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 :محلول بافر

(Buffer solution)   یک هحلَل اعت کِ اس یک اعیذ ضعیف ٍ ًوک آى یب یک ثبس ضعیف ٍ ًوک آى

هحلَل را حتی در صَرت افشٍدى اًذکی ثبس یب اعیذ را دارًذ  pH عبختِ هی ؽَد.هحلَل ّبی ثبفز تَاًبیی حفظ

تب حذی هقبٍهت هی کٌٌذ. یعٌی اگز  pH .هحلَل ّبی ثبفز )تبهپَى( هحلَل ّبیی ّغتٌذ کِ در ثزاثز تغییزات

 .ایي هحلَل ّب تغییز هحغَعی ًوی کٌذ pHچٌذ قطزُ اعیذ یب ثبس ثِ آى اضبفِ ؽَد، 

 :ظرفیت بافری

ظزفیت  آى تغییز هحغَعی ًکٌذ ، pH حذاکثز هقذاری کِ اس یک اعیذ یب ثبس هی تَاى ثِ یک ثبفز اضبفِ کزد ٍ

 .یي ظزفیت را تؾزیح خَاّین کزدثبفز گفتِ هی ؽَد. در اداهِ هصبحجِ ا

 محلول های بافر نمکی

فیشیَلَصیکی عبختِ ؽذُ  pH هحلَل ّبی ثبفز ًوکی، هحلَل ّبیی ّغتٌذ کِ ثب غلظت ّبی هؾخص ًوکی ٍ

کِ ثِ صَرت تٌْب ٍ یب ثب هخلَطی اس عبیز هعزف ّب ثزای ؽغتؾَی ثبفت ّب ٍ علَل ّب ثِ کبر هی رًٍذ. ایي 

ل عذین، پتبعین، کلغین، هٌیشین ٍ کلزایذ ّغتٌذ کِ ثزای علَلْب هحیط آثی ثِ ّوزاُ یَى هحلَل ّب عوذتبً ؽبه

 .فیشیَلَصیک ٍ فؾبر اعوشی را حفظ هی ًوبیٌذ pHّبی غیز آلی را فزاّن ًوَدُ ٍ در عیي حبل

ط فیشیَلَصیک ٍ تعبدل اعوشی در یک هحیط ٍ فزاّن ًوَدى هحی pH ثٌبثزایي ًقؼ اصلی هحلَل ًوکی، حفظ

آثی ثِ ّوزاُ یَى ّبی غیز آلی ثزای علَل ّب ثَدُ کِ ثِ عٌَاى یک فبکتَر اصلی اس یک قزى پیؼ تب کٌَى 

 .هَرد تَخِ اعت

 :تهیه محلول بافر

هحلَل ّبی ثبفز هتؾکل اس یک اعیذ ضعیف ٍ ًوک آى ٍ یب یک ثبس صعیف ٍ ًوک آى ّغتٌذ اس خولِ ایي 

 : تزکیجبت

CH3COOH , CH3COONa 
HF , KF 
NH4OH , NH4Cl 
KH2PO4 , K2HPO4 
کبتیَى ًوک تبثیزی در عولکزد ثبفز ًذارد یب ثِ سثبى عبدُ تز در تزکیت ثی خبصیت اعت ثٌبثزایي ثبفزّب را 

 :هیتَاى ثِ صَرت سیز ًوبیؼ دارد

-CH3COOH , CH3COO 
 : ی ثغبسًذآًیَى ّبیی کِ خبصیت آهفَتزی دارًذ ًیش هیتَاًٌذ ثب ثبس هشدٍج خَد یک هحلَل ثبفز

-H2PO4- ,HPO42 
-HCO3- , CO32 
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 : عملکرد بافر

در یک هحلَل ثبفز تفکیک اعیذ ثِ حبلت تعبدل رعیذُ ًٍوک آى ًیش ثِ طَر کبهل یًَیذُ هی ؽَد چٌبًچِ ثِ 

حبصل اس تفکیک اعیذ تعبدل را دچبر آؽفتگی هیکٌذ تعبدل  H+ ایي هخلَط تعبدلی اعیذ اضبفِ کٌین یَى

حزکت هیکٌذ در ایي ثیي ًوک اعیذ ضعیف تبهیي  HA یِ در خْت هصزف ایي یَى ثَتَلیذطجق اصل لَؽبتل

 . ثِ اعیذ اعت A- ثزای تجذیل یَىA- کٌٌذُ هٌجع فزاٍاى یَى ّبی

ثِ ؽکل آة خبرج هی گزدد یعٌی  H+حبصل اس تفکیک ثبس ثب یَى OH- ٍقتی ثِ ایي ثبفز ثبس اضبفِ کٌین یَى

ؽذُ ٍخبرج هیؾَد  H +ٍارد هی ؽَد ٍاس طزف دیگز خذة OH– یک طزف یَىٍقتی ثبس اضبفِ هیکٌین اس 

 کبفی ثزای خٌثی کزدى توبهی ثبس فزاّن کٌذ H+ اعیذ ًیش ّزچِ ثیؾتز تفکیک هیؾَد تب

pH بافر : 

 هیگَیٌذ ثبخ ّغل –ثبفز ّب را هی تَاى هطبثق فزهَل سیز تعییي کزد ثِ ایي راثطِ راثطِ ٌّذرعي 

pH = pKa + log(A-/HA) 
 ثزاثزPH ثزاثز ثبؽذ HA ثب غلظت اعیذ A- ثز اعبط ایي راثطِ هؾخص اعت کِ ّزگبُ غلظت ًوک یبیَى

pKa هیؾَد 

 : ظرفیت بافر

اگزچِ ثبفز ّب در هقبثل افشایؼ اعیذ یب ثبس هقبٍهت هیکٌٌذ ٍلی ّز ثبفز ظزفیت هعیٌی داؽتِ ٍ ثیؾتز اس آى 

اعت  ۱:۱ًذارد هعوَال ثبفز ّبیی کِ ًغجت غلظت اعیذ ًٍوک در اى  PH هت در هقبثل تغییزیبرای هقبٍ

 ثیؾتزیي ظزفیت دارًذ

 : روشهای تهیه بافر

 رٍػ هی تَاى هحلَل ّبی ثبفزی را تْیِ کزد 6ثِ 

 اختالط هغتقین یک اعیذ ضعیف ٍ ًوک آى -1

 اختالط هغتقین یک ثبس ضعیف ٍ ًوک آى  -2

اعیذ ضعیف ثب یک ثبس قَی ثِ طَریکِ عذُ هَلْبی اعیذ ثِ کبر رفتِ سیبدتزثَدُ ٍاعیذ ثِ طَر اختالط یک  -3

 اضبفی ثبقی ثوبًذٍ ثب هحصَل ٍاکٌؼ یعٌی ًوک اعیذ ضعصف ثبفز ثغبسد

اعت حبل اگز ًغجت  NaCH3COOراثبیکذیگز تزکیت کٌین هحصَل CH3COOH ٍ NaOH هثال اگز

 CH3COOH ثِ طَر کبهل هصزف ؽذُ ٍ اس NaOH ین کِثکبر ثز CH3COOH ٍ NaOH ّبیی اس

 .تَلیذ ؽذُ هدوَعب ثبفز تؾکیل هی دٌّذ CH3COOHٍ NaCH3COO اضبفی ثوبًذ هقذار اضبفی

اختالط یک ثبس ضعیف ثب یک اعیذ قَی ثِ طَریکِ عذُ هَلْبی ثبس ثِ کبر رفتِ سیبد تز ثَدّطَر اضبفی ثبقی  -4

 ثبس ضعیف ثبفز ثغبسدثوبًذٍ ثب هحصَل ٍاکٌؼ یعٌی ًوک 

 NH4OH هحصَل هی دٌّذ اگز پظ اس پبیبى اس NH4CL کِ HCl ثب NH4OH ثِ طَر هثبل در ٍاکٌؼ

 تَلیذ ؽذُ هدوَعب ثبفز هیغبسًذ NH4CL اضبفی ثوبًذ ثب
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تزکیت ًوک یک اعیذ ضعیف ثب یک اعیذ قَی ثِ طَریکِ عذُ هَلْبی ًوک سیبدتز ثَدّذرپبیبى ٍاکٌؼ  -5

 بًذٍ ثب هحصَل ٍاکٌؼ ثعٌی اعیذ ضعیف ثبفز ثغبسدًوک اضبفی ثو

اضبفی ثوبًذ  NaF ثذعت هی آیذ کِ در صَرتی کِ اسHF هخلَط کٌین هحصَل HCl را ثب NaFهثال اگز

 .هدوَعب ثبفز هی عبسدًذ

تزکیت ًوک یک ثبس ضعیف ثب یک ثبس قَی ثِ طَریکِ عذُ هَلْبی ًوک سیبدتز ثَدُ درپبیبى ٍاکٌؼ ًوک  -6

 NaOH ثب NH4Cl هبًذَّثب هحصَل ٍاکٌؼ یعٌی ثبسضعیف یک ثبفز ثغبسًذ هثالدر ًتیدِ اختالطاضبفی 

 .اضبفی ثوبًذ هدوَعب ثبفز هی عبسًذ NH4Cl ثذعت هی آیذ کِ در صَرتی کِ اس NH4OH هحصَل

 :استفاده از محلولهای بافر در صنعت و طبیعت

عتی اعت. هثبلْبیی در ایي هَرد ، آثکبری ٍ تْیِ چزم ٍ اعتفبدُ اس ثبفزّب ثخؼ هْوی اس ثغیبری فزآیٌذّبی صٌ

السم خْت رؽذ ثبکتزیْبی هَرد  pH هَاد عکبعی ٍ رًگْب ّغتٌذ. در پضٍّؾْبیجبکتزی ؽٌبعی ثزای حفظ

هطبلعِ ، هحیطْبی کؾت هعوَال ثبفزی ّغتٌذ. ثبفزّب ثطَر ٍعیعی در ؽیوی تدشیِ ٍ ّوچٌیي ثزای هذرج 

د. ثذى اًغبى ثِ ٍعیلِ ثی کزثٌبت ، فغفبت ٍ عیغتوْبی پیچیذُ پزٍتئیي در ثبفزی رٍ عٌح ثکبر هی pH کزدى

 .اعت

 


