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Лекція 3. РОЗЧИНИ ТА РОЗЧИННІСТЬ. СПОСОБИ ВИРАЗУ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

РОЗЧИНІВ 
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2. Теплові явища при розчиненні. Гідратна теорія розчинів Д.І.Менделєєва 

3. Розчинність газів, рідин, твердих речовин  

4. Чинники, що впливають на розчинність газів у рідинах  

5. Розчинність рідин у рідинах  
6. Розчинність твердих речовин у рідинах  

7. Способи вираження концентрації розчинів 

8. Константа дисоціації 

9. Іонний добуток води, водневий показник (рН) 

 

Класифікація розчинів 

Розчин – дво- або багатокомпонентна гомогенна, термодинамічно стійка система, склад 

якої може безперервно змінюватися у межах визначених розчинністю. У більшості випадків, 

компонент, якого у розчині більше, називається розчинником, інший компонент – розчиненою 

речовиною. У залежності від агрегатного стану розчинника і розчиненої речовини розрізняють: 

газоподібні розчини (повітря), рідкі розчини (водні розчини солей), тверді розчини (чавун). У 

рідких розчинах розчинником є рідини. У залежності від типу розчинника розрізняють водні 

розчини (розчинник – вода) і неводні розчини (розчинники бензол, спирт, хлороформ, та ін.). У 

медицині і фармації найважливішими є водні розчини. Завдяки своїм унікальним властивостям 

(велика теплоємність, дипольний момент, поверхневий натяг) вода є прекрасним розчинником, 

яка забезпечує в організмі людини процеси всмоктування і переміщення поживних речовин у 

організмі.  

  
 

Теплові явища при розчиненні. Гідратна теорія розчинів Д.І.Менделєєва 
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Розчинення - складний фiзико-хiмiчний процес. Вперше iдею про хiмiчний характер 

процесiв розчинення висунув Д. І. Менделєєв у розробленiй ним хiмiчнiй (гiдратнiй) теорiї 

розчинiв (1887 р.), згідно якої під час утворення розчинів відбуваються не тільки фізичні, а й 

хімічні процеси. Згідно фізичної теорії розчинів, яку запропонували Я. Вант-Гофф (1852-1911) і 

С. Арреніус (1859-1927) процес розчинення розглядався як простий розподіл однієї речовини у 

іншій без будь-якої взаємодії між розчиненою речовиною і розчинником. Сучасна теорія 

розчинів узагальнює ці два напрямки. Руйнування структури речовини, що розчиняється i 

розподіл її частинок мiж молекулами розчинника - це фiзичний процес. Одночасно вiдбувається 

взаємодiя молекул розчинника з частинками речовини, яка розчиняється, тобто хiмiчний 

процес. У результатi цiєї взаємодiї утворюються сольвати - продукти змiнного складу, якi 

утворюються при хiмiчнiй взаємодiї частинок розчинюваної речовини з молекулами 

розчинника. Якщо розчинником є вода, то сольвати, якi утворюються називаються гідратами. 

Процес утворення сольватiв називається сольватацiєю. Процес утворення гiдратiв - гiдратацiєю. 

Гiдрати деяких речовин можна виділити в кристалічному стані при випарюванні розчинiв. 

Кристалічні речовини якi мiстять молекули води, називаються кристалогiдратами. Вода, яка 

входить в склад кристалогiдратів, називають кристалiзацiйною водою. Доказом фiзико-

хiмiчного характеру процесу розчинення є тепловi ефекти при розчиненнi, тобто видiлення або 

поглинання теплоти. Ентальпією розчинення називається теплота, що виділяється або 

поглинається при розчиненні 1 моля речовини. Тепловий ефект розчинення зумовлений двома 

процесами - руйнуванням кристалічної решітки речовини і гідратацією молекул або йонів 

розчиненої речовини розчинником. Якщо енергія руйнування кристалічної гратки більша ніж 

енергія сольватації, то при розчиненні тепло поглинається (NaNO3, NH4NO3, KCl, K2SO4, 

KNO2), якщо енергія руйнування менша, ніж енергія сольватації, то тепло виділяється (NaOH, 

AgNO3, H2SO4, ZnSO4).  

 

Розчинність газів, рідин, твердих речовин 

Під розчинністю розуміють здатність речовини розчинятися у тому чи іншому 

розчиннику. Кількісно розчинність (ks) визначається як маса речовини, яка міститься в 100г 

розчинника за даної температури. Речовини за розчинністю у воді класифікують на: добре 

розчинні (ks> 1) - нітрати, цукор, спирт; малорозчинні (ks = 0,1 – 1) - гіпс, бензол, азот; 

нерозчинні (ks< 0,1) - більшість карбонатів, фосфатів, скло. Розчиннiсть речовин залежить від 

природи розчинника, природи розчиненої речовини, температури, тиску (для газiв).  

 

Чинники, що впливають на розчинність газів у рідинах 

1.Природа газу, природа розчинника (N2 і NН3 мають різну розчинність).  

2.Тиск. Описується законом Генрі-Дальтона: розчинність газу в рідинах при сталій 

температурі прямопропорційна парціальному тиску цього газу:С(х) = К∙Р(х) (гірська хвороба, 

кесонна хвороба).  

3. Температура. Описується рівнянням Клаузіуса-Клапейрона (розчинність газів при 

сталому тиску зменшується з підвищенням температури):  

ln N1/N2 = –H/R(1/Т2 – 1/T1),  

де N-мольні частки газу за Т1 і Т2, H- теплота розчинення 1 моля газу 

4. Наявність електроліту у розчині. Описується законом Сєченова (розчинність газів у 

розчинах електролітів порівняно з чистим розчинником зменшується - висолювання газів):  

S = S0 e -kC,  

де S (S0) – розчинність у розчині з концентрацією С (у воді), k - const, залежить від 

природи компонентів і Т.  

 

Розчинність рідин у рідинах 

Залежно від взаємної розчинності рідини поділяють на: а) практично нерозчинні 

(бензин-вода); б) обмежено розчинні (ефір-вода) (розчинність залежить від температури та 

тиску); в) необмежено розчинні (етанол-вода) Під час розчинення однієї рідкої речовини в 

іншій мають місце такі особливості:  
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1. Більшість неполярних рідин органічної природи необмежено змішується одна з 

одною, але вони практично не розчиняються в полярних розчинниках (подібне розчиняється в 

подібному).  

2. При змішуванні двох рідин об’єм змінюється дуже мало (на 1-4%), тому тиск не 

впливає на цей процес.  

3. Змішування двох рідин найчастіше супроводжується ендотермічним ефектом, тому з 

підвищенням температури взаємна розчинність збільшується.  

4. Якщо у двофазну систему, що складається з рідин, які не розчиняються одна в одній, 

внести будь-яку третю речовину, що в них розчиняється, то вона розподіляється в обох фазах 

відповідно до її розчинності в кожній з них. Відношення концентрації цієї речовини в 

розчинниках А і В називається коефіцієнтом розподілу: К = СА/СВ (закон розподілу Нернста ).  

5. Розчинність багатьох рідин одна в одній значно зменшується в присутності солей і 

деяких інших речовин (ефект висолювання).  

 

Розчинність твердих речовин у рідинах 

Під час розчинення твердої речовини в рідині мають місце такі особливості:  

1. Розчинність твердих речовин у рідині визначається природою розчинника і речовини, 

що розчиняється. Полярні розчинники добре розчиняють тверді полярні речовини і погано – 

неполярні.  

2. Розчинення більшості твердих тіл супроводжується охолодженням системи, тому з 

підвищенням температури збільшується.  

 

Способи вираження концентрації розчинів 

Уміст речовини у розчині виражають за допомогою розмірних величин - концентрацій та 

безрозмірних величин - часток. Концентрацією називається кількість розчиненої речовини, що 

міститься в одиниці об’єму або маси розчину або розчинника. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке масова частка?  

2. Як обчислити фактор еквівалентності солі (навести приклад)?  

3. Розрахувати наважку для приготування 2 л розчину калій гідроксиду із масовою 

часткою 2%. 

4. Для чого використовується бюретка в хімічному аналізі? 

 


