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داشته  میتوان  ی م  ستیچ دیسوال اکس دنیکه با شن ی نظر  نیملموس تر
مان آهن   ی بار در زندگ کیما حداقل  همه .آهن است دیاکس م،یباش
  لیعلت تشک  میدان ی م  و میا دهیبه اصطالح زنگ زده را د ای دشدهیاکس

است  جالب .بوده است ژنیآهن واکنش آن با اکس یقرمزرنگ رو هیال
است که روزانه با آن  یدیاکس بیاز صدها ترک  ی کیآهن  دیکه اکس دیبدان

 .میها سر و کار دار

 .دیدر ادامه مقاله با ما همراه باش دهایآشنا شدن با انواع اکس یبرا

 

 (Oxide) ست؟ی چ دیاکس 1#

  یی ایمیش بات یترک  دهایتوان گفت اکس ی م  ستیچ دیپاسخ سوال اکس  در
  .شود ی م بی ترک گریاتم د  کیبا  ژنیساختارشان اتم اکس در هستند که

معموال به خاطر رنگشان  دهایاکس .نافلز باشد ایتواند فلز  ی م  گریاتم د نیا
فلزات  یکه رو  یدیاکس مثال .مختلف قابل استفاده هستند ع یدر صنا

 .کند ی محافظت م   شیو فرسا بی شود از آن ها در برابر تخر ی م  لیتشک

نسبت به حالت خالص مواد دارند   یشتر یمقاومت و استحکام ب دهایاکس
در  دهایاکس نی همچن .علت است که محافظ آن ها هستند نیهم به و

 .کنند ی م دیقابل حل در آب تول  ر یغ داری پا بات یشوند و ترک ی آب حل نم
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 دهایانواع اکس 2#

 یالزم است که به دسته بند ست،یچ دیپاسخ سوال اکس افتیاز در پس
آن ها را به سه   دها،یاکس یی ایمیبه رفتار ش وابسته .میآن بپرداز یها

 :کنند ی م  میتقس ری دسته ز

 :یدیاس یدهایاکس .1
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 .کند ی م دیتول یدیاس بیترک کی دهد و  ی که با آب واکنش م یدیاکس

 :یباز  یدهایاکس .2

معروف   یباز  دیکند، به اکس یم  دیکه در حضور آب، باز تول یدیاکس
 .است

 :یآمفوتر  یدهایاکس .3

 ی از خود نشان م  یدیو هم خواص اس یهم خواص باز  دهایاکس نیا
 .دهند

 :ی خنث یدهایاکس .4

  ی و بازها را از خود نشان نم دهایکدام از خواص اس  چیه دهایاکس نیا
 .دهند

 .وجود دارد دیدر مورد انواع اکس یگر ید یبند می نوع تقس البته

 :کرد یبند میتقس زین ریرا به دو دسته ز دهایتوان اکس ی واقع م  در

 ی فلز  یدهایاکس •
 ی نافلز  یدهایاکس •

  زین یی ایمیش یها یاز دسته بند یمجموعه ا ریز ینوع دسته بند نیا
 .هست
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 ست؟یچ  یدیاس دیاکس 1-2#

  نیکه ا می بگو  دی" باستیچ دیاکس یدیپاسخ به سوال "نوع اس در
  یدهایاکس بات یترک نیا به .کنند یم  دیتول دیدر واکنش با آب اس بات یترک

با  ی جدول تناوب   17تا  14عناصر نافلز  بیحاصل ترک رایز ند؛یگو ی نافلز هم م
با باز واکنش دهند، نمک   یدیاس یدهایاکس اگر .و آب هستند ژنیاکس
 .شود ی م  دیتول
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 دهیوقت آن رس میآن ها آشنا شد باتیو ترک یدیاس یدها یکه با اکس حال
 .میآشنا شو زی ن بات یترک نیچند نمونه از ا با است که

 :ود در هوا عبارتند ازموج یدیاس یدها یاکس نیتر  مهم

 کربن  دیاکس ید •
 کربن  دیمونوکس •
 تروژن ین دیاکس ید •
 گوگرد  دیاکس ید •

  ی ها به دست م  دروکربنیکربن از سوختن ه دیاکس یکربن و د  دیمونوکس
 .شناخته شده هستند اریبس یدیاس  دیاکس دو و ندیآ

 لیفو یدیاس یدهایپرکاربرد مرتبط با اکس یاز مثال ها گرید  ی کی
 یرو ی پوسته نازک Al2O3 یی ایمیبا فرمول ش بیترک نی ا .است ومینیآلوم
از آن محافظت  بی و تخر  ی برابر خوردگ در آورد که ی به وجود م ومینیآلوم

است که   دهیپوش دهایاغلب فلزات در حضور هوا از اکس سطح .کند ی م
 .کند ی پوشش از عنصر خالص محافظت م  نیا

معروف  زین (acid anhydride) دیاس دیدریبه ان  یدیاس یدهایاکس
  ریتوان موارد ز ی کمتر شناخته شده م  یدیاس یدهایجمله اکس از .هستند

 :را نام برد

 (Sulfurous Acid) دیاس سولفوروس •
 (Sulfuric Acid) دیاس کی سولفور •
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 (Carbonic Acid) دیاس کیکربن •

 

 ست؟ی چ یباز  دیاکس 2-2#

که در واکنش با آب باز و در   ندیگو ی م  ی باتیبه ترک یباز  یدهایاکس
از واکنش  دشدهیواقع محصول تول در .کنند دینمک تول دهایواکنش با اس

گروه اول و دوم جدول  بات یترک نیا  .ستیچ دیکه نوع اکس دیگو ی به ما م
 .هستند ی خاک یی ایو قل یی ایفلزات قل ی عن ی ی تناوب 

در آب  یفلز  یدها یاکس .ندیگو ی م زین یفلز  دیاکس ، یباز  یدهایاکس به
  ی م  لیرا تشک یفلز  یدهایدروکسیه یباز  یشوند و محلول ها ی حل م
 ی م  میتقس ریبه دو دسته ز یباز  یدها یتوان گفت اکس ی واقع م  در .دهند
 :شوند
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شوند و در  ی که در آب حل م یباز  یدهای: اکسیفلز  یدهایاکس .1
 .کنند ی م  دیتول دیدروکسیواکنش با آن ه

 دهایکه در واکنش با اس ندیگو ی م یباز  یدهایباز: به اکس دیدریان .2
 .کنند دینمک تول

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی م یباز  یدهایاکس  نی معروف تر از

 میسد دیدروکسیدر واکنش با آب، ه بیترک  نی: ادیاکس میسد •
 .دهد ی م  لیتشک

واکنش  ک یکلر دیبا اس میزیمن  دیاکس بیترک نی: در ادی اکس میزیمن •
 .شود ی م  لینمک است تشک کیکه  م یز یمن دیداده و کلر 

  ترات یدهد و ن ی واکنش م  کی ترین دیمس با اس د یمس: اکس دیاکس •
 .کند ی م  دیمس تول
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 (Amphoterism)  یآمفوتر  یدهایاکس 3-2#

  نیا .هستند یو هم باز  یدیخواص اس یهم دارا دهای اکس نی که ا میگفت
و آب   نمک دهند، ی واکنش م   دهایبا اس ی وقت یآمفوتر  یدهایاکس
اگر با بازها واکنش دهند،   نیهمچن .دارند یدهند و رفتار باز  ی م  لیتشک

در  البته .دهند یاز خود نشان م  ید یکنند و رفتار اس ی م  دیآب و نمک تول
که  دیفهم دشدهیتوان از نوع محصول تول ی نم  یآمفوتر  یدهایمورد اکس
 دیکرد تا فهم ی خواص خود ماده را بررس دیبا بلکه ست؛ یچ دینوع اکس
 ی م  یآمفوتر  یدها یاکس نی معروف تر از .داشته است یباز  ای یدیرفتار اس

 .اشاره کرد (Zinc Oxide) ی رو دیتوان به اکس
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 یخنث یدهایاکس 4-2#

 یکدام از رفتارها چیه دهایدسته از اکس نیا می طور که اشاره کرد همان
 دهاینوع اکس نیرابطه با ا در .دهند ی را از خود نشان نم  یو باز  یدیاس

و بازها نمک   دهایواکنش با اس در  که ستیچ دینوع اکس میفه ی م ی زمان 
 .کنند ی نم  دیتول

 :عبارتند از ی خنث یدهایاکس نیپرکاربردتر 

 (Nitrous Oxide) دیاکس تروسین •
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 (N2O ای Nitric Acid) دی اکس کیترین •

 


