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होमी भाभा ववज्ञान णशक्षण कें द्र, टाटा मूलभूत सां शोधन सांस्था, मुां बई 

 

दसुऱ्या द्रावणाची मावहत असलेली / ज्ञात सां हती आणण आकारमान वापरून पवहल्या द्रावणाची सां हती 

मोजण्यासाठी शाळेत णशकवला जाणारा साधा सोपा प्रयोग म्हणजे अनुमापन. ब्युरेटमध्ये ज्ञात सां हतीचे 

द्रावण घेऊन आणण वपपटेच्या सहाय्याने मावहत नसलले्या सां हतीच्या द्रावणाचे ववणशष्ट प्रमाण 

शां कुपात्रात घेऊन पारांपररक पद्धतीनसुार हा प्रयोग केला जातो. 

 

उदाहरणार्थ, शां कुपात्रात आम्लारीचे द्रावण असल्यास आणण त्या पात्रामधे्य आम्ल टाकल्यास अणभवक्रया 

सुरू होते. दशथकामुळे आम्लारीला एक ववणशष्ट रांग येत असतो. पात्रामधे्य आम्ल ओतल्यावर लगेच 

आम्लारीची आम्लाद्वारे उदाणसनीकरण अणभवक्रया होऊ लागते आणण त्यामुळे द्रावणाच्या सामूची (pH) 

वकां मत कमी होऊ लागते. जवे्हा आम्लारी आम्लाद्वारा उदासीन होत ेतेव्हा पात्रातील द्रावणाचा रांग 

बदलतो, तो आम्लारीचे सां पूणथ उदाणसनीकरण दशथववतो, याला अांवतम वबांद ूम्हणून सां बोधल ेजाते. 

 

प्रयोग करण्याच्या प्रमाणणत पद्धतीमधे्य वपपेटमधे्य 10 वम.ली. आम्लारी / अल्कली आणण ब्यरेुटमध्य े

10 वम.ली. आम्ल घेतले जाते. ठराववक अशा 40 ववद्यार्थ्ाांच्या वगाथमधे्य, जर सवाांनी प्रयोग करण े

आवश्यक असले, तर सुमारे 500 वम.ली. आम्ल आणण 500 वम.ली. आम्लारी / अल्कली द्रावणाांची 

आवश्यकता असत े(हाताळणी करताना होणारा काही अपव्यय आणण काही वळेा प्रयोगाांची पुनरावृत्ती 

याांसाठी योग्य अांदाज घेऊन तेवढे जास्तीचे द्रावण जवळ असाव)े. खरे तर शालेय स्तरावर वापरल े

जाणारे आम्ल वकां वा आम्लारी / अल्कली द्रावणे सां हती तीव्र असणारे नसतात, त्यामुळे एका वगाथपुरत े

लागणारे आम्ल वकां वा आम्लारी एकूण फारच कमी प्रमाणात ( दहापट कमी प्रमाणात ) लागते. 

परांत ुवकतीही प्रमाण / मात्रा असली तरीही आम्ल, अल्कली / आम्लारी वकां वा क्षाराांचा योग्यप्रकारे 

वनपटारा करावा लागतो आणण तसेच कच्चामाल खरेदी करणे हा आणर्थक भार णशक्षण सांस्थाांवर 

असतोच. म्हणून कच्च्या मालाचे (वापरायच्या गरजेच्या वस्तूां चे)  प्रमाण 10 वकां वा 100 च्या गुणकान े

(factor) कमी करण ेशक्य आहे काय?  

 

होय. णशक्षकाांनी सूक्ष्म रसायनशास्त्र (मायक्रोकेवमस्ट्री) ववकणसत केल ेआहे. णजर्े रसायनाांच्या जास्त 

वम.ली.च्या प्रमाणाऐवजी काही वम.ली. च्या केवळ दहा पट कमी माते्रचा वापर केला जातो, त्यामळेु 

रसायनाांचा वापर 100 च्या पटीने कमी होतो. तसेच, अशा सूक्ष्म रसायनशास्त्राच्या प्रयोगाांमधे्य 



वापरल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म वपपेट / मायक्रोवपपेट महाग असू शकतात आणण वापरलेल्या मायक्रोवपपटेची 

/ सूक्ष्म वपपेटची मखुाकडील टोके इतर पदार्ाांच्या सरवमसळीने खराब होण्याची शक्यता असल्यान ेत े

परत वापरता यते नाहीत. अशाप्रकारे महागड्या मायक्रोवपपेट, सां शोधन स्तरावरील प्रयोगाांसाठी 

अवतशय योग्य आहेत. परांतु शालेय स्तरावरील प्रयोगाांसाठी, खाली दाखवल्याप्रमाणे, साधी वपचकारी 

(णसररांज) आपण वापरू शकतो. 

 

होमी भाभा ववज्ञान णशक्षण कें द्र (HBCSE) यरे्े औषधी भाांडारामध्य ेअगदी सहज आणण स्वस्तात 

उपलब्ध होणारी 1 वम.ली. ची णसरी ांज वापरून अनुमापन करण्याचे तांत्र आम्ही ववकणसत केल ेआहे. 

यात रासायवनक द्रव्याांच्या वापरामध्ये होणारी कपात ही 100 च्या पटीत नसून 10 च्या पटीत आहे. 

तसेच, वपपेट वकां वा बु्यरेटच्या तुलनते 1 वम.ली.ची णसरी ांज वापरण्याचा खचथ कमीत कमी 100 च्या 

पटीने कमी आहे. काचेच्या वपपेटची आणण बु्यरेटची ठराववक वकां मत 200 - 400 रुपय,े तर 

मायक्रोवपपेटची वकां मत 2100 रुपये (यात वपपेटच्या टोकाांची वकां मत समाववष्ट नाही) आहे. तर, 1 

वकां वा 2 वम.ली. णसरी ांजची वकां मत फक्त 4 त े13 रुपयाांच्या दरम्यान अस ूशकत े(काचेच्या णसरी ांजची 

वकां मत र्ोडी जास्त आहे). फक्त यामधे्य घ्यावयाची खबरदारी म्हणजे णसररांज सोबत असलेल्या सुया 

योग्यप्रकारे वनकाली काढाव्या लागतात. सुयाांची योग्य प्रकारे ववले्हवाट करावी लागते. त्याांची 

योग्यप्रकारे ववले्हवाट लावण्यासाठी अनके तांत्र उपलब्ध आहेत. 

 

1 वम.ली. काचेच्या णसरी ांजचा वापर करून अनुमापनाच्या व्यवहायथतेची चाचणी घेण्यासाठी हा प्रयोग 

केला गेला. जवे्हा सां हत द्रावणे वापरली जातात, तवे्हा प्लाणस्ट्कच्या णसरी ांज सावधवगरीने वापरल्या 

पावहजते कारण कधीकधी त्या द्रावणासोबत रासायननक अणभवक्रया घडवून आण ू शकतात. 

प्लाणस्ट्कच्या णसरी ांज कोणत्या रसायनाांसाठी कधी वापरायच्या हे ठरवणे णशक्षकाांच्या अनुभवावर 

अवलांबून आहे. 

तीव्र आम्ल आणण तीव्र आम्लारी यादरम्यान एक प्रमाणणत प्रयोग केला गेला. 

उदे्दश : वदलेल्या सोवडयम हायडरॉक्साईड ( NaOH ) द्रावणाची सां हती ववरल केलेल्या हायडरोक्लोररक 

आम्लाच्या (HCl) प्रमाणणत द्रावणा ववरुद्ध अनुमापनाद्वारे वनणित करणे. 

णसद्धाांत / तत्त्व / मीमाांसा : 

तीव्र आम्लाच्या तीव्र आम्लारीसोबतच्या अनुमापनामधे्य आम्ल आणण आम्लारीचे प्रमाण अांवतम वबांदवूर 

रासायवनकदृष्ट्या सममलू्य होते आणण तवे्हा त्या रासायवनक अणभवक्रयेला उदाणसनीकरण अणभवक्रया 

म्हणतात. अांवतम वबांदजूवळ द्रावणाच्या सामू (pH) मधे्य अचानक बदल होतो. अांवतम वबांद ू

वमळाल्यानांतर अगदी र्ोड्या प्रमाणात आम्लारी / आम्ल द्रावणामधे्य टाकल्यास द्रावण अनुक्रम े

वकां णचत आम्लारीधमी वकां वा आम्लधमी होते. हायडरोक्लोररक आम्ल (तीव्र आम्ल) आणण सोवडयम 

हायडरॉक्साइड (तीव्र आम्लारी) दरम्यानच्या अनुमापनामधे्य पुढील अणभवक्रया घडते:  



NaOH + HCl ~ NaCl + H2O 

या अनुमापनामध्ये वफनॉल्फर्ेणलन (HPh) दशथक म्हणून वापरला जातो. शां कुपात्रात वफनॉल्फर्णेलन 

चे 2 वकां वा 3 र्ेंब टाकले गेले. 

 

आवश्यक असलेले घटकपदार्थ / सावहत्य: 

A) द्रावण तयार करण्यासाठी : सोवडयम हायडरॉक्साइडच्या लहान लहान गोळ्या (नकां वा बारीक 

पावडर), सां हत हायडरोक्लोररक आम्ल, ऊर्ध्थपावतत पाणी, मोजपाते्र (10 वम.ली. ते 100 वम.ली. 

ची), पदार्ाथचे वस्तुमान मोजण्यासाठी वजन काटा, ढवळणी, चां चुपात्र (लहान, मोठे). 

 

B) अनुमापनासाठी: ब्युरेट (25 वम.ली.), वपपटे (25 वम.ली.), ब्यरेुट सँ्ट्ड, शां कुपात्र, नरसाळे, 

मोजपात्र (10 वम.ली.), वफनॉल्फर्णेलन (दशथक), णसरी ांज (1 वम.ली., 5 वम.ली., 10 वम.ली.) 

 

कृती :  

A) NaOH आणण HCl चे द्रावण कशाप्रकारे बनवले गेले ? 

0.1 M NaOH चे द्रावण तयार करण्यासाठी, 4.0 गॅ्रम NaOH (लहान वकां वा पातळ तुकडे / 

गोळ्या) ऊर्ध्थपावतत पाण्यात ववरघळवल े गेल े आणण त्यानांतर 1 णलटर प्रमाणाचे द्रावण तयार 

करण्यासाठी त्यात अवतररक्त पाणी टाकले गेले. द्रावण 1 णलटरच्या प्रमाणणत पात्रात तयार केले गले े

होते. त्यानांतर अनुमापनासाठी त्या द्रावणातील 10 वम.ली. शां कुपात्रात घतेले गेले. 

0.9 M HCl चे द्रावण तयार करण्यासाठी, सां हत (37%) HCl चे 16.0 वम.ली. वपपेटमधे्य 

मोजून घतेले आणण ते ऊर्ध्थपवतत पाण्यात नमसळून ववरल केले गेले. त्यानांतर 1 णलटर प्रमाणाचे द्रावण 

तयार करण्यासाठी त्यात हवे तेवढे अवतररक्त पाणी वाढवत नेल े(1 णलटरच्या प्रमाणणत पात्रात). त्या 

HCl द्रावणातील 25 वम.ली. ब्युरेटमध्य ेघेतले गेले. 

V1 × 12 = 1000 × 0.19 ~ V1 = 190/ 12 = 15.8 ~16 वम.ली. 

सां हत HCl चे द्रावण 16 वम.ली. पाण्यात वमसळवले गेले जेणेकरून 0.19 M च्या रेणुतेसह 1000 

वम.ली. आकारमानाचे द्रावण तयार झाले. 

 

B) सोवडयम हायडरॉक्साइड आणण हायडरोक् लोररक आम्लाच्या द्रावणाांचे प्रमाणणत पद्धतीद्वारे अनुमापन: 

पद्धत क्र. - 1: 

I) ब्युरेट ऊर्ध्थपावतत पाण्याने चाांगली धुऊन स्वच्छ करा आणण नांतर 0.19 M HCl द्रावणान े

ववसळून घ्या (ब्युरेटमध्ये जे द्रावण घ्यावयाचे आहे, त्याच द्रावणाने ब्यरेुट नहेमी ववसळून धुऊन 

घ्यावी). ब्युरेट सॅ्ट्न्डवरील णचमट्यात उभी लावा. 



II) नरसाळ्याद्वारे ब्यरेुटवरील '0' खुणेपयांत द्रावण भरून घ्या (अनुमापनाच्या कृतीनुसार ज्ञात सां हतीचे 

द्रावण नेहमीच ब्युरेट मधे्य घ्यावे). 

III) ब्युरेटच्या मखुावाटे (खालील) जोरदारपणे द्रावण सोडून त्यामधे्य अडकललेी हवा बाहेर काढून 

टाका. 

IV) ब्यरेुटवरील सुरुवातीच्या वाचनाची नोांद करण्यापूवी नरसाळे काढून टाका. तसेच, वाचनाची नोांद 

करत असताना ब्यरेुटच्या मखुावाटे (खालील) एकही र्ेंब लटकत नाही ना याची खात्री करून घ्या. 

V) द्रावणाच्या नीचतम वक्रतेच्या स्तराकडे नीट लक्ष ठेवून सुरुवातीच्या वाचनाची नोांद करा. 

VI) वपपेटद्वारे सोवडयम हायडरॉक्साइडचे 10 वम.ली. द्रावण स्वच्छ आणण कोरड्या शां कुपात्रात काढून 

घ्या. वपपटेद्वारे द्रवपदार्थ बाहेर काढण्यापूवी, ज्या द्रवपदार्ाथचे मोजमाप करायचे आहे त्याच द्रवाने 

स्वच्छ आणण कोरडी असललेी वपपटे नेहमीच ववसळून घ्या. (हीच कृती 10 वम.ली. च्या मोजपात्रासाठी 

देखील करा). 

VII) शां कुपात्रात वफनॉल्फर्ेलीन चे 2 त े3 र्ेंब टाका, द्रावण गुलाबी होईल. जोपयांत द्रावणाचा 

गुलाबी रांग पूणथपणे जात नाही (म्हणजेच द्रावण रांगहीन होत नाही) तोपयांत सोवडयम हायडरॉक्साइड 

द्रावणाचे आम्लाबरोबर अनमुापन करा. 

VIII) पुन्हा ब्यरेुटमधील द्रावणाच्या नीचतम वक्रतचे्या स्तराकडे नीट लक्ष द्या आणण अांवतम वाचन 

म्हणून त्याची नोांद करा. (नेहमी सवथ पारदशथक द्रावणाांसाठी वक्रतेच्या नीचतम स्तराची आणण सवथ 

रांगीत द्रावणासाठी वक्रतेच्या उच्चतम स्तराची नोांद घ्यावी). 

 IX) तीन सुसां गत वाचन ेवमळेपयांत वरील कृती पुन्हा करा. 

 

वनरीक्षण सारणी - 1: 

प्रमाणणत पद्धतीद्वारे अनुमापन: 

 1 ला प्रयत्न 2 रा प्रयत्न 3 रा प्रयत्न 

अनुमापनासाठी NaOH 

द्रावणाचे लागणारे 

आकारमान 

10 वम.ली. 10 वम.ली. 10 वम.ली. 

नमसळत गलेेल्या HCl 

द्रावणाचे आकारमान 

4.2 वम.ली. 4.1 वम.ली. 4.2 वम.ली. 

 

पद्धत क्र. - 2: 

सोवडयम हायडरॉक्साइड आणण हायडरोक्लोरीक आम्लाच्या द्रावणाांचे 1 वम.ली. णसरी ांजच्या (1 वम.ली. 

णसरी ांजचा लघुत्तम गणनाांक 0.01 आहे) पद्धतीद्वारे अनमुापन. 1 वम.ली. च्या णसरी ांज सोबत 



वरीलप्रमाणे अनुमापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. णसरी ांज ववसळण्याची आणण स्वच्छ करण्याची वक्रया 

बु्यरेट वकां वा वपपेट सारखीच आहे. 

वापरलेल्या णसरी ांजच्या प्रवतमा या लखेाच्या शेवटी पाहता येतील. 

I) 1 वम.ली. च्या स्वच्छ आणण कोरड्या असणाऱ्या 2 णसरी ांज (प्लाणस्ट्क) घ्या. 

II) पवहल्या णसरी ांजमध्य े1 वम.ली. खुणेपयांत हायडरोक्लोरीक आम्लाचे द्रावण भरा. (अनमुापनाच्या 

कृवतनुसार, ज्ञात सां हतीचे द्रावण पवहल्या णसरी ांज मधे्य घेतले जाते.) 

III) हवेचा बुडबुडा (दाबामुळे आत तयार झाललेा) असल्यास काढून टाका. 

IV) दसुऱ्या 1 वम.ली. णसरी ांजचा वापर करून 1 वम.ली. सोवडअम हायडरॉक्साइड द्रावण स्वच्छ आणण 

कोरड्या अशा लहान चां चुपात्रात ओतून घ्या. (लहान चां चुपात्राऐवजी प्लाणस्ट्कचे पारदशी गोलाकार 

पात्र वापरा). 

V) लहान चां चुपात्रात वफनोल्फर्ेलीन दशथकाचा एक र्ेंब टाका आणण द्रावण गलुाबी झाल्याची खात्री 

करून घ्या. आवश्यक असल्यास, वफनोल्फर्ेलीनचा आणखी एक र्ेंब टाकावा. जोपयांत द्रावणाचा 

गुलाबी रांग पूणथपणे जाऊन द्रावण रांगहीन होत नाही, तोपयांत सोवडयम हायडरॉक्साइड द्रावणाचे 

आम्लाबरोबर अनुमापन करा. णसरी ांजवरील वाचनाची नोांद करा आणण अांवतम वबांदपूयांत पोहोचण्यासाठी 

आवश्यक असणारे आकारमान वनणित करा. 

VI) तीन ससुां गत वाचने वमळेपयांत वरील कृती पुन्हा करा. 

अशा पद्धतीने प्रयोगाचा योग्य तो वनष्कषथ वमळाला. 

 

वनरीक्षण सारणी - 2: 

1 वम.ली. च्या णसरी ांजद्वारा अनुमापन: 

 1 ला प्रयत्न 2 रा प्रयत्न 3 रा प्रयत्न 

अनुमापनासाठी NaOH 

द्रावणाचे लागणारे 

आकारमान 

1 वम.ली. 1 वम.ली. 1 वम.ली. 

वमळवत / टाकत गेलेल्या 

HCl द्रावणाचे आकारमान 

0.41 वम.ली. 0.41 वम.ली. 0.42 वम.ली. 

 

वनष्कषथ : प्रयोगावरील आधारभतू मावहतीच्या दोन्ही सारण्याांवरून हे स्पष्ट होते की आम्ल आणण 

आम्लारीच्या द्रावणाचे प्रमाण दहा (10) पट कमी करूनही हा प्रयोग केला जाऊ शकतो. वतर्े वपपेट 

आणण बु्यरेट काचेच्या पातळ णभांती ांनी / पातळ पृष्ठभागापासून बनवल्या जातात आणण म्हणूनच 

शाळेतील मलुाांकडून / ववद्यार्थ्ाांकडून त े फुटण्याची शक्यता जास्त असत.े तसेच, णसररांजच्या 

सवथसाधारण रचनेमळेु त्या फुटण्याची / तटुण्याची शक्यता कमी असते. 



 


