
सोडाममिंट गोळीच्या नमुन्यामध्ये समामिष्ट असलेल्या सोमडअम बायकाबोनेटची 

(खाण्याचा सोडा) पडताळणी / चाचणी 

( डॉ. चचत्रा जोशी द्वारा) 

 

उदे्दश : मिलेल्या (ठरामिक) सोडाममिंट गोळीच्या नमनु्यामध्य े समामिष्ट असलेल्या सोमडअम 

बायकाबोनेटची मात्रा मकती त्याचे प्रमाण काढा. 

 

चसद्ािंत / मीमािंसा :  

सोडाममिंट गोळीत सोमडअम बायकाबोनटे असते, ज ेसौम्य आम्लारी आहे आचण त्यामुळे सोडाममिंट 

गोळीचा उपयोग 'आम्लरोधी' म्हणनू केला जातो. गोळीमध्ये असलेले सोमडअम बायकाबोनेटचे प्रमाण 

अनुमापनी पृथक्करण करून काढता आले पामहजे. यालाच आम्ल-आम्लारी अनुमापन म्हणतात. 

हायडरोक्लोररक आम्ल सोमडअम बायकाबोनेटचे पुढीलप्रमाणे उिासीनीकरण करते, 

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 ↑ 

या अनुमापनामधे्य उिाचसनीकरण मबिंि ूकाढण्यासाठी ममथील ऑरेंज या िशशकाचा उपयोग केला आहे. 

मिलले्या गोळीच्या नमुन्यातील NaHCO3 चे प्रमाण पुढील सिं बिं धाचा िापर करून काढता येईल; 

 1 M 1000 से.मी.3 HCl = 84 गॅ्रम मनजशल NaHCO3. 

 

अनुमापनी पृथक्करण: अनुमापनी पृथक्करण हे एक तिंत्र आहे ज े द्रािणातील पिाथाशचे प्रमाण 

पररणामकारक दृष्ट्या काढण्यासाठी आकारमानािंच्या मोजमापाचा उपयोग करते. िोन मकिं िा अचधक 

प्रकारािंमधील कोणत्याही अचिमियेत, अचिमिया समीकरण हे अचिमियाकारक प्रकारािंचे सूत्रममतीय 

गुणोत्तर िशशमिते. म्हणनूच, जर एखाद्या द्रािणाची सिं हती मामहत असेल तर, इतरािंची सिं हती िापरलले्या 

द्रावणाच्या आकारमानािरून मनचित केली जाऊ शकते. 

 

सक्सिमनक आम्लाचा (C4H6O4, मोलार िस्तुमान 118 गॅ्रम / मोल ) िापर आम्लारी / अल्कली 

(NaOH) प्रमाचणत करण्यासाठी केला जातो (आम्लारीच े पृथक्करण करून त्याचे मिचशष्ट मान 

ठरिण्यासाठी केला जातो.) 

 

सक्सिमनक आम्ल हे स्थायू रूपातील क्सस्थर असे काबशनी आम्ल आहे, त्याचे ज्ञात मोलार द्रािण अगिी 

सहज तयार करता यतेे. प्रमाचणत अल्कली / आम्लारीचा (NaOH) उपयोग करून इतर आम्ल 

(उदा. HCl) प्रमाचणत केले जाऊ शकते. 1M 1000 से.मी.3 HCl = 84 गॅ्रम मनजशल NaHCO3 

हा सिं बिं ध मिलेला असल्यान,े HCl चे प्रमाणीकरण काळजीपूिशक आचण अचूकपणे केले जात.े 

 



आिश्यक सामहत्य : 

अ. ि. उपकरणाचे मकिं िा रसायनाचे नाि राचश / प्रमाण 

1 HCl द्रािण 100 से.मी.3 

2 0.1M NaOH (अिंिाजे) 100 से.मी.3 

3 सोडममिंट गोळ्या 3 

4 मिनोल्फथेचलन िशशक 1 छोटी / लहान िशशकाची 

बाटली 

5 ममचथल ऑरेंज िशशक 1 छोटी / लहान िशशकाची 

बाटली 

6 उर्ध्शपामतत पाणी (DW) 1 बाटली 

7 ब्युरेट ( 25 से.मी.3) 2 (B आचण A) 

8 चसरी िंज (10 से.मी.3) 3 (N, H आचण S) 

9 अनुमापन पाते्र (100 से.मी.3) 1 (s) 

10 चिं चुपात्र (100 से.मी.3) 1 (s) 

11 शिं कूपात्र / पात्र े 3 

12 ढिळणी 1 

13 डरॉपर 1 

14 नरसाळे 2 

15 0.05 M साक्सिनीक आम्ल द्रािण 100 से.मी3 

 

कृती :  

A) सोडाममिंट द्रािण तयार करणे: 

िेण्यात आलले्या 3 सोडाममिंटच्या गोळ्या 'N' चिं चुपात्रात घ्या. त्या गोळ्यािंच्या पािडरमध्ये अिंिाजे 20 

सें.मी.3 उर्ध्शपामतत पाणी घ्या आचण त ेपूणशपणे मिरघळण्यासाठी चािंगल्या प्रकारे ढिळा. (पूणशपण ेन 

मिरघळल्यास द्रािण मकिं चचत गढूळ मिसत राहील.). सुती कापडाद्वारे हे द्रािण गाळा. न मिरघळलेला 

गोळीचा िाग काढून टाकण्यासाठी कापसू लावलेले नरसाळे वापरा). गाळून घतेलेले द्रावण आचण 

चिं चुपात्र 'H' चे क्षालन (washings) 100 से.मी.3 'S' चिं चुपात्रात गोळा करा. 100 से.मी.3 'S' 

प्रमाचणत अनुमापनी पात्रात गाळीत पररणाम दृष्ट्या ओतून घेऊन (transfer), द्रािणाचे आकारमान 

100 से.मी. बनिण्यासाठी अनुमापन पात्रािरील खुणेपयतं उर्ध्शपामतत पाणी भरा. (अचूकता 

येण्यासाठी गरज पडल्यास डरॉपरचा िापर करा). द्रािण एकचजनसी होण्यासाठी ढिळा. 

 



B) 0.1 M (अिंिाजे) NaOH द्रािणाचे प्रमाणीकरण: 

1) उर्ध्शपामतत पाण्याने ब्यरेूट B चािंगली धुिा. िेण्यात आलले्या 0.1 M (अिंिाजे) NaOH 

द्रािणाने चािंगली मिसळा आचण मग िरा. 

2) N चसरी िंजच्या सहाय्याने 100 से.मी.3 शिं कुपात्रात 10 से.मी.3 0.05 M सक्सिमनक 

आम्ल (द्रािण) काढून घ्या. त्यामधे्य मिनॉल्फथेचलन िशशकचे 2 थेंब टाका. 

3) ब्युरेटमध्ये पुरिण्यात आलेल्या NaOH द्रािणामिरुद् पात्रातील द्रािणाचे अनुमापन करा, 

हलका / मिकट गुलाबी रिंग येईपयंत सतत हलित राहा. 

4) क्सस्थर िाचन येण्यासाठी िरील कृती पुन्हा करा. 

5) तुमचे आललेे िाचन मनरीक्षण सारणी 1 मधे्य चलहा. 

 

मनरीक्षण सारणी 1 : 

0.05 M सक्सिनीक आम्लाचे NaOH द्रािणामिरुद् अनुमापन 

िाचन प्रायोमगक 

तत्त्वािर केलेले 

/ मागशिशी 

I II III ब्युरेटिरील 

क्सस्थर िाचन 

अिंमतम ______ 

त े

______ 

    

B से.मी.3 सुरुिातीचे 0.0 0.0 0.0 

िरक    

 

 

आकडेमोड : 

NaOH द्रािणाचे प्रमाणीकरण: 

M NaOH × V NaOH = M Succinic acid × V Succinic acid × 2 

(सक्सिनीक आम्ल हे मद्वक्षारकी / द्वीआम्लाररअिंकी असल्यामळेु) 

M NaOH = (0.05 × 10 × 2) ÷ B 

M NaOH = X M 

NaOH द्रािणाची अचूक रेणुता X M आहे. 

 

C) िेण्यात आलेल्या HCl ची अचूक रेणुता काढणे. 

1) X M NaOH द्रािणाने ब्युरेट B िरा. 

2) िेण्यात आलले्या HCl आम्लातील 10 से.मी.3 द्रािण H चसरी िंजच्या सहाय्याने 100 

से.मी.3 शिं कुपात्रात काढून घ्या. त्यामध्ये मिनॉल्फथेलीन िशशकाचे 2 थेंब टाका. 



3) ब्युरेटमधील X M NaOH द्रािणा मिरुद् पात्रातील द्रािणाचे अनुमापन करा, हलका 

/ मिकट गुलाबी रिंग येईपयंत सतत हलित राहा. 

4) क्सस्थर िाचन येण्यासाठी िरील कृती पुन्हा करा. 

5) तुमचे आललेे िाचन मनरीक्षण सारणी II मधे्य चलहा. 

 

मनरीक्षण सारणी II: 

X M NaOH द्रािणाचे HCl द्रािणा मिरुध्ि अनमुापन: 

िाचन प्रायोमगक 

तत्त्वािर केलेले 

/ मागशिशी 

I II III ब्युरेटिरील 

क्सस्थर िाचन 

अिंमतम ______ 

त े

______ 

    

 C से.मी.3 सुरुिातीचे 0.0 0.0 0.0 

िरक    

 

आकडेमोड : 

HCl द्रािणाचे प्रमाणीकरण: 

M HCl × V HCl = M NaOH × V NaOH 

M HCl = (X × C) ÷ 10 

M HCl = Y M 

HCl द्रािणाची अचूक रेणुता Y M आहे. 

 

D) सोडममिंट द्रािणाचे प्रमाचणत Y M HCl द्रािणाबरोबर अनुमापन: 

1) उर्ध्शपामतत पाण्यान ेब्युरेट (A) चािंगल्या प्रकारे धुिा. प्रमाचणत Y M HCl द्रािणान े

ब्युरेट A चािंगली मिसळा आचण िरा. 

2) 'S' पात्रामधे्य सोडाममिंट गोळीचे द्रािण घ्या. 

3) सोडाममिंट द्रािणातील 10 से.मी. द्रािण (S) चसरी िंजच्या सहाय्याने 100 से.मी.3 शिं कुपात्रात 

काढून घ्या. त्यामधे्य ममचथल ऑरेंज िशशकाचे 4 थेंब टाका. 

4) ब्युरेटमधील प्रमाचणत Y M HCl द्रािणामिरुद् पात्रातील द्रािणाचे अनुमापन करा, 

नारिंगी रिंग येईपयंत सतत हलित राहा. 

5) क्सस्थर िाचन येण्यासाठी कृती पुन्हा करा. 

6) तमुचे आलेल ेिाचन मनरीक्षण सारणी III मधे्य चलहा. 

मनरीक्षण सारणी III: 



सोडाममिंट द्रािणाचे Y M HCl द्रािणामिरुद् अनुमापन: 

िाचन प्रायोमगक 

तत्त्वािर केलेले 

/ मागशिशी 

I II III ब्युरेटिरील 

क्सस्थर िाचन 

अिंमतम ______ 

त े

______ 

    

  D से.मी.3 

 

सुरुिातीचे 0.0 0.0 0.0 

िरक    

 

आकडेमोड : 

सोडाममिंट गोळीच्या 10 से.मी.3 मिरल द्रािणात असलेले सोमडयम बायकाबोनेटचे (खाण्याचा सोडा) 

प्रमाण: 

पुढील सिं बिं धािंचा उपयोग करून.. 

1 M 1000 से.मी.3 HCl = 84 गॅ्रम मनजशल NaHCO3 

Y M D से.मी.3 HCl = (Y × D × 84) ÷ 1000 = Z गॅ्रम मनजशल NaHCO3 

सोडममिंट गोळीच्या 100 स.ेमी.3 मिरल द्रािणात 10 Z गॅ्रम मनजशल NaHCO3 असते. 

 

3 गोळ्या 100 से.मी.3 द्रािणामधे्य मिरघळल्यापासून, त्या 3 गोळ्यािंमधे्य 10 Z गॅ्रम मनजशल 

NaHCO3 समामिष्ट आहे. म्हणून एका सोडाममिंटच्या गोळीमधे्य सरासरी ( 10 Z ÷ 3 ) गॅ्रम मनजशल 

NaHCO3 असते. 

1) HCl ची मनचित / अचूक रेणुता _______ 

2) मिलेल्या नमनुा द्रािणामधे्य असलेल ेमनजशल NaHCO3 चे प्रमाण _______ गॅ्रम. 

3) मिलले्या एका सोडाममिंट गोळीच्या नमनु्यातील मनजशल NaHCO3 चे सरासरी प्रमाण ______ 

गॅ्रम. 

 

मनरीक्षण: 

I) िाग B चे िाचन (NaOH α सक्सिमनक आम्ल) = 12.5 से.मी.3 

II) िाग C चे िाचन (NaOH α HCl आम्ल) = 12.4 से.मी.3 

III) िाग D चे िाचन (HCl α NaHCO3) = 10.5 से.मी.3 

 

आकडेमोड : 

I) NaOH ची अचूक रेणुता 0.08 M आहे. 

II) HCl ची अचूक रेणुता 0.0992 M = 0.1 M आहे. 



III) 1 M 1000 से.मी.3 HCl = 84 गॅ्रम मनजशल NaHCO3 

0.1 M 10.5 से.मी.3 HCl = (0.1 × 10.5 × 84)/1000 = 0.0882 गॅ्रम. 

 

म्हणून 100 से.मी.3 सोडाममिंट द्रािणासाठीचे, NaHCO3 चे प्रमाण = 0.882 गॅ्रम. 

 

3 गोळ्यािंसाठीचे NaHCO3 चे प्रमाण = 0.882 गॅ्रम. 

एका गोळीसाठी, NaHCO3 चे प्रमाण = 0.882/3 = 0.294 गॅ्रम. 

 

सोडाममिंट गोळीच्या नमुन्यामधील NaHCO3 चे प्रमाण 0.300 गॅ्रम आहे. 

 


