
  قانون نسبتهاي ثابت در يك تركيب

اي فـراوان    بـر اسـاس آزمايـشه      1797 فرانسوي در سال     دانشمند  1پروستقانون بقاي جرم الوازيه   

 يك جسم مركب مشخص، عناصر مشكله هميشه مي توانند با نسبت وزني مشخص  دريافت كه در موقع تهية    

روش تهيه اين جسم مركب هر چه مي خواهد باشد، مهم آن است كه دو جـسم         .  با هم تركيب گردند    يو ثابت 

براي مثال نسبت وزني كلر بـه سـديم در هـر    . ت ثابت وزني با يكديگر تركيب مي شوندساده هميشه با نسب 

نمونه خالص از نمك طعام مقداري ثابت و برابر        
23

  وزنـي  ، نـسبت  OHCH3است و يا در مورد متـانول        5/35

كربن به هيدروژن    
4

يا  12
1
يعني به ازاي هر گرم هيدروژن، سه گرم كربن در تركيب وجـود دارد و  . مي باشد 3

  .اين نسبت در متانول همواره ثابت است

تـشكيل يافتـه و جـرم       B11وB10بور از دو ايزوتوپ     . در پاره اي موارد قانون مذكور نقض مي گردد        

تغييـر مـي    84/10بـه   82/10در طبيعت در اثر تغيير نسبت درصد اين دو ايزوتوپ  از             متوسط بور موجود    

نمايد و چون نسبت درصد وزني كليه تركيبات بستگي به جرم اتمي متوسط عناصـر مـشكله تركيـب دارد،                    

  .بنابراين، قانون نسبتهاي مشخص وزني در مورد بور صادق نيست

به هر حال خوشبختانه نسبت درصد ايزوتوپي اغلب عناصر در طبيعت ثابت و يا تغييـرات آن بـسيار                

 پيروي نمي كند اين قانون كامالً رد مي       در مورد تركيباتي كه طرز تهيه آنها از معادالت شيميايي         . ناچيز است 

SCuصورتهاي   به     فرمول  است   ممكن  I)(مثالً در سولفيد مس      . شود باشد و يـا در مـورد    SCu2و 7/1



OTiاكسيد تيتان مي توان با تغيير روش تهيه، تركيباتي به صورت             75/o   69و/oTiO     و يـا TiO  داشـت  .

البته اين عدم تطبيق اغلـب  . و تركيب فوق نسبت ثابتي نيستبنابراين نسبت وزني عناصر مس و تيتان در د      

صوص در حالت گـازي  در مورد تركيبات عناصري كه از معادالت شيميايي پيروي مي كنند وجود نداشته و بخ    

ن بـه   ژولي نيتـرو  م در همه حال نسبت      NOمثالً در مورد مونو اكسيد نيتروژن       .  صادق است  اين قانون كامالً  
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