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« غلظت و ديگر روشهاي بيان آن »
بسیاري از واکنش ها در حالت محلول انجام مي شوند و محاسبه هاي کمي براي اين گونه واکنش ها بر مبنااي للتات ه هاا صاور ماي گیارد
للتت يك محلول به صور مقدار ماده حلشونده در مقدار معیني حالل يا مقدار ماده حلشونده موجود در مقدار معیني محلول تعريف مي شود
درصد جرمي :به جرم ماده حل شده در  311گرم محلول گفته مي شود درصد جرمي را با نماد  w/wنشاه مي دهند
× 311

جرم حلشونده
جرم محلول

= درصد جرمي

 توجه :در صور و مخرج بايد ا ز يك نوع يکاي جرم استفاده شود يعني هر دو کمیت بايد برحسب میلي گرم ،گرم يا کیلوگرم بیاه شود
 مثال 3433g :سديم هیدروکسید  NaOHدر  33496gب حل شده است درصد جرمي  NaOHرا در اين محلول حساب کنید
 جواب:

غلظت  :ppmبراي محلول هاي بسیار رقیق ،جرم حلشونده ه قدر کم است که معموالً للتت محلول ه به جااي درصاد برحساب قسامت در
× 316

میلیوه ( )ppmبیاه مي شود

جرم حلشونده
جرم محلول

= ppm

 توجه :در صور و مخرج بايد از يك نوع يکاي جرم استفاده شود
 توجهه :از  ppmبراي بیاه مقادير بسیار کم کاتیوه ها و نیوه ها در ب دريا ،بده جانداراه ،بافت هاي گیاهي و میزاه الينده هااي هاوا (هره
هاي معلق يا گازهاي الينده) استفاده مي شود
درصد حجمي :به حجم ماده حل شده در  311واحد حجم محلول گفته مي شود

× 311

حجم حلشونده
حجم محلول

= درصد حجمي

 توجه  :در صور و مخرج اين رابطه بايد از يك نوع يکاي اندازه گیري حجم (لیتر يا میلي لیتر) استفاده شود
 توجه  :درصد حجمي براي بیاه للتت محلول دو مايع قابل امتزاج (مايع هايي که به هر نسبت با هم مخلوط مي شوند) به کار مي رود
 مثال :درصد حجمي اتانول در محلولي شامل  39mLب و  36mLاتانول را محاسبه کنید
 جواب:

 مثال :براي تهیه  3Lمحلول  %53حجمي استوه -ب به چند لیتر استوه نیاز است؟
 جواب:
غلظت معمولي :جرم حلشونده موجود (به گرم) در يك لیتر محلول را للتت معمولي ه محلول مي نامند و ه را با رابطه زير نشاه مي دهند:
جرم حلشونده به گرم
حجم محلول به لیتر

 نكته :يکاي للتت معمولي  g. L−3است

= للتت معمولي

 مثال :در  031mLمحلول منیزيم نیترا  31gاز اين ماده وجود دارد للتت معمولي اين محلول را محاسبه کنید
 جواب:
 نكته :براي محلول هاي بسیار رقیق يك حلشونده در ب ،مي تواه  ppmرا به صور میلي گرم حلشونده موجود در يك لیتر محلول يعناي
هر  ppmرا هم ارز يك میلي گرم در لیتر ،تعريف کرد
 توضیح  :دلیل نکته فوق اين است که در محلول هاي بسیار رقیق تقريباً چگالي محلول برابر با چگالي ب اسات و چاوه چگاالي ب برابار
است مي تواه نوشت:

حلشونده 3mg
محلول 3L

حلشونده  d=3g.mL−3 3mgحلشونده 3mg×315

=
محلول 3111mL

⇒

محلول 3111×315 g

غلظت موالر (مولي) :تعداد مول هاي حل شده از يك ماده در يك لیتر محلول را للتت موالر مي گويند

3g
mL

حلشونده 3g

= محلول 3ppm = 3111111g

مقدار ماده حلشونده به مول
حجم محلول به لیتر

= للتت موالر

 نكته :يکاي للتت موالر  mol. L−3است
 توجه :للتت موالر رايج ترين روش براي بیاه للتت است
غلظت موالل :مول ماده حل شده در يك کیلوگرم حالل ( 3111گرم حالل) را بیاه مي کند

مول ماده حلشده
 3111گرم حالل

= للتت موالل

 نكته :يکاي للتت موالل  mol. Kg −3يا موالل ( )mاست
 مثال :در  011mLمحلول سديم سولفا (  346g ،)Na0 SO3از اين ماده وجود دارد للتت معمولي و للتت موالر اين محلول را
محاسبه کنید 3molNa0 SO3 = 333/89g
 جواب:

مقايسه موالريته و موالليته:
براي اين که تفاو بین موالريته و مواللیته را خوب متوجه شويد ابتدا به روش تهیه محلول موالر و موالل توجه کنید
روش تهيه محلول موالر سود:
يك مول سود ( )31gرا در مقداري ب حل کرده ،سپس حجم محلول را به  3111mLيا  3Lمي رسانیم (در نتیجاه  3111mLمحلاول داريام و
حجم ب کم تر از  3111mLخواهد بود)
روش تهيه محلول موالل سود:
يك مول سود ( )31gرا در  3111gب حل مي کنیم (در نتیجه  3131gمحلول داريم و حجم محلول بیش از  3111mLخواهد بود)
 نتیجهه  :در محلول يك موالر سود نسبت به محلول يك موالل سود مقدار حالل کم تر است بنابراين للتت محلول يك موالر بیش تر از للتت
محلول يك موالل است
 نتیجه :از مقايسه اين دو در مي يابیم که در حجم برابر (مثالً  )3111mLدر محلول يك موالر نسبت به محلول يك موالل ،مقدار بیش تري از
حلشونده وجود دارد لذا سنگین تر است در عوض حجم حالل در محلول موالل بیش تر است
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