
 

 

 محلول سازی چیست؟

شونده )جامد، مایع، گاز( در یک حالل است. ی حلشامل انحالل ماده( Solubilization     :در لفظ انگلیسی ) سازیمحلول 

  .شونده را داشته باشدکردن حلتواند آب یا هر مایع دیگری باشد که قابلیت حلحالل می

سازی و های خنثیتیترسنجی، واکنششونده در حالل معلوم باشد. های علمی الزم است مقدار دقیق حلبرای انجام آزمایش

 .سروکار دارند سازیمحلول  های اکسیداسیون و احیا از جمله مواردی هستند که باواکنش

های یکی از ابتدایی ترین کارها در آزمایشگاه است که الزمه هر آزمایشگاهی است. به همین جهت در این جا روش "محلول سازی"

 .سازی در آزمایشگاه برای شما جمع اوری شده استو مختصری در مورد محلول   ساده

 

 

 

  :از محلول های غلیظ ) رقیق سازی محلول غلیظ ( محلول سازی

های رقیق ها به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استانداردی وجود دارد. و برای تهیه محلولدر آزمایشگاه, محلول معموال

 .استفاده می شود رقیق سازی محلول غلیظ تر باید از ان ها استفاده کرد. برای این کار از روابط
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موجود در آزمایشگاه را تعیین کنیم. برای تعیین نرمالیته از فرمول زیر  محلول غلیظ یا موالریتهدر رابطه باال نیاز است که نرمالیته 

 :کنیماستفاده می

مجهول است که محاسبه می شود و  ( V2 ) محلول غلیظ دست آوردیم. در رابطه اول فقط حجمرا به "محلول غلیظ" نرمالیته

برسانیم. برای تعیین نرمالیته و مولریته محلول  V2 یظ برداشته و به حجم مورد نظررا از محلول غل(V1) فقط کافی است این مقدار

 .های آزمایشگاهی می توانید از جدول زیر استفاده کنید. که در این صورت فقط به رابطه اول نیاز خواهید داشت

 

 

 



 

 

 

 

 : رقیق سازی ل های ضروریفرمو

تهیه کنید ؟ اطالعاتی نظیر دانسیته , درصد خلوص , جرم مولکولی و ... را می توانید  2Nمحلول اسید سولفوریک  100ccمثال : 

 .از برچسب روی ظرف محلول بدست آورید

 

 100ccبرسانید. ) در بالون ژوژه)  100ccاز محلول غلیظ اسید سولفوریک برداشته و به حجم  43cc.5مقدار 

کنیم. ) قبل از اضافه کردن اسید در مورد اسید های غلیظ و قوی مثل اسید سولفوریک همیشه اسید را به اب اضافه می : تذکر

 مقداری اب مقطر در بالون بریزید و سپس اسید را اضافه کنید. (

 



 

 

 

 

 از مواد جامد آزمایشگاه: ) آموزش کامل محلول سازی ( محلول سازی

 :از رابطه زیر استفاده کنید محلول سازی از مواد جامد آزمایشگاه برای

 

 .جم مورد نظر برسانیدفقط کافی است مقدار ماده جامد بدست آمده را در مقداری آب مقطر حل کرده و به ح

 ( گرم166grجرم مولکولی یدید پتاسیم : ) محلول یک نرمال یدید پتاسیم تهیه کنید؟  50ccمثال : 

 

 

 .اب مقطر حل کنیم محلول یک نرمال بدست خواهد امد 50ccاز یدید پتاسیم را در  3gr.۸اگر دقیقا 



 

 

در مورد برخی مواد جامد که رطوبت جذب می کنند باید دقت شود که از فرمول نوشته شده بر روی برچسب ظرف ماده  : تذکر

اضافه شده است که باید در  ) 36grدو ملکول آب )  به جرم مولکولی آن 2H2O . BaCl2جرم مولکولی محاسبه شود . مثل 

 .محاسبات غلظت لحاظ شود

 

 

 روش ساخت محلول با غلظت معین

های شیمیایی در محیط آبی قابل انجام پذیرند و برخی دیگر در محیط آبی صورت میپذیرند. بدین منظور ماده بسیاری از واکنش

های ن احتمال برخورد مولکولهای مایعات و تراکم خوب آحل شونده باید در آب یا حالل دیگر حل شود. به دلیل تحرک مولکول

 .تر انجام شودحل شونده در واکنش زیاد شود و واکنش بهتر و سریع

 



 

 

 

 

 :تهیه چند محلول دیگر

 

  :حجمی -نحوه ساخت محلول وزنی

100 cc   تهیه کنید  حجمی -وزنی %  10محلول استات سدیم: 

 .برسانید 100ccگرم استات سرب را وزن کرده و به حجم  10استات سدیم جامد است و در مورد جامدات فقط کافی است مقدار 

 .(حل کنیم 200ccگرم را در  20grمحلول بخواهیم باید 200ccواضح است که اگر )

در مورد مایعات حجم مربوط باید کم شود. در مورد جامدات به دلیل حل شدن ذرات جامد در بین حالل و نداشتن تاثیر  : نکته

 .توان از حجم ماده جامد صرفه نظر کردچندان در تغییر حجم می

دو   1:2حجمی محلول  -%حجمی 10سی سی آب مقطر برای  90سی سی محلول مورد نظر و  10ین چنین نیست )اما مایعات ا

 .یعنی به ازای یک سی سی اتانول دو سی سی آب مقطر اضافه کنید  :به یک اتانول تهیه کنید

 

 رقیق سازی اسید کلریدریک

cc ۱۰۰ % بسازید. برای این کار طبق روش زیر محاسبه کنید و به اندازه  37از اسید کلریدریک غیظ % 25محلول اسید کلریدریک

 .مقدار بدست آمده از محلول غلیظ برداشته و با اب مقطر به حجم مورد نظر برسانید



 

 

 

 

 .با اب مقطر به حجم برسانید 100ccشته و در یک بالون بردا 37از اسید کلریدریک % cc 67.5مقدار 

 

 نتیجه گیری

رقیق سازی  رقیق سازی اسید کلریدریک و ,روش ساخت محلول با غلظت معین , در این مقاله با دستورالعمل نحوه محلول سازی

 .محلول غلیظ آشنا شدید
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 و تامین و مواد آزمایشگاهی فروش زمینه تامین و پیشرو در ,مواد و تجهیزات آزمایشگاهی فروشگاه آن الین,شرکت افراکم

 .در سراسر ایران می باشد فروش تجهیزات آزمایشگاهی

تماس بگیرید. و یا نام, ایمیل و شماره  ۰۲۱۸۶۰۵۳۳۹۷ میتوانید با کارشناسان افراکم به شمارهصورت داشتن هرگونه سوالی, در

 .با شما تماس بگیرند مشاوره رایگان تماس خود را در کادر زیر وارد کنید تا همکاران بخش فنی جهت
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