، د هايدروجن －از د سفينو د سون موادو 

2)()(2)(   معادل３ په پاملرو سره الندې  222 gOHgOgH + په تو－ه په فضا ک３ کارول ک８５ي، د

پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:

]   او د وخت پر بنس چتکتيا ي３ وليکئ. ]OH 2
]  او ][ ]22 , OH الف- د 

OH   توليد به ＇ومره وي؟ 2 sL  وي:د
mol23.0 2)(   د ل／＋ت چتکتيا  gO ب- که چ５رې

4 - د الندې تعامل د فعال سازې انرژی محاسبه ک７ي.

 
)(2)(2)(52 22 ggg ONOON +

K310 ته بدلون وک７ي د تعامل چ＂کتيا په ثابت ډول درې  K300 ＇خه 5 - که د يو تعامل دتودوخ３ درجه له
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＄ل３ زيات８５ي ، د تعامل د فعال کولو انرژي پيدا ک７ئ.

)()()()( تعامل ميخانيکيت په الندې ډول دی: 22 gCOgNOgCOgNO ++ 6 -  د

 )()()()( 322 gNOgNOgNOgNO ++ )ورو(        
 )()()()( 223 gCOgNOgCOgNO ++ )چ＂ک( 

C°25  ک３ به  165 سره مساوي وي، په  ×× molKjoul 7 - هغه تعامل چ３ د هغه د فعال ک５دلو انرژي له

C°0  تودوخ３ په نسبت تر سره شي؟ د تعامل چ＂کتيا د 

B  د زيات３ اندازې شامل محلول لپاره  + ( په غرض الندې فکتورونه د BZA 8 - د تعامل )محصول

په الس راغلی دی:
T(s)010203040506070

 [ ] 1.LmolA107.956.315.03.923.162.51. 99

 د تعامل درجه د  په A بنس السه راوړئ.
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کيميايي تعادل
 )( mEquilibriuChemical

د تر سره شوو تجربو پايلو ＊ودل３ ده چ３ ＄ن３ کيمياوي تعاملونه د تعامل کوونکو برخو له بشپ７ تعامل 
＇خه مخک３ په ！په دري８ي او تعامل په بشپ７ه تو－ه نه ترسره ک８５ي، ول３؟ کيمياي تعادل ＇ه شی دی؟ 
کيمياوي تعادل يا په بل عبارت د كيمياوي تعامل جريان تعادل ته رس５دل ＇ه مفهوم وړاندې کوي؟ 
په  کوالی شو چ３  لري؟ ＇رنگه  شتون  کي  په حالت  تعادل  د  تعامل  و！اکو چ３  شو  کوالي  ＇رنگه 
تعاملونه  تعادلي  راوړو؟  ته  من＃  تعادل حالت  د  سره  بدلون  په  لوري  له  تعامل  د  ک３  تعامل  كيمياوي 
دکومو＄ان／７تياوو لرونک３ دي؟ په ژوندانه او صنعت کي د هغو دکارولو ＄ايونه کـــوم دي؟ ول３ ＄ين３ 

تعاملونه د تودوخ３ د درج３ په زياتوالي مخالف لوري 
ته حرکت ک７ی؟ ول３ ＄ن３ تعاملونه د تودوخي درج３ 
په زياتوالي ＊ي لورته دوام پيدا کوي؟ د －６ ايون اغ５زه د 

تعادل په حالت باندي ＇ه رن／ه ده ؟ 
پورتن９ ！ول３ پو＊تن３ له کيمياوي تعادل سره اړيک３ 
لري، پورتنيو پو＊تنو ته کوالی شئ چ３ د دې ＇پرک３ 
او د هغه  تعادل حالت  په زده ک７ه ک３ چ３ د  د مطالبو 

＄انگ７تياوې ＇ر－نده وي ＄وابونه ورک７ئ.

څلورم څپرکی 
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4 - 1: رجعي تعاملونه او د تعادل حالت 
ډ４ر زيات تعاملونه چ３ په ن７ۍ کي ترسره ک８５ي، رجعي ب５رته گر＄يدونکي دي. په دې معنا چ３ د تعامل 
محصوالت د يو ！اکلي وخت په تيريدلو ب５رته په خپل من＃ ک３ تعامل او په پايله ک３ لوم７ني توکي جوړ وي، د 

رجعي تعاملونو په پوه５دلو، ک５دای شي چ３ د کيميايي تعادل په اړه معلومات الس ته راوړو.
الف – د رجعي توب معنا 

اوبو  د  ک３  جوړ＊ت  بلوري  په  مالگو  دې  د  چ３  پوه８５ئ  او  لرئ  معلومات  اړه  په  مالگو  هايدريتي  د 
)6( چ３ 6 ماليکوله  22 OHCoCl II)(  کلورايد ！اکلي شمير ماليکولونه موجود دي، اوبو لرونکي کوبالت
کرستلي اوبه لري، په پام ک３ نيسو، دا مرکب چ３ رنگ ي３ د مخ رنگ ته ورته دی، د تودوخ３ په جريان ک３ د 

اوبو ماليکولونو له السه ورکولو سره  د اوبو رنگ ＄انته 
مرطوبه  په  مالگه  رنگه  اوبو  د  چ５ري  که  کوي.  غوره 
هواک３ کي＋ودل شي، د هغ３ په رنگ ک３ به ＇ه بدلون 
II)(  کلورايد ＇خه د 6 ماليکولو  وگورئ؟ ايا کوبالت
گر＄يدونکى(  )ب５رته  تعامل  رجعي  کول  لرې  اوبو 

دی؟ 
دوه  په  چ３  وروسته  وچولو  )6( له  22 OHCoCl د
！ست تيوبوک３ شتون لري ، ايا د ！س تيوب په خوله 

کي رطوبت ليدل ک８５ي؟
ب – دتعادل حالت 

تعادل  ک３  تعاملونو  کيميايي  او  عمليو  فزيکي  په 
من＃ ته را＄ي چ３ هر يوي３ په ب５الب５لو ب２و ＇７５و. 

1 - فزيکي تعادل 
 COo ＇رنگه چ３ پوهي８ئ د اوبو ب７اس ک５دل يوه فزيکي عمليه ده او اوبه د تودوخ３ په ！ولو درجوک３ له
＇خه پورته په ب７اس تبديلي８ي. اوبه په يو سر پ＂ي لو＊ي ک３ سره له دې چ３ د ب７اس عمليه په پرله پس３ ډول 
دوام لري، نه وچ８５ي. له ب７اس ک５دو ＇خه وروسته لوم７ی د اوبو ماليکولونه د ب７اس په ډول چ３ گاز نوم８５ي، 

يو  له  او  پراختيا مومي  د سرپ＂ي لو＊ي فضا ک３ 
！اکلي وخت ＇خه وروسته يو له بل سره ل／８５ي 
او ب５رته متراکم ک８５ي چ３ په مايع تبديلي８ي، پردې 
بنس په يو سر پ＂ي لو＊ي ک３ د ب７اس او تراکم 
 )( د عملي３  رجعي  ده.  رجعي  عمليه 
)( په  د عملي３  رجعي  غير  او  واسطه  په 

واسطه ＊ودل ک８５ي: 
 )()( 22 gOHlOH
ب７اس  د  پ７اوونوک３  لوم７نيو  په  چ＂کتيا  د 
عمليه د اوبو له ب５رته جوړ４دو د چ＂کتيا په پرتله 
د  ！اکلي وخت ＇خه وروسته  يو  د  ده؛ خو  ډ４ره 

II)( کلورايد مالگه ک３ د رنگ  4 - 1 شکل په اوبه لرونکي کوبالت
بدلون

د  او  ک５دل  د چ＂کتيا سره مساوي  دتراکم  د عملي３  ب７اس  د  – 2( شکل   4(
ديناميکي تعادل رامن＃ ته ک５دل        
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اوبو د ب７اس چ＂کتيا او د تراکم د عملي３ چ＂کتيا يو له بل سره مساوي ک８５ي چ３ په دې وخت ک３ سيستم ک３ 
د تعادل حالت ＄انته غوره کوي، او دغه حالت من＃ ته راتلل د  فزيکي تعادل په نوم يا دي８ي:

                فکر وک７ئ
الندې شکلونه هغه پديدې را ＊يي چ３ د يو مايع ب７اس ک５دل په يو سر پ＂ي لو＊ي ک３ ترسره شوي. الندې شکلونو 

ته ＄يرشئ او پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ:
1 - په پيل ک３ به په کوم سرپ＂ي شکل ک３ 

يوازې د ب７اس عمليه ترسره شوي وي؟ 
2 - په کوم شکل ک３ د مايع ک５دلو چ＂کتيا 

د ب７اس د چ＂کتيا په پرتله  ورو ده؟ 
3 - په کوم شکل ک３ د ب７اس چ＂کتيا د 

تراکم د چ＂کتيا سره برابره ده؟
4 - أيا د ب７اس چ＂کتيا د تراکم له چ＂کتيا 
سره د برابرولو لپاره د لو＊ي سر پ＂ول حتمي 

دي؟ 
5 - په کوم شکل ک３ د اوبو د ب７اس فشار 

ثابت او ！اکل３ کچ３ ته رسيدلی دی؟ 
6 - ايا د اوبو د ب７اس فشار ثابت پر４＋ودل د ب７اس او تراکم د دريدلو معنا لري؟ 

د تعادل په حالت کي د اوبو د ب７اس کچه او د مايع اوبو کتله ثابته پات３ ک８５ي؛ خو د اوبو ب７اس د بيا مايع جوړيدل دمايکروسکوپيک 
په حالت ک３ ال جريان مومي، داس３ تعادل د ډيناميکي تعادل )Dynamic Equilibrium( په نوم يا دي８ي. 

) 4 – 3 ( شکل د وخت په ب５الب５لو شيبو ک３ د اوبو د ب７اس او تراکم 
حالت 

)Chemical Equilibrium( 2 – کيميايي تعادل
  په يوه ！اکل３ کچه چ３ يوه ب３ رنگه زهري گاز دی، په يو ＊ي＋ه يي سرپ＂ي لو＊ي ک３ 

42ON که چ５رې د
＄ای پر＄ای شي، د ل８ وخت په تيريدو سره به  د لو＊ي دننه محيط نصواري سور رنگه ب２ه ＄انته غوره ک７ي، نو 
 د 

42ON 2NO  گاز د 2NO  گاز رن， دی چ３ د لو＊ي په دننه ک３ جوړشوی دی، کله چ３ ل８＇ه د دا رنگ د
 د جوړ４دو د محور په لور ب５رته پيل ک８５ي: 

42ON تجزي３ له امله من％ته را＄ي، په عين وخت ک３  رجعي تعامل د
 )(2)( 242 gNOgON

                                                              
د وخت په ت５ريدو سره د رجعي تعاملونو چ＂کتيا دواړو لورو ته مساوي ک８５ي، په دې حالت ويل ک８５ي 

چ３ ډيناميکي تعادل من＃ ته راغلی دی.
د تعادل په ！کي ک３ د تعامل کوونکو او د محصولو اجزاو کچه ثابته پات３ ک８５ي ؛ پر دې بنس د مخلوط 

رنگ  هم ثابت پات３ ک８５ي چ３ بدلون نه مومي . 

نصواري                            بی رن／ه
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422 د غلظتونو د بدلون گراف  ONNO الف – د
د مخلوط بدلون له لوم７ني حالت ＇خه.  42ON 2NO او د 42ON بدلون ج- د  ب - له لومرن３ حالت ＇خه د 

د کيمياوي تعادل مهمي ځانگ７تياوي 
1 - د ليدلو وړ ، عيني اومعتبر شواهد د تعادل د حالت ترسره ک５دلو په هکله نه ليدل ک８５ي. 

2 - دا حالت په خپل سر د بدلونونو له امله من％ته را＄ي.
3 - رجعي تعاملونه په پرله پسي توگه ترسره ک８５ي.

4 - د رجعي تعاملونو ترمن＃ ډيناميکي توازن را＊يي.
4 - 2 د کتل３ د اغيزې قانون او تعادل 

Waage)( يوه عمومي قاعده په  Guldberg)( او واگ د سکندنيا د هيواد ساينس پوهانو هريو گولد برگ
رجعي تعاملونو ک３ د غلظت او د تعادل د حالت ＄ای پر ＄ای ک５دلو لپاره رامن＃ ته ک７ه، رامن＃ ته شوې قاعده  
د کتل３ د اغيزې د قانون او يا  د تعادل د قانون په نوم ياد８４ي، چ３ واي３: «د تعامل کوونکو له اجزاو ＇خه د 
يوه چ＂کتيا په مستقيم ډول د هغه د فعاله کتل３ سره برابره ده او د يوه کيميايي تعامل چ＂کتيا مستقيماً د تعامل 

کوونکو اجزاو د کتلو د ضرب له حاصل سره برابره ده»
)/(/3 ＇خه عبارت ده د ب５لگ３ په ډول: dmmolLmol د فعال３ کتل３ د اصطالح موخه له غلظت پر

][ قوس باندې ＊ودل ک８５ي:   LmolH  ک８５ي چ３ دا غلظت په /2 2 g4  گرامه هايدروجن فعاله کتله

2H فعاله کتله  ]H[ غلظت ا و د 2=
دتعادل ثابت  

پر  د هغوی  تر السه ک７ل، چ３  معلومات  اړه  په  د چ＂کتيا  تعاملونو  کيميايي  د  مو  دريم ＇پرکي ک３  په 
بنس کوالی شئ د يو تعادلي تعامل د تعادل ثابت السته راوړئ. د دې غو＊تني لپاره الندې تعامل په پام ک３ 

ونيسئ:
  )()(2 422 gONgNO                       

په پورتيني  رجعي تعامل ک３ د تعامل چ＂کتيا په الندې ډول ده:
 [ ]

[ ])()(2)(

)()()(2

4222242

2
211422

2

1

gONKVgNOgON

gNOKVgONgNO
V

V

=

=
                                    
2K په وار سره د پورتنيو رجعي تعاملونو دتگ او راتگ د چ＂کتيا ثابتونه دي.  1K  او په پورتنيو معادلو کي

42ON د بدلون گراف  2NO او )4 – 4( شکل د
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＇رنگه چ３ د تعادل پر مهال د تگ او راتگ چ＂کتيا په يو وخت ک３ سره مساوي ک８５ي؛ نو ليکالی شو 
چ３:

 21 VV =

 [ ] [ ]2
422

2
21 )()( gONKgNOK =                                                

                                                 
پورتن９ معادله ک５دای شي چ３ په الندې ډول وليکل شي :

        

 [ ]
[ ]2

2

42

2

1

)(
)(
gNO
gON

K
K

=
                                              

2K  ثابت دي او د رياضيکي قانون له کبله د دوو ثابتو د تقسيم  1K  او ＇رنگه چ３ په ！اکل３ تودوخه ک３
  ک８５ي، پر دې بنس K

K
K

=
2

1 حاصل مساوي په دريم ثابت دی چ３ د تعادل له ثابت ＇خه عبارت دی، نو
ليکلی شو چ３ :

 [ ]
[ ]2

2

42

)(
)(
gNO
gONK =

                                                     
په تعاملونو ک３ چ３ يو او يا ＇و تعامل کوونکي مواد په بشپ７ه توگه په ل／＋ت ورسي８ي، په عمومي ډول د 
تعامل د تعادل د ثابت قيمت لوړ وي، نوموړی تعامل تر پايه پر مخ ＄ي، که چ５رې د تعامل د تعادل ثابت ډ４ر 
)( د  3CaCO کوچنی وي؛ نو تعامل په عادي تودوخه ک３ نه ترسره ک８５ي ؛ د ب５لگ３ په ډول : د چون３ ډبره

Co25  ک３ نه تجزيه ک８５ي .  تودوخ３ په

              فکر وک７ي
218106.3  دی: LmolK = د امونيا د جوړ４دلو د تعامل ثابت

 )(2)()(2 322 gNHgNgH +
الف – د دغه تعامل د تعادل ثابته معادله وليکئ

ب – کوم３ اړيک３ د پورتني او الندينی تعامل د تعادل د ثابت تر من＃ شته؟ 
 )()(3)(2 223 gNgHgNH +                 
ج – د امونيا د تجزې تعامل د تعادل د ثابت کچه وليکئ . 

په  ثابت  تعادل د  تعامل د محصولو غلظت د  او د  تعامل کوونکو  ضروري معلومات: که چ５رې د 
فورمول ک３ ＄ای پر＄ای ک７ی شي، السته راغلی کميت د باندن９ برخ３ په نوم ياد８４ي. 

الندين９ عمومي معادله په نظر ک３ نيسو:

 

ba

dc

[B][A]
[D][C]Q =

+ dDcCbBaA |
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K له پرتل３ ＇خه السته را＄ي چ３ د تعامل باندن９ برخه د باندن９ ب３２ له نظره د تعادل د ثابت په شان  Q او د
ده، په دې توپيرچ３ اړينه نه ده تر＇و د تعامل په باندن９ برخه ک３ تعادلي غلظتونه ＄ای پر ＄ای شي، که چ５رې 
K له اندازې سره   Q او تعادلي غلظتونه د تعامل د ويستلو السته راغل３ برخه فورمول ک３ ک５＋ودل شی، د
3)( مولري غلظتونه د تعادل د ثابت په فورمول ک３ ＄ای  gNH )()( او 22 gNgH مساوي ک８５ي. که چ５رې

22 کميت السته را＄ي:  L0.5mol پر＄ای ک７ونو
 

22
311

21

3
22

2
3 5.0

)2)(1(
)00.2(

)(
)( Lmol

LmolLmol
Lmol

HgN
gNH

=
]][[
][

 2227.0 Lmol Co500 ک３  2)(2)()(  تعامل د تعادل ثابت د تودوخي په 223 gNgHgNH + د
27.0 ته بدلون موندلی دی چ３  0.5 ＇خه 3 له

22

2
3

)(
)(
]][[
][
HgN
gNH دی؛ نو په دې  اساس د خارج قسمت برخ３

] زيات شي؛  ] [ ]22 NH ] ل８ شي او ]3NH سيستم تعادل ته ورس８５ي، دا بدلونونه هغه وخت ليدل ک８５ي چ３
3NH تجزيه او د هايدروجن او نايتروجن دگاز  له دې کبله

د توليد تعادل من＃ ته را＄ي. 
د تعاملو وتونک３ برخه د تعامل د جريان لوری معيار 
！اکنه ده. کله چ３ د تعامل د موادو په مخلوط ک３ يوازې 
تعامل کوونکي مواد وي، په معادله ک３ د وتونک３ برخي 
صورت صفردی او د تعامل له پرمختگ سره د تعامل د 
تعامل په محصول  او د  محصول غلظت ورو ورو زيات 
تبديلي８ي. په دې صورت کQ３ لوړي８ي، ول３؟ کله چ３
K ＇خه کوچنی وي، نو تعادل هغه وخت من＃ ته  Q له
＇خه  تعامل  د  راتگ  ب５رته  د  تعامل  تگ  د  چ３  را＄ي 

KQ ک８５ي. = زيات وي؛ نو په پای ک３
د تعادل له ثابت فورمول ＇خه هغه وخت گ＂ه اخ５ستلی شو  چ３ رجعي تعامل د تعادل په حالت ک３ 
Co25  ک３ د  وي، تعادل ته د رسيدو وخت د تعامل په چ＂کتيا پورې اړه لري؛ د ب５لگ３ په تو－ه: د تودوخ３ په
K کچه ډ４ره لوړه ده؛خو د تعامل د فعاليدو انرژي ډ４ره  اکسيجن او هايدروجن د گاز له تعامل ＇خه د اوبو د
زياته ده او د تعامل چ＂کتيا ډ４ره ل８ه ده، چ３ هي）کله به د تودوخ３ په دې درجه ک３ تعادل ته ونه رسي８ي. که 

چ５رې کتلست او د بر４＋نا ب７اس هم شتون ولري، چاوديدونكی تعامل به ترسره شي.
  Principle) sr'(Lechtelie 4 - 3 : په تعامل باندې اغيزمن عاملونه  )د لی شاتليه اصل( 

پوه شوو چ３ د تعادل د من＃ ته راتللو په جريان ک３ د يو رجعي تعامل دتگ او راتگ چ＂کتيا يو له بل سره 
برابري８ي چ３ د تعامل کوونکو او محصولو موادو غلظت په تعامل ک３ ثابت پات３ ک８５ي. دا غلظت ثابت او 
دچ＂کتيا برابروالی تر هغه وخته په خپل ＄ای پات３ ک８５ي چ３ کوم عامل تعادل گ６وډ نه ک７ي. اغ５زمن عوامل 

د غلظت بدلون، فشار، دتودوخ３ درجه او کتلست دي چ３ د تعادل د گ６وډ４دو المل گر＄ي.

K پرتله  Q او )4 – 5( شکل د
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                      فعاليت 
Co727 ده، الندې تعادل سمون موندلی دی: L10   دی او د تو دوخ３ درجه ي３ په يو ثابت حجم لرونکي لو＊ي ک３ چ３ حجم ي３

  12
322 .108.2,)(2)()(2 =+ LmolKgSOgOgSO                

په بشپ７ې پاملرن３ سره شکل ته وگورئ . 

    

)4 - 6( شکل د گازونو شتون په بالونونو ک３

د پورتني شکل له هر اړخيزې ＇７５ن３ ＇خه وروسته ،الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:                                          
الف – الندې جدول بشپ７ ک７ئ: 

 )]([ 3 gSO )]([ 2 gO )]([ 2 gSO

تعادلِِي غلظتونه په )1( حالت  
ک３

تعادلِِي غلظتونه په )2( حالت  
ک３

ب – غلظت په کوم  بالون ک３ زياتوالی پيدا ک７ی دی؟ 
ج – د کومو بالونونو دغلظت زياتوالی له هغه کميت ＇خه چ３ هيله ک８５ي، ل８ دی؟ له دې موضوع ＇خه ＇ه 

پايله اخ５ستل ک８５ي؟ 
3)( زيات شي، تعادل به کوم لور ته ＄ای پر ＄ای شي؟ أيا د تعادل نوي ＄ای پر ＄ای  gSO د –  که چيِرې

ک５دل د تعادل په ثابت اغ５زه اچوي؟ 
3)( د گاز په زياتولو ＇ه بدلون وک７ي؟ د نوي تعادل ＄ای  gSO هـ -  د تگ  او  را تگ د تعاملونو چ＂کتيا به د

پر ＄ای ک５دلو وروسته به د تگ او را تگ د تعاملونو چ＂کتيا ＇ه ډول وي؟ 
3)( د گاز د زياتولو له امله به د تعامل د و４ش د السته راغل３ برخه به ＇ه بدلون وک７ي؟ د دې بدلون  gSO و- د

په پام ک３ نيولو سره د نوي تعادل ＄ای پر ＄ای ک５دلو لوری و！اکئ. 
＇رنگه چ３ ليدل ک８５ي، تعادل د غلظت د بدلون په مقابل ک３ له خپل ＄ان ＇خه عکس العمل ＊يي، نو که 
کوم عامل د يو سيستم د تعادلي حالت د گ６وډ４دو المل شي ، سيستم په هغه لوري ＄ای پر ＄ای ک８５ي چ３ 
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د مزاحم له عمل سره مقابله وکولی شي او د هغه اغ５زه لرې او يا ！ي＂وي ، په دې ترتيب په ياد شوي سيستم 
ک３  يو نوی تعادل من＃ ته را＄ي. 

دا ＇ر－ندونه د لوم７ي ＄ل لپاره فرانسوی کيميا پوه لي شاتليه ورک７ې ده، چـــــ３ نن ورځ د لي شاتليه د اصل 
په نوم ياد８４ي . په تعادل باندې اغيزمن عوامل په الندې ډول دي: 

1 -  د غلظت د بدلونونو اغ５زه : د پورتني فعاليت پر بنس  ، دا الندې تعامل په پام ک３ نيسو:
 )(2)()(2 322 gSOgOgSO +                    
2)( ل８ ＇ه په مخلوط ک３ د تعادل په حالت ک３ ورزيات شي، تعادل گ６وډ ک８５ي، ＄که د gSO که چ５رې د
2)( په زياتولو سره د تعادل کوونکو د اجزاو غلظت زيات او تعامل د تعامل کوونکو د اجزاو  gO 2)( او يا gSO
د غلظت د ل８ والي په لور پرمخ ＄ي، داس３ چ３ تعامل د محصوالتو د توليد په لور جريان مومي؛ نو نوی 

تعادل من＃ ته را＄ي. 

3)( د گاز ل８ه كچه تعامل لوری د تعامل کوونکو لورو ته د سمت )لور( ته بدلون وک７ي، په پايله ک３  gSO که د
د تعادل نوی حالت من＃ ته را＄ي 

22  گازونو مخلوط په يو ليتره لو＊ي ک３ د تودوخ３ په ثابته درجه ک３ د الندې غلظتونو  ,, NONO مثال: د 
سره د تعادل په حالت ک３ شته. 

 molnmolnmoln NOON 4,1,4
22

===                             
2O  گاز په مخلوط ورزيات شي، وروسته له ＇و ش５بو نوی تعادل من＃ ته را＄ي: mol3 د کله چ３

 )(2)()( 22 gNOgOgN +                           
NO مقدار به ＇ومره وي؟  د

CK قيمت په تعادل باندې د اعيزمنو شرايطو الندې محاسبه ک８５ي، ＇رنگه چ３ د تعامل  حل: لوم７ي سرک３ د
L1 (دی، نو موالري غلظت مساوي دی په:  د لو＊ي حجم يوليتر )
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molnnM
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C                                                                            

2SO د زياتوال３ اغ５زه او د نوی تعادلی حالت را من＃ ته ک５دل ＊يي. )4 – 7 ( شکل د تعادل په مخکيني حالت باندې د

  سره
3SO 2O   سرهد تعامل پيل له    او

2SO د تعامل پيل له
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mol3 آکسيجن د تعامل په لو＊ي ک３ زيات شي، تعادل د تعامل  دلي شاتليه له اصل ＇خه په پيروۍ ، کله چ３
کوونکی د ِِغلظت په ل８ والي د محصوالتو د جوړ４دو په لور بدلون مومي، د تعادل ل８５دول د محصول په لور: 

mol4 : لوم７نی تعادل         mol1            mol4                                                
   : اثر اچوونکی

__         mol3+           
__      

x            : بدلون            x              x2+

               
  

)4()4(
)24( 2

xx
xKC

+
=    

 molx)4(
            

 molx)4(
   

 molx)24( +
 

 

molxn
x

x
x
x
x

NO 612424

1
4

242

)4(
)24(4 2

2

=+=+=

=
+

=

+
=

مثال: الندې کيميايي معادله په پام ک３ ونيسئ: 
 LVgNOgCOgNOgCO 1,)()()()( 22 =++                      
 molNO6.0 molCOmolNOmolCO او 3.0,4.0,6.0 22 په پورتني  تعامل ک３ د تعادل په حالت ک３ د
2NO د  NO د گاز ＇و موله په مخلوط ک３ بايد ورزيات شي چ３ د کچه په مخلوط ک３ ！اکل شوې ده، د

mol5.0 ته لوړ شي؟  مولونو شمير په نوي تعادل ک３
CK قيمت د ورک７ شوو غلظتونو په پام ک３ نيولو سره په لوم７ي تعادل ک３ محاسبه ک８５ي:  حل: د تعادل د

 
3

4.03.0
6.06.0

]][[
]][[

2

2 === CC K
NOCO
NOCOK                        

2NO غلظت په نوي تعادل ک３ د هغه د غلظت په پرتله په لوم７ني تعادل ک３ زيات دی، نوله دې کبله تعامل  د
د تعامل کوونکو موادو په لور مخ ته تللی دی:  

  
Lmol  : په لوم７ني تعادل ک３ /3.0              Lmol /4.0           Lmol /6.0         Lmol /6.0
+x                         ـ                         ـ                                   ـ               : اثر اچوونکی
+mol1.0      : وارد شوی بدلون                  mol1.0+           mol1.0           mol1.0

Lmol                نوی تعادل /4.0            Lmol /5.0              Lmol /5.0         Lmolx /)5.0( +

 

7.0
1
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2

===
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Lmolxx

x
NOCO
NOCOKC

        

 )(2)()( 22 gNOgOgN +

: نوی تعادل

 )()()()( 22 gNOgCOgNOgCO ++
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2 – د فشار اغ５زه يا دحجم بدلون: د يو گازي سيستم په حجم ک３ د وارد شوی بدلون چ３ د تعامل 
کوونکي اجزا او د تعامل د محصول اجزا گاز وي، د هغوی د غلظت د بدلون المل گر＄ي. که چ５رې په 
يو گازي سيستم باندې فشار واچول شي، د هغه حجم کوچنی او تعامل هغه لورته پرمخ ＄ي، چ３ د گاز د 
مولونو ضريبونه د کيمياوې معادل３ په هغه لور ک３ ل８ شوي وي؛ نو دلته دلي شاتليه د اصل سره سم د فشار 

اغ５زه ل８ او د گاز حجم  زياتي８ي. 
که چ５رې په يو سيستم ک３ د اغيزناک فشار کچه ل８ه شي، تعامل په هغه لور خپل لوري ته جريان اوبدلون 
ورکوي کوم چ３ د گاز د مولونو ضريبونه د کيميايي معادل３ په هماغه لور ک３ زيات وي. د فشار په اغ５زه د 
42ON په مخلوط ک３ چ３ د تعادل په حالت ک３ شتون لري، په پام ک３ ونيسئ: 2NO او حجم کوچني ک５دل د
 )()(2 422 gONgNO                          

د پورتنيو وړاندې شوو ＇ر－ندونو 
په پام ک３ نيولو سره، کله چ３ د 
ومومي  کموالی  حجم  سيستم 
وک７ی،  اغ５زه  پرې  فشار  يعن３ 
په  جوړيدو  42ON د  د تعادل 
لور جريان مومي. ＇رنگه چ３ 
معادل３  شوې  توزين  پورتني  په 
محصول  د  ک８５ي،  ليدل  ک３ 

ضريب کوچنی دی: 

                                                                                       بيرنگه                                      نصواري             
2NO لور ته بدلون مومي، په گازي تعادلي تعاملونو ک３ چ３  که چ５رې د سيستم حجم زيات شي، تعادل د
د تعامل کوونکو او د محصولونو د ضريبونو مجموعه د معادل３ په دواړو خواوو ک３ يو له بل سره مساوي ده، 

د حجم بدلون د هغه د مولونو د شمير د گ６وډيدو المل نه گر＄ي، د ب５لگ３ په تو－ه: 
 

)(2)()(

)(2)()(

22

22

gNOgOgN

gHClgClgH

+

+

                                         
په غير متجانسو تعادلي تعاملونو ک３ د حجم بدلون د محاسبو او د معادل３ په دواړو خواوو د گ６ون کوونکو 

گازونو د مولونو د شم５ر د پرتل３ له الرې ترسره ک８５ې: 
 )()()()( 2 gCOsFegCOsFeO ++    
پورتنی تعادلي تعامل د حجم د بدلون په واسطه نه اغيز من ک８５ي، ＄که د گازونو د مولونو شم５ر د معادل３ 
په ډواړو خواوو ک３ يو له بل سره مساوي وي. د حجم زياتوالی په عادي توگه په تعامل ک３ د فشار کم＋ت 
＊يي، نو له دې کبله په داس３ حالت ک３ چ３ تودوخه ثابته وي، د فشاربدلون د حجم دبدلون المل گر＄ي  او 

)4-8(  شکل د تعادل په حالت کی د فشار اغ５زه او د حجم بدلون ＊يي.

 )()(2 422 gONgON
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په مخکيني تعادل３ حالت باندې اغ５زه اچوي. هغه سيستمونه چ３ يوازې د مايعاتو او يا له جامداتو ＇خه جوړ 
شوي وي، د فشار په اغيزې باندې د هغوی د حجم بدلونونه نه ليدل ک８５ي؛ ＄که د حجم بدلون ډ４ر کوچنی وي. 

مثال : الندې تعادل３ کيميايي معادله په پام ک３ ونيسئ: 
 )(2)()(2 322 gSOgOgSO +

 32.0 molSO 21.0 او molO ، 22.0 molSO په پورتني گازي سيستم ک３ چ３ د تعادل په حالت ک３ دی، د
په يوليتره لو＊ي ک３ اچول شويدي. کله چ３ د پورتني و گاز لرونک３ لو＊ي حجم په ثابته تودوخه ک３ زيات 
2SO  گاز د تعامل په لو＊ي ک３ ليدل ک８５ي، د لو＊ي نوی حجم  mol3.0 د او نوی تعادل من＃ ته راشي، نو

به ＇و ليتره وي؟ 
CK د تعادل د لوم７ی حالت په پام ک３ نيولو سره محاسبه ک８５ي:  حل: په لوم７ي سرک３ د تعامل

 
 

10
)1.0()2.0(

)2.0(
][][

][
2

2

2
2

2

2
3 === CC K
OSO

SOK

په ثابته تودوخه ک３ د حجم لوړيدل په دی معنا دي، چ３ فشار ل８ شوی دی او معادله هغه لور ته جريان لري 
کوم چ３ د گازونو لوی ضريب ي３ لري، په دې الره تعامل د تعامل کوونکو د اجزاو په لور ترسره ک８５ي: 

 )(2)()(2 322 gSOgOgSO +                                         
mol2.0  :په لوم７نی تعادل ک３ د مولونو شمير        mol1.0         mol2.0
+mol1.0                            :د مولونو توپير      mol05.0+    mol1         
mol3.0  :په دويمي تعادل ک３ د مولونو شمير         mol15.0     mol1.0                                      

نو د لو＊ي نوی حجم مساوِي دی پر:

                                 
                                                         
3 – د تودوخ３ د درج３ اغ５زه: د دې لپاره چ３ د تودوخ３ د درج３ د بدلونونو په اغ５زه په يو سيستم 
پام ک３  په  تعامل  وپ５ژنو، الندې  باندې  تعامل  په  اغ５زه  تودوخ３  د  اړتيا ده چ３  په ＊ه ډول وپوه８５و،  باندې 

ونيسئ:
    
 )(258)( 242 gNOkJgON +

يو  تعامل  معکوس  هغه  د  او  ) تعامل  )cEndothermi ان６وترميک يو  تعامل  ک８５ي  ليدل  چ３  ＇رنگه 
په بنس، که چ５رې د سيستم د تودوخي  c)(Exothermi  تعامل دی، دلي شاتليه د اصل  اكزوترميک

درجه بدلون ومومي، تعادل هغه لورته بدلي８ي، چ３ د بدلون ورکوونکو فکتورونو اغ５زه کمه ک７ي. 
که چ５رې د سيستم د تودوخ３ درجه لوړه شي، دلي شاتليه د اصل سره سم، د تودوخ３ د درج３ د کموالي 

لپاره په سيستم باندې حاکم تعادل ＊ي لوري او )د تعامل محصوالت( بدلون مومي. 
که چ５رې د تعامل اجزاوې س７ې ک７ای شي، تعادل کي０ لوري ته )تعامل کوونکی اجزا( بدلون مومي او د 
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VV

V
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SOKc
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ب３ رن／ه د قهوې په شان
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تودوخ３ درجه هم په همدې لور زيات８５ي:
42ON د جوړيدو په پيل ک３ گ６وډ ک８５ي. که چ５رې د سيستم د تودوخ３ درجه ！ي＂ه شي، تعادل د

42ON د جوړيدو پربنس تعادل بياک６وډ ک８５ي: که چ５رې د سيستم د تودوخ３ درجه لوړه ک７ای شي، د

              
 )(2)()( 22 gNOheatgOgN ++

ب３ رن／ه  نصوار رن／ه
په  تودوخ３  د  ک８５ي  ليدل  چ３  ＇رنگه 
ورکولو يا د تودوخ３ د درج３ په زياتوالي 
تعادل ＊ي لورته او د تودوخ３ د درج３ په 
ل８ والی؛ يعن３ د تعامل د محيط سوړ والی  

سره تعادل کي０ لوري ته بدلون مومي. 
4– د کتلستونو اغ５زه 

په تيرو لوستونوک３ پوه شوئ چ３ کتلستونه 
د فعاله کوونک３ انرژۍ د کموالي المل کر＄ي او کيميايي تعاملونو ته چ＂کتيا ورب＋ي. په ر＊تيا چ３ د مستقيم 
تعامل فعاله کوونکو انرژۍ )د تعامل کوونکو موادو بدلون د تعامل په محصوالتو باندې ( او ب５رته گر＄يدونکی 
تعامل )د تعامل د محصول بدلون په لوم７نيو موادو( يوشان ！ي＂وي. په دې بنس د تعادل وخت لن６ي８ې، خو د 

تعادل ثابت ته کوم بدلون نه ورپي＋ي８ي، دا الندې تعامل د ＇７５ن３ الندې نيسو: 
 12

322 108.2)(2)()(2 =+ LmolKgSOgOgSO                                      
322  گازونو د تعادلي غلظت د کتلستونو په شتون او نا شتون ک３ ＊ايي  ,, SOOSO Co727 تودوخه ک３ د  په

يو شان وي؛خوسره له دې هم دکتلست په شتون ک３ تعادل په چ＂کتيا سره ترسره ک８５ي. 
   )Equilibria (Ionic 4- 4 : آيوني تعادل

زيات تيزابونه، قلوي او مالگ３ په اوبلن محيط ک３ تعامل کوي، دا مرکبونه په او بلن محيط ک３ په آيونونو 
جالک８５ي، چ３ د هغوی تر من＃ کيميايي مخامخ عمل د داس３ تعاملونو المل گر＄ي کوم چ３ دا تعاملونه تل 
رجعي وي او د تعادل حالت په دې ډول تعاملونو ک３ په ډ４ره چ＂کتيا ترسره ک８５ي ؛ خو بايد پوه شو چ３ آيوني 

تعادل د کيميايي تعادلونو له عام３ قاعدې ＇خه پيروي کوي. 
د أيوني تعادل ＊ودنه نه يوازې په تحليلی کيميا ک３ خو په ډ４رو نورو ساحو، لکه: أيوني تعويض په رزينونو 
gels)( بيولوژيکی عملي３، د بدن په مايعاتو ک３، د خاورې د تيزابيت او قلويت  )sin( ، جيلونو، sre يا صمغ

بدلونونه او داس３ نوروک３ د تطبيق وړ دي.
د اوبو د آيونونو منځ ته راتلل 

په اوبلنو محلولونو ک３ د تيزاب– او القليو په تعاملونو ک３ مو ولوستل، چ３ مهم کميت د هايدروجن د ايون له 
O3H+ په ب２ه وړاندې ک８５ي. د هغوی د ماليکولونو تر من＃ د ايونايزيشن  H+ او غلظت ＇خه عبارت دی او د

د معادل３ د تعادل ثابت په الندې ډول دی: 
 

[ ] [ ]O2H

OHH
Kc,

O2H

OHO3H
Kc

+

=

+

=                                                

)4 – 9( شکل: په تعادل باندې د تودوخ３ د درجی د بدلون اغ５زه ＊يي.
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O3H+ په محلونونو ک３ يو شان مفهوم لري. يو 
H+  او دا دواړه معادل３ يوه له بل３ سره سمون لري، ＄که 

55.5mol/L سره سمون لري.  ليتر خالص３ اوبه له
دا چ３ اوبه په ډ４ره ل８ه کچه ايونايزيشن ک８５ي او د اوبو غلظت ＇ه نا ＇ه ثابت پات３ وی، پردې بنس د دوو ثابتو 

ضرب حاصل له دريم ثابت سره مساوي دی، نو:

 
 == KwO]Ke[H2 [ ]

[ ]OH2O2H

OHH+
=

د تعادل ثابتKw د اوبو د ايوني غلظت د ضرب د حاصل د ثابت په نوم يا دي８ي، چ３ د تودوخ３ په ！اکل３ 
OH ايونونه السته را＄ي.  H+ او درجه ک３ د

 mol/L710H =+ 55.5mol/L)( آيونايزيشن ک８５ي او په پايله ک３ C25o درجوک３ يو ليتر اوبه د تودوخي په
mol/L710OH حاصلي８ي، نو: = او

                        
 [ ][ ] 1410mol/L710mol/L710OHHKw === +

OH له يو ليتر اوبو ＇خه الس ته راوړئ؛ ＊ايي دوه  )( يا +O3H
 +H که چ５رې و غواړئ چ10３ ايون د

)( الس ته راوړئ.  +H کاله د ايونونو د پيدا کولو لپاره پرته له ＄ن６ه کار وک７ئ، تر＇و د هايدروجن  يو ايون

تل  اړيکه  پورتن９  اوبو ک３  او خالصو  الکتروليت محلولونو  په غير  C25o درجو ک３  په تودوخ３  د  نوټ: 
سمون لري:  

                            1410]][[ == + OHHKw

] وي ،  ] [ ]+ > OHH ] وي، نومـــــوړی محلول خنثی دی؛ نو کله چ３ ] [ ]+ = OHH که چ５رې په يو محلول ک３ 
] وي القلي محلول. ] [ ]+ < OHH  محلول تيزابي او که چ５رې 

OH يو د بل جوړه دي، د هغوی د يو په ل８ والي بل زيات８５ي؛ خو له دې سره هم د هغوی ضرب  H+ او

1410 دی.  حاصل 
OH په الندې ډول الس ته را＄ي: M10 وي، د هايدروکسايد د ايون غلظت 6H =+ مثال: که چ５رې

                                        
                         1410]][[ == + OHHKw
 [ ] M810610

1410

H

1410OH ==
+

=

د ايونايزيشن ثابت: د کتل３ د عمل قانون نه يوازې په ماليکولي تعاملونو،؛ بلکي په ايوني تعاملونو ک３ هم 
 )Ionization constant( د تطبيق وړ دی، ＇رنگه چ３ د تعادل د ثابت افاده په ايوني تعادل ک３ د ايونايزيشن

 ]][[][ 2
+== OHHKOHK wc
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 ＊ودل ک８５ي. 
bK aK او د القليو ثابت په د ثابتپه نوم يا دي８ي، نو له دې امله د تيزابو د ايونايزيشن ثابت په

د سرک３ ت５زاب ايونايزيشن چ３ يو کمزوری الکتروليت دی، په پام ک３ نيسو: 
                                      + ++ 23232232 OHCOHOHOHHC              

H+ هايدريشن  ＇خه پرته: يا د
 + + 232232 OHCHOHHC                  

 پردې بنس د تعادل ثابت په الندې ډول ليکلی شو: 

][
]][[

232

232

OHHC
OHCHKa

+

=                                                             
په پورتن９ فورمول ک３ د آيون او يا ماليکول  موالري غلظت، ＇رنگه چ３ مخک３ هم  هغه ته اشاره شوې 
د  آيونونو غلظت   د 

232 OHC H+ او ثبوتوي چ３ د دا مطلب  ！ي＂والی  قيمت   د 
aK کار وړل کي８ې. د ده،په 

اسيتيک اسيد د نه ！و！ه شوو ماليکولونو د غلظت، د دې تيزاب په اړونده اوبلن محلول ک３ ل８ دی، نو د يو 
 

aK )( د هغوی اړونده ايونونه ＊يي، د onDissociati مرکب د آيونايزيشن کچه او د تفکيک مقياس ي３
 د يو القلي د قلويت قوت را＊يي. 

bK د قيمت کچه د يو ډول تيزابونه د تيزابي قوت او
 محاسبه ک５دای شي. 

bK  او
aK کله چ３ د ايونونو غلظت او د ناتفکيک شوو ماليکولونو غلظت معلوم وي،

34.1% په شاوخوا کي ！و！ه ک８５ي، د ايونايزيشن  Co25 درجوک３ COOHCH,0.1M محلول په 3
مثال: د

د ثابت قيمت يي السته راوړئ. 
ايون  يو   هم 

232 OHC او أيون  يو    +H د ＇خه  تفکيک  د  اسيد  اسيتيک  ماليکول  يو  د  چ３  ＇رنگه  حل: 
توليدي８ي، پردې بنس په محلول ک３ د ايونونو غلظت د تفکيک د سلن３ په پام کی ن５ولو سره په الندې ډول دی: 

 )/(00134.00134.01.0][ LmolH ==+
 

 
 

LmolOHHC
LmolOHC

/09866,000134.01.0][
/00134.00134.01.0][

232

232

==
==

Ka)( قيمت داس３ ！اکل او محاسبه ک８５ي:  په پورتن９ معادله ک３ د دې قيمتونو په ا４＋ودلو سره د
                 

5
232

232

1082.10000182.0
09866.0

)00134.0)(00134.0(
][

]][[ +

==

=

a

a

K
OHHC
OHCHK                                

 A= CH ][
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)4 – 1( جدول د ＄ينو ضعيفو تيزابو د ！و！ه ک５دو د ثابت قيمت 

 فارمولتيزاب
aK

 اسيتيک اسيد
232 OHHC 5108.1

COOHHC بنزوييک اسيد، 56 5104.6

 کاربونيک اسيد
132 K,COH 7103.4

 کاربونيک آيون
23 K,HCO 11106.5

HCOOH 4106.1 فارميک اسيد

 آيوديک اسيد
3HIO 1109.1

 فاسفوريک اسيد
143 K,POH 3105.7

 فاسفوريک آيون
242 K,POH 8108.6

 فاسفوريک آيون
3

2
4 K,HPO 12101

 ترای کلورواسيتيک اسيد
232 OClHC 1102

aK قيمت لوړ وي په هماغه کچه اړوند تيزاب قوي دي. ＇رنگه چ３ په پورتني جدول ک３  هر＇ومره  چ３ د
ليدل کي８ې، تراې کلورو اسيتيک اسيد قوي او مونو هايدرو فاسفوريک اسيد ډ４ر ضعيف تيزاب بلل ک８５ي. 
د القليو آيونايزيشن او د هغوی دتعادل ثابت هم د تيزابونو او د هغوی د تعادل ثابت غوندي دی او له عين３ 
قاعدې ＇خه پيروي کوي. طبيعي ده، هر＇ومره چ３  د القليو ايونايزيشن ثابت او لوړ وي، په هماغه کچه القلي 

غ＋تلي وي. د＇و ضعيفو القليو د ايونايزيشن ثابت قيمتونه  په )4 - 2( جدول کی ليکل شوي دي.
)4 - 2( شکل  د ＇و کمزورو القليو د انفکاک ثابت

)( فارمولالقلی bK

OHNH امونيا 23 + 5108.1

OHNHHC انيلين 2256 + 10106.4

OHHN هايدرازين 242 + 708.9 1

OHNHCH ميتايل امين 223 + 4105
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په اوبو ک３ د امونيا ايونايزيشن په الندې ډول ترسره ک８５ي: 
 + ++ OHNHOHNH 423

＇رنگه چ３ اوبه يو ډ４ر کمزوری الکتروليت دی، په ډ４ره ل８ه کچه ！و！ه ک８５ي، پردې بنس د اوبو غلظت 
 قيمت سره يو ＄ای ک７ی دی، 

bK ] د هغو د تعادل په ثابت ک３ ترې صرف نظر کوي او هغه ي３ د ]OH2
＇خه 

 داس３ 
bK نورې نايتروجن لرونک３ القلي －ان３ هم په ورته ډول په پام ك３ نيول ک８５ي. د پورتني کيميايي تعامل

＊ودل ک８５ي:
 
 [ ][ ]

[ ]3

4

NH
OHNH

Kb

+

=

COOHCH0.1M محلول ک３ ＇ومره دی؟  3
 مثال: د هايدروجن د ايون غلظت د

حل: د پورتن９ پو＊تن３ د حل لپاره، يعن３ د هايدروجن د ايون د غلظت د پيدا کولو لپاره، اړينه ده تر＇و پن％ه   
پ７اوه په پام ک３ ونيسو:

1 - د اسيتيک اسيد د ！و！ه ک５دو د تعادلي معادل３ ليکل: 
            + + 232232 OHCHOHHC                   

 د ＊ودونک３ اړيک３ ＊ودل.
aK 2 -  د

                             
 [ ][ ]

[ ]
5

232

222 108.1
+

×==
OHHC
OHCHKa

3 - د اسيتيک اسيد د لوم７ني غلظت په پام ک３ نيولو سره په هغه باندې د ！و！ه ک５دو د عملي３ له سرته رسولو 
＇خه د مخ３: 

           + + 232232 OHCHOHHC
OOM10.0 لوم７ی غلظت مخک３ له ！و！ه ک５دو ＇خه 

]  په  ] xH =+ 4 - د ！و！ه ک５دو د تعادل له حالت ＇خه وروسته د اسيتيک اسيد د غلظت ＊ودل،  که چ５رې
پام ک３ ونيول شي، ک５دای شي چ３ وليکل شي:

 + + 232232 OHCHOHHC              
OOM10.0  :مخکی د ！و！ه ک５دو غلظت 
x1.0   : د تعادل په حالت ک３ غلظت               xx                    
په   قيمتونه  غلظت  د  آيونونو  شوو  تفکيک  نا  او  ايونونو  شوو  تفکيک  د  اسيد  اسيتيك  د  چ５رې  که 
x  قيمت )د تعادل په حالت ک３ د تفکيک شوو ايونو غلظت( د تعادل  ]  ک３ معامله ک７و، د ][ ]

[ ]232

222

OHHC
OHCHKa

+

=

په حالت ک３ السته را＄ي:
)1.0( په پام ک３ نه نيول ک８５ي. x 1.0 په پرتله ډ４ر کوچن９ دی، په محاسبه ک３ د x  قيمت د ＇رنگه چ３ د
 

Lmolxx /103.1108.1
1.0

35
2

==  
 Effect)Ion Common  (The 4 – 5: د گ６ آيون اغ５زه  

الندې اړيکه د اسيتيك اسيد لپاره د تودوخ３ په يوه ！اکل３ درجه ک３ په پام ک３ ونيسئ: 
 [ ][ ]

[ ]232

232

OHHC
OHCHKa

+

=
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H,OHC+ اويا 232
د تعادل  کله چ３  ده.  وړ  کارولو  د  لپاره  غلظتونو  ！ولو  د  اسيد  اسيتيك  د  اړيکه  پورتن９ 

232 د غلظت د بدلون له کبله گ６وډ شي. د سيستم دوه نورې برخ３ خپل غلظت داس３ برابر وي چ３  OHHC
aK قيمت ثابت پات３ ک８５ي او بدلون نه مومي، د ب５لگ３ په تو－ه : که چ５رې ل８ ＇ه زياته اندازه د اسيتيت مالگه  د
 غلظت په محلول ک３ زيات８５ي 

232 OHHC H+ د ايون غلظت ل８ او د په تعادلي محلول ک３ ور زياته شي، نو د
چ３ د تعادل ثابت په خپل لوم７ني حالت ک３ پات３ ک８５ي. په سيستم ک３ د يو ايون زياتول چ３ په هماغه سيستم 
له شاملو ايونونو ＇خه له يو سره يو ډول وي، )) د گ６ ايون (( په نوم يا د８４ي،  په پورتن９ ب５لگه ک３ د اسيتيت ايون 
pH  دلوړولو المل ک８５ي،  H+ د ايون ل８ والی او د مخکني تعادل د  د گ６ ايون ډول دی. د دې آيون غلظت د
چ３ نوی تعادل  من＃ ته را＄ي، د ب５لگ３ په ډول: که چ５رې  سوديم اسيتيت په محلول ک３ ور زيات شي، د 

اسيتيت د ايون غلظت په تعادل３ محلول ک３ زيات８５ي، چ３ کيمياوي معادل３ په الندې ډول ＊ودل ک８５ي: 
 

232

32

OHC

OHC
+

+
+

+

NaOHNaC

HOHHC

232

232

که چ５رې د اسيتيك اسيد او د سوديم اسيتيت د ايونايزيشن معادلو ته په ＄ير سره پام وک７و، گورو به چ３ د 
هايدروجن د ايون غلظت ل８ او د محلولpH  لوړ شوی دی،که چ５رې د اسيتيك اسيد په محلول ک３ ورزيات 
شي کچه د سوديم اسيتيت مالگه تنظيم ک７ی شي، دpH د کن＂رول المل ي３ ک８５ي. په ډ４رو کيمياوي عمليو 

ک３ دpH د قيق کنترول خورا زيات اهميت لري، دpH د کن＂رول بنس گ６ ايون جوړوي. 
ايون زياتول دpH د قيمت د ＊کته ک５دو المل په محلول  اوبلن محلول ک３ د گ６  په  القلي  د يوې ضعيف３ 
OH غلظت او   په محلول کی زياته شي، د

3NH ClNH4 مالگه د
ک３ ک８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول: که چ５رې د

pH قيمت ！ي＂ي８ې:  همدارنگه د
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NH+
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OHNH
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4 – 6: په کيميايي تعادل ک３ محاسب３ 
ايون  د  اسيتيت  د  داس３ حال ک３ چ３  M1.0 محلولpH په  اسيد اسيتيك  د  او  H+ ايون غلظت  د مثال: 

M1.0  ته ورس８５ي ، محاسبه ک７ئ. غلظت وروسته د سوديم اسيتيت د زياتولو له کبله ،
حل: 

 
232 OHNaC   او

232 OHHC 1 - په لوم７ي سر ک３ د هغوی تعادلي معادله ليکو، بايد په پام ک３ مو وي چی
د ايونايزيشن کميت سره يو نه دی. د سوديم اسيتيت مالگه ډ４ره غ＋تل３ الکتروليت ده، بشپ７ ايونايز ک８５ي:

 1 -    + + 232232 OHCHOHHC                                                         
xxx1.0  : لوم７ی تعادلي غلظت - 2                           
LmolxLxmolLmolx  :دويم تعادلي غلظت - 3 /)1(//)1.0( +            
]  :  دريم تعادلي غلظت - 4                                ][ ]

[ ]
5

232

232 108.1
+

==
OHHC
OHCHka                   

 

5

3

108,1

108.1
)1.0
)1)((5

=

=

x
x

xx

 

 2
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X  سره ＊ودل شوې ده،  دا چ３ له اسيتيك اسيد ＇خه د اسيتات د ايون ！و！ه شوې کچه ډ４ره ل８ه ده او هغه په
X د جمع او تفريق کول د معادل３ په دواړو خواوو ک３ له پامه وغور＄ول شي: ک５دای شي چ３ د

 

[ ] ( )
75.5

108.1log108.1

108.108.1
1,0

66

65

=
==

==

pH
pHH

xx 1

 
6108.1 ته  8103.1 ＇خه H+ د ايون د غلظت د گ６ ايون له اغ５زې له امله له ＇رنگه چ３ ليدل ک８５ي د

！ي شوی دی. 
5108.1 دی.  3NH  د ايونايزيشن ثابت په اوبو ک３ د مثال: د

pH ترالسه ک７ئ.  M0.1 محلول OH د ايونونو غلظت او د امونيا د مرکب د الف ـ د
M0.1 محلول  ک３ محاسبه ک７ئ کوم چ３  )( د مرکب په 3NH pH  د امونيا OH د ايون غلظت او ب – د

ClNH  ورزيات شوی وي. 4
   mol1.0 په هغه ک３

حل: الف  
1 -  + +OHNHOHNH 423                                  
:xxx0.1  لوم７ی تعادلي غلظت- 2                                    
                       
 3 - [ ][ ]

[ ]
5

3

4 108.1
+

==
NH
OHNHKb

                             

 4 -   5
22

08.1
0.10.1
= 1x

x
x                                                    

                                    
                                                                  [ ] ( )

3 8.2
1 02.4lo g/1 02.4

1 02.41 01 81 08.1
33

3652

=
==

===

pOH
pOHLm o lOH

xx

                                
 14=+ pOHpH
 

62.11
62.1138.200.14

=
==

pH
pH

                
 +

4NH ) ！و！ه ک８５ي، نو د )%100 ClNH4 په اوبلن محلول ک３ په بشپ７ ډول 
د ب جز حل: ＇رنگه چ３

mol1.0 اندازه په محلول ک３ زيات８５ي: ايون د
                                                                   
:000.1   لوم７ی غلظت                                   
)  : لوم７نی تعادل  ) xxx0.1                                     
) : دويم تعادل  ) ( ) xxx .010.1 +                                      

               

 + ++ OHNHOHNH 423
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 ( )( )
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( )( )

[ ]

( )

26.10
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1.0
0.1

1.0
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xx

 4 - 7 : د امونيا په صنعتی توليد ک３ د کيمياوي تعادل د رعايتولو اهميت  
په ننني صنعت ک３ امونيا ډ４ره ارز＊تناکه ماده ده، چ３ د کيمياوي سرو په جوړولو، چاوديدونکو موادو او د 
نورو کيمياوي صنعتونو په برخوک３ ور＇خه کار اخيستل ک８５ي. کيمياپوهانو کو＊（ ک７ای دی چ３ دا ماده د 
نايتروجن او هايدروجن د مستقيم  تعامل په واسطه السته راوړي. لوم７نی عالم چی و ي３ کولی شول چ３ د 
 )(Haber نايتروجن او هايدروجن د مستقيم  تعامل په واسطه امونيا په الس راوړي، د جرمني عالم  هابر

دی؛ نو له دی کبله دا تعامل د هابر په نوم ياد８４ي. دا تعامل د تعادلي تعاملونو له ډل３ ＇خه دی:
 kcalHgNHgNgH 8,21,)(2)()(3 322 =+                     
 د توليد په عمليه ک３ سيستم ته ډ４ره تودوخه ورک７ل شي، تعادل کي０ لورته؛ يعن３ 

3NH که چ５رې د امونيا
وشي  کو＊（  توليدک３  صنعتي  په  امونيا  د  چ３  اړتياده  مومي،  بدلون  جوړيدو  په  گازونو   د 

2H 2N او د
ده  الزمه  لپاره  رسيدلو  د  ته  مطلب  دې  ترسره شي،  خوا  له ＊ي  بايد  ترډ４ره  لوري  تعادل  د  تعامل  د  تر＇و 
مشهوره   هابر  د  ک３  صنعت  په  شي.  ک７لی  ل８ه  کچه  تودوخ３  د  او  ډ４ر  فشار  باندې  سيستم  په  تر＇و  چ３ 
لپاره توليد  امونيا د زيات  د  تودوخه  لپاره ډ４ره مناسبه  توليد  او د دې  ده  )Pr( مروجه  ocessHaber عمليه
atm200 په شاوخواک３ ！اکل شوی دی. الندې جدول د فشار او تودوخ３ د درجو  Co500400 او فشار د
کميتونه چ３ په توليدي دستگاو ک３ د امونيا د توليد المل گر＄ي، په دې دستگاه ک３ دنايتروجن او هايدروجن 

د گازي شتون نسبت 1:3 دی. 
)4 – 3(: د فشار او تودوخ３ اغ５زه د امونيا د جوړ４دو په لوم７نيو موادو باندې

تودوخه په
 Co

د تعادل ثابت په
 22 Lmol

د امونيا د مولي سلنه په تعادلي مخلوط ک３
 atm10 atm100 atm1000

209650518298
4670.542580
7580.0140.5513

که چ５رې د امونيا د توليد تعامل په عادي تودوخه او فشار ک３ ترسره شي، نو زرگونه کلونه به ت５رشي تر＇و 
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C°500 پورې او  تعادل د امونيا د صنعتي توليد په لور جريان ومومي، خو د تودوخ３ د درج３ زياتوالی تر
17% په ل８ وخت ک３  atm200 پورې، تعادل ته چ＂کتيا ورکوي او د امونيا توليد  ＇ه نا＇ه اغيزمن فشار تر
)( چ３ مايع شوی نه ده، ب５رته د  3NH  چ３ تعامل ي３ نه دی ک７ی، گازي امونيا

2H 2N او ترسره ک８５ي؛ نو
)( د توليد عميله ترپايه سر ته رس８５ي.  3NH توليد ＇رخ ته وردننه کي８ې او په همدې الره د امونيا

1868)- (1934  د کارل بوش په نوم بل عالم سره يو＄ای د نوبل جايزه  آلماني مشهور کيمياپوه فرتس هابر
په1918  کال ک３  تر السه ک７ه، دوی امونيا د نايتروجن او هايدروجن د گازونو د تعامل له امله السته راوړه.  
المانيانو په1913  کال ک３ امونيا السته راوړه او د هغ３ ＇خه ي３ چاوديدونکي توکي جوړک７ل چ３ د هغوی 

لپاره په لوم７ي ن７يوال جنگ ک３ د کامياب３ اميد بخ＋ونکی وو.د امونيا د جوړيدو 
لپاره د نايتروجن گاز د مايع هوا د پرله پس３ تقطير په واسطه او هايدروجن ي３ د تود 

سور شوي کاربن ＇خه د اوبو د ب７اسونو د ت５رولو په واسطه الس ته راوړ: 
                                       )()()()( 22 gHgCOsCgOH ++  
همدارنگه هايدروجن ک５دای شي چ３ د خامو نفتو دپرله پس３ تقطير په واسطه 

په الس راوړل شي. 
atm350 فشار او د اوسپن３ د اکسايد  ، Co550 په صنعت کی امونيا د تودوخ３ په

  کتلست په شتون ک３ السته راوړل ک５دای شي. 
32OAl MgO  او يا

د څلورم څپرکي لن６يز 
�tډ４رزيات کيمياوي تعاملونه چ３ په طبيعت ک３ تر سره ک８５ې، رجعي ب５رته گر＄يدونکی دي. 

�t تعادل په فزيکي عمليو اوکيميايي تعاملونو کی ترسره ک５دالی شي. 
�tد ب７اس ک５دو په پايله ک３ په لوم７ي سر د اوبو ماليکولونه د ب７اس په ډول چ３ گاز هم ورته ويل ک８５ي د سرپ＂و 
لو＊و فضا ته دننه کي８ې او د يو ！اکلي وخت په تيريدو يو له بل سره ！کرکوي او ب５رته متراکم کي８ې چ３ په پايله ک３ بيا 

په مايع بدلي８ي. 
�tپه کيمياوي تعادل ک３ د ليدلو وړ او رو＊انه معتبر شواهد د تعادل حالت ترسره ک５دو ک３ نه ليدل ک８５ي، 

دا حالت د خپل سره بدلونونو په پايله ک３ من％ته را＄ي. 
تناسب  مستقيم  سره  کتل３  فعاله  د  هغه  د  چ＂کتيا  تعامل  د  يوجز  د  کوونکو  تعامل  د  ک３  تعامل  په  �t

لري.
�tد چ＂کتيا او د غلظت د ثابتولو مساوي والی تر هغه وخته پورې په خپل ＄ای ک３ پات３ ک８５ي، چ３ 
کوم عامل تعادل گ６وډ نه ک７ي. اغيزمن عوامل د غلظت بدلون، فشار، دتودوخ３ درجه اوکتلست دي چ３ 

د تعادل د گ６وډيدو المل گر＄ي. 
�tکه چ５رې کوم عامل د يو سيستم د تعادلي حالت د گ６وډيدو المل شي، سيستم په هغه لور خو＄ي 
چ３ د مزاحم له عمل سره مخامخ نه وې او د هغه اغ５زه ل８ او يا ي３ لرې ک７ي. په دې ترتيب په ياد شوي 

سيستم ک３ يو نوی تعادل من＃ ته را＄ي.  

فرتس هابر
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�tتيزاب، قلوي او مالگ３ په اوبلن محيط ک３ تعامل کوي، په اوبلن محيط ک３ دا مرکبونه ！و！ه ک８５ي اود 
هغوی ترمن＃ مخامخ کيمياوي عمل د تعاملونو المل گر＄ي.   

يو ډول  يو سره  ايونونو ＇خه د  له شاملو  په هماغه سيستم  ك３  ايون زياتول چ３  يو  �tپه سيستم ک３ د 
وي، گ６ ايون په نوم يا دي８ي.  

 د توليد په عمليه ک３ سيستم ته ډ４ره تودوخه ورک７ل شي، تعادل کي０ لوري ته يعن３ 
3NH �tکه چ５رې د

2H  د گازونو په جوړيدو بدلون مومي.  او 2N د
د څلورم څپرکي پوښتن３

Co270 پورې تودوخه ورک７ل  312dm حجم ولري، تر  يوه ！اکل３ کچه په يو لو＊ي ک３ چ３
5PCl      1 -  د

 )()()( 235 gClgPClgPCl + شوې ده:
 

2Cl  mol32.0 molPCl او 32.03 , molPCl 21.05
که چ５رې په لو＊ي ک３ د تعادل په حالت ک３

پات３ شوي وي، د تعادل ثابت  ي３ محاسبه ک７ئ. 
CK=040.0 دی  جواب:

 2 - الندې تعادلي معادل３ په پام کی ونيسئ:                                                        

n e g a tiv eHC HC HgHgC HC HIV
n eg a tiv eHgSOgOgSOII I

p o s itiv eHgH IgIgHII
p o s itiv eHgOgOI

=+=
=+

=+
=

,)()()(
,)(2)()(2)(

,)(2)()()(
,)(2)(3)(

33222

322

22

32  

الف -  د تودوخ３ ددرج３ زياتوالی، کيمياوي تعادل کوم لورته بدلوي؟ 
ب- له پورتنيو معادلو ＇خه د کوم３ يوې تعادلي حالت د مجموعي فشار د زياتوالي په جريان ک３ بدلون نه 

کوي؟ 
 3 - دHI يومول د تودوخ３ په ثابته درجه ک３ په يو لو＊ي ک３ اچول شوی دی، د تعادل د حالت د ترسره 
 محاسبه ک７ئ. 

CK mol01 ايودين په لو＊ي ک３ تشکيل شوی دی، تعادل ثابت ي３ ک５دو وروسته  و مومئ چ３
. 0125.0=CK جواب:

4 - د لي شاتليه قاعده بيان او د هغه صنعتي کارون３ ＄ايونه معرفي ک７ئ. 
A ＇لور موله مصرف شوي چ３  2)(2)()(  گازي تعادل په پام ک３ ونيسئ؟ د gCgBgA + - 5

mol0.1 په فالسک ک３ جوړشوی دی، د تعادل ثابت ي３ محاسبه ک７ئ.  د C مرکب
6 - د الندنيو ＄ينو تيزابو د ايونايزيشن ثابت درک７ل شوی دی: 

         )(104.6 5 acidBenzoic )a      بنزوييک اسيد 
     4105.4         )( acidNitrous )b      نايترس اسيد      

            4106.1         )( acidFormic )c      فارميک اسيد     
           2101.1        )( acidChlorous )d     کلورس اسيد     

 9101.2    )( acidsHypobromou )e    هايپوبرومس اسيد 

negative
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ورک７ل شوي تيزابونه د قوت د زيات وال３ پربنس ډ لبندي ک７ئ.
و！اکئ                 ک３  M5.0 محلول  په اسيد  پروپانوييک  د   غلظت 

253 OHHC HOHC+ او ,253
-  7

.) 5104.6=aK (
الندې  د  او  ونيسئ  ک３  پام  په  معادله  کيمياوي    heatgCOgOgCO ++ )(2)()(2 22

-  8
فکتورنو اغيزې پردې معادلي باندې رو＊انه ک７ئ. 

A- د کتلست استعمال
B- د تودوخ３ د درج３ زياتوالِِِِِي  

C– د تعامل د لو＊ي د حجم ل８ والی 
9 - الندې کيمياوي معادل３ د هغوی د تعادلو له ثابتونو سره د رک７ل شوي دي:

                      4
2 109,4,)()()()(

1
×=++ CKlOHaqCNaqOHaqHCN

 14
2 100.1,)()()(

2
=++

CKlOHaqOHaqH            
د الندې معادل３ د Kc قيمت د پورتنيو قيمتونو په پام کی نيولوسره محاسبه ک７ئ:

          )()()( aqCNaqHaqHCN + +                 
10_ رجعي او غير رجعي تعاملونه ＇ه ډول تعاملونه دي؟ هغه تجربه و＊يئ چ３ تعامل ي３ رجعي وي.

MHCHO ＇خه جوړک７ئ، د محلول حجم  05.0,2
او   

2NaCHO   mol02.0 له يو محلول   _11
H+ د ايون غلظت په محلول  يوليتر دی ، فکر وک７ئ  چ３ د محلول په حجم ک３ هي＆ بدلون نه دی راغلی، د

   4106.1=aK کی محاسبه ک７ئ. 
ک５دل ！و！ه  ک３  محلول  M5.0 په    ( )253,Pr OHHCacidopanoic اسيد  دپروپانويک   _12

72.0% دي، د دې تيزاب د ！و！ه ک５دلو ثابت ＇ومره دی؟ 
pH او    100% جالوالی ترسره شوی دی، 13_ فرض ي３ ک７ئ چ３ په الندې درک７ل شوو محلولونو ک３

pOH ي３ محاسبه ک７ئ:
 

2
4

42

3

)(104)001.0)

1.0)03.0)

OHCaNdSOHNb
NaOHNcHNOMa

14_ د الندې جدول تش ＄ايونه په اړوندو ＄وابونو باندې ډک ک７ئ:

] تيزاب يا القلي ] LmolH /+ [ ] LmolOH / pH pOH

 x 7100.1

 NaOHN01,0

 x 4100.7

 x 412
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د تيزابو او القليو اوبلن محلولونه

ساينس پوهانو په ډ４رو پخوا وختونو ک３ د کيمياوي تجربو پربنس د تيزابو، القليو، د هغوی د خواصو 
سره بلدتيا تر السه ک７ې ده، کشف  ک７ی ي３ ده چ３ تيزاب تريو خوند لري، د ＄ينو ＊ودونکو رن， ته 
)  کلمه د التين３  )acid بدلون ورکوې، د بيل／ی په ډول: د شنه لتمس رن，  په سور بدلوي. د تيزاب
Aciduc)( ＇خه اخ５ستل شوی ده او د اسيدوس د کلمی لغوي معنا  ))تريو(( دي.  کلم３ اسيدوس
القلي مرکبونه تريخ خوند لري او د القليو اوبلن محلول ＊وينده  حس ک８５ي . د القلي)base (کلمه د 
) چ３ د ل８ والي او کموالی معنا لري، اخيستل شوي ده، په ر＊تيا، کله  )debaseپخوان９ ان／ليسی کلمی
چ３ تيزاب او القلي په يو ！اکلي نسبت يو له بل سره مخلوط شي، قلوي د تيزابونو کچه په اړوند اوبلن 
) کلم３ سره سمون لري. په دي ＇پرکي ک３ زده کوو چ３  )debaseوي نو له همدي محلولونو کی ！ي

تيزاب او القلي پوهانو ＇ه رن／ه تعريف ک７ي دي او يو له بل ＇خه ＇ه توپير لري؟ 
pH ＇ه مفهوم لرې؟ د  ＇ه ډول کوالي شو کمزوري او قوي تيزابونه او القلي يو له بل ＇خه جال ک７و؟

bk  ＇ه رن／ه محاسبه ک８５ي ؟ ak او  ، pH تيزاب او القليو د اوبلنو محلولونو

پنځم څپرک３
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5 – 1 : د تيزابو او القليو تعريف 
1 – د تيزابو او القليو تعريف د سوانت ارهينيوس )Svant Arrhenius( له نظره 

په تيرو زمانوک３ کيمياپوهانو د تيزابو او القليو خواص د هغوی د ماليکولي جوړ＊ت او ترکيب له مخ３ ک７ی 
دي. د ارهينيوس د نظري３ پربنس، تيزابونه هغه مرکبونه دي، چ３ د هغوی په اوبلن محلول ک３ د هايدروجن 
 ( )OH )( او القلي هغه مرکبونه دي چی د هغوی په اوبلن محلولونو کی د هايدروکسايد ايون    +H ايون
Cl په  H+ او  په اوبو ک３ حل شي د توليدي８ي؛ د بيل／３ په ډول: که چ５رې د هايدروجن کلورايد －از 

Cl  هايدريشن شوي ايونونه توليدي８ي: H+ او ايونونو سره جالک８５ي يا په بل عبارت د
 

( ) ( ) ( )aqClaqHgHCl
O2H

+ +  
) په نوم  )AcidicHydrochlor HCl ( اوبلن محلول د هايدرو کلوريک اسيد  د هايدروجن کلورايد )

HCl ( ډ４ر غليظ اوبلن محلول %37 په شاو خواك３ ده. ياد８４ي. د )
هايدروکسايد سوديم  چ３  کله  ده،  بيل／ه  يوه  القليو  د  ارهينيوس  ) د  )NaOH هايدروکسايد سوديم 
OH  په آيونونو جالک８５ي:  + او 

Na３په اوبو ک３ حل شي، له اوبو سره د تعامل په پايله ک ( )hydroxideSodium
               ( ) ( ) ( )aqNaaqOHsNaOH

O2H
++

) دنظر پربنسټ  )LowryBronsted 2 – د تيزابو او القليو تعريف د برونسټي６ – لوري
پوه  کيميا  ان／ليسي  ) او  )BronstedJohannes برونس＂ي６ کيمياپوه جوهانس  ډنمارک３  کی  کال  په1923  
الکترون３  له  هغوی  د  تعريف  بشپ７ه  او  جامع  لپاره  القليو  او  تيزابونو  ) د  )LowryasT hom لوري توماس 
او ماليکول３ جوړ＊ت په پام ک３ نيولوسره وړاندې ک７، د برونس＂ي６- له لوري د تعريف پربنس ！ول پروتون 
د تو－ه:  په  بيل／３  د  دي؛  عبارت  ＇خه  القليو  له  توک３   اخيستونکي  پروتون  او  تيزاب  توک３  ورکوونکي 
 HClتشکيلي８ي چی ( )+OHionHydronium 3, ) او اوبو سره د تعامل په پايله ک３ د هايدرونيم ايون )+H
) اخيستونکي توکه ده، د هايدرونيم آيونونه په پيچلي شکل )+H OH پروتون 2

) ورکوونکي او )+H پروتون   
او القلي  اوبه   پربنس نظري３  او  تعريف  د  لوري  برونس＂ي６–  + هم جوړ８４ي. د 

49OH + اويا
42 )( OHH

HCl تيزاب دي:
 ( ) ( ) ( )aqlCaqOHlOHgHCl ++ + )(32

                                            onHydroniumi

دا تعريف نه يوازې د اوبلنو محلولونو په چاپ５ريال ک３ نو له هغوى ＇خه د باندې هم د تطبيق وړ دی د بيل／３ 
3NH د －از سره د ＇ي７ن３ الندې ونيسو، －ورو چHCl３ پروتون  HCl  －از تعامل د په تو－ه: که چ５رې مون８ د
ده  اخستون ک３   پروتون 

3NH او ورکوونکی  نوHCl پروتون  3NH اخستی؛  او ورک７ی  له السه  )( ي３  +H
) جامده  )ClNH 4 چ３ د برونس＂ي６- لوري له نظره القلی عمل ي３ ترسره ک７ی  او په پايله ک３ ي３ د امونيم کلورايد

مال／ه جوړه ک７ې ده: 
                                    ( ) ( ) ( )sClNHgNHgHCl 43+
را ＊يي چ３  پراختيا  تعريف  د  القليو  او  تيزابو  د  برونس＂ي６  د  القليو مزدوجی جوړې:  تيزابو او  د 
اړوند  هغه  د  انيون  تيزاب  هر  د  دي.  توکي  اخيستونکي  پروتون  القلي  او  توک３  ورکوونکي  پروتون  تيزاب 
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غبر－ه)مزدوجه( القلي ده او که چ５رې يو تيزاب خپل پروتون د السه ورک７ي، د هغه اړونده مزدوجه القلی 
السته را＄ي. که چ５رې يو جوړه يزه القلي )مزدوجه القلی( د هايدروجن آيون جذب ک７ي، نو د هغه غبر－ه 

)مزدوج( تيزاب السته را３＄. 
د برونس＂ي６ د نظري３ پربنس  هر تيزاب مزدوجه القلي او هره القلي خپل مزدوج تيزاب لري؛ د بيل／ی په ډول: 
اسيتيك  د  ده.  القلي  تيزاب مزدوجه  O3H+ د 

O2H د او القلي  تيزاب مزدوجه  د   HCl CI آيون د د
COO3CH آيون دی، چ３ په الندې ډول ＊ودل ک８５ي: COOH3CH مزدوجه القلي اسيد

 +

++
..

|
H

HOH(aq):
..

..
O

||
:O:

C
|
H

|
H

CH
..

|
H

:OHH
..

..
O

||
:O:

C
|
H

|
H

CH

 

2acid1bas2base1acid

(aq)O3H(aq)COO3CHHOH(l)COOH(aq)3CH

e

+++

د مزدوج３ القلي فورمول تل د هايدروجن اتوم او يا يو يا ＇و منفي چارجونه لري، همدارن／ه د مزدوج تيزاب 
فورمول يو يا ＇و مثبت چارجونه لري. 

په پورتن９ معادل３ غبر－３ مزدوجه القلی او مزدوج تيزاب په 1 او 2  نمبر ＊ودل شوي دي. د اسيتيات ايون
COOH)3(CH مزدوجه القلي ده. د برونس＂ي６ تعريف مون８ ته اجازه  COO3(CH( د اسيتيك اسيد

راکوي چ３ تر＇و امونيا ته يو القلي مرکب ووايو، ＄که دا مرکب پرتون اخيستلی شي: 
 

+

+

+ :
..

..
OH

|
H

H
|
H

NH
..

|
H

:OHH
..

|
H

NH

O2H مزدوجه القل９ ده، په پام  OH  د 3NH د هغه مزدوجه القلي دی او + آيون تيزاب او د
4NH دلته

 +H ک３ ولرئ چی هغه اتومونه ک５دای شي د برونس＂ي６ القلي ومنل شي چ３ جوړه ازاد الکترونونه ولري او د
ايون په خپل ＄ان ون＋لوي.

په لن６ ډول که چ５رېNaOH ته پام وک７و، خيال به وک７و چ３ دا مرکب القلی نه ده؛ ＄که نه شي کوالی 
پروتون په خپل ＄ان ون＋لوي، ＇رن／ه چNaOH３ يو الکتروليت دی او د محلول په حالت په بشپ７ه تو－ه 
ايونايزيشن ک８５ي، دا چ３ يو قوي القلي او پروتون اخيستونکي په ب２ه ي３ عمل ک７ي؛ پردې بنس د برونستي６ 

يوه القلي ده:
 O(l)22H(aq)O3H(aq)OH ++

OH د －روپ شتون په  NaOH او نورو هايدروکسايدونه القلي بولو، نو په ر＊تيا چ３ مون８ د کله چ３ مون８
دوی ک３ خيال کوو کوم چ３ د ايونايزيشن ＇خه ي３ من＃ ته را＄ي.  

مثال: په الندې تعامل ک３ چ３ امونيا او دهايدروجن فلورايد تر من＃ ترسره ک８５ي، د تيزابو او القليو مزدوج３ 

 جوړې و ！اکئ: 
(aq)F(aq)4NHHF(aq)(aq)3NH +

+
+
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حل او پايله اخ５ستنه 
 F + په نسبت د هايدروجن يو اتوم او يو مثبت چارچ ل８ لري او همدارن／ه د

4NH 3NH د ＇رن／ه چ３
HF په نسبت د هايدروجن يو اتوم ل８ دی، خو يو منفی چارچ ي３ زيات دی؛نو پردې بنس  د هغوی  ايون له

مزدوج３ جوړي عبارت دي له : 
HF مزدوجه القلي  F د + مزدوجه القلي ,   2 -

4NH 3NH د - 1
تمرين : د تيزاب او القليو مزدوج３ جوړې په الندې تعامل ک３ و＊ايئ: 

 ++ OHHCNO2HCN

O3(H(  فورمول را＊يي چ３ دا ايون ديو ماليکول اوبو او له يو هايدريت شوي پروتون  + د هايدرونيم د ايون
＇خه جوړشوی دی او پروتونونه کوالی شي چ３ د اوبو له زياتو ماليکولونو سره يو ＄ای او پيچلي ماليکولونه 
+ وړاندې شي؛ خومون８ تل د هايدرونيم ايون په کار 

49OH + او
25OH جوړک７ي، د دوی بيل／ه ک５دای شی چ３

O3H+ ليکي .تل د محلولونو  H+ او يا وړو. د آسانتيا لپاره په محاسبو ک３ د هايدريت شوي ايون پر＄ای،
O3H+ ليکل شوي دي. H+ ايون يا د غلظت په ＊ودلو ک３ د

) د نظر پر بنسټ  )LewisNG .. 3– د تيزابو کار او القليو تعريف دګيلبرت نيوټن ليويس
په تيرو درسونوک３ د ت５زابونو او القليو خواص د برونس＂ي６ له نظره بيان شوی دي، د برونس＂ي６ له نظره د 

+ هايدروکسايد ايون او امونيا «دواړه» القلي دي: 

++ H
|
H

|
H

NHH
..

|
H

NHH

 
H

..

..
OHH

..

..
O:H ++

                                  
3NH او د دا ＄ان／７تياوې  لري،  الکتروني جوړې  ازادي  ورکوى،  له السه  الکترونونه  اتوم چ３  خوهغه 
OH او  نور توکوسره هم سمون لري چ３ د تيزابو او القليو لپاره د برونس＂ي６ د تعريفونو پربنس  شوي دي. 
G.N.Lewis)(  په نوم په1922 م کال د تيزابونو او القليو لپاره د الندې تعريف  امريکايي کيمياپوه د ليويس

وړاند４ز وک７: 
القل３ هغه توکي دي، چ３ کوالی شي خپل ازاده جوړه الکترونونه د السه ورک７ي او تيزابونه هغه توکي 
دي چ３ د نورو توکو ازاد جوړه الکترونونه ＄انته واخلي؛ د بيل／ی په ډول: د امونيا د پروتونيشن په عمليه 
ک３ د امونيا ماليکول د القلي په تو－ه عمل ک７ی دی چ３ دليويس تعريف سره سمون لري  او خپل جوړه 
H+ ته چ３ د ليويس له نظره د تيزاب په تو－ه عمل کوي، له السه ورکوي. د ليويس له  الکترونونه ي３ پروتون
نظره، د تيزابو او القليوتعامل چ３ د جوړه الکترونونو په اخيستلواو ورکولو ترسره ک８５ي ،د مال／ي او اوبو د 

من％ته راتلو المل نه －ر＄ي. 
 

baseacid

H
|

H

|
H

N
|
F

|
F

BFH
|

H

|
H

N:
|
F

|
F

BF +
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د ليويس له نظره، دالقليو او تيزابونو تعريف  نورو علماو 
د تعريفونو په نسبت ډ４ر په کار وړل ک８５ي، ＄که د القليو او 
تيزابونو دتعامل په جريان ک３ ＇و نور تعاملونه هم ترسره ک８５ي 
القليو په تعريفونو  او  چ３ دا تعاملونه د نورو علماو د تيزابونو 
ک３ شامل نه دي. د امونيا او بورون فلورايد تعامل د ب５ل／３ په 

تو－ه الندې －ورو: 
(B)  د عنصر اتوم  په نورولوستونوک３ مو وليدل چ３ د بورون

hybridesp2  لری؛ خود دی عنصر 3BF  ک３ په
2p تش اوربيتال د امونيا د ازادو جوړه الکترونونوپه 
واسطه ډک کي８ې؛ نو د ليويس د تعريف پر بنس د
 مرکب  يو تيزاب دی، سره له دې چ３ د هغه په 

3BF
ترکيب ک３ د ايونايزيشن وړ پرتون هم شته. د يادولو 
  په مرکب ک３ د نايتروجن 

33NBFH وړده دا چ３ د 
او بورون په من＃ ک３ يوه کواردينيشن اړيکه شته، چ３ 
 په مرکب ک３ د نايتروجن او بورون تر من＃ يوه 

33NBFH د
کواردينيشن اړيکه  شته.

)( دی، بوريک اسيد ) دا تيزاب کمزوری تيزاب دي چ３ د  33BOH د ليويس بل تيزاب بوريک اسيد
ستر－و په مني％لو ک３ ور＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي ( اوکسي اسيد دی چ３ دجوړ＊ت فورمول ي３ په الندی ډول دي:

H+ ايون نه ش３ جوړولی، د  په پام ک３ موونيس９چی بورونيک اسيد په اوبو ک３ نه ايونايزيشن کي８ې او د
اوبو او  بورنيک اسيد تعامل په الندې ډول ترسره ک８５ي: 

 (aq)H(aq)B(OH)O(l)H(aq)B(OH) 423
+++

 په دې تعامل ک３ چ３ د ليويس اسيد – قلوي تعامل دی، بوريک اسيد د هايدروکسايد ايون چ３ د اوبو له 
ماليکول ＇خه السته راغلی دی، جوړه الکترونونه اخلي کاربن ډاي اکسايد او اوبه د الندې معادل３ سره سم 

. 3222 COHCOOH + تعامل کوي
2CO د ليويس تيزاب دى، په راتلونكي پ７او ك３ د اكسيجن له اتوم  OH  د ليويس القلى او 2

 پر دې بنس
＇خه يو پروتون چ３ مثبت چارج لري جال كي８ي او په اكسيجن باندې چ３ د منفي چارچ لرونكى دى، ＄اى 

32COH  حاصلي８ي.  نيسي چ３ په پايله

                   فعاليت 
) چ３ يو عضوي اکسيجن لرونکی مرکب دی، د الندې کيمياوي معادل３ سره سم د فلزي سوديم  )Ethanol ايتانول 
) سره تعامل کوي، د تيزابو د تعريف په پام ک３ نيولوسره نوموړی مرکب د هايدروجن له ！ولو اتومونو＇خه کوم يو ي３  )Na

تيزابي هايدروجن دی؟  له دې بيل／３ ＇خه ＇ه پايله اخلئ؟
 ( ) ( ) ( ) ( )gHsONaCHCHsNalOHCHCH 22323 222 ++

 

H
..

..
O

:O:
|

|
H

B
..

..
OH

)5 - 1 ( شکل د ليويس د تيزاب – القليو تعامل )دامونيا تعامل د 
بورون ترای فلورايد سره( 
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لوم７ى مثال: په الندې تعاملونو ک３ د تيزاب او القلي نمون３ و！اکئ: 
 ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )lOHaqCOaqOHaqHCOb
aqFaqCOHaqHFaqHCOa

2
2
33

323

)
)

++
++

 
حل: د برونس＂ي６- لوري تعريف ته په پاملرن３ سره چ３ تيزاب د پروتون ورکوونکي توکي اوالقلي د پروتون 
) معادلو په دواړو خوا ک３  )b ) او )a اخيستونکي توکي په ＇５ر عمل کوي، په لوم７ي سرک３ د وړاندې شوو

بايدپروتون ورکوونکي او پروتون اخيستونکي و پيژندل شي. 
3HCO او     پروتون ورکوونکي دي.

32COH HF او د معادل３ په کي２ه خوا ک３ a) د معادل３ په ＊ي خوا ک３
F  د پروتون اخيستونکو له ډلو ＇خه دي، نو پردې بنس پروتون ورکوونکي او پروتون اخيستونکي ！اکلوي 

تيزاب او القلي په ن＋ه او نومونه ي３ د هغوی د فورمولونو الندې ليکو: 
 

( ) ( ) ( ) ( )aqFaqCOHaqFHaqHCO + 323

يوبل  له  القليو مزدوج３ جوړې  او  تيزاب  F  د  3HCO او همدارن／هHF او 32COH او په دې معادله ک３
سره دي. 

)  ته ورته د برونس＂ي６ – د تعريف په پام ک３ نيولو سره ک５دای شي  )a ) د معادل３ په اړه هم  ) b b)  دپورتن９   
وليکل شي چ３ : 

                           ( ) ( ) ( ) ( )lOHaqCOaqOHaqCOH 2
2
33 ++  

                                                          تيزاب              القلي                     القلي                  تيزاب

دويم مثال: په الندې کيمياوي معادله ک３ د تيزابو او القليو ډولونه او همدارنکه د اړوند القلي مزدوج تيزاب او 
د اړوند تيزاب مزدوجه القلي په ن＋ه ک７ئ:

 ( ) ( ) ( ) ( )aqOHaqNOlOHaqHNO 3222
+++

د برونس＂ي６ – لوري د تعريف پربنس د تيزاب او القلي د ډولونو د ！اکلو په اړه ＇رن／ه چ３ په پورتنيو مثالونو 
ک３ تطبيق شو، په دې مثال ک３ هم دا قاعده سمون لري:

                
 

( ) ( ) ( ) ( )aqOHaqNOlOHaqNOH +++ 3222

                                                               تيزاب               القلي                       القلي         تيزاب
OH القلي مزدوج تيزاب بلل ک８５ي. 2 OH+ د 3

2HNO تيزاب مزدوجه القلي او OH د 2
په پورتني مثال ک３

د يو ډول تيزابو او يو ډول القلي ＄ان／７تياوې په الندې ډول دي:

القلی                    تيزاب                         تيزاب               القلی

فعاليت: دالندې کيميايي تعامل معادله په پام ک３ ونيسئ: 
  ( ) ( ) ( ) ( )aqHCOaqHCNaqCNaqCOH 332 ++
د معادل３ په دواړو خواو ک３ تيزابونه او القلي ن＋اني ک７ئ او په همدې ترتيب و وايئ چ３ کوم تيزاب د القلي 

د مزدوج تيزاب په تو－ه د معادل３ په کي２ه خوا ک３ شتون لري؟ 
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OH  شتون د القليو يوازين９ بيل／ه نشي ک５دای:  1. القل９ يوه پروتون اخ５ستونک３ ماده ده، د
2.  تيزاب او القلي نه يوازې د ماليکولونو په ډول خنثی دي، خو د آيون په ډول هم دي. 

3.  د تيزابو او القليو تعاملونه يوازې په اوبلنو محلولونو پورې ت７ل３ او حصار ک５دای نه شي.
4.＄ين３ مواد د نورو تعامل کوونکو توکو د ＄ان／７تياوې په پرتله کولی شي چ３ هم د تيزابو په تو－ه او هم د 

القليو په تو－ه  عمل وک７ي.
5 – 2: د اوبو تيزابي او القلي خواص 

＇رن／ه چ３ پوهي８و،اوبه ＊ه حل کوونک３ ماده ده او له اوبو له ＊و خواصو ＇خه يو هم دا دی، چ３ هم د 
)( سره په تعامل ک３ تيزابي خواص او  3NH تيزابو په تو－ه اوهم د القلي په تو－ه ＄ان را ＊يي، اوبه له امونيا
COOH3CH سره تعامل ک３ دالقلي خاصيت ＊يي، خو د اوبو ايونايزيشن ل８ او په جزيي  دHCl  او

ډول ترسره ８４ې: 
 (aq)OH(aq)HO(l)2H ++

دې تعامل ته د اوبو خپل سره ايونايزيشن )auto ionization( وايي، د اوبو د تيزابي او القلي خاصيت د 
پوهيدلو لپاره، دا مرکب د ليويس د تعريف په چاپيريال ک３ ＇７５و او د هغه په خپل سر ايونايزيشن －ورو:

 

+

+

+ :
..

..
OHH

|
H

OH
..

|
H

:OHH
..

|
H

O:

 

1221

322 )(

basacidbasacid

OHOHOHOH + ++

د اوبو د تيزابو او القلي مزدوج３ جوړې عبارت دی له: 
OH  القلي               O2H تيزاب او

O3H+ تيزاب  ، 2 -
O2H القلي او - 1

OH د ايون جوړ＊ت. )5 – 2( شکل د اوبو ماليکولي مودل د ماليکولونو په من＃ تعامل کي د هايدرونيم او

په اوبلنو محلولونو ک３ د تيزابو– القلي －انو تعامل ک３ مو مطالعه ک７ل چ３ مهم کميت د هايدروجن د ايون له 
O3H+ په ب２ه ＊ودل ک８５ي. د ماليکولونو تر من＃ ي３ د ايونايزيشن د 

H+ اويا غلظت ＇خه عبارت دی او په
معادل３ د تعادل ثابت په الندې ډول دی:

 [ ][ ]
[ ]

[ ][ ]
[ ]OH
OHHK

OH
OHOHK cc

22

3 ,
++

==
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  ه نا ＇ه ثابت پات３ ک８５ي، پردې بنس＇ [ ]OH 2
＇رن／ه چ３ اوبه په ！ي＂ه کچه  ايونايزيشن او د اوبو غلظت

د دوو ثابتود ضرب حاصل، د دريم ثابت سره مساوي دی:
  [ ] [ ][ ]+== OHHKK wc O2H
wK د اوبو د ايوني غلظت د حاصل ضرب د ثابت په نوم يا د８４ي، چ３ په ！اکل３ تودوخه ک３   د تعادل ثابت

OH قيمت  السته را＄ي.  H+ او د   
] او ] mol/L710H =+ 55.5mol/L)( ايونايزيشن ک８５ي او په پايله ک３  C25o  ک３ يو ليتر اوبه د تودوخي په

] حاصل８５ي، نو:  ] mol/L710OH =

 [ ][ ] 1410mol/L710mol/L710OHHKw ==+=

  [ ][ ] 1410OHHKw =+=
OH لس ايونونه په يو ليتر اوبو ک３ پيداک７ئ، نو دوه کاله  )(  او ياد +O3H   +H که چ５رې وغواړئ چ３ د

H+  يو ايون په الس راوړئ. پرته له کوم ＄ن６ه کار وک７ئ، چ３ تر＇و د
C25o  ک３ پورتن９ اړيکه د تل لپاره صدق کوي: نوټ: په غيرې الکتروليت محلولونو او خالصو اوبو د تودوخ３ په

] وي،  ] [ ]+ > OHH ] وي، نوموړی محلول خنثی دی، خو که ] [ ]+ = OHH که چ５رې په يوه محلول ک３
 غلظت يو له بله مزدوج 

OH H+ او ] وي، محلول القلي دی. د ] [ ]+ < OHH تيزابي محلول او که
1410 دی. دي، د يو د غلظت په ل８ والي، د بل غلظت ډ４ري８ي ؛خو بيا  هم د دوی د ضرب حاصل

 د ايون غلظت به ＇ومره وي؟                             
OH M10 وي ، د 6H =+ مثال: که چ５رې

حل:                                                                           
 
 [ ][ ] 1410OHHKw =+=
 [ ] M810610

1410

H

1410OH ==
+

=

 غلظت محاسبه او په ！ولو محلولونو 
OH H+ او د پورتن９ محاسب３ پربنس کوالی شئ د ！ولو محلولونو د

ک３ ي３ په پام ک３ ونيسئ. 
M025.0 مولره دی په نوموړي محلول   د ايون غلظت

OH مثال: د خالص３ کورن９ امونيا په محلول ک３ د
] د ايون غلظت محاسبه ک７ئ.  ]+H ک３ د

] دى، نو:    ][ ] 1410OHHKw =+=  حل: ＇رن／ه چ３
[ ] [ ]

12104.0
0.025

1410

OH

1410H ===+

                                                      
]  دی، د محلول محيط قلوي دی. موږ په تيرو درسونوک３ د اوبو او  ] [ ]+ < OHH نظريه: ＇رن／ه چ３ 

امونيا په تعامل ک３ دا مطلب مطالعه ک７ی دی. 
 د ايون غلظت دHCl په محلول ک３ محاسبه ک７ئ که چ５رې په هغه ک３ د هايدروجن د ايون 

OH تمرين: د
M3.1 مولر سره مساوي وي.  غلظت د
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pH د تيزابيت معيار)اندازه(   :3 – 5
له   بنس پردې  نو  اوبلنو محلولونو ک３ ډ４ر کوچن９ د،  په  ايونونو غلظت   د 

OH H+ او ＇رن／ه چ３ د
هغوی ＇خه کاراخيستل ستونزمن دی.

 د حياتي کيميا ډنمارکي پوه زارين سن Sorensen)(   په1909  کال ک３ د يو ډ４ر＊ه ت７ون وړانديزوک７ چ３ 
pH دی: هغه

pH  )د محلولونو د هايدروجن د ايون وړتيا( د هايدروجن د ايون د غلظت )مول په يوه ليتر ک３( منفي لو－ارتم 
قيمت د هايدروجن د آيون وړتيا(pH) په يو محلول ک３ ده:

  [ ] [ ]+=+= HlogpH,O3HlogpH
pH  ثابت  د هغه د مقداري کميت ＇خه عبارت دي. د يو محلول

H+  ＇و واحده تر 14 واحدونو پورې  بدلون کوي . pH  واحد نوټ: په ياد ولرئ چ３ د
pH په محلولونو ک３ د هايدروجن د ايون د غلظت د ＊ودلو ډ４ره ساده  C25o  ک３ ＇رن／ه چ３ دتودوِخ３ په

الره ده پردې بنس  د غلظت د هر واحد په واسطه ！اکل ک５دالی شي: 
   [ ] 7pHM710H <>+ , په تيزابي محيط ک３

  7,10][ 7 >>+ pHMH په القلي محلول ک３ 
    [ ] 7pHM710H ==+ ,

په خنثی محلول ک３ 

pH  ج／والی ډ４ر ل８ دی. په ياد ولرئ چ３ د محلول د
pH  0.30- دی.  HCl محلول M0.2 مولره pH  منفي دی؛ د ب５ل／３ په ډول د د يو غليظ تيزابي محلول

 ( )53 meter -(pH(  أل３ په واسطه ！اکل ک８５ي، چ３ په  pH  متر pH  محلولونو په البراتوارونو ک３ د 
pH  کميتونه په ) 5 - 1( جدول ک３ ＊ودل شوي دي.  شکل ک３ ليدل ک８５ي، د ＄ينو اړونده محلولونو د

  OH pH  ته ورته دی او د هايدروکسايد  د ايون د غلظت pOH  ) هايدروکسايد د ايون د غلظت توان(
له منفي  لو－ارتم ＇خه عبارت دی، نو د دې تعريف پر بنس ليکالی شو چ３: 

 [ ]OHlogpOH =

اوس د اوبو د ايوني غلظت د ضرب د حاصل ثابت ته په کتو سره ليکالی شو چ３:
 [ ][ ] 1410+ == OHHKw د پورتن９ معادل３ د دواړو لورو منفي لو－ارتم السته راوړو: 
 [ ][ ] 1410loglog + =OHH

 
 
 [ ] [ ]

[ ] [ ] 00.14loglog
00.14loglog
=+

=
+

+

OHH
OHH

pOH   د تعريف پر بنس ليکالی شو چ３:  pH او د
 14.00pOHpH =+

OH  د غلظت ترمن＃ اړيکه رو＊انه کوي او د هغوی د پيدا کولو بله  H+  او  پورتن９ معادله موږ ته د 
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الره را＊يي.

pH  5 - 1( جدول د ＄ينو  معمولي محلولونو(
pHنمونهpHنمونه

7.0خالص３ اوبه 1.0 2.0-د معدې عصاره 
7.45-7.35وينه2.4د ليمو اوبه 

7.4او＊ک３ 3.0سرکه
10.6دملک مگنيزيم ＄و＊ا3.2د انگورو اوبه 

11.5کورن９ امونيا  3.5د نارنج اوبه
 الس 4.8 7.5-ادرار

32COH  سره تعامل کوې او
2CO په هوا ک３ اوبه د

ته را＄ي. 5.5د باران اوبه
6.9-6.4دخول３ اوبه )لعاب(

6.5شيدې
pH ل８ والی ( په پايله ک３ د ايتايل  ＇ر－ندونه: په يو محلول ک３ د هايدروجن د ايون د غلظت د زياتوالي ) د

الکول يوه برخه په اسيتيك اسيد تبديل او اکسيجن ماليکول د ايتايل الکول سره تعامل سرته رسوي. 
عملي تمرين: نايتريک اسيد د درملو او چاوديدونکو موادو په توليد او فلتر ک３ په کار وړل ک８５ي، که چ５رې 

pH  ي３ الس ته راوړئ.  M76.0 مولره وي، د هغه د هايدروجن د ايون غلظت
82.4 دی، د دې اوبو د  ، pH لوم７ی مثال: د امريکا په شمال ختي％و سيمو ک３ د باران د！ولو شوو اوبو

هايدروجن د ايون غلظت پيدا ک７ئ. 
حل: او پايله اخ５ستل: 

                            
 [ ]

[ ]+=

+=

Hlog4.82

HlogpH

pH - متر )5 - 3 ( شکل  
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د معادل３ د دواړو خواو د انتي لو－ارتم د نيولو وروسته حاصلي８ي چ３:
  [ ] M5101.5M4.8210H ==+

 
د ] به  ]+H  بنس پردې  دی،  ترمن＃   5 او    4 د    pH اوبو د  باران  د  چ３  ＇رن／ه  څرګندونه: 

M510410 ترمن＃ شتون ولري چ３ دمنلو وړدی. 
5 – 4 : دتيزابو او القليو قوت 

قوي تيزاب قوي الکتروليتونه هم دي چ３ د اقتصادي موخو لپاره له هغوی ＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي او ＇رن／ه 
چ３ په )5 - 4( شکل ک３ ليدل ک８５ي، په بشپ７ه تو－ه په اوبو ک３ ايونايزيشن ک８５ي، ډ４ر قوي تيزاب د معدني 
د  تيزابو  معدني  قوي   د 

4SO2H
 او

4HClO ، 3HNO ، HCl ډول: په  ب５ل／３  د  دي؛  ډولونو＇خه  له  تيزابونو 
ډولونو ب５ل／３  دي:

 (aq)Cl(aq)O3HO(l)2HHCl(aq) +++

 (aq)3NO(aq)O3HO(l)2H(aq)3HNO +++

          (aq)4ClO(aq)O3HO(l)2H(aq)4HClO +++

 (aq)4HSO(aq)O3HO(l)2H(aq)4SO2H +++

 دوه پروتوني تيزاب دی، خو  يوازي يو پروتون ي３ جال ک８５ي، چ３ په پورتن５و 
4SO2H په ياد ولرئ چ３

دې  دي.د  شوي  رو＊انه  ک３   کر＊و 
ستونزوسره  په  پروتون  دويم  تيزابو 
ايونايزيشن ک８５ي. تيزابونه په بشپ７ه تو－ه 

نه ايونايزيشن ک８５ي.
تعاملونو  ب５الب５لو  د  القليو  او  تيزابو  د 
د  چ３  شي  ک５دای  الرې،  له  پرتل３  د 
تيزابونو او القليو د  پرتل３ جدول، د )5 - 2( 

جدول په شان ترتيب ک７ل شي: 
HF )＊ي لورته(. 5 - 4 شکل د قوي ت５زابو د ايونايزيشن کچه: لکهHCl )کي０ لوري ته(
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 )5 - 2(  جدول د تيزابو او القليو نسبی پرتله 
تيزابالقلی مزدوج

 )(4 ioneperchloratClo )(4 acidperchloricHClO

 )( ioniodidI acid)c(hydroiodiHl

 (bromBr )bromide ion( acid)ic(hydrobromHBr

 )( ionchloridCl acid)ric(hydrochloHCl

 )ulphateion(hydrogenS4HSO acid)(Sulphoric4SO2H

 n)(Nitrateio
3

NO acid)(Nitric3HNO

 (water)O2H ion)(hydroniumO3H
+

 
(Sulphatei4SO

2
)Sulphate  ion( 

)ulphateion(hydrogenS4HSO

 n)(fluoridioF acid)ric(hydrofluoHF

 )(2 ionNitriteNO acid)(Nitrous2HNO

 )( ionFarmateCOOH acid)OOH(farmicHC

 )(3 ionacetateCOOCH acid)OOH(acetic3CH

 
(ammonia)3NH

 ion)(ammonium4NH+

 (cyanateioCN )Cynaide  ion( acid)yanicHCN(hydroc

 (ammonia)NH3
 ion)(ammonium4NH+

 ( ) ( ) ( ) ( )aqOHaqCllOHaqHCl +++ 32

الی
ياتو

ت ز
د قو

وي 
د قل

اب
  تيز

وی
ق

اب
  تيز

ف 
ضعي

الِی
ياتو

ت  ز
ي قو

يزاب
د ت

              تيزاب                     القلي                              القلي                 تيزاب
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دا چ３ د تعامل رجعي توب  ډ４ر ل８ دی، نو د هغه د رجعي توب حالت وکتور په معادله ک３ ＊ودل شوی 
HClقوي تيزاب  نه دی، يا په بل عبارت، تعامل ل８ ＇ه په بشپ７ ډول ＊ي لورته ترسره ک８５ي او ويل ک８５ي چ３
دی، د دې سره هم چ３ تعامل ل８ ＇ه  په بشپ７ه تو－ه ترسره کي８ې، خو بيا هم  د رجعي توب حالت ي３ په پام 
OH+ تيزاب ＇خه  د پروتون اخيستلو له کبله  د يو  القلي   3

Cl ايون له ک３  ونيسئ، په رجعي حالت ک３ د
په  تو－ه  عمل کوي. 

5 – 4 – 1 : قوي او کمزوری تيزاب 
 +OH 3

د تيزابونو او يا القليو په هکله د قوي اوضعيف اصطالحات په پرتليز ډول په کار وړل ک８５ي، خو د
ايون په پرتليز ډول ل８ ＇ه قوي تيزاب دئ. 

) ايونايزيشن )Ionziation( په اوبو ک３ د بيل／３ په تو－ه د دې موضوع  )232 OHHC د سرک３ دتيزابو
په اړه د ＇７５ن３ الندې نيسو: 

 ( ) ( ) ( ) ( )aqOHaqOHClOHaqOHHC +++ 32322232

1% په  232 د OHHC M1.0 د د ک３  محلول  يو  په  چ３  کوي،  ＊کاره  ازماي＋ت  البرتواري  او  تجرب３   
OH+ په پرتله ډ４ر کمزوري  3

 د
232 OHHC شاخوا ک３ د هغه ماليکولونه ايونايزيشن ک８５ي، دا پايله ＊يي چ３

تيزاب دي.
هغه  د  چ３  －ورئ  وبه  ونيسئ،  ک３  پام  په  سره  M1.0 غلظت  په هم   HF محلول  د تاس３  چ５رې  که 
) ک８５ي، نو په دې صورت ک３  )dissociate3% په شاواخو ک３ په اړونده اوبلن محلول ک３ جال ماليکولونه د
 په نسبت ډ４ر قوي تيزاب 

232 OHHC OH+ په نسبت ډ４ر کمزوری تيزاب دی، خو د 3
ويل ک８５ي چHF３ د

دی،په پای ک３  نو تاس３ ＇لور ډوله پورتني تيزاب د غ＋تلتيا پربنس په الندې ډول درجه بندي کوالی شئ: 
 

2323 OHHCHFOHHCl >>> +

Cl او نورو القليو ک３ هم تطبيق ک７ئ، په  OH او 2
 همدارن／ه ک５دای شي چ３ دا شان پرتليز جريان په

ر＊تيا چ３ غ＋تلي القلي د کمزورو القليو په نسبت پروتون په اسان９ سره په خپل ＄ان باندې ن＋لوي، د اوبو د 
Cl آيون په نسبت  پروتون په ډ４ر  Cl د ايون په نسبت ډ４ره ده؛ په دې معنا چ３ اوبه د قلوي والي غ＋تلتيا د
Cl د پروتون د ډ４ر جذب  Cl د پروتون د جذبولو خاصيت ل８ دی )که چ５ري اسان９ سره اخ５ستلی شي. 
او اخ５ستلو ميل درلودلی، نوHCl نه شو کوالی چ３ خپل پروتون په اسان９سره له الس ＇خه ور ک７ي( نو 
OH+ ( غلظت د تعامل  3

Cl او له همدې کبله تعامل په بشپ７ ډول ＊ي لورته ترسره ک８５ي او د محصوالتو )
کوونکو توکو د غلظت په نسبت ＇و ＄لي ډ４ر دی: 

 )()()()( 32 aqOHaqCllOHaqHCl ++

 5 – 4 – 2 : قوي او کمزوری القلي 
تجرب３ ＊يي چ３ تعامل د کمزورې القلي د جوړيدو په لور پر مخ ＄ي. د تعاملونو د پرتل３ په واسطه ،د القليو 
ب５الب５ل３ جوړې، د تيزابونو په شان د قوت پر بنس درجه بندي کوالی شو، دا چ３ تيزاب خپل يو پروتون په 
آسان９ سره له السه ورکوي؛ همدارن／ه ويلی شو چ３ د قوي تيزابو مزدوجه القلي کمزورې ده او په آسان９ 
سره پروتون اخ５ستلی  نه شي؛ نو په دې بنس ويلی شو چ３ِ غ＋تلي تيزابونه د کمزورو مزدوجو القليو لرونکي 
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    ضعيف تيزاب    ضعيفه القلي       غ＋تلي القلي  غ＋تلی تيزاب

دي او غ＋تل３ القلي د ضعيف مزدوجو تيزابو لرونک３ دي. تاس３ له ) 5 – 2 ( جدول ＇خه په －＂ه اخ５ستن３ 
د يو ډول تيزاب او القلي د تعامل لوری وړاندوينه کوالی شي. د يو قوي تيزاب او يوې قوي القلي د تعامل 
لوري تل د کمزوري تيزاب او کمزورې القلي په لور جريان پيداکوي. د مخکني تعامل بيا ليدل او ليکل دا 

مطلب په ثبوت رسوي: 
 )()()()( 32 aqOHaqCllOHaqHCl ++

مثال: د الندې تيزاب او القلي تعامل په پام ک３ ونيسئ: 
 ( ) ( ) ( ) ( )aqCNaqHSOaqHCNaqSO ++ 4

2
4  

وواياست چ３ تعامل په کوم３ خواته زياتره ترسره کي８ې؟
4HSO د دوو تيزابو غ＋تلتياوې يو له بل  HCN او حل: که چ５رې تاس３ د ) 5 – 1 ( جدول په پاملرن３ سره د
 په پرتله کمزوری تيزاب دی او همدارن／ه د   القلي

4HSO سره پرتله ک７ئ، په الس به راوړئ چHCN３ د
Cl په پرتله يوه ډ４ره ضعيفه القلي ده، له دې کبله تعامل په نارمل ډول له ＊ي لور ＇خه کي０ لوري  4HSO د

ته جريان مومي: 
 ( ) ( ) ( ) ( )aqCNaqHSOaqHCNaqSO ++ 4

2
4                                                

                                               غ＋تلي القلي     غ＋تلی تيزاب     کمزوری تيزاب          کمزورې القلي  
تمرين: د الندې تعامل دجريانلوری دشاملو تيزابونو او القليو د نسبي قوت د پرتل３ پر بنس و！اکئ، البته له 

)5– 1( جدول ＇خه به －＂ّه اخ５ستن３:
 ( ) ( ) ( ) ( )aqHSaqOHHCaqOHCaqSH ++ 2322322

 5 – 5 : د ضعيفو تيزابونو جال ک５دل 
اوبلنو  په  پروتيکAH چ３  مونو  تيزاب  کمزوري  دي،  کمزوري  تيزاب  ډ４ر  وليدل،  مو  چ３  ＇رن／ه 

محلولونو ک３ ايونايزيشن ک８５ي، مطالعه ک７و: 
 (aq)A(aq)OHO(l)HHA(aq) 32

+ ++
 په ډ４ر ساده شکل: 

 (aq)A(aq)HHA(aq) + +
 ＊ودل ک８５ي، د پورتني ايونايزيشن په تعامل ک３ په الندی 

aK د تيزابو د ايونايزيشن د تعادل ثابت چ３ په
ډول دى: 

  
 [ ] [ ]

[ ]HA
AOHK 3

a

+

=   اويا 
 [ ] [ ]

[ ]HA
AHKa

+

=  
 مقدار د کميت په واسطه ！اکل ک８５ي، په دې صورت ک３ 

aK AH تيزابي ＄ان／７تيا د د تودوخ３ په زياتوالي د
] غلظت زيات８５ي او د هغه د ايونايزيشن عمليه په ＊ه ډول ترسره ک８５ي، کمزوري تيزاب په بشپ７ ډول نه  ]+H د
aK ( ＊ودل شوى دی. په ياد ولرئ چ３ د  آيونايزيشن ک８５ي. )5 – 3( جدول د تيزابونو د ايونايزيشن ثابت )

تيزاب په اوبلنو محلولونوک３ د تعادل ثابت بنس＂يزفکتور دی. 
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C25o ک３:  )5 – 3( جدول د ＄ينو ضعيفو تيزابو او د هغوی د مزدوجو القليو د أيونايزيشن ثابت د تودوخ３ په
 

bKمزدوجه القلي 
aKجوړ＊ت

ماليکولي   
فارمول

دتيزابو  نوم

 1 11 01 .4
 F

 41 07 .1 FH HF
هايدروفلوريک 

اسيد

 1 11 02 .2 
2NO 4104.5 HONO = 

2HNOنايترس اسيد

 111 03 .3

 
558 OHC

 41 03 .0
 

3CH
||
O

CO
HO

//
O

C 
489 OHC

اسيتايل 
ساليسليک 

اسيد
)اسپرين (

 1 11 05 .9
 HCOO 41 01 .7

 

HO
||
O

CH
 H C O O Hفارميک اسيد

 101 01 .3

 
676 OHC

 51 08 .0 
686 OHC

اسکاربيک 
اسيد

 101 0.51
 COOHC 56

 51 06 .5
 

HO
//
O

C COOHHC 56
بنزوييک اسيد

 1 01 05 .6
 COOCH3 51 01 .8

 

HO

O
||
C3CH COOHCH 3

اسيتيك اسيد

 51 02 .0
 CN

 10104.9 NCH H C N
هايدرو 

سيانيک اسيد

 51 07 .7
 OHC 56 1 01 01 .3

 HO OHHC فينول56

په )5 – 3( جدول ک３ ليکل شوي تيزاب، د کمزورو تيزابو ډولونه دي، خو د تيزابي －روپونو ترمن＃ د تيزابي 
)  ＇ه نا ＇ه يو نيم ميليون ＄له  )4101.7=Ka   HF خواصو ډ４ر بدلونونه ليدل ک８５ي؛ د ب５ل／３ په ډول: د
 pH )109.4( ＇خه زيات  دي. کوالی شو چ３  د تيزابو د غلظت او يا له 10=Ka  Ka    HCN د
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Ka  او اصلي غلظت ي３ کوالی شو چ３ د تيزابي محلولونو د ！ولو اجزاو او د  ＇خه محاسبه ک７و. د تيزابو
pH او تعادلي غلظت لپاره په کار واچوو.  محلولونو د  

د غلظت د محاسب３ لپاره ک５دای شي، چ３ الندې ！کو ته  پاملرنه وشي: 
X    هغه  ساده مجهول  1. لوم７نی غلظت، د ！ولو اجزاو ابتدايي تعادلي غلظت په يوه دوره ک３ رو＊انه کوي او

رقمونه دي چ３ د غلظت بدلونونه ＊ي. 
Ka د کچ３ په پام ک３ نيولو سره کوالی شو  2. په تعادلي شرايطو ک３ د ايونايزيشن د ثابت ليکلو پربنس د

X    قيمت السته راوړو.  چ３ د
د  ک８５ي.  pH محاسبه  محلول د  او  اجزاو  ！ولو  د  تعادل  دغلظت  لپاره  راوړلو  دالسته  قيمت  د      X د  .3

C°25 په پام ک３ ونيول شي.  تودوخ３ درجه د نوموړو محاسبو لپاره بايد
M 0.1 مولره محلول ک３ د نه ايونايز شوو ذرو غلظت محاسبه ک７ئ.  لوم７ی مثال: د فارميک اسيد په

HCOOH)( يو مونو پروتونيک اسيد دی، نو يو ماليکول ي３  حل: لوم７ی پ７او: ＇رن／ه چ３ فارميک اسيد
HCOO  د تعادلي غلظت  H+ او د x د HCOO تشکيلي８ي، H+ او يو آيون د ايونايز ک８５ي چ３ يو آيون د
X0.1M سره مساوي وي، په دي  HHCOO تعادلي غلظت بايد د په تو－ه په مول في ليتر منل شوی، نو د

صورت ک３ کوالی شو د غلظت بدلون داس３ لن６ ک７و:

 

XXX0.100:M
XXXM

0.000.00o.1M

(aq)H(aq)HCOOHCOOH(aq)

++
++

++

] دويم پ７او: له )٥_٣( جدول له مخ３: ][ ]
[ ]

4101.7
HCOOH

HCOOHKa
+

==

 

4
2

4

101.7
X0.100

X

101.7
X0.100

XXKa

=

=

پورتن９ معادله ک５دای شي داس３ وليکل شي:

 01 01 .7X101 .7X 542 =+
پورتن９ وروست９ معادله د يو مجهوله دويم３ درج３ معادل３ سره سمون لري:

 0cbX2aX =++

تل د داس３ پو＊تنو د حل لپاره ساده الرې ل＂ول ک８５ي. 
له X قيمت  د   بنس پردې  نو  ده،  کوچن９  کچه  ايونايزيشن  د  هغه  د  دي،  تيزاب  اسيد ضعيف  فارميک 
M100.0 ( ل８  M100.0 ＇خه کوچنی دی، په عمومي تو－ه، که چ５رې د ورک７ل شوې کچه د تيزابونو  ر＊تني غلظت)

0.100X0.100 منلی شو په دې  %5    سره مساوي او يا له هغه ＇خه کم وي، ر＊تني غلظت  وي او

لوم７نی  
دبدلون ＇خه وروسته

 تعادل 

 

XX
XX

452

442

107.1107.1

107.1107.11.0

=

=
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لوم７نی
)M(  له بدلون ＇خه وروسته

)M( تعادل 

X قيمت د اصلي  X د پورتن９ کسري معادل３ په مخرج ک３ يو ثابت کميت دی اوکه چ５رې د صورت ک３
  5   ＇خه هم ډ４ر وي، نود هغه کچه د يو مجهوله دويم３ درج３ معادلي د حل پربنس% غلظت په نسبت له

کی  حالت  په  او－مان  شک  د  چ５رې  که  نو  کي８ې،  راوړل  السته 
X قيمت مون８ د احتماالتو له الرې السته راوړو او وروسته  اوسو، د
داس３  وأزمايو،  قيمت  شوی  پيدا  معادل３  دې  د  شو، چ３  کوالی 

0.100X0.100 دی؛ نو:  چ３:

                                                          

 

52

4
2

101 .7X

101 .7
0 .100
X

=

=

د پورتن９  معادل３ د جذر مربع له نيولو وروسته، ترالسه ک８５ي چ３:
 M104.1X 3=

 [ ] M104.1H 3+ =  

XXX0.052
XXX
0.000.000.052

(aq)2NO(aq)H(aq)2HNO ++

 [ ] M104.1HCOO 3=

 [ ] 0.096M0.0041)M(0.100HCOOH ==

100%4.1 د پورتن９ معادل３ د آزماي＋ت لپاره په الندې ډول پيل کوو :
0.100M
0.0041M

=  
%5   ＇خه ل８ه او د ري＋تني غلظت په نسبت کمه ده؛  X کچه له په پورتن９ ډول السته راوړنه را＊يي چ３ د

نو پردې بنس معادله سمه ده: 
OH3+ په شکل ليکل ک８５ي؛ 

] د اوبو ماليکول سره يو ＄ای دی او د ]+H ياد ولرئ چ３ څرګندونه: په 
] په ساده شکل ډ４ر ＊ه او اسان دی.  ]+H خوپه نري محلول ک３ دهغه ايستل سم دی؛ ＄که دهغه ليکل د

مشق او تمرين 
M2.0 مولر محلول د نه ايون  شوو ماليکولونو غلظت محاسبه  ] د ]AH ] د ايونونو غلظت او د  ]A ، [ ]+H د 

4102 وي.  .7K a= ک７ئ. که چ５رې

 
4

2

101.7
X0.100

X
=
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دويم مثال 
pH پيدا ک７ئ.  052.0 مولره محلول 2HNO د د نايترس اسيد

حل او پايله اخ５ستل 
 [ ]+H X  کميت د  يو ډول کمزوری تيزاب دي، د

2HNO لوم７ی پ７او: د )5 – 3( جدول ＇خه پوهي８و چ３
] د ايونونو غلظت په مول في ليتر دی. په لن６ ډول ليکلی شو چ３: ]2NO او

  [ ][ ]
[ ]

4
2

4

2

2

104.5
X)(0.052

X

104.5
HNO
NOHKa

+

=

==          
دويم پ７او:

0.052X0.052 لرو چ３:  د معادل３ له ليکلو وروسته

   
 [ ][ ]

[ ]

52

4
22

4

2

2

102.3X

104.5
0.052
X

X)(0.052
X

104.5
HNO
NOHKa

+

=

==

==

     
       M104.8X 3= د جذر له نيولو وروسته حاصلي８ي چ３: 

د معادل３ آزموينه په الندې ډول ده: 
 9.2%100
0.052M
0.0048M

=

 9.2   دی او له غلظت ＇خه ډ４ر دی، نو پردې بنس% X قيمت دا پورتن９ وروستی معادله را＊يي، چ３ د
زمون８ معادله سمه نه ده،  د سم ＄واب السته راوړلو لپاره دوه الرې شته دي: 

1. د پورتن９ يو مجهوله دويم３ درج３ معادلی پر بنس کوالی شو چ３ الندې معادله په الس راوړو:
   0102.3X104.5X 542 =+

X  قيمت الس ته  د يو مجهوله دويم３ درج３ معادل３ د حل د فورمول ＇خه په －＂ه اخ５ستن３، کوالی شو د
 راوړو:  

2(1)
)102.3_4(1)()10(4.5104.5X

2a
4acbbX

5244

2

±
=

±
=

د دويم محلول توکي حل ک５دل عمًال نا شونی دي، ＄که په هغه ک３ د توليد شوو آيونونو غلظت د ايونايزيشن 
دپا４ل３ غوندې منفي نه وي، نو پردې بنس  السته راغلی جذر مثبت قيمت لري چ３ عبارت دی له:

                                                                    M3104.6X =

کوو:  پيدا   پربنس م５تود  د مخکني  X قيمت  د لوم７ی  ک３  م５تود  دې  په  م５تود:  معادل３  پس３  پرله  د   .2  
  0.052X0.052
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2HNO 3M)10X(4.8 معادل３ ＇خه په －＂３ اخ５ستلو سره د په دې صورت ک３ ک５دای شي، چ３ د

دغلظت ډ４ره کچه السته راوړل شي: 
 0.047MM00.052M4.81][HNO 3

2 ==
                           

][ د قيمت د＄ای پر＄ای کولو پر بنس، السته راوړو چ３: 2HNO  په معادل３ ک３ د
aK د

 

M3104.6X

5102.12X

404.5
0.047
X2

=

=

=

 
] قيمت  بيا محاسبه  ]2HNO M3104.6X د قيمت ＄ای پر＄ای کولو سره، موږ کوالی شو چ３ د  = د
له   بنس پردې  نو  کي８ې،    M3104.6X = بياهم په دي صورت ک３  ک７و،  تر السه  X قيمت  د او  ک７و 
X  وروستی قيمت السته راوړل شي کوم چ３ دپورتنيو  متوالي م５تود ＇خه بايد －＂ه واخستل شي تر ＇و چ３ د
پ７اوونو سره توپير ونه لري. په ډ４رو＄ايونو ک３ داس３ ميتود ته اړتيا ده، چ３ سمه پايله او ＄واب السته راشي. 

دريم پ７او: 

 M4.610][H 3+ =
 

2.34pH
M310log4.6pH

=
=

د ايونايزيشن سلنه
د  د  بل کميت  د قوت د ＊ودلو  تيزابونو  د  او قوت ＊يي،  ت５زابو خاصيت  د    کميت 

aK وليدل چ３ د موږ 
ايونايزيشن او جال ک５دلو سلنه ده:  

غ＋تلي تيزابونه د ايونايزيشن د لوړې سلن３ لرونکي دي. د تعادل په حال ک３ د مونوپروتونيک تيزابو )يو بنس＂يز 
] د ايون د غلظت سره مساوي  ]A ] او يا  ]+H تيزاب(؛ لکه HA  لپاره د ايونايزيشن ک５دلو وړ تيزابي غلظت د 

دی، نو پردې بنس کوالی شوو ليکو چ３: 

دآيونايزيشن سلنه      
 

[ ] 100
0
=

+

=
HA

H

] د هايدروجن د ايون غلظت د تعادل  ]+H په دې معادله ک３ 
] د تيزابو عمومي  غلظت ＊يي ، په ياد  ]0HA په حال ک３ دی او
ولرئ چ３ په دې ＄ای ک３ د پو＊تنو حل، د پورتنيو ب５ل／و د حل 
په شان دی، نو پردې بنس د0.1M فارميک اسيد د محلول د 

1.4% سره مساوي وي.  د ايونايزيشن سلنه به له

د تعادل په حال کي د ايونايزيشن شوي تيزاب غلظت   =آيونايزيشن سلنه     100 
د تيزاب لوم７نی غلظت 

Io
ni

za
tio

n

 (Strong acid)

(Weak acid)%

ضعيف تيزاب

د  تيزاب  مجموعي غلظت

قوي تيزاب

0

100

5-5 شکل د  غلظت او  د ايونايزيشن د سلن３ －راف
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د يو کمزوري تيزاب د ايونايزيشن کچه، د تيزابو په لوم７ني غلظت پورې اړه لري. د تيزابي محلولونو ډ４ر تری 
کول، د هغوى د ايونايزيشن د سلن３ ل８ والی را＊يي. 

که چ５رې تيزاب نری وي، د ذرو کچه )ماليکولونه ، نا ايونايزيشن شوې ذرې او د تيزابونو د آيونونو ！ول حجم( 
په يو واحد ک３ کمي８ي. د لي شاتليه )Le Chatelier’s( د قانون پر بنس  ) 5 - 5  شکل( د دې قواو د 
خنثی کولو لپاره ) په نري محلول ک３ ( د بل مخ ته الړشي، ب３ ثباته تعادل لپاره له نه ايونايزيشن شو تيزابونو 

] او مزدوجه القلي د توليد او تر ډ４رو ذرو) دايونونو ( له توليد پورې ور＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي. ]+H ＇خه تر 
5 – 6 : د القليو د جال ک５دلو ثابتونه او ايونايزيشن ي３  

د کمزوري القليو عمل د کمزورو تيزابو په شان دی،کله چ３ امونيا په اوبوک３ حل شي، الندې تعادل ترسره 
ک８５ي: 

   
 (aq)OH(aq)4NHO(l)2H(aq)3NH +++

Co25  ک３ غلظت    OH  د ايونونو تشکيل د القليو ايونايزيشن ＊يي چ３ د تودوخ３ په په دې تعامل ک３ د
] دی؛ د اوبو د ！ول غلظت په پرتل３، ＊کاري８ې چ３ اوبه په ډ４ره ل８ه کچه جال کي８ې، نو  ] [ ]+> HOH

کوالی شو چ３ د اوبو غلظت ثابت ومنو، پردې بنس د تعادل د ثابت معادله کوالی شو داس３ وليکو:

 [ ][ ]
[ ]

5

3

4
b 101.8

NH
OHNH

K
+

==  

په پورتن９ معادله کKb ３ د القليو ايونايزيشن ثابت دی او د ＄ينو ضعيفو 
القليو د ايونايزيشن ثابت په الندې جدول ک３ ليکل شوی دی. د يادولو 
وړده چ３ د دې ！ولو مرکبونو قلويت د ازادو الکترونونو له جوړو پورې 
اړه لري، چ３ د هغوی د نايتروجن په اتوم ک３ شتون لري. د کمزورو 
القليو د مسآلو په حل ک３ هم هغه عمل ترسره ک８５ي چ３ د کمزورو 

] غلظت محاسبه شوی،  ]+H تيزابونو د مسآلو په حل ک３ کارول شوي، په دې توپير سره چ３ په تيزابو ک３ د 
] غلظت محاسبه ک８５ي. ]OH خوپه القليو ک３ لوم７ی د

Co25  ک３. )5 - 4( جدول: د ＄ينو کمزورو القليو د ايونايزيشن ثابت او د هغوی مزدوج تيزابونه د تودوخ３ په

Kaمزدوجه تيزابKbفورمول جوړ＊ت
د القلي 

نوم

 108.1 11 
352 HNHC

+ 4106.5
 

H

H
|

:
N2CH3CH 252 NHHC ایتایل

امين

103.2 11 
33 HNCH

+ 4104.4
 

3CH H

H
|

:
N2 23NHCH

ميتایل 
امين

..

..
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104.2 11 
24118 ONHC

+ 4104.1 24108 ONHC

کافين

106.5 10 
4

+

HN 5101.8
 

HNH
..

H
|

 3NH
امونيا

109.5 6 HNHC 55

+ 9101.7 NHC 55

پایریدین

106.2 5 
356 HNHC

+ 10108.3 25NHHC6انيلين

67.0 
32 HNCONH

+ 14101.5
 

HNCNH
..

HOH

. .

||||
 COHN یوریا42

pH محاسبه ک７ئ. M400.0 محلول  مثال: د امونيا د
حل: 

هغه عمليه چ３ مو په کمزورو تيزابونو ک３ ترسره ک７ې ده، کوالی شو چ３ په دې مواردو ک３ ي３ هم ترسره ک７و: 
OH][ ايونونو د غلظت په تو－ه په مول پريوليتر د تعادل په حال ک３  منو  ] او ]+4NH X د لوم７ی پ７او:

 او ليکوچ３:

XX)X(0.400
XXX
0.0000.0000.400

(aq)OH(aq)4NHO(l)2H(aq)3NH

++
++

+++

لوم７ن
د بدلون ＇خه وروسته 

تعادل

 

5 جدول ＇خه په －＂ه اخ５ستنه د القليو د ايونايزيشن ثابت په الندې ډول ليکو:  ) - (4 دويم پ７او: له 
 

5
2

5

3

4

101.8
X0.4

X

101.8
][NH
][OH][NHKb

+

=

==
    

0.400X0.400 د معادل３ په پام ک３ نيولو سره ليکالی شو چ３:  د
 

3

62

5
22

102.7X
107.2X

101.8
0.4
X

X0.4
X

=
=

=
00

 

] دي . نو ليکالی شو چ３:  ] 3102.7OH = دريم پ７او: د تعادل په حال ک３
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11.43pH
2.5714pOH14pH

2.57pOH
)10log(2.7pOH 3

=
==

=
=

 
] غلظت له اوبو＇خه  ]+H ] غلظت لری شوی دی، ＇رن／ه چ３ د ]OH په ياد ولرئ چ３ له اوبو ＇خه د 

لرې شوی وو.
حل ي３ ک７ئ 

pH محاسبه ک７ئ. له )5 – 4( جدول ＇خه －＂ه واخلئ( 26.0 مولره محلول د ميتايل امين د محلول

د پنځم څپرکي لن６يز 
او  ايون  اوبلن محيط ک３ د هايدروجن  په  تيزاب هغه مرکبونه دي، چ３    د ارهينيوس د نظري３ پربنس�t

القلي هغه مرکبونه دي  چ３ په اوبلن محيط ک３ د هايدروکسايد ايون توليدوي. 
پروتون اخ５ستونکي مرکبونه  القلي  او  پروتون ورکوونکي مرکبونه  تيزاب   بنس پر  نظري３  د  برونس＂ي６  د  �t

دي. 
الکترون  يعن３  الکترونونه اخلي،  ازاده جوړه  تيزابونه هغه مرکبونه دي چ３   بنس پر  ليويس د نظري３  �tد 

اکسيپتور دي او القلي هغه مرکبونه دي چ３ د الکترونونو ازادې جوړې لري اونورو توکو ته ي３ ورکولی شي. 
مزدوج  القلي  هماغه  د  ته  پات３ شونو  القليو  د  او  القلي  مزدوجه  تيزابو  هماغو  د  ته  پات３ شونو  تيزابونو  �tد 

تيزاب ويل ک８５ي.
نه شي  ايونونو جال  په  تو－ه  بشپ７ه  په  که  او  تو－ه جال شي، غ＋تلي  بشپ７ه  په  القل３  اويا  تيزاب  �tکه چ５رې 

کمزوري نومول ک８５ي.
)( په ب２ه ليکي. 3

+OH )( په اوبلن محيط ک３ د هايدرونيم ايون +H �t د هايدروجن ايون
] دی. ][ ] 14100.1+ == OHHKw

�tد مقطرو او يا خالصو اوبو د ايونونو د غلظت  د ضرب حاصل ثابت
داس３  عبارت دی،  ] ＇خه  ]+= HpH log يا  لو－ارتم   منفي  له  د غلظت  ايونونو  د  هايدروجن  د    pH �t

  [ ]+= OHpH 3log چ３: 
pH<7 وي،  pH>7 وي، محيط ي３ تيزابي او که چ５رې pH=7 وي، محيط خنثی، که ��tکه چ５رې

محيط ي３ القلي دی.
 

aK  د تعادل ثابت دی او يا دا چ３
cK  د القليو د جالک５دو ثابت او

bK  د تيزابونو د جال ک５دو ثابت او
aK �t

 د القليو د جالک５دو د تعادل ثابت دی.
bK د تيزابو دجالک５دو د تعادل ثابت او

د پنځم څپرکي پوښتن３
1. د تيزابو ـ القليو مزدوج３ جوړې په الندې تعاملونو ک３ پيدا ک７ئ:

 

)()()()(
)()()()(

)()()()(
)()()()(

424

423

32

32
2
3

aqClaqSOHaqHClaqHSOd
aqOHaqNHlOHaqNHc

aqFaqOHlOHaqHFb
aqOHaqHCOlOHaqCOa

+

+

++
++
++
++

 

2. د الندې تيزابو مزدوج３ القلي د برونستيد - لوري د نظري３ پر بنس و！اکئ.                                         
 dNH +

4           cAsOH 42            bOHHC 232               aSOH 32  
3. د برونس＂ي６ – لوري الندې مزدوج３ القلي ن＋اني ک７ئ.
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 dAsOH 42             cNH3           bBrO2
           aOHC 257  

4. په الندې درک７ شوو معادلو ک３ د برونس＂ي６– لوري تيزابونه او القلي په کي０ لوري ک３ او همدارن／ه مزدوج 
تيزابونه او مزدوج３ القلي ي３ په ＊ي لور ک３ و！اکئ:

 

)()()()(
)()()()()(

)()()()(

2
42

3
42

33233

34

aqHPOaqCHOaqPOaqHCHOc
aqOHaqNHCHOHaqNCHb

aqNHaqHCNaqCNaqNHa
+

+

++
++

++

                                      
5. رو＊انه ي３ ک７ئ چ３ د خالصو اوبو بر４＋نا ت５رونه ول３ ضعيفه ده؟ 

6. د يو القلي محلول قلوي توب ＇ه معنا لري؟ 
] غلظت محاسبه ک７ئ او ووايئ چ３ له دې دريو محلولونو ＇خه کوم يو ي３ تيزابي،  ]+H 7. د الندې محلولو د

القلي اويا خنثی محلولونه دي؟ 
][ نسبت ډ４ر  +H ] سل ＄لي د ] cOH  [ ] bMOH ×= 9102,3 ] ؛ ] aMOH = 00005,0

دی. 
 pH B د محلول په نسبت200 ＄له ډ４ر وي، د دې دوو محلولونو A په محلول ک３ د ] د ]+H 8. که چ５رې

به يو له بل ＇خه ＇ومره توپير ولري؟ 
9. الندې جدول په لوم７ي سرک３ بشپ７ک７ئ او وروسته ووايئ چ３ آيا  اړوند محلولونه تيزابي او يا دا چ３ 

قلوي دي؟

 [ ]+H [ ]OH pH pOHتيزاب دی يا قلوي؟

 10105,7 ×

 M10106,3 ×

 25,8

 70,5

M075.0 محلول ک３ محاسبه ک７ئ، وروسته د محلول     په
252 NHHC ايون مولري غلظت د OH د  10. د

. )104.6( 4×=bK pH هم پيداک７ئ
 معادل３ وليکئ.          

bK 11. د الندې القليو او د اوبو د کيمياوي تعامل  معادل３ او همدارن／ه د
 .) 

256 COHC  (،  بنزوييت ايون )
4HPO b مونو هايدروجن فاسفيت )    

273 NHHC a پروپايل امين
＇ومره دي؟ 

OLi2 حل شوی وي.  g00.2 د L6.0  ک３ pH محاسبه ک７ئ  کوم چ３ د هغه په 13. د هغه محلول
5103.6  دی، که چ５رې د نوموړو تيزابو لوم７نی غلظت )( د جالک５دلو ثابت 257 OHHC 14. د بنزوييک اسيد

257  غلظتونه د تعادل په حالت ک３ محاسبه ک７ئ.  OHHC OHOHC+ او  3257 , M05.0 وي، د
15. د برونس＂ي６ – لوري القلي بايد د ＇ه ډول الکتروني جوړ＊ت لرونکي وي؟  
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a  د  ډاي ميتايل امين  اړيکه وليکئ:  
bK 16. د الندې القليو د اوبلنو محلولونو د ايونايزيشن کيمياوي معادله او

 .  )( 2HCO )( د فارميت  ايون 2
3CO b د کاربونيت  ايون   ( )NHCH 23 )(

17. په الندې تعاملونو ک３ د ليويس تيزاب او القلي و！اکئ. 
 

)()()(
)()()(4)(

)()()(
)()()()(

3222

2
433

2
43

222

aqSOHlOHgSOd
aqNHZnaqNHaqZnc

aqFeBraqBraqFeBrb
lOHaqNOaqOHaqHNOa

+
+
+

++

++

 
18. وړاندوينه وک７ئ چ３ د الندې جوړو له اجزاو ＇خه کوم يو ي３ زياتره تيزابي اوبلن محلولونه جوړ وي؟ 

.  +3Ga 3Al+ يا   c     +3Fe 2Fe+  يا   b ؛   +2Ca K+ يا    a
د هغو المل رو＊انه  ک７ئ.

mL0.1 خالصو اوبو ک３ محاسبه ک７ئ.  aqH)( ايونونو شم５ر په + Co25  ک３ د 19. د تودوخ３ په
 

2SO L0.1 اوبو ک３ حل ک８５ي، که چ５رې د Co25  ک３ په L9.3 حجم لري چ３ د تودوخ３ په   －از
2SO  .20

pH به ＇ومره وي؟   مرکب توليد شي، د حاصل شوي محلول
32SOH او اوبو له تعامل ＇خه

21. الندې درک７ شوې معادله په لوم７ي سرک３ بشپ７ه او وروسته د تيزابيت د قدرت په پام ک３ نيولو سره وواياست چ３ 
د تعامل د سرته رس５دلو لوری به ي３ ډ４ر ＊ي خواته وي او يا دا چ３ کي０ خواته:  

                                                                                           + )()(2 aqFaqHNO
12.5  کچه اوسنجول شوې ده، د هايدروجن د ايون     pH Co25 ک３ د يو پيال３ قهوې 22. د تودوخ３ په

غلظت به ي３ ＇وم７ه وي؟ 
pH پيدا ک７ئ، چ３ په هغوی ک３ د هايدروکسايد د ايون غلظت په الندې ډول وي: . 23. د هغو محلولونو

 

MdMc
MbMa

812

39

101,2106,3
103,81025,5

××
××  

                                        
تيزاب نوموړي  )د  پيدا ک７ئ،  pH او جال ک５دو سلنه  محلول  M5.0 aqHCN)( د Co25  ک３ د په  .24

 له  )5 - 3(  جدول ＇خه واخلئ(. 
aK

M1.0 د mL100 له او M2.0 محلول  232)( د aqOHHC mL200 له د چ３  محلول  يو   .25
pH محاسبه  محلول جوړشوي  وروستني  د  دی،  شوی  جوړ  ＇خه  مخلوطونو  له  aqNaOH)( محلول 

ک７ئ. 
pH=5 دی، د الندې کومو  M1.0 غلظت لري او )( چ３ aK 26. د يو کمزوري تيزاب د جال ک５دو ثابت

ورک７ شوو قيمتونو سره سمون لري؟   
 5101  -e   7101  ؛× - d 8101  ؛× - c    9101 ؛× -b        10101 ؛×   a

    ؛ 
 

2322 OHCH -c 3 ؛NH  -b ؛ OHCH3  -a 27. له الندې مرکبونو ＇خه کوم مرکب غ＋تلي تيزاب دي؟
                   4CH  -e 3 ؛HNO -   d

28. له الندې ورک７شوو مرکبونو د کوم يو اوبلنو محلولو ＇خه أبي لتمس کاغذ رن， په سور رن， تبديلوي؟ 
                    3)(OHAl -e ؛ OHHC 52 -d ؛  SH 2 -c ؛  NaOH-b 3  ؛NH -a
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په پن％م ＇پرکي ک３ مو د تيزابو او القليو په اړه معلومات حاصل ک７ل او پوه شوئ چ３ تيزاب د کومو خواصو لرونکي 

دي او هم القلي کوم بنس＂يز خواص لرې؟ کومو موادو ته تيزاب او کومو موادو القلي ويالی شو؟ د تيزابونو او القليو 

په اړه مو د علماؤ نظري３ مطالعه ک７ي او د هغو پربنس مو تيزابونه او القلي وپيژندل، په دې ＇پرکي بايد پوه شئ 

چ３ تعاملونه ＇ه شی دي؟ آيا تيزابونه د القليو سره تعامل کوي او يا نه؟ مالگه ＇رنگه جوړي８ي؟ تيتريش ＇ه شي 

دی؟ ＇نگه ک５دای شی چ３ د تيزابو او القليو غلظت چ３ معلوم نه وي، د تيتريش د عملي３ په واسطه وموندل شي. 

د دې ＇پرکي په لوستلو سره به پورتنيو نوموړو پو＊تنو اړونده او سم ＄وابونه وړاندې شي او د تيزابو او القليو د فعل 

او انفعال په اړه به معلومات حاصل ک７ی.

شپ８م څپرکی 
                   

د تيزابونو او القليو تعاملونه
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6 - 1 د تيزابو او القليو تعاملونه او د مالگ３ جوړ４دل
په ژونديو اور－انيزمونو، صنعت او کيمياوي البراتوارونو ک３ زيات تعاملونه ترسره كي８ې، ک５دای شي چ３ د 

ليدن３ او تحليل پربنس هغوی په ＇و ډلو وو４شل شي، دلته د هغو ډولونه په لن６ ډول ＇ر－ندي８ي.
6 - 1 - 1 :ترکيبي تعاملونه

په دې ډول تعاملونو ک３ دوه او يا ＇و مادې يو له بل３ سره يو＄ای ك８５ي  او يوه نوې ماده جوړوی، د دې تعامل  
د معادل３ عمومي ب２ه په الندې ډول ده:

 AXXA+
ک５دای شي يو عنصر او يا مرکب وي، د ب５لگ３ په تو－ه:  A X او په پورتن９ معادله ک３ 

                                  )(2)()(2 2 sFeOgOsFe + د عنصرونو تعامل د اکسيجن سره:            
)g(OH2)g(O)g(H2 222 + يو له بل سره د دوو غير فلزونو تعامل:

له غير فلزونو سره د فلزونو تعامل: په دې ډول تعاملونو ک３  ډ４ر زيات ايوني مرکبونه جوړي８ي؛ د 
ب５لگ３ په ډول: سوديم له کلورين سره:

 )(2)()(2 2 sNaClgClsNa +
د اکسايدونو ترکيبي تعامل: د غير فلزونو اکسايدونه د اوبو سره تعامل کوي تيزابونه جوړوي او د فلزونو 
اکسايدونه د اوبو سره تعامل کوي چ３ القلي جوړوي، همدارن／ه د فلزونو اکسايدونه د غير فلزونو له اکسايدونو 

سره تعامل کوي او مالگه جوړوي: 
 )()()( 3222 lCOHlOHgCO +
                                   )()()()( 22 sOHCalOHsCaO +
 )()()( 43 sCaSOgSOsCaO +

                                  
                                     

6  - 1- 2 : تجزيه يي تعاملونه
تجزيه يي تعاملونه د ترکيبي تعاملونو معکوس دي, په دې ډول تعاملونو ک３ کيمياوي مرکبونه تجزيه ک８５ي او 

له يو مرکب ＇خه دوه يا ＇و مرکبونه جوړ８４ي:
 XAAX +
تجزيه يي تعاملونه ان６وترميک دي چ３ د تودوخ３ يا بر４＋نا په واسطه ترسره كي８ي. د تجزيه يي تعاملونو بيل／３ 

 
)(2)()(3 gsS COCaOCaCO + په الندې ډول دي:                                                               

په دوو مادو باندې ديو مرکب تجزيه:
اکسيجن السته  او  ي３ سيماب  پايله ک３  په  او  تودوخه ورک７ه  ته   HgO پرستلي  م  کال ک３   1774 په 

راوړل:
 )()(2)(2 2 gOlHgsHgO +
الکتروليز: د بر４＋نا په واسطه د مرکبونو تجزيه د الکتروليز په نوم ياد８４ي، د ب５لگ３ په ډول: که چ５رې د بر４＋نا 

جريان له اوبو ＇خه ت５ر شي، نو اوبه  د الندې معادل３ سره سم هايدروجن او اکسيجن باندې تجزيه ک８５ي:
                         )()(2)(2 222 gOgHgOH +
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د تيزابو تجزيه
＄يني تيزابي مرکبونه په غيرې فلزي اکسايدنو او په اوبو تجزيه 
)( په نوم  nDehydratio ک８５ي چ３ دا ډول تعاملونه د هايدريشن
هم يادوي، د ب５لگ３ په تو－ه: کاربونيک اسيد او سلفوريک اسيد 
ب３ ثباته مرکبونه دي چ３ د کو！３ په تودوخه ک３ د الندې معادل３ 

سره سم هايدريشن ک８５ي:
 )()()(2 2232 gCOlOHaqCOH +
 )()()( 3242 gSOlOHlSOH +

6 - 3 - 1: ساده تعويضي تعاملونه
په دې ډول تعاملونو ک３ د مرکبونو د ماليکولونو يو عنصر د ورته 

عنصر په واسطه ب３ ＄ايه ک８５ي، زياتره تعويضي تعاملونه د اوبو په محيط ک３ تر سره كي８ې:

  
BYXBXY
BAXBXA

++
++

 
)()()()( ssss LiNaClLiClNa ++

BY مرکبونه را ＊يي.  AX او Y عنصرونه دي او ABX او ,, په پورتنيو عمومي تعاملونو ک３
له فلزونو سره د تيزابو تعاملونه 

زياتره فعال فلزونه د تيزابو د محلولونو )د ب５لگ３ په ډول: کلوريک اسيد 
او يا سلفوريک اسيد( سره تعامل کوي چ３ په پايله ک３ د هايدروجن 

گاز او مالگه ＇خه جوړ８４ي:

 )()()(2)( 22 gHaqMgClaqHClsMg ++

مثبت  چ３  ک３  فلزونو  هغو  په  اسيد  کلوريک  هايدرو  پاملرنه: 
)E( ولري، اغ５زه نه لري چ３ ب５لگ３ ي３ ک５دای شي سره  o پوتنشيال 

زر، سپين زر، مس او سيماب وړاندې شي.
دوه گوني تعويضي تعاملونه

په دې ډول تعويضي تعاملونو ک３ د دوو مرکبونو ايونونه يو له بل ＄اى 
اوبلنو  په  تو－ه  په عمومي  تعاملونه  ډول  دا  مرکبونه جوړوي،  نوي  او  تعويضي８ي  ماليکولونو ک３  په  دمرکب 

محيطونو ک３ تر سره كيزي:
 AYBXBYAX ++
BY  ايون يا  AX او B ايونونه دي او د Y,A,X او  په دې معادل３ ک３ 
دمرکبونو ماليکولونه دي. د دې ډول تعاملونو ＄ين３ ب５ل／３ په الندې ډول 

وړاندې شوې دي.
د رسوبونو جوړښت: که چ５رې د تعامل کوونکو موادو مثبت آيونونه 
نوي  شي،  ＄اى  يو  سره  آيونونو  منفي  د  موادو  کوونکو  تعامل  نورو   د 
 د ژي７رنگ د رسوب تشکيل ＊يي    رسوب کوونکي مرکبونه توليد وي چ３ د دې ډول تعاملونو بيل／ه ک５دای 

2PbI  )3- 6( شکل د

)6 – 2 (  شکل د مگنيزيم او هايدرو کلوريک اسيد د تعامل دستگاه ＊يي

)6 - 1 (  شکل د اوبو د برقي تجزيه دستگاه ＊يي

پالتينى الكترودونه

 
2332 HCaCOCOHCa ++

 ++ 2442 HMgSOSOHMg
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شي د سرب نايتريت د مرکب تعامل د پوتاشيم آيودايد سره وړاندې شي:

 )(2)()(2)()( 3223 aqKNOsPbIaqKIaqNOPb ++

6 – 2: د تيزابو او القليو د خنثى كولو تعاملونه او د مالگ３ جوړ４دل 
د دوه گونو تعويضي تعاملونو ډ４ر مهم  تعامل: د القليو په واسطه د تيزابونو د خنثی کولو تعاملونه او  دهغوی 

برعکس تعاملونو ＇خه عبارت دي چ３ د اوبو او مالگ３ په جوړ＊ت پاى ته رسي８ي؛ د ب５لگ３ ډول:
)(2)()()( lOHaqNaClaqNaOHaqHCl ++

د خنثی ک５دو تعاملونه په اوبلن محيط ک３ تر سره کي８ې، کله 
چ３ تيزابونه او القلي په اوبلن محيط ک３ شتون ولري، په اوبو 

ک３ حل او په ايونونو ک３ ！و！ه کي８ې؛ د ب５لگ３ په ډول:
 

)()()( 2

32

aqOHaqNasNaOH
OHClOHHC l

OH +

+

++
++

که چ５رې پورتني محلولونه يو له بل سره مخلوط شي، الندې 
تعامل ترسره ک８５ي: 

)6 – 4 ( شکل د پورتني تعامل دستگاه ＊يي
 OHaqClaqNaaqOHaqNaOHCl 23 2)()()()( +++++ +++

باندې  تيزابو  په  اوبه  هي）کله  نو  کوي؛  )رقيق(   نري  اسيد   سلفوريک  لکه:  تيزابونه؛  کله چ３  پاملرنه: 
سمدالسه ورزيات３ نه ک７ئ، د الندې شکل سره سم عمل وک７ئ:

او  آيونونه  هايدرونيم  د  ک３  تعامل  په  کولو  خنثی  د 
اوبو  د  چ３  کوي  تعامل  سره  آيونونه  هايدروکسايد 

ماليکولونه  جوړ８４ئ:

)6 – 4 (  شکل د سوديم هايدروکسايد په واسطه د تيزاب د خنثی کول 

)6 - 5 (  شکل: په تيزابو باندې د اوبو زياتولو  سمه الره 

 OHSOKKOHSOH 24242 22 ++

 +++ OHSOOHSOH 3
2

242 22
4
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OHSOKOHKSOOH
OHKKOH OH

242
2
43 2222

222 2

++++

+
+

+

که چ５رې دالسته راغلو محلولونو اوبه ب７اس شي، د پوتاشيم او سلفيت آيونونه يو له بل سره تعامل کوي چ３ 
د مال／３ کرستلونه جوړ وي.

6 – 2 – 1: له القليو سره د عضوي تيزابو تعاملونه 
کاربوکسليک اسيدونه عضوي تيزابي مرکبونه دي چ３ القلي خنثی کوي:

 OHCOONaRNaOHCOOHR 2++  
د ب５لگ３ په ډول: اسيتيک اسيد له سوديم هايدروکسايد سره تعامل کوي، چ３ سوديم اسيتات او اوبه جوړ 

وي:
 OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 ++  

اسيتيک اسيد د امونيا سره تعامل کوي ،امونيم اسيتات توليدوي چ３ محيط خنثی ک８５ي:

                   اضافی معلومات 
شيريني جوړول د تيزابو او القليو تعامل دی 

خوږه ＄و＊ا او د بيکينک پوډر د تيزابو او القليو د خنثي کولو د تعامل په پايله ک３ من％ته را＄ي او له هغوى 
＇خه نرمه شيريني په الس را＄ي، دا بدلونونه ＇رنگه ترسره ک８５ي؟

 ( دي چ３ د هغوی اوبلن 
3NaHCO ( د شرينيو د جوړولو مواد خوږه ＄و＊ا او سوديم هايدروکاربوني

محلول د القليو خاصيت لري کله چ３ دا مواد د شيرينى له خميرې له )تومن３( سره چ３ تيزابي ترکيب 
لري، د گ＂３ اخ５ستن３ الندې ونيول شي، تيزاب- قلوي تعامل  ترسره او د کاربن ډاى اکسايد گاز أزادي８ي. 
د شريني د تومن３ تيزابي ترکيب ک５دای شي چ３  له موادو؛ لکه ماسته، تروې غوړي، د ليمو اوبه، کروميم 
تارتاريت يا سرکه وې، په  نوموړې تومن３ ک３ د کاربن ډاى اکسايد گاز تشکيل  او د خميرې په من＃ ک３ بند 

شوی دی چ３ د پخيدو په وخت ک３ دخميرې د پ７سيدو المل －ر＄ي.
که چ５رې د شيريني تومنه تيزابي مرکبونه و نه لري او يا ډ４رې نرم３ شيرين９ ته اړتيا وې، په دې صورت ک３ 
د بيکنيک له پوډرو ＇خه گ＂ه اخستل ک８５ي، بيکنيک پوډر د شريني د ＄و＊ا او وچ تيزاب لکه: کروميم 
تارتاريت، تارتاريک تيزاب او نشايست３ مخلوط دی، که چ５رې د بيکنيک وچ پوډر د تومنی په اوبه لرونک３ 

شيرې باندې ور زيات شي، په دې صورت ک３ به د تيزابو – القليو تعامل ترسره شي.
＄يني وختونه له بيکنيک پوډرو ＇خه په دوه موخو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي.

الف: د شيرين９ د ＄و＊ا سره د تارتاريت تيزابو تعامل او په تومنه ک３ د کارب０ ډاى اکسايد د پوکا１يو جوړيدل.
ب: سوديم المونيم سلفي )که چ５رې تومنه په منقل ک３ وي( د خوږې ＄و＊ا سره تعامل کوي، چ３ دا 

تعامل د نرم３ شيريني او چاکلي＂ونود جوړيدو المل گر＄ي.
فعاليت

1 _ که چ５رې د شيريني په جوړولو ک３ د خوږې ＄و＊ا کچه ل８ه او يادا چ３ ډ４ره وي، ＇ه به واقع شي؟
2 _ د پورتني تعامل معادله وليکئ.
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تودوخه

  OHCONHCHNHCOOHCH 22333 ++
که چ５رې عضوي تيزاب له امونيا سره په لوړه تودوخه ک３ تعامل ورک７ل شي، يو ماليکول اوبه جال ک８５ي:

 OHCONHCHNHCOOHCH 22333 ++

امينونه چ３ عضوي القلي دي، له عضوي تيزابو سره تعامل کوي، اوبه او امايد جوړوي:
  

O2H3CHNH
//
O

C3CH
//
O

C ++
323 CHNHOHCH

پيپتايدي گروپ په نوم ياد８４ي، چ３ ډ４رزيات مصنوعي پولي ميرونه، د  وظيفه يي گروپ   
NHC

O
// د 

ب５لگ３ په ډول: نيلون او طبيعي پولي ميرونه دهمدې وظيفه يي گروپ لرونک３ دي.
ايسترونه هغه مرکبونه دي چ３ د تيزابونو او د عضوي الکولونو د خنثی ک５دلو له تعامل ＇خه الس ته را＄ي:
 

O2H3CH2CHO
//
O

C3CHOH5H2COH
//
O

C3CH ++

 
                
اوبه                                      ايستر                                الکول        اسيتيك اسيد 

6 - 2 - 1: خنثی کول او د تعامل تودوخه
تيزابونه او القلي مرکبونه يو له بل سر تعامل کوي، مالگه او اوبه توليدوي، چ３ ل８ ＇ه تودوخه او －رمي هم 
من＃ ته را＄ي، دا تعاملونه د خنثی کولو د تعاملونو په نوم هم ياد ي８ي. د قوي تيزابو او قوي القليود خنثي ک５دو 

molKCalory/7.13 سره سمون لري؛ د ب５لگ３ په ډول: تودوخه له  
 molkcalorylOHaqNaClaqNaOHaqHCl /7.13)()()()( 2 +++  
د خنثی کيدن３ تعاملونه په اوبلن محيط ک３ ترسره کي８ې، کله چ３ تيزاب او القلي په اوبلن محيط ک３ شتون 

ولري، په آيونونو ！و！ه ک８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول:
 
 

)()()( 2

32

aqOHaqNasNaOH
OHClOHHCl

OH +

+

++
++

که چ５رې دا دوه مخلوطونه يو له بل سره يو＄ای شي، الندې تعامل ترسره کي８ې:
 molkcaloryOHaqClaqNaaqOHaqNaOHCl /7.132)()()()( 23 ++++++ +++  

       ) Titration(   6 - 3: تيتريشن يا عيارونه
له عملي３ ＇خه  تيتريشن  د  او برعکس ي３  باندې  القليو  په  تيزابو ورزياتونه  د  په کچه  د ＇ا＇کو، ＇ا＇کو 

عبارت ده، چ３ د حجم د موندلو او يا د تيزابو او القليو د غلظت د موندلو په موخه ترسره ک８５ي.
تيتريشن يا عيارونه هغه عمليه ده چ３ د هغ３ په وسيله ک５دای شي د يو محلول له ！اکل３ ＄ان／７تيا ＇خه په 
گ＂３ اخيستن３ سره د بل محلول ＄ان／７ تيا او خواص چ３ رو＊انه نه وي، وموندل شي. په کيميا ک３ د تيزابي- 
pH د موندلو لپاره ډ４ر زيات د تيتريشن له عملي３ ＇خه گ＂ه اخ５ستل  القليو د محلولونو د حجم، غلظت او
 pH ک８５ي. د تيتريشن په عملي３ ک３ له دوو الرو ＇خه کار اخيستل ک８５ي چ３ لوم７ۍ طريقه ي３ عبارت د
pH متر الکترود په هغه  ايرلن ماير ک３ ا４＋ودل کي８ې چ３ په  متر ＇خه گ＂ه اخيستنه ده، په دې الرې ک３ د
pH کچه ي３ موندل ک８５ي او د تيتريشن عملي３ ته  تر هغه وخته دوام  هغه ک３ أزماي＋ت３ محلول شته او د

7 سره مساوي شي. pH له ورکول کي８ې، چ３

تودوخه
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القلي  او  تيزابي  په  Indicators)( ＇خه د گ＂３ اخ５ستن３ الره ده، چ３  له ＄ان／７و ＊ودونکو دويمه طريقه 
pH ک３ بدلون مومي ، کله چ３ د ＊ودونکي  محلولونو ک３  په کاروړل ک８５ي، ددې ＊ودونکو رنگ په ！اکلي
رن， د تيتريشن په پايله ک３ بدلون وموند ، نو دبيوريت چوړۍ)شيردهن (وت７ئ چ３ دلته به تيترانت ！اکلی 
pH ولرئ، د الندې فورمول پربنس ک５دای شي چ３ د اړونده تيزابو او القليو دمحلول  حجم، غلظت او

غلظت اويا حجم په الس راوړل شي:  
 

211
2
CCVC

NN =

 د القليو حجم را＊يي.
2V  د القليو غلظت او

2C  د تيزابو حجم،
1V   د تيزاب غلظت،

1C په دې فورمول ک３
الندې شکلونه د تيتريشن د عملي３ دستگاه او د هغ３ دوې طريق３ را＊يي:

متر دستگاه او د بيوريت  شکل ،د تيتريشن دوه دستگا وي  PH )6-6(د 

نوټ: د بيوريت او يا بل درجه لرونکو سامانونو د درجو د لوستلو په وخت ک３ د سترگو او درجه لرونکي 
بيورت ترمن＃ فرضي خط بايد په بشپ７وو په يوې افقي سطح３ ک３ وي.

د تيتريشن د عملي３ په واسطه د تيزابو او ياد القليو د حجم او غلظت ټاکنه  
د تيتريشن له عملي３ وروسته د الندې فورمول په واسطه ک５دای شي، چ３ د تيزابو او يا القلي حجم او غلظت 

محاسبه ک７ل شي:
 2211

VCVC =
 د القلي حجم را＊يي 

2V  د القلي غلظت او
2C  د تيزابو حجم،

1V  د تيزابو غلظت او
1C  په دې فورمول ک３

پورتني شکلونه د تيتريشن دعملي３ دستگاه او د هغ３ دوې طريق３ ＊يي.

molar3.0 محلول  د خنثی کولو  ، NaOHد mL20 لوم７ۍ بيلګه : که چ５رې د تيتريشن په عملي３ ک３
mL30 په کچه ل／＋ت موندلی وي، دHCl د محلول غلظت به ＇ومره وي؟ لپاره دHCl د محلول

حل:

molarCC
mL

mLmolarCmLV

V
VCCmLV

2.0?
30

203.030

20

22

22

2

11
21

==

==

==

 
211

21
3.0 VCVCmolarC

NN
==
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molar3.0 غلظت  دNaOH چ３ mL20 محلول  د په عملي３ ک３  تيتريشن  د  که چ５رې  بيلکه:  دويمه 
 د محلول غلظت به ＇ومره وي؟

42SOH  محلول په واسطه خنثی شي، د
42SOH mL30 په کچه د لري، د

OHSONaHOHNaOH حل: 242422 ++

 
 

molarCC
mL

mLmolarCmLV

V
VCCmLV

VVVCmolarC

1.0?
302

203.030

20

3.0

22

22

2

11
21

22111

==

==

==

==

                   فعاليت 
د چرگ３ د هگ９ پوستکی او تيتريشن ي３

DDT ＇خه د حشره وژونکو موادو په تو－ه ډ４ره گ＂ه اخ５ستل کيده،   1970  کالونو پورې له په امريکا ک３ د 1960 - 
له بده مرغه دا ماده د سيندونو اوبو ته  وردننه کيده او له دې الرې ＇خه  د اوبو مرغانوته دننه کيده، چ３ د هغوی د هگيو په 
پوستکو باندې  ي３ ډ４ره ناوړه اغ５زه وک７ه، هغوى د هگيو پوستيکي ماتيدونکي او کمزوزي ک５دل چ３ د بچيو له زي８يدلو ＇خه  
DDT ＇خه په دې هکله  گ＂ه اخ５ستنه ودرول شوه او له هغه ＇خه وروسته په امريکاک３  وړاندې به ماتيدې؛ نو له دې کبله د

د عقاب دمرغه د زي８يدلو جريان دوه ＄لي زيات والی حاصل ک７.
په هغو هگيو ک３ د کلسيم کاربوني د سلني مقدار د ！اکلو الره چ３ د چرگ３ د هگيو د پوستکي د زيات  کلکوالي المل 

گر＄ي، د تيتريشن په الره الس ته راوړل ک８５ي.
ک７نالره 

1 -150 ملي ليتره فالسک وچ ک７ئ او په هغه باندې ليبل ووهئ، د هغه وزن و！اک３ او په يو جدول ک３ ي３ وليکئ.

2 - د يوې چرگ３ د هگى ！ول پوستکی چ３  له  نورو موادو ＇خه پاک وي، په نوموړي فالسک ک３ واچوئ او هغه هم وچ ک７ئ.
3 - يو بيوريت د تيتريشن د عملي３ په غرض برابر ک７ئ، د هغه په من＃ ک３  داسNaOH３ ＄اى په ＄اى ک７ئ  چ３ په 

هغه ک３ پوکا３１ ونه ليدل شي او تر صفر درج３ پورې ډک شي.
mL25 د مالگ３ تيزاب  ورزيات ک７ئ کوم چ３ غلظت  mL250 يو بل فالسک وچ او برابر ک７ئ او په هغه ک３ د - 4
mL50 په کچه مقطرې اوبه او 20 ＇خه تر 25 ＇ا＇کو پورې د فينول فتالين  molar1.0 وي او په هغه باندې د ي３

محلول هم ورزيات ک７ئ.
5 - په ډ４ر احتياط سره په فالسک ک３ دNaOH محلول تر هغه وخته پورې ورزيات ک７ئ، چ３ ارغواني کم رنگه 

رنگ وليدل شي، نو د مصرف شويNaOH مقدار يادداشت ک７ئ.
6 - دNaOH موالري＂ي محاسبه ک７ئ.

7 - د چرگ３ د هگ９ وچ شوی پوستکى بيا وزن ک７ئ او په پوډرو ي３ تبديل ک７ئ.
g2.0 د چرگ３ د هگ９ وچ شوی پوستکى په يو فالسک ک３ واچوئ په هغ３ باندې50 ملي ليتره د مالگ３ تيزاب  - 8

ورزيات ک７ئ او هغه د ＇و دقيقو لپاره ول７ئ.
9 - الس ته راغلی مخلوط دNaOH په واسطه تيتريشن ک７ئ.

10 -    د مولونو شم５ر ي３ چ３ له محلول ＇خه وتلی دی ، محاسبه ک７ئ.
11 - د کلسيم کاربوني د مولونو موجود شم５ر د چرگ３ په ه／９ ک３ محاسبه ک７ئ.

 تعاملونه:

NaClOHNaOHHCl
COOHCaClCaCOHCl

++

+++

2

22232
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د تيتريشن ښودونکی 
د تيزابو- القليو ډ４ر زيات ＊ودونکي عضوي مرکبونه دي چ３ د تيزابو يا القليو په تو－ه عمل کوي او د دې 
H+ د غلظت په مقابل ک３ حساس دي، په تيزاب او قلوي محيطونو ک３  pH يا د محيط د ＊ودونکو رنگ د
رنگ بدلون مومي. دا ＊ودونکی  تر＇ي７ن３ الندې نيسو. په عمومي ډول ＊ودونکي په درې ډوله دي چ３ هر 

يو ي３ په الندې ډول مطالعه کوو.

هغوى  د  مومي،  بدلون  رنگ  ي３  ک３  شاوخوا  pH=7 په  د چ３  دي  ＊ودونکي  هغه  ډله:  لوم７ى 
 8=pH pH=5.5 ＇خه تر بيل／ه ک５دای شي لتمس وړاندې ک７ی شي، ددې ＊ودونکي رنگ له
تر pH=6 ＇خه  له چ３  دی  ＇خه  ＊ودونکو  ډولو  دې  له  هم  تيمول  برومو  بدلي８ي،  شاوخواک３  په 
pH=6.7 ترمن＃ خپل رنگ بدلوي، د دې ＊ودونکی بلورونه په تيزابي محيط ک３ ژي７ رنگ او په قلوي 
محيط ک３ أبى رنگ او په خنثی محيط ک３ شين رنگ لري. له دې ＊ودونکي ＇خه د قوي تيزابونو او قوي 

القليو په تعاملونو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي.
PH>7 ک３ ي３ رنگ بدلون مومي، بيل／ه ي３ ک５دای شي ميتايل ارنج  دويمه ډله: هغه ＊ودونکي دي چ３
وړاندې شي، له دې ＊ودونکو ＇خه د قوي تيزابو او ضعيفو القليو د خنثی کولو په تعامل ک３ گ＂ه اخ５ستل 

ک８５ي.
PH<7 ک３ بدلون مومي، فينول فتالين د دې ډولو له  دريمه ډله: هغه ＊ودونکي دي، چ３ رنگ ي３ د

＊ودونکو ＇خه دی چ３ د هغه فورمول په الندې ډول دی:

له دې ＊ودونکو ＇خه په هغو تعاملونو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، چ３ د کمزورو تيزابونو او قوي القليو د خنثی 
pH ي３ له کولو لپاره تر سره کي８ې، په دې ډول تعامل ک３ هغه مالگه توليدي８ي، چ３ د اوبلن محلول محيط

7 ＇خه لوړوي.
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 د شپ８م څپرکي لن６يز
�tترکيبي تعاملونه: په دې ډول تعاملونو ک３ دوې او يا ＇و مادې يوه له بل３ سره ترکيب كي８ي او يوه ماده 

جوړوي.
ک３  تعاملونو  ډول  دې  په  دي,  معکوس  تعاملونو  ترکيبي  د  تعاملونه  يي  تجزيه  تعاملونه:  يي  تجزيه  �t

کيمياوي مرکبونه تجزيه ک８５ي او له يو مرکب ＇خه دوه يا ＇و مرکبونه جوړي８ي. 
�tساده تعويضي تعاملونه: په دې ډول تعاملونو ک３ د مرکبونو د ماليکولونو يو عنصر د ورته عنصر په 

واسطه تعويض ک８５ي, تعويضي تعاملونه ډ４ر زپات د اوبو په محيطونو ک３ تر سره كي８ي 
�tد دوه گونو تعويضي تعاملونو ډ４ر مهم تعامل د القلي په واسطه د ت５زابو له خنثی  کول ＇خه عبارت دی او  

د هغوی د برعکس له تعاملونو ＇خه عبارت دي چ３ د اوبو او مالگ３ په جوړيدو پاى ته رسي８ي.
�tد خنثي ک５دلو تعاملونه په اوبلن محيط ک３ تر سره کي８ې؛ کله چ３ تيزابونه او القلي په اوبلن محيط ک３ 

وي، په اوبو ک３ حل او په ايونونو ！و！ه کي８ې.
molKCalory سره سمون لري /7.13 �tد قوي تيزابونو او قوي القليود خنثی ک５دو تودوخه له

�tد ＇ا＇کو، ＇ا＇کو په کچه د ت５زابو ور زياتونه په القليو او د هغه برعکس ي３ له تيتريشن عملي３ ＇خه 
عبارت ده چ３ دحجم دموندلو او يا د تيزابونو او القليو د غلظت د موندلو په موخه ترسره کي８ې .

�tتيتريشن يا عيارونه هغه عمليه ده، چ３ د هغ３ په وسيله ک５دای شي د يو محلول له ！اکل３ ＄ان／７ تياو＇خه 
په گ＂３ اخ５ستن３ سره له بل محلول ＄ان／７ تيا او خواص چ３ رو＊انه نه وي، وموندل شي.

او  القليو حجم  يا  او  تيزابو  د  ک５دای شي چ３  واسطه  په  فارمول  د الندې  وروسته  له عملي３  تيتريشن  �tد 
غلظت محاسبه ک７ل شي:

 2211
VCVC =

 �tد تيزاب- القلي ډ４ر زيات ＊ودونکي عضوي مرکبونه دي چ３ د تيزابو يا القليو په تو－ه عمل کوي او د دې 
H+ د غلظت په مقابل ک３ حساس دی ، په تيزابي او قلوي محيطونو ک３  pH يا د محيط د ＊ودونکو رنگ د

ي３ رنگ بدلون مومي. 
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د شپ８م څپرکي پوښتن３
OHAlClHClOAl تعامل د .......... تعامل ډول دی. 2332 3262 ++ 1 - د

الف- جمعي            ب- تجزيه يي             ج- ترکيبي            د- تعويضي
)(2)()()( تعامل --- تعامل دی . 22 sOHCalOHsCaO + 2 - د

الف- جمعي       ب- هايدريشن           ج- اوبه ورکول   د- ！ول ＄وابونه سم دي.
3 - د القليو په واسطه د تيزابو خنثی ک５دلو تعامل د......... تعامل ډول دی.

الف- خنثى ک５دل          ب- جمعي         ج- تعويضي           د- تجزيه يي
–پر القلي باندې د ＇ا＇کو، ＇ا＇کو په کچه د تيزابو ور زياتونه او د هغه برعکس ي３ د تيتريشن له   4

عملي３ ＇خه عبارت ده چ３ ---- د موندلو په موخه ترسره ک８５ي.
الف- حجم            ب- غلظت              ج- الف او ب دواړه                د- هي＆ يو

5 - له الندې فورمولونو ＇خه د كوم يو په واسطه  ک５دای شي، د القليو يا تيزابونو غلظت او يا  حجم د 
تيتريشن د عملي３ په پايله ک３  محاسبه ک７ل شي؟

    2211 VCVC =                     ب-
2211 VCgC = الف- 

                د- ب او ج دواړه 
1

22
1 V

VCC = ج-
6 -＊ودونک３ ډ４ر زيات ................. دي.

الف- ضعيف تيزابو            ب- قوي تيزاب             ج- ضعيفه القلي           د- قوي القلي
وی.  001.0 H   ايون غلظت ومومي چ３ د  pH 7 - د هغه تيزاب

الف 4                            ب 5
ج-  الف او ب                   د- هي＆ يو

8 - د تيزابو او قوي القليو د خنثی ک５دو په تعاملونو ک３ ازاده شوي انرژۍ  عبارت ---ده. 
  molKjoul /7.13 molKcalory/7.1         ب-  الف- 
   molCalory/7.13 molKcalory/7.13          د- ج-  

9 - د تيزاب- القليو ＊ودونکي عضوي مرکبونه دي چ３ د ...... په تو－ه عمل کوي.
الف- تيزاب او يا القلي             ب- اوبه              ج- مالگه او اوبه           د- هي＆ يو

 ................. برعکس  هغه  د  او  واسطه  په  القلي  د  تيزاب  ک３  عمليه  په  کولو  خنثی  د   -  10
تشکيل８ي.

الف- مالگه           ب- اوبه               ج- مالگه او اوبه            د- تيزابي القلي
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تشريحي پوښتن３
1 - د الکتروليز تعاملونه ＇ه ډول تعامل دي؟ په دی اړه معلومات وړاندې ک７ئ.

2 - د خنثی  کولو عمليه ＇رن／ه  تعامل دى؟ يو مثال سره ي３  رو＊انه ک７ئ.
ک８５ي، خنثی  واسطه  په  محلول  ليتره  42SOH د100 ملي  د KOH محلول  د mL200 مولره  د  -  3

42SOH  د محلول  غلظت پيدا ک７ئ.

4 - د تيزابو- القليو د ＊ودونکو د تفکيک معادل３ په الندې ډول دي:
 +

++
++
OHHInOHIn
InOHHInOH

2

32

)2(
)1(

د هغو د تفکيک ثابت پيدا ک７ئ.
5 - د الندې تعاملونو معادل３ بشپ７ې او د هغوی د تعامل ډول وليکي:

 

+ )()(
)2(
)1(

3

2

aqNaClaqAgNo
OH
OHg

د محلول KOH mL10 محلول باندې د COOHHC په 56
 6 - د خنثی کولو په يو تعامل ک３ د بنزوييک اسيد

COOHHC د محلول غلظت پيدا ک７ئ. 56
molar4.0 دی، د mL25 ورزيات شوی دی، چ３ غلظت ي３

7 - ساده تعويضي تعامل د يو مثال سره وليکئ.
8 - د عضوي تيزابو او عضوي امينونو له تعامل ＇خه کوم مواد جوړ８４ي؟ د هغوى عمومي معادله وليکئ.

mL10 ملى ليتره محلول د خنثى کولو لپاره د کلسيم  9 - د تيتريشن په يو تعامل ک３ د هايدروکلوريک اسيد د
molar2.0 مولره دی په ل／＋ت رس８５ي، د هايدروکلوريک  mL5 محلول هايدروکسايد د محلول چ３ غلظت ي３

اسيد د محلول موالري＂ي په الس راوړی.
10 - د الندې تعامل ميخانيکيت وليکئ:
 )()()()( 2 lOHaqNaClaqNaOHaqHCl ++
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                دکيمياوي تعاملونو څخه د بر４ښنا ترالسه کول

اووم  څپرکی

چ３  دا  لري،  الکترونونه  اتوم  هر  او  ده  شوې  جوړه  ＇خه  اتومونو  له  ماده  ده،  ＊کاره  چ３  ＇رنگه 
الکتريکي انرژي د الکترونونو د جريان ＇خه السته را＄ي، نو ک５دای شي چ３ کيمياوي انرژي په بر４＋نا 

يي انرژي او برعکس بر４＋نايي په کيميايي باندې بدلون ومومي.
په دې ＇پرکي به ولولو چ３ مواد د بر４＋نايي تيرون３ له کبله په ＇و ډولو ويشل شوي دي؟ کوم مواد 

دبر４＋نا تيرونکي اوکوم ي３ نه دي؟ هادى مواد په ＇و ډلو و４شل شوي دي؟
کوم محلولونه د بر４＋نا تيروونکى دي؟ پيلونه ＇ه شی دي او له کوم ډول موادو ＇خه جوړه شو４دی؟ 

په پيلونو ک３ کوم تعاملونه ترسره ک８５ي؟ د گلوانيک پيل ＇ه ډول دی؟
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7 - 1 : د بر４ښنا تيروونکي او نه تيروونکي 
مواد د بر４＋نا د جريان په لحاظ په دوه ډلو ويشل شوي، بر４＋نا تيروونکي د بر４＋نا نه ت５روونکي.

الف- د بر４ښنا نه تيروونکي )عايق(: له هغو موادو ＇خه عبارت دي، چ３ له هغوى ＇خه د بر４＋نا 
جريان نه شي تيريداى، لکه: رب７، وچ لرگى، تيل او داس３ نور. 

ب-  دبر４ښنا تيروونکي جسمونه
هغه جسمونه دي چ３ له هغوې ＇خه د بر４＋نا جريان تيري８ي، د بر４＋نا تيروونکوجسمونو په نوم ياد８４ي، 

چ３ داهم  په دوه ډوله دي:
1 - لوم７نی ډول ت５روونکي: هغه ډول تيروونکي دي چ３ ازاد الکترونونه لري او له هغو ＇خه د بر４＋نا 

جريان نرم او يو شان تيري８ي، لکه د فلزونو سيمونه.
2 - دو يم ډول ت５روونکي: د ت５روونکو هغه ډله ده چ３ د بر４＋نا جريان د ويلي ک５دو په حالت او يا د 
آيوني محلول په ډول له ＄ان ＇خه تيروي، دا ډول ت５روونکي چ３ د بر４＋نا جريان ته د محلول په شکل له 
خپل ＄ان ＇خه د ت５ريدو اجازه ورکوي، د الکتروليت په نوم ياد８４ي. لکه: د مالگو محلولونه، تيزابونه او د 
القليو محلولونه د ب５لگ３ په ډول: که د خوړو مالگ３ د اوبلن محلول ＇خه د بر４＋نا جريان تير ک７ای شي، په 
دې صورت ک３ د سوديم مثبت آيونونه د )کتود( لوري ته او د کلورايد منفي آيونونه د )انود( لورته حرکت کوي 

او په هغه ＄اى ک３ ！ول８５ي، دا ډول محلولونه د الکتروليت او دا عمليه د الکتروليز په نوم ياد８４ي.

 ډ４ر پوه شئ.
بر４＋نا ت５ريدل په الندې عواملو پورې اړه لري:

1 - د فلزونو جنسيت
2 - د محلولونو په غلظت : هر ＇ومره چ３ محلولونه رقيق وي، په هماغه اندازه د هغوى بر４＋نايي 

ت５رونه زياته ده.
3 - تودوخه هم د جسمونو د بر４＋نايي تيرون３ د زياتوالي المل ک８５ي.

4 - د هست３ د مثبتو چارچونو زياتوالی د تيروونکو په بر４＋نايي ت５روني ک３ منفي رول لوبوي، هر 
＇ومره چ３ د هستي مثبت چارچ زيات وي،په هماغه کچه الکترونونه خپل ＄انته  کشوي او په بر４＋نايي 

سرکي ک３ د هغوى د جريان خن６ －ر＄ي.
ايونونو د حرکت چ＂کتيا سره هم اړيکه  همدارن／ه د الکتروليتونو بر４＋نايي ت５رونه د الکتروليتو د 

لري، چ３ د انود او کتود په لوري خو＄ي.
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7 - 2: کيمياوي تعاملونه چ３ د بر４ښنا درامنځ ته ک５دو المل ګرځي
داکسيديشن -  ريدکشن تعاملونه

د  ډول  عمومي  په  دی،  تعامل  ريدکشن  اکسيديشن–  د  هم  يو  ＇خه  تعاملونه  مهمو  ډ４رو  کيمياوي  د 
اکسيديشن تعاملونه هغه کيمياوي تعاملونو دي، چ３ د تعامل کوونکو موادو ماليکولونه الکترونونه له السه 
ورکوي اود هغوى مثبت چارج زيات８５ي او ＄ين３ نور الکترونونه اخلي چ３ منفي چارج ＄انته غوره کوي، د 

مثال په ډول:

 + + eNaNa 1
 +++ eOHClOOHCl 22 2                            

Cl أيونونو الکترون له السه ورک７ي، چ３ اکسيد شوی دی. Na اتومونو  او د په پورتن３ مثال ک３ د
په يو کيمياوي تعامل ک３ د ارجاع يا ري６کشن عمليه د هايدروجن نصبول دي، خو په عمومي ډول د مثبت 

Reduction)( وايي: چارچ ＊کته ک５دلو او د منفي چارچ لوړيدلو ته ارجاع يا ري６کشن
 

ductionOHeOH
ductionCaeCa

R e22
R e2

22

2+

+
+

 
22OH الکترون له السه ورک７يدی، د هغوى مثبت چارچ ！ي او په  2Ca+  کتيون او په پورتني مثال ک３ د 

Reduction)( شوی دی. پايله ک３ ارجاع
مثال: په الندې تعامل ک３ د تعامل کوم جز ارجاع او کوم ي３ اکسيديشن شوی دی؟

  CaOOCa 22 2+
2Ca+ ايونونه تشکيلي８ي؛ په دې صورت ک３  حل: کله چ３ کلسيم له اکسيجن سره تعامل کوي، د کلسيم

کلسيم الکترونونه له السه ورکوي:
 + + eCaCa 422 2

اکسيجن په دې تعامل ک３ الکترونونه اخ５ستي او ارجاع شوي دي چ３ د اکسيديشن عامل دی: 
 + 2

2 24 OeO

د الکتروشيمي د مبحث ډ４ره پراخه برخه د اکسيديشن ري６کشن د جريان او  د دې ډول تعاملونو په مطالع３ پورې اړه لِري 
چ３ د بر４＋نايي انرژي اړيکه او کيمياوي بدلونونه ！اکي.

+  اکسايدکوونک３ ماده    ne ارجاع شوي ماده  

                   فعاليت 
1 - په الکترودونو ک３ د ايونونو حرکت په کوم عامل پورې اړه لري؟

2 - لوم７ني ډول ت５روونکي جسمونه ＇ه ډول مواد دي؟
3 - دوهم ډول ت５روونکي کوم ډول ＄ان／７ تياوې لري؟

4 - عايق جسمونه، لوم７ني او دويم ډول تيروونک３ چ３ په خپل شاوخوا ک３ وينئ، لست ي３ ک７ئ. 
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7 - 3 : کيمياوي بر４ښنايي پيل
کيمياوي بر４＋نايي پيل هغه وسيله ده، چ３ په هغ３ ک３ کيمياوي انرژي په بر４＋نايي انرژي او بر４＋نايي 
انرژي په کيمياوی انرژي بدلون مومي. پيلونه په عمومي تو－ه په دوه ډوله دي چ３ له گالواني او الکتروليز 

＇خه عبارت دي:
7 - 3 - 1: گالواني پيل: د پيل هغه ډول  دی چ３ کيمياوي انرژي په بر４＋نايي انرژي   بدلوي او هغه پيل 

چ３ بر４＋نايي انرژي په کيمياوی انرژي بدلوي، د الکتروليز د لو＊ي د پيل په نوم ياد８４ي. 
   

 
－لواني پيل  کيمياوي انرژيبر４＋نايي انرژي

د الكتروليز لو＊ى
    

د ريدوکس ساده تعامل په نظر ک３ ونيسئ:
 )()()()( 22 aqZnsCuaqCusZn ++ ++
 محلول اچول شوی 

4CuSO  پورتن９ تعامل هغه وخت په خپل سر  تر سره ک８５ي، چ３ په يو لو＊ي ک３ د
په Zn)( فلزي ميله  Zn)( يوه فلزي ميله ک５＋ودل شوې وي، کله چ３ د جستو په هغه ک３ د جستو او  وي 
 د محلول 

4CuSO  ک３ ک５＋ودل شي، د جستو د ميلي له پاسه د سفنج په ب２ه ذرې ليدل ک８５ي، چ３ د
4CuSO

Zn)( فلز اکسيدي شوی  2Zn+ ايون ب３ رنگه ک８５ي( په پورتني تعامل ک３ د جستو ابي رنگ له من％ه ＄ي، )د
2Cu+ آيون  ارجاع ک８５ي: او په مقابل ک３ ي３ د

 

molkjoulGsCuaqZnaqCusZn
sCueaqCu

eaqZnsZn

/212)()()()(
)(2)(

2)()(

00220

2

20

=++
+

++

++

+

+

2Cu+ لورته د هغه  Zn  ＇خه د oG دمقدار زياتوالی او منفي عالمه ي３ د الکترونونو اعظمي تمايل له د
په يو مولره رقيق محلول ک３ را＊يي.

د انرژي بدلونونه په ！اکلو شرايطو ک３ د لوم７نيو موادو او د تعامل د محصوالتو په ماهيت او حالت پورې 
ت７لي دي او د تعامل له ميخانيکيت ＇خه جال  دي. که چ５رې ازماي＋تي دستگاه د پورتني ليکل شوې  معادل３ 
سره سم چ３ په دې مبحث ک３ شته، جوړه ک７و.  په دې صورت ک３ گالواني پيل او يا د ولتا پيل  السته را＄ي. 
د ولتا هر پيل له دوو نيمو پيلونو ＇خه تشکيل شوی دی چ３ د تخلخل لرونک３ يوې غشا او يا د يو مالگين 
پله په واسطه يو له بل ＇خه جال شوي دي او جستي ميل３ د الکترود په تو－ه په هغه ک３ شتون لري، که چ５ري 
Zn اتومونه د دوو الکترونونو له السه  مسي او جستي فلزي ميل３ د باندني مدار په واسطه يو له بل سره وت７و، د

                   فعاليت 
کلسيم له کلورين سره تعامل کوي اوکلسيم کلورايد تشکيلوي، د تعامل معادله ي３ وليکئ، اکسيدي کوونکي او ارجاع 

کوونکي و！اکئ. 
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2Zn+ ايون بدلون مومي او محلول ته  دننه ک８５ي، السته راغلي الکترونونه له باندن３  ورکولو ＇خه وروسته په
2Cu+ ايون سره يو＄ای او هغه په  دورې ＇خه مسي الکترود ته ت５ري８ي او د الکترود په واسطه د محلول له
عنصري مس تبديلي８ي چ３ د مسي الکترود له پاسه رسوب کوي. په مسي الکترود ک３ د ارجاع عمليه ترسره 
ک８５ي چ３ دا ميله د کتود په نوم ياد８４ي، ＄که دا ميله زيات الکترونونه  لري چ３ د جستو له م５ل３ ＇خه هغ３ 
ته ل８５دول شوي دي، نو د جستو په ميله ک３ د اکسيديشن عمليه  تر سره شوې، ＄که دا ميله الکتروني خال 

لري او الکترونونه د محلول له ايونو نو ＇خه اخلي:
                              + + eaqZnsZno 2)()( 2 په انود ک３ د اکسيديشن نيمه تعامل:                                                
                                   )(2)(2 sCueaqCu ++ په کتود ک３ ارجاعي نيمه تعامل:                                                      
V)( په بانديني دوره ک３ وت７ل شي، د پوتنشيال توپير يا ولتاژ د ولت په حساب ک５دای  که چ５رې يو ولت متر

شي چ３ و！اکل شي، د تعامل دپوتنشيال توپير 
خواته  کتود  انود ＇خه  له  جريان  الکترونونو  د 

را ＊يي.
لن６  په  پيل  گالواني  يو  وغواړو،  چ５رې  که 
ډول و＊ايو، د هغه له بنس＂يزو فکتورونو ＇خه 

په الندې ډول گ＂ه اخلو:
 )(|)(||)(|)( 42 sCuaqCuSOaqZnSOsZn

د مالگ３ پل لرونکي پيل  
د－لواني پيل په پورتنيو پارامترونو ک３، انود کي０ 

لوري ته او کتود ＊ي لور ته ＊ودل شوی دی او هر نيم پيل د يو نيم／７ي تعامل پورې اړه لري. په هر نيم پيل 
ک３ يو الکترود او الکتروليت محلول شته؛ که چ５ري دا اجزا وې له ب５الب５لو فازونو＇خه وي د عمودي ليک
(|) په واسطه يو له بل ＇خه جال شويدي. مالگين پل په دوو عمودى خطونو(||) په واسطه چ３ سره موازي 
ک５دای شي،  الکترودونه  ياد８４ي.  نوم هم  په  پيل  د  دانيل  CuZn د  پيل گالواني  د  ！اکل شوی دی،  دي، 
Cu اويا گازي وې. د هايدروجن الکترود چ３ د ستندرد الکترود په تو－ه په  Zn او فلزونه، د ب５لگ３ په ډول:
کارول ک８５ي، په )7 - 2(شکل ک３ ＊ودل شوی دی. د ولت متر په واسطه ک５دای شي چ３ د دوو الکترودونو 
د پوتنشيال توپير اندازه شي. تل د الکتروشيمي د مسايلو د ＇７５ن３ لپاره الزمه ده چ３ د هر الکترود پوتنشيال 
په جال جال تو－ه و！اکل شي، خو ＇رنگه چ３ تراوسه ليدل شوي دي، د دې په خاطر چ３ د مادې بدلونونه او 
تحوالت و＇７５ل شي، الزمه نه ده چ３ د هر الکترود پوتنشيال په مطلق ډول و！اکو، نو دلته ک５دای شي چ３ 
ستندرد الکترود و！اکل شي او د نورو الکترودونو پوتنشيال د هغه پر بنس السته راوړل شي. له ن７يوالو ت７ونونو 
سره سم د ستندرد الکترود په تو－ه د هايدروجن الکترود په کارول ک８５ي چ３ د هغه په اړه په )7 - 5( مبحث 

ک３ په پوره ډول معلومات وړاندې ک８５ي.
)Electro motive force( 7 - 4 د پيل محرکه قوه

په يوه بر４＋نايي ساحه ک３ د بر４＋نا د چارچ لي８ دول د کار له سرته رسولو سره مل دي، د يوې ！کي ＇خه 

)7 - 1( شکل د گالواني دوه ډوله پيلونه )الف( د تخلخل لرونکی پردې      ب: د مال／ين پل سره 
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)د يو الکترود ＇خه( ！کي )بل الکترود ته( د بر４＋نايي چارچ )q( د ل８５دولو لپاره دکار کچه د هغوی د دوو 
！کو ترمن＃ د پوتنشيال له توپير سره مستقيم تناسب لري .که چ５رې د پوتنشيال توپير په V او د کار کچه په

W سره و＊ودل شي، نو:
vqw (  د پوتنشيال توپير ضرب پر چارج = بر４＋نا کار .= (

 Joul = د کار ن７يوال سيستم واحد عبارت دی له:    ولت . کولن
بر４＋نا هغه مقدار  د  فارادې عدد  د  تو－ه کارول ک８５ي،  په  د واحد  بر４＋نا مقدار  Faraday)( د  فارادې تل 
الکترون    يومول  چ３  ＇رنگه  ک８５ي،    Cb96500 او لري  سمون  سره  چارچ  د  الکترون  يومول  د  چ３  دی، 

 231002.6 شمير الکترونونه لري؛ نو:      
CCF

eNAF
965001002.61002.6 1923 ==

=

t)( په ثاني３ تامل   په پورتن９ معادل３ ک３ د چارچ واحد په کولمب: د بر４＋نا د جريانشدت په امپير او وخت
شوی دی، يعن３:

                                     tIq =

I د جريانشدت او په دې فورمول کq３ د بر４＋نا مقدار،
t  وخت را＊يي 

 دی، د بر４＋نا د جريان شدت امپير 
t
qI = له دې ＄ايه

پرثانيه  کولمب  د  او  دی  شوي  A ＊ودل  په چ３  دی 
＇خه عبارت دی.

 
3AgNO بر４＋نا د جريان شدت دی، چ３ د د  امپير 

ک３ موده  په  ثاني３  يوې  د  او  ت５ري８ي  ＇خه  محلول  له 
پاسه  له  الکترود  د  ته  زرو  سپينو  کچه  mg118.1 په 

رسوب ورکوي.
 231002.6 × ( چارج  الکترون  يومول  د  چ３  دا 
شوی  منل  فارادي  يو  او  کولمب     Cb96485 الکترون(
 ، د 

96485
1 tElectronmol = نو ک５دای ش３ چ３ دی 

reductionne  اکسيدي کوونکي( د الکترون د مول  مول الکترون شم５ر د نيمه تعامل د معادلو )
nf ( او د تعامل کوونک３ مادې د کتل３ ترمن＃ د اړيکوپه پام ک３ نيولو سره السته راوړل شي. شمير )

له يوالکترود ＇خه بل الکترود ته د يو فارادي چارچ د ل８５دلو لپاره سرته رسيدلی کار د فارادې د عدد او د دغو 
دوو الکترودونو ترمن＃ د پوتنشيال توپير د ضرب له حاصل سره مساوي دی:

 VFW =

emf (په نوم ياد８４ي،  په يو پيل ک３ د دوو الکترودونو ترمن＃ د پوتنشيال مگزيمم توپير د پيل د محرک３ قوې )
0E عالم３ ＊ودل ک８５ي او د هغه کچه د پوتنسيو متر )ولت متر( په واسطه ！اکل ک８５ي. د پيل محرکه قوه  چ３ په
د کتود او انود د پوتنشيال له الجبري مجموع３ ＇خه عبارت ده )＇رنگه چ３ په جدول ک３ يوه ليدل ک８５ي،د 

)7 - 2( شکل هايدروجني الکترود ＊يي
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ورک７ شوي پوتنشيالو کميت د ارجاع３ معادل３ لپاره منفي دی، په دې اساس په انود ک３ د ارجاع په کاروړلو 
سره عالمه برعکس يعن３ منفي په پام ک３ نيول شوی ده(:

 E0 پيل= E0 کتود  +  E0 انود                                
7 - 5 : د ستندرد الکترود پوتنشيال

په اختياري ډول  الکترود  يو  نو  اندازه ک５دای،  نه شي  تو－ه  په مستقيمه  پوتنشيال  پيل  نيم  يو  ＇رنگه چ３ د 
نورو  د  نيسو، چ３ وروسته  پام ک３  په  لپاره  ولتاژ د هغ３  او صفر اختياري  ！اکل ک８５ي  تو－ه  په   د سرچين３ 
ياد８４ي، چ３ د  نامه  په  الکترودونو پوتنشيال د هغه پر بنس ！اکل ک８５ي. هغه  الکترود د ستندرد الکترود 
هغه د نيمه پيل ！ول３ اجزاوې ستندرد او ！اکل３ وي. د ستندرد الکترود لپاره حالت داس３ ！اکي چ３ د محلول 
Co25  ک３ يو وي )يا  آيون)کتيون( او فلز ي３ يو ډول وي او د آيون مولي غلظت ي３ د ايديال محلول لپاره په
په بل عبارت د محلول ايوني فعاليت ي３ له يو سره مساوي دي( د هايدروجن ستندرد الکترود له هايدروجن 
Co25  تودوخ３ ک３ د پالتين د فلز په  د ايون يو مولره محلول او د هايدروجن له گاز سره په يو اتموسفير فشار

شاوخوا ک３ دی چ３ په الندې ډول ＊ودل ک８５ي:
 +HatmgHsPt |)1,(|)( 2

                   انود        )   يو مولر( 
   )(|)1,(|)1( 2 sPtatmgHmolarH +                    کتود       
د ن７يوال ت７ون پر بنس يوازې د صفر اخيتاري ولتاژ يا پوتنشيال د دې الکترود لپاره په پام ک３ نيولی  شوی 
0E ＊ودل شوی دی، د دې  دی )په انود او کتود دواړو ک３ په پام ک３ نيول شوی دی( د پيل ستندرد ولتاژ په
02 د پيل ستندرد ولتاژ د انود او کتود د ستندرد ولتاژ له الجبري مجموع３ 

0 =HE ن７يوال ت７ون پر بنس
＇خه عبارت دی:

  E0 پيل  = E0 کتود  +  E0 انود                                              
مثال: يو پيل له مس ستندرد الکترود مس ايون او يا د هايدروجن دستندرد الکترود ＇خه په الس راوړو 
34.0 ولت دی، الکترونونه د هايدروجن د الکترود له بانديني دورې  Co25  ک３ د پيل ولتاژ چ３ د تودوخ３ په

＇خه و＄ي، د مس ستندرد پوتنشيال د مس ايون و！اکئ.
حل: 

 )(||||)(|)( 02
2 sCuCuHgHsPt ++

anodeEcathodeEE ک８５ي؛ نو: 000 +=       داچ３
 034.0000 =+= VanodeEcathodeEE
 VVEEE HCu 34.0034.02

000 ==+=

 

)(2)()(
?)(2)(

022)(

2
2

02

0
2

sCuHaqCugH
EsCueaqCu
EeHgH

++
=+
=+

++

+

+ انود
کتود



١٢٠

＇رنگه چ３ د اکسيديشن تعامل په انود ک３ ترسره ک８５ي، نو له دی کبله په انود ک３ پيدا شوی پوتنشيال د 
اکسيديشن د يوتنشيال په نوم يادوي، په دې ترتيب په کتود ک３ پيدا شوی پوتنشيال د ري６کشن د پوتنشيال په 
نوم يادوي، کله چ３ ديو الکترود پوتنشيال و！اکل شي، په دې بنسـ له هغه ＇خه د！اکلي پوتنشيال په تو－ه گ＂ه 
اخ５ستل ک８５ي. په دې بنس د نورو الکترودونو ستندرد پوتنشيال په الس راوړل ک８５ي او د دې جمع شوو 

！اکلو پوتنشيالونو مجموعه په جدول ک３ ليکل شوې ده.
)7 - 1( جدول د ارجاعي ！اکل３ پوتنشيال د نيمه تعاملونو شمي５ر په 25 درجو ک３

و  لت  °EV کتودتعامل کتود/
- 3.04 LieLi ++ 1 LiLi |+

-2.92 KeK ++ 1 KK |+

-2. 76 CaeCa +
+

22 CaCa |2+

-2. 71 NaeNa ++ 1 NaNa |+

-2. 38 MgeMg +
+

22 MgMg |2

-1 .66 AleAl ++ 33 AlAl |3+

-0.76 ZneZn +
+

22 ZnZn |2+

-o. 74 CreCr ++ 33 CrCr |3+

-0 . 44 FeeFe ++ 22 FeFe |2+

-0. 40 CdeCd ++ 22 CdCd |2+

-0. 23 NieNi ++ 22 NiNi |2+

-0.14 SneSn ++ 22 SnSn |2+

-0. 13 PbePb ++ 22 PbPb |2+
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-0. 04 FeeFe ++ 33 FeFe |3+

0. 00 
212 HeH ++ PtHH 2|2 +

0.15 SneSn ++ 44 SnSn |4+

0. 16 ++ + CueCu 12 ++ CuCu |2

0.17 +++ OHClOeOHClO 42 323
 PtOHClOClO |,, 3

0.22 +ClsAgsAgCl )()( AgAgClCl ||4

0.34 CueCu ++ 22 CuCu |2+

0.35 +++ OHClOeOHClO 22 223
 PtOHClOClO |,, 23

0.49 +++ OHIeOHIO 222
 PtOHIIO |,,

0.52 HgeHg ++ 22 HgHg /2+

0,54 + IesI 22)(2
 PtII || 2

0.59 +++ OHClOeOHClO 2222
 PtOHClOClO |,,2

0.77 ++ + 23 1 FeeFe PtFeFe |, 23 ++

0. 80 HgeHg ++ 22 HgHg |2+

0. 80 AgeAg ++ 1 AgAg |+

0.85 HgeHg ++ 1 HgHg |+

0 . 90 +++ OHCleOHClO 222
 PtOHClClO |,,

0. 91 ++ + 2
222 HgeHg PtHgHg |2,2 2++
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0 . 96 OHNOeHNO 23 2|34 +++ + PtNOHNO ||,3
+

1, 07 + BrelBr 22)(2
 BrlBr 2|)(2

1, 23 OHeHO 22 224 ++ PtHO ||2

1, 33 OHCreHOCr 2
3

7
2

2 72614 +++ ++ PtHCrOCr |,, 3
7

2
2

++

1. 36 + CleCl 222
 PtClCl ||, 2

1.44 ++ + 34 1 CeeCe PtCeCe |, 34 ++

1.51 OHMneHMnO 2
2

4 458 +++ ++ PtHMnMnO |,, 2
4

++

1.78 OHeHOH 222 22++ + PtHOH |,22
+

1.82 OHeHOH 222 22++ + PtCoCo |, 23 ++

2.07 OHOeOH 223 ,22 ++++ PtOOH |,, 23
+

2.87 + FeF 222
 PtFF || 2

مثال: يو گالواني پيل چ３ د جستو د ！اکلي الکترود، د جستو د ايون او هايدروجن له ！اکلي الکترود ＇خه 
 ZnZn +2 V76.0 ولتاژ لري، که د کتود ！اکلی الکترود هايدروجن وي، د Co25 ک３ جوړ شوی دی، په

！اکلی پوتنشيال محاسبه ک７ئ.
           حل :

 ?2)( 02 =++
OxEeZnsZn          په انود ک３:

 02 0
2 =+ + EHHe په کتودک３      

     )()()(2)( 2
2 gHaqZnaqHsZn ++++           په پيل ک３:

 VVHEEE ZnOx 76.0076.0)( 2
00

)(
0 ===                       

VZnE دی. 76.0)( = Zn  داکسيدي شوي ！اکلي پوتنشيال پورې اړه لري چ３ 7  کميت د  6.0
 ن７يوالو ت７ونونو سره سم د اړونده ب５الب５لو نيم／７و تعاملونو د ارجاع ک５دونکو ！اکلی پوتنشيال په جدولونو ک３ 

ليکل شوی دی، چ３ په)7-1( جدول ک３ ليدل ک８５ي.
که چ５رې نيمه تعامل د اکسيدي ک５دونکي په ب２ه په کاروړل شوی وي؛ نو د هغه د قيمت عالمه د ارجاع 

ک５دونکي د عالم３ برعکس  ده، لکه:
 VEsFeeFe 44.0)(2 02 =++
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                                                                            VEeFeesFe Ox 44.022)( 02 +=++ +

په )7 - 1( جدول ک３ له ليکل شووکميتونو ＇خه به، په الندې مواردو ک３ گ＂ه واخ５ستل شي: 
الف - د پيل د ！اکلي پوتنشيال د محاسب３ لپاره.

ب- په پيل ک３ په خپل  سر تعاملونو په اړه وړاندوينه ک３.
ج- د فلزونو او مرکبونو د اکسيديشن )Oxidation ( د نسبي قدرت پرتله چ３ د هغوی د اکسيديشن نيم／７ي 

تعاملونه په لوم７ي جدول ک３ ليکل شوي دي.
په  تعاملونه  ارجاعي  نيمه  د هغوى  پرتله چ３  قدرت    ) ductionRe ( ارجاعي  د  مرکبونو  او  فلزونو  د  د- 

)7 - 1( جدول ک３ ليکل شوي دي.
مثال: له )7 - 1( جدول ＇خه په گ＂３ اخيستلوسره ، د الندې جوړ＊ت لرونکي پيل ليکل ولتاژ محاسبه 

ک７ئ:
 { }32 |2 ++ FeFe  
 { } VeFeFe 77.012 32 =+++

حل:                                       
ductionRe ( ！اکلي پوتنشيالونه ！اکل شوي  په )7 - 1(جدول ک３ نيم／７ي ارجاعي تعاملونه او د ارجاع )
دي، که چ５رې د اکسيديشن نيم／７ي تعاملونه  غو＊تنه وي،  د ولتاژ د کميت اړوند عالمه معکوسه په پام ک３ 

نيول ک８５ي؛ د ب５لگ３ په تو－ه:
                     
 VEClgCle Ox 36.12)(2 0

2 +=+

په پيل ك３
                                                                                          56.077.033.1)()( === °°° VEEE catodeanode

 aqClaqFegClaqFe )(2)(2)()(2 3
2

2 + ++

 Oxidationانود ک３ د اکسيديشن نيم／７ې تعامل په  دوو ضرب شي؛ خو د هغه يادون３ وړده چ３ په  د 
ductionRe  يا Oxidation د پاره اړونده   پوتنشيال په دوو  نه ضريب ک８５ي، ＄که د يوې مستقلي مادې د

ولتاژ د همد ې مادې مقدار دی.
يادونه: هغه ولتاژ چ３ يو پيل ي３ من％ته راوړي ، په پيل ک３ د لوم７نيو موادو او د تعامل د محصولو له  مقدار 
)ستيکيو مترى( ＇خه مستقل دي، ＄که د پيل ولتاژ يوازې د لوم７نيو موادو او د تعامل د محصول په ماهيت 

او حالت پورې ت７ل３ دی. 
7 - 6 : وچ او النده پيلونه )تجارتي بترۍ(

د گالوانيک له پيلونو ＇خه هره ورځ د بر４＋نا د توليد او د بر４＋نايي انرژي د سرچين３ په تو－ه د گ＂３ اخ５ستن３ 
الندې نيول ک８５ي، ＄ين３ ي３ په الندې ډول د ＇ي７ن３ الندې نيول ک８５ي:

وچ３ بټرۍ
V5.1 لوي３، وړې او من％ن３ کچ３( د گالوانيک له ب＂رۍ ＊ه  بيل／ه ده. د وچ３  وچ３ بترۍ )معمولي بترۍ د
ب＂رۍ استوانه ي３ شکل د جستو ＇خه جوړ شوي دي چ３ د پيل انود  ي３ تشکيل ک７ی دی، د ب＂رۍ ＇خه د 

بر４＋نا د  مستقيم جريان په وخت ک３ جست اکسيدي ک８５ي چ３ الکترونونه ازاد ي８ي:
   + + eaqZnsZn 2)()( 2        انود:
 

242 ,, MnOClNHZnCl دکاربن)گرافيت( ميله د کتود په تو－ه د ب＂رۍ په من＃ ک３ ＄اى لري او د هغ３ شاوخوا

 56.077.033.1 == V
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دموادو خميري په واسطه پو＊ل شوې ده، د کتود او جستي استوان３ ترمن＃ يوه د ت５ريدو نيم －７ې غشا شتون لري.  
په احتمالي تو－ه په دې ډول ب＂ريو ک３ الندې تعاملونه  ترسره کي８ې)د ب＂رۍ په من＃ ک３ د تعاملونو＇رن／والی 

بشپ７ پيژندل شوی نه دی(:
   ]))(()(2[MnO 342 NHsOHMnOeNHs +++ +  په کتود ک３:
      

3
2

42 2)(22)(2 NHOHMnOZneNHsnOMZn +++++ ++    په ب＂رۍ ک３: 
امونيا سره  له حاصل شوې  په کتود ک３  ت５ريـ８ي، چ３  نيمگ７ې غشا ＇خه  ت５ريدونکو  له  د جستو کتيونونه 

تعامل کوي.
سربي بټرۍ

د انرژۍ د زيرمو لپاره له ډ４رو مهمو وسايلو ＇خه يوه هم سربي ب＂رۍ 
ده  چ３ د هغ３ ان％ور په )7 - 4( شکل ک３ ＊ودل شوي دي او په 

الندې ډول وړاندې ک８５ي:
 )(|)(|||)(|)( 244 sPbsPbOHSOHsPbSOsPb +

     د سربي ب＂رۍ انود بشپ７ چارج شوی او له يوې سفنجي سطح３ 
لرونکی سربي لوح３ ＇خه جوړ شوی دی، کله چPb３ اکسيدي 
2 د آيون سره تعامل کوي چ３  

4SO 2Pb+ بدلون مومي او د ک８５ي، په
 مرکب جوړ او دا مرکب د انود د سفنجي سطح３ برس５ره رسوب کوي:

4PbSO
 )()()( 4

2
4 sPbSOaqSOsPb +

 ( په 
2PbO د دې پيل کتود هم له يوې سربي لوح３ ＇خه جوړ شوی دی چ３ د هغه سطح د سرب د اکسايد )

واسطه پو＊ل شوې ده، په کتود ک３ تعامل په الندې ډول دی: 
     OHsPbSOHSOHesPb 244 )(232)( ++++ + په کتود ک３:
              OHsPbSOHSOHePbOsPb 2442 2)(2222)( ++++ +

 په دواړوالکترودونو ک３ تشکيل شوی او د سربي لوحو له پاسه ي３ رسوب ک７ی دی چ３ د 
4PbSO جامد

2 ايونونه  په ل／＋ت رسيدلي دي.
4HSO H+ او محلول

 او په فلزي
2PbO  په

4PbSO کله چ３ ب＂رۍ چارچي８ي معکوس تعامل په انود او کتود ک３  ترسره او په پايله ک３
 )(22)(2)(2 4224 sPbHSOHsPbOOHsPbSO ++++ + Pb تبديلي８ي:                       

 بنس＂يز  رول لري، چ３ غلظت ي３ بايد پرله پسی و ！اکل شي، له دې ډول ب＂رۍ ＇خه 
42SOH په ب＂ريوک３

V2 وي، که چ５رې د هغ３  شپ８ عدده په پرله  حاصل شوی ولتاژ
V12 ب＂رۍ د مو！رونو د پاره  پسي ډول يو له بل سره وت７ل شي،

تر السه ک８５ي:

)7 - 4( شکل سربى ب＂ري ＊يي

)7 - 3( شکل وچى بترى
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د نيکل -کدميم بټرۍ
د نيکل او کدميم له ب＂ری ＇خه په ساعتونو او د حساب په ماشينونو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، چ３ ＄ين３ د 

هغوى د بيا چارچ ک５دو وړ هم دي. دا ب＂رۍ له سربي ب＂ريو ＇خه سپک３ دي او په الندې ډول ＊ودل ک８５ي:
 )(|)()(|||)()(|)( 222 sNiOsOHNiHOsOHCdsCd

 په دې ب＂ريو ک３ د گ＂３ اخيستلو په وخت ک３ الندې تعاملونه ترسره ک８５ي:
          ++ esOHCdHOsCd 2)()(2)( 2

            په انود ک３ : 
 

+++ HOsOHNiOHsNiOe 2))()(2)(2 222
   په کتودک３ :  

            )()()()(2)()( 2222 sOHNisOHCdOHsNiOsCd +++   په پيل ک３: 
ددې ډول ب＂ريو له مهمو ＄ان／７تياوو＇خه يوه دا ده چ３ د هغ３ ولتاژ تل ثابت کار ترسرکوي، تر＇و ＇ه نا＇ه 
په مکمل ډول خالي شي؛ ＄که د پيل په دننه ک３ د آيونونو غلظت د گ＂３ اخ５ستن３ په وخت ک３ بدلون نه 

مومي.
  )( CellFuel د سوځ５دو پيل 

هغه پيل چ３ لوم７ني مواد ي３ په پرله پس３ پيل ته ور دننه او 
د بر４＋نايي انرژي د توليد المل گر＄ي، د سو＄يدو د پيل په 
ليدل  5( شکل ک３   - 7( په  نمونه  ياد８４ي، چ３ د هغه  نوم 
ک８５ي، په دې ډول پيلونو ک３ د هايدروجن او اکسيجن گاز 
د  الکترودونه  دوی  د  توليدي８ي.  اوبه  او  رس８５ي  ل／＋ت  په 
متخلخل کاربن او د پالتين يا سپينو زرو او يا د ＄ينو نورو 
انتقالي فلزونو کتليزاتورنو سره يو ＄ای جوړ شوي دي، چ３ د 

هغوی په الکترودونو ک３ الندې تعاملونه  ترسره ک８５ي: 

     ++ elOHHOgH 2)(22)(2 22
انود: 

          ++ HOOHgOe 42)(2 22
کتود: 

 OHgOgH 222 2)()(2 + پيل:  
7 - 7: د پيل په ولتاژ باندې د غلظت اغ５زه

له يو ولتا پيل ＇خه السته راغلی ولتاژ د لوم７نيو او د محصولو موادو له غلظت سره مستقيمه اړيکه لري، د 
ZnCu  د  دې دوه کميتونو ترمن＃ اړيکه ک５دای شي د يوې معادل３ په واسطه و＊ودل شي، د ستندرد پيل

)(||||)( په پام ک３ نيسو:  22 sCuCuZnsZn ++ دانيل پيل
 2+ محلول غلظت له يو ＇خه ！يCu 2Zn+ او V10.1  دی؛ خوکه چ５رې د Co25  ک３ د دې پيل ولتاژ په

وي، د پيل ولتاژ به ＇ومره وي؟
2Cu+ د آيونونو له غلظت    2Zn+ او )()( تعامل ک３ د پيل محرکه قوه د 22 sCuZnCusZn ++ ++ په
V1.1  يوازې هغه حالت پورې اړه لري چ３ د هر آيون غلظت  يو  سره اړيکه لري، نوله دې کبله دا ولتاژ

واحد وي. 

)7 - 5( شکل د سو＄يدو پيل
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 د اووم څپرکي لن６يز
د  برعکس  او د هغه  پيل(  گالوانيک  )د  انرژي  بر４＋نايي  په  بدلون مطالعه  د  انرژي  د کيمياوي  الکتروشيمي   *  

بر４＋نايي انرژي بدلول په کيمياوي انرژي )الکتروليز( ده.
* د بر４＋نا نه تيروونکي )عايق(: له هغو موادو ＇خه عبارت دي چ３ له هغوى ＇خه د بر４＋نا جريان نه شي ت５ريدای؛  

ب５لگه ي３ رب７، وچ لرگي، تيل او نور دي.
* هغه جسمونه چ３ د هغوی ＇خه د بر４＋نا جريان تيري８ي، د بر４＋نا تيروونکوجسمونو په نوم ياد８４ي.

* د ت５روونکو هغه ډول چ３ د بر４＋نا جريان د ويل３ ک５دو په حالت او يا د ايوني محلول په حالت له ＄ان ＇خه 
تيروي، د الکتروليت په نوم ياد８４ي چ３ ب５ل／３ ي３ د مال／و، ت５زابونو او القليو محلولونه دي.

الکترونونه د السه  ماليکولونه  تعامل کوونکو موادو  د  تعاملونه دي، چ３  تعاملونه هغه کيميايي  اکسيديشن  * د 
ورکوي او د هغوى مثبت چارج زيات８５ي.

په يو کيمياوي تعامل ک３ د ارجاع يا ريدکشن عمليه دهايدروجن ن＋لول دي، خو په عمومي ډول د مثبت چارج 
Reduction)( وايي. ＊کته ک５دل او د منفي چارج لوړيدلو ته ارجاع يا ري６کشن

په  انرژي  کيميايي  په هغه ک３  ده، چ３  )Electrochemistry cell( هغه وسيله  پيل  بر４＋نايي  کيمياوي   *
بر４＋نايي انرژي او بر４＋نايي انرژي په کيمياوي انرژي بدلون مومي. 

* په يوه بر４＋نايي ساحه ک３ د بر４＋نا د چارج ل８５دول دکار له سرته رسولو سره مل دی، د يوې ！ک３ ＇خه )له يو 
الکترود ＇خه( ！کي )بل الکترودنه( ته د بر４＋نايي چارج )q( د لي８دولو لپاره دکار کچه د هغوی د دوو ！کو ترمن＃ د 

پوتنشيال د توپير سره نيغ تناسب لري .
Faraday)( د بر４＋نا د مقدار د واحد په تو－ه کار کارول کي８ ي، د فارادي عدد د بر４＋نا هغه مقدار  *  تل فارادي

Cb96500  ک８５ي.       دی چ３ د يومول الکترون له چارج سره سمون لري او 
* هغه  الکترود د ستندرد الکترود په نامه ياد８４ي چ３ د هغه د نيمه پيل ！ول３ اجزاوي ستندرد او ！اکل３ وي.  

د يوه پيل محرکه قوه د کتود او انود د پوتنشيال له الجبري مجموع３ ＇خه عبارت ده )＇رنگه چ３ په جدول ک３ 
د ورک７ شوي پوتنشيال کميت د ارجاعي معادل３ لپاره منفي دی، پردې بنس په انود ک３ د ارجاع په کارولو ک３ عالمه 

برعکس يعن３ منفي په پام ک３ نيول شوی ده(:
   0E 0E  = پيل  0E   +  کتود                                   انود 

د هايدروجن ستندرد الکترود د هايدروجن له ايون ＇خه په يو مولره محلول او د هايدروجن له گاز سره په يو 
Co25 ک３ عبارت دی . اتموسفير فشار ک３ د پالتين د فلز په شاوخوا د تودوخ３ په

هغه ولتاژ چ３ يو پيل ي３ من％ته راوړي ، په پيل ک３ د لوم７نيو موادو او د تعامل د محصولو له کچ３ ＇خه مستقل 
)ستيکيو مترى( دی؛ ＄که د پيل ولتاژ يوازې د لوم７نيو موادو او د تعامل د محصول په ماهيت او حالت پورې ت７لى 

دی.

د اووم څپرکي پوښتن３ 
1 - هغه مواد چ３ د بر４＋نا جريان ور＇خه نه شي ت５ريداي د .............. په نوم ياد８４ي.

الف-ت５روونکي      ب-نيم／７ي تيروونکي         ج- عايق       د-  هي＆ يو 
2 - لوم７ى ډول ت５روونکي: د ت５روونکو هغه ډول دي چ３: 
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الف- د ازادو الکترونونو لرونکي دي          ب- د بر４＋نا جريان يو شان او ماليم تيروي
ج- الف او ب دواړه                             د- هي＆ يو

3 - هر ＇ومره چ３ محلول رقيق وي په هماغه کچه د هغه بر４＋نايي ت５رونه ....... ده.
الف- ډ４ره             ب- ل８ه                     ج- متوسطه            د- غلظت له تيرون３ سره اړيکه نه لري.

4 - کيمياوي بر４＋نايي پيل هغه وسيله ده چ３ په هغه ک３ .............. بدلون مومي.
الف- کيمياوي انرژي په بر４＋نايي                   ب- بر４＋نايي انرژي په کيمياوي 

ج- الف او ب دواړه                              د- هي＆ يو
q)( د لي８دولو لپاره د کار کچه يوې ！ک３ ＇خه )د يو الکترود ＇خه( بل３ ！کي ته )بل الکترودته(  5 - د بر４＋نايي چارج

د کوم فارمول په واسطه محاسبه ک８５ي؟
VqW  ب- د پوتنشيال ضرب پر چارج= بر４＋نايي کار = الف-

ج- الف او ب دواړه                     د- هي＆ يو
6 - په انود ک３ کوم يو له الندې تعاملونو ＇خه ترسره ک８５ي؟ 

الف- اکسيديشن      ب- ارجاع                  ج- ريدکشن                د- ب او ج دواړه
7 - يو له ډ４رو مهمو وسايلو ＇خه چ３ د انرژي د زيرمه کولو لپاره کارول ک８５ي....ده.

الف- د کدميم- نيکل ب＂رۍ  ب- سربى ب＂رۍ    ج- نيکلي ب＂رۍ           د- هي＆ يو
8 - د هايدروجن ！اکلی الکترود ولتاژ ....... منل شوی دی.

الف- 1            ب- 2            ج- 4               د - صفر
9 - هغه پيل چ３ په هغه ک３ لوم７ني مواد په پرله پس３ ډول په پيل ک３ دننه شوي او د بر４＋نايي انرژي د من％ته راتلو 

المل گر＄يدلي دي.............. په نوم ياد８４ي.
الف- د سو＄يدلو پيل              ب- سربي پيل            ج- وچ پيل            د- غلظتي پيل

10 - د يو پيل محرکه قوه عبارت له ....... پوتنشيال الجبري له مجموعی ＇خه ده .
الف- انود             ب- کتود             ج- محرکه قوه         د- الف او ب دواړه سم دي

11 - هغه ولتاژ چ３ يو پيل ي３ من％ته راوړي د .................. مقدار له)ستخيو متري( ＇خه مستقل ده، چ３ په 
پيل ک３ دی.

الف- تعامل کوونکي لوم７ني مواد        ب- د تعامل محصول 
ج- الف او ب دواړه            د- هي＆ يو

تشريحي پوښتن３
 1 - په الندې پيلونو ک３ د انود او کتود د اکسيديشن- ري６کشن د تعاملونو نيمه معادل３ وليکئ.

 FeaqFeaqFeFe |)(||)(| 32 ++

 )(|)(|)(||)(|)( 2
2 sPtgHaqHClaqNisNi +                              

 )(|)(|)(||)(|)( 1 sAgsAgClaqClaqAgisAgi +                              
Ag+  نه شي اکسيدي کوالی، د  Ag  په   اکسيدي ک７ي؛ خو

2I I  پر 2 په عوضAg  کوالی شي
4PdCl 2 - د

2 سره محاسبه ک７ئ.
4PdCl ري６کشن د پوتنشيال کچه له

DCBA  لپاره دا الندې خواص ！اکل شوي دي:  ... 3 - د ＇لور فلزو
  ي３ ازاد ک７ی دی .

2H C  د يو مولره کلوريک اسيد سره تعامل ک７ی او  A او الف-
DAB جوړي８ئ. .. C د فلزونو په ايوني محلولونو ک３ زيات ک７ی شي ب- کله چ３
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nD+ توليدوي، له پورتنيو اطالعاتو ＇خه په پام ک３ نيولو سره سم واړه ＇لور  B فلز nB+ ايون ارجاع او د D د ج-
فلزونو د ارجاعي قدرت په زياتوالي ترتيب ک７ی.

4 - الندې اکسيدي کوونکي مواد شته دي:
 )()(,),(, 1

422222 aqMnOgOClgFOH

pH پورې ت７ل３ دی او کوم يو ي３  الف- له پورتنيو اکسيدي کوونکو موادو ＇خه د کوم يو د اکسيديشن قدرت په
pH  پورې ت７لی نه دی؟ ددې ايونونو  د اکسيديشن قدرت په

ب- پورتني اکسيدې کوونکي په کوم محيط د )تيزابي او يا قلوي( د اکسيدي کولو لوړه وړتيا لري؟  هر يو ي３ 
رو＊انه ک７ئ.

5 - د ارجاعي موادو د ！اکلي پوتنشيال د جدول په پام ک３ نيولو سره، د نيم／７يو تعاملونو لپاره رو＊انه ک７ئ چ３:
2Fe+ پهFe ارجاع کولی نه شي، دا کوم دي؟  3Fe+ پهFe  ارجاع کوي؛ خو الف- هغه مواد چ３

3Fe+ پهFe ارجاع کولی نه شي، کوم  دي؟ 2Fe+ ارجاع کوي، خو 3Fe+ په ب- هغه مواد چ３
3Al+ تعويض ک７ي؟ sZn)(  کوالی شي چ３ ج-  ايا

 تبديل ک７ي؟
2MnO 2)( په aqMn + 2)(  کوالی شي چ３ په تيزابي محلول ک３ gO د- ايا 

6 - د الندې پيلونو ولتاژ محاسبه ک７ئ.
  )101(||)1(| 322 molarFemolarZnZn ++ الف- 

 )()1()4,2(||)2,1(|)( 22 sPtatmClmolarClmolarCuClsCu ب-  
V38.0 وي  ي３ ولتاژ  چ５رې  که  ؟  وې  ＇ومره  pH به  پيل لرونکي  ＄ان／７تيا  الندې  -د   7

 PtatmHHmolarFesFe |)4,1(|||)67,0(|)( 2
2

+
+

 
مرکب spK=5104.1 او  هغه د  چ３  کوم  وي؟  ＇ومره  oE به  پيل گالوانيک  لرونکي  ＄ان／７تيا  الندې  د   _8

 وې:
4AgSO

 )(|)125,0(||)(|)( (42 sAgmolarAgSOAgAgsAg Solution
++  

 د حل کولو د پايلو له السته راوړلو لپاره، پيل د الندې ＄ان／７تياو په لرلو سره 
4PbSO 9 - زده کوونکي په اوبو ک３ د

: 546,o Co25 ك３ د هغه ولتاژ جوړوي، چ３ د تودوخ３ په
  )(|)(|)1(||)05,0(|)(|)( 2

44 sAgsAgClmolarClmolarSOsPbSOsPb

810 مولره او  )(  په انود ک３ +H 10 -  يو پيل د هايدروجن دوه الکتروده لري، چ３ د هايدروجن د ايونونو غلظت
025.0 مولره دی، د پيل پوتنشيال الس ته راوړئ.  په کتود
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الکتروليز  

اتم څپرکى 

ک３  عملي３  دې  په  ياد８４ي.  نوم  په  الکتروليز  د  عمليه  ک５دلو  ！و！ه  د  مرکب  يو  د  واسطه  په  بر４＋نا  د 

کيمياوي انرژي په بر４＋نايي انرژي بدلون مومي. په دې هکله پو＊تنه ک８５ي، چ３ کوم وسايط کوالى 

شي پورتن９ عمليه ترسره ک７ي؟ الکتروليتيکي پيلونه ＇ه شى دي؟

د الکتروليز تعاملونه کوم ډول تعاملونه دي؟ په کومو برخو ک３ ک５دای شي چ３ له الکتروليز تعاملونو 

په  د دې ＇پرکي  زده کوي؟  را  قانون کوم مطلبونه  الکتروليز مقداري  د  －＂ه واخ５ستل شي؟  ＇خه 

مطالع３ به وکوالي شئ، چ３ پورتنيو پو＊تنو او هغوې ته ورته پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ.
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8 - 1: الکتروليتيکي پيلونه
هغه پيل چ３ په ک３ بر４＋نايي انرژي په کيميايي انرژي بدلي８ي، د الکتروليز د لو＊ي د پيل په نوم ياد８４ي. د 
بر４＋نا د جريان په واسطه د يو مرکب د ！و！ه ک５دو عمليه د الکتروليز په نوم ياد８４ي، په دې عملي３ ک３ کيمياوي 

انرژي په بر４＋نايي انرژي بدلي８ي.
که چ５رې د آيوني مرکب له ويل３  شوي حالت ＇خه او يا د يو الکتروليت له محلول ＇خه د بر４＋نا جريان تير 
ک７اى شي، يو کيمياوي بدلون بلل ک８５ي، چ３ د الکتروليز په نوم ياد８４ي.  د الکــــتروليز ب５ال ب５ل３ دســــتگاه 
)( ＇خه عبارت دې، په  CellicElectrolyt وي شتون لــــــري، چ３ د حــــجرې د الکتروليــز له پيلونو
دي پيلونو ک３ له باندينيو سرچينو ＇خه د بر４＋نايي انرژي د برابرولو په واسطه، کيمياوي تعامل تر سره ک８５ي؛ 

ِد ب５لگ３ په ډول:  د دانيل پيل په پام ک３ نيسو:
 )(||||)( 22 sCuCuZnsZn ++  
باندين３  )له  له الرې  باندنيو  مدارونو  د  الکترونونه  V10.1 دی، چ３  ولتاژ پيلونو  ！اکلي حالت ک３ ددې  په 
ترکيب ＇خه( جستي الکترود )انود( ＇خه  مسي الکترود) کتود( ته جريان لري،  په پايله ک３ په خپل سر 

تعامل تر سره ک８５ي:
  )()()()( 22 aqZnsCuaqCusZn ++ ++
V09.1  ولتاژ سره په باندين９ الرې د دانيل د پيل په دوره ک３ په مخالف لوري  که  چ５رې د بر４＋نا جريان په
V10.1 دى او له مخالف جريان ＇خه ډ４ر زيات دى او په خپل سر  وارد ک７ل شي؛ نو＇رنگه چ３ د پيل ولتاژ
تعامل تر سره ک８５ي اوالکترونونه به د جست له الکترود ＇خه د مس الکترود ته جريان ومومي. که د باندني  
V10.1 وي؛ نو د الکترودونو تعادل به برابر وي او په عمومي ډول په دواړو لورو به تعاملونه يو شان  مؤلد ولتاژ

ترسره شي چ３ دا ميخانيکيت د پوتنسيو مترۍ د عمل د ولتاژ ！اکلو لپاره دی:
    + + eaqZnsZn 2)()( 2 د جست په الکترود ک３ تعامل: 
       )(22 sCueCu ++  د مس په الکترود ک３  تعامل :   
    )()()()( 22 sCuaqZnaqCusZn ++ ++ په پيل ک３ 

ک７و،  لوړ  V2.1 ته(  ډول په  ب５لگ３  )د  V1.1 ＇خه  له ک３  لوري  مخالف  په  ولتاژ  مؤلد  باندني  د  چ５رې  که 
الکترونونه د  جست د الکترود  له لورې ＇خه جريان مومي ، دا الکترود د کتود په ب２ه ＄ان ＊کاره او په عين 
وخت ک３ الکترونونه له مسي الکترود ＇خه ＄ي او دا لکترود د انود ب２ه ＄انته غوره کوي، دا ډول پيل د 
الکتروليز حجرې د پيل په نوم ياد８４ي چ３ تر سره شوي تعاملونه د الکتروليز د حجرې په پيل ک３ په الندې 

ډول دی: 
          + + eaqZnsZn 2)()( 2                            کتود: 
            )(22 sCueCu ++                              انود  : 
   )()()()( 22 sCuaqZnaqCusZn ++ ++                 په پيل ک３: 
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په عملي تو－ه کيداى شي چ３ له پورتنيو ＇ر－ندونو سره سم، هرگالواني پيل د الکتروليز حجرې په پيل بدلون 
ومومي. د تعاملونو د رو＊انتيا لپاره په گالوانيک او 
الکتروليز حجرو پيلونو ک３ ک５دای شي لوم７ني 
مواد او د هغه محصول د اوبو دوو سرچينو نيم 
ډک لو＊ى له)8 - 1( شکل سره سم په پام ک３ 
ونيول شي، داسى چ３ له دې لو＊و＇خه يو ي３ 
ولري. چ３  شتون  بل ＇خه  له  لوړه سطحه  په 
په  به  اوبه  او  راغلى  من％ته  سيفون  اوبو  د  دلته 
B ！ي＂３  A له  لوړي سرچين３ ＇خه د خپل سر د
وغوارو  چ５رې  که  مومي؛  جريانو  ته  سرچين３ 
A سرچين３  د B له سرچين３ ＇خه  د اوبه  چ３ 
ته  ب５رته جريان ومومي، اړتياده چ３ له يو پمپ 

B سرچين３ ته جريان ومومي: ＇خه گ＂ه واخلو؛ خو که د پمپ ک７نه ودري８ې، اوبه  به ب５رته دA سرچين３ ＇خه د
د الکتروليز د عمل پر بنس  عنصرونه او کيمياوي مواد السته راوړل ک８５ي.

8 - 2: د ويل３ شوو خوړو مالگ３ الکتروليز
C800° تودوخه ک３ د خوړو د مالگ３ بلوري شبکه په ويل３ ک５دو پيل کوي او د دې عملي３ تر پای پورې  په
تودوخه ثابته پات３ ک８５ي. ويل３ شوى سوديم کلورايد د بر４＋نا جريان ته په ＊ه تو－ه د تيريدو اجازت ورکوي 
او که چ５رې په يو فلزي لو＊ي ک３ کاربني الکترود د انود په تو－ه ＄اى په ＄اى شي او د لو＊ي له فلز ＇خه د 
کتود په تو－ه کار واخ５ستل شي، که د هغوی تر من＃ ويل３ شوې مالگه ＄اى پر ＄اى شي. انود او کتود د بر４＋نا 

د جريان په سرچين３ پورې وت７ل شي، د 
)( کتود ته او د کلورايد  +Na سوديم ايون
سوديم  د  ＄ي.  ته  Cl)( انود  آيون
آيونونه لو＊ي فلزي د يوال له کتود ＇خه  
الکترون  تر السه او د سوديم په اتومونو 
په  ب２ه  ي３  جرقه  په  چ３  مومي،  بدلون 
وړان／３  دا  او  ک８５ي  ليدل  وړان／و  ز７４و 
د سوديم او اکسيجن له تعامــــــل ＇خه 
من＃ ته را＄ي، د ب５لگ３ په ډول: د ويل３ 
شوې خوړو د مالگ３ له الکتروليز ＇خه 
په واسطه،  Co800  تودوخ３  نا＇ه  ＇ه 
الندې  د  فلز  سوديم  اود  گاز  کلورين  د 

معادل３ سره سم السته را＄ي:
                   )(2)(2 2 OxidationegClCl + په انود ک３ تعامل:

د  اوبو  د  سببه  عمل  د  پيل  حجرې  د  الکتروليز  او  گالوانيک  د  1(شکل   -  8(
دوولو＊و سره دارتفاع اختالف له لرلو

)8 - 2( شکل د ويل３ شوی خوړو د مالگ３ د الکتروليز حجره ＊يي
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   ductionlNaeNa Re)(222 ++ په کتود ک３ تعامل : 
     )()(2)(2 2

8000 gCllNasNaCl C + تعامل د الکتروليز په حجره ک３:  

8 - 3: په اوبلن محيط ک３ د الکتروليز تعاملونه
د مقطرو اوبو برقی تجزيه زياتی انرژی ته ضرورت لري نو د اوبو د الکتروليز عمليه سرعت ورکولو لپاره په 
هغ３ ک３ يو اندازه تيزاب- القلي او يا مال／ه ورزياتو تر ＇و د الکتروليز عمليه په ＊ه تو－ه تر سره شي، لکه:

 

)(2)(2)(

2
2

)(2

2
12

22

lgaq

e
l

OHOOH

OHHOH

+

++

 

ک３ يا خنثي محيط  قلوي  په  او  دی  لوړ  ډ４ر  له صفر ＇خه  تيزابي محيط ک３  په  پوتنشيال  آيونونو  فلزي  د 
V83.0 ＇خه ډ４ره لوړه وي؛ نو دلته  مناسب عمل هغه دى چ３ اوبه بايد په انود ک３ د دوو الندې تعاملونو 

سره سم ！و！ه ش３.
    VEeHOOH Ox 23.1442 22 =++ + تيزابي محيط:                    

 VEeOOHOH Ox 4.0424 22 =++ په القلي يا خنثی محيط ک３:    
  )( neXX n + )( اکسيدي شي:                                        nX که چ５رې انيون

V4.0 ＇خه ！ي وي؛  نو  V123 او په قلوي يا خنثى محيط ک３ له د هغه پوتنشيال په تيزابي محيط ک３
الکتروليز شي، د  نايتريت محلول  پوتاشيم  په ډول: که چ５رې د  ب５لگ３  اوبه تجزيه ک８５ي؛ د  د هغو پر＄ای 
هايدروليز محصول ي３ هايدروجن او اکسيجن دی؛ ＇رنگه چ３ په الندې  معادل３ ک３ ليدل ک８５ي، اوبه په 

کتود ک３ ارجاع او په انود ک３ اکسيدي ک８５ي:
 )(242 2

)(
)(2 aqOHHeOH

g
l ++ په کتود ک３: 

په انود ک３ اوبه اکسيدي ک８５ي:
  + ++ eaqHgOlOH 4)(4)()(2 22 ＊ودونکو  قلوي  تيزاب-  له  چ５رې  که 

په شاوخوا ک３ گ＂ه  او کتود  انود  د  ＇خه 
بدلونونه را＊يي  واخ５ستل شي، د رنگ 
چ３ د انود په شاوخوا محلول تيزابي او د 

کتود په شاوخوا  ک３ محلول قلوي دى:
په يو ！اکلي وخت ک３ په ل／＋ت ورسي８ي، 
الکترونونه له توليد شوو الکترونونو سره 
ک３  صورت  دې  په  نو  ک８５ي،  مساوي 
ارجاعي تعامل ترسره ک８５ي، چ３ په کتود 
)8 - 3( شکل د اوبو الکتروليز ＊ييک３ د ارجاعي تعامل ترسره او دوه ＄لي 

)کتود(

)انود(
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د انود له تعامل ＇خه ډ４ر دي:
 )()(24)(4 22 aqOHgHelOH ++ په کتود ک３:  
        + ++ eaqHgOlOH 4)(4)()(2 22

په انود:  
د اوبو د الکتروليز د دوو نيمو تعاملونو جمع３ معادله په الندې ډول ده:

  { }OHaqOHaqHgOgHlOH 2222 4)(4)(4)()(2)(6 + +++
＇رنگه چ３ ليدل ک８５ي، د هايدروجن د پروتونونو او د هايدروکسايد د انيونونو شمير مساوي دی چ３ يو له بل 

سره يو ＄اى او اوبه جوړوي، د اوبو د هايدروليز عمومي معادله په الندې ډول ده:
  )()(2)(2 222 gOgHlOH +
 

3NO K+ او دلته پو＊تنه رامن＃ ته ک８５ي چ３ د پوتاشيم نايتريت ون６ه په دې تعامل ک３ ＇ه ده؟ ＄که چ３ د
په آيونونو ک３ کوم بدلون نه ليدل ک８５ي. د يادولو وړ ده چ３ د اوبو په جوړ＊ت ک３ د اکسيجن او هايدروجن 
تعامل يو په خپل سر جريان او اکزوترميک  تعامل دی؛ نو له دې کبله د سو＄يدو په حجره ک３ د بر４＋نا د توليد 
لپاره له هغه ＇خه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، خو د هغه رجعي تعامل په خپل سر نه  ترسره ک８５ي، چ３ د الکتروليز 

په واسطه  ترسره کيدی شي:
    VaqOHgHelOH 83.0)()(24)(4 0

22 =++ E
    VeaqHgOlOH 23.14)(4)()(2 0

22 =++ + E
 VgOgHlOH 06.2)()(2)(2 0

222 =+ E
پام وک７ئ

پورتني پوتنشيالونه په دې فرضي３ الس ته راغلي چ３ انود په تيزابي يو مولره او کتود په القلي يو مولره محلول 
وروستی محصول   پوتنشيال   د  د حجرې  ] دي(  ] [ ] 710+ == OHH اوبو ک３ په خالصو  لري)  ک３ شتون 

V67.2 دی.
تعامل  بيا هم هي＆  V6 ب＂رۍ سره وت７ل شي،  الکترودونه د په عمل ک３، که چ５رې د دې حجرې پالتيني 
نه ترسره ک８５ي ؛＄که خالص３ اوبه ډ４رې ل８ې په ايونونو ！و！ه ک８５ي او نه شي کوالى چ３ د بر４＋نا جريان له 
＄انه ＇خه ت５ر ک７ي چ３ د اوبو ارجاع او اکسيديشن لپاره کافي وي؛ له دې ＇خه پايله اخ５ستل ک８５ي، چ３ د 

پوتاشيم نايتريت مالگه په دې الکتروليز ك３ هم اړونده رول او ！اکلی دنده په غاړه لري.
پوتاشيم نايتريت مالگه )او يا کوم بل الکتروليت( د الکترودونو په شاوخوا ک３ د محلول د  چارجونو د خنثى 
 شتون نه لري، خو الکتروليز سرته رسي８ي ؛نو د 

3KNO ساتلو  دنده په غاړه لري. که چيِرې فرض ک７و چ３
OH ＇خه ډکه ده، نور آيونونه د انود او د کتود په شاوخوا ک３  H+  او د کتود شاوخوا د انود په شاوخوا له

شتون نه لري چ３ د اوبو الکتروليزنه ترسره ک８５ي.
K+ آيونونه د کتود په لور حرکت کوي  او  هلته د اوبو له الکتروليز   په اوبو ک３ حل شي، نو د

3KNO کله چ３
 آيونونه هم د انود په لورحرکت کوي او د اوبو 

3NO OH آيونونو سره مخلوط ک８５ي. د ＇خه حاصل شو له
H+ له آيونونو سره مخلوط ک８５ي، نو پر دې بنس په هرې شيبه او د محلول  له الکتروليز ＇خه د حاصل شوي
په هره سيمه ک３ د مثبت او منفي چارچونو مساوي کميتونه شته. په اوبلنو محلولونو ک３ د الکتروليز د تعاملونو 

په کتود  ک３ 
په انود ک３

جمع
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د پايلو وړاندوينه ستونزمنه ده، ＄که هغه تعاملونه چ３ د الکترودونو په سطح３ ک３ ترسره ک８５ي، پ５چلي دي، 
په ＄ان／７ي تو－ه د هايدروجن او آ کسيجن  من＃ ته په وخت ک３ راتللو دا پيچلتياوي لري، چ３ د خوړو د 

مالگ３ د محلول د الکتروليز د  ＇７５ن３ په مبحث ک３ به په دې هکله معلومات وړاندی ش３: 
8 - 4 : د خوړو د مالگ３ الکتروليز

د خوړو د مالگ３ د الکتروليز په جريان ک３ په انود ک３ دوو الندې اکسيديشني تعاملونو امکان شته:        
                                                                           + ++ egOaqHlOH 4)()(4)(2 22

 + egClaqCl 2)()(2 2
                                              

دا چ３ د اوبو له اکسيديشني تعامل د ترمو ديناميک له 
چ３  ک８５ي،  ترسره  سره  اسان９   په  Cl ته  نسبت نظره 
بايد اکسيجن توليد شي، خو ددې پر خالف دکلورين 
الکترودونو  د  ＄که  ازادي８ي،  او   توليد  ماليکولونه 

تعاملونه ډ４ر زيات پ５چلي دي:
 

ductioneOHOH

oxidationeClCl

gaql

gaq

Re442

22

)(2)()(2

)(2)(

+

++

+

8-5: د سلفوريک اسيد د محلول الکتروليز
د الکتروليز دستگاه د الندې شکل سره سمه برابره ک７ئ، د سلفوريک اسيد د محلول په کومک د محلول
pH له يو سره مساوي ک７ئ، په دې محلول ک３ دوه پالتيني الکترودونه  ور دننه او له بر４＋نا سرچيني او يا   
V6 ب＂رۍ سره وت７ئ. په دې صورت ک３ به د انود او کتود په شاوخوا د گازونو پوکا３１ وو＄ي، کله چ３ په 

او  نايتريت  کافي کچه گازونه را！ول شي، نو د پوتاشيم 
خوړو د مالگ３ د الکتروليز د پايلو په －＂３ اخ５ستو سره                     
د  او  وک７ئ  وړاندوينه  محصولو  د  تعامل  لکتروليز  ا  د 
حجرې تعامل ي３ وليکئ،و به ليدل شي چ３ په کتود 
ک３ د انود په نسبت دوه برابره گاز را！ول شوى دی، که 
کتود  د  لر－ي  سو＄يدلى  نيم／７ي  اورل／يت  د  چ５رې 
 لورې ته ورنژدې ک７و، ب５رته به رو＊انه شي؛ پر دې بنس
په کتود ک３ ！ول شوی گاز هايدروجن او په انود ک３ ！ول 

شوی گاز اکسيجن دی.

)8 - 4( د خوړو د مالگ３ د الکتروليز پيل

                   فعاليت 
23 دا لکتروليز تعامل د محصولو   )(NOCu د پوتاشيم نايتريت او خوړو د مالگ３ د الکتروليز له پايلو په کارولو سره  د

وړاندوينه وک７ئ او د حجرې تعامل ي３ وليکئ.

)8 - 5( شکل د سلفوريک اسيد د اوبلن محلول د الکتروليز دستگاه ＊يي
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په دستگاه ک３ سرته رس５دلي تعاملونه په الندې ډول دي:
د سلفوريک اسيد ！و！ه ک５دل:

 
+

+

++
++
OHSOOHHSO
OHHSOOHSOH

3
2

424

34242

                           
د هايدروجن د گاز د ！وليدلو المل د هايدرونيم د ايون د ارجاع پورې ت７لى دی.

په کتود ک３ تعامل: 
                                         

223 222 HOHeOH +++  ) 1
په پورتني تعامل ک３ الکترونونه د بر４＋نا د مؤلد په واسطه برابري８ي.

په انود ک３ د اوبو هر ماليکول دوه الکترونونه له السه ورکوي او تجزيه ک８５ي:
                                 + ++ eOHOOH 22

2
13 322  )2  

په هره ثانيه ک３ په انود ک３ د توليد شوو الکترونونو شم５ر په ل／＋ت رسيدلو الکترونونو له شم５ر سره مساوي 
دى. )دا الکترونونه د سرکيت په وسيله پيل ته ورننوتلي دي او هلته رجعي تعامل سرته رسيدلی دی(. 

د )1( او )2( تعاملونو د الجبري جمع３ حاصل په الندې ډول دى:
 

+ )()(
2
1

222 gHgOOH
په دې  برابري８ي.  په واسطه  بر４＋نا د مؤلد  انرژي د  اړتيا وړ  تعامل د  ان６وترميک دى، چ３ د  تعامل  پورتنى 

2 آيونونه هم توليدي８ي:
82OS 2 او

4
2
4 , SOHSO محلول ک３ د اوبو، او هايدرونيم د آيون سربيره د

الف- ارجاع ک５دونکي چ３ کوالی شي په تيزابي محيط ک３ ارجاع شي:
  V

OH
OE 23.1

2

2 = په تيزابي محيط ک３ د اوبو او اکسيجن جوړه :
   V

SO
OSE 01.2

4

2
82 = د سلفي او باى سلفي د ايونونو جوړه:

ب- اکسيدي شوي چ３ کوالی شي په کتود ک３ ارجاع شي: 
 

V
SO
SO 171,0

2

2
4 = د سلفرډاى اکسايد اود سلفي＂و د ايونونو جوړه: 

 
V

H
OHE 01,0

2

3 =
+ د هايدروجن او هايدرونيم د ايونونو جوړه:

دکيمياوي تعاملونو په واسطه ＊ايي د سلفي آيونونه په سلفر ډاى اکسايد بدل شي، خو دا تعامل د سلفوريک 
اسيد په اوبلن محلول او  د الکتروليز په حجره ک３  تر سره ک５دای نه شي او په عمل ک３ د امکان وړ نه دي، 

پر دې بنس په کتود ک３  يوازې د هايدرونيم آيون ارجاع ک５دل ترسره ک８５ي .
د انودو تعاملونو په اړه د جوړو پوتنشيالونو د هغوى د لوړو قيمتونو سره سم په الندې ډول ليکو او سره ي３ 

پرتله کوو:

2 له ايونونو ＇خه په چ＂ک９ سره 
4SO V23.1 پوتنشيال په لرلو سره د له پورتنيو کميتونو ＇خه پايله السته را＄ي، چ３ اوبه د

اکسيدي ک８５ي او عمًال هم ليدل ک８５ي چ３ په انود ک３ صعود کوي، پر دې بنس ويلى شو چ３ په انود ک３ هغه مواد اکسيدي 
ک８５ي، چ３ پوتنشيال ي３ ！ي وي.

 
2.01V

2
4SO

2
8O2S

1.23VO2H2O

0.01V2HO3H
ارجاع ک５دونکی+

د ا کسيدې امکان شته

F
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                   لوم７ی فعاليت 
د آيونونو د ګرځيدن３ تجربه: د دې لپاره چ３ د ايونونو حرکت د الکتروليز په عملي３ ک３ وليدلى شو، بايد له رنگه 

ايونونو＇خه گ＂ه واخلو.
  )( 4KMnO الف- پوتاشيم پر منگناټ 

د الندې شکل سره سم سامان او لوازم برابر ک７ئ.

20 دقيقو  د پنس په واسطه پوتاشيم پرمنگناټ ＇و بلوره د فلتر د لوند كاغذ په مخ ك３ کي８دئ او د بر４＋نا جريان د
پورې له هغه ＇خه تير ک７ئ.)د پوتاشيم آيونونه ب３ رنگه او د پرمنگناټ ايونونه ارغواني دي(

کوم بدلونونه به د کاغذ په مخ وليدل شي؟ اود منگان ايونونه به د کوم الکترود په لور الړ شي؟
  څه فکر کوئ!؟ د منگنات آيونونه د منفي چارچ لرونکي دي او يا دا چ３ د مثبت چارچ لرونکي به وي؟ 

ولي؟
 )( 42OCuCr ب - مس کرومايت د 

له الندې شکل سره  سمه دستگاه تياره ک７ئ، له دستگاه ＇خه د بر４＋نا جريان تير ک７ئ، تر＇و  تاسی وکولی شئ د 
الکترودونو نژدې خواو ک３ رنگونه وگورئ. )د مس آيونونه ابي رنگ اود کرومات ايونونه ژي７ رنگ لري:

1 - په انود ک３ به کوم رنگ ووينئ؟ 
2 - په کتود ک３ به کوم رنگ و گورئ؟

3 - کوم آيونونه په کتود ک３ جذب ک８５ي؟

د چاڼ لوند کاغذ د ＊ي＋３ پرمخ باندې
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                   دويم فعاليت 
سرکيت دالندې شکل سره سم جوړک７ئ، دا تجربه دې زده کوونکي په خپله سرته ورسوي.

1 - د الکترودونو په شاوخوا ک３ کوم مواد را！ول８５ي؟
2 - د انود له الرې آزاد شوى گاز د لوند لتمس کاغذ په واسطه تجربه ک７ئ.

د پ５ژندن３ وروسته د بر４＋نا جريان ودروئ.
 - د لتمس په کاغذ ک３ به ＇ه پي＋ه را من％ته شوې وي؟ 

 - کوم گاز به ازاد شوی وي؟
 د الکتروليز د لو＊ي منفي الکترود و باسئ او د دې الکترود سطح３ ته و－ورئ، د دې سطح３ درنگ د بدلون 

المل به ＇ه شى وي؟

8 - 6: ملمع کول او د ځمک３ الندې د فلزي کتودونو ساتل 
د ولتا د پيل کارون３ له ＄ايونو ＇خه يو هم د نفتو او گازونو د لولو او د نوروفلزي ز４رمو ساتل دي، چ３ له 

اوسپن３ او فوالدو ＇خه جوړ ې شوې دي. 
د هوا د اکسيجن ماليکولونه د لنده بل په مرسته د اوسپن３ د اکسيديشن او زنگ وهلو المل －ر＄ي چ３ د 

تعامل  معادل３ ي３ دا دي: 
 )(44)(2)( 22 aqHOelOHgO ++
  + + eaqFesFe 2)()( 2

  O(l)HO(s)HOFe(g)OFe(OH) 223222 224 ++

له پورتنيو معادلو ＇خه پايله اخيستل ک８５ي، چ３ اوسپنه اکسيدي شوي او د هغي الکترونونه د ارجاعي تعامل 
المل گر＄يدلي دي.

د ＄مک３ الندې د نلونو او نورو فلزي اجسامو د زنگ وهلو د مخنيوي  لپاره له هغو فلزونو ＇خه چ３ د ارجاع 
Mg (، گ＂ه اخيستل ک８５ي او د ولتا يو پيل  کولو خاصيت ي３ له اوسپن３ ＇خه ډ４ر زيات وي )د ب５لگ３ په ډول:
چ３ په هغه ک３ د مگنيزيم ميله د انود او د اوسپن３ لوله د کتود دنده ترسره کوي، په دې پيل ک３ لندې خاورې 
د الکتروليت رول يا د مالگ３ د پُل رول لوبوي، چ３ له الندې تعامل سره سم، مگنيزيم د اوسپن３ پر＄ای 

كاربنى الكترود

ول 
د محل

وراي
I كل

I س
د م

د ل＂مس كاغذ
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اکسيدي او د اوسپن３ د فلزي نلونو له زنگ وهلو ＇خه مخنيوی ک８５ي.
         + ++ eaqMgsMg 2)()( 2 په انود ک３ تعامل: 

       )(44)(2)( 22 aqHOelOHgO ++  په کتود ک３ تعامل 
په ل／＋ت  ميله  فلزي  د مگنيزيم  ت５ريدو سره  په  د وخت   
رسي８ي، چ３ بايد د مگنيزيم بله ميله د هغ３ ＄اى ونيسي، 
د فلزونو د ساتلو بله الره د نوروفلزونو په واسطه د فلزونو 
د  فلز چ３ ملمع ک８５ي  په دې طريقه هغه  ملمع کول دی. 
فلز  له بل  تو－ه  په  انود  د  او  په کاروړل ک８５ي  تو－ه  په  کتود 
＇خه کار اخ５ستل ک８５ي چ３ الکتروليت محلول مالگه ک３ 

هم دهمدې فلز له مال／３ ＇خه وی.

8 - 7 : د  الکتروليز  مقداري قانون ياد فارادې قانون
ستيکيو  د  تعاملونه  الکتروليتي  غواړو  ک３  مبحث  دې  په 
متري له نظره و＇ي７و، يعن３ غواړو پوه شو چ３ په کومه کچه 
ک３  موده  ！اکل３  په  اغ５زه  جريان  بر４＋نا  د  بدلونونه  کيمياوي 
د  محلول   د 

4CuSO د چ３  نيسو  ک３  پام  په  ک８５ي.   ليدل 
2Cu+ ته  دوه الکترونه ورکول شي، تر＇و  الکتروليز لپاره بايد
چ３ د مسو عنصر حاصل او په کتود ک３ رسوب وک７ي. دلته  
دپام وړ مساله د واحد قانون رامن％ته کول دي چ３ هغه اړينه 
نور  او  ！اکل３ کچه  2Cu+ د کتيون  و！اکلى شي چ３ د بر４＋نا 

الکتروليتونه الکتروليز ک７ ي:

 tiQ D=                      
 
=

2

1

t

t

tiQ D                       ).( 12 ttiQ =

                
SecAmColomb  ک８５ي. .= Q  کولمب دی چ３ د لته

په يو الکترود ک３ تعامل په الندې ب２ه ＊ودل ک８５ي:
 ductionneOxidation Re+
ارجاع  )آيون(  يو مول  په  لپاره  تبديليدلو  د  مادې  اکسيدانت  آيون(د  يو مول)يو  د  را＊ي چ３  تعامل  پورتن９ 
 ne ne الکترونونه ته اړتيا ده. که چ５رې د بر４＋نا يوه توليدونک３ دستگاه په کتود ک３ ک５دونکي مادې ته
تشکيلي８ي،  ماده  ارجاع شوې  مول  يو  يا  او  آيون  يو  ورک７ي،  ته  اکسيدانت  مول  يو  او  آيون  يو  الکترونونه 
nN سره مساوي دي، نو د  پردې بنس د الکترونونو الزم شم５ر د يو مول اکسيدانت مادې د تبديلولو الره د

)8 - 6( شکل د ＄مک３ الندې د يو اوسپنيز ！ابک کتودي حفاظت ＊يي

وروسته  د  ملمعه     مخک３ د ملمعه

)8-7( شکل : د ډوډۍ خوړلو د لو＊و ملمعه
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)8 - 8( شکل د مسو فلز د خالصولو د الکتروليز د حجرې ب２ه ＊يي  

 )()( sCusCu

231002.6n  وي. الکترونونو شمير   
Cbe دی؛ نو د بر４＋نا کچه په الندې ډول په الس را＄ي: 1910602.1= ＇رنگه چ３

  CnCnenNAQ 9650010602.11002.6 1923 ===
P  گرام لپاره ＇ومره بر４＋نا  nF بر４＋نا ته اړتيا ده، نو د mol)( ارجاع شوې مادې د تشکيليدو لپاره د يو مول

ضروري ده؟
  

QP
nFmoI1                      

mol
PnFQ .

=
                                                          

8-8: خالص کول ، استخراج او د فلزونو توليد
له کاني تي８و ＇خه د فلزونو استخراجول يو ارجاعي تعامل دى، فلزونه په طبيعت ک３ د آ کسيجن سره ميل 
لري چ３ تر وروست９  کچ３ پورې د خپل اکسيديشن نمبر  لوړ او اکسيدي شي، د فلزونو د ارجاع لپاره ک５دای 

شي چ３ د الکتروليز له روش ＇خه گ＂ه واخ５ستل شي.
د الکترو کيمياوي له تخليص )خالص جوړونه( ＇خه موخه د  هغو عنصرونو ايستل دي، چ３ د ناخالصوموادو  په 
نامه په فلزونو ک３  شتون لري، ناخالص مواد چ３ فلز هم په هغوی ک３ شته، په انود ک３ اي＋ودل ک８５ي، د الکتروليز 
د عملي３ په سرته رسولو ناخالص مواد د کوچنيو ذرو يا د آيونونو په ب２ه په الکتروليت محلول ک３ وردننه ک８５ي او 
هغه فلز چ３ دهغه خالصيت غو＊تنه ده، هغه کتود د پاسه رسوب کوي او ن＋لي چ３ دغو＊تونکي فلز سره يوشان 

وي، په  ننن９ پي７ۍک３ زيات فلزونه؛ لکه مس، 
قلعي، سرب، نيکل، المونيم او نور په دې الره 
خالص ک８５ي، د ب５لگ３ په ډول: د مس د السته 
راوړلو لپاره د دې کاني ناخالص３ ！و！３ د انود  
په ب２ه په کار وړي او کتود له خالص مس ＇خه 
جوړ وي، همدارن／ه د الکتروليت په تو－ه له 
کاراخ５ستل  ＇خه  محلول  تيزابي   کاپرسلفي

ک８５ي:
د  بر４＋نا  د  ولتاژ  مناسب  د  ＇خه  محلول  له 
جريان د ت５ريدن３ په جريان  ک３، مسي انود د

2Cu+ ايونونه په کتود ک３ په فلزي مس ارجاع ک８５ي: 2Cu+ په ايونونو اکسيدي او له بل３ خوا د

 

)(2)(
2)()(

2

2

sCueaqCu
eaqCusCu

+
+

+

+

جمعي تعامل

انود:
كتود:

انود)كتود(
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    پر دې بنس ناخالصونه له مسي انود ＇خه پرله پس３ کم８５ي او ＄يني فلزونه، لکه: سپين زر، سره زر، 
پالتين له انود ＇خه جال  او رسوب کوي، دا تعامل په انود او کتود ک３ ادامه پيدا کوي، په کتود ک３ د خالصو 

مسو کچه ډ４روي.

 د اتم څپرکي لن６يز  
* د بر４＋نا د جريان په واسطه د يو مرکب د تجزي３ عمليه د الکتروليز په نوم ياد８４ي .

* هغه پيل چ３ په هغه ک３ بر４＋نايي انرژي په کيميايي انرژي بدلي８ي، د الکتروليزلو＊ي د پيل په نوم ياد８４ي.
* د الکــــتروليز  يو ډول دســــتگاه  شته، چ３ د حــــجرې د الکتروليــز له پيلونو)Electrolytic cell ( ＇خه عبارت 
ده، په دې پيلونو ک３ له باندنيو سرچينو ＇خه د بر４＋نايي انرژي د برابرولو په واسطه ،کيميايي تعامل تر سره 

ک８５ي. 
T په وخت ک３  T په وخت ک３ وي، د بر４＋نا مصرف شوی مقدار د I  د بر４＋نا د جريان شدت د * که چ５رې

tIQ  مساوي دی. D له
P  گرام مادې د السته  nF مقدار بر４＋نا اړينه ده، د * د يو مول )Mole ( ارجاع شوې مادې د جوړ４دو لپاره

 بر４＋نا ضروري وی.
mol
PnFQ .

= راوړلو لپاره  به
* د هوا د اکسيجن ماليکول د  نم په  مرسته، اوسپنه اکسيد يشن  کوي، چ３ د تعامل معادله ي３ په الندې 

ډول ده:
 

(aq)4OH4eO(l)22H(g)2O ++

                        ++ 2e(aq)2FeFe(s)
 O(l)22HO(s)2H3O2Fe(g)2O24Fe(OH) ++                        
* د ولتا د پيل له  －＂３ اخ５ستلو ＄ايونو ＇خه يو د نفتو، د گازو د لولو او نور  فلزي مخزنونو ملمع کاري ده، 

چ３ له اوسپن３ او فوالدو ＇خه جوړ８４ي.
* له کاني تي８و ＇خه د فلزونو استخراجول يو ارجاعي تعامل دى، فلزونه په طبيعت ک３ له آ کسيجن سره ميل 
لري چ３ تر وروستى کچ３ پورې د خپل اکسيديشن نمبر  لوړ او اکسيدي شي، د فلزونو د ارجاع لپاره کيداى 

شي چ３ له الکتروليز دروش ＇خه گ＂ه واخ５ستل شي. 
د اتم څپرکي پوښتن３:

څلور ځوابه پوښتن３
1 - هغه پيل چ３ د بر４＋نا انرژي په کيمياوي انرژي تبديلوي د .................. په نوم ياد８４ي.

الف- د الکتروليز د لو＊ي پيل        ب- گالواني پيل  
ج- د کدميم پيل              د- هي＆ يو

2 - د بر４＋نا د جريان په واسطه د يو مرکب د تجزيه ي３ عمليه د .................. په نوم ياد８４ي.
الف- هايدروليز    ب- الکتروليز      ج-  د بر４＋نا ظرفيت     د- الف او ب دواړه سم دي.
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3 - د الکتروليز په عمليه ک３ کيمياوي انرژي په .................. انرژي  بدلون مومي.
الف- بر４＋نايي       ب- ر１ايي          ج- تودوخي         د- صوتي

+ تعامل ک３ کلورين.................. شوى دى. egClCl 2)(2 2 4 - په 
الف- ارجاع             ب- ري６کشن             ج-Oxidation`         د- الف او ب دواړه 
5 - په انود ک３ هغه مواد اکسيدي ک８５ي، چ３ د .................. پوتنشيال لرونکي وي.

الف- ډ４ر زيات               ب- ډ４ر کم               ج- مساوي          د- هم ل８ هم ډ４ر
6 - په هره ثانيه ک３ د هغو الکترونونو شم５ر چ３ په انود ک３  من＃ ته را＄ي، د هغه الکترونونو له شم５ر سره 

مساوي دى، چ３ په انود ک３ .................. دي.
الف- مصرف شوي ب- ل８ شوي            ج- پروتون مصرف شوى              د- هي＆ يو

7 - د فلزونو استخراج د هغوى له کاني تي８و ＇خه يو .......... تعامل دى.
الف- ارجاعي          ب- اکسيديشني               ج- الف او ب دواړه              د- خنثى

8 - د ولتا پيل د کارولو له ＄ايونو ＇خه يو د ........ او نور فلزي مخازن دی.
الف- ملمع کول                 ب- د نفت او گاز دلولو ساتنه

ج-الف او ب دواړه  د- هي＆ يو
9 - که چ５رې  I د بر４＋نا د جريان شدت د t په وخت ک３ وي ،د بر４＋نا مصرف شوې کچه د په وخت ک３ 

مساوي ده په:
t          د- الف او ب سم دي.

i
DQ                 ج-

t
i

D
Q = ti                   ب- DQ = الف-

تشريحي پوښتن３:
1 - په يوه الکترول５تيکي حجره ک３:

الف- کوم ډول آيونونه انود او کتود ته ＄ي؟
ب- کوم ډول نيمه تعاملونه په انوداو کتود ک３ تر سره ک８５ي؟

ج- د الکترونونو ننوتل او وتل په انود او کتود ک３ په ＇ه ډول دي؟
پام ک３ ونيسئ او رو＊انه ي３  په  2MgCl اوبلن محلول الکتروليز   د ويل３ شوې مالگ３ او د

2MgCl - د  2
ک７ئ چ３:

الف- په انود او کتود ک３ نيم／７ي تعاملونه په ＇ه ډول دي؟
ب- د دې سيستمونو هر يو ＇ه ډول محصوالت توليدوي؟

 د اوبلن محلول له الکتروليز ＇خه کوم محصوالت په انود او کتود ک３ السته 
23 )(NOCu KBr او 3 - د

را＄ي؟
4 - الندې شکل ته پام وک７ئ، بيا ووايئ چ３ په حجرې ک３ کوم تعاملونه  ترسره ک８５ي؟ 

5 - الندې شکل ته پام وک７ئ  او ووايئ چ３ ول３ کله چ３ الكترودونه د سرب برومايد په جامده مالگه ک３  
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ليدل  نه  جريان  بر４＋نا  د  شي،  ک７ای  وردننه 
ک８５ي او گروپ نه رو＊انه ک８５ي.

محلول  اوبلن  د  کلورايد  د سوديم  ول３   -  6
نه  په الس  فلز  سوديم  د  الکتروليز ＇خه  له 
کوم  او  کتود  په  تعامل  کوم  ک８５ي؟   راوړل 
＇رنگه  ؟  ک８５ي  ترسره  ک３   انود  په  تعامل 
ک５دای شي چ３ سوديم د الکتروليز په طريقه 

په الس راوړل شي؟

  ++ 2
4

2 ,,, SOClSnNa 7 - هغه محلول چ３ د
ترمن＃  کتود  او  انود  پالتيني  او  لري  آيونونه 
الکتروليز  ک８５ي، د بر４＋نا جريان په تيريدو سره  

په کوم تعاملونه  ترسره ک８５ي؟
آيونونه    I د چ３  محلول  اوبلن  مولره  يو   -  8
لري، د الکتروليز په وخت ک３ کوم محصوالت 

جوړوي ؟  
9 - د الندې موادو  کوم مقدار به د الکترودونو 

A15 بر４＋نا جريان په يو ساعت ک３ د هغوی له اړوند محلولونو ＇خه ت５ر  د پاسه رسوب وک７ي، کوم چ３ د
شي؟

اوبلن  2 له 
4CrO د-Cr د ＇خه،  محلول  اوبلن  KI له  2I د ب- ＇خه،  محلول  اوبلن  2Co+ د  Co له الف-

محلول ＇خه
mA50 شدت بر４＋نا ته  mm1.0 دی، د 250Cm سطح３ د مخ د ملمع کولو لپاره چ３ پي７والی ي３ 10 - د

 له محلول ＇خه تيرشي، د مسو کثافت به ＇ومره وي؟
4CuSO 3.75 ساعتونو د اړتيا ده چ３ په
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نهم څپرکی 

فلزونه

په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غيرفلزونو  او شبه فلزونو و４شل شوي دي . هغه عنصرونه چ３ 
د بر４＋نا او تودوخ３ ＊ه  تيروونکي دي، دفلزونو په نامه يادشوي دي. د اتم  ！ولگي د ک５ميا په دويم  
＇پرکي ک３ د فلزونو په اړه لن６ ＇ر－ندون３ شوي دي، چ３ ＊ايي له هغه ＇خه مو＄ين３ مطلبونه د فلزونو 
او دريم اصلي گروپونو  لوم７ي، دويم  د  د ک５ميا مضمون ک３  ！ولگي  يوولسم  د  اړه زده ک７ي وي،  په 
فلزونو، خواص، د کارولو ＄ايونه او د هغوی د استحصال په هکله معلومات ترالسه کوالى شئ. په 
دې ＇پرکي ک３ د انتقالي فلزونو په اړه هم معلومات وړاندي شوي دي او د دوی د خواصو د بدلونونو 
＄انگ７تياوې به هم زده ک７ئ، دا چ３ فلزونه په البراتوارونو او صنعت ک３ ＇ه ډول برابر８４ي؟ د هغوی 
رول په تخنيک، صنعت او د انسانانو په ژوند ک３ ＇ه ډول دی؟ کوم کانونه دفلزونو لرونکي دي؟ او 
د هغوی کانونه په کوم ＄ای ک３ دي؟ او دې ته ورته نورو پو＊تنو ته به د دې ＇پرکي له لوستلو ＇خه 

وروسته ＄وابونه وړاندې ک７اى شئ.
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9 – 1: د فلزونو د السته راوړلو  الرې
فلزونه فلزي ＄ال لري، هغوی زياتره جامد او کرستلي دي، د پا３１ ک５دلو او سيم جوړولو وړتيا لري، داس３ 
چ３ له سروزرو ＇خه  دومره نازک３ پا３１ جوړيدای شي چ３ د لمر وړانگ３ له هغوی ＇خه تير８４ي او د پالتين 

له يو ک５لو گرام ＇خه د استوا د کر＊３ د اوږدوالي په اندازه سيم جوړيدای شي. 
د وين３ مهمه برخه « هيموگلوبين» اوسپنه لري او د انسان د بدن د 150حياتي مرکبونو په ترک５ب ک３ 

جست برخه لري. 
زياتره فلزونه په ن７ۍک３ په ترکيبي ب２ه پيدا ک８５ي. د هغوی د خالصولو او السته راوړلو الري ته متالوروجي 

)Metallurgy( وايي، متالورجی په درې پ７اووک３ بشپ７ي８ي:              
1 -  د فلزونو د كاني تي８و را ايستل 2 – د  فلزونو السته راوړل 3 – د فلز تصفيه 

) برابرول  )ore 1– د کا１ي تي８و
د کا１ي ت８５و د برابرولو لپاره لوم７ني کار له پرديو توکو ＇خه د هغوی جال کول ) معموًال له خاورې او 
سليکاتي منرالونو ＇خه( دي، چ３ د نا خالصونو په نوم ياد８４ي. ساده الره عبارت د المبو ورکولو الره ده  
چ３ په  لوم７ي سرک３ کاني تي８ه ميده کوي او په پوډرو ي３ بدلوی او بياي３ په اوبو ک３ اچوي، وروسته تيل 
) په هغوی ک３ ورزيات او مخلوطوي، په دې صورت ک３ د کاني تي８و شاوخواوی  )Detergents اومين％ونکي
تيل  راچاپير وي چ３ د اوبو پرمخ المبو وهي او د هغوی نا خالصونه ＊کته ک＋ين３. کاني تي８ې چ３ دشيدو د 

پيروي په شان د اوبو په پورتن９ سطح ک３ ！ولي８ي، جال او اوسپنه له هغوی ＇خه بيلي８ي. 
بله فزيکي الره چ３ فلزونه له نا خالصونو ＇خه جال ک８５ي. د مقناطيس په واسطه د جال کولو الره ده، 
) او د کوبالت فيرومگنيتيک مرکبونه دي، له نا خالصونو ＇خه د  )43OFe ＇رنگه چ３ د اوسپن３ کاني تي８ي

م／نيت په واسطه جال ک８５ي.
د ملغم３ جوړيدل له نا خالصونو ＇خه د کاني ډبرو د جال کولو بله الره ده، چ３ په دې الرې فلزونه له 
سيمابو سره مخلوط وي اوپه پايله ک３ دا مخلوط سپين زر او سره زر＄ان سره حلوي او ملغمه ک８５ي چ３ د 

تقطير په واسطه سره زر او سپين زر له سيمابو ＇خه جال ک８５ي . 
2 – د فلزونو السته راوړل 

فلزونه تل په خپلو مرکبونو ک３ د اکسيديشن مثبت نمبر لرې او د خالصو فلزونو برابرول د ارجاع د جريان 
) ؛ د ب５ل／３ په تو－ه: کاربو ني＂ونو او سلفايدونو ته  )ore په واسطه تر سره ک８５ي، په لوم７ي سرک３ منرالي توکی

تودوخه ورکوي او وروسته ي３ ارجاع کوي:
 

)(2)(2)(3)(2
)()()(

22

23

gSOsPbOgOsPbS
gCOsCaOsCaCO
++

+
 

په پورتن９ الرې السته راغلي اکسا４دونه د ک５مياوي او يا بر４＋نايي الرو په وسيله ارجاع ک８５ي.
الف – په ک５مياوي الره د فلزونو د اکسايدونو ارجاع 

په  الکتروپوزتيفو فلزونو  په لوړه تودوخه د قوي  الکتروپوزتيفو فلزونو اکسايدونه  په دې الره ک３ د کمزورو 
واسطه ارجاع ک８５ي؛ د ب５لگ３ په ډول: 
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)(2)()(2)(
)(5)(2)(5)(
24

52

lMgClsTilMggTiCl
sCaOlVlCasOV

++
++

 

)(4)(9)(8)(3
)()(2)(2)(

3243

3232

sOAllMnsAlsOMn
sOAllCrsAlsOCr

++
++

د تنگستن فلز چ３ د بر４＋نا په گروپونو ک３ کارول ک８５ي، داس３ ي３ په الس راوړي چ３ د هغه شپ８ والنسه 
) د ماليکولي هايدروجن په واسطه ارجاع کوي:  )3WO ) اکسايد  )1V اکسايد    

                                                   )(3)()(3)( 223 gOHsWgHsWO ++
ب – د بر４ښنا په واسطه د فلزونو د مرکبونو ارجاع  

يا  اکسايدونه  هغوی  د   AlMgNa ,, ډول: په  ب５لگ３  د  لپاره؛  راوړلو  السته  د  فلزونو  الکتروپوزتيفو  ډ４رو  د 
او له هغوی ويل３ شوې حالت ＇خه د بر４＋نا جريان ت５روي، چ３ په دې صورت ک３  هاليدونه ويل３ کوي 

نوموړي فلزونه په کتود ک３ ！ولي８ي:
 anodegOcathodMelMeO )(()(2)(2 2+                 
 )()(2)(2 2 anodeClcathodeMelMeCl +

په دې معادلو کMe  ３ فلزونه ＊يي .د اوسپني اکسايدونه د کاربن په واسطه ارجاع ک８５ي  . 
) 9 – 1 ( جدول مهم کاني منرالونه او د هغوی جيولوژيکي نومونه 

د   منرالونو بيل／３د منرال جنس

AgAuBiCuPdPt   خالص فلزونه  ,,,,,

 )مگنيسايت(،   کاربونيـ＂ونه 
3MgCO ،) تي８ه  چون３  د  يا   )کلسايت 

3CaCO   )ويدرايت(،
3BaCO

 )سمتسونايت(.
3ZnCO 3PbCO )سيروسايت(،  )دولومايت(،

33 MgCOCaCO
63AlFNa )کريواليت(.هااليدونه  2CaF  )فلورايت(،  NaCl  )هااليت(،KCl )سلوايت(  

اکسايد ونه
 

43OFe ، ) يت تا هيما ( 32OFe ) يت کسا بو ( OHOAl 232 2 ، ) م ند ر کو ( 32OAl
              ، يت( ا سيتير کا ( 

2SnO لوزيت( و ير پا ( 
2MnO ، پريت( کو ( OCu2

، يت( مگنيتا (
ZnO  )زنسايت(. 2TiO )روتايل(،  

فاسفي＂ونه 
سليکاتونه

OHPOCa )هايدروکسي اپاتيت(. 345 )( 243  )فاسفيتي تي８ي(، )(POCa
   ) يت لبا ا ( 

83ONaAlSi ، ) ن کو ر ز ( 
4ZrSiO ، ) يل بيير ( 

18623 OSiAlBe
 )تالک(.

21043 ))(( OHOSiMg

ZnS )سفاليرايت(          سلفايد ونه PbS  )گالينا(،   CdS )گرينوکايت(،   SAg2  )ارجنتايت(،    

 سلفي＂ونه 
4BaSO ) يت نگليسا ا ( 

4PbSO ، ) يت ا ر يد نها ا ( 
4CaSO ، ) يت ا ر با ( 

4BaSO
OHMgSO )ايپسومايت( 24 7 )سليستايت(، 

)anode
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3 – د فلزونو صافول 
د ري６کشن د عملي３ په واسطه فلزونه په بشپ７ه تو－ه تصفيه ک５دالی نه شي، د فلزونو د بشپ７ې تصفي３  لپاره 

الندې درې الرې ډ４رې مناسب３ دي:
Zn  د  HgMg  او  , الف- تقطير)Distilation(: هغه فلزونه چ３ د ايشيدو ！ي＂ه درجه لري، لکه:
Ni د جالکول  ) الره ده، چ３  )MondL. پرله پس３ تقطير په واسطه جال ک８５ي. يوه پيژندل شوې الره د موند
د  CO)( په واسطه ده چ３ د جال کولو د جريان په نوم هم ياد８４ي، ډ４ره کار ول شوې ده، له دې  الرې د کار 
Ni لرونکو نا خالصو موادو سره  C°70  ک３ د CO)(  گاز په جريان داس３ دی، چ３ د کاربن مونو اکسايد
Ni نا خالصونه د نيکل تتراکاربونيل )چ３ ډ４ر زهري مرکب دی( د جوړيدو سره جال ک８５ي.  يو ＄ای کوي. د
C°200  تودوخ３ په ورکولو ) تدريجی تقطير شوي( د کاربن مونواکسايد  گاز  نيکل تترا کاربونيل مرکب په  

له نيکلNi ＇خه جال او ب５رته  د تصفيه کولو جريان ته رجعت ورکول ک８５ي: 
 

)(4)()()(
)()()(4)(

4

4

gCOsNigCONi
gCONigCOsNi

+
+

 
نورو  د  الکتروليز ده، مس  بله الره  فلزونو د خالصولو  د   :)Electroluysis ب - بر４ښنايي تجزيه) 
Au  له مخلوط ＇خه د دې الرې په  FeAg  او , ، Zn فلزونو له مخلوط ＇خه ؛ د ب５لگ３ په ډول : د

واسطه په الندې ډول په الس راوړي: 
 د الکتروليت توک３ په تو－ه د مس د 

42SOH نا خالص مس د انود په تو－ه ،خالص مس د کتود په تو－ه او
السته راوړن３ په لو＊ي ) د الکتروليز په لو＊ي ( ک３ کارول ک８５ي، د بر４＋نا د جريان په اغ５زه هغه فعاله فلزونه 
Fe  اکسيدايزک８５ي  Zn او ، Cu انود ک３ اکسيدايزک８５ي؛دبيل／３ په ډول: چ３ له مس سره مخلوط دي، په 
2Fe+ ايونونه د  2Zn+ او اوکتود ته لي８دول ک８５ي، چ３ مس په هغه ＄ای ک３ ارجاع ک８５ي، خو په محلول ک３
Au په انود ک３ نه اکسيدايزک８５ي او په  Ag   او کمزروي الکتروپوزتيف خاصيت په لرلوسره نه ارجاع ک８５ي.
5.99%  خالص مس السته را＄ي. په انود او کتود ک３ د تعاملونو معادلي  لو＊ي ک３ ＊كته ک５ني، په دې الرې

په الندې ډول دي: 
+  په انود ک３ )اکسيديشن( + eaqCusCu 2)()( 2

2)(2)( په کتود ک３ )ري６کشن(  sCueaqCu ++

                      )9 – 1 ( شکل د الکتروليز په واسطه د مسو تصفيه
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ج– ساحوي تصفيه: د فلزونو د تصفي３ لپاره د ساحوي تصفي３ ډ４ره گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، په دې ک７ن３ ک３ 
د فلزونو دنا خالصونو ميله د بر４＋ناي３ مارپيچ شوي سيم 
ک３ )لکه ！７لي بن／７ي( وردننه کوي، د دې  مارپيچه شوي 

سيم تودوخه ډ４ره ده او فلز ويل３ کوي. 
نا خالص فلز راد )ميله( له ＊ي لوري  )9– 2 ( شکل د 
＇خه ک０５ لوري ته خو＄وي، چ３ په دې صورت ک３ په 
ويل３ شوي فلز ک３ نا خالصه توکي هم حل ک８５ي. د ويل３ 
شوو توکو په س７يدو سره، د فلز کرستلونه د ويلو شووتوکو 
د شا ساح３ ک３  جوړي８ي. که چ５رې دا عمليه ＇و وارې 

99.99% خالص فلز السته را＄ي. تکرار شي،
9 – 2 : د لوم７ي اصلي گروپ فلزونه

د لوم７ي اصلي گروپ فلزونه د القلي عنصرونو په نوم هم ياد８４ي، ＄که د هغوی د اکسايدونو له هايدريشن 
1ns دی، چ３ په  ＇خه ډ４رې قوي قلوي  (Bases) جوړ８４ي، د دوی د باندنيو قشرونو الکتروني جوړ＊ت
n  د هغوی د پريود نمبر ！اکي، دا عنصرونه له دويم  پريود ＇خه د ليتيم په عنصر باندې پيل او په اووم   هغه ک３

پيريود ختم ک８５ي، د هغوی ＄ان／７تياوي او فزيک３ خواص په الندې جدول ک３ ＊ودل شوي دي:
)9 – 2( جدول د لوم７ي اصلي گروپ د عنصرونو فزيک３ خواص

FrCsRbKNaLiعناصر

       فزیکى  مشخصات

27 °C28.7 °C38.9 °C64.7 °C97.8 °C108.5 °Cدويل３ ک５دو درجه
-690 °C688 °C160 °C892 °C1340 °C دايشيدو درجه
الکترونيگاتيويتى110.810.91

اتومي کتله22385.4785.3739.122.96.9
 17sRn 16sXe 15sKr 14sAr 13sNe 12 21 sSالکترون３ جوړ＊ت

کثافت 1.91.530.860.90.53-
اتومي نمبر87553719113

＇رنگه چ３ په پورتني جدول ک３ ليدل ک８５ې، د لوم７ي اصلي گروپ د عنصرونو ک５مياوي او فزيکي خواص 
د هغوی د الکترونونو د ورکولو ميل پورې اړه لري. د دې گروپ عنصرونه په خپل باندني قشرک３ يو الکترون 
لري او د هغوی والنس يو دی، نو پردې بنس د دوی هي＆ يو په ن７ۍک３ په خالصه تو－ه نه موندل ک８５ي او 
ک５دای شي چ３ د قوي ارجاع کوونکي په واسطه له نورو توکو＇خه جال ک７ل شي. د دغه گروپ خالص فلز 
ک５دای شي چ３ د دوی د اړوند مالگو د الکتروليز د عملي３ په واسطه السته راوړل شي. پوتاشيم ک５دای شي 

9 – 2 شکل د فلزونو د خالصولو لپاره د ساحوي تصف３ دالري دست／اه

－رم كويل فلزى راد
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د سوديم  د ب７اسونو اوKCl د تعامل په واسطه د الندې معادلي سره سم الس ته راوړل شي:
                                               ( ) K(g)NaCl(s)sNa(l)KCl ++
Na ＇خه اکسيدي کوونکي دي او بايد تعامل له ＊ي لوري ＇خه ک０５ لوري ته  جريان  K له سره له دې چ３
Na په نسبت ت＋تيدونکی دی، له دې کبله  تعامل له ک３２５ خوا ＇خه ＊９ خوا  K د پيدا ک７ي دي. خو دا چ３

ته جريان لري.
 د دې گروپ ！ول عناصر نرم دي، سره له دې چ３ ليتيم د دې گروپ ډ４ر کلک عنصر دی، خو له سرب ＇خه 
ډ４ر نرم دی، د دغو عنصرونو د اتومي نمبرو په زياتوالي د ايونايزيشن انرژي ، د ايشيدو درجه، د هغوی د کنگل 
K ＄ين３ الياژونه مايع حالت لري؛ ＄که د دوی  Na او د ک５دو او ويلی ک５دو درجه په پرله پسی تو－ه ！ي＂ي８ي. د
اتومونه متراکم３ شبک３ نه شي جوړوالی. دا ډول الياژونه د س７وونک３ مادې په تو－ه د اتومي ب＂يو په دستگاوو 
ک３ کار ول ک８５ي؛ ＄که د دوی د تودوخ３ تيرونه ډ４ره لوړه ده او د راديواکتيفونود وړانگو د لگيدلو په پايله ک３ 
نه تجزيه ک８５ي او ثابت پات３ ک８５ي. تر1450 م کال پورې له ليتيم ＇خه کار نه اخ５ستل ک５ده؛ خو په دې ن８دې 
کلونو ک３ د هايدروجن د اتومي  بم په جوړولو ک３ ور＇خه  گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. ＇رنگه چ３ د دې عنصرونو 

د ايونايزيشن ک５دو کچه ل８ه ده، نو له دې امله په ماليکولونو ک３ د ايونونو په حالت شتون لري. 
:1 -2-9  له اوبوسره د لوم７ي اصلي گروپ د عنصرونو تعامل 

د لوم７ي اصلي گروپ عنصرونه له اوبو سره تعامل کوي چ３ هايدروجن أزاد او القلي تشکيلوي: 
                                       ( )g2HOH(aq)2MeO(l)2H2(s)2Me ++

تعامل  د  عنصرونو  د  گروپ  اصلي  لوم７ي  د 
چ＂کتيا په －روپ ک３ له پورتن９ خوا ＇خه ＊کته 
سره  اوبو  تعامل    Rb دCs او زيات８５ي،  خواته 
چاوديدونکی دي، د سوديم تعامل نسبت پوتاشيم 

او ليتيم نسبت سوديم ته سست دی. 
او د  اوبو سره د سوديم تعامل  له  )9– 3( شکل 

2H ( توليد را＊يي.  هايدروجن )

  :2 - 2- 9 له غير فلزي عنصرونو  سره د لوم７ي گروپ عنصرونو تعامل 
！ول القلي فلزونه د ډ４رو غير فلزي عنصرونو سره تعامل کوي او  مرکبونه جوړوی؛ خو نايتروجن يوازې له 

ليتيم سره تعامل کوي او له نورو القلي فلزونو سره تعامل نه کوي: 
                                                     ( ) ( ) ( )sgs NLiNLi 32 26 +
فلزونو  القلي  د  خو  جوړوي،  اکسايدونه  اړوند  هغوی  د  او  کوي  تعامل  سره  فلزونو  القلي  له  هم  اکسيجن 
ترک５بي ميل له اکسيجن سره توپير لري چ３ د دوی په اتومي او ايوني شعاعو پورې اړه لري. ددغه －روپ هغه  
عنصرونه چ３ کوچن９ ايوني شعاع لري، له اکسيجن سره په ＊ه تو－ه تعامل کوي، خو هغه عنصرونه چ３ د 

)9– 3 ( شکل په اوبو باندی د سوديم اغ５زه
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لوي３ ايوني شعاع لرونکي دي، له اکسيجن سره د ل８ ترکيبي ميل لرونکي دي او زياتره د پر اکسايدونو د توليد 
المل －ر＄ي :                                                                                            

                                                                                                          
 

( ) ( ) ( )SS OLigOLi 22 24 +
 

( ) ( ) ( )SS OLigOLi 2222 +

)( دژي７ رنگ لرونکی دی: 22OLi )( سپين رنگ لري او ليتيم پر اکسايد 2OLi ليتيم اکسايد
 
 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 2KOg2OSK

S2O2NaS2OsNa2

+

+

په ن７ۍ ک３ د پوتاشيم زياته برخه په همدې موخه په ل／＋ت رسيدل３ ده. سوديم پر اکسايد هم همدغه تعامل 
ترسره کولی شي، خو ل８ اکسيجن توليد وي:

  ( ) ( ) ( ) ( )gSgS OCONaCONaO 23222 22 ++
 هم پورتني تعامل ته ورته تعامل  ترسره کوي او ＇رنگه چ３ د هغه اتومي کتله ډ４ره 

22OLi ليتيم پر ا کسايد
کوچن９ ده، نو اکسيجن په ډ４ره ＊ه تو－ه له ＄ان ＇خه جالکوي، له دې کبله له  هغه ＇خه په فضايي سفينوک３ 

 د جذب په موخه ترې گ＂ه اخ５ستل ک８５ي.
2CO د اکسيجن د توليد او

د لوم７ي اصلي گروپ د عنصرونو اکسايدونه په مستقيمه تو－ه په السته راوړل ک８５ي، خود هغوی له کاربوني＂ونو 
＇خه اړونده  اکسايدونه په الس را＄ی. د ب５لگ３ په ډول: 

  ( ) ( )g2COO2Ks3CO2K +

د فلزونو اکسايدونه له اوبو سره تعامل کوي، هايدروکسايدونه توليد وي.
  په وروستيو کلونو ک３ د ليتيم د کارولو کچه ډ４ره شويده، ＄که له هغه ＇خه د بفرونو، د سراميک په توليد، 
د ميخانيکي وسايلو په هدايت ورکوونکو توکوک３ او همدا رن／ه په طبابت ک３ د کاربوني＂ونو په ب２ه  په ل８ه اندازه 
ndrom)sdepressive(Manic  د تداوۍ  لپاره  y د رواني ناروغيو د درملن３ لپاره، لکه روحي خفگان   

کارول ک８５ي . 

د لوم７ي اصلي گروپ د عنصرونو کلورايدونه 
 

4SO2H NaCl د لگ＋ت کچه د د غير عضوي توکو د لگ＋ت د کچ３ گرافونه  را＊يي چ３ د سوديم کلورايد
＇خه هم ډ４ره شوې ده. دا مرکب له کانونو ＇خه را ايستل ک８５ي او يا ي３ له اوبو ＇خه په الس راوړي. 

+ (غلظت 30 

Na دلته بايد پوه شو چ３ سوديم کلورايد ول３ د سيندونو په اوبو ک３ وي؟ د سوديم  د آيونونو)
K+ ＇خه ډ４ر دی،  په داس３ حال ک３ چ３ په طبعيت ک３ دواړه يو شان سلنه لري.  ＄لي له

K+ ايون ＇خه  ＊يي چ３ عبارت دي له: لوم７ی دا چ３ د   + زيات والی له

Naپه اوبو ک３ درې مهم عاملونه د
Na+ له ايونونو ＇خه زيات حجم لري ،د هغوي لوی حجم په اوبو ک３ د هغوي د مالگ３ د ل８  K+ ايونونه د

حل ک５دلو المل شوي دي. 
Na+  د خپلو  Na+ اړيکه په خپلو مرکبونو ک３ ضعيفه ده له همدې امله ده چ３  دويم داچ３ د سوديم د ايونونو
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اړوندو مرکبونو ＇خه په اسان９ جال او په اوبو ک３ حل ک８５ي .
نباتاتو د ودې اصلي عنصر  دريم دا چ３ د ＄مک３ په قشر ک３ د هغوي په ثبات پورې اړه لري. پوتاشيم د 
+ ايون چ３ په اوبو ک３ ډ４ر حل دی، د نبات ري＋ه هغه 

Naدی چ３ نباتات په ب５الب５لو ب２و هغه جذبوي؛ خو د
د  عنصرونو  القلي  د  جذبوي.  نه 
يو  ＇خه  خواصو  فزيکي  حالتونو 
د هغو د سپکتر خپريدل دي. کله 
چ３  د دوی ل８ ＇ه مالگه د گازي 
وچوو،  باندې  لمب３  په  ＇راغونو 
ليتيم مالگه ياقوت３ قرمزې رنگ، د 
سوديم مالگه زي７ رنگ او د پوتاشيم 
مالگه بنفش رنگ را من％ته کوي:  

  ) Sodium (سوديم
د سوديم عنصر په لوم７ي گروپ او دريم پيريود ک３ ＄ای لري، دا عنصر په خپل گروپ ک３ دريمه درجه 

ک５مياوي فعاله فلزي عنصر دی، په ن７ۍک３ په ازاد ډول نه پيل ک８５ي. 
د سوديم يو مرکب د خوړو مالگي )NaCl ( ＇خه عبارت ده چ３ د سمندرونو په اوبو او د مالگينو تي８و په 
 (، داش سوډا

3NaNO ب２ه د ＄مک３ په قشر ک３ شته. د دی مال／３ نورې مهم３ سرچين３ د چيلي ＊وره )
)10( ده.  242 OHSONa )( او گالوبر مالگه 3NaHCO )( ، د ډوډۍ سوداي 32CONa   (SodaAsh)

] او  ] OHOHOBNa 2454 8)( OHOBNa يا 2742 10 بورکس  ، )( 63AlFNa کريواليت منرالونه  مهم  هغو  د 
)( دي.  83ONaAlSi البايت

د سوديم ک５مياوي خواص 
1 - سوديم د هوا له اکسيجن سره تعامل کوي او خپله فلزي ＄ال له السه ورکوي: 

  )()()( 222 sONagOsNa + سوديم پر اکسايد
 جوړوي

2KO OLi2 او پوتاشيم، سوپر اکسايد په داس３ حال ک３ چLi３ د هوا له أ کسيجن سره
2 – سوديم د تودوخ３ په شتون ک３ د هايدروجن سره تعامل کوي، سوديم هايدرايد جوړوي:         

                                                      )(2)()(2 2 sNaHgHsNa +
3 – سوديم له هلوجنونو سره تعامل کوي د القلي هاليدونه )د القلي فلزونو مالگ３( جوړوي:   

                                                                       )(2)()(2 2 sNaClgClsNa +

4 – سوديم له ت５زابو سره تعامل کوي، مالگ３ جوړي او د هايدروجن گاز ازادوي:
 )()(2)(2)(2 2 gHaqNaClaqHClsNa ++                                               

5 – سوديم  له اوبو سره تعامل  کوي القلي جوړوي او د هايدروجن گاز ازاد وي:
                )()(2)(2)(2 22 gHaqNaOHlOHsNa ++                           

6 – سوديم او د دغه گروپ نور فلزونه له القليو سره تعامل نه کوي:
 actionNoaqOHsMe Re)()( +

)9 - 4(  شکل د لوم７ي اصلي گروپ د ＄ينو فلزونو د وړان／و رنگونه 
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د سوديم الس ته راوړنه 
القلي فلزونه  او د هغوی له ډل３ ＇خه سوديم، د هغوی د ويلي شوو هايدروکسايدونو او هاليدونو له الکتروليز 

＇خه الس ته راوړل ک８５ي. 
سوديم د لوم７ي ＄ل لپاره د ديوي  Davy)Humphry (Sir  په نوم عالم په1807 م کال ک３ د ويل３ شوي  
نوم  )'( په  CellsDown ، )Pr'( methodocesssDown راوړ،  السته  ＇خه  الکتروليز  NaOH له 

 NaOHد اوسنيو وختونوک３  ياد８４ي.په 
کاراخ５ستل  لهNaCl ＇خه  ＄ای  په 
ويلي  ک３    Co800 ک８５ي،NaCl په
ک８５ي، د هغه د ويل３ ک５دود درجو ＊کته 
راوړلو لپاره، له دې القلي سره درې ＄له 
3:1  ورزياته وي چ３ د   مال／ه 

2CaCl د
Co600 ＇خه  هم   ويل３ ک５دودرجه  ي３
＊کته راوړي. دلته انود له گرافيت ＇خه 
او کتود له اوسپن３ ＇خه جوړشوي دي، 
مالگه  مايع  پاسن９ خول３ ＇خه  له  دې  د 
د  گاز  کلورين  ورزيات８５ې.   ) NaCl(

                   فعاليت 

)9 - 5 ( شکل د اوبو سره د سوديم تعامل

)9 –6 (  شکل د ！ي جريان الره

له اوبو سره د سوديم تعامل 
سامان او د اړتيا وړ مواد:  له اوبو ＇خه ډک تشت، فلزي سوديم چاقو او پنس.               

 ک７نالره: د سوديم له  فلز ＇خه دوه يا درې وړې ！و！３ د چاقو په واسطه پرې ک７ئ او د پنس په واسطه 
ي３ له اوبو ＇خه په ډک تشت ک３ ک８５دي، د سوديم اور اخ５ستل او د تعامل چ＂کتيا ي３ وگورئ او بيا  

ي３ په اړه ＇ر－ندونه وک７ئ. 
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گرافيت انود له الرې ازاد او فلزې سـوديم د اوسپن３ په کتود ک３ را ！ولي８ي. د ويل３ شوي سوديم کلورايد د 
الکتروليز تعامل په الندې ډول دی:

  + +ClNalNaCl )(
NaeNa په کتود ++

+ په انود eClCl 22 2

) ډ４ر ارزانه او محصول مواد   )NaCl３5.99% د سوديم خالص عنصر السته را＄ي، لوم７ني توک په دې طريقه
ي３ ډ４ر ارز＊ت لري. 

د سوديم مرکبونه 
١ – سوديم کلورايد 

Co800  ک３  سوديم کلورايد د معمولي مالگ３ )دخوړو مالگ３( په نوم هم يا دوي، د دې مال／３ کرستلونه په
ک３ په ايشيدو را＄ي.   C°1465 ويل３ ک８５ي او په 
96% په  لري. شتون  ک３  اوبو  په  سمندرونو  د 
خالصوالي د سمندر له اوبو ＇خه داس３ په الس 
راوړي چ３ په لوم７ي سرک３ د سمندرونو اوبه په 
يو ډن６ ک３ ＄ای پر ＄ای کوي تر＇و خاورې او د 
هغوی زيات３  توکي ＊کته ک５ني، وروسته دا اوبه 
ډن６ الندې  دې  د  ک８５ي چ３  لي８دول  ته  ډن６  بل 
برخه کانکري وي، تر ＇و له هغه اوبه په اسان９ 
سره ب７اس شي اويا داچ３ د هوا د جريانپه واسطه 

وچ３ شي.
د سوديم کلورايد مالگ３ بله سرچينه د کا１و ډبرې 
پن６والی  کانونه سلگونه متره  دي، چ３ د هغوی 
لري، د خالصولو لپاره دا ډبرې په اوبو ک３ حل 

کوي، تر＇و زياتي توکي ي３ جال شي. 
50% د ي３ ډل３ ＇خه  له  هغو  د  دی.  شوی  ！اکل  ک３  شاوخوا  په  ！نو  د150 ميليون  لگ＋ت  دNaCl کلنى 
17% ي３ د لويو الرو او سرکونو د واورو او يخونو د ويل３  2H  اوNaOH السته راوړلو لپاره ، ، NaCl ,2

12% ي３ په قطيوک３ د خواړو مواد د پروسس لپاره، د اوبو د تصفيه کولو د رنگونو او غوړيو او د  کولو لپاره،
  %4 32CONa د برابرولو لپاره ، 10%  ي３ د رب７ جوړون３ او کاغذ جوړون３ په صنعت ک３، منسوجاتو ک３ ،

4% ي３ د نورو ک５مياوي محصوالتو لپاره کارول ک８５ي.  3%  ي３ په خوړوک３ او ي３ د ژويو د تغذې لپاره،
لرونکي  دوه قطب  اوبو  د  په شاوخوا ک３  ايونونو  Cl د  Na+ او اوبو ک３ د په  NaCl د حل کولو جريان  د 

ماليکولونه را！ولي８ي، له دې کبله د دې مال／３ محلول او ويل３ شوې حالت د بر４＋نا ＊ه تيروونکي دی: 

                                                     
 

6262 )()(
)()()( 2

ClOHOHNa
aqClaqNaaqNaCl OH

+
+

+

+

)9– 7( شکل : له سمندر د اوبو ＇خه دسوديم کلورايد السته راوړنه 
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II اصلي گروپ عنصرونه )ځمکني القليو عنصرونه( 9 – 3 : د
II  اصلي گروپ ！ول عنصرونه فلزونه او ک５مياوي فعال عنصرونه دې، له دې کبله په ن７ۍک３ په خالص ډول  د

نه موندل ک８５ي.په الندې جدول ک３ د دې عنصرونو ＄ين３ فزيکي ＄ان／７تياوې ＊ودل شوي دي: 
II  گروپ عنصرونو ＄ان／７تياوې  ) 9 – 3 ( جدول د

عناصر＄ان／７تياوې

BeMgCaSrBaRa
][22 الکتروني جوړ＊ت sHe 23][ sNe 24][ sAr 25][ sKr 26][ sXe 27][ sRn

9.0124.3140.0887.62137.33226.03اتومي کتله

pm 112160197215222اتومي شعاع په-

pm  316599113135148آیوني شعاع په

په انرژۍ  آيونايزيشن  د 

kJ/  mol

899

1757

738

1450

590

1145

548

1058

502

958

509

979

1.51.21.01.00.90.9بر４＋نايي منفيت 

 3/ cmg کثافت 
1.861.741.552.63.55.5

په درجه  ک５دو  ويل３  د 

   Co
1280650838770714700

 Co 277011071484138316401527د ايشيدو درجه په

) له بلورونو  )2SiO63O2Al3BeO, ) په نوم دي، چ３ د  )Beryl د بريليم ډ４رې مشهورې کاني ډبرې د
＇خه جوړې شوې دي، ＄ين３ دا بلورونه د ＇و ！نو په اندازه کتله لري، زمرد د بريل له ډل３ ＇خه دی چ３ د 

)( شتون پورې اړه لري.  +Cr هغه شين رنگ د هغه د نا خالصونو
) په نوم پيداک８５ي او  )3COgM3CaCO  Dolomete مگنيزيم  د سيندونو په کاني ډبرو ک３ د دولوميت 
 ( ).KCl2O.MgCl2H  ( )Cornalite همدارنگه د مضاعفو کلورايدونو په ب２ه  له پوتاشيم سره د کارناليت

په نوم هم شتون لري. کلسيم او مگنيزيم د ＄مک３ بانديني قشر جوړک７ی دی. 
)2( او کاربوني＂ونه په ب５ال ب５لو ب２و له کلسيم ＇خه جوړشوي دي،د دوی  24 OHCaSO  (Gypsom)گچ
ب５لگ３ مرمر او ليمستون(Limston) دي. کلسيم او مگنيزيم د ايونونو په ب２ه د سيندونو په اوبو ک３ موندل 
او سترانشيم باريم  د  Ca دی.  Mg اويا بنس＂يزجزء لري چ３ د هغوی  توکي هم  شتون  بيولوژيکي   ک８５ي. 
)  په نا خالصه ب２ه د يورانيم په کاني  )Ra Sr)( سلفا！ونه او هم د هغوی کاربوني＂ونه په طبيعت ک３ شته. راديوم
( په نامه شتون لري . راديوم د يورانيم په شان راديو اکتيف دی، د هغه د  نيم   Pitchblend ډبرو د پيچبلند)
عمر اوږدوالی1622  کاله دی. مگنيزيم او بريليم په عنصري حالت د خالص فلز په ب２ه ساتل ک８５ي، د دې 
گروپ نور پات３ عنصرونه فعاله دي او په خالصه ب２ه نه موندل ک８５ي، له بريليم ＇خه راک＂ونه او ک＋تی جوړي８ي 
او د هغه له هستی ＇خه په هستوي راديو اکتيف تعاملونو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. که چ５رې بريليم کلورايد 



١٥٤

الکتروليز شي، په پايله ک３ خالص بريليم  السته را＄ي، چ３ هغه د مسو سره په ډ４ره ل８ه اندازه مخلوط ک８５ي 
او ډ４ر کلک الياژ ي３ السته را＄ي او له هغه ＇خه په بر４＋نايي د ستگاوو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. 

مگنيزيم سپينو زرو ته  ورته سپين رن／ه فلزي رن， لري. د هوا له اکسيجن ＇خه اغيزمن ک８５ي چ３ اکسايد 
توليد ي８ي. د مگنيزيم کثافت ډ４ر ل８ دی، نو له دې امله د طيارو په جوړلو ک３ ور ＇خه استفاده ک８５ي. 

 له الندې معادل３ سره سم م／نيزيم په الس راوړل ک８５ي:
  

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]3

L
mol1101,1.1SPKS2OHMgaqHOaqMg =++

د مگنيزيم هايدروکسايد السته راغلی رسوب پاک او تصفيه کوي او وروسته هغه په هايدرو کلوريک اسيد 
ک３ حلوي:

  ( ) ( ) ( ) ( ) O22Haq2MgClaq2HClS2OHMg ++

2MgCl له  وچولو ＇خه وروسته، دا مال／ه  په ويل３ شوی ب２ه الکتروليز ک８５ي: د
  )()()( 22 gCllMglMgCl +
کلسيم، سترانشيم او فلزي باريم هم د هغوی د ويل３ شوو مالگو د الکتروليز په طريقه او يا  دا چ３ د المونيم 

په واسطه د هغوی د اکسايدونود ارجاع کولو له امله السته راوړي: 
                                         )(3)()(3 32 lBaOAllAlsBaO +
S په اوربيتال ک３ لري او د هغوی دواړو  2ns د ＄مکني القلي عنصرونه په خپل باندني قشر ک３ دوه الکترونه
2Me+ کتيونونو په  الکترونونو د ايونايزيشن انرژي ل８ه ده ؛ له دې کبله  دا عنصرونه په خپله بلوري شبکه ک３
ب２ه شتون لري . د دې عنصرونو د اکسايدونو له هايدريشن ＇خه القلي تر السه ک８５ي او د دې گروپ عنصرونه 

اوبه ارجاع کوي چ３ القلي توليد او هايدروجن ازاد وي: 
                                   ( ) ( ) (g)2H2Ca(OH)lO22HsCa ++

که چ５رې  بريليم ته د قرمزي)سور( رنگ ته ＊کاره ک５دلو پورې هم تودوخه ورک７و، اوبه  نه ش３ ارجاع کوالي.
)Ca( )Calcium( 9 – 3 – 1 : کلسيم

کلسيم د دوره يي جدول په دويم گروپ او ＇لورم پيريود ک３ ＄ای لري، د ＄مک３ په قشر ک３ د کتل３ له 
 په ب２ه د چون３ د ډبرو، کلسايتو، تباشيرو او د مرمرو دولومايت 

3CaCO 43% شتون لري. کلسيم د مخ３  
سره   عنصرونو  نورو  )( له  2CaF فلورايدو ک３ په  )2( او  24 OHCaSO جيپسوم  ، )( 33 MgCOCaCO

يو＄ای موندل ک８５ي. هغه د سليکاتو، سلفي＂و او فاسفي＂يو مالگو په ب２ه  د ＄مک３ په قشر ک３ شتون لري. 
کلسيم له س７و اوبو سره تعامل کوي، کلسيم هايدروکسايد او هايدروجن توليدوي، چ３ له اوبو سره د هغه 

تعامل د القلي فلزونو له اوبو سره د تعامل پر نسبت له ل８ ＄ن６ سره تر سره ک８５ې: 
                                )()()()(2)( 222 gHaqOHCalOHsCa ++

کلسيم له کلورين گاز سره تعامل کوي اوکلسيم کلورايد جوړوي:
                                                  )()()( 22 sCaClgClsCa +

الکتروليز
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همدارنگه کلسيم له تيزابو سره تعامل کوي او د هايدروجن گاز أزادوي:
 

)()()()(
)()()(2)(

2442

22

gHsCaSOaqSOHsCa
gHsCaClaqHClsCa

++
++

د کلسيم السته راوړل 
 Ca  د مخلوط له ويل３ شوي الکتروليز ＇خه ) د هغو د ويل３  ک５دو درجه د فلزي کلسيم  

2CaF  او
2CaCl د

)840( ＇خه ！ي＂ه راوړل شوې ده(  Co د ويل３ ک５دو درج３
الس ته راوړي. 

Ca په او سپنيز کتود ک３ او کلورين  (9 –8) شکل سره سم
گاز په گرافيتي انود ک３ را ！و لي８ي، چ３ يو قيمتي گاز دی.                                                    
د کلسيم د السته راوړلو بله طريقه د المونيم د فلز په واسطه 

د هغه د اکسايد ارجاع ده: 
                             )(3)()(4)(2 32

1200 sCasOAlCaOsCaOsAl Co ++
کار  ک３  په جوړولو  الياژونو  ＄ينو  د  فلز ＇خه  له  کلسيم  د 

اخ５ستل ک８５ې. 
د کلسيم مرکبونه 

   )(CaO کلسيم اکسايد يا ژوندۍ چونه
چونه د سمن＂و په جوړولو  ک３ کارول ک８５ي او دا مرکب د چون３ ډبرې ته د تودوخ３ د ورکولو په پايله ک３ 

السته را＄ي:
                         )()()( 2

900
3 gCOsCaOsCaCO Co +

Co900 ＇خه لوړه تودوخه ک３ د شگو سره ترک５ب ک８５ي، کلسيم  سليک５ت چ３ په ډبروک３ شتون  چونه د
لري،جوړوږي: 

 
 )()( 3

900
2 lCaSiOSiOsCaO Co+

اوبه )م７ه چونه(  amorphous)(  ماده ده. چونه د اوبوسره تعامل کوي او دچون３  او ب３ ب３２ CaO  سپينه 
توليدوي: 

                                         kJsOHCalOHsCaO 8.896)()()()( 22 ++

)lim( په نوم يا دي８ي. eSoda )()( مخلوط د سودااليم sNaOHsCaO + د
CaO  ( د استعمال ځايونه  د ژوندۍ چونى )

1 - د سختو اوبو د نرمولو لپاره. 
 

24 )(ClOC 2 - د بليچنگ پوډرو د جوړولو لپاره. )پاک کوونکی پوډر 
3 -چونه د بورې د ＄و＊ا د سپينولو لپاره کار ول ک８５ي. 

4 -د اوبو دجذبوونک３ په ！و－ه په گازو او الکولو ک３ کارول ک８５ي. 
 په توليد ک３ کارول ک８５ي، د شگو، چون３ او د اوبو مخلوط د کلک３ 

2CaCl 5 - چونه د سمن＂و، ＊ي＋３ او
چون３ د لندبل ضد او نه تيروونکي عايق په نوم يادوي. که چ５رې سمن له چون３ سره يو ＄ای مخلوط شي، 

هغه توکي حاصلي８ي چ３ وات７ پروف )د اوبو عايق( دي. 

بلند تر از 

9 – 8 شکل د فلزي کلسيم د برابرولو د ستگاه 

يخ３ اوبه

جامد كلسيم 



١٥٦

 د تشخيص کوونک３ مادې په تو－ه کارول ک８５ي. 
2CO 6 - سپينه چونه په البراتوار ک３ د

  2)(OHCa کلسيم هايدروکسايد يا م７ه چونه 
چونه له اوبو سره تعامل کوي چ３ م７ه چونه الس ته را＄ي: 

                                       molkJOHCalOHsCaO 8.896)()()( 22 ++
2CaCl اوNaOH له تعامل ＇خه هم کلسيم هايدروکسايد جوړي８ي:  همدارن／ه د

                             )(2)()()(2)( 22 aqNaClsOHCaaqNaOHsCaCl ++
کلسيم هايدروکسايد له ت５زابو سره تعامل کوي، اوبه او مالگه توليدوي: 

  )(2)()(2)()( 222 lOHsCaClaqHClsOHCa ++
کلسيم هايدروکسايد له ت５زابي اکسايدونو سره تعامل کوي، مالگه او اوبه تشک５لوي: 

                                         )()()()()( 2432 lOHaqCaSOgSOaqOHCa ++
کلسيم هايدروکسايد په ساډه محيط ک３ د کلورين له گاز سره تعامل کوي: 

            )(2)()()()(2)()(2 22222 lOHsCaClaqClOCaaqClsOHCa +++
 ) 3CaCO کلسيم کاربونيټ)

  OHSOFeCaCO 23423 9)( ) ، صدفونه  )3CaCO ) ، مرمر )3CaCO کلسيم کاربوني د چون３ د ډبرې
) په ب２ه موندل ک８５ي.  )33 MgCOCaCO او دولومايت

 

  (9-9)  شکل شفشاهنگ او گل فهشنگ

                   فعاليت 
) السته  راوړنه )3CaCO  څخه د

2CO د م７ې چون３ او له
 ، اوبه ، بيکر ، ＊ي＋ه يي تيوب.

2CO ، 
2)(OHCa سامان او د اړتيا وړ توکي:

 ل８ کچه په  مقطرو اوبو باندې ورزيات ک７ئ، چ３ حل شي، السته راغلي 
2)(OHCa ک７نالره: په يو گيالس ک３ ل８＇ه د

محلول ته هوا وړک７ئ، په دې صورت ک３ به کلسيم کاربوني رسوب وک７ي .＇رنگه چ３ په پيل ک３ شيدو ته ورته محلول 
حاصلي８ي او وروسته رسوب  کوي: 

                                    )()()()()( 2322 lOHsCaCOgCOaqOHCa ++
2CaCl او سوديم کاربوني له تعامل ＇خه کلسيم کاربوني حاصلي８ي:  د

  )(2)()()( 3322 aqNaClsCaCOaqCONaaqCaCl ++
تيزاب، د چون３ ډبره حل کوي:

                     )()(2)( 223 lOHaqCaClHClsCaCO ++
کوي،  تعامل   سره 

2CO اضافي له  اتموسفير  د  اوبه  باران  د 
دا  ))(( د جوړيدو المل ک８５ي،  32 aqCOH تيزاب د  کاربن  د 
 ډبرې د نه حل 

3CaCO تيزاب د ＄مک３ په واسطه جذبي８ي، د
شوو مالگو په ب２و توليدوي چ３ د ＄مک３ په من＃ ک３ د شفشاهنگ

نومونو  ) په  )Stalagmite ) او گل فهشنگ )Stalactite
جوړ＊تونه جوړوي:
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) OHCaSO 24 2 کلسيم سلفيټ ډای هايدريت ) گچ ( )
)( د سو＄يدلي م７ پلستر په نوم هم ياد８４ي، چ３ د  4CaSO  ( )Anhydriteاوبه نه لرونکی کلسيم سلفي
 155  نسبت مخلوط شي، د

3
1 اوبو د جذبيدلو  وړتيا نه لري. که چ５ري د پاريس پلستر له اوبو سره د کتلوي

دقيقو په موده ک３ په گچ تبديل او کلک８５ي. که چ５رې ل８ ＇ه د خوړو مالگه هم ور زياته شي،نو د کلک５دلو 
چ＂کتيا به ي３  هم زياته او که ل８ ＇ه بورکس ورزيات شي، نو  د کلک５دلو چ＂کتيا به ي３ ل８ وي. د گچو بدلول 

د پاريس پلستر او م７ه پلستر باندې له الندين３ تعامل سره سم ترسره ک８５ي: 
 

PlasterburntDead
OHanhydriteCaSOOHCaSO

ParisofPlasterGypsum

OHOHCaSOOHCaSO Co

2424

224
117

24

5.0)(5.0

2
3

2
12

+

+

                                 
د پاريس پلستر د انسانانو د بدن د ماتو ه６وکو په قالب بندۍ، د غا＊ونو د درملن３، په قالب بندۍ او غا＊ونو 

په جوړولو ک３ کار ول ک８５ي. 
OHCaSO په ب２ه هم ک５دای شي چ３ وليکل شي.  242 د پاريس پلستر فارمول د

9 – 4 : د دريم اصلي گروپ عنصرونه 
1np2ns والنسي قشر الکتروني جوړ＊ت لري او بورون د دې گروپ لوم７ن９  III اصلي گروپ عنصرونه د د
عنصر دی چ３ غير فلزي خواص  ＄انته غوره کوي چ３ د هغه هايدروکسايد تيزابي خاصيت لري، او له 

هايدروجن سره دوه عنصري ب５الب５ل مرکبونه جوړوي.
الندې جدول د دې گروپ د عنصرونو فزيکي ＄ان／７تياوې را＊يي:

(9-4) جدول د دريم گروپ د عنصرونو فزيکي ځانګ７تياوې

    Alumenium) ( المونيم 
المونيم د در４م گروپ دويم عنصر دی، ！اکل３ فزيکي ＄ان／７تياوې لري او غير فلزي ＄ان／７تياوې ي３ ډ４رې 
ليدل ک８５ي. يوازي د غ＋تلو تيزابونو او غ＋تلوالقليو په مقابل ک３ امفوتريک ＄ان／７تياوې ＊يي، له دې امله له 

شبه فلزونو سره －６ه اړيکه لري: 
                        ( ) ( )g23HO2H6aq3Al2(aq)O3H62Al +++++ )()( ls
المونيم د ＄مک３ د قشر په ترک５ب ک３ په  زياته کچه پيداک８５ي، خوسره له دې هم په کاني ډبروک３ د هغه 
5.7% شتون لري .په مرکبونو ک３ د  امله له  په ترک５ب ک３ د کتل３  المونيم د ＄مک３ د قشر  غلظت ل８ دی. 
الکتروني  گاز  نجيب  Ne)( د  د نيون  د  المونيم  ک３  حالت  دې  په  +3 دی، چ３  نمبر  اکسيديشن  المونيم 

جوړ＊ت ＄انته غوره ک７ی دی. 
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3Al+ د ايون په  المونيم کامپلکسونه جوړوي،  چ３ په هغو ک３ د المونيم  د  کواردينيشن نمبر 4 دی، ＄که د
 ب２ه ک３ ＇لور تش اوربيتالونه لري: 

S3
+3

e3

AlP3

) (Bauxite  ډبرې دي، چ３ په صنعت ک３ المونيم له دوی  د المونيم د پيدا ي＋ت مهم３ سر چين３ د بوکسيت
 السته راوړل ک８５ي  

32OAl ＇خه السته راوړي، دا ډبرې اوبه لرونک３ نا خالصه ډبرې دي چ３ له هغو ＇خه
)6( ک３ حلوي او په ويل３ شوې  ب２ه الکتروليز ک８５ي.  FAl3Na او وروسته دا اکسايد په ويل３ شوي کريوليت
 ( )OHOAl 232 2 نه لري، د هغه مهمه ډبره بوکسايت ب２ه شتون  په خالص فلزي  په ن７ۍ ک３  المونيم 
کورندم ) او  )63AlFNa کريواليت   ( )18623 OSiAlBe بيريل  ، ( )63OKAlSi کالز ارتو  ي３   منرالونه  نور  او 

) دي.  )32OAl

که چ５رې ل８ ＇ه کروميم د کورندم په کرستلی 
سور  په  کرستل  وي،  مخلوط  ک３  جوړ＊ت 
ياد８４ي. د  نوم  په  او د لعل  ليدل ک８５ي  رنک 
عنصر  له  کوبالت  د  کرستلونه  ＄ين３  کورندم 
سره هم مخلوط دي چ３ هغوی ته اوبه رن／ه 

ياقوت وايي: 
اود80 ساعتونو  شتون  په  بر４＋نا  امپير  يو  د 
ک５دلو                                ارجاع  له  المونيم  د  ک３  موده  په 
 ( )g27 يومول Ale33Al (＇خه  ++ (

يوه  فانتا  يا  او  توليدي８ي. د کوکا کوال  المونيم 
قطی په همدې کميت کتله لري چ３ د شربت د ＇کلو وروسته دا قطی  بيا را！ول او د المونيم د الس ته راوړلو 

په غرض ي３ ب５رته ويل３ کوي. 
VE دی، چ３ د قاعدی  66.10 = المونيم د تودوخ３ او بر４＋نا ＊ه تيروونکی هم دی، د  المونيم پوتانشيال
له مخ３  بايد په اسان９ سره  په کتيون بدلون ومومي، خو دا  چ３ په اسان９ سره د هغه  سطح اکسايد نيسي؛ 
نو هغه  په کتيون ل８ بدلي８ي .المونيم يو سپک  فلز دی چ３ مقاومت ي３ ډ４ر دی. په طبيعت ک３ ډ４ر موندل 
ک８５ي، له دې کبله په صنعت ک３ له هغه ＇خه په  زياته کچه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. د المونيم د الياژونو له ډولونه 
＇خه چ３ د فلزونو؛ لکه مس، سيلنيم او نورو سره ي３ جوړک７ي، د ودانيو په کارونو او له يوي ساح３ ＇خه 
بل３ ساح３ ته د بر４＋نا په لي８دلو ک３  گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. د المونيم بله ＄ان／７تيا د نورو فلزونو ارجاع کول 
دي، د ب５لگي په ډول: اوسپنه  د المونيم په واسطه ارجاع ک８５ي چ３ د انرژی له ازاديدلو سره يو ＄ای دا ارجاع 
ترسره ک８５ي؛د فلزونو د اکسايدونو له ارجاع ＇خه خالص فلزونه السته را＄ي؛ د ب５لگ３ په ډول:  د المونيم 
په واسطه د اوسپن３ د اکسايد له ارجاع ک５دو ＇خه ، خالصه اوسپنه حاصلي８ي چ３ له دې اوسپن３ ＇خه په 

ول６ينگ کارۍ او د اوسپن３ د لويو بلولونو په وصل کولو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي: 
                    
 (s)OAl2Fe(l)2Al(s)OFe 3232 ++

(9 - 10 ) شکل لعل او ياقوت
سور ياقوت  شين ياقوت
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د المونيم اکسايدونه 
) په طريقه له بوکسيت ＇خه په  )Bayer ) چ３ د الومين په نوم هم يا د８４ي. د باير )32OAl المونيم اکسايد
الس را＄ي،  داس３ چ３ نا خالص بوکسيت د سوديم  هايدروکسايد په محلول ک３ حلوي، په پايله ک３ الومين 
او سليکان د امفوتريک خاصيت لرونکي توکي نوموړي محلول ک３ حل او نور نا خالصه توکي، د ب５لگ３ په 
 په واسطه 

2CO ډول: د اوسپن３ مالگه د قرمزي)سور( رنگ３ خ＂３ په ب２ه رسوب کوي او وروسته بيا دا مال／ه د
 غلظت  کم شي. په دې صورت ک３ د الومينات ايونونه تجزيه ک８５ي ،  خو سليکاتونه د 

OH تيزابي کوي، د
منحل  توکي په ب２ه محلول ک３ پات３ ک８５ي: 

 
 

(aq)OH(s)3Al(OH)(aq)4Al(OH) +

C01200 ک３  کله چ３ خنثی المونيم هايدروکسايد رسوب وک７ي، له وچولو او صافولو وروسته د تودوخ３ په
A الوتروپي کلکه  په خالصو المونيم تبديلي８ي. المونيم په خالص او جامد ب２ه بيالبيل３ بلوري الوتروپي لري، د
G الوتروپي کثافت ل８ او ک５مياوي فعاليت ي３ ډ４ر دی چ３ د اوبو دجذب  اوتياره بنفش رنگه توکه ده،د المونيم د
＄ان／７ تيا هم لري، له دې الوتروپ９ ＇خه په کروماتو گراف９ ک３ هم گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. د الومين نا خالص 
3+ مال／ه وي، نو د سره 

Cr ډولونه د قيمتي تي８و په توگه په جواهراتو ک３ کارول ک８５ي، که چ５رې په الومين ک３ د
4Ti+  مال／３ له الومين سره مخلوط وي، دسره الجوردي ياقوت  3Fe+ او ياقوت په نوم يا دي８ي، همدارن／ه که د

3Fe+ مال／ه  له الومين سره مخلوط وي، د ژي７ ياقوت په نوم شهرت لري.  په نامه  او که يوازي
الوميناتونه ) الونونه ( 

الون  يا   سلفي المونيم  را＄ي،  السته   سلفي المونيم  وک７ي،  تعامل   سره 
42SOH  له

32OAl چ３ کله 
پا１و کارول  په کلکو  او د هغوی بدلول  پرن６ کولو  تارونو د  نريو  د کاغذ جوړولو په صنعت ک３ د سلولوز د 
ک８５ي. ر＊تيني الون چ３ د المونيم نوم له هغه ＇خه اخ５ستل شوی دی، د سلفي له ډولونو＇خه دی چ３ 
K او  ک５داي شی   +Me فورمول ک３ دې  په  O212H2)4)(SO3e دی. 

/
M(Me ++ ب３ فارمول   عمومي 

چ３  دي  مرکبونه  هغه  المونيم  O212H2)4)Al(SO4(NH د  O212H)4KAl(SO او 2 )( وي 4
+NH

 مرکب د جذب غ＋تل３ ＄ان／７تيا لري، چ３ د اوبو 
3)(OHAl د ت２اکار)پ＂کرى(په نوم هم ياد شوي دي. د

ناخالصه توک３ ＄انته جذب وي اود اوبو د تصفي３ اوچا１ولوپرمخ پات３ ک８５ي. 
د المونيم هلوجن لرونکي مرکبونه 

المونيم کلورايد د مهمو کتلستونو له  ډل３ ＇خه دی چ３ په صنعت ک３ هغه د کلورين او المونيم د مستقيم 
( سره السته راوړي: 

3
O

2
(Al تعامل او يا د کلورين تعامل له الومين

                                 
 

)(3)(2)(3)(3

)(2)(3(2

3232

32

gCOsAlClgClsCOAl
gAlClgClsAl

+++

+

) د شپ８و ايونونو په  )lC 3Al+  کتيون د کلورايد المونيم کلورايد جامد ايوني مرکب دی چ３ په هغه ک３ د
د ي３  ب７اسونه  او  کوي  تصعيد  واسطه  په  تودوخ３    C0192 د  بلورونه 

3AlCl د راچاپيرشوي دي،  واسطه 
Dimer ( او بورون برومايد له ډای مير سره يوشان  62Al په ب２ه ليدل ک８５ي چ３ د بورون کلورايد ډاى مير) Cl

دی، ＇رنگه چ３ المونيم برومايد او المونيم ايو دايد ډ４ر قطبي مرکبونه دي، نوله دې کبله د جامد اويا مايع په 
حالت هم د ډاي مير د ماليکول په ب２ه ليدل ک８５ي او ثبات لري. 
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لمده هوا  په  دا مرکب  لهExothermic تعاملو ＇خه دی، کله چ３  اوبو سره  له  تعامل  کلورايد  المونيم  د 
ک３ وي، د هايدرو کلوريک ب７اسونه ور＇خه ازاد ي８ي. په عمومي ډول المونيم کلورايد په خپلو ماليکولي 
OHAlCl دی او د هغه پيچلي  23 6 بلورونو ک３ شپ８ ماليکول بلوري اوبه لري، چ３ د هغه ！ولنيز فارمول
 دی، له دې مرکب ＇خه د بکتريا د وژونکو توکو او د نامطبوع بوی 

362 ])([ ClOHAl کامپلکس فورمول
OHAlCl ته تودوخه ورک７ل شي، په پايله ک３ وچ  23 6 د ضد توکر په توگه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي. که چ５رې
HCl ور＇خه الس ته را＄ي،  3O2Al او المونيم کلورايد السته نه را＄ي، خو تجزيه ي３ تر سره ک８５ي چ３

ClAl له اړيک３ ＇خه کلکه ده: OAl اړيکه د ＄که د
 O24H3HCl3O2Al3]Cl6O)2(H2[Al ++

د دوره يي جدول د دريم گروپ فلزونه د ＄مکنيو فلزونو په نوم يا دوي، ＄که د ＄مک３ د قشر په ترک５ب ک３ 
شتون لري، المونيم د قيمتي ډبرو په ترک５بونو او د بيريل په منرال ک３ شتون لري. په ن７ۍ ک３ د المونيم کلني 

لگ＋ت تر25 ！نو پورې رسيدلی دی. 
د المونيم السته راوړنه 

32OAl له بر４＋نايي تجزي３ ＇خه په دوو طريقو الس ته راوړي چ３ هره طريقه ي３ دوه پ７اوونه لري، په  المونيم د
32OAl السته راوړنه ده  او په دويم پ７او ک３ د فلز الس ته راوړنه  ) ＇خه )OHOAl 232 2 لوم７ي پ７اوک３ له بوکسيت
 TiZr,  ، د

2SiO 6050% المونيم اکسايد شتون لري او د هغه نور پات３ شوني 32OAl ＇خه ده. په بوکسيت ک３ له
(پر بنس له کاني ډبرو   ocessBayer Pr V  اکسايدونه دي. په لوم７ي پ７او ک３ بوکسيت د باير د روش) او
NaOH له محلول سره  C°7050 تودوخ３ الندې د ＇خه جال کوي او بيا السته راغلی بوکسيت د ډ４ر فشار او
مخلوطوي، تشک５ل شوي اضافي اکسايدونه د فلتر په واسطه جال ک８５ي او المونيم اکسايد پر سوديم المونيت 

بدلي８ي:
                                                    )()(2)(2)( 2232 lOHaqNaAlOaqNaOHsOAl ++
مخلوط  وروسته  بيا  او  بدلي８ي  هايدروکسايد  المونيم  منحل  غير  په  ک３  محيط  ت５زابي  په  المونيت  سوديم 

چا１وي: 
                                    )(s 

3232322 )()(2)(2)()(2 CONasOHAllOHaqCOHaqNaAlO +++
32OAl تبديلي８ي: السته راغلی المونيم هايدروکسايد د تودوخ３ په پايله ک３ په

                                                            )(3)()()(2 2323 lOHsOAlsOHAl +
په دويم پ７او ک３ خالص المونيم اکسايد د بر４＋نا په واسطه 
تجزيه کوي چ３ دا طريقه د مارتين هال   په نوم ياد８４ي. د 
مارتين هال د حجرې الکترودونه له کاربن ＇خه جوړشوي 
) دی چ３ د المونيم  )63AlFNa دي او د هغه محلول کريواليت
C2045°  تودوخ３ ＇خه اکسايد د ويلی ک５دو درجه ي３ له

Co1000 ته را ＊كته ک７ې ده: 

 ( )
( )

)(3)(42
)](3[4Re

]4)(2)([3

232

3
2

2

gOlAlOAl
lAleAlductionCathode

egOOsCOxidationAnode

+
+

++
+

(9 - 11)  د المونيم د الس ته راوړلو  دست／اه    )مارتين هال( 
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70% ل／＋ت ل８ دی، ＄که  د المونيم د السته راوړن３ دويمه طريقه له لوم７ۍ طريق３) پورتن９ طريق３ ( ＇خه ي３
 3AlCl په دې طريقه ک３ اوبه نه لرونکی بوکسيت ته د کاربن په مرسته له کلورين گاز سره تعامل ورکوي او په   

ي３ تبديلوي، السته راغلی المونيم کلورايد ويل３ او بيا الکتروليز ک８５ي:
                            

د المونيم ک５مياوي خواص 
۱ – د اوسپن３ له اکسايد سره د المونيم تعامل 

Co3000 تودوخه توليدوي، نوله دې کبله  ) سره تعامل کوي او )32OFe (III)  اکسايد د المونيم پوډر له اوسپن３
د ترميت د تعامل په نوم يا د８４ي: 

                    )(2)()()(2 3232 lFelOAlsOFesAl ++

له دې تعامل ＇خه د فوالدو او اوسپن３ په ول６نگ کولو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي:
2 – له تيزابونو سره د المونيم تعامل  

او  أزاد وي  هايدروجن  تعامل کوي،  په عادي شرايطو ک３  تيزابو سره  رقيقو  له    
42SOH المونيم دHCl او

غليظو سره ي３ د تودوخ３ په شتون ک３ تعامل کوي، خو هايدروجن نه ازاد وي. 

 

)(3)(2)(2
)(3)(4)(6)(3)(2

23

23232

gClsAllAlCl
gCOlAlClgClsCsOAl

+
+++

تجزيه  بر قی

                   فعاليت 
د مالگي له رقيقو تيزابو سره د المونيم تعامل  

سامان او د اړتيا وړ مواد: ！ست تيوبونه، ！ست تيوب دان３، د خالص المونيم سيم او دHCl رقيق تيزاب .
ک７نالره : په يو ！ست تيوب ک３ ل８＇ه HCl  واچوئ، په هغه ک３ المونيمي سيم ور دننه ک７ئ، انتظار وباسئ تر＇و من％ته را 
غلي بدلونونه ووينئ چ３ له ليدن３ ＇خه ي３ وروسته په گروپي ډول و＇７５ئ او ＇７５ني مو په خپلو کتابچو ک３ ياد داشت ک７ئ.

9 - 12 شکل: د المونيم تعامل د مالگ３ له تيزابو سره
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)Transition metals( 9 – 5 : انتقالي فلزونه
د دوره يي جدول عنصرونه چ３ د هغوی د d او f فرعي سويو اوربي＂الونه  د الکترونونو په واسطه د ډک ک５دو 
په جريان ک３ دي، د II او IIIاصلي گروپ ترمن＃ 68 عنصرونه دي چ３ 40 عنصرونه ي３ د جدول په من％ني 
برخي ک３ ＄ای لري. د هغوی د d فرعي سوي３ اوربيتالونه او 28  نور عنصرونه چ３ د جدول په ＊کتن９ 

برخ３ ک３ دي، د هغوی د f فرعي سوي３ اوربيتالونه د الکترونونو په واسطه د ډک ک５دلو په حالت ک３ دي. 
9  – 5 جدول د ＇لورم پيريود د انتقالي عنصرونو يو شمير ＄ان／７تياوي

عنصرونهخواص

ScTivCrMnFeCoNiCuZn

الکتروني 
جوړ＊ت 

 1234][ dsAr 2334][ dsA r 3334][ dsA r 5134][ dsA r 5234][ dsA r 6234][ dsA r 7234][ dsA r 8234][ dsA r 1 0134][ dsA r 1 0234][ dsA r

44.9547.8850.9451.9954.9355.8458.9358.6963.5463.39اتومي کتله

اتومي شعاع 
pm په

162147134130135126125124128138

ایوني شعاع 
pm په

 
+

+
3

2

81m
M99

77
88
74

85
64

80
66

77
60

75
64

60
-

72
-

-

ايونايِزشن 
انرژۍپه          

kJ/ mol

631 I
1235 II

2389 
III

6581
1309
2650

650.3
1413
2828

652.8
1591
2986

717.5
1509
3250

759.4
1561
2956

758.8
1645
3231

736.7
1751
3393

745.5
1958
3578

906.4

بر４＋نايي 
منفيت 

1.361.541.631.661.551.831.881.911.901.65

کثافت
 3/ cmg

3051.46.17.197.437.868.98.98.967.14

ويل３ ک５دو 
！کی په    

 Co

153916681900187512451536149514531083419.5

دايشيدو 
！کی په  

 Co

273032603450266521503000290027302595906
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(9 - 13 ) شکل د ＄ين３ انتقالي عنصرونو  ب３２

انتقالي عنصرونه د اکسيديشن د نمبرونه ＄انته غوره کوي 
9 – 6 جدول: د انتقالي عنصرونو ممکنه اکسيديشن  نمبرونه 

د انتقالي عنصرونو －روپونه
IIBIBVIII BVII BVI BVBIV BIII B

ZnCuNiCoFeMnCrVTiSc
+2+1

+2
+2
+3

+1
+2
+3

+2
+3
+4
+6

+2
+3
+4
+6

+2
+3
+6

+1
+2
+3
+4
+5

+2
+3
+4

+3

CdAgPdRhRuTcMoNbZry

+2+1
+2
+3

+2
+3
+4

+1
+2
+3
+4
+5
+6

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

+2
+3
+4
+5
+6
+7

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

+2
+3
+4
+5

+2
+3
+4

+3

HgAuPtIrOsReWTeHfLa

+1
+2

+1
+3

+2
+3
+4
+5
+6

+1
+2
+3
+4
+5
+6

+2
+3
+4
+5
+6
+8

+3
+4
+5
+6
+7

+2
+3
+4
+5
+6

+2
+3
+4
+5

+3
+4

+3
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9 - 5 - 1: اوسپنه  
اوسپنه د ！ولو انتقالي فلزونو په نسبت ډ４ره کارول ک８５ي او له المونيم ＇خه وروسته د ＄مک３ په قشر ک３ 

ډ４ره موندل ک８５ي،  چ３ %4.7  ي３ د ＄مک３ قشر جوړ ک７ی دی. 
)(  د اوسپن３  22SFe او پيريت   )( 43OFe ، مگنيت   )( 32OFe د اوسپن３ مشهوره کاني ډبرې د هماتيت 
له سلفايد   ＇خه عبارت دي چ３ له پيريت ډبرې د ليونو سرو زرو په نوم هم يا دوي، ＄که د ＄ال او رنگ له 
کبله سرو زروته ورته دي، له پيريت ＇خه اوسپنه السته نه راوړي؛ خو هماتيت او مگنيت په لوړو کورو ک３ 
د اهک ډبرو او د ډبرو سکرو سره ي３ ډک او په ازاده هوا ک３ ارجاع کوي، په پايله ک３ د چون３ له ډبرو＇خه 

کلسيم اکسايد السته راوړي، چي د کاني ډبرو نا خالصونه له الندنيو معادلو سره سم له من％ه وړي:
                                               

)()()(
)()()(

32

23

sCaSiOsSiOsCaO
gCOsCaOsCaCO

+
+                                                              

 

)()(2)(6
)()(

243104

2232

sPOCasOPCaO
lAlOCaOAlCaO

+
+

د ب５ال ب５لو مرکبونو مخلوط دکورې په لوړه درجه  تودوخه ک３ ويل３ ک８５ي او زياتره ي３ ويلي شوې ب２ه لري: 
داچ３ له اوسپن３ ＇خه سپک دي؛ نو له ويلي شوی اوسپن３ ＇خه په لوړې سطح３ ک３ په الس را＄ي. په 
9 – 14 شکل ک３ د اوسپن３ د ويل３ ک５دو لوړه کوره او هغه تعاملونه چ３ په هغ３ ک３  ترسره ک８５ي، ＊ودل 

شوي دي.
د کورې په ب５الب５لو برخوک３ د کاربن مونو اکسايد په واسطه د اوسپن３ ارجاع  ک５دل او د تعامل معادله ي３ په 

الندې ډول ده: 
 تبديلي８ي : 

43OFe  په
32OFe د کورې په لوړه برخه ک３

                                       )(2)(2)(2)(5)(6 2432 gCOsOFegCOgOsFe +++
د کورې په ！ي＂ه برخه ک３:                                 

 )()(3)()( 243 gCOsFeOgCOsOFe ++
C01000 د کورې په من％ن９ برخ３ ک３  د  د تودوخ３ په

FeO)(  په اوسپنه تبديلي８ي:   اوسپن３ اکسايد
                                                                                         )()()()( 2 gCOsFegCOsFeO ++
د کوري په الندن９ برخ３ ک３  چدن چ３ په ک３   کاربن 
د  فوالدو  د  ！ولي８ي.  لري،  شتون  ناخالص３  نوری  او 
السته راوړلو لوم７ن９ پ７او د چدن  تخليصول دي. هغه 
ناخالص３ چ３ په چدن ک３ شته )له کاربن ＇خه پرته(، 
نوم  سلفر  او  س  فاسفور  سلِِِيکان،  د  چ３  شي  ک５دای 

واخ５ستل شي.
 )Bessemer(بسمر د  چ３  طريقه  نوې  تخليص  د 

لوی  يو  بدلون کوونک３  دا  ترسره ک８５ي،  په واسطه  بدلوونک３  دستگاه  يوې  د  ده،  ياد شوې  نامه  په  دميتود 
پوري تاوي８ي، دننه مخ ي３ په لوم７ي سرک３  o180 استوا نه يي  لو＊ی دی، چ３ د خپل محور په چاپيريال تر  

تودوخه

(9 - 14)  شکل لوړه کوره اوپه هغي ک３ ترسره شوي تعاملونه
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له کلکو توکو ＇خه جوړ او بيا د قلوي خاصيت لرونکو توکو په واسطه؛ د ب５لگ３ په ډول: د دلوميت )د  کلسيم 
＄ای  توکي  ！نه  ويشت  پن％ه  ک３   لو＊ي  دي  په  دې،  شوی  پو＊ل  واسطه   په  کاربونيتونه(  مضاعف  مگنيزيم  او 
CaO  السته را＄ي. د ويل３ شوې اوسپن３ له  MgO او نيولی شي. دولوميت  د تودوخ３ په واسطه تجزيه او

مخلوط ＇خه  توده متراکمه هوا  تيره وي، چ３ په پايله ک３ ي３ د 
اوسپن３ ناخالص３ )سلفر، فاسفور او سليکان( په لوم７ي سرک３ 
CaO  سره تعامل  MgO او په اکسايد بدلون مومي او بيا له
سپکي  اوسپن３ ＇خه  له  مالگ３  دا  مالگي جوړوي،  کوي چ３ 
دي چ３ د اوسپن３ په ويل３ شوې ب２ه ک３ المبو وهي او د هغ３ 
شکل  د بسمر مدرنه  نيسي. (9 - 16)  په سطحه ک３ ＄ای 

دستگاَه ＊يي.
د بسمر د م５تود پر＄ای نوی م５تود من＃ ته راغلی دی  چ３ په دې 
 )Open-hearth furnace( ميتود ک３ خالص زړه د کورې سيستم

MgO او توکو، سو＄يدونکو  نه  د  ديوال  او  برخه  الندې  ورکوونکي  بدلون  د  دې  د  ک８５ي،  اح５ستل  کار  ＇خه 
د  برخه  دننن９  هغه  د  او  دی  شوې  پو＊ل  واسطه  په    CaO
ناخالصه اوسپن３ په واسطه چ３ د اوسپن３ د لوړې کورې ＇خه 
)( په  3CaCO ډبرو له  آهک   او 

32OFe او ده  وتل３ 
واسطه ډک وي. ډ４ره توده هوا او تاوده －ازونه ي３ پرمخ تيروي 
چ３ مخلوط شوو توکو ته  ويل３ شوی حالت ور کوي، نو په دی 
او د  تعامل کوي  CaO سره  له اکسايدونه  تيزابي  صورت ک３ 
32OFe په واسطه په اړونده اکسايدونو  اوسپن３ ناخالصونه د
ک３  اوسپن３  په  چ３  کاربن  هغه  همدارنگه  مومي،  بدلون  يي 
 بدلي８ي او د ＄， په ب２ه د ويل３ شو توکو 

2CO شتون لري، په
له سطح３ ＇خه بهر ته و＄ي، همدارنگه دکورې دالندن９ برخي )دکورې کف(نه سو＄يدونکی پوښ د اوسپن３ له نورو 

ناخالصو توکو سره تعامل او د کورې په  باندن９ سطح３ ک３ د ويل３ شوو سپکو توکو په ب２ه جال او ＄ای نيسي. 
پرې  پورې وخت  ساعتونو  لسو  تر  اتو ＇خه  له  لري،  اړتيا  ته  ډ４ر وخت  ميتود ＇خه  له  بسمر  د  ميتود،  پورتن９  دا 
ت５ر８４ي، خو با کيفيته پوالد السته را＄ي. د پورتن９ طريقی د عمل سست والی ک５دای شي چ３ د موادو د حجم په 
زياتوالي پوره ک７ل شي، د ب５لگ３ په ډول: په هر ＄ل ک200３ ！نه خالصه اوسپنه حاصلي８ي، خو که چ５ري نور فلزونه، 

لکه کوبالت، کروميم، وناديم او تنگستن ورزيات شي، ＊ه 
د  پوالدو  زنگ ضد  د  حاصلي８ي.  پوالد  لرونکی  کيفيت 
  19% %72  اوسپنه، له سلنه   اجزاو  کوونکو  تشکيل 

کروميم  او%9  له نيکل ＇خه عبارت ده.
خالصه فلزي اوسپنه دومره کلکه  نه ده، خو د هغ３ الياژ 
له کاربن سره هغ３ ته کلکوالی وربخ＋لی دی چ３ د زن， 
وهلو )فرسايش( په مقابل ک３ ي３ مقاومت زيات  دی. پوالد 

(9–17) شکل  خالص زړه سره داوسپني د تخليص کوره:  

9 – 18 په اوسپنه ک３ د مقناطيسي خاصيت را من％ته کول

(9–16) د بسمر عصري تبديلوونکي دست／اه
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فيرومقناطيسي خاصيت لري، ＄که په هغه ک３ الکترونونه يو جهت او په يو وخت ک３ په زياته کچه د حرکت په حال 
ک３ دي، چ３ مقناطيسي ساحه من％ته راوړي او د هغو په اوربيتالي قشرونو ک３ د طاقه الکترونونو شتون ليدل ک８５ي. 
CrMnNi په اوسپن３ باندي د فزيک３، کيمياوي او ميخانيکي  ,, د پوالد جوړولو جريان داس３ دی، چ３ فلزونه؛ لکه:
Steel) (Stainless  الياژ نومي８ي چ３  له خواصو پربنس ور زياتوي، ارز＊ت لرونکی پوالد د زنگ ضد پوالد يا

Ni)( لري. 12%8 پورې نکل Cr)( او 2018%  کروميم
  Cupperium) ( مس 

مس ل８کيمياوي فعاليت لري اود ＄ينو  ډبرو له پاسه په ازاده ب２ه پيداک８５ي، خو د ＄مک３ د کرې د مسو لويه برخه 
ب２ه شته چ３ د هغو کاني ډبرې د  په  د سلفايدونو 
)( په نوم يا دي８ي او د شگو  2CuFeS چلكوپريت
کوي،  جال  ＇خه  ډبرو  له  ي３  طريقه  په  مين％لو 
داس３ چ３ د مس لرونک３ کاني ډبرې ！و！ه، ！و！ه 
او په پوډرو ي３ تبديلوي، وروسته ي３ په مايعاتو ک３ 
دالمبو په حالت گ６وي، تر＇و مس د کاني ډبرو 
＇خه جال شي، په دې مخلوط ک３  ل８＇ه  غوړي 
من＃ ＇خه  له  مخلوط  دې  د  بيا  او  ورزياتوي  هم 
په  ب２ه  وهونک３  المبو  په  تي８ې  کاني  تيروي،  هوا 
پورتن９ برخ３ ک３، درندې تي８ې او خاوره د لو＊ي 
په الندين９ برخ３ ک３ ＊كته کيني او کاني تي８ي د 
هوا او غوړيو سره يو＄ای له پورتنيو سوريو ＇خه 
د باندې و＄ي. دلته ＄انگ７ي خالص شوې، تي８ې 
الس ته را＄ي، )9 - 19) شکل د مسو د تي８و د 

تخليص دستگاه ＊يي:
 Pyrometallurgy３مس د خالصوکاني تي８و ＇خه په پورتن３ ډول ک５دای شی په دوه ميتودو السته راوړل شي چ３ يو ي
او بل يHydrometallurgy ３يعن３ په اوبلن محلول ک３ حل ک５دل دي. په لوم７ي ميتود کاني ډبرې له هوا سره 

مخلوط وي:

 )(4)(2)(4)(7)(4 23222 gSOsOFesCuSgOsCuFeS +++

 حاصلي８ي چ３ په هوا ک３ خپري８ي او د ＄مک３ په کرې ک３ د ژوند او د اوسيدلو 
2SO په دي صورت ک３ ډ４ر زيات

محيط ته له خطرونو ＇خه ډک３ پايل３ من＃ ته  راوړي، نو له دې امله بايد دا گاز په سلفوريک اسيد بدلون ومومي. 
O2)( په واسطه ارجاع 

CuS ( د غ＋تلي ارجاع کوونکی په واسطه، لکه:د اکسيجن السته راغلی د مس سلفايد )
او په خالصه عنصري ب２ه جال ک８５ي:

                                                  )()()()( 22 gSOsCugOsCuS ++
کوونکو  ارجاع  له  هغوی  ورپس３  او  حلوي  تيزابوک３  په  گوگ７و  د  ډبرې  کاني  پ７اوک３  دويم  په  ميتالورژي  هايدرو  د 

كاني ډبرې او به او غوړى

سپك３ ذرى

كاني تي８ي 

تور ！يكى د تي８و ذري دي  
9 - 19 شکل له نا خالصونو ＇خه د مس کانی تي８و جال کولو د ستگاه 

تور！كى د تي８و ذرې دي 
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مس عنصري  خالص  ک３  صورت  دې  په  کوي،  يو＄ای  وي،   ي！  ＇خه 
Cu
Cu +2 له پوتنسيال  هغو  د  چ３   سره 

په الس را＄ي.
د الکتروليز په طريقه هم ک５دای شی چ３ مس له مرکبونو ＇خه ي３ په الس راوړل شي. مس د بر４＋نا ＊ه 
نوم  په  برونز  د  الياژ  قلعي ＊ه  او  د مس  تيرون３ مزي جوړوي.  د  بر４＋نا  د  له هغه ＇خه   تيرونکی دي چ３ 
ياد８４ي چ３  تل په تيزابو ک３  په عادي حالت نه حل ک８５ي، خو  په غليظو غ＋تلوتيزابونو ک３ ي３ حل ک５دل 

شوني دی:                                   
   OHgNOaqCuaqNOaqOHsCu 2

21
33 12)(2)(3)(2)(8)(3 ++++ ++

گاز    2NO او کوي  تعامل  سره  تيزابو  غليظ  له  ＊ورې  د  مس 
جوړوي: 

        OHgNOaqNOCuaqHNOsCu 22233 2)(2)()()(4)( +++
د مس باندن９  سطح اکسيدی ک８５ي او شين  رنگ ＄انته غوره 
ساتل  ＇خه  اکسيديشن  له  ي３  سطح  پات３  دننه  نوره  چ３  کوي 

ک８５ي.
  )(chromium کروميم

د شپ８م فرعي گروپ لوم７نی عنصر کروميم دی، دا عنصر زي７ 
رو＊انه رنگ لري او د تخريبيدلو په مقابل ک３ مقاومت ＊يي، د 
دې عنصر کاني ډبرې د اوسپن３ او کروميم مضاعف اکسايدونه 
دي چ３ د هغوی ارجاع د کاربن په مرسته په بر４＋نايي قوس ک３ 

په الندی ډول ترسره ک８５ي: 
 4CO(g)Fe(s)2Cr(s)(s)4C(s)OFeO.Cr 32 +++
د کروميم السته راوړنه داس３ ده چ３ کان３ ډبرې په القلي محيط د هوا په شتون ک３ وچوي او پري８دي:                                              
  232422232 8)(278)(4 COsOFeCrOKOksOFeOCr +++
په داس３ حال ک３   ، اوبو ک３ ＊ه حل ک８５ي  په  پوتاشيم کروميت  راغلی  معادل３ِ سره سم السته  پورتن９  له 
＇خه جال ک８５ي، نو 42CrOK  په اوبو کی نه حل ک８５ي، پر دې بنس د اوسپن３ اکسايد د

32OFe چی
 له ارجاع ＇خه دالندې معادل３ سره سم السته راوړي:

42CrOK  د کاربن په واسطه د
32OCr

                  )()()()(2)(2 3223242 sOCrgCOOKsCOKsCsCrOK ++++
Cr حاصل ک８５ي :                                                                  د المونيم په واسطه ارجاع  او

32OCr په پای کی
  )(2)()(2)( 3232 sCrsOAlsAlsOCr ++
د کروميم فلز د پوډرو په حالت ک３ د ترموډيناميکي په لحاظ ارجاعي ＄انگ７ تيا لري او په بشپ７ه ډول په ډ４ره 
چتكتيا له اکسيجن سره تعامل کوي، خو په فلزي حالت ک３ د هغه باندينی سطحه اکسايد پو＊وي او د هغه 

دننه برخه له اکسايد ک５دلو ＇خه ساتي، په دې حالت ک３ د زن， وهلو په مقابل ک３ مقاومت لري.
3Cr+ ايونونه د اوبلن محلول په حالت ک３ هايدراتيي کامپلکس مرکب په الندې ب２ه جوړوي چ３ د  د کروميم

هغه تيزابي قوه د اسيتيک اسيد په نسبت ډ４ره ده:

3HNO دغليظ   د تعامل  د مس  شکل،   20  -  9
تيزاب سره 
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3

2

22
3

62 103,1,)()( +++ =++ KaOHOHOHCrOHOHCr s

3M+ په ب２ه پرتله شي: d  نورو فلزونو له ايونونو سره د 3Cr+  آيون د   که چ５رې د
 ++++++ 333333 Cr CoFeMnVTi

3Cr+  ايون د کي０ لوري دوه کتيونونه د ارجاع کوونکي  د
د  کتيونونه  درې  لور  د ＊ي  هغه  د  خو  لري،  خاصيت 
＄ين３  نو  لري،  خاصيت  کوونکي  اکسيدي  غ＋تلي 
او  وختونه کروم د غ＋تلي اکسيدي کوونکي ＄انگ７تيا 

＄ين３ وختونه د ارجاع کوونک３ ＄انگ７تيا لري.
2 محلول له تيزابو سره تعامل ورک７و، 

4CrO که چ５رې د
او      مومي  بدلون  رنگ  سره  رو＊انه   په  ژي７رنگ  دهغه 

)( جوړي８ي.              2
72OCr ډای کرومات

 )( 722 OCrNa مالگ３ کرومات  دای  چ５رې  که       
ورک７ل  تعامل  سره   تيزابو  غليظو  له    

42SOH د ته 
 السته را＄ي: 

32OCr شي،دالندې معادل３ سره سم

 )()(12)(4)(2)(12)( 32
1
4342722 aqOCraqHSOaqOHaqNaaqSOHaqOCrNa ++++ ++

د پورتنيو السته راغلو مالگو له محلولونو＇خه د البراتوارونو د لو＊و په مين％لو ک３  کار اخيستل ک８５ي، ＄که  
د دوی د اکسيديشن وړتيا ډ４ره زياته ده، چ３ وازدې او غوړي  په ＄ان ک３ حلوي.

4 مالگه په ب５ال ب５لو طريقو السته راوړل ک８５ي او په غوړو لرونکو رنگونو ک３ ور＇خه گ＂ه اخ５ستل 
PbCrO د

ک８５ي، له دې رنگونو ＇خه د مو！رو په سرکونو او＇لور الرو ک３ د رو＊نايي لپاره په شپه ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي 
چي د مو！ر د تللو کو＇３ پري  ！اکل ک８５ي. 

(9 - 21) شکل ＊ي خواته  د سوديم ډای کروميت جوړ＊ت او 
کي０ خواته د پوتاشيم ډای کروميت جوړ＊ت. 
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 د نهم څپرکي لن６يز 
�tفلزونه، فلزي ＄ال لري، دوی زياتره جامد او کرستلي حالت لري، د پا３１ ک５دلو او د مزي )سيم( جوړيدلو 

وړتيا لري. له سروزرو ＇خه داس３ نازک３ پا１ي جوړي８ي چی د ر１ا وړانکي له هغوی ＇خه ت５ري８ي.
�tډ４رزيات  فلزونه په ترکيبي ډول په طبيعت ک３ موندل ک８５ي، د هغوی د خالصولو او السته راوړلو طريق３ 
ته ميتالورژي وايي. ميتالورژي په درې پ７اوونو ک３ ترسره ک８５ي چ３ )1(د فلز د کاني ډبرو را ايستل او برابرول   

) د فلز الس ته راوړل. )3( د فلزونو تصفيه ده. )2
�tد فلزونو مهم منرالونه کاربوني＂ونه، هاليدونه، اکسايدونه، فاسفي＂ونه ،سلفايدونه او سلفي＂ونه دي.
�t د فلزونو د تصفي３ لپاره عمومي الرې، تقطير، بر４＋نايي تجزيه او د ساح３ د تصفي３  الره  ده.

ياد８４ي، ＄که د هغوی د اکسايدونو د هايدريشن  په نوم هم  القليو فلزونو  I  اصلي گروپ عنصرونه د  �tد
＇خه ډ４رغ＋تلي القلي )Bases( جوړي８ي.

 Co800 �tسوديم کلورايد د معمولي مالگ３ د خوړو مالگ３ په نوم هم ياد８４ي، د دې مالگ３ کرستلونه په
C°1465  ک３ په ايشيدو را＄ي.  ک３ ويل３ او په

�tد سوديم دالسته راوړن３ ډ４ره ＊ه طريقه دNaOH  اوNaCl د ويل３ شوي حالت بر４＋ناي３ تجزيه ده. 
 )( 32CONa  Ash Soda يا سودا   رنگه  ايرو  د   ، )(NaOH سودا کاستيک  مرکبونه  مهم  سوديم  د  �t

)10( او د چيلي ＊وره ده. 232 OHCONa دمين％لو سودا
)  گچ   )2)(OHCa )( ، کلسيم هايدروکسايد 3CaCO تي８ه CaO)( د چون３  �tد کلسيم مهم مرکبونه چونه

)2( دی. 24 OHCaSO )2( او پارس پلستر 24 OHCaSO
d او f دفرعى سويو اوربيتالونه ي３ د الکترونو په واسطه د ډک５دو  �tانتقالِِي فلزونه هغه عنصرونه دي چ３ د

په حالت ک３ دي. 
�tاوسپنه په تخنيک ک３ د مال د تير حيثيت لري او مس له اوسپن３ ＇خه وروسته دويم ＄ای لري. 

�tمس ل８کيمياوي فعاليت لري اود ＄ينو  تي８و له پاسه په ازاده ب２ه پيداک８５ي، خو د ＄مک３ د کرې د مسو 
لويه برخه د سلفايدونو په ب２ه دي.

�tد شپ８م فرعي گروپ لوم７ن９ عنصر کروميم دی، دا عنصر ز７４ رو＊انه رنگ لري او د تخريبيدلو په مقابل 
کی مقاومت ＊يي.

د نهم ځپرکي پوښتن３ 
څلورځوابه پوښتن３ 

1. د فلزونو ميتالورژی ---- پ７اونه لري؟
الف – 1،  ب – 3 ، ج – 4 ، د – 5 .

2. کورندم د ------- د اکسايدونو د جملو ＇خه دی؟ 
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الف – المونيم ، ب – کلسيم ، ج – اوسپنه، د – سوديم . 
3. د لوم７ی اصلي گروپ عنصرونه د ---- په نوم هم ياد وي؟

الف – ＄مک３ القلي، ب – القلي ، ج – دکانونو جوړوي ، د – انتقالي.
4. د سوديم او هايدروجن له تعامل ＇خه ------- حاصلي８ي. 

الف – کاسيتيک سودا، ب سوديم هايدرايت، ج – سوديم هايدرايد، د – هي＆ يو.
 --- کی ！ولي８ي؟ 

2Cl 5. دNaCl دويل３ شوي بر４＋نا د تجزي３ په پايله کNa３ په ----ک３ او
الف – کتود، انود، ب – انود او کتود، ج – انود، د – کتود. 

6. - د سوډا فورمول ...... دی.      
    OHCaSO 242 3NaNO          د- 3CaCO          ج - الف -NaOH     ب - 

7.   له دې مرکبونو ＇خه کوم يو ي３ د چلي ＊ورې په نوم يا د８４ي؟
   .   3NaNO 3CaCO   ، د- 3NH    ، ج – الف - NaOH   ، ب –

OHCaSO د کوم３ مادې فورمول دی؟  242 .8
الف ـ گچ، ب – پلستر، ج – د پاريس پلستر، د- د چونی تي８ه.

9.    المونيم له کوم منرال ＇خه په الس را＄ي؟
3AlCl    ، د- المونيم هايدروکسايد . الف – کورندم ، ب – بوکسايت ، ج -

10.  د اوسپن３ مشهوره کاني ډبره عبارت ده له :
2FeS  د - ！ول  O(Fe(  ، ج – د اوسپن３ سلفايد او پريت 43

O(Fe(  ، ب– مگنيت 32 الف – هماتيت
＄وابونه سم دي. 

تشريحي پوښتني 
1.  الندې معادل３ بشپ７ې ک７ئ:

                 ++ )()(,)(2)( 3232 sOFesA laqNaOHsOA l
2.  د لوړي کورې تعاملونه په لن６ ډول تشريح ک７ئ. 

3.  د سوديم د کيميايي خواصو په اړه لن６ معلومات وړاندې ک７ئ.
4.    چونه ＇ه ډول مرکب دی او د صنعت په کومو برخو کی ترې گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

5.  د کلسيم د السته راوړن３ درې طريق３ د معادل３ په واسطه ＇ر－ندې ک７ئ. 
6. فوالد ＇ه ډول په الس را＄ي؟ په دې اړه معلومات وړاندې ک７ئ. 

7.  د مسو د السته راوړلو طريقه او د کارولو ＄ايونه رو＊انه ک７ئ.
8.  کروميم ＇ه ډول عنصر دی؟ د هغه د مرکبونو د کارولو ＄ايونه په لن６ ډول رو＊انه ک７ئ.

9. د I  گروپ عنصرونه ول３ د القلي په نوم او II گروپ عنصرونه ول３ د ＄مکني القلي په نوم يا دوي؟ 
په دې هکله معلومات وړاندې ک７ئ. 

10.  د سوديم او کلسيم خواص او السته راوړن３ په اړه معلومات وړاندې ک７ئ. 
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لسم څپرکی 
غير فلزات

غير فليزي عناصر په طبيعت ک３ بنس＂يز رول  لوبوي چ３ د نن ور＄３ د صنعت ب５ال ب５لو 
برخو ک３ کارول ک８５ي، دا عنصرونه د ب５ال ب５لو مرکبونو د جوړيدو المل شوي دي او د 
ژونديو موجوداتو په ژوندک３ ارز＊ت ناک  رول لوبوي؛ د ب５ل／３ په ډول : کاربن هغه عنصر 
دی چ３ د ！ولو عضوي مرکبونو په ترکيب  ک３ شته، د اتم ！ول／ي په کيميا ک３ مو د غير 
فلزونو په اړه  لن６ معلومات تر السه ک７ل، په دې ＇پرکي ک３ د غير فلزونو په اړه زيات 
معلومات وړاندې ک８５ي، د دې ＇پرکي په مطالع３ به زده ک７ئ چ３ غير فلزونه ＇ه ډول 
عنصرونه  دي؟ د عنصرونو د پريوديک جدول په  کوم３ برخ３ ک３ دی؟ د کومو ＄ان／７و 
خواصو لرونکي دي؟ ＇رن／ه کوالی شئ چ３ غير فلزي عنصرونه په الس راوړی؟ د دې 
عنصر مهم مرکبونه کوم او ＇رن／ه السته را＄ي؟ په ژوند او صنعت ک３ د نوموړو عنصرونو 

د مرکبونو رول په ＇ه ډول دی؟
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10 - 1: د غير فلزي عناصرو مشخص３ ځآنګ７تياوې
غير فلزونه هغه عناصر دي چ３ د p باندين９انرژيکی سوي３ اوربيتالونه  ي３ د الکترونونو په واسطه د ډک ک５دو په حال 
ک３ دي او د الکترونونو په اخ５ستلو سره د خپل  وروستي انرژيکي سويي ي３ په اتو الکترونونو پوره کوي. غير فلزونه 

د دوره يي جدول په ＊ي لور ک３ واقع دي. 
20%  برخه  د غير فلزونو  عنصرونوجوړه ک７ې ده ،. په دريم －روپ ک３ بورون، په ＇لورم  د عناصرو د دوره يي جدول 
Bi  ＇خه  پرته  نور ！ول غير فلزونه دي، د عناصرو د  －روپ ک３ کاربن، سليکان او جرمانيم ، په پن％م －روپ ک３ له  
پيريوديک جدول د شپ８م، اووم او اتم －روپ ！ول عناصر  غير فلزونه دي،  هغه عناصر  چ３ دوه －وني خواص لري، د شبه 
فلزونو په نوم يا دي８ي. هر غير فلز په خپل اړوند پيريود  ک３ د خپل کي０ اړخ له عناصرو ＇خه زياته بر４＋نايي منفيت  
لري او په کيميايي تعاملولونه ک３ د هغوی الکترونونه  اخلي. د غير فلزونو له ډل３ ＇خه  هايدروجن د القلي فلزونو 
په －روپ ک３ ＄اي نيولی دی، خوفعاله غير فلز دی، پوهان په پام ک３ لري، چ３ هايدروجن په اووم اصلي －روپ 
ک３ ＄ای پر ＄ای ک７ي، د غير فلزونو اکسايدونه تيزابي خواص لري  چ３ له فلزونو سره د مال／３ په نوم  هغه مرکبونه 
جوړوي کوم  چ３ ايوني اړيک３ ي３ جوړې ك７ي دي. غير فلزونه د －از  او يا  ماتيدونکي جامد  حالت لري چ３ د هغوی 

د تودوخ３ او بر４＋نا هدايت هم  ل８ دی. په  الندې جدول ک３ غير فلزي عنصرونه او  د هغوی －روپونه مطالعه کوو:
10 - 2 : د  VIIاصلي ګروپ عنصرونه   

د دې －روپ عنصرونه د هلوجنونو )Halogens( د －روپ په نوم هم ياد８４ي ، هلوجن د مال／３ د جوړونکي په معنا 
دی چ３ د خوړو مال／ه )Table Salt( د هغوی له ب５ل／و ＇خه ده  .الندې جدول د   VII اصلي －روپ  عناصر 

او د هغوی ＄ين３ فزيکي خواص ＊يي:
 ) 10 - 1( جدول  د VII اصلي －روپ د ＄ينو عنصرونو خواص

 At
85 I استاتين 

53
Br53 آیودین 

Cl17 برومين 
F9 کلورین 

فلورین

  عنصرونه
  

      ＄ان／７تيا 

 5
2

10
14 6654 PSdfxe 5210

554 PSdKr 5210

443 PSdAr 52

33 PSNe 52
2 221 PSSالکتروني جوړ＊ت

دايشيدو ！کی188-. 989.0858-34.72-

دويلي ک５دو ！کی254449.5217-101.0-219.6

اتومي کتله210126.979.935.5318.99

9.26.244.791.561.11
   cmg کثافت 

1.761.61.4--Aاتومي شعاع

د اکسيديشن نمبر1,1,3,5,7-1-,1,1,3,5,7+1,4,5-1--

فلورين، کلورين، برومين او ايوډين د غير فلزي عنصرونو له ډل３ ＇خه دي، چ３ کيمياوي فعاليت  ي３ زيات  دی، نو 
له دې  کبله په ترکيبي ب２ه پيدا ک８５ي. د دې －روپ عناصر ＇ه نا ＇ه  يو له بل سره  يوشان فزيکي خواص  لري، خو د 
هغوی په کيمياوي فعاليت،  Oxidation او Reduction پوتنسيال ک３ ل８ ＇ه  توپير ليدل ک８５ي، فلورين 

په ن７ۍ ک３ ډ４ر الکترونيکاتيف عنصر دی،  چ３ په مرکبونو ک３ يوازې 1-  اکسيديشن نمبر لري، په داس３ حال
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ک３ چ３ کلورين ، برومين او ايوډين هم الکتروني／اتيف دي، خوسره د دې هم منفي او مثبت اکسيديشن نمبرونه په کيمياوي 
مرکبونو ک３ ＄انته غوره کوالی شي . د دې －روپ ！ول عناصر اکسيدي کوونکي دي، نو  د هغوی د اتومي نمبر په زياتيدو سره د 
هغوی د اکسيديشن خاصيت ！ي＂ي８ي .  هلوجنونه په عنصري حالت ک３ په ماليکولي ب２ه موندل ک８５ي، چ３ فلورين د －از په حالت 
او کلورين هم －از دی، برومين په مايع حالت او  همدارن／ه ايوډين په جامد حالت پيدا ک８５ي .په طبيعت ک３ د فلورين پراخيدل له 

)(3 په ب２ه شتون لري.  AlFCryolithe ،  
2)( CaFfluorSpath نورو هلوجنونو په نسبت ډ４ر دی. فلورين زياتره د 

＇خه د الکتروليز په طريق３ يا د محلول په ب２ه له   
2KHF ＇رن／ه چ３ فلورين غ＋تلی اکسيدي کوونکی دی، نو يوازې له  

HF مايع  ＇خه السته را＄ي. د هلوجنونو نور مرکبونه د دې کتاب په ب５ال ب５لو عنوانونوک３ مطالعه ک８５ي، په دې ＄ای ک３ 
د هغو اکسايدونه او هاليدونه تر مطالع３ الندې نيسو.

هايدروجن هاليدونه
 په الندې جدول ک３ د هايدروجن هاليدونو فزيکي خواص د هغو له ترموډيناميکي ＄ان／７تياوو سره وړاندې شوې دي:

(10 – 2 ) جدول د هايدروجن هاليدونو فزيکي خواص   
 HI HBr HCl HF

-50.7 C09.86 C01.83 -114.8 C01.83              د ويل３ ک５دو！کی         
35.4 C08.66 C01.83  -84.9 C05.19د ا４ش５دو！کی
19.817.6 1.16 C03.30 ب７اس ک５دل  molkj /

د هايدروجن هاليدونو تر من＃ HF کمزوري تيزاب دی، چ３ د هغه د تفكيك ثابت په الندې ډول دی: 
                           + ++ FOHOHHF 32

  4102.7=K
د HF د تيزابي خاصيت د کمزوری توب المل د هغه د ماليكولونو تر من＃ د هايدروجني اړيكى شتون لري چ３ ماليكولونه 
F  د ايونونو ن＋ل５دل  nHF  پولي مير ي３ من％ته راوړی دی، د تعامل د تعادل ثابت،  )( ي３ يو له بل سره ن＋لولي دي او د 

له HF د ماليکولونو سره په الندې ډول كوالی شئ چ３ و－وري:
 

2HFHFF +                                  15=K
د نورو هايدروجن هاليدونو قدرت د هغوى د هلوجن د اتومونو د اتومى نمبر په زياتوالي زيات８５ي .

VII  اصلي －روپ د عناصرو پ５ژندل شوي مهم اكسايدونه په الندې جدول ك３ ليكل شوي دي:   د هاليدونو اكسايدونه: د 
VII  اصلي －روپ د عناصرو مهم اکسايدونه )10-3( جدول د 

د فلورين اکسايدونهد کلورين اکسايدونهد برومين اکسايدونهد ايودين اکسايدونه

- OBr2 OCl2 OF2

- 2BrO 2ClO 22OF

 52OI 3BrO 52OCl-

-- 72OCl-

هاليد
فزيکي ＄ان／７تيا
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د هلوجنونو پورتني اکسايدونه زياتره  فعاله او  ب３ ثباته دي چ３ په ب５الب５لو  فازونو  ك３ شته، په عادي تودوخه ک３ د －از 
   OF2 52OI  په جامد حالت پيداک８５ي. د دې اکسايدونو  له ډل３ ＇خه ډ４ر با ثباته  او يا مايع حالت  لري، خو يوازي 

دي، خو  بيا هم  په اسان９ سره ارجاع ک８５ي؛ د ب５ل／３ په ډول:  
 HFOOHOF 2222 ++

 )(HgO OCl2 دی چ３ د کلورين د اغيزې په پايله ک３ د فلزونو  د اکسايد  د دې －روپ د عناصرو ب３ ثباته اکسايدو
په شتون ک３ د الندې معادل３  سره سم السته را＄ي:

 )()()(2)(2 222 gOClsHgClsHgOgCl ++
   －ازونه توليدوي. که چ５رې د کلوريت  

2O    او 
2Cl OCl   مرکب د تودوخ３ په اغ５زه تجزيه ک８５ي او د  2

د
   مرکب السته را＄ي: 

2ClO    －از سره تعامل وک７ي، په پايله ک３ 
2SO )(  له  1

3ClO ايونونه 
 ++ 2

422
1
3 22 SOClOSOClO

  مرکب  توليدي８ي:            
62OCl 2ClO  مرکب چاوديدونك３ ＄ان／７تيا لري چ３ اوزون پرې اغ５زه اچوي او په پايله ک３ 

                                                          
26232 222 OOClOClO ++

د برومين د اکسايدونو فزيکي او کيمياوي خواص ال تر اوسه هم پ５ژندل شوي نه دي، خو د هغوی  د السته راوړن３ 
طريقه ساده ده.

  ＇خه د تودوخی ورکولو په پايله ک３ د الندې معادل３ سره سم السته را＄ي:
3HIO )(  له  52OI د ايوډين اکسايد 

 OHOIHIO 25232 +
 د هلوجنونو  اکسيجن لرونکي  تيزابونه  هم شته چ３  د هغوی  ډ４رې مهم３ ب５ل／３ ي３  هايدرو  هلوجنونه دي، دا 

  د اوبو د اغيزې  له امله الس ته را＄ي: 
2X مرکبونه  په 

 
HXOXOHOHaqX +++

+

322 2)(
د پورتني تعامل د تعادل ثابت د ب５ال ب５لو  هلوجنونو  لپاره په الندې ډول دی: 

 4012,4)(,9012,7)(,13012)( === HOClKHOBrKHOIK

په الندې جدول ک３ د هلوجنونو  اکسيجن لرونکي  ب５ال ب５ل تيزابونه  ليکل شوي دي: 
( 10 – 4 ) جدول د هلوجنونو اکسيجن لرونکي ب５ال ب５ل تيزابونه 

فلورينکلورينبرومينآيودين
 HIO HBrO HClO

- 
2HBrO 

2HClO نه لري
 

3HIO 
3HBrO 

3HClO-

 
4HIO- 

4HClO-

هايپو هلو جنايتونه ضعيف تيزابونه دي، چ３ د هغو د جالک５دو ثابت له: 
1110,9102,8102  ＇خه عبارت دی. === HIOKHBrOKHClOK

په دوره يي جدول ک３ د هلوجنونو کيمياوي فعاليت له پورتني لور  ＇خه ！ي  لوري ته )د فلورين ＇خه د ايوډين 
لوري ته( کمي８ي، ياپه بل عبارت فلورين کوالی شي نور هلوجنونه له مال／و ＇خه ب３ ＄ايه ک７ي، همدارن／ه 
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د هلوجنونو هر عنصر خپل الندينی عنصرونه ب３ ＄ايه کوالى شي او بر عکس د  هلوجن النديني عناصر 
کوالی شي چ３ د －روپ پورتن３ عنصر ب３ ＄ايه ک７ي:

 

++

2

2

2

2 6
2
2
2

3
I
Br
lC

FNa
INa
BrNa
lCNa

F

 + FNaCl 22
تعامل نه کوي  

10 - 2 –1:كلورين 
کلورين د کو！３ په تودوخه ک３ د －از حالت لري او رن，  ي３ شين ز７４بخن دی، د ډ４ر کيمياوي فعاليت د لرلو 
NaCl  ) د  له کبله په خالصه ب２ه نه موندل ک８５ي. هغه مرکبونه په ＄مکه ک３ ډ４ر دي  او مهم３ مال／３  ي３ د 
2lCMg   دي، چ３ د ＄مک３ په قشر او په طبيعي اوبو ک３ پيدا ک８５ي.  2lCCa  او    ،  lCK خوړو مال／ه ( 
1774  م کال ک３ د سوي６ني کيميا پوه شيلي په واسطه کشف شوي دي. د دې عنصر  اکسيديشن  کلورين په 

+7   پورې بدلون موي.  نمبر په مرکبونو ک３ له 1  ＇خه  تر 
10 – 5 جدول: د کلورين د عنصر مرکبونه او د اکسيديشن نمبرونه  

کتن３مرکبونهد اکسيديشن نمبرونه－２ه
1+7 

4HClO
2+6 

626 OCl
3+5 

3HClO
4+4 

2ClO
5+3 ....,, 3222 OClKClOHClO
6+2-----------------
7+1 ,....,, 2 NaClOOClHClO
80 

2Cl
9-1 

22 ,,, MgClCaClNaClHCl

37Cl)47.24(%  ＇خه دي، د دې عنصر مصنوعي  او   %)53.75(35Cl د کلورين طبيعي ايزتوپونه عبارت له
39383634   هم استحصال شوي دي. 

,,, ClClClCl او راديو اکتيف ايزوتوپونه 
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  Co1000    انرژي  او له  
mol

Kj243 د کلورين ماليکول دوه اتومی دی، د هغه د اتومونو د جال کولو لپاره 
＇خه لوړې تودوخ３ ته اړتيا ده.

2N  او له نجيبه －ازونو＇خه   ،  2O کلورين د اکسيديشن غ＋تلی عامل دی، چ３ له فلزونو او غيرې فلزونو ) د 
اسان９ سره  اکسيدايز کوي، خو فلورين د اکسيجن  په  تعامل کوي، مغلق مرکبونه  تو－ه  په فعاله  پرته( سره 

لرونکو مرکبونو په مقابل ک３ ارجاعي خاصيت له ＄انه ＊کاره کوي. 
د کلورين کيمياوي خواص 

HCl)(   －از جوړوي:  کلورين د ر１ا په شتون ک３ له هايدروجن سره تعامل کوي او د هايدروجن کلورايد 
                            

)()(2)(2 2 g
hv

gg HClClH +           

Sb)(   پوډر د کلورين په －از باندې واچول شي، په چ＂ک９ سره اور اخلي او د انتيموني  که چ５رې د انتموني 
),(  الس ته را＄ي: 34 SbClSbCl درې و النسه او ＇لور والنسه کلورايد 

                                                    
3)(2)( 232 SbClClSb gs +

کلورين له نجيبه فلزونو سره هم تعامل کوي او هغوی اکسيدايز کوي، د ب５ل／３ په ډول: له سرو زرو سره تعامل 
کوي او درې والنسه کلورايد جوړوي: 

                                          32)( 232 AuClClAu s +

کلورين له فلزونو او نورو غير فلزونو سره د الندينو معادلو سره سم تعامل کولی شي:                                                           

 NaClClNa s 22 2)( +
 

)(3)(2)(

32

232

232

ggs PClClP
FeClClFe

+

+

                    )(3)(2)( sgs SClClS +

له ب５الب５لو مرکبونو سره د کلورين تعامل 
CO)(  سره تعامل کوي چ３ په  پايله  ک３  د فوسجين  زهري －از جوړوي:  کلورين له کاربن مونو اکسايد 

 
)(2)(2)( ggg COClClCO +

کلورين له امونيا سره په  چ＂که تو－ه  تعامل کوي او د نايتروجن －از توليد وي:                                       
 

)()(232 6 gg HClNNHCl ++
كلورين له اوبو سره تعامل كوي هايپوكلورس اسيد او هايدروكلوريك اسيد جوړوي:

په هايپو کلورس اسيد ک３ د کلورين د اکسيديشن نمبر )1 +( دی:  
  )()()(2)(2 aqaqlg HClHOClOHCl ++
کلورايت له هايدروکسايدونو سره تعامل کوي چ３ په پايله ک３ هم ارجاع او هم اکسيديشن ک８５ي؛ د بل／３ په 

تو－ه: له سوديم هايدروکسايد سره تعامل کوي، د خوړو مال／ه ، سوديم هايپو کلورايت او اوبه جوړوي:  
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oxidatione
reductione

OHNaClONaClNaOHCl Cold

+
+

+++ 22

0

                                                 

مرکبونو سره  جمعي  غير مشبوع عضوي  له  او  تعاملونه  تعويضي  مرکبونو سره  له عضوي مشبوع  کلورين 
تعاملونه تر سره کوي: 

          
chlorideMethylMethane
HClClCHClCH gaqgg )()(3)()(4 ++

                                     
hanedichloroetEthylene

ClHCClHC gg +

2.1
242)(2)(42

                                                
کلورين له پوتاشيم برومايد سره تعامل کوي  او برومين السته را＄ي : 

                                                                 
)1(2)()()(2 22 BrKClKBrCl saqaq ++

د کلورين السته راوړنه 
43OPb  د مال／３ ت５زاب  او   24722 ,,, MnOKMnOOCrKCaO د غ＋تلي اکسيدانتونو  په واسطه؛  لکه:  
4KMnO   پيژندل  2MnO  او  له اکسيدايز ک５دو ＇خه کلورين السته راوړي، اکسيدانتونه په دې تعامل ک３ 

شوي دي. 

         

  
                   فعاليت 

د مالګ３ د تيزابو څخه د کلورين السته راوړنه
سامان او د اړتيا وړ مواد: پايه  له －يرا ) نيوونکی ( سره، فالسک، سوري لرونکي رب７ ي سرپوښ، قيف، 

 .  2MnO HCl  او  رب７ي تيوب، فلزي جا ل９، د تودوخ３ سرچينه ، دکلورين د زيرمه کولو بوتل، اورل／يت، 
2MnO  په فالسک ک３ د ( 10 – 1 ) شکل سم واچوئ  او  د قيف په واسطه په هغه   ک７نالره: دوه  قا شوغ３ 
HCl  ور زيات ک７ئ، تودوخ３ سرچينه رو＊انه ک７ئ، وبه －ورئ  چ３  کلورين توليد او توليد شوی  کلورين  با ندې 

په بوتل ک３  د هوا ＄ای نيسي ، ＄که کلورين د هوا په نسبت 44.2  ＄له دروند دی:
 
2222 24 ClOHMnClHClMnO +++  

د کلورين －از له رن， سره او  همدارن／ه له شن３ پا３１ سره امتحان ک７ئ ، کلورين ＇ه ډول رن， لري؟ په شنو 
پا１و ک３ کوم بدلون ليدل ک８５ي؟

 2
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                   فعاليت 
د مالګ３ تيزاب او له پوتاشيم کلوريت څخه د کلورين السته راوړنه

 سامان او د اړتياوړ مواد: پايه له －يرا سره، فالسک، سوري لرونکی رب７ي سرپوښ، قيف او  رب７ي 
     

3KClO پيپ، فلزي جالی، دتودوخ３ سرچينه، د کلورين د ذخيره کولو  لپاره  بوتل، اورل／يت، HCl  او 
 HCl واچوئ، د هغه له پاسه   

3KClO ک７نالره: له (10 - 2) شکل سره سم په  فالسک دوه  قاشوغ３ 
ور زيات ک７ئ، د تودوخ３ سرچينه رو＊انه ک７ئ، د کلورين السته راوړنه له الندې معادل３ سره سم ترسره 

ک８５ي :
                                                                   
 

223 33262 ClOHKClHClKClO +++

د کلورين شته والی د ت５رې تجرب３ په ＇５ر امتحان ک７ئ. 

             فعاليت
د خوړو له مالګNaCl(３( څخه  د کلورين السته راوړنه 

سامان او د اړتياوړ مواد: پايه له －يرا سره، فالسک، سوري لرونکی رب７ي سرپوښ، رب７ي 
پيپ، فلزي جال９، د تودوخ３ سرچينه، د کلورين د   ！ولولو لپاره بوتل، اورل／يت، د خوړو مال／ه، د 

－وک７و ت５زاب او من／ان ډای اکسايد.
  سره مخلوط او د －و－７و ت５زاب 

2MnO ک７نالره: له (10 – 2) شکل سره سم د خوړو مال／ه له 
2Cl  د －از السته راوړنه  پرې ورزيات ک７ئ، د تودوخ３ سرچينه رو＊انه ک７ئ.د تعامل  محصول او د 

وازموئ: 
  

)(2)1(`2)(4)(42)(2)(42)( 222 gaqaqsaqs ClOHMnSOSONaMnOSOHNaCl +++++

                   

(10 – 1 ) له هايدروکلوريک اسيد ＇خه د کلورين الس ته راوړنه 
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حاصلي８ي،  کلورين  ＇خه  تعامل  له  فلورين  او    NaCl د 
＄که نو د تعامل په پايله ک３ فلورين، کلورين تعويض او د 

کلورين －از أزادي８ي: 
  

)(2)()(2)( 22 gsgs ClNaFFNaCl ++

د خوړو  مالګ３ بر４ښنايي تجزيه 
( په  1800م کال ک３ په خپله  يوه ب＂رۍ جوړه  او په هغ３  ک３   DavyH . بريتانوي کيميا پوه اچ. ديوي )
ي３ مايع سوديم کلورايد د بر４＋نا د جريان په واسطه تجزيه ک７ل. په اوسني عصر ک３ فلزونه په  همدې طريقه 

برابروي  چ３  دا طريقه په نهم ＇پرکي  ک３ د سوديم د السته راوړن３ په لوست ک３ مطالعه  شو ه.
د کلورين مهم مرکبونه 

( او هايدروکلوريک اسيد   HCl ۱ - هايدروجن کلورايد) 
که چ５رې د هايدروجن  کلورايد －از په اوبلن محلول  ک３ حل شي، هغه د هايدروکلوريک اسيد په نوم ياد８４ي. 
او د کن／ل ک５دو   Co9.84 په عادي شرايطو ک３ هايدروجن كلورايد ب３ رن／ه －از دى، د ايشيدو！کی ي３ 
Co2.114  دى، په ډ４ره ل８ه کچه  په هغو －ازونو ک３ چ３ د اورشيندونکو سيمو ک３ جريان لري،  ！کی ي３  

پيدا ک８５ي.
د هايدرو کلوريک اسيد السته راوړنه

د هايدروجن او کلورين د تعامل له مستقيم３ اغ５زې ＇خه د هايدروجن کلورايد  －از السته را＄ي: 
      

)()(2)(2 2 ggg HClClH +                              
پام وک７ئ: دا پورتن９ تعامل بايد په الزم احتياط سره ترسره شي په داس３ حال ک３ چ３ تودوخه او رو＊ناييو 

ليدل شي.
 د کلورايدونو له تعامل ＇خه؛ د بيل／３ په ډول: د سوديم کلورايد او د －و－７و د غليظو ت５زابونو د تعامل په پای 

ک３ هايدروجن کلورايد السته را＄ي: 
               

 

)()(42)(4)(

)()(4)(42)(

gaqaqs

gaqaqs

HClSONaNaHSONaCl
HClHSONaSOHNaCl
++

++
                 

د تعامل  معادله ک５دای شي چ３ په يوه پ７اوک３ هم وليکل شي: 

( 10 – 2 ) شکل د خوړو مال／３ ＇خه د کلورين
 السته راوړنه 
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)()(42)(42)( 22 gaqaqs HClSONaSOHNaCl ++            

کله چ３ د کلورين －از د اوبو له ب７اسونو ＇خه تير ک７ای شي او د اوبو سره مخلوط شي په پايله ک３ د مال／３ 
تيزاب او هايپو کلورس اسيد حاصلي８ي:

 
)()()1(2)(2 aqaqg HClOHClOHCl ++  

450  حجم حل ک５دای شي چ３  دا السته  راغلی  محلول د مال／３ د  د －از   HClد اوبو په يو حجم ک３ د
تيزابو په نامه ياد８４ي. 

د هايدروجن کلورايد او هايدروکلوريک اسيد خواص
هايدروجن كلورايد ب３ رن／ه، تخريش کوونکی او  د اوبو  جذب کوونکی －از دی، چ３ په لمدې هوا  ک３ 
منيار )ل７ې( او سپين رن／ه  وري＃ جوړوي.  د دې تيزابو له حل ک５دو ＇خه په اوبو ک３ د مال／３ تيزاب  جوړ８４ي 

چ３ په دې حالت ک３ په ايونونو سره جال ک８５ي:
 + ++ ClOHOHHCl g 32)(

په اوبو ک３ د هايدروجن کلورايد  د حل ک５دو  کچه  زياته ده  او غ＋تلی تيزاب جوړوي چ３ دا  تيزاب په زياته 
لري،  د   HClپورې  %5.04.0 کچه په صنعت طبابت، البراتوار او نور وک３ کارول ک８５ي. د معدې عصاره

مال／３ تيزاب  ＄ين３ فلزونه، لکه: مس او المونيم په ＄ان ک３ حلوي:
  

)(23)()( 3262 gaqs HAlClHClAl ++

C°1500  ＇خه په لوړه تودوخه ک３ جال ک８５ي: د مال／３ تيزاب له  
  

)(2)(22 gg ClHHCl +

د مال／３ تيزاب د امونيا له －از سره تعامل کوي، نوشادر ) امونيم کلورايد ( جوړوي: 
 

)(4)(3)(2 ggaq ClNHNHHCl +  
د مال／３ تيزاب القلي خنثی کوي او په کاربو ني＂ونو او سلفايدونو باندي اغ５ز لري او هغوی سره جال کوي: 

 OHNaClNaOHHCl 2++  
 

)1(2)(2)(2)()(3 2 OHCOCaClHClCaCO gaqaqs +++  
د مالگ３ د تيزابو د کارولو ځايونه 

د پولی و ينايل کلورايد   PVCد کلورايدونو د السته راوړن３ لپاره د مال／３ له ت５زابو ＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي. د
غلظت لرونکي  محلول برابروي.   %38 د توليد لپاره په کار وړ ل ک８５ي ، په تجارت  ک３ په معمولي ډول د هغه
د دې تيزابو درې حجمه د ＊ورې د تيزابو له يو حجم سره د سلطاني تيزابو په نوم يادي８ي چ３ نجيبه فلزات په 

خپل ＄ان ك３ حلوي: 
  

)1(2)()(4)()(2)( 2][4 OHNOAuClHAuHNOHCl gaqsaqaq +++  +
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ګروپ عناصر   VIA10 – 3 :د دوره يي جدول د
په نوم يادوي.   ( )Chalcogens د دې －روپ عناصر د کاني ډبرو د جوړونکو عناصرو

 )(Po او  پلونيم  )(Te اوسيلنيم )Se( چ３ غيرفلزونه، تيلوريم  ( )S ، سلفر  ( )O د دې －روپ عناصر  اکسيجن
چ３ شبه فلزونه دي.

په زر－ونو  اکسايد لري. سيلينيم  پلونيم ډ４ر ضعيف قلوي  او  اکسايد  امفوتر  تيلوريم  اکسايد،  تيزابي  سيلنيم 
زهري مرکبونو لري. د وينو په  سرو کروياتو ک３ حياتي مرکب  شته، چ３ د هغه په  ماليکول ک３ د سيلنيم 

Se  ＇لور اتومونه  شته نه.
م کال ک３ ماديم کيوري اوپيري کيوري  کله چ３ راديو اکتيف  مواد  ي３ مطالعه کول، د پلونيم د  په1898 
فعاله ايزوتوبونه ي３ هم  السته راوړل، نو وړانديز ي３ وک７   27 عنصر ذري ي３ ترالسه ک７ې او  د راديو اکتيف
210 ايزوتوپونه د تنباکو د پا１و په طبيعي کک７تيا و ک３ رول لري او په هغو انسانانو ک３ د   )(Po چ３ د پلونيم
سرطان د من＃ ته راتللو  المل －ر＄ي،  چ３ س／رټ او تنباکو ＇کوي. ＇رن／ه چ３ په لوستل شوو －روپونو ک３ 
وليدل شول، د هر －روپ سپک عنصر د هماغه －روپ له درندو عناصرو سره يو شان خواص  نه لري، د دې  

عناصرو د خواصو دا توپير د  اصلي －روپ د عناصرو ترمن＃ ډ４ر ليدل ک８５ي: 
) 10 - 6 ( جدول: د VI اصلي －روپ د عناصر ＄ان／７ي خواص 

   Po
84

Te52 پولونيم
Se34 تلوريم

S16 سلينيم
O8 سلفر عناصر اکسيجن

    ＄ان／７تياوې                                                                     

 410
14 6654 PSdfxe4210

554 PSdKr
 4210

443 PSdAr 42

33 PSNe 42
2 221 PSS الکتروني

جوړ＊ت

 دايشيدو درجه 989.08685444.6-183-

د ويل３ ک５دو درجه254449.5217119-218.8

اتومي کتله 210127.678.932.0615.99

کثافت9.26.244.792.071.14

1.761.61.41.270.73A اتومي شعاع

2– و6 الی 2,6,4c-2,6,4-2 و 4
1

داکسيدیشن 2-

درجه
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د دې －روپ استثنايي خاصيت داس３ دی چ３ د خپل －روپ له لوم７ني عنصر اکسيجن سره تعامل کوي  
او د مثبت اکسيديشن نمبر ＄انته غوره کوي، د دې عناصرو －６ې ＄ان／７تياوې د هغوی په الکتروني جوړ＊ت 
سوي３ په اوربيتالونو ک３ دوه الکترونونه لري او دوه  والنسه   P )(  پورې اړه لري، دا عنصرونه خپل د 42npns
او د انسان د بدن    %5.45 21%  ، د ＄مک３ عمل کوي. اکسيجن تيپيک غير فلز دی چ３ د اتموسفير  
کتلهٍ ي３ جوړه ک７ې ده. د ！ولو فلزونو او غير فلزونو )د هيليوم، نيون او  ار－ون ＇خه پرته( تعامل کوي   %65

او اړونده  اکسايدونه  جوړ وي. 
 )  Oxygen( 10 - 3: اکسيجن

اکسيجن هغه عنصردی،  چ３ په طبيعت  ک３ ډ４ر زيات پيدا ک８５ي اوله نورو عناصرو سره د مرکب په ب２ه شتون  
لري.  يوازې د ＄مک３ له نادرو عناصرو سره مرکبونه  نه شی جوړوالی . له کاربن سره تعامل کوي چ３ په 
ميليونونو عضوي مرکبونه جوړ وي، اکسيجن د شپ８م  اصلي －روپ  ډ４ر مهم عنصر  دی چ３ په ماليکولي 

 ( )2 ب２ه  موندل ک８５ي. اکسيجن د عنصرونو اکسايدونه جوړوي او په اکسايدونو ک３  ي３ د اکسيديشن نمبر
غير عادي اکسيديشن نمبر لري. اکسيجن په طبيعت ک３ د دوو الوتروپيو    ( )1 دی، خو په پراکسايدونو ک３
＇خه عبارت دي. د ماليکولي اکسيجن   ( )3O او اوزون  ( )2O له ماليکولي اکسيجن ب２ه ليدل ک８５ي چ３  په 
ايزوتوپونه   ثابت  درې  اکسيجن  )(494/ ده.  = molKJOOED يعن３ زياته   ＇ه  ل８  انرژي  ک５دو   جال  د 
لر ي، د اکسيجن ماليکول پارام／نيتيک دی، يعن３   %)759.99(16

8O 17)03.0(%    او
8O ،  %)24.0(18

8O
په مقناطيسي ساحه ک３ جذب８５ي او د مقناطيسي ساح３ ليکي له هغه ＇خه تيري８ي. 

م کال ک３ ان／ليسي  عالم پرستلي  پيژندلی دی او نوم  ي３ د فرانسوي  عالم  الوزايه  په  اکسيجن په  1774 
ک３ په ايشيدو را＄ي، له   C°183 C°219  ک３ جامد او په واسطه ا４＋ودل شوی دی . مايع اکسيجن په  

الندې اکسيديشن نمبرونو په لرلو سره مرکبونه جوړوي: 
(10 – 7 ) جدول د  اکسيجن د عنصر دا کسيديشن نمبرونه  او مرکبونه 

مالحظاتمرکبونهاکسيدیشن－２ه

1+2 2OF

20 
32 , OO

3 
2
1 

2KO

4-1 
22222 ,, BaOONaOH

5-2 

....,,,

,,,,
2

32

3

4

2

432

COCOOH

POSONOOH
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د اکسيجن کيمياوي خواص 
فلزونو  اړوند  د  چ３  کوي  تعامل  سره  فلزونو  ！ولو  له  اکسيجن  تعامل:  اکسيجن  د  سره  فلزونو  له   

اکسايدونه جوړوي او له القلي فلزونو سره پراکسايدونه  هم جوړولی  شي: 
 

32)(2)( 234 OFeOFe gs +

 
)(2)(2

232

24

CaOOCa
ONaONa sgs

+

+
 

)()(2)( 22 sgs CaOOCa +

فلزي  اکسايدونه القلي خاصيت او د هغو يو شمير امفوتريک خواص هم لري.
Ar  ＇خه پرته له غير فلزونو  سره  ,Ne He  او   د اکسيجن تعامل له غير فلزونو سره: اکسيجن له 

تعامل کوي چ３ د اړوندو عناصرو اکسايدونه جوړوي .
د بر４＋ناي３  جرق３ په واسطه أ کسيجن له هايدروجن سره تعامل کوي او اوبه جوړوي : 

 
  
)1(2)(2)(2 22 OHOH gg +

اکسيجن له سلفر سره تعامل کوي، د سلفر ب５ال ب５ل اکسايدونه جوړوي : 
  

)(3)(2)(2

)(2)(2)(

22 ggg

ggs

SOOSO
SOOS

+

+

اکسيجن له فاسفورس او نايتروجن سره تعامل کوي او ب５ال ب５ل اکسايدونه جوړوي: 
                          

)(32)(2)( 234 ggs OPOP +  
)(52)(2)( 254 ggs OPOP +

          
 

له القلي  فلزونو سره د اکسيجن تعامل 
القلي فلزونه د کو！３  په تودوخه ک３ له أ کسيجن سره تعامل کوي، په داس３ حال ک３  چ３  ا نتقالي فلزونه په 

سختي او يا  د لنده بل په شتون ک３ له اکسيجن  سره تعامل کوي: 
 

32)(2)(

)()(2)(

)()(2)(

)(2)(2)(

234

22

22

24

OFeOFe
CuOOCu
MgOOMg
ONaONa

�����
gs

sgs

sgs

sgs

+

+

+

+

                        

د اکسيجن الس ته راوړنه 
ک３ په ايشيدو را＄ي   Co183 اکسيجن د مايع هوا له تدريجي تقطير ＇خه په الس راوړي، ＄که اکسيجن په

 
3KClO ک３  په ايشيدو را＄ي.  په البراتوار ک３ اکسيجن د  Co4.33   چ３ د هوا بنس＂يز جز دی، په

2N او  

رطوبت 

 
)()(2)(2 2 ggg NOON +
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 (10– 3 ) شکل له پوتا شيم کلورايت ＇خه د  اکسيجن الس ته راوړنه ＊يي

په شتون ک３ السته راوړي. د سيمابو له اکسايد ＇خه هم آکسيجن السته راوړل   
2MnO  له تجزي３ ＇خه د

ک５دلى شي:

 
)(2)()( 22 gls OHgHgO +

            فعاليت 
له پوتاشيم کلورايت څخه د اکسيجن السته راوړنه 

  
3KClO سامان او د اړتياوړ مواد: فالسک، سوري لرونکی سرپوښ، کوږ شوی  نل، رب７ی پايپ، 

د اوبو تشت، تست تيوبونه، تيوب دان９، اوبه، اورل／يت او  د تودوخي سرچينه. 
 

2MnO   له
3KClO ک７نالره: ل８ ＇ه  

ک３  په فالسک  او   ک７ئ  مخلوط  سره 
شکل  الندې  د  دست／اه  واچوئ،  ي３  
او د تودوخ３ سرچينه  سره سمه جوړه 
رو＊انه ک７ئ، ！ست تيوب له اوبو ＇خه 
تشت  ډک  ＇خه  اوبو  له  هغه   او  ډک 
ک３ په نسکوره ب２ه  کي８دئ، له آکسيجن 
＇خه ي３ ډک ک７ئ، بيا ي３ د اورل／يت   
م７ه  ي３  لمبه  اور  د  چ３  سره  لر－ي 
اورل／يت  د  بيا  او  ک７ئ  امتحان  وي، 
م７شوی  ول３  و－ورئ،  اخ５ستنه  اور 

اورل／يت ب５رته رو＊انه ک８５ي. 
د  تعامل معادله  ي３ وليکئ.
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له هايدروجن پراکسايد څخه د أکسيجن السته راوړنه 
که چ５رې هايدروجن پراکسايد ته تودوخه ورک７ل شي، په اکسيجن او اوبو تجزيه ک８５ي: 

 

)(2)1(2)()(2)(22

)(2)1(2)1(22

2
22

gssaq

g

OOHAgOAgOH
OOHOH

+++
+

 
             فعاليت 

د اوبو بر４ښنا يي تجزيه 
سامان او د اړتياوړ مواد: بترۍ، دوه عدده  الکترودونه ، دوه عدده ！ست تيوبونه، د اوبو تشت او اورل／يت. 

ک７نالره: الکترودونه په جالتو－ه  په هغو ！ست تيوبونو کی دننه ک７ئ، چ３ له اوبو ＇خه ډک تشت  ک３ په  نسکور 
ډول ا４＋ودل شوي وي، دا  الکترودونه د بتريو له قطبونو سره وصل ک７ئ.

                                                                                                                      
       

و  واسطه  په  اورل／يت  د  شتون  اکسيجن   او  هايدروجن   د 
آزموئ.ول３ د هايدروجن حجم د اکسيجن د حجم دوه برابره 

دی؟  د تعامل معادله ي３ وليکئ.
 

د اکسيجن د کارولو ځايونه 
ذ اکسيجن له شتون ＇خه پرته د حيواناتو او نباتاتو ژوندي پات３ ک５دل امکان نه لري، په هغو ＄ايونو ک３ چ３ 
اکسيجن نه وي، د تنفس لپاره  هلته له ＄انه سره  اکسيجن وړي؛ د بيل／３ په تو－ه: لوړې فضا او د سمندرو 
نو د  اوبو الندې، با لونونه له اکسيجن ＇خه  ډک وي  او له هغه ＇خه د تنفس  لپاره －＂ه اخ５ستل  ک８５ي، 
هغه نا رو غان چ３ د هوا اکسيجن په عادي تو－ه  نه شي تنفس کوالی، دوی ته خالص اکسيجن په  مصنوعي 

ډول ورکول ک８５ي.
اکسيجن د اکسي اسيتيلين په ＇راغونو ک３ د فلزونو د پرې کولو او ول６ينک کولو  لپاره په کار وړل ک８５ي، د 

الکولو محلول له اکسيجن سره په مصنوعي سپوږ م９ ک３ د سون د موادو په تو－ه په فضا ک３ کارول ک８５ي. 

 (10– 4 ) شکل د اوبو  بر４＋نا تجزيه ＊يي



١٨٦

 Ozone  اوزون
Co3.111  ک３ په ايشيدو را＄ي او  ډ４ر زهري  －از دی. اوزون  اوزون  رو＊انه او ب３ رن／ه －از دی چ３ په 
درې اتومي ماليکول د أ کسيجن دی او د اکسيجن د الوتروپيو  يوه  ب２ه ده. د بر４＋نا د توليد د ماشينونو په نژدې 
＄ايونو ک３ او په هغه ＄ايونو ک３ چ３ تندر ول／ي８ي ، د اوزون تخريش کوونکی بوی پزې  ته رسي８ي. د اوزون 
په ماليکول ک３ د اړيکو له اوږد والي سره برابر دی او د   )

2
(O په ماليکول ک３ د اړيکو اوږدوالی د سوپراکسايدو

يوه －ون３ او دوه －ون３ اړيک３ تر من＃ من％نی حد دی چ３ په دې ماليکول ک３ شتون لري، الندې ريزونانسي 
جوړ＊ت پورتن９ مطلب رو＊انه کوي: 

 Km10050 تر السه ک７. د ＄مک３ له سطح３ ＇خه  )( MasumVan کال ک３  وان موسم اوزون په1787 
km2415   پي７ والي واقع شوی  دی او د لمر د ماورای بنفش وړان／و د تصفي３ يوه طبقه ي３ جوړه  لوړ په 

ک７ې ده. 
 

mol
KJ4.163 د ماورای بنفش وړانک３ ماليکولي اکسيجن په اوزون تبديلوي چ３ د  يو مول په  ترکيب ک３

انرژي په ل／＋ت رس８５ي. 
د اوزون ثبات د اکسيجن له ماليکول ＇خه ل８ دی 
او د هغه په ماليکول ک３ د اتومونو تر من＃ اړيکو 

ده.   o117 زاويه
اوزون له فلورين ＇خه وروسته غ＋تلی اکسيدايز 
ډ４رو  د  اوزون  ډول:  په  ب５ل／３  د  دی،  کوونکی 
فلزونو سلفايدونه په سلفي＂ونو بدلوي  چ３ د هغو 
جال   )8( e الکترونه اته  ＇خه  سلفرو  ترکيبي  له 

کوي:

 
)(2)(4)()(3 44 gssg OPbSOPbSO ++

اوزون امونيا په امونيم نايتريت تبديلوي: 
 

)(2)(34)(3)(3 332 gaqgg ONONHONH  (10 – 5 ) شکل د  اوزون په ما ليکول  ک３ د اړيکو اوږ دوالی ++
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اوزون په اسان９ سره  جال ک８５ي،  چ３   ماليکولي اکسيجن او اتومي اکسيجن )نوى ز４８４دلى( توليدوي: 
 ][)(2)(3 OOO gg +  

له اوزون ＇خه د ＇＋لو  د اوبو په تصفيه کولو او د روغتونونو د هوا د تصفي３ او پاکولو لپاره د سپرې په تو－ه 
－＂ه اخ５ستل ک８５ي. د فاضليو اوبو تصفيه کول، د مومو، تيلو او منسوجاتو د ب３ رن／ه کولو  لپاره  له اوزون 

＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي.
له تراکم ＇خه  په       )( 2O اوزون د ماليکولي اکسيجن  د جريان د ډ４ر شدت له امله او د ماليکولي اکسجن
تودوخ３ ک３ الس ته را＄ي .اوزون د چاوديدونکو  توکو  خاصيت لري او له خطر سره   )196( 0C  K77

 07.2 مل دي. اوزون په اوبلنو محلولونو ک３ د اکسيدايز کوونکي په تو－ه عمل کوي او د هغه ！اکل３ پوتنسيال   
ولته دی.

 
 VE 07.2=°OHOeHO 22 223 +++

+

د اوزون －از له نورو موادو سره په ډ４ره چ＂ک９ تعاملونه سرته رسوي: 
 

223 ONOONO ++  
 

26232 222 OOClOClO ++
   

2BaO  د اکسيجن نور مهم مرکبونه له سوپر اکسايدونو ＇خه عبارت دي چ３ د هغوى ب５ل／ه ک５دای شي 
وړاندې ک７ل شي،  دا مرکبونه له رقيقو تيزابونو سره تعامل کوي، هايدروجن  او  اکسايد جوړوي.

CO890  ک３ کن／ل  C150°  او په  هايدروجن پراکسايد يوه غليظه مايع ده چ３ د هغ３ د ايشيدو درجه  
ده.  )  د اکسيديشن درجه په دې مرکبونو ک1３  )2O ک８５ي. د اکِسجن 

 )Sulfur ( 10 – 3 – 2 : سلفر
سلفر په طبيعت کی د فلزونو د سلفايدونو او هم په عنصري ب２ه  شتون لري او په ب５ال ب５لو الوتروپيو په ب２و ليدل 
ک８５ي چ３ د ＄ينو الوتروپيو جوړ＊ت ي３ تراوسه ！اکل شوی نه دی. د سلفر دوه ډوله معمولي بلورونه اورتو 
( )＄ان／７ې ب２ه( شتون لري   clynicmono )مخامخ کنجونه( او مونو کلينيک )  ( )rambicortho رامبيک
له ماليکولونو ＇خه جوړشوي دي او دا ماليکول د الندې شکل سره سم دک７ يز  زن％ير جوړ＊ت   

8S چی د
لري: 

8S  د ماليکول ک７يززن％يری جوړ＊ت (10 – 6) شکل د 

سلفر په مستقيم ډول له فلزونو سره تعامل کوي  او اړونده سلفايدونه جوړوي ، د القلي فلزونو او د ＄مکنيو  
القلي فلزونو د عناصرو سلفايدونه د هغوی د مال／و له خواصو سره سمون لري. فلز د کتيون په تو－ه او سلفر د 
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انيون په تو－ه خپل ＄ان ＊کاره کوي چ３ په اوبو ک３ منحل دی، د نوموړو مال／و د هايدروليز امکان هم شته 
SH   －از ازادي８ي  2 دی، که چ５رې د فلزونو په سلفايدونو باندې تيزاب ور زيات شي د هايدروجن سلفايد 

چ３ زهري دی او د انسانانو د ستومانتيا او قهر المل －ر＄ي. 
د سلفر السته راوړنه 

په دې ميتود ک３  ايستل ک８５ي.  پر بنس را  ！نو په کچه د فرسچ د ميتود  ميليون  په  يوکال ک３ د 15  سلفر 
اوبو  ده چ３  داس３  کارکولو  الره  د 
تودوخه  اندازه  په    C°160 د  ته 
په عين وخت ک３ د ډ４ر  او  ورکوي 
وردننه  ته  هغه  هوا  واسطه  په  فشار 
کوي، تر＇و د اوبو له ايشيدو ＇خه 
په  پايپ  د  اوبه  دا  وشي،  مخنيوی 
چ３   کوي  وردننه  ته  سلفرو  واسطه 
سلفر ويل３ ک８５ي، په داس３ حال ک３ 
واسطه  په  پايپ  د  ويل３ شوي سلفر 
هوا   ازادې  له  چ３  ک８５ي.  ايستل 
غوره  ب２ه   ايميوليشن  د  ＄انته  سره 
کوي. دا چ３  د سلفر  دايميوليشن  
دب３２  کثافت د اوبو په نسبت ل８دی 
نو پردې بنس د اوبو پرسطحه ＄ای 

نيسي او د من％ني پايپ په واسطه ي３ جال کوي. 
لوزيانا  او  تکزاس  د  طريق３  پورتن９  په  ب２ه  عنصري  په  سلفر    %60 ک３ ايالتونو  متحده  په  امريکا  د 
پات３ شوني   %40 او  ايستل ک８５ي  را  ايالتونو د ＄مک３ د الندنيو برخو ＇خه  د    )( lousianandTexas

سلفر د سون  د موادو له فوسيلونو ＇خه مخکی له دې چ３ وسو＄ول شي، په الس راوړي او هم دسون د 
په چ＂کتيا سره  ارجاع ا و سلفر الس ته راوړي.  

2SO موادو له سو＄يدو ＇خه  السته راغلی
د سلفر مهم اکسايدونه 

تودوخ３    C°10 د －از په حالت دی او په  
2SO ＇خه عبارت دي، چ３  

3SO    او
2SO د سلفر مهم اکسايدونه له 

  دسلفر له سو＄５دو ＇خه د هوا په شتون ک３ السته را＄ي: 
2SO ک３ په ايشيدو  را＄ي. 

  molJgSOgOS s //296)()( 22)( ++

   له لوم７نيو  موادو  کوم چ３ هغه    ور＇خه 
2SO د پورتني  تعامل ترموديناميکي ＄ان／７تياوې رو＊انه کوي  چ３ 

هم  د اكــزوترميک له تعاملونو له ډولونو＇خه  
3SO ترالسه شوي دي، با ثباته  دي، خو د  هغه تبديليدل  په

د هوا داخلول

ديری －رمی اوبه

ويلی شوی سلفر

شکل (10 -  7) د سلفر را ایستل د فرسچ په طریقه
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دي او په خپل سر  ترسره کي８دي:
  { ,3.98)()()( 322

1
2 mol

kjHgSOgOgSO =+  },mol

   په  جوړيدو ک３  ډ４ر  سست دی، نو  له دې کبله که چ５رې 
3SO   او اکسيجن تعامل د 

2SO ＇رن／ه چ３ د 
وناديم اويا پالتين د کتلست په تو－ه استفاده شي، تعامل به په چ＂کتيا ترسره شي. 

               
            فعاليت 

د سلفر ډای اکسايد ماليکول ＇و اتومه لري او په هغه ک３ والنسي الکترونونه ＇و عددونو ته رسي８ي؟ 

سلفوريک  )پراکسي   
42

,
32

,
822

SOHSOHOSH ي３ ب５ل／３  چ３  لري  ت５زابونه  زيات  ډ４ر  سلفر 
)سلفوريک   

722 OSH او  
42SOH مايعو مرکبونو اوبو سره، د غليظو  له  تعامل  نور دي. د هغه  او  اسيد( 

اسيد  سلفوريک  پايرو   د  مخک３    722 OSH －ر＄ي،  المل  جوړيدو  له  اسيد(  سلفوريک  ډای  او   اسيد 
د   

42SOH په واسطه د هغه  رقيق کول  د اوبو  د  او  ياد شوی دی  نامه هم   (په   acidsulphoricPyro (
تعامل له اوبو سره  اكزوترميک Exothermic  دی او خطرونه راپي＋وي،    

42SOH جوړ４دو المل ک８５ي. د 
نو بايد سرته رسولو ک３ ي３ احتياط وشي. 

سلفوريک اسيد  دنورو مرکبونو اوبه جذبوي، د بيل／３ په تو－ه: 
 
)(

43
)(

42
aqHSOOHgCOSOHHCOOH +

+
++  

سلفوريک اسيد په لوړه تودوخه ک３ مس حل وي  او اړونده  مال／ه جوړوي: 
 +

+++++ OHSOOHSCuSOHCu
3

2
4

42
42

5 2
 

په رقيقو محلولونو ک３ خپل اکسيدې خاصيت  له السته ورکوي، په دې   
42SOH يادولو وړده،  داچ３ د 

نه شي اکسيدي کوالی.  )(Cu حالت ک３  مس
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د سلفر کيمياوي خواص: 
                                              

)()()( sss FeSFeS + د سلفر تعامل له فلزونو سره: 
سلفوريک اسيد يا د ګوګ７و تيزاب 

سلفوريک اسيد ډ４ر غ＋تلی تيزاب او دوه بنس＂يزه  )دوه پرتونه توليدوي(  تيزاب  دی، سلفوريک اسيد په 
کيميايي صنعت ک３ ن７يوال اهميت لري، په صنعت ک３ هغه  په ازاده هوا ک３ د سلفر  له سو＄يدو ＇خه 

 )( 52OV اکسايد وناديم  د    
2SO وروسته  او  جوړ８４ي   

2SO پ７اوک３ لوم７ي  په  تعامل   دې  د  را＄ي،  السته 
ته  د تماس طريقه له دې کبله دې طريق３  نو  تبديل８５ي،    

3SO په  په صورت ک３  له سطح３ سره د تماس 
بدلون مومي ،په البراتوارونو ک３ سلفوريک   

42SOH په اوبو ک３ حل  او په  
3SO وايي،  ( )ProcessContact 

molar18  له غلظت  سره تر السه کوي:     کثافت او
384.1%)98( m

g اسيد له
  

)(3)(2)(2

)(2)(2)(

22 52
g

OV
gg

ggs

SOOSO

SOOS

+

+

)(42)1(2)(3 aqg SOHOHSO +

سلفوريک اسيد د نايتروزيشن په طريقه ]د سربي کو！ی )Leadchamber( داس３ په الس را＄ي چ３ سلفر 
NO  تبديل８５ي    په 

2NO    پورې اکسيدايز کوي، په پايله ک３  
3SO   په واسطه تر

2NO (  د    
2SO ډای اکسايد )

تبديل８５ي چ３ ب５رته په جريان ک３ شامل８５ي:   
2NO او وروسته  بير ته  د هوا د اکسيجن په واسطه په
 

)()(42)1(2)(2)(2 gaqgg NOSOHOHNOSO +++  
د نايتروزيشن په طريقه برابروي.   %40 سلفوريک اسيد د تماس په الرې او  %60 د امريکا متحده ايالتونه

سلفر ترای اکسايد په زياته کچه په اوبو ک３ حل ک５دونکي دی،. د هغه له دې خاصيت  ＇خه －＂ه اخلي چ３ 
سلفوريک اسيد د تجارتي موخو لپاره  السته راوړي، سلفوريک اسيد په اويو ک３ په زياته کچه حل وي او په 
په نوم ياد８４ي.   (Oleum)اکلو غلظتونو  سلفوريک اسيد السته راوړي چ３ داس３ غليظ محلولونه د اوليوم！
وي، په الندې ډول د －و－７و دتيزابو    2 n = دي؛ د ب５ل／３ په ډول:که چ５رې  

32 nSOOH د اوليوم فورمول
دوه ماليکولونه السته را＄ي: 

 
)(42)(722 2)1(2

aq
OH

aq SOHOSH +  
د سلفوريک اسيد کيميايي خواص 

سلفوريک اسيد له هغو فلزونو سره چ３ له هايدروجن ＇خه د لوړ ولتاژ په پيل ک３ ＄ای لري، عمل کوي او 
د تيزابونو هايدروجن ازادوي: 

 
)(2)(4)(42)( gaqaqs HMgSOSOHMg ++  

خو غليظ سلفوريک اسيد د پورتنيو ＄ان／７تياو لرونکو فلزونو سره تعامل کوي، د سلفر ډای اکسايد －از او 
اوبه د اړونده فلزونو سلفي＂ونه جوړوي:  

                              )(2)(2)(4)(42)( 22 lgaqaqs OHSOCuSOSOHCu +++
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د －و－７و غليظ تيزاب غير فلزونه اکسيدايز کوي: 
  

)(2)(2)(42)(

)(2)(2)(2)(42)(

23

22

lgaqs

lggaqs

OHSOSOHS
OHSOCOSOHC

++

+++

د سلفوريک اسيد کارول

د سلفوريک اسيد کارول په الندې ډول لن６ي８ي:

1 - سلفوريک اسيد د تيزابي مال／و د جوړولو لپاره په کار  وړل ک８５ي، د پترولو او فوالدو په صنايعو ک３ د 

ناپاکيو د لرې کولو لپاره کارول  ک８５ي.

2 - سلفوريک اسيد په ذخيره يي ب＂ريو  ک３ د الکتروليتو  توکو په تو－ه  کارول ک８５ي.

3 - د رب７ونو، پالستيکو، مصنوعي وري＋مو، منسوجاتو، دارو، رن／ونو او چاوديدونکو موادو په صنايعو ک３ 

ور＇خه  کار اخيستل ک８５ي.

4 - په کيميايي سرو ک３ )د کلسيم سوپر فاسفي او امونيم فاسفي( له سلفوريک اسيد ＇خه －＂ه اخيستل 

ک８５ي. 

5 -  د اوبو جذبوونک３ مادې په تو－ه په البراتواري موادو ک３ )د يترجنت په تو－ه( ور＇خه  －＂ه اخيستل 

ک８５ي. 

10 – 4 : د دوره يي جدول د VA  ګروپ عناصر 

)  او بسموت )Sb )  ، انيتموني  )As ، ارسنيک   ( )P ، فاسفورس  ( )N د دې －روپ   عناصر  چ３  نايتروجن

دي،  5 والنسي الکترونونه  لري.    Bi

او تور( ارسنيک  نايتروجن ب３ رن／ه －از ، فاسفورس د مومو په شان )سپين، سور  په تودوخه ک３  د کو！３ 

جامد خاورين فوال دي، انتيموني جامد د اوبو ډوله سپين رن， او بسموت رو＊انه －البي رن，  او فلزي جال 

فلز دي. د دې －روپ د عنصر د بانديني   Sb As   او شبه فلزونه،  Bi تيپيک غير فلزونه  او  P N  او لري  چ３

3  پورې د اکسيديشن نمبرونه  ＄ان ته غوره  +5  تر  دی، په مرکبونو ک３  32npns قشر الکتروني جوړ＊ت

کوالی شي، د درې الکترونونو په اخيستلو د خپل پيريود د نجيبه  －از حالت او د5  الکترونونو په ورکولو 

د مخکيني پيريود د نجيبه －از حالت ＄انته غوره کوي،  د پن％م －روپ د عناصرو ＄ين３ فزيکي خواص او 

الکتروني جوړ＊ت په الندې جدول ک３ ليکل شوي دي:

 2

 2
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 (10– 8 ) د دوره يي جدول د  VA   －روپ د عناصرو يو شم５ر ＄ان／７تياوې. 

N7 P15 As33 Sb51 Bi83 عنصر

الکتروني 
جوړ＊ت

 32 22 psHe 32 33 psNe 3210 443 psdAr 3210 554 psdKr 3210 665 psdXe

11517121222276دعنصر   شعاع

ايوني شعاع په 
pm

 )( 3N 3)(1012 P 3)(947 As +3)(834 Sb +3)(703 Bi

دايونايزيشن انرژۍ 
په  

 
mol

KJ

 
2856
1402 

2910
1903 

2836
1797 

1610
2443
1590

9.1 0.2 1.2 0.3 بر４＋نايي منفيت

کثافت 
 3/ cmg

 879.0 823.1 778.5 697.6 808.9

دويلي ک５دو ！ِکي  
K په

 63 1.317 1089 7.903 4.544

دا４شيدو ！کِي 
K په

 2.77 5.553 888 1860 1837

  Nitrogen) (  10 - 4 - 1: نايتروجن 
نايتروجن د پن％م －روپ لوم７نی  عنصر دی، د انرژۍ دوه سوي３ لري،  چ３ په خپل  فرعي سوي３  ک３ د 
)(  ت７ي او کلک ماليکول جوړوي،  نو د تنبل －از  NN درې الکترونونو په لرلو سره درې اشتراکي اړيک３ 
پورې دي، دا  ＇خه تر3   5+ په نوم ياد８４ي. د نايتروجن په مرکبونو ک３ د اکسيديشن نمبرونه له   Azote   يا

لري.   %)365.0(15
7N 14)635.99(% او

7N عنصر په طبيعت ک３ دوه ايزوتوپونه
35%  کتله  نايتروجن جوړه ک７ې ده، نايتروجن ب３ رن／ه، ب３ بويه  او د انسان د بدن  %78 د هوا د اتموسفير
انرژي    اړيکو  او د هغه د  په ماليکولي شکل موندل ک８５ي  په طبيعت ک３  نايتروجن  او ب３ خونده －از دی، 

 ＇خه وروسته ＄ای لري.
2CO molKj ده   چ３ له /942
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کيميايي خواص 
له غير فلزونو سره د نايتروجن تعامل

نايتروجن د کتلست، تودوخ３ او ډ４ر فشار په شتون ک３ له هايدروجن سره تعامل کوي او امونيا جوړوي: 
 

)(3)(2)(2 23 ggg NHNH +
)  اکسايد( جوړوي: )II  نايتروجن له اکسيجن سره هم تعامل کوي او نايترس اکسايد )نايتروجن 

 
)()(2)(2 2 ggg NOON +  

له فلزونو سره د نايتروجن  تعامل
 نايتروجن له Ca او Mg سره تعامل کوي او  نايترايدونه جوړوي: 

)(23)(2)(

)(23)(2)(

3

3

sgs

sgs

NCaNCa
NMgNMg

+

+
 

             فعاليت 
له امونيم نايتريت څخه د ناتيروجن السته راوړنه 

سره،  －يرا  او   پايو  دوو  له  ستيند  سرچينه،  تودوخ３  د  نايتريت،  امونيم  مواد:  اړتياوړ  د  او  سامان 
ترمامتر، رب７ې تيوب، زن／ون کوږی نل، د اوبو 

ډک تشت، دوه عدده تست تيوبونه. 
ک７نالره: د ست／اه له الندې شکل سره سمه  
امونيم  ل８＇ه  ک３  بالون  يوه  په  او  ک７ئ  برابره  
نايترايت  واچوئ، د بالون خوله د دوه سوري 
د  وت７ئ،  واسطه  په  سرپوښ  کارکي  لرونکي 
هغه  په يو سوري کي ترمامتر او په بل سوري 
زن／ون  بل  له  چ３  نل  کوږی  زن／ون  ي３  ک３ 

کوږي نل سره  د رب７ي  تيوب په واسطه وصل شوی دی، وت７ئ او له اوبو ＇خه ډک تشت ک３ چ３ د هغه د 
پاسه له اوبو ＇خه دوه ډک تيوبونه ک５＋ودل شوي دي، د دې تست تيوبونو په خولی ک３ دننه ک７ئ، د بالون د 
ننه توکو ته تودوخه ورک７ئ، بيا خپل３ ليدن９ د دې فعاليت له سرته رسولو ＇خه وليکئ  او هغه －ازونه چ３ په 

تست تيوبونو ک３  ！ول شويدي، و！اکئ او د تعامل معادله يي وليکئ.
                                          

                                                                                                                     

 10 – 8 د امونيم نايترايت ＇خه د نايتروجن الس ته راوړنه 

 
34NONH
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د نايتروجن مهم مرکبونه په الندې ډول دي
امونيا 

د پن％م －روپ ！ول عنصرونه له هايدروجن سره تعامل کوي او مرکبونه جوړوي چ３ د هغوى مهم مرکب امونيا 
دی، امونيا د نايتروجن او هايدروجن له مستقيم تعامل ＇خه الس ته راوړي:  

3NH ده.  د امونيا فورمول
  (g)32NH(g)23H(g)2N +

د جوړوونکي  ده چ３ هغه   ( )3NH امونيا   مرکب  لوم７ی  لرونکی  هايدروجن  د عنصرونو  －روپ  پن％م  د 
فشار،  atm1000100 په تعامل  دا  را＄ي،  ته  الس  ډول  پورتني  په  ＇خه  تعامل  مستقيم  له  عنصرونو 
، ترسره ک５دای شي. په صنعت ک３ امونيا   

32OFe تودوخ３ او دکتلستونو په شتون ک３؛ لکه  Co550400
د کلسيم سيانو امايد او د اوبو د ب７اسونو له تعامل ＇خه د ډ４ر فشار په شتون ک３ الس ته را＄ي: 

  
)(3)(32)( 23 gss NHCaCOOHCaNCN ++

－از الس ته را＄ي چ３ دا تعامل د کتلست په شتون ک３   NO３که چ５رې امونيا اکسيديشن شي، په پايله ک
ترسره ک８５ي : 

  

16810298KO26H4NO(g)2O5(g)34NH

22810298KO26H(g)22N(g)23O(g)3NH4

=++

=++

سر بيره  پر دې چ３ د لوم７ي تعامل د تعادل ثابت له دويم تعامل له تعادل  ثابت  ＇خه لوی دی؛ خو د پالتين 
تودوخه ک３  چ＂کتيا وربخ＋ي:   K100 کتلست  د دويم تعامل لوری د محصولونو د جوړيدو ته په

  

NO(g)32HNOO2H2NO3
22NO(g)2O2NO(g)

++

+
Pt

 نايترايدونه: نايتروجن د فلزونو سره د نايترايدونو په نوم مرکبونه توليدوي چ３ ＊ايي د ايوني او يا کووالن
، د ＄مکنيو القليو   

23NZn ،  NLi3 اړيک３ پر بنس دا مرکبونه جوړ ک７ي.د دې مرکبونو  ب５ل／３ ک５دای شي 
فلزونو نايترايدونه او نور وړاندې شي، چ３ له مرکبونو ＇خه ي３ د هايدروليز په پايله ک３ امونيا جوړ８４ي: 

  

(aq)3NH(aq)6OH(aq)23CaO26H(s)2N3Ca

(aq)3NH3OH(aq)Li3O23HN(s)3Li

++++

++++

 زياتره  کووالنسي 
53NP BNNSi  او  ,23

－روپونو عناصرو نايترايدونه ؛ د ب５ل／３ په ډول:  V او  IIIIV , د
اړيک３ لري. 

 2
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د نايتروجن اکسايدونه 
 په الندې جدول  ک３ د نايتروجن د اکسايدونو ＄ين３ خواص او ＄ان／７تياوې وړاندې شوي دي: 

(10 - 9)جدول : د نايتروجن د اکسايدونو فزيکي خواص  
  د اکسايد ډول

＄ان／７تيا 
 ON 2

 NO 
32ON 

2NO 
52ON

c°30 -102-163.6-98.8-د ويل３ ک５دو！کی 

151.85Q .4- c°27-88-. 5د ايشيدو！کی

د    
2N د    

اکسيديشن نمبر
1+2+3+4+ 5

نور  نايتروجن   د  +5  پورې  دي، خو  تر ＇خه   1+ له نمبر  نايتروجن د اکسيديشن  د  اکسايدونو ک３  په دې 
  او فعاله مواد دي، يوازې د سپکتر په واسطه د هغوی شتون 

3NO اکسايدونه  هم شته چی بسيط فورمول  ي３
！اکل ک５دای شي. د نايتروجن ！ول اکسايدونه ک５دای شي چ３ د تودوخ３ په واسطه د امونيم نايتريت له تجزي３ 

＇خه په الس راوړل شي:
 )(

2
2)(

234
gOHgONNONH +  

يو ب３ رن／ه －از دی چ３ د هغه کيميايي فعاليت ل８ او زهري توب  ي３ د نايتروجن له نورو اکسايدونو   ON 2

Co550 تودوخه ک３  شون３ ده چ３ په پايله ک３ ي３ نايتروجن او اکسيجن  ＇خه  ل８ دی. د  دې گاز تجزيه په
  قهوه يي رن／ه －از 

2NO السته را＄ي، نايتروجن مونو اکسايد له اکسيجن سره په  آسان９  تعامل کوي او د 
 توليدوي: 

2NO22O2NO +
 

د غلظت سره تناسب لري، نو  له دې کبله   ][ 2O ، او  ][NO د پورتني  تعامل چ＂کتيا  په مستقيم ډول  د فشار 
د تعامل ميخانيکيت  بايد په الندې توگه وي :

 
2(NO)NONO + چ＂ک تعادل  

 
2NO22O2(NO) + ورو تعادل  

د نايتروجن د هاليدونو مرکبونه 
5NCl,  ＇خه عبارت دي. د    

2242 , FNFN   ،  
3NF نايتروجن ＇لور ډوله هاليد مرکبونه   جوړوي چ３ له

د محلول د الکتروليز په پايله ک３ تر السه ک８５ي چ３ له خالص هايدرو   FNH 4 مرکبونه  د  
22FN   او

3NF
د بر４＋نايي تخلي３ په وخت ک３ چ３ د سيمابو ب７اسونه    

3NF د    
42FN فلوريک اسيد سره  شتون ولري.
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شتون ولري ،الس ته را＄ي.
نايتروجن ترای فلورايد  يو با ثباته －از دی چ３  امونيا ته  ورته جوړ＊ت لري.

د نايتروجن  السته راوړنه
نايتروجن له مايع هوا ＇خه د پرله پس３ تقطير د عملي３ په  واسطه السته راوړل ک８５ي، داس３ چ３ هوا مايع 
-Co183  په ايشيدو را＄ي. په البراتوارک３  نايتروجن له امونيم  او اکسيجن   Co196 کوي.  نايتروجن په

نايترايت ＇خه السته راوړل ک８５ي:
 

)(2)(2)(24 2 ggs NOHNONH +  
د هايدرازين او د ا کسيجن له تعامل ＇خه هم نايتروجن السته راوړي: 

  )1(2)(2)(2)1(42 2 OHNOHN gg ++
د نايتروجن کارول 

TNT  ( په  جوړولو ک３ کارول ک８５ي،   نايتروجن  د ب５الب５لو کيميايي سرو او چاوديدونکو موادو )ډينام او 
د هغو موادو په ترکيب ک３ چ３ د انسانانو په وجود ک３ انرژي توليدوي، بنس＂يزه برخه لري . همدارن／ه د 
)چ３ د ارثِِِي خواصو د لي８لو او په حجروک３ د پرو！ين د جوړولو دنده لري(   RNAاو  DNA   هستوي تيزابونو

په ترکيب ک３ ،پروتينونو او وي＂امينونو ک３ پيداک８５ي. 
د ښوري تيزاب يا نايتريک اسيد

په غلظت جوړيدالی   %68 دی او يو غير عضوي مهم تيزاب دی، چ３ د  
3HNO د نايتريک اسيد فورمول

دی، نايتريک اسيد مايع  حالت لري،له الندې معادل３ سره سم تجزيه   
342.1 cm

g شي، کتلوي کثافت ي３
ک８５ي: 

 
)(2)1(2)(2)1(3 244 gg OOHNOHNO ++  

نايتريک اسيد غ＋تلی اکسدايز کوونکی خاصيت لري، له هايدروجن ＇خه وړاندې او له هايدروجن ＇خه 
وروسته فلزونه  ) د فلزونو د ولتاژ سلسله ( او ＄ين３ غير فلزونه اکسدايز کوي: 

 
)1(2)(34)(23)(3)( 3)(4104 OHNONHNOZnHNOZn aqaqaqs +++  

 
)()(2)(23)(3)( 24)(383 glaqaqs NOOHNOCuHNOCu +++

 

)1(2)(2)(42)(3)(

)1(2)(2)(43)(3)(4

266

420420

OHNOSOHHNOS
OHNOPOHHNOP

aqaqaqs

aqaqaqs

+++

+++  
 

)  Phosphorus ( 10 – 4 – 2 : فاسفورس
 روپ ک３ ＄ای لري چ３ په ن７ۍ ک３ د کاني من／ونو په ب２ه؛ لکه: کلسيم فاسفي－   VA فاسفورس هم په 
موندل ک８５ي .عنصري فاسفورس له کلسيم فاسفي ＇خه   ))(( 345 FPOCa ))(( او فلوراپايت 243 POCa
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او کوک ) سکارو ( په شتون ک３ السته راوړي:   )( 2SiO د ش／３
 

)(4)()(3)(2)()(243 106610)(2 sgssss PCOCaSiOSiOCPOCa ++++  
 ( )4P فاسفورس درې الوتروپ３ لري چ３  له سپينو، سرو او تورو الوتروپي ＇خه عبارت ده، سپين فاسفورس

ډ４ر فعال دی، په هوا ک３ سو＄ي، ＇رن／ه چ３ په اوبو ک３ نه حل ک８５ي، نو له دې کبله په اوبو ک３ ساتل ک８５ي، 
تور فاسفورس له سپين او سره  فاسفورس ＇خه په لوړ فشار ک３ السته را＄ي.

سپين فاسفورس له فلورو اپايت ＇خه د سکرو او ش／و په شتون ک３ السته راوړي: 
 

42)(4)()(2)(345 3)23(2099043)(12 SiFSiOCaOPCSiOFPOCa ssss ++++  
جوړ شي:   

104OP فاسفورس په هوا ک３ سو＄ي  چ３ تر＇و
 

)(104)(2)(4 5 sgs OPOP +  
بيا هغه له اوبو سره يو ＄ای کوي فاسفوريک اسيد )اورتو فاسفوريک اسيد( جوړوي: 

 
)(43)1(2)(104 46 aqs POHOHOP +  

فاسفورس د نباتاتو د ودې لپاره اړين عنصر دی، نو کيميايي سرې  د فاسفي＂ونو مرکبونو  له ډل３  ＇ــــــخه  
دی؛ سربيره پر دې فاسفورس د دارو او پاک کوونکو موادو په جوړولو ک３ کارول ک８５ي. 

10 – 5 : د IVA   ګروپ عنصرونه 
عنصورنه شامل دي.   )(Pb اوسرب  ( )Sn قلعي  ( )Ge Si)( جرمنيم ، سليکان  ( )C په دې －روپ ک３ کاربن

کاربن او سليکان غير فلزونه دي، د کاربن مرکبونه د شل ميليونو ＇خه ډ４ر دي، کاربن او سليکان هم صنعتي 
اهميت لري، جرمنيم شبه فلز دی، د هغه کاني ډبرې ل８ې موندل ک８５ي، قلعي او سرب هغه فلزونه دي چ３  
+4   اکسيديشن نمبرونه ＄انته غوره کوي، د دې －روپ د عنصرونو له بانديني  +2  او په مرکبونو ک３ د  

＇خه عبارت دی.   22nPns الکتروني  قشر له جوړ＊ت
－روپ د عنصرونو يو شم５ر ＄ان／７تياوې ليکل شوي دي:  IVAپه الندې جدول ک３ د

  10 - 10 جدول د IVA   اصلي －روپ د عنصرونو ＄ان／７تياوې

 Pb82 Sn50 Ge32
 iS14 C6

 عنصرونه
       

فزيکي ＄ان／７تياوې

     اتومي کتله 207.19118.6972.5928.08612

6S26P25S25P24S24P2
Ne 3S23P22S22P2 الکتروني جوړ＊ت

0.1750.1580.1390.134-nm اتومي شعاع په
17.25227028302680830 C0 دايشيدو درجه په 
327.9231.9927.414103727.8 C0 دويل３ ک５دو درجه په 

7.307.305.321.332.26 3/ cmg کثافت 
د دې －روپ د نماينده په تو－ه کاربن مطالعه کوو: 



١٩٨

 )Corbon(کاربن
د  لري چ３  اهميت  ډ４ر  او  زيات  شم５ر  مرکبونو  د  هغه  ،د  لري  الکتروني جوړ＊ت    222 221 PSS کاربن
عضوي کيميا يوه مهمه برخه ي３ جوړه ک７ې ده. په مرکبونو ک３ د کاربن اتوم د تحريک په حالت کی دی او
4C-  په ب２ه هم ليدل ک８５ي؛  الکتروني جوړ＊ت لري، خو په ＄ينو غيرعضوي مرکبونو ک３ د   312 221 PSS

+4  پورې اکسيديشن نمبرونه په مرکبونو ک３  تر   4 او نور، کاربن د  CBe2 ،  4
34

3+

ClA د ب５ل／３ په ډول:  
لري. د هغه  ＄ان／７تياوې  دا دي چ３ اتومونه ي３ په خپل من＃ ک３ هم اړيک３ ت７لي او عضوي مرکبونه ي３  جوړ 
  ، د کاربن تيزاب، کاربايدونه او کاربوني＂ونه دي چ３ د 

2CO CO, ک７ي دي. د کاربن غير عضوي مرکبونه
  %18 منرالونو په ب２ه د ＄مک３ د قشر په ترکيب  ک３ برخه لري، د عضوي مرکبونو بنس او د انسان د بدن    
د کاربن عنصر جوړه ک７ې ده، په عمومي تو－ه د کاربن اتومونو کو والنسي اړيک３ جوړې ک７ې دي چ３ ډ４ر 
زيات اوږده  زن％يرونه، لويي او وړې ک７ۍ ي３ جوړې ک７ې دي. په دې زن％يرونو او ک７يو ک３ د کاربن د اتومونو 
اړيکه  هم ليدل شوی ده چ３ هغه   5.1 ترمن＃ يوه －ون３، دوه －ون３ او يا درې －ون３ اړيک３ ليدل ک８５ي؛ حتا
ک５دای شي په بنزين ک３ د ريزونانس په حالت ک３  وليدل شي سليکان او سلفر هم د کاربن  په  ب２ه اړيک３
)(   جوړوالی شي، خو ب３ ثباته دي او د هغوی مرکبونه هم  د کاربن د مرکبونو په نسبت بی ثباته  CC

په الندې  سلسل３  ک３   XXX وي، د دې دريو عناصرو د اړيکو انرژي د زن％ير د جوړيدو لپاره
ليدل ک８５ي:

 
 

=

=

=

213kJ/molS)(S

176kJ/molSi)(Si

360kJ/molC)(C

د کاربن دوه الوتروپي ډ４ر ارز＊ت  لري چ３ له －رافيت او الماس ＇خه عبارت دي، －رافيت د تودوخ３ او تر 
ډ４ر فشار الندې په ل８ وخت ک３ په مصنوعي الماس تبديل８５ي.

C      ) الماس (   ) په خپل سر پروسه (   ) －رافيت ( 
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C      ) －رافيت (   ) د ډ４ر فشار الندې ( الماس 
کروتو   هنري  د  واسطه  په  ډل３  له  ＇７５ونکو  ان／ر４زانو  د   ک３  کال    1985 په   ب２ه  نوې  الوتروپي  د  کاربن  د 

با  پخوانيو  په  الندې  تر  الر＊وون３  د  
په  ده،  شوې  کشف  ک３  ډبرو  ارز＊ته 
بل  له  يو  اتومونو  كاربن60  د  هغ３ ک３ 
  ماليکول ي３ جوړ 

60C سره يو＄ای  د  
ک７ی ده چ３ دفوټ بال اويا د ساك７ توپ 
ب２ه لري  او  د فوليرنس په نوم ياد شوی 
له امله ددې   دی. د فوليرنس د کشف 
م  په1996  نوبل جايزه  د  پوهانو  －روپ 

کال کی واخ５ستله.                
 98.89% په وار سره  په ن７ۍ کی د هغه دخپريدو سلنه  C13  دي چ３ 

6 او  C12
6 ايزوتوپونه د طبيعي کاربن  

C14   ايزوتوپ هم شتون لري چ３ د اتموسفير په لوړو طبقو ک３ د الندې 
6

او 0.11 ده، خو په طبيعت ک３
هستوي تعامل په پايله ک３ جوړ８４ي:

  C146H11n10N14 ++7

وړان／و په خپرولو په نايتروجن تبديل８５ي:   B د عمر د اوږدوالي نيمايي ي5730３ کاله دی او د  C14
6

د
  

e0
1+N147C146

C12   ايزوتوپونه د تعادل په حالت ک３ دي او د هغوی د تعادل 
6

او   C14
6 د ژونديو موجوداتو په مرکبونو ک３  د

1210  ثابت دی، خو  که چ５رې ژوندي موجودات يعن３ نباتات او حيوانات له ن７ۍ سره اړيکه 
C126

C146 = نسبت
C14  تجزيه او کم＋ت من＃ ته را＄ي، حيوانات او نباتات له 

6 پرې ک７ى، د پورتني تعادل نسبت －６وډ８４ي، د 
مرګ سره مخامخ ک８５ي او د هغه کچه له من％ه ＄ي، د کاربن د دې ＄ان／７تيا په کارولو سره د لر－يو توکو  يا د 

 30 انسانانو د جسدونو  او يا ژويو د نيمايي عمر د اوږدوالي د ！اکلو لپاره چ３ له  15 ＇خه تر اعظمي حد   
د قت سره －＂ه واخ５ستل شي.  %10 زره کاله مخک３ تر اوسه ژوند  ک７ی وي،  په

د کاربن مرکبونه د کاربن له ب５الب５لو اکسيديشن نمبرونو سره په ن７ۍ ک３  شتون لري؛ خو  کاربن په خالص 
او عنصري ب２ه هم موندل ک８５ي، نو＄که په البراتوارک３ د هغه السته راوړن３  ته اړتيا نه ليد ل ک８５ي. کاربن 
له فلزونو او غير فلزونو سره  تعامل کوي او هم فلزونه د هغو له کاني ډبرو ＇خه د ارجاعي عمليي په واسطه 

ارجاع او جالکوي. 

 شکل د کاربن الوتروپي －ان３
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)(2)(2)( ggs COOC +

)(2
600

)()(

)(2)()(

2

2

s
����C

ss

s
�����

ss

CSSC

CaCCaC
o

+

+

 )(CO کاربن مونو اکسايد
کاربن مونواکسايد يو ب３ رن／ه، ب３ بويه، ب３ خونده او ډ４ر زهري －از دی، د مو！رونو د انجنونو، کباب پخولو 
منقلونو ک３، د سکرو تازه کول، په بخاريوک３ د سکرو د  نا مکمل سو＄يدلو په پايله ک３ توليد８４ي، د وين３ له 
هيمو －لوبين سره د کاربوکسي هيمو－لوبين ترکيب جوړوي  او د وين３ په واسطه بدن ته د اکسيجن  د انتقال  

مخنيوی کوي، نو ＄که د خپه ک５دو او مرګ المل －ر＄ي:
  ( )2CO کاربن ډای اکسايد 

شتون لري، د عضوي مواد  د   %04.0  کاربن ډای اکسايد  ب３ رن／ه، ب３ بويه او ب３ خونده －از دی، په هوا ک３
سو＄يدو او د چون３ د جوړولو په جريان ک３ توليد８４ي: 

  

)(2)(
1200

)(3

)(2)(2)(2)(4 22

gs
C

s

gggg

COCaOCaCO

OHCOOCH
o

+

++

په کاربوني＂ونو باندې د تيزابو نو د اغيزې له امله هم کاربن ډای اکسايد السته را＄ي: 
  

)(2)1(2)(2)()(3 2 gaqaqs COOHCaClHClCaCO +++
جامدشوی کاربن ډای اکسايد د وچ يخ (DryIce)   په نوم يا د８４ي. په اوبو ک３ په ＊ه ډول حل ک８５ي او دې  

محلول ته د اوبو سوډا ويل ک８５ي.
کاربن ډاي اکسايد تيزابي خاصيت لري، له اوبو سره تعامل کوي کاربونيک اسيد جوړوي: 

 
)(32)1(2)(2 aqg COHOHCO +  

کاربن ډاي اکسايد له اوبو سره د فوتو سنتيز په عمليه ک３ －لوکوز جوړوي: 
 

 6  6  
26126

`
)1(2)(2 6OOHCOHCO g ++
ا ر

 )(aq
 )(g

تودوخه

فشار
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 د لسم څپرکي لن６يز
P  باندن９ انرژيکي اوربيتالونه د الکترونونو په واسطه د ک５دو په  �tغير فلزونه هغه عناصر دي چ３ د هغو د 

حالت ک３ دي او د الکترونونو په اخ５ستلو خپله باندن９ انرژيکي سويه په اتو الکترونونو پوره کوي. 
�tد اووم اصلي －روپ عناصر د هلوجنونو(Halogens)  په نوم هم ياد８４ي. هلوجن )د مال／３ جوړونکی( 
عناصر ＇خه   At او  F Cl, Br, I, د هغوی د ب５ل／و يوه ده او له  ( )saltTable په معنا دی چ３ د خوړو مال／ه 

عبارت دي.
له يا د８４ي.چ３  نوم  )Chalcogens(په  ډبرو د جوړونکو عناصرو  tد شپ８م اصلي －روپ عناصر دکاني 

＇خه عبارت دي.   Po ,O S, Se, Te     او
له سطح３  په واسطه کشف شو چ３ د ＄مک３   )( MasumVan وان موسم  د  کال ک３  په1787  �tاوزون 
پي７ والي شتون لري چ３ د لمر ماورای بنفش وړان／و په مقابل   km2415 لوړ او په  Km10050 ＇خه

ک３ ي３  يوه طبقه جوړه ک７ې ده.
�tد پن％م －روپ ！ول عناصر له هايدروجن سره تعامل کوي، مرکبونه جوړوي، چ３ د هغه مهم مرکب امونيا

ده.  
3NH

شامل دي.  Pb او   C Si, Ge, Sn, �tپه ＇لورم －روپ ک３
tد کاربن دوه الوتروپي ډ４رې  با ارز＊ته دي چ３ له －رافيت او الماس ＇خه عبارت دي. －رافيت د تودوخ３ 

او ډ４ر فشار الندې په ل８ وخت  ک３ په الماس تبديل８５ي. 
د لسم څپرکي پوښتن３ 

څلورځوابه پوښتن３ 
32npns  دی. 1 - د---- －روپ د عنصرو د باندن３ الکتروني  قشر جوړ＊ت 

الف – ＇لورم، ب -  شپ８م، ج    – اووم،   د   – پن％م.
2 - الماس د ----له الوتروپيو ＇خه دی . 

الف – فاسفورس، ب – المونيم، ج – کاربن، د – اوسپنه.
3 - سپين فاسفورس په لنده هوا ک３ ----- ک８５ي .
الف – متراکم ، ب – چوي ، ج - －از ، د -  مايع 

   ک３ د سلفر د اکسيديشن نمبر ----- دي 
32SOH 4 - په 

.  6+ ، د :  4+ ، ج :  4 5 ، ب : الف:
5 - د فوسيجن فورمول ------ دي . 

د- هي＆ يو   
)(2 gCl+ ، ج -  

)( gCO ، ب -  
)(2 gCOCl الف -  

د ------- په نوم يا دي８ي .   
32 nSOOH - 6

الف – اوليوم ، ب -   ، ج – اور ، د – الف او ب   دواړه سم دي
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7 - د پن％م －روپ عنصرونه د ----- اکسيديشن لرونکي دي . 
الف– 5 + ، ب - 3 + ، ج – 3 - د – ！ول .

8 - سيانايدونه قوي ---مواد دي . 
الف – سمي، ب – زهري ، ج – الف اوب ، د – ه５＆ يو.

9 -   هلوجن دا الندې معنا لري.
الف – مال／ه جوړونکي ، ب – مال／ه ، ج- غير مال／ه جوړونکي، د – د کان３ تي８و توليدونکی.

تعامل محصول  ----مرکب دی.  
32 nSOOH - 10

د – ه５＆ يو .  
4P ،ج -  

43POH ، ب -  
33POH الف -

تعامل محصول عبارت دی له:   )( )(2)( aqg OHCaCO + - 11
د – ه５＆ يو   

)(23 )( aqHCOCa    ج-
)1(2)(3 OHCaCO s + ب-   

)()(2)(2 sgg CaOCOH ++ الف-
د ---- په نوم يا د８４ي .   

2CaC - 12
الف – کلسيم ډای کاربايد ، ب – کاربايدونه  ، ج – کلسيم کاربايد ، د – الف او ب سم دي. 

تشريحي پوښتن３  
   1 -  الندې  معادل３ بشپ７ې ک７ئ. 

 

 

+

+
+

)()(3

24

aqg HClNH
NONH
SC
CaOC

2.د غير فلزونو د خاصو ＄ان／７تياو په اړه معلومات وړاندې ک７ئ؟
3.المونيم په لن６ ډول معرفي او د هغوالسته راوړنه د يوې معادل３ په واسطه وليکئ؟

521014 الکتروني جوړ＊ت په بشپ７ ډول وليکئ؟ 6654 pSdfxe 4.د
5.د هايدرو کلوريک اسيد خواص د يوې معادل３ په واسطه رو＊انه ک７ئ؟

6.د شپ８م －روپ د عناصرو استثنايي خاصيت له دليلونو سره په بشپ７ه تو－ه بيان ک７ئ او د  دې －روپ نماينده 
اکسيجن معرفي ک７ئ؟

7.د اوزون ماليکولي جوړ＊ت وليکئ او د هغه  د اړيکو په اړه ＇７５نه وک７ی؟
8.د پن％م －روپ د عناصرو ＄ان／７تيا وې په لن６ ډول رو＊انه  ک７ئ؟

9.نايتروجن د کتلست، تودوخ３ او ډ４ر فشار الندې له هايدروجن سره کوم  مرکب جوړوي؟ د هغه کيميايي 
معادله له شرايطو په نظر کی نيولو سره وليکئ؟

10. د کاربن د الوتروپيو د ＄ان／７تياو په اړه لن６ معلومات ور ک７ئ. 
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يوولسم څپرک３
د شبه فلزونو عناصر

په لسم ！ول／ي ک３  مو د کيميايي عناصرو د ＄ان／７تياوو په اړه معلومات تر السه ک７ي دي او پوه شوی 

چ３ عناصر دوه ډوله فلزونه اوغير فلزونه  دي. د دې کتاب په نهم ＇پرکي ک３ فلزونه او په لسم ＇پرکي 

ک３ غيرفلزونه رو＊انه شوي دي. أيا داس３ عناصر به هم شتون ولري چ３ د دواړو خواص )دفلزونو او 

د غيرفلزونو خاصيت( ولری؟ که چ５رې شتون لري؛ نو کوم دي؟ د کومو ＄ان／７تياو لرونکي دي؟ 

برخ３ ک３ ＄اى  کوم３  په  دمندليف جدول  داعنصرونه  وپيژنئ؟  عناصر  دا  ک５دای شي چ３  ＇رن／ه 

لري؟په ！اکل３ ډول دا عنصرونه کوم دي؟ او د کومو ＄ان／７تياوو لرونکي دي؟ په دي ＇پرکي ک３ د 

شبه فلزونو په اړه معلومات وړاندې ک８５ي، چ３ ددې ＇پرک３ د ليکل شوو مطلبونو په مطالعه به پورتنيو 

پو＊تنو ته سم ＄وابونه ور ک７ئ.
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11-1: د شبه فلزونو د عناصرو جوړښت او خواص ي３ 
د کيمياوى عناصرو ＄ين３ د هغوى د＄ان／７ې الکتروني جوړ＊ت پربنس له شرايطو په پام ک３ نيولو سره 
دوه －وني  )Amphotric( خاصيت لري؛ داس３ چ３ په ＄ينو حالتونوك３ فلزي خواص او په ＄ينو نورو 
حالتونوکى غير فلزي خواص له ＄ان ＇خه ＊يي. هغه عناصر چ３ د امفوتريک خواص لري، د پريوديک 
جدول په من％ن９ برخ３ ک３ ＄ای او د متحول اکسديشن نمبر لرونکي دي. که چ５رې ي３ په مرکبونوک３ دمثبت  
لوړ اکسيديشن نمبر ＄انته غوره ک７ی وي، نو په ر＊تيا سره غير فلزي خاصيت  ي３ له ＄انه ＊ودلی دی  اوارجاع 
کوونکی دي؛ دب５ل／３ په ډول: دکروميم عنصر د شبه فلزونو د عناصرو له ډولو ＇خه دی، که چ５ری دا عنصر 
+6 اکسيديشن نمبر لرونکی وي، غير فلزي خواص له ＄ان ＇خه  ＊کاره کوي، نو کله چ３  په مرکبونو ک３ د
+3 اکسيديشن نمبرو لري، له ＄انه فلزي خاصيت را＊يي، له قوي القليو سره ارجاعي او د  له مرکبونو ک３

قوي تيزابونو سره  د اکسيدې کوونکي خاصيت له ＄انه ＊کاره کوي.
 )( +nMe د شبه فلزونو عناصر ميل لري چ３ له نورو عناصر سره کووالنسي مرکبونه جوړ ک７ي او کتيونونه 

جوړولی نه شى.

 

بورون او سليکان هم د شبه فلزي عناصرو له ډل３ ＇خه دي، په دی ＇پرکي ک３ د دوی خواص، جوړ＊ت او د نورو ＄ان／７تياو 
په اړه به هم معلومات وړاندې شي.

11-2: د بورون عنصر
12npns  او بورون ددې －روپ لوم７نى  د)III  ( اصلي －روپ د عناصرو د والنسي قشر د الکتروني جوړ＊ت
 )2215( 122 PssB عنصر دى چ３ د شبه فلزي عناصرو دخواصو لرونکى دي، د هغو الکتروني جوړ＊ت

دی. الندى جدول د دې عناصرو ＄ين３ ＄ان／７تياوې را＊يي
)11-1( جدول د بورون د عنصر ＄يني ＄ان／７تياوې

اتومي شعاعايشيدلويل３ ک５دل ＄ان／７تياوې

ppm

ايوني شعاع
ppm

دايونيزيشن انرژي

لوم７ی/Kjعنصر
mol

دويمي 
Kj/mol

دريمي
Kj/mol

80124223657-2300255080بورون

                   فعاليت 

7,6,4 او 2+ د اکسيد يشن نمبرونه ＄ان ته  غوره کوالی شي، په کومو  +++ Mn)( په مرکبونوک３ من／ان
اکسيديشن نمبرونو ک３ غير فلز ى خاصيت او په کومو  أ کسيديشن نمبرونو ک３ د شبه فلزي خاصيت او د اکسيديشن کوم 

نمبر په درلودلو سره  ＄ان ＇خه فلزي خاصيت ＊کاره کوي؟ 
د پورتنيومطالبو د رو＊انه کولو لپاره يو جدول ترتيب او په هغه ک３ د مرکبونو ب５ل／３ وليکئ.
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د بورون اکسايدونه او هايدروکسايدونه  تيزابي خاصيت لرونکي دي او له هايدروجن سره دوه عنصري ب５الب５ل 
10.3% برخه ي３ جوړه ک７ې ده، د بورون کاني تي８ې عبارت له: بوراتونه؛  4 مرکبونه جوړوي. د ＄مک３ د قشر
 )( 21162 OSHOBCa کولمانيت  ، )10( 2742 OHOBNa بورکس  OHBNa 242 4 －رانيت لکه: 
3BBr مرکب  )4( دي. خالص متبلور بورون د هايدروجن په واسطه د 295 OHONaBCa اووالکسيت

 )1500( °C ک３ تودوخه  لوړي  په  ＇خه  ارجاع  له 
تن／ستن فلز د مزو له پاسه السته راوړي.

 
( ) )()(23 6232

)( gS HBrBHBBr
gg

++
پاسه  له  سطح３  د  تن／ستن  د  چی  بلورونه  هغه 
د  بورون  د  لري.  فلزي ＄ال  او  تور رن，  جوړ８４ي. 
الوتروپي جوړ＊تونه پيژندل شوي  بلورونو درې ډوله 
الوتروپي هم کشف شوي ده  بله  يوه  دي، خود هغه 
اتومه   12 کى  هريو  په  بلورونو ＇خه  له  دهغ３  چ３ 
بورون شته او په   شلو  مخو ک３ )درې بعدي شکلونه 
هريو د متساوي االضالع مثلث له شلو مخونو سره 

تنظيم شوي دي،  الندې شکل و－ورئ:
11-2-1: د بورون مرکبونه.

بورونايدونه   او  اچوي  اغ５زه  باندې  فلزونو  ډ４رو  په  شاوخواکى(  Co2000 په  ک３)د تودوخه  لوړه  په  بورون 
بورون  د  ک３  جوړ＊تونو  کرستلي  ＄ين３  برونايدونو  د  فلزونو  د  دي،  باثباته  او  کلک  ډ４ر  مواد  دا  جوړوي، 
خالف  پر  بورونايدونو  نورو  د    )( 2MgBr بورونايد م／نيزيم  نيسي؛  ＄اى  ک３  دننه  په  شبکو  د  اتومونه 
 هايدروليز ک８５ي او د هايدرايدونو ب５الب５ل مرکبونه جوړوي.د بورون دکان ډبرې د بورکسBorax او کرناليت 
7  قيمت ولري.  X  ک５دای شي10 اويا )(  په نوم يا دي８ي، چ３ په دوى ک３ 242 OXHBNa  ) Kernalite(

دا ډبرې په اور غور＄وونکو ＄ايونو ک３ موندل ک８５ي.
د بورون السته  راوړنه داس３ ده چ３ د دې عنصر کاني ډبرې د تيزابونو په مرسته د بورون په آکسايد بدلوي او 

وروسته بيا بورون اکسايد د م／نيزيم په واسطه ارجاع کوي:
 

)()()(32 32
)( SSS MgOBMgOB
S

++

د بورون د السته راوړلو بله الره داس３ ده چ３ د هغه هلوجن لرونکي مرکبونه له هايدروجن سره د تودو او 
مقاومت لرونکو مزو؛ لکه د تن／ستن مزو ＇خه په لوړه تودوخه ک３ تيروي:

  ( ) ( ) ( )gHBrBgHBBr s 623(2 23 ++
بورون ＇و ډوله الوتروپي لري چ３ ＄ين３ الوتروپي ي３ د ايرو په شان رن， او جامد حالت لري او د ويل３ ک５دو 
！کى ي３ لوړ دی، د بورون ＄ين３ الوتروپي تياره قهوه ي３ رن， لري چ３ د هغوی بلوري شبک３ له دولس 

اتومو＇خه جوړې شوي دي.
د پالستيکو په موادو ک３ د بورون مزي ＄اى پر＄اى کوي، چ３ د هغوى مقاومت له فوالدو ＇خه لوړ８４ي او له 

د12  چي  جوړ＊ت  بلوري  الوتروپي  د  بورون  د  )111( شکل 
اتومي ان／يزو پر بنس جوړشوی دی
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المونيم ＇خه ＇و ＄ل３ سپک دی چ３ ور＇خه الوتکو او سفينو د باډييو په جوړولو ک３ کار اخيستل ک８５ي.
11211 د بورون دعنصر اکسايدونه

＇رن／ه چ３ بورون شبه فلزدی، د هغه اکسايدونه تيزابي ＄ان／７تيا لري، له بورون ＇خه وروسته المونيم  هم 
دبورون په －روپ ک３ شتون لري چ３ د هغه اکسايدونه دوه －ون９خاصيت لري. د المونيم اکسايدونه له خاص 

اهميت ＇خه برخمن دي، ＄که له هغوی ＇خه خالص المونيم السته راوړل ک８５ي. 
)(  کيداى شي چ３ د بورکس د تي８و دحل ک５دلو له امله د گوگ７و په تيزاب ک３ السته  33BOH بوريک تيزاب
C°171 تودوخه ک３ ويل３ ک８５ي. د بوريک  راوړل شي.  بوريک تيزاب سپين جامد بلوري مرکب دی چ３ په
 ماليکول د اوبو د ماليکول د ازادو جوړه الکترونونو په اخ５ستلو سره د ليويس د ت５زابو په ب２ه 

3)(OHB تيزاب
عمل کوي او کامپلکس مرکبونه  جوړوي چ３ د برونس＂ي６ د تيزابونو خاصيت لرونکي دي. 

                                             ( ) +++ HOHBOHOHBOH   دبرونس＂ي６تيزاب                          د ليويس تيزاب                3233
  ( ) ( ) )(

3
)(1

4
)([

2)(3 aqOHaqOHBlOHaqOHBOH
+

++

د بوريک تيزاب په لرگينو موادوک３؛ لکه: په کاغذ ک３ د اور د پر مخت，  خن６ گر＄ي. د اور د سو＄يدلو د 
5% د کاغذ په خمبيره او يا د کورونو د تودوخ３ په عايق موادوک３ کار  خطر د کم＋ت لپاره د بوريک تيزاب

ول کي８ې.
)(  ياد８４ي. که چ５رې د غير  acideAnhydride د غيرفلزونو اکسايدونه د اوبو نه لرونکي تيزابونو په نوم

فلزونو اکسايدونه هايدريشن شي، د هغوی اړونده تيزابونه السته را＄ي:
 

33232 23 BOHOHOB +
11 - 2 - 1 - 2: د بورون د عنصر مهم مرکبونه

1 - بورکاربايد: که چ５رې د بورون عنصرته په لوړه تودوخه ک３ له کاربن عنصرسره تعامل ورک７ل شي، 
)( السته را＄ي: 312CB بورون کاربايد

                                             
 )()(3)(12 312 SCBSCsB +

جوړ＊ت  فضايي    12B د جوړ＊ت  فضايي  کاربايد  بورون  د 
 B د اتومونه  کاربن  د  په دې جوړ＊ت ک３  ورته دې چ３  ته 

داتومونو ترمن＃ تشه فضانيولی ده .
که چ５رې د بورون  عنصرته  له امونيا سره يو ＄ای تودوخه 
BN)( السته را＄３ چ３  ورک７ل شي، د بورون نايتريد مرکب

سپين رن／ه پوډر دی:
  )(3)(222 23 gHsBNNHB ++
BN)( د مرکب فضايي جوړ＊ت －رافيت ته   د بورون نايتريد
ورته دی او شپ８ مخونه لري چ３ د بورون  د دوو اتومونو  په 

Borazon)( فضايي جوړ＊ت   BN )112( شکل د
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بر４＋نا عايق دی.  د  او  لري  په خالفBN سپين رن，  .د －رافيت  لري  اتوم ＄اى  يو  نايتروجن  د  من＃ ک３ 
BN فضايي جوړ＊ت را＊يي. بورون نايتريد د ډ４ر فشار په واسطه الماس ته ورته په بلورونو  )112(  شکل د

Borazon)( په نوم ياد８４ي. بدلون مومي چ３ د
2 - د بورون د عنصر هاليدونه: د بورون هاليدونه د بورون او هلوجنونو د نيغ پرنيغ سنتيز تعامل  په 
پايله ک３  الس ته را＄ي، داس３ چ３ د بورون عنصرته له هلوجنونو سره په لوړه تودوخه ک３ تعامل ورکوي، په 
 دی، چ３ د کتلست په تو－ه له هغه ＇خه 

3BF پايله ک３ د هغو هاليدونه حاصل８５ي. د بورون ډ４ر مهم هاليد
گ＂ه اخيستل ک８５ي، دا مرکب له الندې معادل３ سره سم په الس را＄ي:

  OHCaSOBFSOHsCaFsOB 24342232 3323)(3)( ++++
بورون ترای کلورايد  دالندې معادل３ سره سم په الس راوړل ک８５ي:

  )(3232 3)(2)(3)(3 gCOgBClgClsCOB +++

اوربيتالونه د ماليکول پرسطح  د بورون د هاليدونو ماليکولونه مثلثي ب２ه لري چ３ په هغوی ک３ د 2P تش 
باندې عمود دي، دغو تشو اوربيتالونو د ليويس د تيزابونو خاصيت دې مرکبونو ته  ورک７ی دی.

دبورون فلورايد جوړښت 
29.1` په  °A د اتومونه  فلورين  د  داس３ چ３  دی،  لرونکى  مسطح جوړ＊ت  شوي  نژدې  د  3BF ماليکول  د
 °120 مساوي وا！ن د يو متساوي االضالع مثلث په رآس ک３ ＄ای لري او د بورون اتوم د هغه په مرکز ک３ د
زاوي３ په درلودلو سره د فلورين له درې واړو اتومونو سره دي.  په (11 - 3) شکل ک３ د فلورين د اتومونو 

3BF ماليکول ک３ را＊يي :              ＇رن／والی د بورون له اتوم سره په
عناصرو －روپ  III)( اصلي  د جوړ＊ت  همدامسطح 
),,,(  په نورو مرکبونو ک３  هم ليدل ک８５ي اوهم د  AlGaInTi

اکسيجن لرونکو مرکبونو په ماليکول ک３؛ د ب５ل／３ په ډول: 
),,,( ليدل ک８５ي. 3

1
3

2
3

3
3 SONOCOBO

ډايمير د  حالت  －ازي  په   مرکبونه 
333 ,, BHBClBF د

 په 
626262 ,, HBClBFB د ＄ين３  او  ب２ه  Dimer)( په 

اتومونو  د  فلورين  يا  او  کلورين  يا  هايدروجن  د  ک８５ي.  ليدل  ب２ه 
کواردينيشن د بورون  د اتوم په شاوخوا غير منظم ＇لور وجه دی. 
62HB د ماليکول  (11 - 3) شکل  د BF3  او (11 - 4) شکل د

جوړ＊ت را＊يي.
 په ماليکول ک３ د فلورين  د 

3BF (11 - 3) شکل  د
اتومونو ＇رن／والی

62HB    ماليکولي جوړ＊ت په －ازي حالت ک３ 4.11 شکل د 
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د بورون  د عنصر هايدرايدونه
1210HB مرکب چ３ د ديکا بورون هايدرايد په   ＇خه سربيره،

62HB 23 د مرکب يعن３ له )(BH د دايمير
 ＇خه عبارت دی او د

2BH نوم ياد８４ي، هم شتون لري. دا مرکب د آيون په شکل هم موندل ک８５ي، چ３ د
3BCl له تعامل  NaH او 2NaBH په شکل هم شته دی، دا جامد بلوري مرکب سپين رن， لري چ３ د

＇خه السته را＄ي:
 +++ 223 44 HNaClNaBHBClNaH

11 . 2 . 2  د سليکان عنصر
Garmaniam)(  له فرعي  Carbon)( عنصر سره او د جرمينيم silican)( عنصر، له کاربن د سليکان
Tin)(  او سربLead سره يو＄ای په ＇لورم اصلي －روپ ک３ ＄اي لري، چ３ الندې  －روپ عنصرونو قلعي

جدول د هغوی فزيکي خواص وړاندې کوي:

(11 - 1) جدول  د ＇لورم اصلي －روپ عناصرو خواص  

 Pb82 Sn50 Ge32 Si14     د عنصر سمبول
                                                               
＄انگ７ن３

اتومي نمبر82503214
 19.207 691.118 59.72 °C086.28اتومي کتله

 221014 6654 PSdfXe 2210 553 PSdKr 22 44 PSAr 22 33 psNe د الكترون
جوړ＊ـت

د اكسيديشن +4 +4 +2,4 +2,4 
نمبر

 °C1725 °C2270 °C3830 °C2680 ３د تودوخ
درجه

 °C4.327 °C9.231 °C1410 °C1410  د ويل３ ك５دو
درجه

کثافت33.1 32.5 30.7 4.11 

                   فعاليت 
د الندې تعاملونو کيمياوي معادل３ وليکئ.

2N تعامل  B او  سره دتودوخ３ په شتون ک３. ج-
2H 3BBr له BMg,  سره  د تودوخي په شتون ک３.  ب- ,32 له OBMg الف -

Mg  تعامل.   B او  د تودوخ３ په شتون ک３،      د-
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＇رن／ه چ３ مخک３ وويل شول، د هر －روپ د لوم７ي عنصر خواص د هماغه －روپ له نورو عناصرو سره 
IV  －روپ د نورو عناصرو  IV  اصلي  －روپ لوم７نی عنصر دی، د ده  خواص د توپير لري. کاربن چ３ د
)(  شته، په داس３ حال  CC = سره توپير لري؛ د ب５ل／３ په ډول: د کاربن د دوه اتومونو  ترمن＃ د وه －ون３ اړيکه
2CO يو باثباته －ازدی چ３ دتنفس په وخت ک３  Si د اتومونو تر من＃ نه ليدل ک８５ي. ک３ چ３ دا ډول اړيکه د
OSO اړيک３ په واسطه جوړ شوی دی اوکاني جامده  ماده   2SiO له ازاد ي８ي، په داس３ حال ک３ چ３

ده  چ３ د ＄مک３ قشر ي３ جوړک７ی دی.
د سليکان الکتروني جوړ＊ت په عادي اوتحريک شوي حالت ک３ په الندن３ ډول دی:

 
31622*

14

22622
14

33221
33221
pspSsSi
pspSsSi

 
22  الکتروني جوړ＊ت لري او د ＇لور－ونو اړيکو ＇لورواړه  33 PS د دې عنصر باندنى قشر )والنسي قشر (
الکترونونه د اړيکو له کبله يوشان ارز＊ت لري او له نورو اتومونو سره هم ارز＊ته اړيک３ جوړوي، ددې －روپ 
s د  دوه لوم７ني عناصر ＇لور گون３ اړيک３ جوړوي، په داس３ حال ک３ چ３ د دې گروپ نور پات３ عناصر د
اوربيتال  الکترونونه ي３ د اړيکو د جوړيدو ميل نه لري؛ ＄که چ３ هست３ ته نژدې دي. ＇رنگه چ３ اتومي 
p  د اوربيتالونو تر  s  او نمبر د عين گروپ په عنصر ونو ک３ له پورتن９برخ３ ＇خه ＊کته خواته زيات８５ي، خو
s  الکترونونه د اړيک３ د جوړولو ډ４ر ل８ميل له ＄انه را＊يي. سليکان  من＃ د انرژۍ توپير  ليدل ک８５ي، نو د 
شبه فلز دی چ３ آب３ تياره شين رن， لري، دا عنصر په سيارو ک３ ډ４ر موندل ک８５ي او په طبيعت ک３ تل د 
2SiO (په ب２ه ليدل ک８５ي، چ３ يوه کلکه او ماتيدونک３ ماده ده. دا اکسايد د ايشيدو لوړ ！کى لري،  اکسايد )
معمول３  تيرونکی دی،  نيم／７ی  بر４＋نا  د  ده. سليکان  ماده  يوه ＄ان／７ې  په صنعت ک３  د ＊ي＋３ جوړولو 
او سوډيم کاربوني )(CaO ＊ي＋３)د ک７کيو＊ي＋ي( له سليکان د ويل３ کولو ＇خه د اوبو نه لرونک３ چون３
)( سره السته را＄ي، د پايرکس ＊ي＋３ )د اور ضد( داس３ السته راوړي چى سليکان  د بورون  32CONa
اکسي ارسنايد له المونيم اکسايد او سوډيم اکسايد سره يو＄ای کوي، په پايله کي  د پايرکس د ＊ي＋３ الياژ 

جوړي８ي. د پايرکس ＊ـي＋ه  له عادي ＊ي＋و ＇خه ډ４ر مقاومت لري.
سليکان په ترکيبي شکل په ＄مک３ ک３ ډ４ر زيات دی او په ډبرو ک３ د سليکاتونو په ب２ه او د ＄مک３ پرمخ د
 په ب２ه موندل ک８５ي. خالص سليکان د کوار تزيت او دانه  لرونکى کوارتز له ارجاع کولو ＇خه د کاربن 

2SiU
په شتون ک３ الس ته راوړي:

 
)(2 )()(2)( gCOlSisCsSiO ++  

Si)( او دکلورين له تعامل ＇خه سليکان تترا کلورايد  د خالص سليکان
السته را＄ي:

 )(4)(22)( lg SiClClsSi +

دا الس ته راغلي محصول له تقطيرولو ＇خه وروسته د هايدروجن په 
واسطه ارجاع کوي چ３ خالص سليکان السته را＄ي. له دې عنصر 
＇خه بر４＋نايي ترانزيستورونو په جوړولو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، همدا 
انرژۍ د  لمرد  د  په جوړولو  لمريزو حجرو  د  له سليکان ＇خه  رنگه 
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السته را وړلو په غرض کار اخ５ستل ک８５ي. هغه سليکان چ３ په دې موخه په کارول ک８５ي، بايد په هغه ک３ له
ppm1 ＇خه ل８ه نا خالصي وي.

 )( 2SiO د سليکان اکسايد
سليکان  د  دی،  باثباته  العاده  فوق  سره  شبکو  بعدي  درې  له  ک３  حالت  جامد  )( په  2SiO اکسايد سليکان 

ډای اکسايد په بلوري شبکه ک３، سليکان د کاربن د 
اتومونوحالت ته ورته ب２ه چ３ کاربن ي３ په الماس ک３ 
لري، ＄انته غوره کوي ،په دې توپير چ３ د اکسيجن 
يو اتوم  د سليکان د دوو اتومونو تر من＃ ＄اى لري.       
شوى  )( پيژندل  2SiO د جوړ＊ت  بلوري  کوارتز  د 
جوړ＊ت  الماس  د  توپير  ل８  په  ＄که  دى،  شکل 

لري:
Co1983  ک３ په بشپ７ه تو－ه  2SiO د تودوخ３ په
شکل  بلوري  ک３  وخت  په  س７يدو  د  ک８５ي،  ويل３ 
دى.  )بى شکله(  امورف  شان  په   ３＋５＊ د  او  لري 
د  اړيک３  د  اوسليکان  اکسيجن  د   ک３ 

2SiO په
！ينگ＋ت له امله ددې مرکب کيمياوي فعاليت خورا کم دى چ３ يوازې هايدرو کلوريک اسيد او د فلورين －از 
 2 د بر４＋نا عايق دی، د دغه عنصرد انبساط ضريب ډ４ر ！يSiO په لوړه تودوخه ک３ په هغه باندې اغ５زه لري،

X وړا نگ３ او دماورای بنفش وړانک３ له ده ＇خه په آسان９ سره تيري８ي. دى. د
سليکان ډاى اکسايد په طبيعت ک３ په ＇و ب２و شته چ３ د اور بلوونکو تي８و)چقماق(، عقيق، وړۍ، رنگا رن， 

عقيفونه، شگ３ او د کوارتز ب２ه لري.
که ＇ه هم سليکان ډاى اکسايد تيزابي خاصيت لري، خو له دې ＇خه کوم تيزاب نه دى جوړشوى، دا اکسايد 
 

2SiO پر مستقيم ډول په اوبو اغ５زه نه کوي، خو که چ５رې د سليکاتونو د اوبو محلول تيزابي ک７ل شي، نو د
اوبه لرونکى محلول جوړوي.

کيمياويي خواص
سليکان ډای اکسايد په اوبو او يا تيزابونو ک３ نه حل ک８５ي. سليکان ډای اکسايد له هايدروجن فلورايد سره 

تعامل کوي او په پايله ک３ سليکان تترا فلورايد او اوبه توليد وي:

                   فعاليت 
د الندې تعاملونو له محصولونو ＇خه يو مجهول دى، هغه پيدا او په اړوند معادل３ ک３ ي３ ورزيات ک７ئ:

 

++
++

+
++

)()(4
)(4)(2)(

)(2)(2)(
64

0

0

700600
4

800
24

2

62

sSisNaSiCl
gHClgHgSiCl

gCOsCsSiO
NaFNaSiFNa

C

C

heat

د  کى  ماليکولونو  په  هغه  اود  جوړ＊ت  بلوري  دکوارتز  6 شکل   -  11
سليکان او اکسيجن داتومونو ＄اي پر ＄اي ک５دل ＊يي.
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  )()(2)()(4 422 gSiFlOHsSiOgHF ++
د  پايله ک３  په  تعامل  د  ني＂ونو  کاربو  فلزي  د  او  اکسايدونو  فلزي  د   سره 

2SiO له سليکاتونه کيداى شي چ３ 
تودوخ３ په شتون ک３ السته راوړل شي، ＄ين３ سليکاتونه؛ لکه: د لوم７ي اصلي گروپ سليکاتونه په اوبوکى 
منحل دي، د سليکاتونود جسمونو ب５الب５ل ډولونه په طبيعت کى شتون لري، چ３ د هغوی د جوړ＊ت بنس＂يزه 
ډول:  په  ب５لگ３  )د  ک３  کانونو  ＄ينو  په  آيون   2 ساده 

4SiO د ده.  ک７ې  2 تشکيل 
4SiO ＇لورمخي ي３  پايه 

 ( شتون لري.
4SiOZr زيرکون  

سليکان هايدرايد
Silane)( په نوم ياد شوی دی چ３ هايدرو کاربنونو ته ورته دي: د سليکان هايدرايد، د سيالن

  

H
H/

H\
SiSi\

H
/H

HH

H
|

H
|
C

H
|

H
|
CH ,

ته ورته    )( 22 +nn HC کاربنونو د فورمول دی چ３ د مشبوع هايدرو   
22 +nnHSi د سيالنونو عمومي فورمول

والى لري؛ خو په دې تو پيرچ３ په مشبوع هايدرو کاربنونوکn３  کيداى شي هر قيمت ولري، خو په سيالتونو 
SiSi اړيکه  )( جوړوالى شي، ＄که د    146 HSi )6( ＇خه لوړ قيمت اخ５ستلى نه شي چ３ کn３ له شپ８و
کمزورې ده او لوى مرکبونه نشي جوړولی او هم د سليکان د اتومونو ترمن＃ دوه يا درې －ون３ اړيکه شتون نه 

لري، دهوا په شتون ک３ سو＄ي８ي:
 OHSiOOHSi 22283 45 ++

دکتلست   62ClAl سيالنونه د چاودن３ د تعامل په ب２ه له هلوجنونو سره تعامل کوي، که چ５رې   په محيط ک３ 
په تو－ه شتون ولري، دهغو تعامل له هايدرو کلوريک اسيد سره دکن＂رول وړ دی چ３ دکلوروميتان په شان کلور 

سيالن، توليدوي:
  ++ 234

62 HClSiHSiHHCl ClAl

SiHCH مرکبونه اونورتوليد  33 )( الکانونه هم کوالی شي چ３ د سيالنونو د هايدروجن اتومونه تعويض او
ک７ی. دا ډول مرکبونه په صنعت ک３ له ＄ان／７ې اهميت ＇خه برخمن دي، ＄که د دوی له هايدروليز ＇خه 
223 له هايدروليز ＇خه  )( SiClCH لوى ماليکولونه جوړ８４ي چ３ د سليکون په نوم ياد８４ي؛ د ب５لگ３ په ډول:

اوږده زن％يرونه السته را＄ي:
 

                   فعاليت 
الندې کيميايي معادل３ بشپ７ې او په هغوى ک３ د سليکان ډای اکسايد کيمياوي خواص ＇ر－ند ک７ئ.

 

32)(23

42)(2)(232 222

CaSiOCOSiOCaCO

SiONaCOSiOCONa

l

gl

++

++
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 د يوولسم څپرکي لن６يز
د کيميا يي عناصرو ＄ين３ د هغوى د＄ان／７ې الکتروني جوړ＊ت پربنس د شرايطو په پام ک３ نيو لو سره 
نورو  ＄ينو  په  او  فلزي خواص  ک３  حالتونو  ＄ينو  په  داس３ چ３  لري؛  Amphotric)( خاصيت  －وني دوه 

حالتونوک３ غير فلزي خواص ＊يي.
* هغه عناصر چ３ امفوتريک خواص لري، د پريوديک جدول په من％ن９ برخ３ ک３ ＄ای او د متحول 

اکسديشن نمبر لرونکي دي.
* بورون د )III(－روپ لومرنى عنصردى چ３ د شبه فلزي عناصرو خواص لري، د هغه الکتروني جوړ＊ت

)2215( دی. 122 PssB
* د بورون اکسايدونه او هايدروکسايدونه  تيزابي خاصيت لري او له هايدروجن سره دوه عنصري ب５الب５ل 
10.3% برخه ي３ جوړه ک７ې ده، د بورون کاني ډبرې عبارت له: بوراتونه؛  4 مرکبونه جوړوي. د＄مک３ د قشر
 )( 21162 OSHOBCa )10( ،کولمانيت 2742 OHOBNa )4( بورکس 242 OHBNa لکه:کرناليت

)4( دي. 295 OHONaBCa اووالکسيت
 * که چ５رې د شبه فلزونو او غير فلزونو اکسايدونه هايدريشن شي د هغوی اړونده تيزابونه  السته را＄ي.

Silican)( عنصرپه ＇لورمIV اصلي گروپ ک３ ＄اى لري چ３ د شبه فلزي عناصرو له  ډل３  *  د سليکان
＇خه دی.

CaO)( او له  *  معمولى ＊ي＋３)د ک７کيو＊ي＋３( د سليکان له ويل３ کولو ＇خه په اوبه نه لرونک３ چون３
)( ک３ په الس را＄ي. 32CONa سوديم کاربوني

C1983° تودوخه ک３ ！ول ويل３ ک８５ي. د س４７دو په وخت ک３ بلوري   ( په
2SiO  *سليکان ډاى اکسايد)

2SiO  ک３ د أ کسيجن او سليکان د اړيک３ د ！ينگ＋ت له  شکل نه لري او د ＊ي＋３ په شان امورف دی، په
امله د هغه کيميايي فعاليت ډ４ر ل８دی او يوازې هايدروکلوريک اسيد او د فلورين گاز په لوړه تودوخه ک３ په 

خفيفه توگه ور باندې اغ５زه اچولى شي.
 )( 22 +nn HC دی، چ３ د مشبوع هايدروکاربونو د عمومي فورمول  

22 +nnHSi *د سيالنو عمومي فورمول
سره ورته والى لري.

SiHCH مرکبونه او  23 )(  * الکانونه هم کوالی شي چ３ د سيالن د هايدروجن اتومونه تعويض ک７ئ او
داس３ نور مرکبونه توليد ک７ي.

د يوولسم څپرکى پوښتن３
څلورځوابه پوښتن３

1 - شبه فلزي عنصرونه  ميل لري چ３ - - - مرکبونه له نورو عناصرو سره جوړ ک７ي.
الف – ايوني ، ب _ کوالنسي، ج _ کوارد４نيشن، د _ ه５＆ يو

2 - د بورون الکتروني جوړ＊ت ----- دی
dSSB ، د _ ！ول 321 22

5
12 ،  ج _

5 21. PSB 122 ،  ب_
5 221 PSSB الف _

Kernalite)( پورې اړه لري؟ 3 - له الندې فورمولونو ＇خه کوم يو په کرناليت
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   146HSi OHOBNa ، د _ 2742 .)(  ، ج _
243 )( SiClCH 23 ،    ب _ )( SiClCH الف _

++  تعامل له محصولونو ＇خه يو .......... دی )()(2)(2 lSisCrSiO 4 -د 
   )(3 gSO 2)( ، د _ gSO 2)( ، ج _ gCO gCO)( ، ب _ الف _
5 – د لوم７ي اصلي گروپ عناصرو سليکاتونه په  اوبو ک３  - - - دي

الف _ غيرمنحل،  ب_ ل８منحل،  ج _منحل، د _ اصًال کلک او ه５＆ نه حل ک８５ي. 
CaO)(  او له سوډيم  6 - معمولي ＊ي＋３ )دک７کيو＊يـ＋３ ( د- - - ويل３ ک５دو له امله په اوبو نه لرونکي چون３

)(  له حليدو＇خه السته را＄ي. 32CONa   کاربوني
الف _ المونيم اکسايد، ب_ سليکان. ج_ اوبه، د _ المونيم هايدروکسايد.

=+  تعامل يو محصول له......... ＇خه عبارت دی. 2283 33 SiOOHSi 7 - د
  22OH OH ، د_  2 OH ، ج_ 22 OH ، ب_ 24 الف_

شي  نه   ........ ه５＆  ＇خه  هغه  له  خو  لري،  خاصيت  تيزابي  اکسايد  ډاى  سليکان  هم  ＇ه  که   -  8
جوړ４دالی.

الف_ تيزابي، ب_ ب５الب５ل تيزابونه ، ج_ القلي ، د_ مالگه
9 - ！ول سليکونونه عايق او د اوبو د تيريدو مانع －ر＄ي چ３ - - - فعاليت نه لري

الف _ فزيکي، ب_ کيميايي، ج_ حياتي، د_ ！ول سم دي.
10 - الکانونه هم کوالی شي د سليکان د هايدروجن اتومونه تعويض ک７ي او - - -  مرکبونه توليدک７ي.

SiCH ، د_ ！ول 33 )( SiHCH ، ج_ )( 3
SiHCH ، ب_

2
)( 3 الف_

تشريحي پوښتن３
 جوړ＊ت و ليکئ او رو＊انه ي３ ک７ئ

62HB 1 - د
2 - د بوريک اسيد ايونايزيشن د معادل３ په واسطه رو＊انه ک７ئ

g22.1 ده.  د ده  mL280 حجم کتله ９４ د 8.77% فلورين لري، د 2.22%  بورون او 3 - د بورون يو مرکب
ماليکولي فورمول پيداک７ئ.

معياري  په  mL25 حجم  چ３ نمونه  يوه  ددې  لري،  2.81% بورون  يو ＇خه  هايدرايدونو  له  بورون  د   -  4
g22.1  کتله لري، د هغه  ماليکولي فورمول ومومئ. شرايطوک３   

SiC ＇ه ډول مرکب دي؟ 5 -  د
6 - د سليکان هايدرايدونه رو＊انه ک７ئ.

7 – د سليکان کوم خواص د هغه د شبه فلزونو د خواصو ＊ود ونکی دي؟
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