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  یآل یمیش شگاهیآزما مقررات 

   .دیشو وارد شگاهیآزما به مقرر ساعت سر 1) 

 .دینشو شگاهیآزما وارد روپوش بدون 2) 

 .شودیم گرفته نظر در صفر جلسه آن ینمره شگاه،یآزما در بتیغ صورت در 3) 
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 .دیکن یخوددار شگاهیآزما در روپوش و ادداشتی دفتر لیقب از یشخص یلهیوس گونه هر گذاردن از 4) 

 .دیدار مبذول یا ژهیو توجه شود،یم داده تذکر شما به شیآزما انجام با رابطه در که ییهانكته به 5) 

 .دیرینگ یشوخ را ییایمیش مواد با کردن کار 6) 

 نگه گرانید طرف به زین را لوله یدهانه و دینكن نگاه لوله درون به گاهچیه است، دنیجوش حال در که یا لوله یدهانه از 7) 

 .دیندار

 .دیینما یخودار میمستق حرارت یلهیوس به اتر، یدارا محلول ریتبخ از 8) 

 .دینگذار باز را اشتعال قابل یهاحالل و اتر ی شهیشب در وقت چیه 9) 

 .دیکن استفاده پوار از برداشتن یبرا شهیهم و دینكش پتیپ با را انوریس محلول 10) 

 .دیکن برطرف اكیآمون مالش با بدن پوست بر را فنل یسوزندگ اثر 11) 

 .دیکن اثر یب فوراً ، آهك آب ای کربنات یب میسد با را آن د،یرس شما بدن ای دهان به یدیاس چنانچه 12) 

 .دیینما مراجعه شگاهیآزما ولمسئ به فوراً موارد، ریسا و موارد لیقب نیا در 13) 

 .دیزیبر هود داخل سینكدر را گرید یهاظرف و شیآزما یهالوله اتیمحتو 14) 

 .دینكن یشوخ خود دوستان با شگاهیآزما در هرگز .دیریبگ یجد را شگاهیآزما 15) 

 .شود گرید انیدانشجو مزاحم دینبا ،یشگاهیآزما کار هنگام در دانشجو هر 16) 

 .دیکن استفاده یمنیا نكیع از حتماً یضرور مواقع در 17) 

 خودتان فقط د،یسر بیآس شما پوست به که یصورت در .دیکن استفاده یمنیا دستكش از ،ییایمیش مواد با کارکردن هنگام 18) 

 .دینما هیته دیبا دانشجو هر را ازین مورد یمنیا ستكشد  .یدهست مقصر

 .دینباز را خود ) سوزنده و یسم مواد با بدن تماس ، یسوز آتش لیقب از ( حادثه هنگام 19) 

 .است شگاهیآزما در هیاول اصول از یمنیا نكات تیرعا 20) 

 شما وقت و مختل گاهشیآزما نظم رایز ند؛یاین شما سراغ به د،یهست شیآزما مشغول یوقت که دیینما گوشزد خود دوستان به 21) 

 .شودیم گرفته

 .دیباش زکاریتم و مرتب ق،یدق و درست یا جهینت به دنیرس یبرا 22) 

 .شودیم گرفته آزمون ش،یآزما هر شروع از قبل 23) 
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 .دیبگذار خود یجا در را مواد یمحتو یها شهیش و زیتم را خود کار زیم شگاهیآزما ترك هنگام 24) 

  .است شما تیشخص ینشانه نظافت، و نظم 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شگاهیآزما در یمنیا ازینشیپ و یاساس میمفاه

 را یمنیا موارد و اشندب داشته خاطر به را ریز مهم یهانكته همواره دیبا کنند،یم کار یمیش یها شگاهیآزما در که یافراد یتمام

 خواهد الزم زین یرگید یمنیا یهانكته تیرعا و باشد یم یعموم و یکل ریز موارد که است حیتوض به الزم .کنند تیرعا دقت به

 .بود

 .یدگید بیآس موارد در هیاول یهاکمك و شگاهیدرآزما الزم یمنیا یها اطیاحت دانستن  1)

 . ینشان آتش و اورژانس تلفن یشماره ، هیاول یهاکمك یقفسه یجا دانستن  2)
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 . یكیالست یهادستكش و یگاز یها ماسك از حیصح ی استفاده طرز دانستن  3)

 .کار هنگام و شگاهیآزما در یمنیا نكیع از استفاده  4)

 .کار هنگام در یشگاهیآزما روپوش از استفاده 5)  

 .هاآن با کار ینحوه و ینشان آتش یهاکپسول یجا دانستن  6)

 .شوند داشته نگه روشن و نباشند دسترس از دور بوده، مطمئن اتصاالت و لوله یدارا دیبا گاز یهاچراغ  7)

 .شود بسته لندریسرس یاصل ریش محل از الزم ریغ مواقع در گاز یلندرهایس  8)

 .ستا دیپراکس یدارا که یمواد و زا سرطان ، یسم ، اشتعال قابل مواد یریکارگ به مقررات تیرعا و یآگاه  9)

 .دیربب کار به مواد از استفاده موقع در را دقت تیرعا .دینزن دست آن به د،یشناس ینم را یا ماده اگر  10)

 .ندارد حضور گاهشیآزما در یکس که ییها زمان در و یرسم ریغ اوقات ای و التیتعط در خطرناك یهاش یآزما انجام عدم  11)

 .کرد کار ییتنها به شگاهیآزما در دینبا هرگز

 .شود برده کار به دقت، تینها ر،یگآتش مواد از استفاده هنگام در  12)

 در آب لنگیش یارگپ ، عاتیما سررفتن از یریجلوگ یبرا شود، ترك شگاهیوآزما رها خود حال به شیآزما كی است قرار اگر  13)

 .دیورآ به عمل را الزم یها اطیاحت دهد، یرو برق قطع اثر در است ممكن که یسوز آتش نیچن هم فشار، رییتغ اثر

 حوادث اهشک باعث خود، یجا سر زیچ هر گذاشتن و زبودنیتم . است مهم اریبس یطیشرا هر در بودن مرتب و منظم 14)  

 .شود یم شگاهیآزما در یاحتمال

 پشت به محلول از ییاهقطره اگر تا د،یکن کج برچسب مخالف جهت از را آن شهیهم شه،یش داخل از مواد برداشتن یبرا  15)

 یمواد یر اشتباهطو به تا شوند خوانده دقت به دیبا شهیش یها برچسب .نزند یا صدمه شهیش یرو یها نوشته به زد،یبر شهیش

 .نشوند ختهیر هم یرو کنند، انفجار و ادیز یگرما دیتول است ممكن که

 دیببند را هاآن در اصلهبالف و دیرینگ شهیش ی دهانه مقابل را خود صورت فرّار، مواد یمحتو یها شهیش در بازکردن موقع در  16)

 .نگردد آلوده شگاهیآزما یفضا تا

 .دیده انجام ماده از کم مقدار یرو بر شهیهم ش،یآزما مورد مواد یرو بر شناساگر اثر یبررس یبرا  17)
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 رهیگ ی لهیوس به را آن دیبا ش،یآزما ی لوله دادن حرارت موقع در .دیزینر عیما را شیآزما ی لوله سوم دو از شیب گاه چیه  18)

 باعث فوق، دستور تیعار عدم .دیاوریب نییپا و باال یکم و چرخانده مرتب طور به .دیدار نگاه شعله یرو لیما طور به و دیریبگ

 .شود یم رونیب به لوله داخل از عیما جهش

 یبرا را ارلن و بشر .نباشد مرطوب د،یده حرارت دیخواه یم که را یگرید ظرف هر ای و شیآزما یلوله یرو دیکن دقت  19)

 .دیده قرار یفلز یتور یرو دادن حرارت

 یا شهیش یهاظرف در را آنها جامد ای ییایقل یها کربنات د،یدروکسیه میپتاس د،یدروکسیه میسد محلول وقت چیه  20)

 شهیازش وادم نیا ینگهدار یبرا شود؛ یم شدن سوراخ سرانجام و شهیش یجیتدر شدن حل باعث عمل نیا رایز د؛ینده حرارت

 .دیینما استفاده یكیپالست در با ییها

 .دیبردار را ظرف در حرارت موقع در .دینده حرارت سربسته ظرف در را یمحلول وقت چیه  21)

 .شود ادهاستف هود از دیبا حتماً د،یاس طیمح در دیانیس با کار و یسم مواد زاب،یت د،یاس دادن حرارت یبرا 22- 

 .شد خواهند متصاعد بودن فرّار علت به رایز د؛ینده حرارت خشك وقت چیه را میآمون و وهیج یها نمك  23)

 اطیاحت با و قطره قطره ار دیاس دیبا ، است توأم ادیز حرارت با که دیاس كیسولفور ژهیو به دها،یاس کردن قیرق یبرا شهیهم  24)

 هم مرتب طور هبمحلول  د،یاس شیافزا هنگام در و ردیگ قرار خی داخل در دیاس ظرف شود اطیاحت ضمن در . ختیر آب یرو بر

 .شود زده

 استفاده ظرف اخلد در جوش سنگ یتعداد از مواد، یناگهان دنیپاش رونیب از یریجلوگ یبرا ها محلول جوشاندن موقع در  25)

 .دیکن

 هوا، ی چهیدر میوتنظ زگا ریش یجیتدر بازکردن با سپس و شود روشن فندك ای تیکبر دیبا ابتدا گاز، چراغ از استفاده یبرا 26) 

 یطوالن مدت یراب گاز گذاشتن چراغ روشن از و باشد یآب شعله رنگ که شود میتنظ یطور دیبا چهیدر .کرد روشن را گاز چراغ

 .گردد یخوددار

 مانند گاز، در یسم یها بیترک وجود بر عالوه رایز .است خطرناك اریبس بماند، باز گاز ریش و شود خاموش گاز چراغ اگر  27)

 در . هد گرفتخوا صورت انفجار یكیالكتر ی جرقه ای شعله دنیرس با شود، یم تیمسموم و درد سر باعث که دیاکس ید کربن

 .دیببند را یاصل گاز ریش بالفاصله صورت نیا
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 و دیده حرارت آب بخار حمام ی لهیوس به د،یسولف ید کربن و اتر مانند هستند، نییپا جوش یدما یدارا که را یعاتیما  28)

 .شودیم انفجار باعث چون دینده حرارت میمستق گاه چیه

 یمحتو ی شهیش است زمال نیبنابرا .شود اشتعال باعث دارد امكان زد،یبر چرب ای یآل مواد یرو بر ظیغل دیاسك یپرکلر اگر  29)

 .شود داده قرار یآل مواد از دور دیاس نیا

 که دیباش داشته املک توجه .است الزم ادیز دقت ،یكیالكتر یهاه دستگا و قیدق یریگ اندازه یهاه دستگا با کار موقع در  30)

 برق به ادیز دیها نبا دستگاه گونه نیا و ستندین استفاده قابل گرید شوند، شكسته ها دستگاه نیا یاجزا نیتر کوچك از یكی اگر

 متصل باشند. 

 .شوند ینگهدار نگر یا قهوه یها شهیش در و نور از دور دیبا شود،یم جادیا دیپراکس هاآن در ماندن اثر در که یمواد  31)

 مواد گونه نیا رداشتنب یبرا بلكه نشود، شما دهان وارد خطرناك و یسم ای یدیاس مواد دیباش مواظب یپتپ با کار موقع در 32) 

 .نمود استفاده پوآر ای و بورت ، مدرج یاستوانه از توان یم

 خود یسالمت فكر هب و دیرینگ یشوخ هرگز را ییایمیش مواد با کارکردن پس .رسانند یم یانباریز یخطرها ییایمیش مواد  33)

 .باشدیم جبران قابل ریغ آن یها بیآس که دیباش

 یجد طور به شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش از .دیاشامین و دینخور یزیچ د،یکن یم کار ییایمیش مواد با که یهنگام  34)

 .دیکن مراجعه پزشك به فوراً د،یکرد مشاهده خود در یماریب عالمت نیتر کوچك هرگاه و دیینما یخوددار

 به یمشكل ستگاهد با کار هنگام در ای شد شكسته یا شهیش ی لهیوس ای و شد ختهیر نیزم یرو یمواد کار هنگام در اگر  35)

 یاحتمال یطرهاخبروز  از تا دیبگذار انیم در شگاهیآزما ولمسئ با تمام تیدرا و شجاعت با را موضوع سرعت به آمد، وجود

 .دیآ عمل به یریجلوگ
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 (MELTING POINT ) تعیین نقطه ذوب                  اول شیزماآ

 

   

 تئوری:
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ورد لی جامد مآتعیین نقطه ذوب یكی از ثابت های فیزیكی ترکیبات آلی است که برای تشخیص و تعیین درجه خلوص مواد    

د که یدا می شونرکیب پاستفاده قرار می گیرد زیرا هر ترکیب آلی جامد در شرایط متعارفی نقطه ذوب مشخصی دارد و ندرتاً دو ت

ده رتی داده شرژی حرارکیب جامد حرارت داده شود بسته به نوع بلور در دمای معینی اناگر یك تنقطه ذوب یكسان داشته باشند. 

ازهای فه در آن نقطه ذوب یك جسم درجه حرارتی است کانرژی شبكه ای بلور غلبه کرده و باعث ذوب شدن ترکیب می شود.  بر

لص حرارت ك جسم خایمخلوط فازهای جامد و مایع چنانچه در نقطه ذوب به جامد و مایع تغییر درجه حرارت با هم در تعادلند. 

رجه رفته شود درارت گحداده شود ازدیاد درجه حرارت صورت نمی گیرد تا تمام جامد به مایع تبدیل شود و چنانچه از این مخلوط 

 .ستان احرارت کاهش نمی یابد تا تمام مایع به جامد تبدیل شود. بنابراین نقطه ذوب و انجماد یك جسم خالص یكس

 دامنه نقطه ذوب 

الص خترکیبات  کند تا دمایی که کامال بصورت مایع در می آید. دامنه ذوبدمایی است که ترکیب شروع به مایع شدن می   

ه داشت که بعضی از یا کمتر دارد. باید توج 5/0اشد و ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب بدرجه سانتیگراد می 2تا  1معموال بین 

 ارد. ستثناء حتی اگر چه خالص باشند ممكن است دامنه ذوب وسیعی داشته باشند، اما عمومیت ندترکیبات بطور ا

و  150الص در خ Aگر گردند. مثال انمونه های ناخالص از یك ترکیب در دماهای پایینتر و در یك دامنه دمایی وسیع تر ذوب می

B  ذوب می شوند مخلوط هایی از  120خالص درA  با مقادیر جزئیB  و مخلوط هایی از 150در دمای کمتر از B  حاوی مقدار

ر ه و فشار بخاذوب خواهند شد. افزایش یك ناخالص به جسم ذوب شده باعث کاهش کسر مولی آن گردید 120در زیر  Aکمی از 

ارت دادن، سریع حر که عبارتند از گردندعوامل متعددی باعث ایجاد خطا در تعیین نقطه ذوب می. باالی جسم را کاهش می دهد 

 ادی را سببیار زیدقیق نبودن دماسنج و اثرات ناخالصی. در حرارت های باال خطای حاصل از تصعید ممكن است عمالً خطای بس

 شود. 

 ذوب نقطه محدوده

 .شودمی تشكیل کریستالها بین در مایع قطره اولین که است دمایی) پایین یدما(ه نقط اولین• 

 .شودمی تبدیل شفاف مایع به جامد توده کل که است دمایی)باال یدما ( دوم نقطه• 

 ذوب نقطه کاربرد

 ماده خلوص اثبات                               • مواد شناسایی • 
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 ترکیب یك ذوب هطنق گیری اندازه با رو این از . ستنده ترکیب یك احتماالً باشند، هداشت یكسان ذوب هنقط هک ترکیب دو   

 تأثیر ، ذوب هقطن روی بر محیط فشار تغییرات . کرد شناسایی را ولجهم ترکیب توان می مرجع کتب به مراجعه و ولجهم خالص

 دمای پایین آمدن سبب ر،فرا غیر و فرار ایھناخالصی . باشند می ناچیزی بخار فشار دارای جامد مواد زیرا ندارد، ای مالحظه قابل

 کرد استفاده معلوم، جامد مواد خلوص تعیین برای توان می خصوصیت این از لذا . شوند می ذوب

 

 دماسنج یخطا از یناش ذوب یدما حیتصح

 

 یها کتاب و ها جدول در که جسم آن ذوب یدما با بیترک كی ی آمده دست به ذوب یدما رودیم انتظار معمول طور به   

 توان ینم  ستا قبول قابل باشد، درجه 2 -1 حدود در تفاوت چنانچه .باشد داشته مطابقت ،است موجود (Hand Book) .مرجع

 در مهم یاهااز خط یكی اگرچه( است ذوب یدما نییتع شیآزما نادرست انجام علت به حتماَ مقدار، نیا از شیب یخطا گفت

 که نیا یكی د؛باش از دماسنج یناش خطا نیا لیدل دو به است ممكن بلكه ).است کننده شیآزما شخص یخطا ذوب، یدما نییتع

 .ندهد نشان یدرست به را یواقع یدما دماسنج، که نیا گرید و دیباش نخوانده درست را درجه

 نیا به ؛(ردن دماسنجکالیبره ک) دیکن میتنظ شیآزما از قبل را دماسنج است بهتر دماسنج، کار صحت از نانیاطم حصول منظور به

رار دهید ن مخلوط قیخ خرد شده را در یك بشر بریزید و خوب بهم بزنید سپس دماسنج را درو: مخلوطی از آب مقطر و که بیترت

 ( باشد.0و تا رسیدن به دمای ثابت به همین حال نگه دارید و دمای ثابت را یادداشت کنید که باید صفر )

 :کنندمی تعیین زیر طریق دو به عمدتا را ذوب یدما

 

 میكروسكوپ دقیق یگیر اندازه یدستگاهها                     2)   لوله مویین 1) 

 ماده جامد  -ایهپ و گیره -نخ -روغن حمام -دماسنج - موئین لوله :آزمایش وسایل

 : طه ذوب با استفاده از لوله مویینروش کار تعیین نق

بشر ساده که محتوی ز یك ا هاکناین گرمشود. های گوناگونی استفاده میکنی نقطه ذوب با لوله مویین از گرمبرای اندازه گیر   

ده و از ی جوش آب است از حمام آب استفاده نكری ذوبشان باالتر از نقطهباالست ) در مواردی که مواد نقطهجوش مایعی با نقطه

ندازه میلی لیتری به ا 250درون یك بشر  شود،کنیم( و با چراغ گاز گرم و با دست همزده میحمام پارافین استفاده می
2

3
حجم آن  
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روغن گلیسرول یا پارافین بریزید و در مرحله بعد یك لوله مویین برداشته و یك طرف آن را بر اثر حرارت ببندید. مطمئن شوید که 

گرم از جسم جامدی را که می خواهید نقطه ذوب آن را اندازه بگیرید بصورت پودر درآورده و  0/1حتماً بسته شده است . حدود 

وارد لوله مویین کنید. برای وارد کردن پودر جسم مورد آزمایش ، لوله مویین را به صورت معكوس و عمودی در پودر جسم وارد 

ت چند بار انتهای بسته آن را روی میز بزنید. می توانید از یك کنید و برای اینكه جسم به خوبی به ته لوله مویین برسد الزم اس

لوله شیشه ای استفاده کنید و آن را بطور عمودی روی میز گرفته و لوله مویین را از باالی این لوله رها کنید در این صورت جسم 

را طوری به ترموتر ببندید که قسمت حاوی  میلی متر یا کمی بیشتر شد آن 3به ته لوله مویین رفته و زمانی که ارتفاع پودر حدود 

 پودر با مخزن جیوه ای در تماس باشد. ترموتر را در حمامی که به این منظور آماده کرده اید قرار دهید. 

 

 

محل بسته شدن لوله مویین باید خارج از سطح مایع حمام باشد و مخزن جیوه ای با ته یا جدار حمام در تماس نباشد. حمام را 

رعت باال رفته و جسم داخل لوله مویین ذوب شود. نقطه ذوب را یادداشت نمایید. این نقطه ذوب ، ست دهید تا دمای آن به حرار

دقیق نیست و برای تعیین دقیق آن ، یكبار دیگر از این جسم نقطه ذوب بگیرید، این بار حمام را حرارت داده تا دمای آن به 

درجه ، دما  2قبل از دمای ذوب که رسید شعله را طوری تنظیم کنید که در هر دقیقه درجه  15رعت باال رفته و به حدود س

افزایش یابد. دمایی که جسم شروع به ذوب شدن می کند و نیز درجه حرارتی را که ماده کامالً ذوب می شود. و بصورت مایع درآید 

لص شده یا گازی از آن خارج شده حدود نقطه ذوب را یادداشت کنید. یعنی حدود نقطه ذوب را بدست آورید برای یك جسم خا

نمونه معلوم را  2اگر تفاوت از این مقدار بیشتر باشد جسم در اثر حرارت تجزیه هر دانشجو، ابتدا نقطه ذوب درجه است . 1تا  0/5
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جدول مقایسه کنید  کند. دمای بدست آمده را با اعداداندازه گیری کرده و سپس، نقطه ذوب یك جسم مجهول را نیز تعیین می

باشد ، یك نام جسم و نقطه ذوب بدست آمده را گزارش نمایید. برای اطمینان از اینكه مجهول شما همان ترکیب معلوم جدول می

نقطه ذوب مخلوط بگیرید. بدین ترتیب که مقدار کمی از بلورهای مجهول خود را بر روی کاغذی تمیز بریزید سپس به همان اندازه 

ومی که حدس می زنید جسم مورد نظر باشد به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و از آن نقطه ذوب بگیرید. اگر از جسم معل

 گیرد. نقطه ذوب تغییر نكرد جسم پیش بینی شده مورد تایید قرار می

 

 

 )نقطه ذوب تعدادی از اجسام آلی (

 )C0(نقطه ذوب  نام ترکیب

 135-136 آسپرین

 144-145 آنترانیلیك اسید

 69-70 بی فنیل

 40-50 بنزوفنون

 120-122 بنزوئیك اسید

 136-137 بنزوئین

 117-118 مندلیك اسید

 5/62-5/63 پالمتیك اسید

 110-111 رزوسینول

 124-126 سوکسینامید

 132-133 سینامیك اسید

 5/132-7/132 اوره

 113-114 استانیلید

β-121-122 نفتول 

 80-82 نفتالین

 156-158 سالیسیلیك اسید

  : سواالت

 منظور از کالیبره کردن دماسنج چیست؟ ) 1
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سب ین کار مناای برای آورند ، چرا کاغذ صافنمونه جامد را قبل از ورود به لوله مویین روی شیء مناسبی بصورت پودر در می) 2

 نیست؟ 

ی توان ثابت کرد محاوی موادی با نقاط ذوب تقریباً یكسان هستند چگونه  C , B , Aسه لوله آزمایش دارای بر چسب های  )3

 ترکیب شیمیایی متفاوتند ؟  3که این لوله ها حاوی 

 نقطه اوتكتیك چه نقطه ای است توضیح دهید؟  )4

 

 boiling point                    (bp) تعیین نقطه جوش               دوم آزمایش

 تئوری:

شود. در این حالت یشود تا حدی که فشار بخار مایع برابر فشار محیط مبخار مایعات، بر اثر گرم شدن آنها زیاد میفشار    

)یك mmHg 760 نامند. معموالً نقطه جوش در فشار جوشیدن مایع قابل رؤیت است. این دما را نقطه جوش یا دمای جوش می

 ز پایین میجوش نی در فشار سبب تغییر نقطه جوش می شود. با کاهش فشار، نقطهشود. هر گونه تغییر اتمسفر( اندازه گیری می

 قطه جوش درناست،  آید زیرا انرژی گرمایی کمتری برای برقراری تعادل بین فشار بخار مایع و فشار محیط )که کم شده( الزم

 گویند. فشار یك اتمسفر را نقطه جوش عادی )نرمال( می

، باید شده باشد با فشار است، بنابراین چنانچه نقطه جوش در فشارهای غیر از یك اتمسفر تعیین چون نقطه جوش متناسب   

 در آب ، (3شكل( آب یبرا دما برحسب بخار فشار یمنحن به توجه با .دارد یبستگ حرارت درجه به بخار فشار فشار ذکر شود.

 دارد. یکم بخار فشار انجمادش یدما

 ابدی یم شیافزا زین بخار فشار حرارت، درجه شیافزا با یول وه؛یج متر یلیم4) -(6
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ش قطه جوتعیین نشود، دقیق و در تمام مدت جوش ثابت است. نقطه جوش مایع خالصی که در طول عمل جوشیدن تجزیه نمی

(bp) .با دو روش به آسانی امكان پذیر است. استفاده از این دو روش به مقدار ماده موجود بستگی دارد 

دماسنج  به کمك وچنانچه مایع به مقدار کافی یا زیاد در دسترس باشد، نقطه جوش آن را می توان به روش تقطیر ساده  )1 

 تعیین کرد. 

 شود. در صورتی که مقدار مایع کم باشد ، از روش نقطه جوش میكرو استفاده می )2

 :از عبارتند خالصه طور به جوش یدما بر مؤثر عوامل

 .دارد میمستق نسبت جوش یدما با که عیما سطح بر وارد فشار 1) 

 .ابدییم شیافزا زین جوش یدما ،یمولكول جرم شیافزا با ها بیترک از دسته هر مورد در که یمولكول جرم 2) 

 .گرددیم جوش یدما شیافزا سبب که یدروژنیه وندیپ مانند یمولكول نیب یوندهایپ جادیا 3) 

 .گرددیم جوش یدما شیافزا سبب دروژن،یه یجا به یاتم یها گروه ای اتم استخالف 4) 

 .گرددیم شاخه بدون بیترک به نسبت جوش یدما کاهش سبب معمول طور به ها،بیترک در شاخه جودو 5) 

 موجود فرّار زود یاه حالل ی مانده یباق اگر .است کننده آلوده ی ماده نوع تابع شدت به جوش یدما یرو ها یناخالص اثر 6) 

 چیه )آل دهیدرحالت ا(ش جو یدما همان با یا ماده کردن اضافه برعكس .شودیم مشاهده یا مالحظه قابل یاثرها باشند،

 .گذاردیم اثر ذوب یدما از تر کم جوش یدما یرو یناخالص ییجز مقدار اغلب .ندارد یریتأث

 جوش یدما حیتصح
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 موجب جود،مو یناخالص اگرچه .دارد یادیز یاستفاده عاتیما ییشناسا در که است مشخص یكیزیف ثابت كی جوش، یدما   

 دلیل هب خلوص مایع تخمین برای جوش دمای گیری اندازه اما گردد،می مایع یشده مشاهده جوش دمای افزایش یا کاهش

 جامد ذوب دمای گیرینقش اندازه با مقایسه در ناخالصی، نسبت به مایع هر متناوب حساسیت و فشار تغییرات با آن وابستگی

 اندازه در طیمح فشار با جوش یدما دیشد یوابستگ لیدل به است. برخوردار تری کم اهمیت از و ناچیز آن، خلوص تخمین برای

 گزارش جیوه مترمیلی 760 فشار در شیمی متون در مایعات جوش یدما .گردد ثبت دیبا زین طیمح فشار جوش، یدما یریگ

 شود. تصحیح شده گیری اندازه جوش دمای استاندارد فشار به نسبت فشار میزان اختالف به توجه با تا است الزم بنابراین شود؛می

 

 

 روش کار تعیین نقطه جوش به روش میکرو 

شود. مقداری از مایع مورد نظر سانتی متر استفاده می 12متر و طول تقریبی میلی 5در این روش از لوله آزمایشی به قطر داخلی    

ی آن ه یك انتهایینی را کریزیم. سپس لوله مومیلی لیتر ( را به وسیله پی پت یا قطره چكان به درون لوله آزمایش می 0/5تا 0/2)

ستیكی به الخ یا نوار نیله ی مسدود شده است بطور واژگون از انتهای باز آن به درون لوله آزمایش انداخته و بعد این لوله را به وس

 ندیم که انتهای لوله و دماسنج در یك سطح باشند. بدماسنج به نحوی می

 

  

دهیم و به آرامی گرم می کنیم. پس از مدتی گرم کردن ، جریان منظم و یكنواختی از این مجموعه را در حمام روغن قرار می

که جریان حباب هوا قطع شود کنیم و مالحظه میشود. در این مرحله حرارت را قطع میحباب هوا از انتهای لوله مویین خارج می
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کنیم. این دما نقطه جوش شود. در این لحظه عدد دما را خوانده و ثبت میشود و سپس مقداری از مایع وارد لوله ی مویین میمی

شود و مایع است. در توضیح این فرایند باید گفت که در طول عمل گرم کردن اولیه ، هوای موجود درون لوله ی مویین منبسط می

کند ، که بر اثر آن ، هوای لوله مویین به صورت صورت افزایش فشار بخار مایع به مقدار کافی ، مایع شروع به جوشیدن میدر 

شود. به محض اینكه گرما را قطع کنیم ، فشار بخار مایع پایین می آید ، بطوری که بتدریج از حباب های منظم از آن خارج می

 در همین مرحله مقداری از مایع به درون لوله ی مویین کشیده می شود ؛ دمایی که در این فشار محیط کمتر می شود ، و دقیقاً

چون  -1لحظه می خوانیم ، دمای جوش مایع است. در تعیین نقطه جوش به روش میكرو مشكالتی به شرح ذیل پیش می آید : 

ن وجود دارد ، و یا اینكه ممكن است نقطه جوش مقدار مایع اندك است ، در صورت افزایش ناگهانی گرما احتمال بخار شدن آ

اگر گرم کردن کافی نباشد، در نزدیكی نقطه جوش، در صورت گرما ، ممكن است مایع  -2بدست آمده بیشتر از مقدار واقعی باشد. 

جوش بدست آمده در این  از لوله آزمایش ، وارد لوله مویین شود ، زیرا در این لحظه فشار بخار مایع پایین تر از فشار هواست. نقطه

غالباً کمتر از مقدار واقعی است.روش ، به علت تجربه ناکافی آزمایش کننده و خطای چشم ، تقریبی و   

:سواالت  

  ه می شود؟ه مشاهدیدن نقطه جوش ازدیاد مشخصی در سرعت خروج حباب از انتهای لوله مویینستوضیح دهید که چرا با فرا ر )1

  عال چطور؟فا ذغال یاثر یك ماده محلول غیر فرار مانند نمك در نقطه جوش محلول چیست؟ اثر یك ماده نامحلول نظیر ماسه  )2

 .دیکن بحث شود؟ یم خوانده یهنگام چه قیدق یدما كرو،یم روش به جوش یدما نییتع منظور به )3

 رفرّاریغ یناخالص و استخالف ،یمولكول جرم گذارد؟یم اثر جوش یدما بر چگونه موارد نیا از كی هر  )4

 چه مایع نیا شجو یدما ابد،ی کاهش پنجم كی به فشار اگر .است گرادیسانت ی درجه 270 ایدر کنار در یعیما جوش یدما )5

 کند؟می تغییری

 دیده حیتوض را خود لیدال و دیکن مرتب جوش یدما شیافزا بیترت به را ریز عاتیما  )6

 
 

 ع مجهولیما که یحال در ش،یآزما انجام هنگام در .دینما یریگ اندازه را مجهول عیما كی جوش یدما داشت قصد ییدانشجو ) 7

 .دیکن هیتوج را جهینت نیا .شد ینم خارج نییمو ی لوله یانتها از یحباب چیه بود، دنیجوش حال در شیآزما ی لوله داخل
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 است؟ لصخا عیما نیا جوش، یدما بودن ثابت لیدل به گفت توان یم ایآ جوشد؛ یم یثابت یدما در یمشخص عیما كی )8

 .دیده حیتوض

 

 

 

 

 

 PHحدوده متعیین                                                                     سوم شیآزما

 تئوری: 

لظت با عالمت منفی غ Logرا به کار بریم از  H+برای بیان خاصیت اسیدی یا بازی یك محلول به جای اینكه غلظت واقعی یون    

 منفی لگاریتم غلظت یون هیدروژن است.  PHنامیده می شود. بنابراین  PHاستفاده می کنیم که 

]+Log [H-PH= 

𝐻2𝑂می دانید که آب به مقدار بسیار کم یونیزه می شود.  ⇄ 𝐻+ + 𝑂𝐻−   با استفاده از قانون اثر غلظت و با ثابت فرض کردن

 ت آب ، خواهیم داشت. غلظ

𝐾𝐻2𝑂 =
[𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
[𝐻+][𝑂𝐻−] = 𝐾𝐻2𝑂 = 10−14 

 حاصل از تجزیه جزئی آب برابر است ، داریم :  OH-و  H+و چون مقدار یون های 

7-]=10-] =[OH+[H 

PH=7)     7-(-)=7-Log(10-]=+Log[H-PH= 

ع به عنوان یك در بسیاری از صنای PHباشد ، محیط بازی خواهد بود. تعیین  PH>7باشد محیط اسیدی و چنان چه  PH<7اگر 

 عامل کنترل کننده برای محصول واسطه یا محصول نهایی نقش مهمی دارد. 

 . تورها( استفاده کردمتر ، کاغذ شناساگر و محلول شناساگرهای رنگین )اندیكا PHمحلولها می توان از دستگاه  PHبرای تعیین 
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وی صفحه را ر PH دستگاهی است الكتریكی که با قرار دادن الكترود یا الكترودهای آن در محلول می توان :متر  PHدستگاه 

 مدرج دستگاه خواند. 

د لوطی از چنحلول مخنوار کاغذی باریكی است که به محلول یكی از شناساگرها مانند تورنسل )لیتموس( و یا م :کاغذ شناساگر 

ی مختلف به رنگ های ها PH( آغشته شده و با قرار دادن آن در محلولها با universalشناساگر رنگی )مانند کاغذ یونیورسال ، 

عیین کرد. تمحلول را  PHل رنگی همراه کاغذ می باشد ، می توان حدود آید. از مقایسه رنگ حاصل با جدومتفاوت در می

 اشند. بمی PHانواع مختلفی دارند که نشان دهند. محدوده هایی متفاوت از  PHکاغذهای 

با  ر محلولدشناساگرهای رنگی اسیدهای ضعیف و یا بازهای ضعیف با ساختمان پیچیده هستند ، که  :های شناساگر محلول

 دهند. تغییر رنگ می PHتغییر 

غییر ت بنابراین یا ی شود.مبا افزایش اسید یا باز به این مواد، نسبت دو فرم رنگی آن ها تغییر می کند و موجب تغییر رنگ محلول 

محلول  PHجه و در نتی H+آیند و براساس همین تغییر رنگ می توان غلظت به رنگ های متفاوت در می ، شناساگرها H+غلظت 

ن لی یونیزاسیون آرا برای شناساگری مانند فنل فتالئین در نظر بگیریم ، واکنش تعاد HInرا تعیین کرد . چنان چه عالمت 

 بصورت زیر است . 

𝐻𝐼𝑛 ⇄ 𝐻+ + 𝐼𝑛− 

 بی رنگفرم رنگی    فرم      

( جابجا می کند. در نتیجه غلظت فرم بی 2این تعادل را سمت چپ )واکنش  H+حال با توجه به اصل لوشاتلیه، افزایش غلظت 

( واکنش را به OH-)افزایش غلظت  H+شود. از طرف دیگر، کاهش غلظت رنگ افزایش می یابد و رنگ فرم بی رنگ مشاهده می

یابد و محلول قرمز می شود. هر شناساگر دارای یك ر نتیجه فرم رنگی افزایش می( جابجا می کند، د1سمت راست )واکنش

 PHبرای تغییر رنگ است که به غلظت فرم مولكولی و فرم یونی شناساگر یا به عبارت دیگر به  PHمحدوده )دامنه( مشخص 

در هر اندازه گیری الزم است بیش از چند  محیط بستگی دارد. شناساگرها، اسید و یا باز ضعیف هستند و چون شدیداً رنگی هستند
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قطره از محلول رقیق آنها بكار برده نشود. از این رو ، با افزودن یك شناساگر قدرت اسیدی محلول مورد آزمایش بطور موثر تغییر 

 نخواهد کرد. 

 

 

 

 در جدول زیر ، تعدادی از شناساگرهای رنگی ، با محدوده تغییر رنگ آن ذکر شده است. 

 رنگ بازی برای تغییر رنگ PHمحدوده  رنگ اسیدی شناساگرها

 زرد 5/4-1/3 قرمز ژمتیل اوران

 زرد 3/6-2/4 قرمز قرمز متیل

 آبی 0/8-0/5 صورتی تورنسل

 آبی 6/8-0/6 زرد آبی برموتیمول

 آبی 6/9-0/8 زرد آبی تیمول

 قرمز 0/10-3/8 بی رنگ فنل فتالئین

 ارغوانی 1/12-0/10 زرد زرد آلیزارین

 

 ك ها بسته به قدرت ومحلول های اسید ، باز ، نمك را بدست آورد. محلول نم PHبا استفاده از شناساگرهای رنگی می توان حدود

 ضعف اسید و باز سازنده آنها می توانند ، اسیدی ، بازی و یا خنثی باشند. 

  : روش آزمایش

را تهیه  COONa3CH  ،N1و  lC4NHرا تعیین کنید همچنین محلول های نمك  NaOH، N1 و HCLابتدا محلول های 

قطره از سه  3تا  2 هر کدامه از یكی از محلول های تهیه شده را بریزید و ب 2mlکنید. پس در سه لوله آزمایش ، ابتدا حدود 

ا هز این رنگ ار کدام یادداشت کنید دقت کنید هرف رنگی )با توجه به امكانات آزمایشگاه( بیفزائید و رنگ آن را در جدولی عم

یز انجام دهید و می باشد. همین آزمایش را برای سایر محلول های تهیه شده ن PHرف در محدوده معینی از عمربوط به رنگ م

 محلول ها را تشخیص دهید.  PHحدود 
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وش مقایسه رآن را مستقیماً تشخیص دهید از  PHمحلول در ناحیه ای است نمی توانید حدود  PHکه   در مواردی نکته :

ریزد به د آزمایش بول موراستفاده کنید. به این ترتیب دو لوله آزمایش بردارید در یكی آب مقطر و در دیگری به همان حجم از محل

ل اسیدی ه رنگ محلوش بمایرف بیافزائید و رنگ ها را با هم مقایسه کنید. اگر رنگ لوله آزعهر کدام از دو لوله دو قطره از یك م

قرار  کاغذ سفید آزمایش تر انجام شود زیرلولهت رف نزدیك بود محلول اسید است و اگر نبود باز است.برای این کار مقایسه راحعم

 .کنید هدهید و از باال به لوله ها نگا

ی نتیجه گیر چگونگی فاده کرده ایدها را در یك جدول به طور مرتب بنویسید و اگردرآزمایشی از روش مقایسه است نتیجه گیری 

 را ذکر کنید. 

 چای از کافئین استخراج                                               چهارم شیآزما

 

 :یتئور

 یبرا است الزم قعموا دربعضی .باشدمی دیگر فاز به فاز یك از جسمی انتقال مستلزم که یجداساز یبرا است روشی استخراج   

 یك حالل با آبی محلول دادن تماس راهها این از یكی .شود استفاده تقطیر از غیر راههایی از آبی محلول از آلی جسم یك بازیابی

 قابل حالل غیر( آلی اللح به آبی الیه از آلی مواد بیشتر باشد داشته را جداسازی خاصیت حالل اگر .است آب با امتزاج قابل غیر

 .دارد بسیار زیادی مصرف طمخلو از آلی ترکیبهای کردن جدا در مایع - مایع استخراج روش .کندمی پیدا انتقال )آب با امتزاج

 جسم که دیگری ههرماد یا و آب در آن شدن حل قابلیت که است این شودمی برده کار به استخراج برای که حالل خواص از یكی

 .نشود حل اصال اینكه آن از بهتر یا و باشد کم کرده حل خود در را آلی
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 جسم فوق مطالب به وجهت با .نمود تقطیر شده، استخراج آلی ترکیبات یا ترکیب از آنرا بتوان براحتی تا باشد فرار باید همچنین

 . همچنینباشد آب زا بیشتر خیلی حالل این در انحالل قابلیت و شود حل خوبی به کننده حالل استخراج در باید شونده استخراج

 می گرفته کار به تخراجاس در که حاللی مهمترین .بدهد نباید استخراج قابل مواد یا آب با واکنشی هیچ نوع کننده استخراج حالل

 است اتر اتیل ید شود

 به راحتی به و بوده ثرا بی ترکیبات اکثر به نسبت اتر اتیل ید .دارد خود در را ترکیبات از یزیاد تعداد کردن حل توانایی که

 شودمحترق می هوا رد زود خیلی و بوده آتشگیر که است این آن مهم اشكال اما .شودمی بازیابی مخلوط از ساده تقطیر یك وسیله

 Aکه این یبرا است بدیهی)تفكیك ضریب( پخش ضریب حسب بر را امتزاج قابل غیر حالل دو بین جسم یك پخش کمی نظر از

 دست به دومقدار این از یك عمال هیچ .باشد صفر یا بینهایت K مقدار باید شود حل کامال اختالط قابل غیر مایع دو از یكی در

  Sحالل در مقدارجسم . باشد  S' از حالل بزرگتر یا برابر S حالل حجم و 1از بزرگتر K مقدار که زمانی تا حال این با آید نمی

 باید S'در آن محلول زا جسم کردن جدا یبرا چنانچه که است این )باال معادله( پخش قانون نتایج از دیگر یكی .بود خواهد بیشتر

 یك از بهتر حجم آن از قسمتهایی با متوالی استخراج چند انجام که داد نشان میتوان رود، کار به S حالل از معینی حجم جمعا

 با متوالی تخراجاس دو کمك به که یاسید مقدار اسید، بوتیریك آبی محلول استخراج در مثال .است حجم آن تمام با استخراج

 خارج اتر ترلی میلی 100 با استخراج یك کمك به که است یاسید از بیشتر آید، می دست به اتر یلیتر میلی  50یقسمتها

 .شودمی

 دیگر آن از بعد هک دارد وجود یحد حال این با .بود خواهد بهتر یلیتر میلی 33 یقسمتها با متوالی استخراج سه حال بااین

 جدا یبرا که یمكرر استخراج تعداد باشد بزرگتر پخش ضریب هرچه است واضح .نداد یا مالحظه قابل بازده اضافی استخراج

 شودمی کمتر است الزم جسم کامل کردن

 

 .سپرد خاطر به را کلی اصل چند باید محلول از جزء یك استخراج جهت حالل انتخاب هنگام

 .باشند اختالط قابل غیر باید اصلی محلول حالل با استخراج حالل 1)

 .باشد داشته امناسبین ضرایب دیگر یاجزا یا ناخالصیها یبرا و پخش ضریب مناسبترین نظر مورد جزء یبرا باید انتخابی حالل 2)

  .ندهد نامناسبی واکنش مخلوط، یاجزا با شیمیایی نظر از مجدد تبلور مانند باید انتخابی حالل 3)

  .کنندمی جدا تقطیر با را حالل معموال .کرد جدا شده حل جسم از آسانی به را حالل بتوان باید استخراج از پس 4)
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 که اسید آلی .گیردیم قرارpH تاثیر تحت یزیاد مقدار به آلی یبازها و اسیدها پخش ضرایب باشد، آب حاللها از یكی که هنگامی

 .شود حل امالک کربنات بی سدیم یا هیدروکسید سدیم رقیق آبی محلول در است ممكن باشد نامحلول آب در 7 برابربا pH در

 حاللی که آب در ودخ یونی خاصیت علت به باز این و کندمی ایجاد را مربوط مزدوج باز اسید، از پروتون خروج حالی چنین در 

 .میشود حل بیشتر است قطبی

 کمتر(pH یاسید طمحی در است باشد، ممكن نامحلول آب در (7با برابر (pH در که آلی باز روش همین به آلی اسید مزدوج باز

 و آبی اسید وسیله به آلی باز شدن پروتوندار علت به حاللیت افزایش حالت این در.  شود حل کامال اسید کلریدریك مانند 7) از

 یحاللها از انتخابی ورط به میتوان را آلی یبازها و اسیدها بنابراین .است محلول بیشتر آب در که است قطبی مزدوج اسید ایجاد

 کرد با جدا باشد داشته مناسبی pHه ک آبی محلول با استخراج به کمك غیره و بنزن ،کلرومتان ید ،اتر مانند قطبی غیر آلی

 زادآ باعث یاسید حلولم به آبی باز آورد افزایش دست به آن از دوباره را اولیه آلی باز یا اسید توانمی آبی محلول کردن خنثی

 در را محلول ستخراجا انجام یبرا کندمی آزاد را آلی اسید ،یباز به محلول آبی اسید افزایش که حالی در شود،می آلی باز شدن

 کنندمی اضافه استخراجی حالل یآن مقدار به و )باشد بسته شیر کنید توجه( ریزندمی کننده جدا قیف

 می هستند دارا قیفها کثرا که یا سنباده یا الستیكی در با را کننده جدا قیف یباال دهانه ).شود پر چهارم سه از بیش نباید قیف(

 دارندمی نگه خصوصی به نحو به آنرا دادن قیف تكان هنگام .بندند

 

 

 

 تكان این از منظور .کنند پیدا تماس هم با ممكن حد تا اختالط قابل غیر مایع دو تا دهندمی تكان شدت به آنرا محتویات و قیف

 تعادل به حالت و شود پخش آنها بین در یکمتر نسبتا زمان در جسم تا یابد یبیشتر افزایش حالل دو تماس سطح که است آن
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 در که یو فشار شود خارج قیف گاز تا کرد باز آنرا شیر احتیاط با و ) باال طرف به شیر( برگرداند را قیف ثانیه چند هر باید .برسد

  .برود بین از شده ایجاد آن

 ) شودمی خراجکربنات است بی سدیم با یاسید محلول یك یا و رودمی کار به کم جوش نقطه با حاللی وقتی مخصوصا عمل این

 به شدت به نآ محتویات و قیف در است ممكن نشود انجام کار این که صورتی در .کندمی پیدا اهمیت (شودمی آزاد CO2 گاز

 حلقه یرو در آنرا و کنندمی خارج را قیف گاز آخرین بار یبرا  )شدید تكان دقیقه 2 حدود( ی کاف دادن تكان از پس .بپرد بیرون

 دو و ریخته ظرفی داخل هب شیر راه از دقت به پایینی را الیه آن از پس .شوند جدا هم از ها الیه تا گذارندمی و دهندمی قرار یا

 .کنندمی جدا هم از را مایع الیه

 مصرفی یحاللها نسیتهدا از آگاهی بنابراین، .گیردمی قرار پایین قسمت در سنگینتر حالل که شوندمی جدا یطور ها الیه قاعدتا

 شده م حلجس غلظت و ماهیت است ممكن زیرا نیست خطا بدون تشخیص این این، وجود با .است مفید ها الیه تشخیص یبرا

 .کند معكوس را حالل دو نسبی دانسیته که باشد یطور

 

 

 یچا از کافئین هدف: استخراج

 آب – صافی کاغذ – نندهک جدا قیف – قیف – ترازو -هیتر – گیره – پایه – ارلن – مدرج استوانه – بشر :نیاز مورد مواد و وسایل

    3CHClفرم کلرو – 2Ca(OH) - خشك یچا – مقطر

 روش کار: 

دقیقه  20-52 حدود آب لیتر میلی 501 با و ریخته یلیتر یك بشر یك در را 2Ca(OH) گرم 20 و خشك یچا گرم 20 

 هیتر یرو را شده صاف محلول ظرف حال همان در و نمودیم صاف آنرا صافی کاغذ و قیف وسیله به دیگر بشر یك در . جوشاندیم

 آن بهکلروفرم  3CHCl لیتر میلی 10-15م کردی کننده جدا یك قیف وارد را سپس محلول . نشود سرد محلول تا گذاشتیم



1یمی آلیش                                                                                    ملیحه کسری   

 

 

24 
 

 انجام دفعات به را کار این نمودیم خارج را حاصله گاز و زدیم هم آنرا مقدمه در توضیحات مانند و بسته را قیف درب نمودیم اضافه

 .دادیم انجام اول مرحله در را استخراج عمل نمودیم و گیره متصل ی وسیله به پایه یك به را قیف حال دادیم

 

 باال دارد کمتر چگالی هک یا ماده یا محلول و تر پایین دارد یبیشتر چگالی که یا ماده یا محلول کننده جدا قیف در آنكه توضیح

 شامل که آبی ولمحل و پایین باشدمی آن در شده حل کافئین و شامل کلروفرم که آلی محلول آزمایش این در که گیردمی قرار

 قیف زیر که یبشر در ار کافئین و کلروفرم محلول حال . است گرفته قرار باال واکنش در در کننده شرکت مواد ی بقیه و مقطر آب

 10-15کنیم ستخراجا یچا از یبیشتر کافئین و برود باال آزمایش دقت اینكه یبرا کنیممی وارد دقت به دارد قرار کننده جدا

 حال کنیممی كرارت دوباره نیز را استخراج عمل همچنین و کنیممی تكرار را همزدن عمل و افزوده قیف 3CHCl دیگر لیتر میلی

 ندک رسوب رنگ زرد بلور صورت به کافئین و شده تبخیر کلروفرم تا دهیممی رت حرا هیتر یرو را نظر مورد بشر

 خطا ایجاد عوامل

 آزمایش وسایل نبودن تمیز  1)

 نیاز مورد مواد یگیر اندازه در دقتی کم  2)

 شده شسته وسایل درون دار امالح آب وجود  3)

 

 ساده ریتقط                                               پنجم شیآزما

   تئوری:

 که است فرّار عاتیام یساز خالص یبرا یاساس یروشها از یكی هم از مواد یساز جدا یمعنا به ریتقط ،یآل یمیش شگاهیآزما در 

 از استفاده با بتداا میعان و تبخیر عمل از دو عبارت( دشونیم متراکم سردشدن، از پس و شده ریتبخ حرارت، ی لهیوس به مواد

 ).کنیممی مایع را شده تبخیر حالل کردن سرد عمل با سپس و کرده بخار را حالل حرارت

 و رشوندهیتقط عیما یها یژگیو به یبستگ مناسب روش كی انتخاب یول دارد، وجود ریتقط یبرا یمتفاوت یشها رو که آن با

 ریتقط آب، بخار با ریتقط جزء، به جزء ریتقط ساده، ریتقط :از عبارتند ریتقط یها روش نیتر یمعمول .دارد موجود یهایناخالص
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 جزء وجود رایز شود؛یم عیما بخار فشار کاهش سبب ع،یما در فرّار ریغ یها یناخالص وجود ). افتهی کاهش فشار( خال در تقطیر

 یباق در ریتقط از پس جزء نیا .شودیم کم عیما ریتبخ تیقابل و آورد یم نییپا را فرّار یاصل جزء غلظت اد،یز مقدار به فرّار ریغ

                ).ن دالتو و رائولت قانون( دهدیم لیتشك فرّار جسم را، عیما سطح یبخارها یاصل جزء ، یکل طور به .ماندیم یباق ریتقط ی مانده

 آن جداکردن اشند،ب متفاوت یکاف حد به نها آ جوش یدما که باشد داشته وجود عیما چند ای دو از یمخلوط اگر : ساده تقطیر

 ، گر مخلوطید یاجزا سپس شود،یم ریتقط دارد، یتر کم جوش یدما که یعیما ابتدا .است ریپذ امكان ساده ریتقط قیاز طر ها

 می سیلسیوس جهدر 80 ساده تقطیر یبرا دما اختالف حداقل .شوند یم جدا هم از و ریتقط آنها جوش یدما شیافزا تناسب به

 .باشد

 آماده ی نحوه .تاس الزم کننده افتیدر ظرف و دماسنج ر،یتقط رابط کننده، ر، خنكیتقط بالن ه، ساد ریتقط كی انجام یبرا

 .باشدیم 6 شكل مطابق دستگاه کردن

 

 

 

 :است الزم ریتقط انجام در ریز یها نکته تیرعا

 .باشد تر شیب بالن حجم دوسوم از دینبا ، یرشدنیتقط عیما حجم 1)

 الزم عیما دنیپر از یریجلوگ و كنواخت گرمای عیتوز منظور به ر،یتقط بالن در  )عدد سه ای دو( جوش سنگ عدد چند انداختن 2)

 .است
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 به عیما كی جوش یدماتا  ردیگ قرار بخارها انیجر محل در رابط، یجانب ی شاخه از تر نییپا دیبا اسنجمد ی وهیج خزنم 3)

 شود نییتع دقت

 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا کننده خنك به آب خروج و ورود ی لوله حیصح اتصال 4)

 لیوسا شدن قفل و یاز چسبندگ اجتناب یبرا امر نیا .کرد یکار روغن س،یگر با را آالت شهیش تماس و ارتباط محل دیبا 5)

 .است یضرور گرما اثر بر یا شهیش

 باشد هیثان هر در قطره دو تا كی )الزم یدما میتنظ( ب مناس ریتقط سرعت 6)

 .کرد گرم کامل شدن خشك تا دینبا چگاهیه را ریتقط بالن 7)

 :ساده ریتقط کار روش

 کوچك ظرف پنج .دییفزایب جوش سنگ عدد 3 و آب تریل یلیم 30 ، الكلتریل یلیم 30 ،یتریل یلیم 250 گرد ته بالن كی در   

 ساده ریتقط دستگاه سپس .دیینما یگذار شماره و دیده اختصاص گوناگون یاجزا یآور جمع یبرا را )خشك و زیتم ارلن ای بشر(

 یها رهیگ .شود جدا گرید كی از یراحت به دستگاه یاجزا کار انیپا از بعد تا کرده چرب یکم را اتصاالت محل .دیکن سوار را

 نانیاطم از پس .دیکن توجه دارد، یا ژهیت ویاهم که دماسنج حباب گرفتن قرار محل به .نباشند سست تا دیکن امتحان را اتصال

 که یطور به د؛یده حرارت گاز چراغ با را بالن سپس .دیساز برقرار را سرد آب از یآرام انیجر ه، دستگا و ها رابط بودن محكم از

 میتنظ را حرارت دیبتوان تا دیدار نگه محفوظ هوا انیجر را از شعله.  باشد آن با تماس در و یمیس یتور ریز درست شعله نوك

 ریتقط که دیینما میتنظ یطور را شعله لحظه نیا در رسد،یم به دماسنج شده برگشت یبخارها جوشش، شروع محض به.  دیینما

 داده، قرار کننده خنك یانتها قسمت در ریز بیترت به را رندهیگ ظرف .ابدی كنواخت ادامهی طور به هیثان در قطره كی سرعت با

 :دیکن یآور جمع را مقطره

 

  گراد یسانت ی درجه 1) 54 -60

  گراد یسانت ی درجه 2) 60 -70

  گراد یسانت ی درجه 3) 70 -80

  گراد یسانت ی درجه 4) 80 -93

 مانده یباق 5)
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 دهد، یم نشان را گراد یسانت ی درجه 95 یدما دماسنج که یهنگام .دیکن ضیتعو را گردآورنده ظرف ، ذکرشده یدماها در

 ظرف به را مانده یباق .ابدی انتقال ظرف به کننده خنك داخل از قطرات تا دیده اجازه .دیینما سرد را ریتقط بالن و قطع را ریتقط

 .نمایید سم ر مقطره، حجم حسب بر را ریتقط یدما یمنحن و ثبت را ها حجم .دیینما منتقل 5

 سواالت:

 .است1694 و  760،2625بیترت به اتانول و متانول آب، بخار فشار گراد، یسانت ی درجه 100 یدما در1) 

 .دیسیبنو را ریتقط دستگاه از مواد خروجب یترت

 یدما بیرکت ساده، ریتقط از بعد .کرد گزارش گراد یسانت ی درجه 124 را یا ناشناخته بیترک جوش یدما ییدانشجو2) 

 در ییخطا چه دانشجو ،دماسنج استانداردبودن و بیترک بودن خالص صورت در .داشت گراد یسانت ی درجه 116-117جوش

 است؟ داده انجام ریتقط دستگاه نصب

 وجود با .است تریل یلیم 35 ریتقط مورد عیما حجم و دیدار اریاخت در تریل یلیم 250 حجم به یریتقط بالن دیکن فرض 3)

 چرا؟ شود؟ینم مشاهده سردکننده از مقطره خروج جوش، یدما به عیما دنیرس

 .دیبده حیتوض است؟ چگونه ریتقط دستگاه در گرم آب یخروج و سرد آب یورود 4)

 .است خلوطم در موجود جزء نیفرّارتر جوش یدما از کمتر شهیهم رشونده،یتقط مخلوط جوش یدما یریتقط هم انیجر در 5)

 د؟یکنیم هیتوج را چگونه را جهینت نیا

 شود؟ینم ریتبخ باره كی مخلوط تمام رسد،یم جوش به عیما یدما یوقت ریتقط در چرا 6)

 :استون و آب مخلوط ی ساده ریتقط شیآزما در 7)

 .دیده حیتوض شود؟یم حاصل یرییتغ چه یمنحن شكل در شود، استفاده اتانول از استون، یجا به اگر .الف

 بحث مورد نیا در شود؟یم حاصل یرییتغ چه ریتقط یمنحن شكل در ، (30به (60 شود انتخاب استون برابر دو آب حجم اگر .ب

 دیینما یبررس را آب از استون كیتفك یچگونگ و دیکن

 

 

 

 

 آب بخار یهلیوس به ریتقط                                 ششم  شیآزما
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 تئوری: 

 .جوشدیم یتر نییپا یدما در )مجزا( ا تنه صورت به ع،یما دو از کدام هر از ،ینشدن مخلوط عیما دو مجموع که میدانیم   

 ریز مورد نظر عیما نیبنابرا .ندیگویم آب بخار با همراه ریتقط را آن شود، انجام ریتقط ندیفرا و باشد آب عیما دو از یكی چنانچه

 آب با صورت مخلوط به ، است نامحلول اریبس آب در که بیترک كی ، بیترت نیبد .شودیم ریتقط گراد یسانت ی درجه 100

 .کرد ریتقط توان یم یراحت به ، است گراد یسانت ی درجه 100 از باالتر یلیخ ها آن جوش یدما که را یمواد و شود یم ریتقط

 از یاریبس توان یم ر،یتقط درون بالن از آب بخار میمستق عبور با  باشدیم دیمف و معمول اریبس جزء كی آب ،یآل شگاهیآزما در

 را آن توانیم روش نیا با شود، هیتجز ای و باشد داریناپا باال یدماها در نظر مورد ی ماده اگر ن،یبنابرا .کرد ریتقط را ها بیترک

 طور به و اهانیگ یاسانس یروغنها لها، سلو ها، بافت از یعیطب یها بیترک یجداساز مورد در توانیم را ن روشیا .نمود ریتقط

 در ك واکنشی محصول یجداساز یبرا روش نیا  داد قرار استفاده مورد دهند،یم لیتشك یدروژنیه وندیپ آب با که یمواد یکل

 شوندیم هیتجز آب بخار با ادیز تماس اثر در که یمواد یبرا روش، نیا که است یهیبد .باشد یم دیمف زین مانند ریق یها مخلوط

 . ستین مناسب دهند،یم واکنش آب با ای

 مستقیم(:  آب بخار با ریتقط( آب بخار با ریتقط کار روش

 

 یلیم 175 و ) دلخواه هب گرید موارد (یمحمد گل برگ گل از گرم 5-10مقدار  .دیکن فراهم یزیتم یتریل یلیم 250 بالن   

 آمد، دست به مقطره رتیل یلیم 120 حدود در یوقت .دیکن شروع را ریتقط داده، حرارت را مخلوط .دییفزایب بالن به را آب تریل

 محلول و گل در موجود عطر یاسانس روغن نیا باشد، یروغن یقطرها یدارا و کدر مقطره که یصورت در .دیکن متوقف را ریتقط

 .باشد یم ) گالب( آب در محلول مواد شامل شفاف

 

 سواالت:
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 .است نوسان در شده مشاهده ریتقط یدما .آورد دست به است، باال باَیتقر که را یعیما جوش یدما خواهد یم دانشجو كی 1)

 .دیینما شنهادیپ یکار راه و دیکن هیتوج را آن لیدل

 ها آن توان یم آب، ربخا با ریتقط از استفاده با چگونه .شودیم لیتشك ها محصول از یمخلوط فنل، دارکردن ترهین واکنش در 2)

 کرد؟ جدا گرید كی از را

 بیترک مقدار .است وهیج متر یلیم 17 برموبنزن یبرا و وهیج متر یلیم 93 گراد، یسانت ی درجه 50 یدما در آب بخار فشار 3)

 از حاصل با مقدار ار مقدار نیا .است قدر چه وهیج متر یلیم 110 ی افتهی کاهش فشار در برموبنزن آب بخار با ریتقط از حاصل

 .دیینما سهیمقا اتمسفر فشار در آب بخار با ریتقط

 روش در .شود املک ریتقط تا کنندیم گرم کم فشار ای یمعمول فشار در و زندیریم بالن در را عیما كی یمعمول ریتقط در 4)

 .چكانند یم ریالن تقطب داخل به شود،یم ریتقط که یسرعت همان با را عیما نامند،یم یا لحظه ریتقط را آن که شده اصالح ریتقط

 در و باشد داشته است ممكن یازیامت چه یا لحظه ریتقط .باشد داشته وجود بالن در عیما یکم مقدار لحظه هر در که یطور به

 شود؟یم استفاده یطیشرا چه

 دارد؟ وجود یشگاهیآزما و یسنت یریگ گالب در ییها شباهت و ها تفاوت چه شما نظر به5) 

 کنند؟یم جدا گالب محلول از چگونه را یمحمد گل اسانس 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (Recrystallization)   سازی نوبلور) مجدد تبلور )                 هفتم آزمایش

 
 تئوری:
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 استخراج جامد، فاز خراجاست مایع،-مایع استخراج تقطیر، تبخیر، انجماد، نوبلورسازی، نشینی، ته توان می جداسازی روشهای از   

 وکروماتوگرافی،کروماتوگرافی، الكتر سطحی، جذب یونی، ی مبادله گاز، با استخراج جامد، فاز با میكرواستخراج قطرهای،

 .برد نام ... و دیالیز الكترودیالیز،

 به ازین ، مناسب خلوص ی به درجه یابیدست منظور به .آیندمی دست به خالص صورت به بندرت محصوالت آلی واکنشهای در

 نمودن حل لشام روش نیا . است یساز خالص یبرا یمعمول یازروشها یكی مجدد تبلور . است یساز خالص یندهایفرآ انجام

 با حصولم یبلورها لیتشك باعث نمودن سرد .باشدیمحلول م نمودن سرد سپس و داغ مناسب حالل كی در ناخالص یبلورها

 تبلور را عمل ینا .ماند یم یباق محلول صورت به سرد در حالل ها یناخالص و شودیم بایز و جالب اریبس یشهایآرا و ها شكل

 نامندمی مجدد

 حاللها همان سرد حالت ودر بوده محلول داغ، حاللهای از مخلوطی یا حالل یك در باید را کنیم متبلور خواهیممی که ترکیبی

 .باشد نامحلول داغ حالل در یا و باشد محلول سرد حالل در یا ناخالصی، که شودمی انجام صورتی در تخلیص عمل .باشد نامحلول

 جسم که بدانیم ام و باشد رنگی محلول گرا .شوند جدا محلول ناخالصیهای تا کنیممی صاف داغ بصورت را محلول دوم حالت در

 .کنیمصاف می اغد بصورت داده، حرارت آنرا سپس نموده اضافه سرد محلول به رنگبر زغال از کمی مقدار است بیرنگ نظر مورد

 .کندمی راجذب رنگی ناخالصیهای رنگبر، زغال

 .گردد مشخص تجربی طریق به باید یا و باشد شده شناخته باید یا ترکیب حاللیت رفتار نیست، ای ساده کار تبلور محیط انتخاب

 در همو  سرد اتانول در هم ترکیب .میرود کار به آب و اتانل از مخلوطی باشد نظر مورد بروموبنزن دی پارا تبلور که وقتی مثال

 داغ در آب چه و سرد آب در چه ترکیب این دیگر طرف از .نیست مفید کار این برای تنها، اتانول رو این از :است محلول داغاتانول 
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 برای حالل خوبی داغ حالت در آب و الكل از مساوی مخلوط اما .نیست مفید کار این برای نیز تنها آب بنابراین است محلول کم

 است جزئی آن حاللیت سرد حالت در و است جسم

 

 : است ریز مراحل شامل انحالل روش به مجدد تبلور

 مناسب حالل انتخاب 1)

 آن كینزد ای حالل جوش یدما در نظر مورد جسم انحالل2)

 یرنگ یها یناخالص جذب یبرا بر رنگ زغال افزودن 3)

 نامحلول یها یناخالص جداکردن یبرا داغ محلول کردن صاف 4)

 .است سردشدن حال در که یمحلول ازتبلور  5)

 .هستند شناور آن در که یمحلول از بلورها جداکردن 6)

 .است آغشته ها آن به که یمحلول کردن خارج یبرا بلورها یشو و شست  7)

 بلورها کردن خشك 8)

 حالل انتخاب

 :کرد استفاده مجدد تبلور در حالل عنوان به آن از بتوان تا باشد ینیمع یها یژگیو یدارا دیبا حالل كی

 و آل دهیا طور به دشو یم خالص که یبیترک دیبا یعنی باشد؛ مناسب ها یناخالص و مربوط بیترک یبرا آن یحرارت بیضر دیبا1) 

 یباق محلول ه صورتب سرد حالل در ها یناخالص دیبا حداقل و باشد نامحلول نسبت به سرما در یول شود، حل داغ حالل در کامل

 .کرد جدا را اه یتوان ناخالص یم یمحلول نیچن از نشوند؛ حل داغ محلول در ها یناخالص که است آن گرید امكان .بمانند

 بلورها از یآسان به را حالل بتوان شود،یم خشك جسم که یینها مرحل در تا باشد نییپا یکاف حد به دیبا حالل جوش یدما2) 

 .کرد خارج

 .باشد جسم ذوب یدما از تر کم حالل جوش یدما که است بهتر 3)

 .بدهد یواکنش شود،یم خالص که یبیترک با حالل دینبا ییایمیش نظر از  4)

 کار به دیبا صورت راینیغ در .آورد دست به را مناسب ل حال به مربوط اطالعات ،یمیش مراجع و منابع به مراجعه با توانیم   

 یکل اصول از ید برخیبا باشد، الزم کار نیا انجام که یصورت در .کرد دایپ را مناسب حالل یتجرب راه از ماده، از یکم مقدار بردن
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 حل یقطب یحاللها در و نامحلول هستند یقطب ریغ حالل در یقطب یها بیترک معمول طور به :دیباش داشته نظر در را انحالل

 .کنندیم خالصهدر  را تیحالل روابط نیا .هستند محلول یقطب ریغ یها بیترک ، برعكس شوند؛یم

 یقطب ریغ داغ لحال كی عبارت)کنندیم حل را گرید كی جنس هم اجسام ( در یقطب اریبس بیترک كی که است دیبع نیبنابرا   

 یبعض در .ودب خواهد متوسط تیقطب با جهینت در و گردد حل یقطب اریبس سرد حالل كی در یخوب به است ممكن یول شود، حل

 جسم که یگرید لحال شیافزا با حالل كی جسم در انحالل تیقابل ، حالت نیا در .کنندیم عمل یخوب به ها حالل مخلوط موارد

 رند؛یگیم قرار دهاستفا مورد اغلب که مخلوط یها زوج حالل از یتعداد .شود یم ه داد کاهش باشد، محلول تر کم یلیخ آن در

 ندرت به ، الكل بنزن دمانن ییها حالل مخلوط ، نفت اتر ، الكل اتر ، آب  دیاس كیاست ، نیبنز اترنفت ، الكل آب :از عبارتند

 :است شده نیتدو ها ت حاللیقطب کاهش حسب بر ریز جدول .دارند مصرف

 

 

 

 

 

 داغ محلول به بر رنگ زغال کمی افزایش با اغلب باشد، موجود رنگین های ناخالصی محلول در چنانچه بر رنگ زغال کردن اضافه

 هر ازای به مربع متر 2000 از بیش وسیع سطح با پودر زغال یك بر رنگ کربن .کرد خارج را ها آن توان می ،) جوش حال در نه(

 گروه صورت به اکسیژن ویژه به .میباشد ناجور اتم ی تعداد و زیاد ی چندگانه پیوندهای شامل زغال .باشدمی گرم زغال

 چوب ساخته از زغال ترین جاذب .شود می متصل آن به هیدروژنی پیوندهای ی وسیله به ها ناخالصی که دارد وجود هیدروکسیل
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 در که هایی چوب از زغال دارند برخی کمی اثر که باشدمی کلسیم و فسفر از توجهی قابل مقادیر شامل حیوانی زغال . است شده

 است شده تهیه Norit ، Darco و Nuchar از هستند دسترس

 ها یناخالص .ردیگ یجا کوچك کاردك كی نوك در تواندیم که است یمقدار از شیب ندرت به اجیاحت مورد بر رنگ زغال مقدار 

 که ورتیص در .شوند می خارج صافی از محلول گذراندن هنگام و جذب زغال ذرات سطح در رنگین یها یناخالص خصوص به

 از پس .رود می ینب از مرحله این در نتیجه در .گرددمی جذب نظر مورد جسم از مقداری شود، مصرف بسیار زیاد مقدار به زغال

 یا زد هم دایم رتصو به را جوشان مخلوط حال این در .داد حرارت جوش حال در دقیقه چند برای را محلول باید افزایش زغال،

 .شود جلوگیری جهش از تا چرخاند

 داغ محلول کردن صاف

 جاذبه کمك به را داغ محلول)مصرف صورت در رنگبر کربن و خاك و گرد نیچن هم( نامحلول یها یناخالص کردن خارج یبرا   

 .کرد حذف حلولبودن م شفاف و نامحلول یهای ناخالص وجود عدم صورت در را مرحله این توان می اغلب .کنندمی صاف زمین ی

 نابهنگام تبلور هب منجر و محلولتغلیظ  همچنین و سردشدن باعث کم فشار در داغ حالل تبخیر زیرا نیست؛ مطلوب مكنده صافی

 استفاده دار چین افیص کاغذ و ساقه یا بدون کوتاه ساقه ای شیشه قیف از باید دیگر، ارلن یك در محلول کردن صاف برای .میشود

 قیفی  باال از ایدنب صافی کاغذ باالی قسمت .شود انجام تر سریع کردن صاف که است آن برای دار چین صافی کاغذ مصرف .نمود

 بیش سطح با محلول یبترت بدین بریزید؛ صافی کاغذ باالیی قسمت در را داغ مایع صافی، کارایی میزان افزایش برای .کند تجاوز

 .شودمی صاف تر سریع نتیجه در و کند می پیدا تماس صافی کاغذ از تری

 متبلور قیف ی یشهش سطح در یا صافی کاغذ در محلول گاهی .نكند عبور قیف و کاغذ دو ی لبه نیب یمحلول تا دیباش مواظب یول

 جوش تا و ریزیدب گیرنده ظرف در متبلور حالل لیتر میلی 3 تا 2 که است آن عمل این از راه جلوگیری ترین راحت شود؛ می

 دهید حرارت
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 تبلور

 کردن سریع سرد .گیردمی صورت تبلور حال این در شود؛ سرد آهسته تا گذارندمی معمولی حرارت در را صافی زیر داغ محلول   

 حال این شوند درمی کوچك بسیار حاصل بلورهای زیرا نیست؛ مناسب) دیگر روش به یا آب در آن فروبردن کمك به( محلول

 زد؛ هم را ولسردکردن محل هنگام نباید معمول طور به .کندمی آسان را محلول های ناخالصی سطحی جذب بلورها، زیاد سطح

 )متر میلی دو از رت بزرگ تقریباً(بزرگ بسیار ی بلورها تشكیل عكس، بر .شودمی کوچك بلورهای تشكیل باعث نیز عمل این چون

 بعد و ستا مشكل بلورهایی چنین کردن شود خشك بلورها داخل در محلول ) افتادن دام به( شدن محبوس موجب است ممكن 

 ی اندازه کاهش رایب شود، مشاهده بزرگ بلورهای تشكیل چنانچه .دارند می نگه خود در را ها ناخالصی از مقداری شدن خشك از

 چنانچه .داد تشخیص تر آسان تجربه، ی نتیجه در توان می را مناسب بلورها ی اندازه .زد هم را محلول توان می ها، آن متوسط

 نگیرد صورت تبلور محلول، کردن سرد از پس

 را به اصلی جامد جسم زا کوچكی بلور کار این برای .نمود شروع را تبلور و کرد تهیه شده سیر محلول بلور افزایش با توان می ،

 است آن رود، ار میک به تبلور شروع برای که دیگری روش .شوند می تشكیل سرعت به بلورها عمل این با افزایند؛ می سرد محلول

 .دهند می خراش آن باالی درست یا محلول داخل در را ظرف داخل سطح ای شیشه ی میله یك با که

 

 

 سرد کردن صاف
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 از که خرطومی ن رلا و بوخنر قیف از کار این برای .کنندمی صاف خأل کمك به را محلول و بلورها سرد مخلوط مرحله این در   

 آب فشار جودوصورت  در .است زیادی آب مصرف دارای آبی خرطوم .کنندمی استفاده باشد، شده متصل آبی خرطوم به تله راه

 به آبی رطومخ برگشت آب از تله آب، فشار کاهش صورت در .آیدمی دست به جیوه متر میلی 15 تا 0 ر 8 بین فشاری الزم،

 .کندمی جلوگیری خرطومی ارلن داخل

 بلورها شوی و شست

 

 حالل نقدر آ قیف به کار نای برای .شود خارج کرده، آغشته را بلورها و است ناخالصی دارای که اصلی مایع تا بشویید را بلورها   

 در را بلورها.نمایید  خارج ابلوره از را وشو شست حالل و کنید ایجاد را خأل دوباره .بپوشاند را بلورها تا کنید اضافه سرد ی تازه

 شوند خشك امكان حد سر تا دهید فشار کاردك یا پنبه چوب با خأل تحت قیف روی

 بلورها کردن خشك

 

 از دقیقه چند برای ار هوا آبی، خرطوم تا گذارندمی کار این برای .کرد تبخیر آبی خرطوم با توان می را حالل تر بیش قسمت   

 .کنندمی تقلتمیزی من ساعت شیشه به کاردك ی وسیله به را بلورها آن از پس .دهد عبور قیف در موجود بلورهای ی توده

 10 حداقل یدبا حرارت اتو ی درجه : احتیاط( اتو در ساعت شیشه گذاشتن با را کردن خشك فرایند توان می لزوم درصورت

 را بلورهایی .کرد سریعت) خشكانه( خأل دسیكاتور در بلورها گذاشتن یا )باشد بلورها ذوب دمای از تر پایین گراد سانتی ی درجه

 کرد خشك حرارت با توان نمی شوند،می تصعید جو فشار در آسانی به که

 

 کار: روش

 

 و بیفزایید جامد نای به آب لیتر میلی 30 .کنید منتقل لیتری میلی 250 بشر یك به و توزین را ناخالص اسید بنزوئیك گرم 1

 تمامی تا کنید فهداغ اضا آب آن به لیتری میلی چند های قسمت در .بجوشد نباید محلول .دهید حرارت جوش دمای تا را مخلوط

 بیش مقدار چه .ریددا نگه گراد ی سانتی درجه 90 از باالتر را محلول دمای داغ، آب افزودن حین در .شود حل رنگ سفید جامد

 است، رنگی صلحا مخلوط ولی شد حل جامد سفیدرنگ تمام اگر .کنید ثبت را شده استفاده آب حجم ؟ است نیاز مورد آب تری

 .نمایید منتقل ارلن كی به داده، عبور صافی یك از را داغ مخلوط .بجوشانید دقیقه دو مدت به و افزوده بر رنگ زغال کمی مقدار
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 صافی زیر محلول کنید،می اضافه صافی روی بر را مایع که حال ن هما شد، در تشكیل کردن ف صا هنگام به و قیف در بلورها اگر

 دو به را ارلن محتویات .بریزید دور را صافی روی ی مانده باقی برداشته، را محتویات ارلن شدن، صاف از پس .دهید حرارت را

 در تفاوتی چه .شود سرد به آرامی تا دهید اجازه دیگر بخش به کرده، سرد سرعت به یخ حمام در را بخشی کنید؛ تقسیم بخش

 کنید صاف دقیقه ده از پس و دهید قرار سرد یخ در را بخش دو هر شدن، سرد از پس کنید؟می مشاهده بلورها ی اندازه و شكل

 ).کنید خیس حالل قطره چند توسط را صافی کاغذ کردن، ف صا از قبل(

 

 سواالت:

 این به رسیدن در ریتأثی چه زیر موارد از یك هر .است بازدهی حداکثر با خالص ی ماده آوردن دست به مجدد، تبلور از هدف 1)

 :دارند هدف

 انحالل ی مرحله در حالل از ضروری غیر زیاد حجم مصرف.الف

 یخ آب در داغ محلول حاوی ظرف دادن قرار با تبلور تسریع.ب

 جوشان حالل حداقل از استفاده.ج

 :ناخالص جسم یك مجدد تبلور در 2)

 دارد؟ تأثیری چه ناخالص ی ماده نمودن حل هنگام به سرد حالل از استفاده. الف

 ی ماده یابیباز میزان در تأثیری چه آنها، کردن خشك از قبل سرد ی تازه حالل با بلورها شوی و شست ی مرحله ذفح .ب

 دارد؟ مجدد تبلور در خالص

 متا سازی خالص آیا .است رلیت بر گرم 22 و 330 ترتیب به اتانول در اسید نیتروبنزوئیك پارا و اسید نیتروبنزوئیك متا حاللیت 3)

 جواب رسد؟ می نظر به اتانول عملی در مجدد تبلور روش به  )ناخالصی عنوان به( پارا ایزومر درصد 20 حاوی اسید نیتروبنزوئیك

 .کنید توجیه را خود

 برید؟ می پی ترکیب خلوص به بلورکردن نو از عدچگونه  4)

 شدن خنك زا پس .کند جدا آب – اتانول درصدی 70 داغ محلول از را جامد یك تبلور، ی وسیله به داشت سعی دانشجویی 5)

 دوم ی مرحله آیا در .دکن بلور نو دوباره تا کرد سعی و شود جامد تا داد قرار یخ حمام در را آن .آمد دست به روغنی ترکیب یك

 دارد؟ تری بیش موفقیت امكان

 داشت؟ خواهد موفق مجدد تبلور فرایند یك انجام در اثری چه زیر خطاهای از یك هر 6)
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 .شود برده کار به اضافی حالل نظر، مورد جامد کردن حل برای . الف

 .شود استفاده کم بسیار حالل جسم، کردن حل برای .ب

 .نشوند شسته هرگز آمده دست به بلورهای ج. 

 .نشود جدا کامل طور به کردن صاف توسط بر رنگ کربن  .د

 شد؟ خواهد شدن بلوری فرایند شروع سبب ظرف، ی دیواره یا کف به شیشه ای ی میله کشیدن چرا الف. 7)

 داشتن كانام باشد، تر درشت بلور چه هر نیست؟چرا مؤثر شدن بلوری بازدهی در کاغذ، روی بلورهای وشوی شست چرا ب.

 است؟ تر بیش نیز آن ناخالصی

 یك .داشت وجود لمحصو با ناخالصی صورت به اولیه اسید که کرد تهیه را استری محصول الكل، و اسید واکنش از دانشجویی8) 

 .کنید پیشنهاد مجدد تبلور از قبل اسید کردن جدا برای روش

 :بوخنر قیف از استفاده در 9)

 شود؟ محكم خود جای در بوخنر قیف باید چرا. الف

 باشد؟ داشته باید ای اندازه هچ بوخنر قیف در استفاده مورد صافی کاغذ .ب

 کرد؟ مرطوب کار به شروع از قبل را صافی کاغذ باید چرا .ج

 

 

 

 

 

 

 تصعید آزمایش هشتم                               

 تئوری:

د، به ع عبور کننحالت مای فشار بخار یك ماده جامد با دما تغییر می کند. به همین دلیل برخی ترکیب های جامد، بدون اینكه از   

کرد از  وباره جامدیتوان دچون بخار را مآسانی و به صورت مستقیم به بخار آب تبدیل می شوند. این فرایند تصعید نامیده می شود. 

 این تبدیل میتوان به عنوان روشی برای خالص سازسی مواد استفاده نمود. پ
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ماده ی  ر بخارفرایند خالص سازی وقتی به خوبی انجام پذیر است که فشار بخار ناخالصی ها به صورت مشخصی کمتر از فشا

 تصعید شدنی باشد. 

قطه رن غالبا نت متقاال در موارد نسبتا غیر قطبی با ساختمان بسیار متقارن دیده می شود. ترکیباتصعید خاصیتی است که معمو

 انند. دولكولی می بین م ذوب و فشار بخار باالیی دارند، تبخیر پذیری آسان این مواد از سطح جامد را معلول ضعیف بودن نیروهای

امد ار اجسام جشار بخروش تصعید را می توان به جای تبلور برای تخلیص بعضی از جامدات به کار برد. در این روش از اختالف ف

گرم  قطه ذوب آنر از نتاستفاده می شود و این عمل از جهتی به تقطیر ساده شباهت دارد. نمونه ناخالص در درجه حررارتی پایین 

مد متراکم الت جاحامد به صورت بخار در می آید و سپس بخار حاصله بالفاصله در سطح سردی به می شود و مستقیما از حالت ج

 می شود )متبلور می شود( این دو مرحله بدون مداخله حالت مایع صورت می گیرد. 

 تصعید به تبدیل مستقیم ماده جامد به گاز، بدون ورود به حالت مایع گفته می شود.

  اچیز استما بسیار نوا عموهشود ولی در هر حال تغییر انجماد مواد ناشی از وجود  در هوا اندازه گیری مینقطه انجماد مواد معموال

 آنتالپی مولی تصعید

 مقدار گرمایی است که بایستی به یك مول از ماده جامد داده شود تا مستقیما به گاز تبدیل شود   

 فشار بخار یك جامد و فرآیند تصعید

نرژی اظیر توزیع نکنند .توزیع انرژی جنبشی بین این مولكولها در یك بلور حول محور خود در شبكه نوسان میمولكول ها    

ژی این رو انرشود و ازجنبشی بین مولكولهای مایع و گاز است.در یك بلور انرژی جنبشی از مولكولی به مولكول دیگر منتقل می

  .زندبخار بگری ه به فازتوانند بر نیروهای جاذبه بلور غلبه کرددر سطح بلور میمولكولهای پر انرژی  هیچ مولكولی ثابت نیست .

ز جامد با اول ها شود که در آن حالت سرعت جداشدن مولكاگر بلور در یك ظرف سربسته باشد سرانجام حالت تعادلی برقرار می

جم كولها در حاد مولدر دمای معین معیاری از تعد کند .فشار بخار یك جامدسرعت بازگشت مولكول های بخار به بلور برابری می

 .معینی از بخار در حالت تعادل است

 ارتباط فشار با نیروهای جاذبه

یروهای ر با قدرت نمقدار فشار بخا  .گرچه فشار بخار برخی از جامدات بسیار کم است ولی هرجامدی دارای فشار بخار است   

 .ر بخار بلورهای یونی بسیار کم استبه همین دلیل فشا دجاذبه نسبت عكس دار

 بخار جامد با دما ارتباط فشار
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امدات با شار بخار جاین رو ف توانایی مولكولها برای غلبه بر نیروهای جاذبه بین مولكولها به انرژی جنبشی آنها بستگی دارد. از   

 . شودافزایش دما زیاد می

 ساعت ,کاغد صافی,قیف بوخنر و پنبهمیلی لیتری ,شیشه  250بشر  وسایل مورد نیاز :

 نزوئیك اسید، بآب مقطر مواد مورد نیاز:

 : روش کار

و روی آن را با یك  دبریزیاز بنزوئیك اسید را در وسط شیشه ساعت  1gمقدار دستگاه تصعید ساده را مطابق شكل سوار کنید.    

 روی واژگون تبصور را قیف یك. دپوشانیب ،شده  ایجاد کوچكی های سوراخ آن وسط در که ساعت کاغذ صافی هم قطر با شیشه

 و دهیدرا روی آن قرار  و شیشه ساعت و قیف کنیدآب پر از را بشر 3/2 سپسکنید  مسدود پنبه با را قیف انتهای دهید. قرار کاغذ

 از پس .ند. ی مورد نظر تصعید شود بلورهای جامد مورد نظر در جدار داخلی قیف می نشیتا ماده . حرارت دهید مالیمت به را آب

 برداشته؛ ساعت هشیش روی از آرامی به را قیف و کرده قطع را حرارت گردید، مالحظه قابل شده متصاعد ی ماده مقدار نكه آ

 .کنید گزارش را اولیه ی نمونه خلوص ی درجه .نمایید توزین و آوری جمع را آن محتویات

 

  

 شدن صابونی واکنش                                                     نهمآزمایش 

 تئوری: 
 

 محلول با چرب یها روغن و ها یچرب دادن حرارت توسط که دیآ یم باستان دوران یساز ن صابو هنر از شدن یصابون عبارت   

 (هیدرولیزکافت )آبفرایند  به عبارت این اکنون .آید می دست به آهك آب محلول و چوب خاکستر از حاصل هیدروکسید پتاسیم

 مولكولی وزن با اسیدهایی کربوکسیلیك استر گیاهی، های روغن و حیوانی های چربی .شود می گفته قوی قلیاهای با استر یك
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 های چربی یا گلیسرید تری به و نامند می گلیسرول آسیل تری را ها روغن و چربیها این از نظر شیمیایی .هستند گلیسرول و زیاد

 یا و چربی اگر می شود؛ کافت آب قلیایی مواد با آسانی به ها گلیسرول آسیل تری در استری پیوند .معروف هستند نیز خنثی

 خواهد را چربی آن پتاسیم یا سدیم نمك و گلیسرول تولید  کنند صابونی )کنند کافت آب قلیا ی وسیله به(به روشی  را روغن

 می شوند، استفاده صابون ی تهیه در که هایی روغن و ها چربی ترین رایج .نامند می صابون را چرب اسید قلیایی نمك این .داد

 .هستند یاهیگ منابع از لینارگ و نخل تون،یز روغن و یوانیح منابع از کرده آب ی هیپ و یوانیح یها یچرب

می  تعیین را ونصاب یها یژگیو روغن، ای یچرب دیاس كیلیکربوکس قسمت در دوگانه یوندهایپ تعداد و دروکربنیه ریزنج طول

 حاللیت در نیز جیرزن طول .می کند ایجاد سخت تر و نامحلول تر صابون اشباع شده، طویل زنجیر با اسید نمك مثال برای .کند

 طویل ینتهااو  )کربوکسیالت نمك( شود می حل آب در که است قطبی انتهای دارای صابون مولكول .گذارد می اثر آن

 را خود یونی ایانته و می شود حل روغنی ماده ی در صابون، هیدروکربنی سر  .است محلول روغن در نیز دارد که هیدروکربن

 دارد را چربی های لكه تمیزکردن و حاللیت توانایی دلیل همین به دارد؛ می نگاه روغن از سطح خارج

  صابون ی هیته

 

 

 
 

 :روش کار

 مخلوط کامل طور به تا دیده حرارت و دیکن حل اتانول تریل یلیم 10 و مقطر آب تریل یلیم 5 در را دیدروکسیه میسد گرم  2.5

 که یصورت در .دیده حرارت ساعت مین مدت به و دیزیبر باشد، یم روغن گرم2.5 یمحتو که بشر كی در را آن سپس .شوند

 یزمان واکنش.) انولات تریل یلیم  + 2.5مقطر آب تریل یلیم  (2.5دییبفزا آن به درصد 50 اتانول کند، دایپ کاهش مخلوط حجم

 دییفزایب آب تریل یلیم 15 صابون به .شود كنواختی حاصل مخلوط که گردد یم کامل
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 بر را جامد صابون .دیبزن هم مرتب و دیزیبر است، آب تریل یلیم 100 در دیکلر میسد گرم 15 یمحتو که یظرف در را مخلوط نیا

 دیینما یریگ قالب را محصول و دیکن صاف یزیتم ی پارچه یرو

 سواالت:

 .دیبنوس کامل طور به را صابون ی هیته کار و ساز 1)

 :صابون ی هیته در 2)

 ست؟یچ شدن یصابون واکنش در اتانول نقش .الف

 کرد؟ استفاده درصد 50 اتانول از دیبا چرا .ب

 شود؟ یم افزوده واکنش یانتها در دیکلر میسد چرا .ج

 است؟ ییایمیش یها واکنش از دسته کدام جزء شدن یصابون .د

 دهد؟ یم یرو یواکنش چه یدیاس طیمح در شود؟ یم استفاده ییایقل طیمح از صابون، ی هیته یبرا چرا 3)

 ست؟یچ میسد و میپتاس صابون فاوتالف. ت 4)

 کرد؟ لیتبد یمیسد صابون به را یمیپتاس صابون توان یم چگونه .ب

 د؟یکن یم شنهادیپ را یراه چه مشكل رفع یبرا کند؟ ینم کف سخت یآبها در صابون چرا 5)

 ست؟یچ ها آن یعموم فرمول و هستند ها بیترک از دسته کدام جزء ها یچرب .اف 6)

 د؟یکن انیب را روغن و یچرب نیب تفاوت .ب

 :دیکن هیتوج را ریز مشاهدات )7

   )4CCl/2Br(شود، مجاور دیتتراکلر کربن در برم محلول با صابون اگر

 یآل یهیال شدن رنگ یب .الف

 یآل یهیال رنگ رییتغ عدم .ب

 آزمایش یازدهم                                کروماتوگرافی

 تئوری:  
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چند  وط دو یااست.کروماتوگرافی براساس جدا کردن مخلیكی از روشهای جالب و دقیق جداسازی یك مخلوط، کروماتوگرافی  

است  ، جاذبیابتگیرند. فاز ثجسم به وسیله انتشار مخلوط روی دو فاز مختلف است. مخلوط مواد در مجاورت یك فاز ثابت قرار می

لول حمفاز متحرك،  باشد. ز میدرون مولكولی نه تنها با مولكول حالل، بلكه با مواد موجود در فاز متحرك نیکه دارای میل ترکیبی 

د مخلوط می باشد. در حالی که فاز متحرك مواهای متفاوت است( و حاوی ها با قطبیت شوینده است) معموال مخلوطی از حالل

که  ند. در حالیکند. بعضی ازاجزای مخلوط، قوی تر ازبقیه جذب فاز ثابت شده و بنابراین عقب می مانازروی فاز جامد عبور می

 .قیه اجزایمخلوط به حرکت خود در امتداد مسیر ادامه داده و به این ترتیب جداسازی اجزا صورت می گیردب

 تمام در که معنی این هب استوار است اصل دو بر ها بندی تقسیم این تمام ولی کنند می بندی تقسیم نوع چند به را کروماتوگرافی

 :از عبارتند کروماتوگرافی انواع معمول . دارد وجود ثابتفاز  و متحرك فاز کروماتوگرافی مختلف انواع

 .است مایع آن ثابت فاز و گاز آن متحرك فاز :مایع – گاز کروماتوگرافی  1)

 .است مایع نیز آن ثابت فاز و مایع آن متحرك فاز :مایع – مایع کروماتوگرافی  2)

 .است جامد نیز آن ثابت فاز و گاز آن متحرك فاز :جامد – گاز کروماتوگرافی  3)

 .است جامد نیز آن ثابت فاز و مایع آن متحرك فاز :جامد – مایع کروماتوگرافی  4)

 کاغذ ثابت فاز جا این در است جامد – مایع کروماتوگرافی انواع از که است کاغذ روی کروماتوگرافی آزمایش بحث دراین   

وند. حاللی که قطبیت آن توجه به قطبیتشان ازصفحه کاغذ باال می رها با . حالل است حالل یك فاز متحرك و کروماتوگرافی

ی که باید رود . اجسامو حاللی که کمتر قطبی است سریع تر از صفحه کاغذ باال می شودبیشتر است توسط کاغذ بیشتر جذب می

 از یكدیگر ت شانبه سرعت حرک از یكدیگر جدا شوند با توجه به قطبیتشان در حالل های مختلف حل می شوند و هر یك با توجه

 . جدا می شوند

   ( ، 60:  20:  20جمی )درصد ح N2بوتانول، اتانول و آمونیاك nمواد مورد نیاز: فنول فتالئین، نارنجی متیل، آبی برمو فنول،  

HCL 3غلیظ وNH غلیظ 

 )ورقه بشر یبرا درپوش مویین، لوله مداد، کش،  صافی( ،خط )کاغذ کروماتوگرافی ،کاغذ  ml 500بشر وسایل مورد نیاز:

  ml 20 و ml10 پت پی آلومینیوم( ، پوآر و

 

 :روش کار
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میزی تحل صاف و در دو سانتیمتری انتهای کاغذ ) در عرض کاغذ( خط کمرنگی با مداد بكشید ) خط مبنا( کاغذ را در م    

زا به طور مج ویین وکنید. سپس از هر نمونه مخلوط، به وسیله یك لوله م بگذارید و حتی االمكان از تماس دست با آن اجتناب

ر فاصله سانتیمت 5/2 -3میلی متر باشد. هرلكه ازلكه دیگر باید  5ها نباید بیش از روی خط کشیده شده لكه گذاری کنید قطر لكه 

. قرار دهید حالل صورت استوانه ای در داخل ظرفا برها خشك شوند، وبعد کاغذ داشته باشد. پس ازلكه گذاری صبر کنید تا لكه 

تا حالل  ی کشددقیقه طول م 60تا  45حدود  درپوش ظرف حالل را ببندید ها قرار داشته باشد.پایین تر از لكه  سطح حالل باید

کاغذ  روی را با مداد اللسانتی متری انتهای کاغذ رسید، کاغذ را خارج کنید و حد پیشرفت ح 5/1باال بیاید. وقتی حالل به حدود 

 شود. مشخص کنید و صبر کنید کاغذ خشك 

ن توجه به رنگ آ وقتی کاغذ خشك شد، محل هر لكه و مسیر باال رفتن آن را روی دهانه شیشه آمونیاك غلیظ قرار دهید و   

د. اکنون می توانید غلیظ بگیرید و به رنگ آن توجه کنی HCLکنید. سپس محل هر لكه و مسیر باال رفتن آن را روی دهانه شیشه 

fR .ترکیبهای شناخته شده، نوع آن را تعیین کنید 

 Rfثابت  قدارم وسیله به توان می شدن آشكار از پس جزء را هر ثابت، دمای در و ساکن فاز معین، با حالل سیستم یك در

 شود. می تعریف زیر صورت به که کرد مشخص

 
fR نمونه ی اندازه ك،متحر و ساکن فاز رطوبت ساکن، فاز ضخامت دما، حالل، ، کاغذ نوع به که است معینی مقدار جزء هر برای 

 لكه برای صفر  .ندک می تغییر 1 و 0 بین fR مقدار  .دارد بستگی متحرك فاز بخار یا آزمایش انجام محفظه شدن اشباع مقدار و

 که است جزئی یا لكه برای 1 و است نكرده حرکتی اصالً و مانده باقی )خط مبداء( گذاری لكه محل همان در که است جزیی یا

 .گیرد می قرار حد دو این بین اجزا بقیه fRا ست  رسیده حالل خط تا و کرده حرکت حالل همراه

 سرعت تشکیل الکیل کلریدها        آزمایش دهم  

 تئوری:

تواند نوع اول ، یك گروه آلكیل یا آلكیل استخالف شده است. این گروه می  Rست که در آن ، ا  ROH،  الكلها فرمول عمومی   

 .هالوژنای باشد؛ ممكن است دارای یك اتم دوم یا سوم باشد. ممكن است زنجیر باز یا حلقه

عنوان گروه عاملی ، خواص مشخصه این خانواده از ترکیبها را تعیین هستند که به  )-OH  (همه الكلها ، دارای گروه هیدروکسیل

تواند بر سرعت واکنشهای الكلها و حتی در موارد معدودی ، بر نوع واکنشها تاثیر گذارد. باید یم  Rکند. تغییر و تنوع در ساختار می
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یك حلقه آروماتیك متصل است، الكل نیستند؛ آنها فنل  توجه داشت که ترکیباتی که در آنها گروه هیدروکسیل مستقیما به

   .با الكلها تفاوت فاحشی دارندهستند و 

 تست های شناسایی الكل ها:

 دیم ، آزمونست فلز ستوان از آنها به آزمون ؛ تشخیص هیدروژن فعال یا تهای مختلفی وجود دارد که میها ، آزمونبرای شناسایی الكل  

تیل کلرید ، آزمون الكلی به وسیله استری شدن یا تست اس OHیا تست سریك آمونیوم نیترات ، تشخیص (IV)آمونیوم هگزا نیتراتو سریم 

 کرد . اشاره  ریدیك اسیدپو آزمون ( (NBSکسین ایمیدبرمو سو-  Nکرومیك اسید یا جونز ، تشكیل گزانتات ، آزمون لوکاس ، آزمون 

  الكلهای نوع اول، دوم، سوم، روی کلرید)خشك( و هیدروکلریك اسید غلیظ مواد مورد نیاز:

 :روش کار

  (:Lucas Reagent) معرف لوکاس

عرف مرای تهیه بباشد .  رای تشخیص الكل های نوع سوم ، آلیلی و بنزیلی از الكل های نوع اول و دوم میبمعرف لوکاس    

گرم 3ا هم زدن برا در یك بشر ریخته ودر حمام یخ سرد کنید سپس همرا   (HCl) غلیظ هیدروکلریك اسیدمیلی لیتر  4لوکاس

 بدیل شود.چونتباعث می گردد که الكل به آلكیل کلرید لوکاس معرف خشك را در اسید مربوطه حل کنید. )2ZnCl(کلرید روی 

ا تشخیص ول آن رمقایسه با الكل حاللیت کمتری در آب دارد بنابراین به راحتی می توان با کدر شدن محلآلكیل کلرید در 

 عث کدر شدنانیه بابنابراین تقریبا می توان گفت که طی چند ث دهیم.الكل های نوع سوم این عمل را سریعتر انجام می دهند.

اکنش را انجام می دقیقه عمل حرارت دهی به طور غیر مستقیم این و 5ورتی که الكل های نوع دوم پس از صمحلول می شوند.در 

 دارنددقیقه نیاز  5دهند و الكل های نوع اول به حرارت دهی بیش از 

مخلوط کدر شد الكل  قطره معرف لوکاس اضافه می کنیم.اگر 6قطره الكل را در یك لوله آزمایش ریخته و به آن حدود  3ابتدا  

صورت نوع اول می  دقیقه حرارت توسط بخار آب کدر شد نوع دوم است و در غیر این 5هم پس از حداکثر  نوع سوم می باشد.اگر

 باشد.

 سواالت: 

 دلیل کدر شدن محیط را در این تست توضیح دهید؟( 1
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 به چه دلیل الكل نوع اول دیرتر کدر می شود؟ )2

 در این واکنش چیست؟ 2Znclنقش  )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یلید از آنیلین و استیك انیدریدسنتز استان                                                           دوازدهمآزمایش 
 

 تئوری: 

در انواع  باشد. این مادهای )پرکی شكل( سفید یا کرم رنگ میاستانیلید یا فنیل استامید نرمال یا استانیلین نرمال یك ماده ورقه

عنوان  ستانیلید بهگردد. هم چنین ابی رنگ و کریستالی براق نیز موجود است. از این ماده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می

 باشد: کند. مصرف اصلی استانیلید به قرار زیر میها نقش حیاتی ایفا میساخت رنگینهیك ماده میانی در 

 ی( داروئ1

 ینساج یو ساخت رنگها یانی( مواد م2

 یساز كیالست عیکننده در صنا عی( به عنوان تسر3
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 دیکننده پراس داری( پا4

 روش تولید
 وجود دارد. دیلیاستان دیروش عمده جهت تول دو

 :كیاست دیو اس نیلی( از آن1

 درصد( 90واکنش : )بازده  فرمول

OHNHCOCHHCCOOHCHNHHC 23563256  

  نیلینآ          كیاست دیاس                             دیلیاستان         آب                          

 : كیاست دیدریو ان نیلی( از آن2

 واکنش: فرمول

OHNHCOCHHCCOCHNHHC 235623256 22)(  

 نیلیآن         كیاست دیدریان                       دیلیاستان         آب                            

 به استانیلید اضافه شود استامینوفن تولید می شود. OHاگر یك گروه 
 قیف شیشه ای-کاغذ صافی-ترازو-راغ بونزنچ-یپتپ-ستوانه مدرجا-ارلن وسایل مورد نیاز:

 آب مقطر-استیك انیدرید-آنیلین : نیاز مواد مورد

 :روش کار

لیتر استیك انیدرید اضافه کنید. واکنش بسیار شدیدی بین آنها میلی 3لیتر آنیلین را درو.ن یك ارلن بریزید و به آن میلی 3ابتدا 

تویات ارلن اضافه کنید مح لیتر آب بهمیلی 3گیرد. مخلوط را به شدت هم بزنید تا رسوب کرم رنگی تشكیل شود. سپس صورت می

ه تشكیل بها شروع و آن را درون حمام بخار گذاشته تا تمام مراحل حل شود سپس به درون حمام یخ منتقل کرده تا کریستال

ست انیلید به دها را توسط کاغذ صافی از محلول جدا کنید و بگذارید تا کامال خشك شود. استکنند پس از تشكیل رسوب کریستال

 وزن کنید و راندمان را محاسبه کنید. آمده را

 

 سواالت: 

 کنید؟مقایسه  باهم را آنیلین و استانیلید بازی خاصیت )1

 

 (SN 1) مولکولی یك دوستی هسته جانشینی دهم                                واکنشسیزآزمایش 

 تئوری:  
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 و کلرید ایجاد آلكیل ایبر ها آلكان مستقیم دارکردن هالوژن .شوند می تهیه گوناگونی شناساگرهای و ها روش با هالیدها آلكیل  

 .است معمولی مشكل آزمایشگاهی تجهیزات با آن جداکردن که شود می ایزومرها از مخلوطی تشكیل موجب برمید،

 ها واکنش گونه نبرای ای ساز و کار دو .است پذیر امكان دوستی هسته جانشینی های واکنش ی به وسیله هالید آلكیل ی تهیه

  ) 2SN (و دومولكولی و ) 1SN(مولكولی یك دوستی هسته جانشینی واکنش .دارد وجود

 :کلرید بوتیل ترشیو ی تهیه

 

 

(CH3)3COH (CH3)3+ HCl              (CH3)3 CCl + H2O 

 

 

 

 :کارروش

 جداکننده قیف كی در را الكل بوتیل ترشیو لیتر میلی 10 در یك ارلن ریخته سپس را غلیظ اسید هیدروکلریك لیتر میلی 40

ه قیف جدا کننده برگردانید بو بعد محلول را  .به ارلن بیفزایید را غلیظ اسید محتویات قیف را قطره قطره به هیدروکلریك  .بریزید

 .دهید تكان شدت به را آن دقیقه2 -3مدت به و ببندید را قیف ی دهانه .شوند مخلوط ها الیه تا چرخانده را جداکننده قیف

 در را قیف  .دهید نتكا شدت به مدت دقیقه 10به  بسته، را قیف درپوش دوباره  .شود کم قیف داخل فشار تا بردارید را درپوش

 آلی الیه .کنید جدا را یآب و آلی ی الیه (بردارید را قیف درپوش(شود جدا آبی و آلی های الیه بگذارید و دهید قرار مناسبی محل

 قیف ن دادن تكا و شوو شست هربار در( کربنات بشویید سدیم بی درصد 5 محلول لیتر میلی 15 با هربار استخراج، مرحله دو با را

 ی بازده .اییدنم خشك دقیقه 10 مدت به کلرید گرم کلسیم 2 ی وسیله به را آلی ی .الیه(باشید داشته توجه گاز خروج به

 نمایید. گزارش را واکنش

 

  سواالت: 

 باشد؟ جوشیدن حال در باید محلول چرا کربنات، بی سدیم محلول با بوتیل کلرید ترشیو شستن در 1)
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   2SN - ب        1SN ؟الف  است؟   های چگونه واکنش در کلرید ایزوبوتیل نسبی فعالیت )2

 تبدیل مربوطه کلریدهای هب غلیظ اسید هیدروکلریك با دادن تكان با تنها الكل بوتیل ترشیو مانند تواند می الكل بوتیل n آیا )3

 دهید. توضیح شود؟

 .دهید شرح را کلرید بوتیل ترشیو ی تهیه واکنشسازوکار  4)

  کنید مقایسه هم با را 2SNو 1SN های واکنششرایط  )5

 

 

 

 

 

 

 تهیه پاراتولوئن سولفوناتدهم                                     چهارآزمایش 

 تئوری: 

است. این ماده در کنار شباهت  Tolueneمناسب ترین حالل های شیمیایی جایگزین بنزن، ماده ای آلی با نام تولوئن كی از ی   

است. ر قوی ت های فیزیكی و شیمیایی، سمیت و خاصیت تبخیر شوندگی کمتری نسبت به بنزن دارد ولی خاصیت خواب آوری آن

شیمیایی در الل و یا ح عال با انحالل پذیری کم در آب است که بعنوان ماده اولیهمایعی شفاف، قابل اشت تولوئنمحصول شیمیایی 

 م برد.را نا از اسامی دیگر تولوئن می توان متیل بنزن، متیل بنزول، فنیل متانصنایع شیمیایی کاربرد بسیاری دارد.

یوم ن و آلومینبا بنز توان با واکنش یدید متیلاین ماده بطور طبیعی در نفت خام وجود دارد اما در در شرایط آزمایشگاهی می 

تولید می ستایرن، ولید اکلراید، تولوئن تولید نمود. در حال حاضر بطور کامل از نفت و همچنین بعنوان یك محصول جانبی هنگام ت

دیم مچنین سه .ددگرغشاهای پلی پیرول استفاده می سولفونات به عنوان الکترولیت محافظ برای  تولوئن- سدیم پارا .گردد

 .ولوئن سولفونات به عنوان حالل برای مطالعه عملكرد ذرات رزین مورد استفاده قرار می گیردت-پارا

 کلرید سدیم ٬ غلیظ اسید سولفوریك ٬تولوئن: مورد نیاز مواد

 ب کرد.اجتنا طوالنیاحتیاط: تولوئن یك ترکیب آروماتیكی است که باید از تماس آن با پوست بدن و استنشاق آن به مدت 
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 :روش کار

 

ریزید و چند سنگ بمیلی لیتر سولفوریك اسید غلیظ  5میلی لیتر تولوئن و حدود  5,5میلی لیتری(  100در یك فالسك ته گرد)

در کنش د باشد، واما زیا. با قرار دادن مبرد، مخلوط را روی شعله مالیم رفالکس)بازروانی( کنید. چنانچه دجوش در آن بیندازید

شود. پس از آنكه محلول زالل شد گرما را قطع کنید و صبر کنید سولفوندار میشود و دیمرحله مونوسولفوردار شدن متوقف نمی

 که مخلوط به دمای عادی برسد.

ی لوط بیفزایید. براگرم سدیم کلرید ساییده نرم به مخ 5/12میلی لیتر آب بریزید. بعد  50مخلوط را آهسته درون بشر محتوی 

. ا صاف کنیدداغ ر انحالل نمك، مخلوط را روی حمام بخار گرم کنید. چنانچه پس از گرم کردن رسوبی باقی مانده بود، محلول

ن بلورها اسب شدمحلول صاف شده را بگذارید سرد شود تا بلورهای تولوئن سولفونات رسوب کند.پس از حدود نیم ساعت، که ر

و در  ستفاده کنیدابلور از آب گرم، به عنوان حالل، از قیف بوخنر صاف کنید. برای تخلیص و تیابد،آنها را با استفاده خاتمه می

را پس  ید. بلورهااده کنصورت رنگین بودن محلول، برای گرفتن ناخالصیها و زایل کردن رنگ بلورها در هنگام تبلور از زغال استف

 .ش کنید. بهره نظری و عملی واکنش را محاسبه و گزارازصاف و خشك کردن توزین، و نقطه ذوب آنها را تعیین کنید

 

 


