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  AANNNNEEEE  

AAnnnnééee  UUnniivveerrssiittaaiirree  22002211  22002222  

  

CCoouurrss  ddee  BBiioopphhyyssiiqquuee    PPaarrttiiee::  SSoolluuttiioonnss  

EEnnsseeiiggnnaannttee::  DDrr  SS..KKeegghhoouucchhee    sseerrvviiccee  MMééddeecciinnee  nnuuccllééaaiirree  CCHHUU  BBeennbbaaddiiss  CCoonnssttaannttiinnee  

  

LLeess  SSoolluuttiioonnss  

II//  DDééffiinniittiioonnss::  

11--  DDaannss  llaa  vviiee  pprraattiiqquuee,,  lleess  ssoolluuttiioonnss  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  eenn  eeffffeett  ttoouuss  lleess  lliiqquuiiddeess  

pphhyyssiioollooggiiqquueess  ssoonntt  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eexx..::  llee  ssaanngg,,  lleess  uurriinneess,,  LLCCRR……  

22--OOnn  aappppeellllee  ssoolluuttiioonn  ..ttoouutt  mmééllaannggee  hhoommooggèènnee  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddeeuuxx  ssuubbssttaanncceess  ::  

--LLee  ssoollvvaanntt  ((lliiqquuiiddee))  

--LLee  ssoolluuttéé  ((ssoolliiddee,,  lliiqquuiiddee  oouu  ggaazz))  

33--  DDaannss  uunnee  ssoolluuttiioonn  aaqquueeuussee  llee  ssoollvvaanntt  eesstt  ll''eeaauu..    

IIII//  EExxpprreessssiioonn  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ::    

..11//CCoonncceennttrraattiioonn  ppoonnddéérraallee::  

  CCpp  ==  mm  //vv  ((gg//ll))  

  mm  ::  mmaassssee  dduu  ssoolluuttéé  

  vv  ::vvoolluummee  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ttoottaallee  

22//CCoonncceennttrraattiioonn  mmoollaaiirree  oouu  mmoollaarriittéé  

MMoollaarriittéé    ==nnoommbbrree  ddee  mmoolleess  dduu  ssoolluuttéé  //  vv  ((mmoolleess  //  ll))  

VV  ::  vvoolluummee  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ttoottaallee  

33//  CCoonncceennttrraattiioonn  mmoollaallee  oouu  mmoollaalliittéé::  

MMoollaalliittéé  ==  nnoommbbrree  ddee  mmoolleess  dduu  ssoolluuttéé  //  mmaassssee  dduu  ssoollvvaanntt  ((mmoolleess  //  KKgg))  

44//ffrraaccttiioonn  mmoollaaiirree::  cc''eesstt  llee  rraappppoorrtt  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmoolleess  dduu  ssoolluuttéé  aauu  nnoommbbrree  ddee  mmoolleess  

ttoottaall  ddaannss  llee  mmééllaannggee..  

  FF11==  nn11  //  nn11++  nn22++nn33++  ……....++nn00  

55//CCoonncceennttrraattiioonn  ééqquuiivvaalleennttee::  eesstt  uuttiilliissééee  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ddiissssoocciiaabblleess..  

CC''eesstt  llee  nnoommbbrree  ddee  cchhaarrggeess  éélleeccttrriiqquueess  //  uunniittéé  ddee  vvoolluummee  ddee  ssoolluuttiioonn..  

  CC  eeqq  ==  ZZ  **  CC  mmoollaaiirree..  ((EEqq  //ll))    

LL''  ééllééccttrroo  nneeuuttrraalliittéé  ddeess  ssoolluuttiioonnss::    

CC  eeqq  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ccaattiioonnss==  CC  eeqq  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aanniioonnss  

IIIIII//SSoolluubbiilliittéé::  



CC''eesstt  ll''aappttiittuuddee  dd''uunn  ccoorrppss  ddee  ssee  ddiissssoouuddrree  ddaannss  uunn  ssoollvvaanntt..  OOnn  ddiissttiinngguuee  ::  

--CCoorrppss  ffoorrtteemmeenntt  ssoolluubbllee::  ssii  oonn  aarrrriivvee  àà  ddiissssoouuddrree  1100gg  ddaannss  110000gg  dd''eeaauu..  

--  CCoorrppss  ppeeuu  ssoolluubbllee  ::  llaa  qquuaannttiittéé  dduu  ccoorrppss  ddiissssoouuttee  ddaannss  110000gg  dd''eeaauu  eesstt  iinnfféérriiuurreeàà11gg..  

--  CCoorrppss  iinnssoolluubbllee::  llaa  qquuaannttiittéé  dduu  ccoorrppss  ddiissssoouuttee  ddaannss  110000gg  dd''eeaauu  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  00,,0011gg  

**EEttaatt  ddee  ssaattuurraattiioonn  ::  

QQuuaanndd  oonn  aauuggmmeennttee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dd''uunn  ssoolliiddee  ddaannss  uunn  lliiqquuiiddee  oonn  aatttteeiinntt  uunnee  lliimmiittee  

qquu''oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddééppaasssseerr  ..llaa  ssoolluuttiioonn  ddeevviieenntt  ssaattuurrééee  aavveecc  aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  

pphhaassee..  

IIVV//CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoolluuttiioonnss::  

11))  SSeelloonn  llaa  ttaaiillllee  ddeess  ppaarrttiiccuulleess::  

--SSoolluuttiioonnss  mmiiccrroommoollééccuullaaiirreess  oouu  ccrriissttaallllooïïddeess  eexx  ::  uurrééee,,  gglluuccoossee,,    NNaaCCll  

--SSoolluuttiioonnss  mmaaccrroommoollééccuullaaiirreess  oouu  ccoollllooïïddeess::eexx::  pprroottééiinneess,,  aacciiddeess  nnuuccllèèïïqquueess..  

22))  SSeelloonn  llaa  cchhaarrggee::  oonn  ddiissttiinngguuee    

--lleess  ssoolluuttiioonnss  nneeuuttrreess  eexx  uurrééee,,  gglluuccoossee  

--lleess  ssoolluuttiioonnss  cchhaarrggééeess  eexx    MMggCCll22  

  


