
 

 

 شیمیایی حالل تعریف

به مایعی که برای حل یک ماده   ) Solvent : در لفظ انگلیسی(  )در شیمی  ( حالل شیمیایی  

استفاده می شود, گفته می شود و اصطالحی است که عمدتا در زمینه مهندسی استفاده می 

ت. در شیمی و زیست اشک چشمان شما محلول آب و نمک و شهد گلها محلول آب و شکر اس  .شود

تشکیل شده است و به عنوان  ماده حل شده و یک حالل شیمیایی شناسی ، یک محلول از یک

 .است غلظت باالتر تعریف ، حالل , جزیی با

یک محلول معموالً مایع است. آلیاژهای فلزی نمونه هایی از محلول های جامد هستند. برای تولید 

ولید کنندگان کروم مذاب را به فوالد مذاب اضافه می کنند و فوالد ضد زنگ ، به عنوان مثال ، ت

اجازه می دهند مخلوط سرد شود. در مورد فوالد ضد زنگ ، غلظت فوالد بیشتر است ، بنابراین فوالد 

 .حالل است و کروم محلول است
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 محلول در حالل حل می شود

 یک فرآیند انحالل .یا همان محلول باشد ماده حل شده باید حاوی یک حالل شیمیایی یک

است که به موجب آن مولکول های حالل ، محلول های حل شده را حل کرده و  الکترواستاتیکی

آنها را مجبور به جدا شدن می کنند. محلول یک سوسپانسیون یا امولسیون نیست ، که مایعی است 

که حاوی ذرات حل نشده باشد. کلمه دیگری برای آن نوع مخلوط کلوئید است. به این دلیل که 

 .جیم و حل نشده هستند ، به آنها مخلوط ظاهری ابری یا شیری می بخشدذرات ح

  

 .کلیک کنید ۴۰۲قیمت حالل  و ۴۰۲معرفی حالل  جهت مشاهده

  

 

  

 انواع حالل و حل شونده
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 غیر قطبی حالل های قطبی و حالل های

از آشنا ترین و بهترین حالل ها در جهان است. دلیل حاللیت آب, قطبیت باالی مولکول آب  آب

است. مکانیسم حل شدن امالح در مورد همه حاللهای قطبی مشابه ، مانند متانول ، اعمال می شود. 

شکل مولکول به آن انتهای مشخص و مثبت و منفی می دهد و توانایی تعامل الکترواستاتیکی با 

 .کول های امالح قطبی را داردمول

مولکول های آب جذب مولکول های امالح با بار الکتریکی می شوند. امالح در صورتی حل می شوند 

که جاذبه آنقدر قوی باشد که بتواند مولکول های امالح را از هم جدا کرده و به طور مساوی توزیع 

ند مانند چربی ها ، روغن ها و گریس کند. امالحی که در آب حل نمی شوند, امالح غیر قطبی هست

 .ها . در بهترین حالت ، آنها یک امولسیون ایجاد می کنند

 

مانند تتراکلرید کربن و بنزن نیز با جذب الکترواستاتیک ، امالح را حل می  حالل های غیر قطبی

کنند. الکترونهای حالل در یک طرف مولکول گروه بندی میشوند و به همان نسبت بزرگ و 

ولکولهای امالح غیر قطبی را جذب می کنند. به این ترتیب چربی ها و روغن ها که در آب حل م

 .نمی شوند ، در حالل های غیر قطبی حل می شوند

 

 حاللهای آلی و معدنی

حاللهای  .عالوه بر قطبیت ، شیمی دانان حاللها را از نظر ترکیب شیمیایی دسته بندی می کنند

آنهایی ) حاللهای آلی .یاک نمونه ای از آنها هستند ، حاوی کربن نیستند، که آب و آمون غیر آلی

 .که حاوی کربن هستند( می توانند اکسیژن شوند ، به این معنی که آنها اکسیژن دارند

به عنوان مثال الکل ها ، کتون ها و اترهای گلیکول است. حالل های هیدروکربن فقط حاوی 

هیدروژن و کربن هستند. بنزین ، بنزن ، تولوئن و هگزان برخی از این مثالها هستند. سرانجام ، 

  .(I) یا ید (Br) ، برم (F) ، فلوئور (Cl) حالل های هالوژنه حاوی یکی از هالوژن ها هستند: کلر

 



 

 

برخی از نمونه های حالل های هالوژنه  (CFC) تتراکلرید کربن ، کلروفرم و کلروفلوئورکربن ها

 .هستند

  

 

 

 رنگ مبتنی بر حالل شیمیایی

در دنیای فناوری رنگ ، تقریباً با بی دقتی دور می زند. از نظر فنی ، همه رنگها حاوی  "حالل" کلمه

 ل ، وقتی تکنسین های رنگ یک رنگ راحالل یک ماده اصلی است. با این حا -یک حالل هستند 

می نامند ، آنها در مورد رنگی صحبت می کنند که آب ندارد. احتماال دارای سقز یا  "پایه حالل"

هر یک از تعدادی دیگر از حاللهای آلی باشد ، از جمله تولوئن ، زایلن یا ارواح معدنی. طبق این زبان 

ل ، یک رنگ با پایه آب است ، حتی اگر آب احتمااًل غیر دقیق ، نقطه مقابل یک رنگ با پایه حال

 .بهترین حالل در جهان باشد

  

 



 

 

 

 

  

 جدول قطبیت حالل ها

  

 



 

  

  

 

قیمت  و کیفیت بی نظیر با حالل شیمیایی و انواع حالل فروشنده شرکت فرایند انرژی

 .می باشد رقابتی

 تماس فرایند انرژی ما در شرکتبا کارشناسان  خرید حالل و خرید حالل شیمیایی جهت

 .بگیرید
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