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   1 سرفصل آزمايشگاه شيمي آلي
  1: تعداد واحد
   عملي:  نوع واحد

  زمان يا هم 1شيمي آلي :  نياز پيش
  هاي آلي  تركيبي  ، جداسازي و تهيه هاي فيزيكي ي تعيين تابت كسب تجربياتي در زمينه:  هدف

   كردن دماسنج ميزان و به هر آزمايش هاي مربوط كردن دستگاه آماده همراه با دماي ذوب و جوش به روش ميكرو تعيين - 
  جزء  به تقطير ساده، تقطير جزء - 
  يافته  تقطير با بخار آب، تقطير در فشار كاهش - 
  استخراج از مايعات و جامدات، تصعيد - 
   ي و دوحاللي با تعيين نوع حاللحالل نوبلوركردن تك - 
   ي نازك كروماتوگرافي كاغذي، ستوني و اليه - 
   ي كيفي هالوژن، نيتروژن و گوگرد در جسم آلي تجزيه - 
  استات ي اتيل ي سيكلوهگزن از سيكلوهگزانول و تهيه ، تهيهدبرمي بوتيل ـ nالكل،  بوتيل ـ ي ترشيو تهيه - 

   . نظر گرفته شده است ساعتي در  سه ي جلسه يازدهها براي  آزمايشاين 
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   مقدمه
  

ن كُلَيم و االَعنابالنَخيِل والزّيتُونَ وو عالزَر بِه لَكُم تَفَكَّرُونْا نْبِتة لَقُومٍ يلَاَي كنََّّ في ذلرات الثَم.  
  هايي ها و واكنش تركيب.  دباش ميكار آزمايشگاهي  ،شيمي علمي تجربي است و قسمت اصلي و مهم هر روش شيميايي

هاي آلي  تركيب. اند آمده دست بههاي عملي  توسط مشاهده ،گيرند كه در كالس درس مورد بحث و بررسي قرار مي
 ي تقطير، تبلور و وسيله ها به اين تركيب. وجود دارند اي ، مايع و جامد با خواص فيزيكي ويژه هاي گاز صورت به 

 ،هاي مورد نظر در فراگرفتن اين درس آزمايشگاهي براي آموختن و كسب مهارت. تندكروماتوگرافي قابل تهيه هس
  :به اين هدف الزم است رسيدنبراي . جديت و تالش شما شرط اصلي است

  .ببنديد كار بهها را بدانيد و  مؤثر از آن ي دستور كارهاي آزمايشگاهي و چگونگي استفاده -  1
  .درك كنيد در نظر گرفته شده، آزمايش براي هراهداف و اصولي را كه  -  2
  .مناسبي تنظيم كنيد ي شيوهآن را به  ،براي حداكثر استفاده از وقت در هر جلسه آزمايش -  3

،  آلي  ، به ويژه آزمايشگاه شيمي زيرا هر آزمايشگاه شيمي.  ايمني از اصول مهم كار در آزمايشگاه است هاي هرعايت نكت
كرد، خطر را به  كه چه كاري را بايد انجام داد و از انجام چه كارهايي دوري دانستن اين. تواند محل خطرناكي باشد مي

خودتان فكركنيد و فقط به فكر  .ول آزمايشگاه سؤال كنيدؤاز مس ،ايد را متوجه نشده مطلبياگر . رساند حداقل مي
كه  در صورتي .فرا خواهيد گرفت تر بيش، ديگر اگر خودتان براي رفع مشكالت تالش كنيد بيانبه . ديگران متكي نباشيد

ي تر بيش ي نمره نيز بهره چنين همو  ها  دانستهكنيد، بلكه از نظر  تنها در آزمايشگاه بهتر كار مي نه ،خوب آماده باشيد
  .خواهيد برد

يج ناچيزو عدم توجه در به كاربردن مواد شيميايي نه تنها ممكن است به نتا.  پاكيزگي قسمت مهمي از فن خوب است
يند اخوش تنها به ظاهر ها نه كردن دستگاهدقتي در سوار بي چنين هم .بلكه اغلب مطمئن هم نيست ،ثمري منجر شود بي
طور  به.  است  هاي اساسي يك توصيف تجربي خوب ، شرط ، مشاهده و ثبت كامل دقت.  ، بلكه خطرناك هم هست ستني

تفسيري  قابل انتظار باشند، بايد چنانچه نتايج غير. نمودگيري  مايش نتيجهبايد نتايج را خالصه كرد و از هر آز معمول
  .ارايه شود

تر  بيشهاي شيمي آلي  آزمايشاصول بتوانند با  ،شده هاي عملي ارايه اجراي دقيق روش دانشجويان گرامي با... شاءا ان
هاي ديگر و  هاي آزمايشگاه درس  س يادگيريتواند پايه و اسا هاي شما در اين آزمايشگاه، مي ؛ چون آموختهآشنا شوند
  .هاي پژوهشي شود حتي طرح

جاست كه از  به گوييم و سپاس مي ،در پايان پروردگار يكتا را كه توفيق تدوين اين مجموعه را به ما ارزاني نموده است
اند  مجموعه داشتهي اين  همكاران در آزمايشگاه شيمي آلي كه نهايت همكاري ومساعدت را درتهيه ي زحمات كليه

گشا  تر درآينده راه ي بهتر وكامل ي مجموعه تذكرهاي شما عزيزان جهت ارايه بدون شك راهنمايي و.  سپاسگزاري كنم
  .خواهد بود

  جواد صفري 
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   مقررات آزمايشگاه شيمي آلي 
  

  .سرساعت مقرر به آزمايشگاه وارد شويد .1
  .بدون روپوش وارد آزمايشگاه نشويد .2
  .شود صفر در نظر گرفته مي  جلسه ي آن ، نمرهدر آزمايشگاهدر صورت غيبت  .3
  .ي شخصي از قبيل خودكار، دفتر يادداشت و روپوش در آزمايشگاه خودداري كنيد از گذاردن هرگونه وسيله .4
  .مبذول داريد اي ويژهشود، توجه  كه در رابطه با انجام آزمايش به شما تذكر داده مي هايي كتهنبه  .5
  .د شيميايي را شوخي نگيريدكار كردن با موا .6
طرف   ي لوله را نيز به درون لوله نگاه نكنيد و دهانهه گاه ب ، هيچ اي كه در حال جوشيدن است ي لوله از دهانه .7

  .نگه نداريد  ديگران
  .ي حرارت مستقيم خوداري نماييد وسيله از تبخير محلول داراي اتر، به .8
  .عال را باز نگذاريدهاي قابل اشت اتر و حالل ي در شيشههيچ وقت  .9
  .، از بورت استفاده كنيد پت نكشيد و هميشه براي برداشتن محلول سيانور را با پي .10
  .طرف كنيدبر پوست بدن با مالش آمونياك بر اثر سوزندگي فنل را .11
  .اثر كنيد ، فوراً بي كربنات يا آب آهك رسيد، آن را با سديم بي شما  چنانچه اسيدي به دهان يا بدن .12
  .نماييدول آزمايشگاه مراجعه ؤقبيل موارد و ساير موارد، فوراً به مسدر اين  .13
  .شويي داخل هود بريزيد ديگر را در دست هاي هاي آزمايش و ظرف محتويات لوله .14
  .هرگز در آزمايشگاه با دوستان خود شوخي نكنيد. آزمايشگاه را جدي بگيريد .15
   .جويان ديگر شود، نبايد مزاحم دانشآزمايشگاهيكار  در هنگامهر دانشجو  .16
  .در مواقع ضروري حتماً از عينك ايمني استفاده كنيد .17
در صورتي كه به پوست شما آسيب رسيد، فقط . از دستكش ايمني استفاده كنيد ،كردن با مواد شيمياييهنگام كار .18

  .دستكش ايمني مورد نياز را هر دانشجو بايد تهيه نمايد. خودتان مقصر هستيد
  .خود را نبازيد) ، تماس بدن با مواد سمي و سوزنده  سوزي ل آتشاز قبي( نگام حادثه ه .19
  .در آزمايشگاه است  رعايت نكات ايمني از اصول اوليه .20
  مختل   زيرا نظم آزمايشگاه ؛به سراغ شما نيايند ،به دوستان خود گوشزد نماييد كه وقتي مشغول آزمايش هستيد .21

  .شود و وقت شما گرفته مي
  .، مرتب و تميزكار باشيد اي درست و دقيق براي رسيدن به نتيجه .22
  .شود گرفته مي آزمون ،قبل از شروع هر آزمايش .23
عذري   هرگونه كه  با توجه به اين. شود ، در پايان هر جلسه تحويل گرفته مي گزارش كارهاي آزمايشگاه شيمي آلي .24

  .شود نمي داندهبرگردر رابطه با عدم تحويل گزارش كار پذيرفته نبوده و گزارش كارها به شما 
  .جاي خود بگذاريد درهاي محتوي مواد را  هنگام ترك آزمايشگاه ميز كار خود را تميز و شيشه .25
  .شخصيت شما است ي ، نشانه نظم و نظافت .26
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   نياز ايمني در آزمايشگاه مفاهيم اساسي و پيش
  

 خاطر داشته باشند و موارد  هم زير را بهم هاي تهبايد همواره نك ،كنند هاي شيمي كار مي تمامي افرادي كه در آزمايشگاه
ايمني   هاي تهو رعايت نك باشد ميالزم به توضيح است كه موارد زير كلي و عمومي . ايمني را به دقت رعايت كنند

  .خواهد بود نيز الزمديگري 
  .ديدگي هاي اوليه در موارد آسيب هاي ايمني الزم درآزمايشگاه و كمك دانستن احتياط .1
  . نشاني آتش و  تلفن اورژانس ي ، شماره هاي اوليه كمك ي تن جاي قفسهدانس .2
  . هاي الستيكي دستكش و  هاي گازي صحيح از ماسك ي دانستن طرز استفاده -  3
  .استفاده از عينك ايمني در آزمايشگاه و هنگام كار .4
  .استفاده از روپوش آزمايشگاهي در هنگام كار .5
  .ها ي كار با آن نشاني و نحوه آتشهاي  دانستن جاي كپسول .6
  .باشند و روشن نگه داشته شوندندور از دسترس  ،ي و اتصاالت مطمئن بوده هاي گاز بايد داراي لوله چراغ .7
  .محل شير اصلي سرسيلندر بسته شود سيلندرهاي گاز در مواقع غير الزم از .8
  .استپراكسيد ي كه داراي موادو زا  ، سرطان سمي،  گيري مواد قابل اشتعالكار بهآگاهي و رعايت مقررات  .9

  .كار ببريد به استفاده از موادرعايت دقت را در موقع . دست نزنيد ، به آنشناسيد اي را نمي ماده اگر .10
حضور   هايي كه كسي در آزمايشگاه هاي خطرناك در تعطيالت و يا اوقات غير رسمي و در زمان عدم انجام آزمايش .11

  .در آزمايشگاه به تنهايي كار كرد رگز نبايده. ندارد
  .برده شود كار به،  نهايت دقت ،گير مواد آتش هنگام استفاده ازدر . 12
، پارگي  از سررفتن مايعات براي جلوگيرياگر قرار است يك آزمايش به حال خود رها وآزمايشگاه ترك شود،  .13

به هاي الزم را  احتياطروي دهد،   قطع برق ممكن است در اثر سوزي كه آتش چنين همشيلنگ آب در اثر تغيير فشار، 
  .عمل آوريد

باعث كاهش  ،بودن و گذاشتن هر چيز سر جاي خودتميز.  هر شرايطي بسيار مهم است بودن در  منظم و مرتب .14
  .شود مي  احتمالي در آزمايشگاه حوادث

محلول به  اي از هت مخالف برچسب كج كنيد، تا اگر قطرهرا از ج  ، هميشه آن براي برداشتن مواد از داخل شيشه .15
طور  تا به دنبه دقت خوانده شوبايد هاي شيشه  برچسب. اي نزند هاي روي شيشه صدمه پشت شيشه بريزد، به نوشته

  .انفجار كنند، روي هم ريخته نشونداشتباهي موادي كه ممكن است توليد گرماي زياد و 
ها  در آن  ي شيشه نگيريد و بالفاصله ار، صورت خود را مقابل دهانههاي محتوي مواد فرّ هدر موقع بازكردن در شيش .16

  .د تا فضاي آزمايشگاه آلوده نگرددرا ببندي
  .روي مقدار كم از ماده انجام دهيدهميشه بر  ،بر روي مواد مورد آزمايششناساگر اثر براي بررسي  .17
ي  وسيله را به  بايد آن ،آزمايش ي دادن لوله در موقع حرارت. را مايع نريزيد آزمايش ي لوله دوسومگاه بيش از  هيچ .18

ر عدم رعايت دستو. پايين بياوريد چرخانده و كمي باال و مرتبطور  به .ريدطور مايل روي شعله نگاه دا و به بگيريد  گيره
  .شود يع از داخل لوله به بيرون ميباعث جهش ما ،فوق
ارلن را  و بشر .مرطوب نباشد ،خواهيد حرارت دهيد آزمايش و يا هر ظرف ديگري را كه مي ي دقت كنيد روي لوله .19

  .دادن روي توري فلزي قرار دهيد براي حرارت
اي  شيشه هاي فها را در ظر ي قليايي يا جامد آنها ، كربنات هيدروكسيد يم، پتاسهيدروكسيد سديموقت محلول  هيچ .20

 از مواد اين براي نگهداري  ؛شود شدن مي  شدن تدريجي شيشه و سرانجام سوراخ باعث حل زيرا اين عمل ؛حرارت ندهيد
  .ي با در پالستيكي استفاده نماييدهاي شيشه
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  .در موقع حرارت در ظرف را برداريد. وقت محلولي را در ظرف سربسته حرارت ندهيد  هيچ. 21
  .حتماً بايد از هود استفاده شود ،سيانيد در محيط اسيد كار با و  ، مواد سمي براي حرارت دادن اسيد، تيزاب .22
  .زيرا به علت فرّار بودن متصاعد خواهند شد ؛آمونيم را هيچ وقت خشك حرارت ندهيد و  هاي جيوه نمك .23
با  و، بايد اسيد را قطره قطره  استبا حرارت زياد توأم كه اسيد  ويژه سولفوريك كردن اسيدها، به هميشه براي رقيق .24

اسيد، محلول   افزايش هنگاماحتياط شود ظرف اسيد در داخل يخ قرار گيرد و در در ضمن .  احتياط بر روي آب ريخت
  .هم زده شود مرتبطور  به

در داخل ظرف  از تعدادي سنگ جوشناگهاني مواد،  نها براي جلوگيري از بيرون پاشيد در موقع جوشاندن محلول .25
  .استفاده كنيد

استفاده از چراغ گاز، ابتدا بايد كبريت يا فندك روشن شود و سپس با بازكردن تدريجي شير گاز وتنظيم براي  .26
  ي آبي باشد و از روشن گذاشتن طوري تنظيم شود كه رنگ شعلهبايد دريچه . را روشن كردچراغ گاز  ي هوا، دريچه
  .از براي مدت طوالني خودداري گرددچراغ گ

سمي در گاز،  هاي تركيبزيرا عالوه بر وجود .  ش شود و شير گاز باز بماند، بسيار خطرناك استاگر چراغ گاز خامو .27
خواهد   ي الكتريكي انفجار صورت يا جرقه شود، با رسيدن شعله كه باعث سردرد و مسموميت مي اكسيد دي كربنمانند 
  .بالفاصله شير گاز اصلي را ببنديددر اين صورت .  گرفت

ي حمام بخار آب حرارت دهيد  وسيله به، سولفيد دي مانند اتر و كربن ،ي جوش پايين هستند دمارا كه داراي مايعاتي  .28
  .شود باعث انفجار مي چونارت ندهيد گاه مستقيم حر و هيچ

 ي بنابراين الزم است شيشه. امكان دارد باعث اشتعال شود ،اسيد غليظ بر روي مواد آلي يا چرب بريزداگر پركلريد .29
  .ه شودسيد دور از مواد آلي قرار دادمحتوي اين ا

داشته   توجه كامل.  دقت زياد الزم است ، هاي الكتريكي گيري دقيق و دستگاه هاي اندازه در موقع كار با دستگاه .30
ها  ستگاهگونه د ها شكسته شوند، ديگر قابل استفاده نيستند و اين ترين اجزاي اين دستگاه باشيد كه اگر يكي از كوچك

  .دننبايد زياد به برق باش
  .هداري شوندرنگ نگ اي هاي قهوه ور و در شيشهبايد دور از ن ،شود ها پراكسيد ايجاد مي موادي كه در اثر ماندن در آن .31
برداشتن  پت مواظب باشيد مواد اسيدي يا سمي و خطرناك وارد دهان شما نشود، بلكه براي در موقع كار با پي .32
  .پوآر استفاده نمود ، بورت و يا ي مدرج توان از استوانه نه مواد ميگو اين
پس كاركردن با مواد شيميايي را هرگز شوخي نگيريد و به فكر . دنرسان زيانباري مي هايمواد شيميايي خطر .33

  .باشد هاي آن غير قابل جبران مي بسالمتي خود باشيد كه آسي
طور  بهه كشيدن سيگار در محيط آزمايشگا از. چيزي نخوريد و نياشاميد ،كنيد ميكه با مواد شيميايي كار   هنگامي .34

  .، فوراً به پزشك مراجعه كنيدمشاهده كرديد ترين عالمت بيماري در خود گاه كوچكخودداري نماييد و هرجدي 
م كار با دستگاه اي شكسته شد يا در هنگا ي شيشه كار موادي روي زمين ريخته شد و يا وسيله هنگاماگر در  .35

ول آزمايشگاه در ميان بگذاريد تا از بروز ؤموضوع را با شجاعت و درايت تمام با مس تعرسبه به وجود آمد،  مشكلي
  .عمل آيد  احتمالي جلوگيري به هايخطر

 رغي دانشجو بايد توجه داشته باشد كه رأس ساعت مقرر به آزمايشگاه مراجعه كند و از آوردن وسايل اضافي و .36
  .باشد  تابع مقررات خاص آزمايشگاه ،ضروري خودداري نموده
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  نمره در آزمايشگاه شيمي آلي  بندي تقسيم
  

  30    گزارش كار
  30     امتحان هر جلسه
  40     امتحان پايان ترم

  ــــــــ  
                            20  =5  :100  

  
  ي گزارش كارها چگونگي ارايه

 
   نمره 5  . هاي با مفهوم جمله بودن گزارش كارها و نوشتنتميز -  1
   نمره 7  .گزارش كار كه قبل از شروع آزمايش تهيه شده باشد بخش نظري – 2
   نمره 5  . طور كامل و بدون نقص ها به شرح روش كار انجام شده و نوشتن مشاهده -  3
   نمره 4  . شي واكن بازدهشده در روش كار و محاسبات مربوط به  ذكر داليل هر يك از كارهاي انجام -  4
   نمره 3  .ها هاي فيزيكي مربوط به مواد اوليه و محصول ي ثابت ي كليه ارايه – 5
   نمره 2  .ذكر وسايل و مواد مورد نياز قبل از نوشتن روش كار -  6
   نمره 3   .آزمايش بخش نظريهاي ايمني مربوط به مواد مورد استفاده در  ي نكته ارايه – 7
   نمره 100                                                                            .پايان گزارش كار نوشتن منابع ومراجع در - 8

  ـــــــــ  
  نمره 30  

 
  :ي اول گزارش كار بايد ذكر شود عبارتند ازكه در باالي صفحه مواردي چنينهم
   كننده اسامي گروه آزمايش -  1
   دانشجويي ي شماره – 2
   و تاريخ انجام آن) دوشنبه لامثبراي ( آزمايشي گروه  -  3
 )خطخوانا و خوش(مايشنام و هدف آز-4

 
  :توجه توجه

  .شود در پايان انجام آزمايش، گزارش كار تحويل گرفته مي
  ).يك طرف كاغذ، سفيد نباشد( ، نوشته شود رش كارها روي دو طرف كاغذ كالسورگزا

  
  
  
  



 9 ◙ 1آزمايشگاه شيمي آلي 
 

  :آزمايش اول

  )M.P(  وبتعيين دماي ذ
  

 .اند ي نيروهاي بين مولكولي در كنار هم آرايش يافته واسطه ، به طور منظم هايي است كه به يك بلور، شامل مولكول
ارتعاشات مولكولي زياد  ،آن ي يابد و در نتيجه ها افزايش مي شود، انرژي ملكول هنگامي كه به بلور حرارت داده مي

از نيروهايي كه  ،كند را وادار به حركت مي ها و نيروهايي كه آن جنبش مولكول،  شود، سرانجام در يك دماي خاص مي
دماي   هنگامي كه. شود يعني بلور ذوب مي ؛پاشد ي بلوري فرو مي شبكه ،شده تر بيشدارد،  ها را دركنار هم نگه مي آن

 بيانبه . شود مد، تعادل برقرار ميبين مايع و جا در اين حالت .شود مياولين مقدار جزيي مايع ظاهر  ،رسد ذوب فرا مي
  .دنهست هاي جامد و مايع يك جسم در تعادل دمايي است كه در آن حالت  ديگر، دماي ذوب

تركيب  در واقع يك ثابت فيزيكي ارزشمند براي يك ،)شود بلور ذوب مي(پاشد  ي بلوري فرو مي دمايي كه در آن شبكه
، به تنهايي  چه بايد توجه داشت كه اين خاصيت فيزيكياگر. كار رود هب تواند جهت شناسايي آن مي  است و اين ويژگي

خالص باشد، تفاوتي بين دماي ذوب ابتدايي و نهايي وجود طور كامل  بهاي  اگر ماده.  تركيب كافي نيست  براي شناسايي
تا است شدن تركيب  ز مايعاختالف دماي آغا 1، ي ذوب دامنه.  ديگر تركيب داراي دماي ذوب تيز است به عبارت ؛ندارد

 ي دامنهد، داراي نشو هايي كه خالص در نظر گرفته مي بسياري از تركيب. تبديل به مايع شود طور كامل بهزماني كه 
  .باشند مي تر كم درجه يا يكذوب 

بي متفاوت با ها با ترتي كه در هركدام مولكولباشند  ميوجود دارند كه در دو وضعيت و آرايش بلوري  ها تركيب برخي از
آور  تعجب ، استوابسته بلوري  ي نيروهايي بين مولكولي در شبكه هاز آنجا كه دماي ذوب ب .اند ديگر آرايش يافته  حالت

با دماي ذوب   ، بلور تركيب به هنگام تعيين دماي ذوب. دماي ذوب متفاوت باشد چنين تركيبي داراي دو نيست كه 
  .آيد دست مي بهو بلورهايي با دماي ذوب باالتر  شود ميجامد  هدوبار،  شدن تر، پس از ذوب پايين

  

   تصحيح دماي ذوب ناشي از خطاي دماسنج
هاي  و كتاب ها يك تركيب با دماي ذوب آن جسم كه در جدول ي آمده دست هرود دماي ذوب ب انتظار مي معمولطور  به

.  قابل قبول است ،درجه باشد 2ـ1وت در حدود چنانچه تفا. مطابقت داشته باشد ،موجود است) Hand Book(مرجع 
اگرچه يكي از (  ستاانجام نادرست آزمايش تعيين دماي ذوب  حتماَ به علتمقدار،   خطاي بيش از اينتوان گفت  نمي

بلكه ممكن است به دو دليل اين خطا ناشي از . )استكننده  خطاهاي مهم در تعيين دماي ذوب، خطاي شخص آزمايش
  .دماي واقعي را به درستي نشان ندهد ،كه دماسنج و ديگر اين دكه درجه را درست نخوانده باشي يكي اين ؛دماسنج باشد

كه   به اين ترتيب ؛تنظيم كنيد از آزمايش ، بهتر است دماسنج را قبل ماسنجكار د از صحتبه منظور حصول اطمينان 
  سپس منحني. تنظيم كنيد1جدول جدولي به صورت دماي ذوب چند تركيب معين را با استفاده از دماسنج تعيين و 

 .نماييدرسم ) 1مطابق شكل (را آن 
  

  

     شده ي ذوب مشاهده دما  ي ذوب واقعيدماتركيب
 آب و يخ
  استانيليد

   اوره
  اسيد بنزوئيك

اسيد ساليسيليك

0 
114  
132  
121  
157 

            …  
            …  
            …  
            …  
            …    

                                                            
1- Melting Point Range 

دماسنجتصحيح دماي ذوب چند تركيب براي:1جدول
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روي محور  شده را ي ذوب تركيب مورد نظر، عدد مشاهده شده را روي محور عمودي و دماي ذوب تصحيحدر تعيين دما
دماي ذوب دقيق  و ددماسنج را تصحيح كني دتواني ي آن مي وسيله به. آيد دست مي هب  OAدر نتيجه منحني. دبريبافقي 

  .ددست آوري تركيب را به
  

  
  
  
  
  

  

  منحني تصحيح دماسنج: 1شكل 
  

   ي مويين دماي ذوب با استفاده از لوله  گيري ش كار اندازهرو
ترين راه  آسان. جاي دهيدمتر  ميلي دوي مويين به قطر  يك لوله ي شده را در انتهاي بسته يدهيي كامالً خشك و سا نمونه

ي  نتهاي يك لولهساعت كوچك بريزيد و با ا ي ي مويين آن است كه مقدار كمي از نمونه را در يك شيشه  پركردن لوله
. ي مويين را آهسته به داخل جسم جامد بزنيد چند بار نوك باز لوله .را بساييد تا به شكل پودر درآيد  آزمايش تميز آن

ي لوله  توان جسم جامد را به انتهاي بسته ، مي لوله بر روي يك سطح محكم ي زدن انتهاي بسته با برگرداندن لوله و
ي مويين را از درون  لوله ،بهترين راه انجام اين كار آن است كه در خاتمه ؛وله متراكم شودجسم بايد در ل. هدايت كرد

د تا پودر از قسمت باالي لوله به ته آن انتقال يعمودي بلند روي يك سطح سخت رها كن  اي توخالي شيشه ي يك لوله
  .)دهند ام ميهاي مويين دوسر بسته انج قابل تصعيد را در لوله  دماي ذوب اجسام(يابد 

مويين را  ي لوله. متر پر كند ميلي 3 - 2ي مويين را تا عمق   اي باشد كه پس از عمل تراكم لوله نمونه بايد به اندازه
پس از انجام اين كار، . خود نمونه بايد در مجاورت حباب دماسنج باشد. ي يك تكه نخ به دماسنج متصل كنيد وسيله به

 ي با استفاده از يك چراغ بونزن به آرامي درجه. قرار دهيد )، روغن يا پارافين ، گليسيرين بآ(دماسنج را در داخل حمام 
ذوب  فراينداي را كه ابتدا  درجه) گراد در دقيقه سانتي ي  درجه دوحدود . (باال ببريد ،حرارت مايعي را كه بايد گرم شود

عنوان  را به ها هو اين درج نماييدشود، مالحظه  ب مياي را كه آخرين قسمت جامد ذو چنين درجه شود و هم مشاهده مي
چون به . حدود تغييرات ذوب جسم يادداشت كنيد

اين طريق بايد براي رسيدن به دماي ذوب جسم 
مقدار  ،شود جامدي كه در حرارت باال ذوب مي

بهتر است كه دو نمونه از  ؛زيادي وقت صرف شود
اول را به ي  و نمونه نماييدتهيه را جامد مورد نظر 

  را اندازه  ي ذوب تقريبي آن دماسرعت گرم كنيد و 
پس از آن بگذاريد تا مايع گرم خنك شود و . بگيريد

تر از دماي ذوب تقريبي  درجه پايين 15 -  10به 
ي دوم را داخل كنيد و دوباره مايع   لوله سپس .برسد

  .حمام را تا دماي ذوب جسم به آرامي حرارت دهيد
  

  

شدهدماي ذوب تصحيح

شدهدمای ذوب مشاهده

با استفاده از حمام روغن) ل          بي تي با استفاده از لوله)گيري دماي ذوب      الفاندازه:2شكل
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  ربوط به آزمايش اولهاي م پرسش
  :شده براي يك تركيب خالص شود، توضيح دهيد  خطاهايي را كه ممكن است باعث دماي ذوب مشاهده - 1

  تر از مقدار واقعي دماي ذوب پايين) الف
  تر از مقدار واقعي دماي ذوب باال) ب
  ي ذوب گسترش دامنه) ج
براي دقت . گراد به دست آورد ي سانتي درجه 112- 111دانشجويي دماي ذوب يك تركيب بلوري سفيدرنگ را  - 2

ي  درجه 140دماي ذوب را . گيري كرد ي مويين دماي ذوب آن جسم را اندازه تر، بعد از سردشدن، با همان لوله بيش
  .گيري شد، توجيه كنيد اي را كه دوباره دماي ذوب آن اندازه ي سردشده رفتار نمونه. گراد گزارش نمود سانتي

  ي خالص آن است؟ تر از دماي ذوب ماده طور معمول كم ي ناخالص به ماي ذوب يك مادهچرا د) الف - 3
  شده متفاوت است؟صورت پودر بلوري با همان جسم به آيا دماي ذوب يك جسم) ب
  شده صحيح است؟  داده شدن تجزيه گردد، آيا دماي ذوب نشان اگر جسمي در هنگام ذوب) ج
  تأثيري روي دماي ذوب دارد؟ دادن بسيار زياد چه سرعت حرارت) د
ي  درجه 133دانشجويي دماي ذوب يك جسم مجهول را  - 4

ليكن بر اساس اطالعاتي كه . دست آورده است گراد به سانتي
دهد، چندين ماده در اين  مي جدول مقابل در اختيار او قرار

به نظر شما اين دانشجو با چه . ذوب قرار دارددماي حدود 
  هد رسيد؟ ااي به پاسخ صحيح خو شيوه

  گيري دماي ذوب، هر كدام از موارد زير چه تأثيري در دماي ذوب دارد؟ ندازهادر  - 5
  ي مويين مورد استفاده قطر زياد لوله) الف
  يين مورد استفادهي مو قطر بسيار كم لوله) ب
  ي مويين در لوله هاي هوا در بين مواد موجود وجود حباب) ج
  ي مورد استفاده وجود ناخالصي در ماده) د
  :دهيدهاي زير را توضيح  درستي يا نادرستي عبارت - 6

  .آورد ها را پايين مي دماي ذوب تركيب ،هميشه ناخالصي) الف
  .كند داللت بر يك تركيب واحد خالص مي دماي ذوب آلي يك جسم آلي متبلور، هميشه) ب
  .يكسان باشد Aبا  Xپايين بيايد، بايد  Xاضافه شود و دماي ذوب  Xبه تركيب  Aمقداري از تركيب  اگر) ج
  .يكسان باشد Aبا  Xتوانند  پايين بيايد، نمي Xاضافه شود و دماي ذوب  Xبه تركيب  Aمقداري از تركيب اگر ) د
اگر . گراد است ي سانتي درجه 92- 91گراد و دماي ذوب بنزوكائين  ي سانتي درجه 800ر1د كلري دماي ذوب سديم - 7

  كند؟ ها چه تغييري مي داشته باشد، دماي ذوب آن دكلريد وجو درصد سديم 10مخلوطي از بنزوكائين و 
را  129-128 و ديگري 121- 120هاي يكسان توسط دو دستگاه، دو دماي ذوب يكي  دو دانشجو با داشتن مجهول - 8

ها  ي مجهول براي آن بودن دو نمونه ها، يكسان چگونه ممكن است بدون استانداردنمودن دستگاه. كنند گزارش مي
  مشخص شود؟

 اريمشكوك به داشتن ساخت Zتركيب مجهول . داراي دماي ذوب يكسان و مشخصي هستند Yو  Xدو تركيب  - 9
  دليل خود را توضيح دهيد؟، ردهبيان ك Zروشي براي تعيين . ست Yو  Xيكسان با 

كار  توان براي شناسايي يك جامد آلي به هاي فيزيكي به غير از دماي ذوب و دماهاي ذوب مخلوط را مي چه ثابت -10
  برد؟

  دماي ذوب  تركيب
  گراد ي سانتي درجه 133  اسيد سيناميكترانس

  133  بنزوئين
  130  اسيدمالئيك

  133 اوره
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  زمايش دومآ

 )B.P( تعيين دماي جوش
  

در اين حالت . شود ا فشار هوا ميايع برابر بمشود؛ تا حدي كه فشار بخار  ها زياد مي شدن آن فشار بخار مايعات، بر اثر گرم
 760طور معمول دماي جوش در فشار  به. نامند ميمايع اين دما را دماي جوش . كند مايع شروع به جوشيدن مي

با كاهش . شود هرگونه تغيير در فشار، سبب تغيير در دماي جوش مي. شود گيري مي اندازه) يك اتمسفر(متر جيوه  ميلي
كه (تري براي برقراري تعادل بين فشار بخار مايع و فشار هوا  گرمايي كمآيد؛ زيرا انرژي  ن ميفشار دماي جوش نيز پايي

  . الزم است) كم شده است
 دمايآب در  ،)3شكل (براي آب ما با توجه به منحني فشار بخار برحسب د. حرارت بستگي دارد  فشار بخار به درجه

  .يابد مي  فشار بخار نيز افزايش ،حرارت  ولي با افزايش درجه ؛)جيوهمتر  ميلي 6 -  4(انجمادش فشار بخار كمي دارد 

  
  منحني فشار بخار يك مايع بر حسب دما: 3شكل 

 ي درجه 100براي مثال . نامند دماي جوش مايع در فشار يك اتمسفر را دماي جوش استاندارد يا نرمال آن مايع مي
باشد،  تر كممتر جيوه  ميلي 760كه فشار استاندارد از   در صورتي. باشد جوش استاندارد يا نرمال آب مي دماي ،گراد سانتي

چنانچه دماي جوش در فشار  .چون دماي جوش متناسب با فشار است ؛گيرد صورت مي  تري ينيجوشش در دماي پا
ارتباط، جدول بردن به مقدار اين  براي پي. ين شده باشد، بايد فشار ذكر شوديتع) متر جيوه ميلي 760جز  به(ديگري 

  .توان از استفاده كرد وجود دارد كه در صورت نياز مي 1اي به نام نوموگراف ويژه
بخار  ي اليههاي  مولكول اي قرار دارد و اكنون مايعي را در نظر بگيريد كه در يك درجه حرارت معين در ظرف سرگشاده

هاي هوا و نمونه  مولكول ، از باالي اين نمونه است بخاري كه در. ي ظرف خارج شوند توانند از محوطه در باالي مايع مي
، فشار كل خارجي در باالي مايع برابر با فشار بخار تعادل آن در  طبق قانون فشارهاي جزيي دالتون.  تشكيل شده است

يع است هاي نمونه در فضايي كه در باال و نزديك ما اگر درجه حرارت باال رود، تعداد مولكول.  درجه حرارت معين است
ي از تر بيشنمونه درصد   فشار جزيي، در درجه حرارت باال. شود جا مي هيابد و در نتيجه مقداري از هوا جاب افزايش مي

يابد تا فشار بخار تعادل با فشار خارجي برابر  ادامه مي فرايند، اين  درجه حرارت زيادشدنبا . دهد فشار كل را تشكيل مي
هاي گازي نمونه  مولكول  جاشدن هتبخير باعث جاب. شود از ظرف خارج مي كاملطور  هبشود و در اين حال تمام هوا 

در اين حد . شوند ي فشار خارجي معين مي وسيله يك حد نهايي دارد كه به ،فشار بخار تعادل نمونهبنابراين . خواهد شد
  .يابد سرعت تبخير مقدار زيادي افزايش مي

  
                                                            
1- Nomograph 
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  :الصه عبارتند ازجوش به طور خ دمايمؤثر بر   عوامل
  . دماي جوش نسبت مستقيم دارد فشار وارد بر سطح مايع كه با -  1
  .يابد افزايش مينيز دماي جوش  ،با افزايش جرم مولكولي ها بولي كه در مورد هر دسته از تركيجرم مولك -  2
  .رددگ كه سبب افزايش دماي جوش مي  ايجاد پيوندهاي بين مولكولي مانند پيوند هيدروژني -  3
  .گردد سبب افزايش دماي جوش مي ،جاي هيدروژن هاي اتمي به استخالف اتم يا گروه -  4
  .گردد سبب كاهش دماي جوش نسبت به تركيب بدون شاخه مي معمولطور  بهها،  وجود شاخه در تركيب -  5
هاي زود فرّار  ي حالل مانده باقياگر .  كننده است آلوده ي تابع نوع مادهت شدبه ها روي دماي جوش  اثر ناخالصي - 6

درحالت (اي با همان دماي جوش  كردن ماده اضافه برعكس. شود اي مشاهده مي موجود باشند، اثرهاي قابل مالحظه
  .گذارد از دماي ذوب اثر مي تر كماغلب مقدار جزيي ناخالصي روي دماي جوش . هيچ تأثيري ندارد) آل ايده

  
   تصحيح دماي جوش

اگرچه ناخالصي موجود، . زيادي دارد ي بت فيزيكي مشخص است كه در شناسايي مايعات استفاده، يك ثا دماي جوش
خلوص   گيري دماي جوش براي تخمين اما اندازه ،گردد مايع مي ي شده موجب كاهش يا افزايش دماي جوش مشاهده

  در مقايسه با نقش ،خالصيدليل وابستگي آن با تغييرات فشار و حساسيت متناوب هر مايع نسبت به نا  مايع به
  . ي برخوردار استتر كم، ناچيز و از اهميت  گيري دماي ذوب جامد براي تخمين خلوص آن اندازه

  دماي .ثبت گردد د، فشار محيط نيز باي گيري دماي جوش وابستگي شديد دماي جوش با فشار محيط در اندازه  دليل  به
 بنابراين الزم است تا با توجه به ميزان ؛شود گزارش ميمتر جيوه  يميل 760فشار  جوش مايعات در متون شيمي در

  هاي كه در آزمايشگاه پژوهشگراني. شده تصحيح شود گيري اختالف فشار نسبت به فشار استاندارد دماي جوش اندازه 
بي به منظور هاي تقري اي از روش مجموعه ،كنند ي نسبت به سطح دريا دارند، كار ميتر كممناطق مرتفع كه فشار 

.  است  معين حاصل شده  ي جوشها دمابا  ها ها با تقطير تعدادي از تركيب اين شيوه. اند تصحيح دماي جوش تجربي يافته
.  است  دست آمده به  ميزان تصحيح ،شده شده در متون شيمي و دماي جوش مشاهده از اختالف بين دماي جوش ثبت

  هرچه اختالف. دهد اختالف فشار نشان ميمتر جيوه  ميلي 10ا به ازاي مقدار تصحيح دماي جوش مايعات ر 2جدول 
متر  ميلي 5براي مثال (متر جيوه  ميلي 760انحراف جزيي از فشار . يابد يميزان تقريب افزايش م ،شود تر بيشفشار 
 5 ربراب متر جيوه يميل 700اگر دماي جوش تركيب در  براي مثال.  نظركردن است معمولي قابل صرف  در كارهاي) جيوه
  ؟دماي جوش را حساب كنيد ميزان تصحيح در ،باشد گراد ي سانتي درجه

  
  تغييرات دماي جوش به ازاي تغييرات كم فشار

  

  دماي جوش بر حسبپذيرتجمعمايعات غير پذير تجمعمايعات
 ي كلويندرجه

  دماي جوش بر حسب
 گراد ي سانتي درجه

  0ر320
  0ر37
  0ر42
  0ر46
  0ر 56
  0ر65
 0ر76

 0ر38
  0ر44
  0ر50
  0ر560
  0ر680
  0ر790
 0ر910

323 
373  
423  
473  
573  
673  
773 

50  
100  
150  
200  
300  
400  
500 

  متر جيوه اختالف فشار ميلي 10به ازاي هر  گراد سانتيي   درجهميزان تصحيح بر حسب : 2جدول 
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 1020 ، تقسيم برباشد) آسوسيه(پذير  جمع، اگر مايع تنيدتبديل ك ي كلوين درجه شده را به ابتدا دماي جوش مشاهده
 10به ازاي هر (  850 تقسيم بر) غير آسوسيه(پذير  براي مايعات غيرتجمع .نماييد )جيوه متر ميلي 10به ازاي هر (

  .كنيد) متر جيوه  ميلي
  =0ر316=0ر32                      =0ر38                           

  

تصحيح   كنيم تا ميزان ضرب مي 760 -  10700در ) نبودنپذير يربودن يا تجمعپذ بر حسب تجمع(س عدد حاصل را پ
  .دماي جوش حاصل گردد

   ميزان تصحيح در دماي جوش) = 760 - 10700(× ) اختالف فشارليتر  ميلي 10ازاي  ميزان تصحيح به(
  

   ميزان تصحيح در دماي جوش=  6× ) 0ر32يا  0ر38(
متر جيوه اختالف فشار،  ازاي هر ميلي ه، ميزان تصحيح ب طور كلي گيريم كه به ، نتيجه مي2با استفاده از مثال و جدول 

دماي جوش ماده برحسب كلوين  ،پذير براي مايعات غير تجمع 1ر2×10- 4پذير و  براي مايعات تجمع 1×10- 4معادل 
ي جوش  دما  توان مي ،متر جيوه ميلي 760متر جيوه نسبت به فشار  ميلي 20بيش از هاي  بنابراين براي انحراف .باشد مي

  :پذير از فرمول براي مايعات غيرتجمع. دست آورد نرمال را توسط دو فرمول زير به
)273  +t ( ×)P - 760 (000120ر ) +شده مشاهده (t ) =شده تصحيح (t 

 وژني هستند، از فرمول زيراسيدها كه داراي پيوند هيدر كربوكسيليك و ها ، الكل پذير از قبيل آب براي مايعات تجمع
  :شود محاسبه مي

)273  +t ( ×)P - 760 (00010ر ) +شده مشاهده (t ) =شده تصحيح (t 
يا  شده  دماي تصحيح.  گراد مشاهده شده است سانتي ي درجه 79ر7متر جيوه دماي جوش بنزن  ميلي 750در فشار 

  :شود پذير محاسبه مي عي مربوط به مايعات غيرتجم جوش نرمال بنزن از رابطه دماي 
 t) شده تصحيح= ( 79ر7+  0ر00012) 760 -  750(× ) 273+  79ر7= ( 80ر11گراد  سانتي 

ي   درجه 256در متر جيوه  ميلي 760تحت فشار ) بنزوات با طعم انگور متيل آمينو ـ 2(آنترانيالت  كه متيل مثال ديگر آن
  .آيد گراد به جوش مي ي سانتي درجه 135ر 5در متر جيوه  ميلي 15گراد، ولي در  سانتي

ازاي هر  بهمتر جيوه  ميلي 25يافته اين است كه در باالي  جوش در فشار كاهش دماهايبيني  مفيد براي پيش روشيك 
ازاي  بهمتر جيوه  ميلي 25يابد و در پايين  گراد كاهش مي ي سانتي درجه 25ي  شدن فشار، دماي جوش به اندازه بار نصف
ي  شدن فشار، دماي جوش به اندازه نصف هر بار

. يابد گراد كاهش مي ي سانتي درجه 10
بيني كرد كه  توان پيش مي روشي اين  وسيله به

 ،متر جيوه ميلي 380آنترانيالت در فشار  متيل
گراد و يا در  ي سانتي درجه 231بايد حدود 

به    درجه 131حدود متر جيوه  ميلي 34 فشار 
 5 عدد، 256–)5×  25= ( 131( جوش آيد

  ولي .)كردن فشار است بار نصف حاصل پنج
 كامل طور بهش بيني شود كه اين پي مشاهده مي
توان از  تخمين خوب مي يكبراي .  دقيق نيست

نموداري است   فنوموگرا. استفاده كرد فنوموگرا
اي سه متغيره را با استفاده از سه  كه معادله

يك خط كه  طوري به. دهد مقياس نشان مي

٢٧٣  +۵٠ 
١٠٢٠ 

٢٧٣+۵٠
٨۵٠

١٠ 

١٠ 

فمنحني نوموگرا: 4 شكل
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در واقع با . دست آمده براي سه متغير در معادله صدق كند كند كه مقادير به را طوري قطع مي  ، سه مقياس مستقيم
آنترانيالت  اكنون دماي جوش متيل.  يابيم رسم يك خط راست در اين نمودار مقدار متغير وابسته را از متغير مستقل مي

   . كنيم پيدا مي فوموگرااستفاده از ن را باجيوه  متر ميلي 24در 
ي  درجـه 256دماي جوش نرمال در  ،مقياس عموديتا  رسم كنيد فرا روي نوموگرا) A-B(كار خط  براي اين

ي  درجه 142اين خط افقي در . قطع نمايد متر جيوه ميلي 24را در ) متغير مســتقل(گراد و منحني خميـــده  سانتي
  .كند يافته را قطع مي فشار كاهشگراد مقياس عمودي دماي جوش در  سانتي

  :استفاده كنيم فتوانيم از نوموگرا جهت تخمين هر يك از موارد زير مي
   يافته توسط دماي جوش نرمال تعيين دماي جوش در فشار كاهش -  1
   يافته كاهشجوش در فشار  دماهايتعيين دماي جوش نرمال توسط  -  2
ي يافتن يك  وسيله به ،يافته يك دماي جوش ديگر در فشار كاهش يافته از تعيين دماي جوش در فشار كاهش -  3

  . نرمال واسط جوش دماي
  .كاربرد بهتري دارد  ،ها براي مايعاتي كه پيوند هيدروژني ندارند فنوموگرا

  

  1)مويين يا سيوولوبوف  ي لوله(روش كار تعيين دماي جوش به روش ميكرو 
كه مخزن طوري  به ،ببنديدي نخ به يك دماسنج  وسيله به ،سدود شدهشعله م توسطكه يك طرف آن  يي مويين لوله

ليتر  آزمايش محتوي يك ميلي ي نحوي داخل لوله سپس دماسنج را به. ي مويين باشد ي باز لوله ي آن برابر دهانه  جيوه
. آزمايش متصل نباشد ي ولي به انتهاي لوله ،ي آن داخل مايع قرار گرفته كه مخزن جيوهماييد مورد نظر آويزان ن  مايع

در نزديكي . به آرامي حرارت دهيد ،ي آزمايش محتوي مايع و دماسنج را در حمام روغن يا پارافين قرار داده  سپس لوله
ي دماسنج در  چند لحظه حرارت را قطع نموده تا درجه .شود ي مويين حباب خارج مي ي لوله ، از دهانه جوش مايع  دماي

ي  ي لوله ها از دهانه در اين حالت كه به سرعت حباب .تا مايع كمي بجوشد بدهيدحرارت دوباره . دماي ثابت قرار گيرد
اي كه آخرين حباب  لحظه. شود ها كم مي در اين حالت سرعت خروج حباب ؛حرارت را قطع كنيد .شوند مي  مويين خارج

 د ، دماي جوش را نشان مي ي دماسنج ويين شود، درجهي م كه مايع وارد لوله مويين خارج و قبل از اين ي  ي لوله از دهانه
  . هد

              
  

  تعيين دماي جوش به روش ميكرو: 5شكل 
                                                            
1- Siwoloboff 
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  هاي مربوط به آزمايش دوم پرسش
  .شود؟ بحث كنيد به روش ميكرو، دماي دقيق چه هنگامي خوانده مي جوشبه منظور تعيين دماي ) الف -1
  ناخالصي غيرفرّار و استخالف ، جرم مولكولي ؟گذارد جوش اثر ميموارد چگونه بر دماي اين هر يك از ) ب
پنجم كاهش يابد، دماي جوش اين  اگر فشار به يك. گراد است ي سانتي درجه 270دماي جوش مايعي در كنار دريا  - 2

  كند؟ تغييري مي  مايع چه
  :ح دهيدمايعات زير را به ترتيب افزايش دماي جوش مرتب كنيد و داليل خود را توضي - 3

CH3 CH(OH) CH3

O

CH3CH3

O

CH3
ClCH2  

  :هريك از موارد زير را به طور مختصر توضيح دهيد - 4
  پذير؟ تري دارد يا غير تجمع پذير تأثير بيش تغيير فشار روي دماي جوش مايع تجمع) الف
  كنيد؟ گراد را تعيين مي ي سانتي درجه 360و باالي  - 40چگونه دماي زير ) ب
آب، (گيري دماي ذوب و جوش مواد گوناگون، چگونگي و شرايط انتخاب نوع حمام  در اندازه در انتخاب منبع حرارتي - 5

  .را با ذكر دليل توضيح دهيد) اسيد پارافين، روغن و سولفوريك
انجام آزمايش، در حالي كه مايع  هنگامدر . گيري نمايد دانشجويي قصد داشت دماي جوش يك مايع مجهول را اندازه - 6

اين نتيجه را . شد رج نمياي مويين خ ي آزمايش در حال جوشيدن بود، هيچ حبابي از انتهاي لوله ولهمجهول داخل ل
  .توجيه كنيد

بودن دماي جوش، اين مايع خالص  توان گفت به دليل ثابت جوشد؛ آيا مي يك مايع مشخصي در دماي ثابتي مي - 7
  .است؟ توضيح دهيد

  م دماي جوش باالتري دارد؟هاي زير، كدا در بين هر جفت از تركيب - 8
CH3 O CH3

O

O

CH3 O CH3

CH3 OH CH3

OH
CH3

O

O

      
  كار برد؟ توان براي شناسايي يك مايع آلي به هاي فيزيكي به غير از دماي جوش مي چه ثابت - 9
  

 الف(

 ب(

 ج(
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  آزمايش سوم

   تقطير ساده
  

ي  وسيله به سازي مايعات فرّار است كه مواد هاي اساسي براي خالص ، تقطير يكي از روش در آزمايشگاه شيمي آلي
  ولي ،هاي متفاوتي براي تقطير وجود دارد كه روش با آن. شوند ، متراكم مي شدن، تبخير شده و پس از سرد تحرار

  هاي روشترين  معمولي. هاي موجود دارد شونده و ناخالصيمايع تقطير هاي ويژگيمناسب بستگي به  انتخاب يك روش
  . يافته كاهشتقطير در فشار  ،تقطيــر با بخار آب ،جزء به جزءتقطيــر  ،تقطيـر ساده: تقطير عبارتند از
زيرا وجود جزء غير فرّار به مقدار زياد،  ؛شود ، سبب كاهش فشار بخار مايع مي هاي غير فرّار در مايع وجود ناخالصي

ي تقطير  مانده باقير اين جزء پس از تقطير د .شود آورد و قابليت تبخير مايع كم مي غلظت جزء اصلي فرّار را پايين مي
  ). قانون رائولت و دالتون(دهد  ار تشكيل ميجسم فرّ را،سطح مايع هاي ، جزء اصلي بخار طور كلي به. ماند باقي مي

 ها از كردن آنها به حد كافي متفاوت باشند، جدا كه دماي جوش آن دداشته باشوجود مخلوطي از دو يا چند مايع  اگر
ديگر  يسپس اجزا ،شود تقطير مي ،ي داردتر كمابتدا مايعي كه دماي جوش  .ير استپذ طريق تقطير ساده امكان

 ، بالن تقطير، براي انجام يك تقطير ساده. شوند ها تقطير و از هم جدا مي ، به تناسب افزايش دماي جوش آن مخلوط
   .باشد مي 6دستگاه مطابق شكل  كردن ي آماده نحوه.  كننده الزم است رابط تقطير، دماسنج و ظرف دريافت ،كننده خنك

  
  :است الزمزير در انجام تقطير  هاي هرعايت نكت

    دوسوم از، نبايد  شدنيحجم مايع تقطير - 1
   .باشد تر بيشحجم بالن 

دو يا سه (انداختن چند عدد سنگ جوش  -  2
منظور توزيع يكنواخت   در بالن تقطير، به) عدد

  .الزم است  پريدن مايع گرما و جلوگيري از
ي  تر از شاخه ي دماسنج بايد پايين مخزن جيوه -  3

در محل جريان بخارها قرار گيرد تا  ،جانبي رابط
   .تعيين شود قتده ب ي جوش يك مايع دما
ورود و خروج آب به  ي اتصال صحيح لوله - 4

  .بايد مورد توجه قرار گيرد  كننده خنك
با آالت را  بايد محل ارتباط و تماس شيشه - 5

اين امر براي اجتناب از . كاري كرد ، روغن گريس
اي بر اثر گرما  يشهشوسايل   شدن چسبندگي و قفل

  .ضروري است
يك ) تنظيم دماي الزم(سرعت تقطير مناسب  -  6

  .باشدتا دو قطره در هر ثانيه 
شدن  گاه نبايد تا خشك بالن تقطير را هيچ - 7

  .كامل گرم كرد
   دستگاه تقطير ساده: 6شكل 

  )كننده بدون خنك(تر  دستگاه تقطير ساده) كننده ب دستگاه تقطير با خنك) الف

 دماسنج

 رابط تقطير
)مبرد(كننده  خنك

رابط خأل

 سنگ جوش
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   روش كار تقطير ساده
پنج . فزاييدعدد سنگ جوش بي 3 و  آب ليتر ميلي 30،  نواست ليتر ميلي 30،  يليتر ميلي 250گرد  در يك بالن ته

 .نماييدگذاري  و شماره دهيداختصاص  ناگونگو يآوري اجزا را براي جمع) بشر يا ارلن تميز و خشك(كوچك  ظرف
راحتي   دستگاه به يكار اجزاپايان محل اتصاالت را كمي چرب كرده تا بعد از . سپس دستگاه تقطير ساده را سوار كنيد

  به محل قرار گرفتن حباب دماسنج كه اهميت. هاي اتصال را امتحان كنيد تا سست نباشند گيره. جدا شودديگر  يك از
 .، جريان آرامي از آب سرد را برقرار سازيد ها و دستگاه بودن رابط پس از اطمينان از محكم. توجه كنيد ،اي دارد ويژه

شعله را . كه نوك شعله درست زير توري سيمي و در تماس با آن باشد  طوري به ؛سپس بالن را با چراغ گاز حرارت دهيد
به   شده ، بخارهاي برگشت به محض شروع جوشش. ت را تنظيم نماييداز جريان هوا محفوظ نگه داريد تا بتوانيد حرار

  طور يكنواخت رسد، در اين لحظه شعله را طوري تنظيم نماييد كه تقطير با سرعت يك قطره در ثانيه به دماسنج مي
  :كنيدآوري  مقطره را جمع ،كننده قرار داده ظرف گيرنده را به ترتيب زير در قسمت انتهاي خنك. ادامه يابد

  گراد  ي سانتي درجه 60 - 54)1
  گراد ي سانتي درجه 70 - 60 )2
  گراد ي سانتي درجه 80 - 70 )3
  گراد ي سانتي درجه 93 - 80 )4
  مانده  باقي) 5

را نشان گراد  ي سانتي درجه 95 هنگامي كه دماسنج دماي. ويض كنيد، ظرف گردآورنده را تع شدهذكر در دماهاي
. كننده به ظرف انتقال يابد اجازه دهيد تا قطرات از داخل خنك. بالن تقطير را سرد نماييد و قطع دهد، تقطير را مي
  .نماييدها را ثبت و منحني دماي تقطير را بر حسب حجم مقطره، رسم  حجم. منتقل نماييد 5ظرف   را به مانده باقي

  
  

  هاي مربوط به آزمايش سوم پرسش
ترتيب . است 1694و  2625، 760فشار بخار آب، متانول و اتانول به ترتيب گراد،  ي سانتي درجه 100در دماي  - 1

  .خروج مواد از دستگاه تقطير را بنويسيد
 ، تركيببعد از تقطير ساده. گراد گزارش كرد ي سانتي درجه 124اي را  دانشجويي دماي جوش تركيب ناشناخته - 2

بودن دماسنج، دانشجو چه استانداردبودن تركيب و  لصدر صورت خا. گراد داشت ي سانتي درجه 117-116دماي جوش 
  خطايي در نصب دستگاه تقطير انجام داده است؟

با . است ليتر ميلي 35در اختيار داريد و حجم مايع مورد تقطير  ليتر ميلي 250فرض كنيد بالن تقطيري به حجم  - 3
  شود؟ چرا؟ وجود رسيدن مايع به دماي جوش، خروج مقطره از سردكننده مشاهده نمي

  .؟ توضيح بدهيدورودي آب سرد و خروجي آب گرم در دستگاه تقطير چگونه است - 4
تر از دماي جوش فرّارترين جزء موجود در  تقطيري دماي جوش مخلوط تقطيرشونده، هميشه كم در جريان هم - 5

  كنيد؟ اين نتيجه را چگونه را توجيه مي. مخلوط است
  شود؟ باره تبخير نمي رسد، تمام مخلوط يك به جوش مي چرا در تقطير وقتي دماي مايع - 6
  :مخلوط آب و استون ي در آزمايش تقطير ساده - 7

  .شود؟ توضيح دهيد از اتانول استفاده شود، در شكل منحني چه تغييري حاصل مي ،اگر به جاي استون) الف
شود؟ در اين  ير چه تغييري حاصل مي، در شكل منحني تقط)30به  60(ن انتخاب شود واگر حجم آب دو برابر است) ب

  .مورد بحث كنيد و چگونگي تفكيك استون از آب را بررسي نماييد
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  آزمايش چهارم 

  جزء به جزءتقطير 
  

در . كرد را جدا ها آنتوان  از طريق تقطير ساده نمي ،چنانچه تفاوت دماي جوش اجزاي موجود در مخلوط زياد نباشد
كننده  خنك در اين روش يك ستون تقطير بين بالن تقطير و. شود استفاده مي جزء به جزءگونه موارد از روش تقطير  اين

بار بخار از تركيبي كه شود و در هر ار به مايع انجام ميچندين بار عمل تبديل بخ ،در طول اين ستون. گيرد قرار مي
شود، فقط  ميكننده  خنكو وارد رسد  وقتي بخار به انتهاي ستون مي. شود غني مي ،ي استتر كمداراي دماي جوش 

  . شود است كه در اثر ميعان به قطرات مايع تبديل مي) تر كمدماي جوش با (يك جزء  هايبخار
ي مخلوط ، با در نظر گرفتن اجزا اي كه براي داخل ستون الزم است موارد مواد پركننده برخيطول و نوع ستون و در 

گراد تفاوت دارند،  سانتي ي درجه 20تا  15جوش اجزاي آن حدود  مايدسازي مخلوطي كه براي جدا. شود انتخاب مي
اي در سطح خارجي  مانند شيشههاي خار اين ستون داراي برجستگي .شود از ستون ويگرو استفاده ميل معموطور  به

  .شود  ميعان مي - شدن مراحل بخار  تر بيشسطح زياد سبب . آورد وجود ميه است كه سطح زيادي را ب
ساده و  توجه داريد كه اختالف اصلي بين دستگاه تقطير.  نشان داده شده است7شكل در  جزء به جزءه تقطير دستگا

  .  ستون اضافي جداكننده است جزء به جزءدستگاه تقطير 

  
  جزء دستگاه تقطير جزءبه: 7شكل 

  

  جزء به جزءروش كار تقطير 
،  ليتري ميلي 250در بالن . را آماده كنيد جزء به جزءدستگاه تقطير  ،گربا استفاده از ستون ويگرو يا هر ستون مناسب دي

 يآوري اجزا جمع  پنج ارلن كوچك را براي. ليتر آب و چند دانه سنگ جوش اضافه كنيد ميلي 30،  نوليتر است ميلي 30
را  5تا  1از  ي مقطره  حجم. شده را انجام دهيدذكر مواردتمام  ،سپس مانند تقطير ساده. نماييدگذاري  متفاوت شماره

  .نماييد  ي آن بحث با منحني تقطير ساده مقايسه كنيد و درباره ،گيري كنيد و منحني تقطير را رسم كرده اندازه
  

ي آبخروجورودي آب

جزءكننده ستون جزءبه  
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  هاي مربوط به آزمايش چهارم پرسش
  :هاي زير جواب دهيد الؤبه س. نماييد حجم تقطير را در شكل زير مشاهده ميدو منحني  - 1

ها و سازوكار فرايند تقطير توضيح  هريك از منحني ي درباره) الف
  .دهيد

  دهيد، چرا؟ كدام روش را ترجيح مي) ب
ي فرّار با دماي  دو ماده ءجز بهءبراي افزايش بازدهي در تقطير جز) ج

  ؟كنيد جوش نزديك به هم، چه نوع ستوني را پيشنهاد مي
چه . كرد درصد را تهيه 95ر5تر از  توان الكل غليظ در صنعت نمي) د

ي  شناسيد؟ درجه تر مي ي الكل غليظ ي آزمايشگاهي براي تهيه شيوه
  الكلي چيست؟

جزء، چرا در ستون تقطير از پايين به  در دستگاه تقطير جزءبه - 2
  شود؟ تر مي تر بيش نسبت اجزا با دماي جوش پايين ،طرف باالي ستون

شود،  اگر گرماي مورد نياز به سرعت براي بالن تقطير تأمين - 3
طور مؤثري  جزء به ي تقطير جزءبه وسيله توانايي جداسازي دو مايع به

  چرا؟. يابد كاهش مي
دست آورده است؛ اين  جزء نتايج زير را به دانشجويي تقطير مخلوط دو مايع را انجام داده و با دو تقطير ساده و جزءبه - 4

  دست آورد؟ جزء به ر حدود تقطير جزءبهتواند با استفاده از تقطير ساده نتايجي د دانشجو چگونه مي
  

 )گراد ي سانتي درجه( دما  حجم در تقطير ساده جزءحجم در تقطير جزءبه
  110- 100  ليترميلي15 ليترميلي25
  120- 110  ليترميلي12 ليترميلي2
  135- 120 ليترميلي8 ليترميلي3
  150- 135  ليترميلي20 ليترميلي25

  

  جزء باال رود؟ همواره وجود داشته باشد تا كارايي تقطير جزءبه ،ع در حال برگشت از ستون تقطيرچرا بايد ماي - 5
  عمودي باشد؟ ،جزء بايد تا آنجا كه ممكن است چرا ستون در يك دستگاه تقطير جزبه - 6
جزء ممكن است  زبهاگر حرارت توليدشده براي بالن تقطير بسيار سريع باشد، توانايي جداكردن دو مايع با تقطير ج - 7

  .توضيح دهيد علت را. كاهش يابد
  كنيد؟ براي جداسازي مواد زير، چه روشي را پيشنهاد مي - 8

  آب آشاميدن و آب دريا) الف
  .گراد ي سانتي درجه 174كلروبنزن با دماي جوش  دي ـ گراد و پارا ي سانتي درجه 35اتر با دماي جوش  اتيل دي) ب
  راكلريدتت اتر از كربن اتيل دي) ج
  :در روش تقطير براي جداسازي مواد - 9

  بالن بايد به چه صورتي باشد؟) الف
  قدر باشد؟ ي بالن بايد چه اندازه) ب
  ؟هاي بزرگ استفاده كرد چرا نبايد از بالن) ج

  .مثال بزنيدتوان در هر نوع تقطير از شعله استفاده كرد؟  آيا مي - 10
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  آزمايش پنجم 

  بي بخار آ تقطير به وسيله
  

. جوشد مي  تري ينيدر دماي پا) مجزا(، به صورت تنها  از هر كدام از دو مايع ،نشدني دانيم كه مجموع دو مايع مخلوط مي
مايع مورد   بنابراين. گويند تقطير انجام شود، آن را تقطير همراه با بخار آب مي فرايندچنانچه يكي از دو مايع آب باشد و 

، به صورت  است  ، يك تركيب كه در آب بسيار نامحلول بدين ترتيب. شود اد تقطير ميگر سانتي ي درجه 100نظر زير 
راحتي   ، به گراد است ي سانتي درجه 100ها خيلي باالتر از  جوش آندماي شود و موادي را كه  مخلوط با آب تقطير مي

با عبور مستقيم بخار آب از درون . دباش در آزمايشگاه آلي، آب يك جزء بسيار معمول و مفيد مي .توان تقطير كرد مي
  . ها را تقطير كرد توان بسياري از تركيب بالن تقطير، مي

  اين. نمودتوان آن را تقطير  ي مورد نظر در دماهاي باال ناپايدار باشد و يا تجزيه شود، با اين روش مي ، اگر ماده بنابراين
كلي  طور هاي اسانسي گياهان و به ها، روغن ها، سلول بافتطبيعي از  هاي توان در مورد جداسازي تركيب روش را مي

محصول يك  اين روش براي جداسازي. دهند، مورد استفاده قرار داد كه با آب پيوند هيدروژني تشكيل مي  موادي
بخار ، براي موادي كه در اثر تماس زياد با  بديهي است كه اين روش. باشد ميمانند نيز مفيد هاي قير مخلوط واكنش در
  .  دهند، مناسب نيست شوند يا با آب واكنش مي مي  آب تجزيه

  
  )  تقطير با بخار آب مستقيم(روش كار تقطير با بخار آب 

و )  موارد ديگر به دلخواه(برگ گل محمدي  گرم از گل 10- 5مقدار . ي تميزي فراهم كنيدليتر ميلي 250بالن 
ليتر  ميلي 120حدود در وقتي  .تقطير را شروع كنيد ،را حرارت داده مخلوط. بيفزاييدليتر آب را به بالن  ميلي175

اين روغن اسانسي  باشد،روغني هاي قطر دارايكه مقطره كدر و  در صورتي. تقطير را متوقف كنيد ،دست آمد به  مقطره
  .باشد مي)  گالب(عطر موجود در گل و محلول شفاف شامل مواد محلول در آب 

  
  

  پنجم آزمايشهاي مربوط به  پرسش
شده در نوسان  دماي تقطير مشاهده. دست آورد خواهد دماي جوش مايعي را كه تقريباَ باال است، به يك دانشجو مي - 1

  .كاري پيشنهاد نماييد دليل آن را توجيه كنيد و راه. است
طير با بخار آب، چگونه با استفاده از تق. شود تشكيل ميها  كردن فنل، مخلوطي از محصولدار در واكنش نيتره - 2

  ديگر جدا كرد؟ ها را از يك توان آن مي
مقدار . متر جيوه است ميلي 17متر جيوه و براي برموبنزن  ميلي 93گراد،  ي سانتي درجه 50فشار بخار آب در دماي  - 3

قدار را با اين م. قدر است متر جيوه چه ميلي 110ي  يافته تركيب حاصل از تقطير با بخار آب برموبنزن در فشار كاهش
  .مقدار حاصل از تقطير با بخار آب در فشار اتمسفر مقايسه نماييد

در . كنند تا تقطير كامل شود ريزند و در فشار معمولي يا فشار كم گرم مي در تقطير معمولي يك مايع را در بالن مي - 4
شود، به داخل بالن  كه تقطير مينامند، مايع را با همان سرعتي  اي مي شده كه آن را تقطير لحظه روش تقطير اصالح

اي چه امتيازي  تقطير لحظه. طوري كه در هر لحظه مقدار كمي مايع در بالن وجود داشته باشد به .چكانند تقطير مي
  شود؟ ممكن است داشته باشد و در چه شرايطي استفاده مي

  دارد؟ جودگيري سنتي و آزمايشگاهي و ي در گالبيها ها و شباهت به نظر شما چه تفاوت - 5
  كنند؟ اسانس گل محمدي را چگونه از محلول گالب جدا مي - 6
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  آزمايش ششم 

  ) كردنبلورنو(تبلور مجدد 
  

يابي به  و به منظور دست باشند مي ي خلوص بااليي برخوردار ندرت از درجه هاي شيميايي به واكنش هاي محصول
هاي معمولي براي  تبلور مجدد يكي از روش.  ستسازي ا ، نياز به انجام فرآيندهاي خالص مناسب  ي خلوص درجه
  در يك حالل مناسب داغ و سپس سردنمودن محلول نمودن بلورهاي ناخالص اين روش شامل حل.  است  سازي خالص

در  ها و ناخالصيشود  هاي بسيار جالب و زيبا مي ها و آرايش نمودن باعث تشكيل بلورهاي محصول با شكلسرد. باشد مي
  .ماند صورت محلول باقي مي  هحالل سرد ب

  :  تبلور مجدد به روش انحالل شامل مراحل زير است
  ـ انتخاب حالل مناسب 1
  ـ انحالل جسم مورد نظر در دماي جوش حالل يا نزديك آن 2
  هاي رنگي  بر براي جذب ناخالصي زغال رنگ فزودنـ ا3
  هاي نامحلول  كردن محلول داغ براي جداكردن ناخالصي ـ صاف4
   .شدن استـ تبلور از محلولي كه در حال سرد5
  .كردن بلورها از محلولي كه در آن شناور هستندـ جدا6
   .ها آغشته است كردن محلولي كه به آن شوي بلورها براي خارج و ـ شست7
  كردن بلورها ـ خشك8
  

  انتخاب حالل 
  :الل در تبلور مجدد استفاده كردعنوان ح  معيني باشد تا بتوان از آن به هاي داراي ويژگييك حالل بايد 

طور  شود به الص مييعني بايد تركيبي كه خ ؛ها مناسب باشد بايد ضريب حرارتي آن براي تركيب مربوط و ناخالصي - 1
 سرد بهها در حالل  حداقل بايد ناخالصي نامحلول باشد و نسبتبه ولي در سرما  ،در حالل داغ حل شود كاملو آل  ايده

توان  از چنين محلولي مي ؛داغ حل نشوند  ها در محلول امكان ديگر آن است كه ناخالصي. ي بمانندصورت محلول باق
  .ها را جدا كرد ناخالصي

بتوان حالل را به  ،شود ي نهايي كه جسم خشك مي دماي جوش حالل بايد به حد كافي پايين باشد تا در مرحله - 2
  .آساني از بلورها خارج كرد

  . از دماي ذوب جسم باشد تر كمجوش حالل   يبهتر است كه دما - 3
  .واكنشي بدهد ،شود از نظر شيميايي نبايد حالل با تركيبي كه خالص مي - 4

صورت بايد  در غير اين. دست آورد مناسب را به  اطالعات مربوط به حالل ،و مراجع شيميبه منابع  توان با مراجعه مي
بايد  ،در صورتي كه انجام اين كار الزم باشد .ربي حالل مناسب را پيدا كرداز راه تج ،كار بردن مقدار كمي از ماده به

 قطبي در حالل غير قطبي نامحلول هاي  تركيب معمولطور  به: برخي از اصول كلي انحالل را در نظر داشته باشيد
بط حالليت را در روا  اين. دهستن هاي غير قطبي محلول ، تركيب برعكس ؛شوند هاي قطبي حل مي ند و در حاللهست

يك تركيب بسيار قطبي در   بنابراين بعيد است كه. كنند خالصه مي» كنند را حل ميديگر  يك جنس اجسام هم«عبارت 
و در نتيجه با  گرددحل   ولي ممكن است به خوبي در يك حالل سرد بسيار قطبي ،يك حالل داغ غير قطبي حل شود

قابليت انحالل جسم   ،در اين حالت. كنند خوبي عمل مي ها به خلوط حاللدر بعضي موارد م. قطبيت متوسط خواهد بود
زوج تعدادي از . شود مي  محلول باشد، كاهش داده تر كمدر يك حالل با افزايش حالل ديگري كه جسم در آن خيلي 
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 ـ ، اتر آب ـ اسيد ، استيك نبنزي ـ  نفت، اتر الكل ـ آب: عبارتند از ؛گيرند مورد استفاده قرار مي غلباهاي مخلوط كه  حالل
جدول زير بر حسب كاهش قطبيت  .ندرت مصرف دارند ، به الكل ـ هايي مانند بنزن ، مخلوط حالل اترنفت ـ ، اتر الكل
  :  ها تدوين شده است حالل

 فرمول نوع تركيب بودن كاهش قطبي
 آب   

  )اسيد استيك(اسيدهاي آلي 
  )فرماميد متيل ـ ديN,N(آميدها 

  )  متانول و اتانول(ها  كلال
  )  آمين متيل تري(ها  آمين

  ها آلدييدها و كتون
  ) استات اتيل(استرها 

CHCl3>CH2Cl2>CCl4 
  )اتر اتيل دي(اترها 

 )بنزن و تولوئن(هاآروماتيك

H2O 
 

RCOOH 
 

RCON(Me)2 
 

ROH 
 

R2N 
 

RCOH 
RCOOR 

 

RX 
 

ROR 
 

ArH 
  انواع حالل در نوبلوركردن: 3جدول 

 
  الل جسم ناخالص انح

  كه  بهترين راه براي انجام دادن اعمال زير آن است كه آزمايش را زير هودي ،بخارهاي حالل تنفسبراي اجتناب از 
. ، قابل اشتعال يا تا حدودي سمي هستند يا هر دو حالت را دارند جز آب ، به هاي آلي تمام حالل. شود، انجام داد تهويه مي

. گذارند مي  ي مناسب در ارلن مايري با اندازه ،ليتر حالل مورد نظر را همراه با چند ميليجسم جامد مورد آزمايش 
شدن با  ممكن است اين بلورها درصورت مواجه ؛آزمايشگاهي مفيدي است روشنگهداري چند بلور از جسم ناخالص 

جلوگيري از جهش مخلوط   را براي سپس در حالي كه مخلوط. براي شروع تبلور الزم باشند ،تبلور ي مشكالتي در مرحله
فقط چنانچه حالل . دهند مي  را با اجاق برقي يا حمام بخار تا دماي جوش حرارت  آن ،زنند هم مي طور مداوم  جوشان به
از چراغ بونزن استفاده  ،شود  كه با سرعت زياد حرارت داده توان بدون اين مي ،هاي مصرفي قابل اشتعال نباشد يا حالل

كردن جسم  ، براي حل ي كافي  اندازه  كنند تا حالل جوشان فقط به اضافه مي تر بيشكم حالل  مخلوط جوشان كم به. كرد
براي جلوگيري از تبلور نابهنگام در زمان  بهتر است در اين ،كردن محلول داغ الزم باشد چنانچه صاف. موجود باشد

بايد از مصرف  ،شده بلورهاي خالص  افزايش ميزان بازيابيبراي . درصد حالل افزوده شود 5تا  2كردن محــلول  صاف
ماند و ميزان  حدودي در محلول باقي مي جسم جامد حتي در محلول سرد، تا. مقدار زياد حالل اضافي اجتناب كرد

ي چنانچه در نزديك. اين مقدار به ميزان اين انحالل و مقدارحالل موجود بستگي دارد ؛يابد بازدهي مقداري كاهش مي
خصوص هنگامي كه فقط مقدار كمي از  كند، به حل نميديگر جسم را  ،نظر برسد كه حالل اضافي  به ،پايان انحالل
مانده شامل  ، امكان دارد كه جسم جامد باقي )ي كافي افزوده شده است حالل به اندازه(  مانده است جسم باقي

  .كردن محلول داغ جدا كرد صاف ي  را در مرحلهها  توان آن هاي نامحلول باشد و در اين صورت مي ناخالصي
  

  بر  كردن زغال رنگ اضافه
  نه در حال(بر به محلول داغ  با افزايش كمي زغال رنگاغلب هاي رنگين موجود باشد،  چنانچه در محلول ناخالصي

  ازاي هر گرم مربع به متر 2000بر يك زغال پودر با سطح وسيع بيش از  كربن رنگ. ها را خارج كرد توان آن مي ،) جوش
  صورت گروه  ويژه اكسيژن به به. باشد اتم ناجور مي  زياد و تعدادي ي زغال شامل پيوندهاي چندگانه. باشد زغال مي

  ترين زغال از چوب جاذب. شود ي پيوندهاي هيدروژني به آن متصل مي وسيله ها به هيدروكسيل وجود دارد كه ناخالصي
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 برخي از. دارندباشد كه اثر كمي  يواني شامل مقادير قابل توجهي از فسفر و كلسيم ميزغال ح.  ساخته شده است
بر مورد احتياج  مقدار زغال رنگ.  تهيه شده است Nucharو Darco ،Noritدر دسترس هستند از  كه هايي چوب زغال

  هاي خصوص ناخالصي ها به ناخالصي. تواند در نوك يك كاردك كوچك جاي گيرد ندرت بيش از مقداري است كه مي به
مقدار بسيار   در صورتي كه زغال به. شوند رنگين در سطح ذرات زغال جذب و هنگام گذراندن محلول از صافي خارج مي

از افزايش   پس. رود در نتيجه در اين مرحله از بين مي. گردد مقداري از جسم مورد نظر جذب مي ،زياد مصرف شود
زد يا   همبه صورت دايم در اين حال مخلوط جوشان را . دچند دقيقه در حال جوش حرارت دابايد محلول را براي  ،زغال

  .چرخاند تا از جهش جلوگيري شود
  

  كردن محلول داغ  صاف
كمك  محلول داغ را به)  بر در صورت مصرف گرد و خاك و كربن رنگ چنين هم(هاي نامحلول  كردن ناخالصي براي خارج

بودن  هاي نامحلول و شفاف توان اين مرحله را در صورت عدم وجود ناخالصي مي لبغا. نندك ي زمين صاف مي جاذبه
تغليظ  چنين  زيرا تبخير حالل داغ در فشار كم باعث سردشدن و هم؛ صافي مكنده مطلوب نيست. محلول حذف كرد

اي ساقه كوتاه يا  شيشه  يد از قيفبا ،ارلن ديگريك كردن محلول در  براي صاف .شود محلول و منجر به تبلور نابهنگام مي
  . نموددار استفاده  بدون ساقه و كاغذ صافي چين

  
  

  قسمت باالي كاغذ صافي نبايد از باالي .تر انجام شود كردن سريع دار براي آن است كه صاف مصرف كاغذ صافي چين
محلول   بدين ترتيب ؛ي كاغذ صافي بريزيدمايع داغ را در قسمت باالي ،براي افزايش ميزان كارايي صافي .قيف تجاوز كند

ولي مواظب باشيد تا محلولي بين . شود تر صاف مي كند و در نتيجه سريع ي از كاغذ صافي تماس پيدا ميتر بيشبا سطح 
ترين راه  راحت؛ شود قيف متبلور مي ي گاهي محلول در كاغذ صافي يا در سطح شيشه. دو كاغذ و قيف عبور نكند ي لبه

  . حرارت دهيد ليتر حالل متبلور در ظرف گيرنده بريزيد و تا جوش ميلي 3تا  2از اين عمل آن است كه  جلوگيري
  

  تبلور
سردكردن  .گيرد در اين حال تبلور صورت مي ؛گذارند تا آهسته سرد شود محلول داغ زير صافي را در حرارت معمولي مي

. شوند مي  زيرا بلورهاي حاصل بسيار كوچك ؛مناسب نيست) بردن آن در آب يا به روش ديگربه كمك فرو(سريع محلول 
كردن سرد  معمول نبايد هنگامطور  به. كند يم آسانهاي محلول را  جذب سطحي ناخالصي ،در اين حال سطح زياد بلورها

 بسيار بزرگ  ، تشكيل بلورهاي بر عكس .شود چون اين عمل نيز باعث تشكيل بلورهاي كوچك مي ؛محلول را هم زد
. محلول در داخل بلورها شود)  افتادن دام  به(شدن  ممكن است موجب محبوس) متر تر از دو ميلي تقريباً بزرگ(

چنانچه  .دارند ها را در خود نگه مي مقداري از ناخالصي شدن خشك بعد از كردن چنين بلورهايي مشكل است و خشك
  مناسب ي اندازه. هم زد توان محلول را  مي ،ها سط آنمتو ي براي كاهش اندازه ،تشكيل بلورهاي بزرگ مشاهده شود

دار كردن با كاغذ صافي چينصاف:8شكل
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تبلور صورت نگيرد،  ،كردن محلولچنانچه پس از سرد. تر تشخيص داد آسان ،تجربه ي توان در نتيجه بلورها را مي
صلي را كار بلور كوچكي از جسم جامد ا براي اين. نمودتهيه كرد و تبلور را شروع  سيرشدهتوان با افزايش بلور محلول  مي

كار  تبلور به  روش ديگري كه براي شروع. شوند با اين عمل بلورها به سرعت تشكيل مي ؛افزايند به محلول سرد مي
  . دهند مي  اي سطح داخل ظرف را در داخل محلول يا درست باالي آن خراش شيشه ي آن است كه با يك ميله ،رود مي

  

  كردن سرد  صاف
خرطومي   براي اين كار از قيف بوخنر و ارلن. كنند صاف مي و محلول را به كمك خأل رد بلورهادر اين مرحله مخلوط س

در صورت . خرطوم آبي داراي مصرف آب زيادي است. كنند استفاده مي ،كه از راه تله به خرطوم آبي متصل شده باشد
، تله از برگشت  كاهش فشار آبدر صورت . آيد جيوه به دست مي متر ميلي 15تا  0ر 8فشاري بين  ،وجود فشار آب الزم
  . كند مي  داخل ارلن خرطومي جلوگيري  آب خرطوم آبي به

  
  

  

  شوي بلورها  و شست
 قدر كار به قيف آن  براي اين .خارج شود ،است و بلورها را آغشته كرده بلورها را بشوييد تا مايع اصلي كه داراي ناخالصي

 .نماييدوشو را از بلورها خارج  را ايجاد كنيد و حالل شست دوباره خأل. بپوشاندتا بلورها را سرد اضافه كنيد  ي حالل تازه
  . با چوب پنبه يا كاردك فشار دهيد تا سر حد امكان خشك شوند خألبلورها را در روي قيف تحت 

  

  كردن بلورها خشك
هوا را براي چند  ،خرطوم آبي گذارند تا كار مي  براي اين. توان با خرطوم آبي تبخير كرد حالل را مي تر بيشقسمت 
ساعت تميزي   شيشهبه كاردك  ي وسيله پس از آن بلورها را به. ي بلورهاي موجود در قيف عبور دهد از توده  دقيقه

حرارت  ي درجه:  احتياط(ساعت در اتو   كردن را با گذاشتن شيشه خشك فرايندتوان  درصورت لزوم مي. كنند منتقل مي
)  خشكانه( يا گذاشتن بلورها در دسيكاتور خأل) ذوب بلورها باشد دمايتر از  گراد پايين ي سانتي رجهد10اتو بايد حداقل 

  . توان با حرارت خشك كرد نمي ،شوند آساني در فشار جو تصعيد مي  كه بهرا بلورهايي  .تسريع كرد
  

  انتخاب حالل مناسب : اولروش كار 
و استات  اتيل ،اتانول، آب اسيد را در چهار حالل بنزوئيك واستون  زالبن دي ،استاميد ،آسپيرين ،ننفتال حالليت
. نماييد كامل »محلولو نا  محلول ، كم محلول«هاي  عبارت با 4نتايج را در جدول  ،كرده امتحان 100- 140اتر  پتروليوم

فقط كمي محلول يا  ،ولي در همان حالل در حالت سرد ،شود در صورتي كه يكي از اين اجسام در حالل گرم حل مي
بعد اندازه و شكل بلورهاي . آهستگي سرد شود  ي حرارت معمولي به محلول گرم را بگذاريد تا درجه ،نامحلول باشد

كردن با قيف بوخنر تحت خألصاف:9شكل
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ترين حاللي را كه براي تبلور مجدد هر يك ازاين اجسام در نظر  مناسب. ي جامد اصلي مقايسه كنيد حاصل را با ماده
  . نماييدمشخص  ،گيريد مي
ي آزمايش  در چهار لوله ،به چهار قسمت مساوي تقسيم كردهو  ساييده كاملطور  به،  جسم جامد را توزين كردهرم گ  نيم

  . كامالً خشك بريزيد
 ،اگر جسم حل نشد .حالليت را يادداشت كنيد. ليتر آب اضافه كنيد و خوب تكان دهيد دو ميلي:  ي آزمايش اول در لوله

  .جوش يادداشت كنيد حالليت را در آب. وشانيدي آزاد بج مخلوط را روي شعله
مخلوط را در  ،اگر جسم حل نشد .حالليت را يادداشت كنيد .ل سرد بريزيدوليتر اتان دو ميلي:  ي آزمايش دوم در لوله
  .آب جوش بجوشانيد و نتيجه را يادداشت كنيد حمام

  . زمايش الكل تكرار كنيدمانند آ ،استات ريخته ليتر اتيل دو ميلي:  ي آزمايش سوم در لوله
  . مانند آزمايش الكل تكرار كنيد، ريخته 100ـ140اتر  ليتر پتروليوم دو ميلي:  ي آزمايش چهارم در لوله

  

  100 - 140اتر  پتروليوم  استات اتيل اتانول آب  حالل     
  گرم  سرد گرم  سرد گرم سرد گرم سرد  جسم
               ننفتال

               آسپيرين
               استĤميد

               نواست بنزالدي
               اسيد بنزوئيك

  انتخاب حالل مناسب: 4جدول 
  

  حالل آب و اتانول  تبلور زوج :دومروش كار 
 زوج .بايد از مخلوط دو حالل استفاده نمود ،جامد پيدا نشود ي در صورتي كه در آزمايشگاه حالل مناسبي براي ماده

  : گيرند عبارتند از كردن مورد استفاده قرار ميلورهاي معمول كه براي نوب حالل 
  اسيد  استيك – آب - 2                 اتانول -  آب - 1
  اكسان  دي – آب - 4                 استون -  آب - 3
  اتر  پتروليوم – اتر اتيل دي - 6               متانول - كلروفرم - 5
  تولوئن  -  ليگروئين - 8           پتروليوم اتر - تولوئن - 7

در سرما حل كند و حالل دوم حتي در گرما  كاملطور  به ها جسم را  ست كه يكي از آناين طريق ا بهانتخاب دو حالل 
  .  دمناسب الزم برسيتا به حالل  ددهي تغيير مي محلول را قطبيت كردن اين دو حالل  با مخلوط .حل نكند  هم

   :دكني به روش زير عمل  ،حالل از زوج  كردن جسم با استفادهنوبلور  براي
  اتانول به آن ليتر ميلي 10. ي منتقل كنيدليتر ميلي پنجاستون ناخالص را توزين و به يك بشر  بنزال گرم دي 1ر 5
  ي جامدي باقي اگر ماده. حل شود كاملطور  بهمخلوط را هم بزنيد تا  .فزاييد و بشر را در حمام آب جوش قرار دهيدبي

روي صافي را دور بريزيد و بشر را در حمام آب داغ قرار  ي مانده باقي ،دهمحلول را به حالت داغ صاف كر ،است  مانده
اگر . كه كدر شود را هم بزنيد تا زماني  قطره قطره آب جوشان بيفزاييد و در همان حال آن ،محلول الكلي داغ  به. دهيد
تا  بيفزاييده الكل جوشان قطره قطر ،به اين محلول كدر در حمام آب داغ ،فتزدن از بين نر با هم  حاصل رشدنكد

مدت ده دقيقه در حمام يخ قرار دهيد و  به ،محلول شفاف حاصل را تا دماي اتاق سرد كرده. محلول كدر شفاف شود
بلورها را . وشو دهيد شست)  آب ومخلوط سه به يك الكل (ليتر حالل سرد  بلورها را با چهار ميلي. صاف كنيد  سپس

  . ربي تحويل دهيدپس از توزين به م ،خشك كرده
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  خالص تبلور يك ماده نا :سومروش كار 
اين جامد   ليتر آب به ميلي 30 .ليتري منتقل كنيد ميلي 250اسيد ناخالص را توزين و به يك بشر  گرم بنزوئيك 3

غ دا  آن آب  ليتري به هاي چند ميلي در قسمت .بجوشد دمحلول نباي .دماي جوش حرارت دهيد و مخلوط را تا بيفزاييد
ي  درجه 90دماي محلول را باالتر از  ،در حين افزودن آب داغ .رنگ حل شوداضافه كنيد تا تمامي جامد سفيد

تمام جامد اگر  .شده را ثبت كنيد ؟ حجم آب استفاده ي آب مورد نياز استتر بيشچه مقدار  .گراد نگه داريد سانتي
 .ديجوشانبمدت دو دقيقه   بر افزوده و به غال رنگ، مقدار كمي ز مخلوط حاصل رنگي است ليسفيدرنگ حل شد و

كردن تشكيل شد،  اگر بلورها در قيف و به هنگام صاف .به يك ارلن منتقل نماييد ،مخلوط داغ را از يك صافي عبور داده
ت محتويا ،شدن پس از صاف .كنيد، محلول زير صافي را حرارت دهيد حال كه مايع را بر روي صافي اضافه مي در همان
  .ي روي صافي را دور بريزيد مانده باقي، برداشته ارلن را

به بخش ديگر اجازه دهيد تا به  كرده،سرعت سرد   به  بخشي را در حمام يخ ؛محتويات ارلن را به دو بخش تقسيم كنيد
در يخ سرد هر دو بخش را  ،شدنپس از سرد ؟كنيد مي  ورها مشاهدهي بل چه تفاوتي در شكل و اندازه .آرامي سرد شود

 .)كاغذ صافي را توسط چند قطره حالل خيس كنيد ،كردن قبل از صاف(و پس از ده دقيقه صاف كنيد قرار دهيد 
با نوشتن وزن جسم و  ،بلورهارا در ظرف مناسبي قرار داده. را تعيين كنيد  دماي ذوب آن بلورهاي حاصل را توزين و

  . مشخصات خودتان به مربي تحويل دهيد
  
  

  ي مربوط به آزمايش ششمها پرسش
هر يك از موارد زير چه تأثيري در . ي خالص با حداكثر بازدهي است آوردن ماده دست هدف از تبلور مجدد، به - 1

  :رسيدن به اين هدف دارند
  ي انحالل مصرف حجم زياد غير ضروري از حالل در مرحله) الف
  در آب يخ داغتسريع تبلور با قراردادن ظرف حاوي محلول )ب
  استفاده از حداقل حالل جوشان) ج

  

  :در تبلور مجدد يك جسم ناخالص - 2
  ي ناخالص چه تأثيري دارد؟ نمودن ماده استفاده از حالل سرد به هنگام حل) الف
چه تأثيري در ميزان بازيابي  ،ها كردن آن ي سرد قبل از خشك وشوي بلورها با حالل تازه ي شست خذف مرحله) ب

  ر مجدد دارد؟ي خالص در تبلو ماده
  

آيا . گرم بر ليتر است 22و  330اسيد در اتانول به ترتيب  نيتروبنزوئيك ـ اسيد و پارا نيتروبنزوئيك ـ حالليت متا - 3
به روش تبلور مجدد در اتانول ) به عنوان ناخالصي(درصد ايزومر پارا  20اسيد حاوي  نيتروبنزوئيك ـ سازي متا خالص

  .ود را توجيه كنيدرسد؟ جواب خ عملي به نظر مي
  

  بريد؟ كردن به خلوص تركيب پي ميچگونه بعد از نوبلور - 4
  

پس از . آب جدا كند –درصدي اتانول  70يك جامد را از محلول داغ  ،ي تبلور وسيله به شتدانشجويي سعي دا - 5
آيا . ا دوباره نوبلور كندحمام يخ قرار داد تا جامد شود و سعي كرد ت آن را در. دست آمد شدن يك تركيب روغني به خنك

  تري دارد؟ ي دوم امكان موفقيت بيش در مرحله
  

  هر يك از خطاهاي زير چه اثري در انجام يك فرايند تبلور مجدد موفق خواهد داشت؟ - 6
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  .كار برده شود كردن جامد مورد نظر، حالل اضافي به براي حل) الف
  .كردن جسم، حالل بسيار كم استفاده شود براي حل) ب
  .آمده هرگز شسته نشوند دست بلورهاي به) ج
  .طور كامل جدا نشود كردن به بر توسط صاف كربن رنگ) د

  

  شدن خواهد شد؟ ي ظرف، سبب شروع فرايند بلوري ي شيشه به كف يا ديواره چرا كشيدن ميله) الف - 7
تر باشد، امكان  ر درشتشدن مؤثر نيست؟چرا هرچه بلو وشوي بلورهاي روي كاغذ، در بازدهي بلوري چرا شست) ب

  تر است؟ داشتن ناخالصي آن نيز بيش
  

  :به اطالعات اين جدول توجه كنيد  - 8
  نام تركيب )Ĉ( دماي ذوب  )gr/100ml( حالليت در اتانول  )gr/100ml( حالليت در اتر

21  28 147  o-Nitro benzoicacid
25  3 141  m- Nitro benzoicacid 

 p- Nitro benzoicacid  242 2ر2  0ر9
  

  ؟ در هر مورد توضيح دهيد؟انجام شود ي تبلور وسيله سازي به در خالصتواند  ميهاي زير  كدام يك از روش
  .در اتر) به عنوان ناخالصي(صد ايزومر متا رد 5اسيد داراي  سازي ارتو ـ نيتروبنزوئيك خالص) الف
  .در اتانول) عنوان ناخالصي  به(را درصد ايزومر پا 20اسيد داراي  نيتروبنزوئيك ـ سازي متا خالص) ب
  .در اتانول) عنوان ناخالصي  به(درصد ايزومر ارتو  20اسيد داراي  بنزوئيك ـ سازي ايزومر پارا خالص) ج

  

حصول وجود دانشجويي از واكنش اسيد و الكل، محصول استري را تهيه كرد كه اسيد اوليه به صورت ناخالصي با م - 9
  . ردن اسيد قبل از تبلور مجدد پيشنهاد كنيدكيك روش براي جدا. داشت

  

  :در استفاده از قيف بوخنر -10
  شود؟ محكمچرا بايد قيف بوخنر در جاي خود ) الف
  اي بايد داشته باشد؟ كاغذ صافي مورد استفاده در قيف بوخنر جه اندازه) ب
  چرا بايد كاغذ صافي را قبل از شروع به كار مرطوب كرد؟) ج
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   آزمايش هفتم

  تصعيد
  

 كه از حالت مايع بدون اين ،هاي جامد تركيب رخي، ب به همين دليل. كند جامد با دما تغيير مي ي فشار بخار يك ماده
چون بخار را  ؛شود اين فرآيند تصعيد ناميده مي. شوند به بخار تبديل مي مستقيمبه صورت به آساني و  ،كنند عبور 

فرايند . نمودمواد استفاده  سازي خالصتوان به عنوان روشي براي  ل مياز اين تبدي. جامد كرد  توان دوباره مي
 ي از فشار بخار ماده تر كم به صورت مشخصيها  پذير است كه فشار بخار ناخالصي انجام  وقتي به خوبي سازي خالص

  : آمده است 5ها در جدول  جامدات در دماي ذوب آن فشار بخار برخي از .تصعيدشدني باشد
)گراد ي سانتي درجه(دماي ذوب)متر جيوهميلي(ذوبدمايجامد دربخارارفش تركيب

 - 387657)5رatm1(  كسيدا ديكربن
 95059  پروفلوئوروسيكلوهگزان

 780186  هگزاكلرواتان
 370179  كامفر

 90114 يد
 780  ننفتال

 6122  اسيد بنزوئيك
  ها ذوب آنجامدات در دماي  فشار بخار برخي از: 5جدول 

  

اغلب . شود بسيار متقارن ديده مي ارغير قطبي با ساخت نسبت بهدر مواد ور معمول  ط بهتصعيد خاصيتي است كه 
ضعيف  ، به علتپذيري آسان اين مواد از سطح جامدتبخير. و فشار بخار بااليي دارندذوب   دماي  متقارن هاي تركيب

 يكنواخت تا حدوديهاي مولكولي متقارن از نظر توزيع چگالي الكتروني ساختار. باشد ميبين مولكولي  بودن نيروهاي 
  به دليل وجود نيروهاي تر بيشگشتاور دو قطبي كوچك به معني داشتن فشار بخار . كوچكي دارند ند و گشتاورهست

  .  در بلور است تر كمالكترواستاتيكي 
چند فشار بخارجامد  5در جدول  .شوند تصعيد مي اشد،قابل مالحظه ب ،ي ذوبدمادر  اتدر صورتي كه فشار بخار جامد

چهار  .شوند ، به جاي ذوب تصعيد مي سه تركيب اول در فشار اتمسفر.  آوري شده استها گرد تركيب در دماي ذوب آن
يعني  اتمسفر، در فشار) تصعيد(هايي از تغييرپذيري حالت  نمونه ،اسيد ، يعني كامفر، يد، نفتالن و بنزوئيك تركيب بعدي

  . شوند ها در فشار كم به آساني تصعيد مي ، اين تركيب دهند، به هر حال فشار معمولي از خود نشان مي
براي . دارند  بااليي نسبت  بهپايين فشار بخار  تقريباً، در دماي  گر، يد و نفتالنهاي آلي دي در مقايسه با بسياري از تركيب

با . هستند جيوه متر گراد داراي فشار بخار يك ميلي ي سانتي درجه 42و  39 ،53ها به ترتيب در دماهاي  مثال تمام آن
باز قرار ظرف در مدتي در اگر ،هاي جامد اما مشاهده شده است كه اين تركيب ،فشار بخار خيلي زياد نيست  كه اين اين

اگر يد را . شوند ن ترتيب متصاعد مي، به همي اي كلروبنزن به صورت دانه دي ـ انفتالن و پار .شوند داشته باشند، بخار مي
   .استپس از مدتي حركت بلورهاي آن در داخل ظرف قابل مشاهده  د،در ظرف دربسته قرار دهي

  كنند و دماي تصعيد را مشابه دماي ذوب يا دماي جوش بخار را تصعيد محسوب مي -هر گذار جامد  غلباها  شيميدان
  در دماييكه بسياري از مايعات .  ار بخار جامد، مساوي فشار بخار محيط استگويند در دماي تصعيد، فش دانند و مي مي

شود، نگه  بسته مي كاملطور  بهها  ي كه در پوش آنهاي بايد در ظرف ،شوند تر از دماي جوش خود تبخير مي پايين
مويين  ي در انتهاي باز لوله ،ها متصاعد شده ها، مقداري از آن تعيين دماي ذوب اين نوع تركيب  در هنگام .شته شونددار

مسدود كه از دو سر  يمويين ي ها را در لوله بايد آن ،براي رفع اين مشكل  بنابراين .شود ذوب مي مانده باقيجمع  و مقدار 
 175ماي در د .شود كردن كامفر از تصعيد استفاده مي براي خالص. تعيين كرد سريع ها را ار داد و دماي ذوب آنقراست، 
  . آيد بخار در روي يك سطح سرد به صورت جامد در مي.  استمتر جيوه  ميلي 320فشار بخار كامفر گراد  سانتي ي درجه
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  روش كار تصعيد ساده 
در داخل ، بنزوكينون ناخالص را وزن كرده ـ يك گرم از پارا .سوار كنيد الف- 10شكل دستگاه تصعيد ساده را مطابق 

بوته را با كاغذ صافي كه در  ،باز گردد  داخل بوته  نتواند دوباره به  شوندهي تصعيد ماده كه براي اين .ي چيني بريزيد  بوته
چيني است و مجراي آن  ي از قطر بوته تر كميك قيف را كه قطر آن . بپوشانيد ،ها سوراخ شده است قسمت بعضي از

محتويات بوته را به آرامي حرارت دهيد  .طور وارونه روي بوته قرار دهيد به ،توسط پشم شيشه يا كاغذ صافي بسته شده
در  يجامد زردرنگبلورهاي  .ي مورد نظر تصعيد شد تا ماده) دي چيني را روي بشر آب گرم قرار دهي  بوتهد تواني مي(

حرارت را قطع كرده و قيف را  ،شده قابل مالحظه گرديد ي متصاعد كه مقدار ماده پس از آن. نشيند ميجدار داخلي قيف 
ي اوليه را  ي خلوص نمونه درجه .اييدتوزين نمو آوري  را جمع محتويات آن ؛امي از روي شيشه ساعت برداشتهبه آر

  . كنيد  گزارش
  

          
  

  تصعيد مورد استفاده درهاي  هاگانواع دست) ب   دستگاه تصعيد ساده) الف: 10شكل 
  
  

  هاي مربوط به آزمايش هفتم پرسش
  هايي باشند تا فرايند تصعيد موفق باشد؟  ها داراي چه ويژگي ي مورد نظر و ناخالصي دهدر آزمايش تصعيد، ما) الف - 1
  ي تصعيد خواهد گذاشت؟ اگر هر يك از اين شرايط نباشد، چه تأثيري در نتيجه) ب
چه روشي براي . جيوه استمتر  ميلي 65گراد و فشار بخار  ي سانتي درجه 112يك تركيب جامد با دماي ذوب  - 2

  كردن آن وجود دارد؟ خالص
براي تعيين روشي چه . دارد) گراد ي سانتي درجه 186(متر جيوه در دماي ذوبش  ميلي 780هگزاكلرواتان فشار بخار  - 3

  ؟كنيد پيشنهاد مي متر جيوه ميلي 760دماي ذوب آن در دماي 
  شود؟ تصعيد در فشار كم چگونه انجام مي -4
  سازي چه مزيتي دارد؟ هاي خالص تصعيد نسبت به ساير روش -5
  

  
  

)الف )ب   
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  آزمايش هشتم 

  استخراج
  

تركيب يا مخلوط يكنواختي است كه  )فاز(اليه يك .  ي ديگر است شده از يك اليه به اليه ي حل ، انتقال ماده استخراج
قابل ي افزايش يك حالل غير  وسيله به ،شده ي حل ماده.  موجود ديگر مجزا است هاي آشكار از مخلوط يا تركيب طور به

ي  اگر تركيبي از يك ماده .حل شود تر بيشي دوم  كه ماده در اليه به شرط آن ؛شود اول استخراج مي  ي اليهاختالط با 
استخراج  اين نوعاي از  ي چاي نمونه تهيه. نامند مايع مي -استخراج را جامد  ،استخراج شود  مايع ي موجود به داخل اليه

اي  هاي ساده ها روش استخراج .شود مايع ناميده مي - استخراج مايع  ،ع به مايع ديگرجسم از يك ماي  انتقال يك.  است
سازي بسياري از  توان براي خالص ها را مي هر يك از اين روش. گيرند گسترده مورد استفاده قرار مي طور هستند و به

 هاي غذايي از ، استخراج اسانس ختانها و يا استخراج آلكالوييدها از برگ و پوست در آلي حاصل از واكنش هاي تركيب
  .  كار گرفت ها و شكر از نيشكر به ر از گلهاي معط ها، اسانس دانه

  
  ) جداسازي ناپيوسته(بحث و بررسي استخراج 

 كننده يا درون آن قرار توانند با تشكيل پيوند روي يك سطح جامد جذب هاي آلي مي مولكول : استخراج از جامدات
يك مولكول . اشدجذب فيزيكي شبيه پيوندهاي بين ملكولي وجود داشته ب ،هاي جامد بين مولكولممكن است . گيرند
ها  هايي كه بين آن ملكول .شود تري شكسته  ي نيروهاي قوي وسيله بهكه جدا شود، بايد  براي آنشده  افتاده يا جذبگير

به عنوان  ؛كند كردن سرعت نفوذ را زياد مي آسياب. ها نفوذ كند ممكن است حالل در آن ،ملكولي وجود ندارد  نيروي بين
گرمايي كه براي كاهش نيروهاي بين . كنند را آسياب مي  آن ،قهوه يكردن هر يك از اجزا استخراج تر براي راحتمثال 

  . دارد بستگي طور معمول به تمايل آن جزء براي تشكيل پيوند به ،رود كار مي ملكولي به
  ي غير قابل امتزاج شدني بين دو اليه شامل توزيع انتشار يك جسم حل ،مايع –خراج مايع است : استخراج از مايعات

 فرض كنيد مخلوطي از. دهند تشكيل دو اليه مي ،آب و يك حالل آلي غير قابل امتزاج با آب معمولطور  به. باشد مي
 يك.  دمجاور كني ،ير قابل امتزاج باشدي اول غ سپس مخلوط را با يك حالل كه با اليه ،در يك حالل حل شدهها  تركيب

بدين ترتيب تركيب مورد نظر به حالل دوم  .ديگر است هاي تر از تركيب تركيب خاص از مخلوط در حالل دوم محلول 
براي انتقال ماده از يك اليه به  .گيرد ي مايع صورت مي انتقال در سطح داخلي بين دو اليه .انتقال پيدا خواهد كرد

 ي شود تا سرعت انتقال ماده افزايش سطح تماس بين دو مايع سبب مي. بايد قيف جدا كننده را تكان داد ،ري ديگ اليه
شده به مقدار  حل ي يعني ماده ؛ترين انتقال آن است كه تعادل برقرار گردد كامل. شود تر بيشي دوم  شده در اليه حل

  .گردد ي اول بر مي شده به اليه حل ي هاي ماده ملكولتعادل بسياري از در حالت درصورتي كه . ودكافي استخراج ش
   

  )  پخش(ضريب توزيع 
مقدار   بنابراين به. دهند  با آب پيوند هيدروژني مي... ها و ها، استرها، آمين كتون ،يدهاهها، آلد آلي مثل الكل هاي تركيب

حالل  هنگامي كه اين جسم به يك زوج .دنباش مي هاي آلي نيز محلول در حالل ها اين تركيب .ندهست كم در آب محلول
بين دو حالل توزيع  ،شده در اين حال جسم حل ؛ممكن است در هر دو مايع حل شود ،امتزاج اضافه شود  غير قابل

شده بين دو  چگونگي تقسيم جسم حل.  با حالل ديگر يكسان نيست زان حالليت جسم در يك حاللمي  ولي. شود مي
كننده و مورد مطالعه قرار ل غير قابل امتزاج در يك قيف جدااه يك جفت حالرهم  شده به زدن جسم حل اليه، با هم

از آن مقدار باشد كه هر دو اليه را  تر كمشده  كه مقدار جسم حل مشروط بر آن .شود ميبررسي  ،ها يك از اليه دادن هر
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 ،در دو حالل  شده نسبت غلظت جسم حل. دشده در هر دو اليه در حالت يكسان باش كه جسم حل آن ديگراشباع سازد و 
ي  در اليه  ترتيب غلظت جسمه ب CO و Cwاگر . هميشه يكسان و برابر با نسبت حالليت جسم در دو حالل خواهد بود

  : جسم در دو حالل مذكور در نظر گرفته شودحالليت  SOو  SWي آلي و  آبي و اليه
  
  

پويا   از آنجا كه يك تعادل .در يك دماي خاص ثابت است كه شود خوانده ميا ضريب توزيع يضريب تقسيم  Kاين ثابت 
  :  صورت به)  ديناميك(

  ي آلي شده در اليه مقدار جسم حل= ي آبي  در اليه هشد مقدار جسم حل
 ي درجه 15در  براي مثال .هاي تعادلي وابسته به دما است نوعي ثابت تعادل است و همانند ساير ثابت K .وجود دارد

 100گرم در  0ر14 ،گرم و در آب 0ر56اتر  اتيل در دي )HO2C(CH2)6CO2H(اسيد  گراد حالليت سوبريك سانتي
) گراد ي سانتي درجه 15در (اتر  اسيد بين دو حالل آب و مفهوم آن اين است كه هنگامي كه سوبريك .است ليتر ميلي

غلظت اسيد در حالل اتر، چهار بار  ،ديگربيان   به. خواهد بود           اتر و آب  اتيل دي نسبت غلظت آن در ،توزيع شود
يتر ل ميلي 50اسيد در  گرمي از سوبريك ميلي 40اگر يك محلول  .است K=  4از غلظت آن در آب خواهد بود يا  تر بيش
صورت زير  به ،شود لي ميي آ آبي وارد اليه ي اسيد كه از اليه وزني از سوبريك ،اتر استخراج شود ليتر ميلي 50 آب با
  :  است

      
 

گرم  ميلي 8كند و  اسيد را در خود حل مي گرم سوبريك ميلي 32اتر،  ليتر ميلي 50بار استخراج با  عبارت ديگر يك  به
ي ضريب توزيع  معادله ،ها مورد استفاده قرار گيرد هاي مساوي از حالل چه حجم چنان .گذارد ي آبي باقي مي را در اليه

  . صورت زير در خواهد آمد هب
  كننده هاي استخراج شده در حالل وزن جسم حل

 شده در حالل اوليه  وزن جسم حل
  :شده عنواندر مثال 

  اتري  ي اسيد در اليه وزن سوبريك                                         
 آلي   ي اسيد در اليه وزن سوبريك  

از اين محاسبات و . ماند ي آبي باقي مي در اليه پنجم يكاتري و ي  اسيد در اليه كل سوبريك چهارپنجم عبارت ديگر  به
هاي نامحلول در اتر به روش تكرار استخراج با  راحتي از ناخالصي  اسيد را به توان سوبريك شود كه مي نتايج آن آشكار مي

بار  از يك ،ليتر ميلي 25توان اثبات كرد كه دوبار استخراج هر بار با  چنين با محاسبات ساده مي هم. اتر جدا نمود
كار استخراج متناسب با  ،طور كلي براي يك حجم كلي معين از حالل به .باشد ليتر اتر بهتر مي ميلي 50استخراج با 

  . يابد هاي جداگانه افزايش مي افزايش تعداد استخراج
  

  هاي استخراج ناپيوسته  كاربرد روش
اين روش قديمي در زندگي روزمره  .ي جداسازي و تخليص مواد استها ترين و سودمندترين روش استخراج يكي از مهم

ي   شدههاي خرد ي قهوه از دانه يا تهيه ي چاي از برگ چاي و آب جوش براي مثال تهيه ؛گيرد نيز مورد استفاده قرار مي
  .  است)  آب جوش(ي يك حالل آب گرم  وسيله ، دو نمونه از فرايند استخراج از يك مخلوط جامد به قهوه
در اين مورد . ، پس از انجام واكنش بايد تركيب مورد نظر را از مواد ناخالص ديگر يا مواد اوليه واكنش جدا كرد گاهي
  حاللنوع  چهاري  لهيوس بهها  آن ،ها با توجه به ماهيت تركيب معمولطور به. نمودتوان از فرايند استخراج استفاده  مي

  : دنشو استخراج مي

= =
CO 

CW 
SO 
SW 

K

.ر56
.ر14

50 
= 

x 

-۴٠ x 
50 

۴ =  گرم ميلي 32
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 :ماننداز اين روش براي جداسازي موادي كه تا حدود زيادي قطبي هستند،  : ي آب وسيله بهها  استخراج تركيب - 1
  . شود ها استفاده مي آمين يرخو ب اسيدها ها و كربوكسيليك ، الكل ، بازهاي قوي معدني اسيدهاي قوي  نمك

  محلول اين :درصد 10تا  5اسيد  هيدروكلريدريكل معموطور  به ي محلول اسيدي رقيق وسيله استخراج به - 2
تبديل   ،آمين به نمك اسيد كه محلول در آب است. شود هاي آلي استفاده مي آمين  قليايي مثلهاي  براي محلول

   .شود مي
RNH2 RNH3 Cl+ HCl

+ -
 

اين محلول براي  :در صد 5كربنات  بي محلول سديم لمعموطور  بهي محلول بازي رقيق  وسيله استخراج به - 3
را  )نكرده در واكنش عمل(  اسيد اضافي ي استرها، كربوكسيليك براي مثال در تهيه ؛رود استخراج اسيدهاي آلي به كار مي

را با آب   توان آن كنند كه مي تبديل مي ،محلول در آب است كهآن  يبه نمك اسيد ،كربنات بي سديم  ي محلول به وسيله
 )  كردبراي بازيابي اسيد، الزم است محلول آبي نمك را اسيدي . (استخراج كرد

RCOOH NaHCO3 RCOONa
+-

+ 
ل از كه قدرت اسيدي فن با توجه به اين ،ل از مخلوط واكنش مورد نظر باشدكردن فندر مواردي كه جدا

، الزم است به جاي ) ستا اسيدها كربوكسيليك Kaتر از  مرتبه كوچك 510 فنل Ka(  است تر كماسيدها  كربوكسيليك
فنات محلول در آب تبديل  ل به نمك سديم، فن بدين ترتيب. هيدروكسيد استفاده شود كربنات از محلول سديم بي سديم

داشته وجود به صورت مخلوط ) اسيد ربوكسيليكك ل ونف(  جسم چه اين دو چنان. توان آن را جدا كرد شود كه مي مي
  توسط محلول سديم سپسو  كرده،اسيد را استخراج  كربوكسيليك ، كربنات بي ابتدا توسط محلول سديم ،دباش

ل را بازيابي فنتوان  مي ،ي اسيد وسيله فنات به كردن محلول سديم بعد با خنثي .آيد دست مي به فنات سديم، هيدروكسيد
   .كرد

)  هاي آلي يا حالل(به اين محلول حالل آلي  ،ها آلي از محلول آبي يا سوسپانسيون هاي كردن تركيبراي جداب - 4
. شود ي آبي جدا مي منتقل شده و از اليه ي، تركيب آلي به حالل آل در نتيجه. كنند اختالط با آب اضافه مي  غير قابل

  .دهد كار با قيف جداكننده را نشان مي روش 11شكل 
  

            
  )دكانتور( روش كار با قيف جداكننده: 11شكل 
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  مايع  - ي اثر نمك در عمل استخراج مايع  مشاهده: 1روش كار 
بنفش و بلور  موالر 3×10-4آبكي يك قطره از محلول ، ليتر آب مقطر ميلي 4در هر كدام  ،ي آزمايش برداشته دو لوله

ي آلي به حالت اشباع  كلريد اضافه كنيد تا اليه كم سديم ها كم از لولهبه يكي  .الكل بيفزاييد آميلليتر ايزو ميلي 0ر5
  . نتايج را يادداشت كنيد و مورد بحث قرار دهيد. نماييدمقايسه   ي آبي اين دو لوله آزمايش را با هم رنگ اليه. درآيد

  

  ها جداسازي مخلوط: 2روش كار 
در حداقل  ،پودر نموده به صورت كاملمخلوط را . يافت كنيدنفتول را از مربي در ـاسيد و بتا مخلوطي از بنزوئيك

اشباع   ليتر محلول ميلي 20سپس سه مرتبه و هر بار . منتقل كنيد قيف جداكنندهحل و به ) ليتر ميلي 20(كلرومتان  دي
هاي  اليه. كنيد  دقت جداه ي آلي ب ي آبي را از اليه هر بار اليه. خوب تكان دهيد ،اضافه نمودهبه آن كربنات  بي سديم
تا محيط اسيدي  موالر بيفزاييد 3اسيد  ي آبي سولفوريك و به اليه اييداضافه نمديگر  يك حاصل از استخراج را به  آبي

 30ي آلي را سه مرتبه با  اكنون اليه. كند اسيد رسوب  بنزوئيك و )بودن محيط مطمئن شويد از اسيدي  pHبا كاغذ(شود 
ديگر  يك هاي آبي را به جدا كرده و اليهديگر  يك ها را از اليه. در صد استخراج كنيد 10 يدهيدروكس ديمس ليتر ميلي

رسوب نفتول  ـبتادر اين حالت  .كنيد تا محيط اسيدي شود  اضافهموالر  3اسيد  ي آبي سولفوريك به اليه .بيفزاييد
  .و هر دو جسم را تحويل دهيدوزن هر يك را گزارش كنيد  .هاي حاصل را صاف و خشك كنيد رسوب. كند مي

   

  3روش كار 
نياز را مانند  روش كار مورد .مخلوط در اختيار شما قرار گرفته است: نفتول ـ بتاآنيلين و نيترو ـ جداسازي مخلوط پارا 

  . ارايه كنيد 2روش كار 
CH2Cl2

CO2Na

OH
NH2

NO2

H2SO4

CO2H

NH2

NO2
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OH

NH3Cl
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+
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,
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ي آلياليه
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  استخراج پيوسته 
  ي باشد، يعني ضريب توزيع بين حالل آلي و آب كوچكاز حالل آل تر بيشپذيري يك تركيب آلي در آب  وقتي انحالل

 براي اجتناب از مصرف زياد حالل و .، مقادير زيادي حالل آلي الزم است باشد، در اين صورت براي استخراج آن
  اي كار دستگاه استخراج ويژه براي اين. شود مايع استفاده مي - ي مايع  از استخراج پيوسته تر كمچنين صرف وقت  هم
شود و به ظرف مايع  مايع مي كننده خنكشود و در  اين روش حالل پيوسته بخار مي در. گيرد ورد استفاده قرار ميم

كند و پس  ها و تقطيرها، حالل مقداري از تركيب را در خود حل مي شدندر تمام اين تبخير .گردد مياستخراج بر مورد
،  شده چون در اين مورد دماي جوش جزء استخراج. شود خارج مياز ظرف استخراج  ،كه از جزء مورد نظر سير شد اين از

 شدن درشود و دوباره پس از سرد تبخير مي، فقط حالل  به مراتب باالتر از دماي جوش حالل مورد استفاده است
  وليهنامحدود با محلول ا تعدادبدين ترتيب حالل به . گيرد مورد استفاده قرار مي ،كننده براي استخراج دوباره خنك

  براي استخراج اجزاي يك. كند خارج مي ،كند و هر بار مقداري از جزء مورد نظر را در خود حل كرده تماس پيدا مي
استفاده   ، از استخراج ناپيوسته و پيوسته مخلوط جامد، ابتدا بايد حالل مناسبي انتخاب كرده و سپس با توجه به شرايط

استخراج   براي .هاي موجود در آن استخراجي ناپيوسته است لكالوييدآاد و كردن چاي به منظور استخراج مو دم. كرد
  . شود جامد از دستگاه سوكسله استفاده مي - مايع  ي پيوسته

  
   روش كار استخراج پيوسته با استفاده از دستگاه سوكسله

   ويولت استون از متيل بنزال جداسازي دي
در صافي  ،ويولت مخلوط كرده لمتي گرم  0ر1استون را با  بنزال گرم دي نيم

 150در بالن اين دستگاه حدود . سوكسله ريخته و در دستگاه قرار دهيد
شدن در آب بخار شده و پس از سرد. وشانيدرا بج  ليتر آب ريخته و آن ميلي

و  كند ميويولت را در خود حل  آب متيل. گيرد مخلوط جامد قرار مي  مجاورت
تا زماني ادامه دهيد تا  عمل استخراج را. شود آبي به بالن منتقل مي  محلول

. شود ميرنـگ  رنگ محلول در مخزن مجاور صافي سوسكله بي
ويولت  و با تبخير آب متيلماند  مياستون خالص در صافي باقي  بنزال دي
  .آيد دست مي به
  

  هاي مربوط به آزمايش هشتم پرسش
 400. است 3برابر  اتر و آب اتيل بين دي Aي  ضريب تقسيم براي ماده - 1

با استخراج  Aچند گرم . است Aگرم  12ليتر از محلول آبكي شامل  ميلي
 Aشود؟ چند گرم  ي آلي مي اتر وارد اليه اتيل ليتر دي ميلي 200ساده با 

اتر وارد  اتيل ليتر دي ميلي 67تواند از محلول آبي با سه بار استخراج با  مي
  ان گرفت؟تو اي مي ي آلي شود؟ چه نتيجه اليه

گرم كافئين موجود در محلول آبي را با دو روش استخراج  2خواهيم  مي - 2
ي دوم با دوبار استخراج و  كلرومتان و دفعه ليتر دي ميلي 100بار با  يك. كنيم

ار باشد، محاسبه نماييد در هر روش چه مقد=K 7ر 8دماي آزمايشگاه مقدار  اگر در. كلرومتان ليتر دي ميلي 50هربار با 
  شود؟ كافئين استخراج مي

دستگاه سوكسله: 12شكل  
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هايي كه  اسيد آلوده شود، با توجه به روش بنزوكينون توسط مقداري بنزوئيك ـ اگر در آزمايشگاه ظرف محتوي پارا - 3
  كنيد؟ چه روشي پيشنهاد مي بنزوكينون ـ پاراسازي  شود، براي خالص سازي استفاده مي براي خالص

  

COOH

O

O

  
  

  

  :كنيد هاي زير را جداسازي مي ونه مخلوطچگ - 4
  

OH

CH2CH2CH3 CH2CH3

CH2OH

CLCH2CH2COOH

CH3CH2COOH

  
  كنيد؟ را پيشنهاد   روش نوعباشند؟ شناساگر و  كدام يك از دسته مواد زير توسط استخراج قابل جداشدن مي - 5

O NH

OHCH3CH2CH2 CH2OHCH3CH2

CH3CH2COOH ClCH2CH2COOH    
  

ي تولوئن  كه دانسيته استفاده شود، با توجه به اين برموهيدرين از يك محلول آبي، اگر از تولوئن براي استخراج اتيلن - 6
  :متر مكعب است گرم بر سانتي 2ر41برموهيدرين  ي اتيلن متر مكعب و دانسيته گرم بر سانتي 0ر 87
  گيرد؟ هاي آلي يا آبي در زير قرار مي در قيف جداكننده كدام يك از اليه) الف
  كنيد؟ ي آلي را چگونه شناسايي مي اليه) ب
 75توان  باشد، حداقل با چندبار استخراج متوالي مي 2و  1، 0ر 5به ترتيب  Cو  A، Bبراي موارد  ضريب توزيعر اگ - 7

هاي آلي و آبي  تقل نمود؛ در صورتي كه در هر استخراج، حجم اليهني آبي به آلي م درصد از مواد ذكرشده را از اليه
  .يكسان باشد

  ايه نماييد؟دو روش براي جداسازي مخلوط زير ار - 8
  .اسيد به عنوان ناخالصي است روش اول سيناميك) الف
  .روش دوم كامفر به عنوان ناخالصي است) ب

  
چه . كند اسيد حل مي اتر آلوده به استيك اتيل دانشجويي يك محصول ناخالص غير اسيدي را بدون آگاهي، در دي - 9

  دهيد؟ اسيد ارايه مي پيشنهادي براي حذف استيك
 50گراد با  ي سانتي درجه 15اين محلول در . ليتر آب است ميلي 100اسيد در  بوتيريك ـ nلي شامل محلو -10

  .را حساب كنيد مقدار ضريب توزيع. آلي منتقل شده است ي  گرم از اسيد به اليه 214ليتر بنزن استخراج و  ميلي

)الف

بنزوكينون ـپارا اسيدبنزوئيك   

O

PhCH=CH-CO2H

اسيد سيناميك ركامف   

)ب

 الف(

 ب(

 ج(
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  آزمايش نهم 

  كروماتوگرافي
  

  كروماتوگرافي بر اساس جداكردن.  ، كروماتوگرافي است زاي يك مخلوطهاي جالب و دقيق جداسازي اج يكي از روش
 ي ثابت يا ايستا و ها، اليه يكي از اليه.  ي مختلف است اليه ي انتشار مخلوط روي دو وسيله مخلوط دو يا چند جسم به

ي  ها از اليه اشدن آنو جد) جامد(ي ثابت  ، جذب سطحي اجزاء روي اليه مبناي جداسازي.  ي متحرك است ديگري اليه
آلي هاي  تركيب با)  ثابت ي اليه( گوناگونكنش مواد جامد  ، از تفاوت برهم براي جداكردن مخلوط اجسام.  متحرك است 

  :كه عبارتند از هاي مورد استفاده بستگي دارد ، به نوع اليه بندي انواع كروماتوگرافي تقسيم. گيرند بهره مي
  :شود ي ثابت، جامد است و به انواع زير تقسيم مي يع كه اليهما ـ ـ كروماتوگرافي جامد1

  كروماتوگرافي كاغذي  ـ الف  
   ي ضخيم ي نازك و اليه كروماتوگرافي اليه ـ ب  
  كروماتوگرافي ستوني  ـ  ج  

  مايع  ـ ـ كروماتوگرافي مايع2
  مايع  ـ ـ كروماتوگرافي گاز3
  

   )جذبي( كروماتوگرافي جذب سطحي
در   پذيري شدن از آن بر اثر انحاللو سپس جدا  ي ثابت ، بر اساس جذب بر روي سطح يك اليه توگرافياين روش كروما

ي جامد، جسمي است كه نبايد در  ، اليه در اين نوع كروماتوگرافي . گذاري شده است پايه)  ي متحرك اليه(يك حالل 
 Al2O3, XH2Oو يا آلومين   SiO2, X H2Oسيد،ا يا سيليسيكسيليس   ز، ژلسلول، اين اليه. ي مايع حل شود اليه
جذب ناشي از نيروهاي بين  .موجود در مخلوط بستگي دارد هاي تركيبهاي شيميايي  جذب به گروهسازوكار .  است

، از طريق اعمال  آلومين  غيرطبيعي روي هاي ، جذب تركيب براي مثال.  ي ثابت است مولكولي بين يك تركيب و اليه
  : ها به ترتيب زير است نوع پيوند و استحكام آن. گيرد روالسي يك تركيب با سطح جاذب صورت مينيروهاي واند

   تشكيل نمك < كوئورديناسيون<پيوند هيدروژني  <دوقطبي  ـ دوقطبي <واندروالسي 

  
آلومين   واند اتصال، بايد از حاللي استفاده شود كه بت بنابراين با توجه با استحكام هر پيوند، جهت جداسازي هر تركيب

 6جدول . از اين رو، قطبيت حالل مهم است و بايد در نظر گرفته شود. را بشكند تركيبو ) ي جامد ديگر يا هر اليه(
  .دهد هاي رايج در كروماتوگرافي را بر حسب افزايش قطبيت نشان مي حالل

 نفتترـ ا1
   ـ سيكلوهگزان2
  تتراكلريد ـ كربن3
   ـ بنزن4
  يدكلر ـ متيلن5
  )  فاقد الكل(ـ كلروفرم 6
  اتر ـ اتيل7
  استاتـ اتيل8

  ـ پيريدين9
   ـ استون10
   الكل پروپيل ـ nـ 11
  ـ اتانول 12
  ـ متانول 13
  ـ آب 14
  اسيد   ـ استيك15

 )باز لوييس(كوئوردينانسيون   ) هاي قطبيتركيب(اثر دوقطبي ـ دوقطبي  هاي هيدروكسيلي هيدروژني تركيبپيوند 

  هاي مورد استفاده در كروماتوگرافيحالل:6جدول
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  ـ كروماتوگرافي كاغذي 1
مورد   كاغذ صافي. شود تفاده ميي ثابت اس به عنوان اليه)  كاغذ صافي معمولي(ز خالص لودر اين نوع كروماتوگرافي از سل

ديگر  يك جذب با  انواع كاغذهاي كروماتوگرافي از لحاظ قدرت .استفاده بايد از خلوص و يكنواختي زيادي برخوردار باشد
را با رسم خط   اين فاصله(ي كاغذ  متري از لبه ي يك سانتي محلول غليظي از جسم مورد نظر را در فاصله. تفاوت دارند

چنانچه تركيب مايع نباشد، بايد . كنند گذاري مي روي كاغذ لكه ،ي مويين به كمك يك لوله) كنند شخص ميرنگي م كم
سپس .  كاغذ گذاشت ي مويين روي خط مبنا در ار حل كرد و سپس با لولهين مقدار آب يا حالل آلي فرّتر كمآن را در 

  .تا حالل تبخير شود كردكمي صبر 
 متر در مخزن يا ظرف كروماتوگرافي بريزيد و در عني حالل را تا ارتفاع حدود يك سانتيي متحرك ي در اين روش اليه

ي كاغذ را به هم نزديك  پس از مدتي دو لبه. ظرف را ببينيد تا فضاي داخل ظرف از بخار حالل مورد استفاده سير شود
  ها در باالتر از سطح اين حالت كه لكه در. كنيد و با نوار چسب به صورت استوانه درآوريد و در داخل ظرف قرار دهيد

متري انتهاي كاغذ  كند، وقتي حالل به يك سانتي حالل شروع به باال رفتن مي .حالل قرار دارند، در ظرف را ببنديد
  .خشك شودتا را بگذاريد )  كروماتوگرام(كاغذ  .گذاري كنيد خط حالل را با مداد عالمت. رسيد، كاغذ را بيرون آوريد

شده را نيز  يك يا چند لكه از يك جسم شناخته ،) كروماتوگرام(گذاري مواد ناشناخته روي كاغذ  در نمونه معمول طور به
  .گيرد دهند كه به عنوان شاهد مورد استفاده قرار مي مي قرار

  

   ارزيابي كروماتوگرام
 ش،ردادن كروماتوگرام در نور فرابنفبا قرايا   بردها به تعدادشان پي  از روي رنگ آنتوان  مي ،ها رنگي باشند چنانچه لكه

 ي گر مناسب به وسيله صورت با پاشيدن يك واكنش  در غير اين.  كردها را مشخص  آنتوان  مي )ها مجزا باشند لكه اگر(
مشخص و با  Rf ي وسيله ها پس از ظهور به محل لكه .شوند مخلوط قابل شناسايي مي ي دهنده تشكيل  ، اجزاي افشانه
  :شود تعريف مي 13به شكل  توجه

  
   TLCگذاري روي كاغذ  لكه: 13شكل 

   مسافتي كه جسم پيموده است                                     
  مسافتي كه حالل طي كرده است   

  :آمده به عوامل زير بستگي دارد دست به Rfعدد 
  ) ي متحرك اليه(ـ نوع حالل به كار رفته 1
   ي ثابت ـ نوع اليه2
   ي ثابت هـ ضخامت الي3
   شده گذاري لكه ي ـ مقدار نسبي ماده4

در نظر  ي فيزيكي مشخصه، يك  ذوب دمايرا مانند  Rfتوان عدد  چه تمام عوامل استاندارد و دقيق باشد، مي چنان
ي  توان از يك بشر و شيشه ساعت يا يك بطري دهانه چه ظرف مخصوص كروماتوگرافي موجود نباشد، مي چنان. گرفت

  .دار استفاده كرد شگشاد درپو

Rf= 
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 1 (TLC) نازك ي كروماتوگرافي اليه

 مايع -  اين نوع كروماتوگرافي براي جداسازي مقادير بسيار كم مواد، كاربرد زيادي دارد و از نوع كروماتوگرافي جامد
ن از با اين تفاوت كه جهت حركت حالل در آ باشد؛ ميسان كروماتوگرافي ستوني اين روش از نظر جزييات هم .است 

  . است)  ي زمين برخالف جاذبه(به باال   پايين
 گوناگونرود و اجزاي  هاي مويين و جذب سطحي روي اليه باال مي ، حالل با خاصيت لوله ي نازك در كروماتوگرافي اليه

ام قطبي اجس معمولطور  به. ندك ي نازك متمركز مي موجود در نمونه را بر حسب نوع و استحكام پيوند، در محلي از اليه
زيرا (و اجسام غيرقطبي در قسمت باالي اليه )  تر است جاذب قوي ي ها با ماده زيرا پيوند آن(هاي پايين اليه  در قسمت
در . گيرند قرار مي )كنند روي ميين با حركت حالل به سمت باال پيشتر است و بنابرا جاذب سست ي ها با ماده پيوند آن

  :اساسي زير توجه كنيد ايه تهبه نك T.L.Cجداسازي با روش 
يك حالل بسيار  .ها را مشخص كنيد ترين آنبه، چند حالل را آزمايش و  نازك ي هـ قبل از آغاز كروماتوگرافي الي1

، حاللي است  مناسب  حالل. كند تواند تقريباً تمام اجسام را باال ببرد و يك حالل غيرطبيعي برعكس عمل مي قطبي مي
  .از هم جدا كند و با اجسام موجود در نمونه واكنش ندهدها را به خوبي  كه لكه

  .شود ي مويين انجام مي ي نازك به وسيله لوله گذاري روي اليه ـ لكه2
، ) مخزن حالل(ي نازك در ظرف حالل  گذاري بايد به نحوي در نظر گرفته شود كه پس از قرار دادن اليه ـ محل لكه3

  .)باشد  ي كروماتوگرام متر باالتر از انتهاي صفحه سانتي 1- 1ر 5(درون حالل نباشد   لكه
  .متر مانده به سطح باالي اليه از حالل خارج كنيد سانتي 1ر 5ي نازك را حدود  ـ اليه4
  .ها روي يك سطح باشند تمام نمونه ي ، بايد لكه چه مقايسه چند جسم مورد نظر است ـ چنان5
 تعداد اجزاي جداشده را ،، با قراردادن آن در زير المپ فرابنفش ي نازك شدن اليه ـ پس از پايان كروماتوگرافي و خشك6

  .ها، كنترل كنيد تعداد لكه ي با مشاهده
  ي نازك را درون اي بيندازيد و سپس اليه چه المپ فرابنفش موجود نبود، چند بلور يد را درون ظرف دربسته ـ چنان7

 . استفاده از اين روش فقط براي كروماتوگرافي كيفي مناسب است. شوند ها ظاهر مي پس از مدتي لكه. ظرف قرار دهيد
جز  به .شود زيرا بخار يد سبب اكسايش اجسام مي ؛در مواردي كه هدف استخراج باشد، از اين روش نبايد استفاده كرد

در  .دهند ل ميهاي رنگي تشكي كمپلكس لمعموطور  بهبا يد  ها هاليدها، ساير تركيب لكيلآشده و هاي سير هيدروكربن
هاليد  نقره. شود هاليد ايجاد مي نقرهكه بر اثر آن  نمودتوان استفاده  نيترات به صورت افشانه مي نقرههاليدها از  كيلآلمورد 

  .دگرد هاي سياه ظاهر مي به صورت لكه ،شدهآزاد ي در مجاورت نور، تجزيه و نقره 
 معمولطور  بهكند و  اثر مي ها شود، تقريباً بر اكثر تركيب شيده مياسيد غليظ كه به صورت افشانه روي اليه پا سولفوريك

  .شوند ها به صورت رنگي ظاهر مي ها، لكه كردن اليه با گرم
  : ي نازك عبارتند از موارد كاربرد كروماتوگرافي اليه

  هاي غذايي  يا رنگ  ، جداسازي داروهاي مسكن موجود در يك مخلوط هاي ـ تعيين تعداد تركيب1
  ـ تعيين حالل مناسب براي كروماتوگرافي ستوني 2
  ـ بررسي و تنظيم عمل جداسازي در كروماتوگرافي ستوني 3
  ي تبلور يا استخراج  وسيله ـ كنترل قدرت جداسازي يك ستون به4
  بودن دو يا چند جسم  ـ اثبات يكسان5
  يك واكنش  گوناگونـ بررسي و كنترل مراحل 6

  :زير را بايد رعايت كرد هاي تهنك TLC در يك آزمايش كروماتوگرافي
                                                            
1- Thin Layer Chromatography 
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  .متر باالتر از انتهاي صفحه انجام شود سانتي 1ر5گذاري حدود  ـ لكه1

  
  

بايد   شدن در صورت مخلوط. ها به حد كافي از هم فاصله داشته باشند تا در اثر جذب حالل با هم مخلوط نشوند ـ لكه2
  .صفحه عوض شود

  .شدن در ظرف حالل قرار داده شوند ها پس از خشك لكه .ك نوع از نمونه استفاده شودمويين فقط براي ي ي ـ هر لوله3
در  ،گذاري لكه حالل را بايد قبل از. ها باشد تر از لكه متر پايين سانتي 1 -0ر5ـ ارتفاع سطح حالل در داخل ظرف بايد 4

  .ظرف حالل ريخت و درپوش ظرف بايد بسته باشد

                    
  
ي   ، بايد صفحه را از ظرف حالل خارج و جبهه متر باالي صفحه سانتي 2 ـ 1ر5 س از رسيدن حالل به حدودـ هميشه پ5

   .حالل را با كشيدن يك خط بر روي صفحه مشخص كرد

پس از  ها مشخص نباشند، چنانچه لكه. ها را در دفتر رسم كنيد ، بايد تصوير و موقعيت لكه كردن صفحه ـ پس از خارج6
  .ها را در دفتر خود بكشيد ، بايد طرحي از آن يا شناساگرهاي شيميايي فرابنفشي المپ  وسيله ها به لكه كردنظاهر

  
 TLCحركت حالل و جداسازي نمونه با : 16شكل 

ها را  هاي شيميايي نبايد صفحه ها از بين برود، به دليل انجام واكنش ها، رنگ آن شدن لكهظاهرـ چنانچه مدتي پس از 7
  .وباره در معرض تأثير بخار يد قرار دادد

  .دار استفاده كرد اي دهانه گشاد در توان از يك بطري شيشه ظرف مخصوص حالل كروماتوگرافي موجود نباشد، مي اگر

  
  

شده توسط حاللمسافت طي  

 سطح حالل

ي نمونه مركز لكه  

TLCظرف:17شكل

  در تانك كروماتوگرافي TLCقراردادن:15شكل

 TLCي رويرگذالكه:14شكل
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  كروماتوگرافي ستوني 
،  كروماتوگرافي  وعدر اين ن.  پذيري است طور كه اشاره شد، اين نوع كروماتوگرافي بر مبناي خاصيت جذب و انحالل همان
ي مورد نظر براي كروماتوگرافي  با توجه به مادهي جامد  يهال. شود ي مايع حل نمي اي است كه در اليه ي جامد، ماده اليه

كنند  شروع مي 4اساس جدول ترين حالل موجود بر  ي مايع يا حالل شوينده را از غير قطبي اليهاغلب شود و  انتخاب مي
  :  مراحل عمل به شرح زير است. دهند الل را افزايش ميو به تدريج قطبيت ح

، به مقدار  انتخاب ستون از نظر قطر و طول. انتخاب كنيد ،ستون تميز و خشكي كه در انتها شير دارد: انتخاب ستونـ 1
  .ي جاذب بستگي دارد اليه مخلوط و ي ماده

  

                                   
  ي نصب آن هانواع ستون كروماتوگرافي و نحو: 18شكل 

  

كردن ستون مقداري پشم قبل از پر. توضيح داده خواهد شد ي جامد در مورد نوع اليه :ي جامد كردن ستون با اليهـ پر2
  .شيشه يا پنبه در ته ستون قرار دهيد و روي آن مقداري شن بريزيد تا انتهاي سطح جاذب مسطح شود

  ، روي سطح فوقاني پت ي پي وسيله ، حل كنيد و به ين مقدار حاللرت كم، مخلوط مورد نظر را در  كردن ستونـ بعد از پر3
  .ستون بريزيد

  
  
  .ي مايع يا حالل شوينده را به كمك جدول از حالل غيرقطبي شروع و انتخاب كنيد ـ اليه4
ي  اليه توان به كمك كروماتوگرافي رنگي نباشند، مي) به صورت نوارهايي مجزا(شده در ستون چه اجزاي جدا ـ چنان5
  .نازك عمل جداسازي را كنترل كرد 

از  معمولطور  به( گوناگون هاي ف ي ظر وسيله شود، به اه تركيب از انتهاي ستون خارج ميرـ حالل شوينده را كه هم6
و ) شوند  مشخص  بايد با شماره ها اين ظرف(آوري كنيد  با توجه به اجزاي موجود در نمونه جمع) شود ارلن استفاده مي

  .نگه داريد يها را براي انجام مراحل بعد آن

نمونه در ستونواردكردن:19شكل
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  : عوامل مؤثر در جداسازي عبارتند از
ز، للو، س براي مثال. شود ي انتخاب ميي مورد نظر براي كروماتوگراف گرفتن مادهي جاذب با در نظر اليه :ي جامد اليهـ 1

 ، به مواداين زيرا . شود ، استفاده مي استها خنثي  آن pHقندها براي كروماتوگرافي مواد گياهي و حيواني كه  نشاسته و

pHاستروييدها  شدهدار ستيلاسيليكات براي جداسازي قندهاي  از منيزيم. باشند مي اسيدي و قليايي حساس ،
  .شود هاي گياهي استفاده مي وروغن

  نسبي و قابل قبول، به طور )Mg2Si( سيليسيد و منيزيم )Al2O3( ، آلومينا)SiO2, H2O(اسيد  ژل سيليس يا سيليسيك
كار  ها به دار و آمين نيتروژن هاي ها، استرها، اسيدها، تركيب ها، كتون ها، الكل نظير هيدروكربنهايي  براي اكثر تركيب

. دهد نشان مي ،گيرند مايع مورد استفاده قرار مي ـ هاي جامد را كه در كروماتوگرافي جامد انواع اليه 7جدول  .روند مي
  . از باال به پايين جدول است ،بودن اين مواد قطبيافزايش   ترتيب

 ـ ژل سيليس7           ـ كاغذ 1
  ) فلوريسيل(اكسيد  ـ منيزيم8                      زلوـ سل2
  اكسيد ـ منزيم9                      ـ نشاسته 3
  )آلومينا(اكسيد  ـ آلومينيم10                ـ قندها4
  ) نوريت(فعال  ـ زغال11                   سيليكات ـ منيزيم5
  سولفات ـ كلسيم6

   مايع ـ كروماتوگرافي جامد هاي جامد اليه :7 جدول
 ي دهنده تشكيل  ، اجزاي ي جاذب مورد استفاده ي گزينشي اليه به دليل نيروي جاذبه :ـ قطبيت حالل شوينده2

ي تر كم  يبي را كه با نيرويترك ،حالل شوينده. كنند هاي متفاوتي به طرف پايين ستون حركت مي مخلوط با سرعت
از ساير  قطبي ديرتر هاي غيرقطبي زودتر و تركيب هاي كند، لذا تركيب شويد و خارج مي تر مي سريع ،جذب شده باشد

نقش مؤثري ،  ، انتخاب حالل شوينده براي انجام يك جداسازي خوب بنابراين. شوند اجسام از انتهاي ستون خارج مي
شدن  خارج  اب يك حالل بسيار قطبي به عنوان نخستين حالل شوينده براي آغاز كار، سبب، انتخ براي مثال .دارد

جهت بايد از غير   بدين. گيرد در نتيجه جداسازي به مفهوم واقعي صورت نمي ؛شود بسياري از مواد از انتهاي ستون مي
مؤثر آن تعيين  ي شوينده  ده و حاللش  فقط در مواردي كه جسم شناخته. كرد آغاز 6 اساس جدول ترين حالل بر قطبي

  . نيست)  قطبي تر كمحالل  ،تر حالل قطبي(ها  ، نيازي به اين نوع بررسي شده است
چه  زيرا چنان.  ، سرعت جريان حالل است يكي از عوامل مؤثر براي جداسازي مطلوب :ـ سرعت جريان حالل شوينده3

بودن جريان نيز نوارهاي در صورت كند.  ، كافي نيست جساما جداشدنسرعت جريان حالل زياد باشد، فرصت براي 
  . مطمئني نخواهيم داشت  شده وجود دارد و جداسازيگر نوارهاي جداشوند و امكان تداخل با دي مي پهنشده  تفكيك

  
  ي ستون كروماتوگرافي لهيوس به  جداسازي نمونه: 20شكل 

  

شوند،   جداديگر  يك ها به خوبي از اي باشند كه لكه خلوط به گونهم ي دهنده چنانچه اجزاي تشكيل :ي ستون ـ اندازه4
ي جاذب را  مقدار اليه معمولطور  بهصورت   در غير اين.  گرفت نظري جاذب را ده برابر مقدار مخلوط در  توان اليه مي
  .  هشت به يك است ها تركيبي ستون از لحاظ نسبت ارتفاع به قطر  اندازه. گيرند برابر مقدار نمونه در نظر مي 30تا  25



 43 ◙ 1آزمايشگاه شيمي آلي 

 

 (TLC)نازك   ي  كروماتوگرافي اليه از  با استفادهجداسازي  :1كار روش

موازات ضلع   متر از يك انتهاي آن به ي يك سانتي فاصله  به. از مربي خود تحويل بگيريدرا ي سيليكاژل  يك صفحه
ي مويين يك قطره از  ين خط توسط لولهروي ا. يك خط افقي بكشيد ،مدادي كه نوك آن كند است با ،تر كوچك

يك  ،شدن ، پس از خشك بودن لكه رنگ در صورت كم. دهيد را قرار) B، سبز ماالشيت و رودامين فلوئورسين(مخلوط 
سپس درون تانك كروماتوگرافي مقداري از حالل اتانول  .دهيد قبلي قرار ي روي لكهبه دقت را  شناساگرديگر از  ي قطره

شده را از  ي تهيه سپس صفحه. متر باشد حدود نيم سانتي  كه ارتفاع مايع داخل تانك كروماتوگرافي ريطو بريزيد به
بايد كمي باالتر از سطح مايع  ؛شده نبايد در اين حالل قرار گيرد ي خشك لكه. در حالل قرار دهيد ،شده كشي سمت خط

، اجازه دهيد كه سطح حالل حدود يك  رافي را گذاشتهكروماتوگ  در تانك. داخل تانك كروماتوگرافي قرار داشته باشد
، بالفاصله خط فوقاني حالل را  در اين صورت صفحه را از تانك كروماتوگرافي خارج ساخته. متر باالي صفحه برسد سانتي

 ها لكه Rf، )دادن در هوا ي حركت وسيله به(شدن صفحه  پس از خشك .مشخص كنيد ،با يك مداد كه نوك آن كند است
يا تانك ظهور يد  فرابنفشها از المپ  جهت ظهور لكه. ي گزارش كار نماييد را ضميمهTLC  ي صفحه. را اندازه بگيريد
  .استفاده كنيد

  
   از كروماتوگرافي ستوني  با استفاده جداسازي: 2روش كار 

 .عمودي متصل كنيد ي هستون را به يك پاي. يك ستون مخصوص كروماتوگرافي تميز و خشك را از مربي تحويل بگيريد
 و بيفزاييدبه آن  درصد 95 اتانول ليتر ميلي 35،  گرم پودر سيليكاژل مخصوص ستون را در يك بشر ريخته 12سپس 

  شدت تكان  بشر را به ،اي را خارج ساخته ي شيشه سپس ميله. را خوب هم بزنيد  اي تميز آن شيشه ي توسط يك ميله
  جدار داخلي ستون را با حداقل اتانول. باره در ستون بريزيد مخلوط را يك ،اي ساده ي يك قيف شيشه وسيله به. دهيد

 بشر حاوي اتانول را در زير ستون قرار دهيد تا. ستون گردد بشوييد تا ذرات سيليكاژل چسبيده به آن وارد قسمت پر
  يتر از مخلوطل نيم ميلي ،ل رسيدمتري سطح سيليكاژ كه سطح حالل به حدود يك ميلي  وقتي. حالل در آن جريان يابد

چه  چنان. پت به آرامي بر روي سطح سيليكاژل بيفزاييد را با يك پي) B، سبز ماالشيت و رودامين فلوئورسين(رنگي 
  . با حداقل اتانول بشوييد ،جدار داخل ستون به مخلوط آغشته شد

ديگر اتانول اضافه كنيد و اجازه  ليتر دود نيم ميليسپس ح. سطح سيليكاژل گردد ي رنگي تقريباً هم اجازه دهيد تا ماده
عمل صورت گرفته و بر اثر   وقتي مطمئن شديد اين. ي رنگي به زير سطح بااليي سيليكاژل منتقل شود دهيد تا ماده
طح تا فشار بر س ، ارتفاع حالل باالي ستون را زياد كنيد ، مخلوط حالل باالي سطح سيليكاژل رنگي نشده افزايش حالل

ديگر، هر رنگ را در يك ارلن تميز  ها از يك پس از جداشدن رنگ. تر حركت كند ي رنگي سريع گردد و ماده تر بيش
  :كه  اي كه بايد در كروماتوگرافي ستوني در نظر داشته باشيد اين است نكته. آوري كنيد جمع

ستوني   براي رسيدن به چنين .ل ديده نشودگونه حباب يا شياري در سيليكاژ طور يكنواخت پر گردد و هيچ ستون به - 1
  . ، ضربات مكرر به ستون وارد كنيد توانيد با استفاده از يك شيلنگ الستيكي مي
، هوا وارد سيليكاژل  شدن سطح سيليكاژل زيرا در صورت خشك ؛عاري از حالل نگردد  سطح فوقاني سيليكاژل - 2

  .دگير خوبي صورت نمي جداسازي به فرايندگردد و  مي
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  هاي مربوط به آزمايش نهم پرسش
متحرك  ي اليهثابت آن آلومين و  ي اليهطوري كه  اگر مخلوط زير را با استفاده از ستون كروماتوگرافي جدا كنند، به -1

  اتر باشد، ترتيب خروج مواد از ستون را با ذكر دليل بنويسيد؟ آن پتروليوم

CH3

CH(CH3)2

CH3

CH2OHOH
O

CH3            

O

  
باشد، به همراه  ـ پروپانول مي2متحرك  ي اليهثابت آن سيليكاژل و  ي اليهكه  TLCدو ماده در طول جداسازي با  -2

توان استباط كرد اين دو ماده يكسان هستند؟ اگر جواب منفي  آيا مي. برابر با يك نشان دادند RFحالل حركت كردند و 
  نيد؟ك كاري پيشنهاد مي است، چه راه

كلرومتان برابر  است و با حالل دي 0ر34شود، برابر  استفاده مي كه از حالل هگزان هنگامي Aتركيب  RFمقدار  - 3
 Aكدام حالل براي جداسازي مخلوط . است 0ر 69كلرومتان  و در دي 0ر42 در هگزان B ،RFبراي تركيب . است 0ر47
  در ستون كروماتوگرافي مناسب است؟ چرا؟ Bو 
در اختيار سه دانشجو  TLC، فلوئورسين و سبز ماالشيت براي جداسازي توسط Bدامين وي ر طي از سه مادهمخلو - 4

  :شود كه در پايان مشاهده مي. دهند يك جداگانه جداسازي را انجام مي هر. گيرد قرار مي
  .هم وجود دارد جدا از ي  سه لكه TLCهاي  روي يكي از صفحه) الف
گونه  ي اول در همان مكان اوليه باقي مانده و هيچ گونه جداسازي انجام نگرفته است و لكه يچها ه در يكي از صفحه) ب

  .حركتي نكرده است
  .اند، در حالي كه جداسازي مؤثر صورت نگرفته است ها كشيده شده سوم، لكه TLCي  در صفحه) ج

  .اين نتايج را تفسير كنيد
قرار دارد و روش كروماتوگرافي ستوني به شما پيشنهاد شده رنگي در اختيار شما  فرض كنيد كه مخلوط بي - 5

  بريد؟ ها به درون ظرف زير ستون پي مي ها و پايان خروج آن چگونه به وجود نمونه. ايد حالل مناسب را پيدا كرده. است
  .ي نفتالن، آنتراسن و نفتاسن را با ستون كروماتوگرافي توضح دهيد ترتيب خروج نمونه - 6
شده  متر و مسافت طي سانتي 13ها  شده توسط حالل از محل نمونه ي نازك، مسافت طي وماتوگرام اليهدر يك كر - 7

توسط همان . باشد متر مي سانتي 10ر4و  8ر 67، 3ر25آميد به ترتيب  اسين و ساليسيل هاي كافئين، فن توسط نمونه
ي نمونه و حالل به ترتيب  وسيله به شده ديگري روي يك نمونه قرص مسكن انجام گرفته و مسافت طي TLCحالل 

اي كه در مورد قرص مسكن مورد نظر  ترين نتيجه با توجه به اين اطالعات، قطعي. باشد متر مي سانتي 11و  7ر33
  گيريد، چيست؟ مي
  عوامل زير چه اثري روي جداسازي كروماتوگرافي دارد؟ - 8

  جذب خيلي قوي) د      ونذرات بزرگ ست) ج      ستون بزرگ) ب      سرعت زياد جريان) الف
  :هاي زير پاسخ دهيد به سؤال - 9

   گذاري بايد خشك باشد؟ قبل از لكهTLC ي  چرا صفحه) الف
  نبايد حالل از صفحه خارج شود؟ TLCچرا در كروماتوگرافي كاغذي و ) ب
  ديگر جدا كرد؟ توان اين دو تركيب را از يك دو تركيب يكسان باشد، چگونه مي Rfدر صورتي كه ) ج
  آيد؟ در صورتي كه قطبيت حالل زياد باشد، چه اشكالي پيش مي) د

  .اطالعاتي راجع به آن بنويسيد ،هاي كروماتوگرافي الكتروفوز است، با مراجعه به كتابخانه يكي ديگر از روش -10

)ب   )الف



 45 ◙ 1آزمايشگاه شيمي آلي 

 

    آزمايش دهم

   آليهاي  شناسايي كيفي عناصر در تركيب
  

 عناصر دد، باينهاي شناسايي عوامل شيميايي قابل اجرا باش مايشكه آز ، قبل از آن در شناسايي يك مجهول آلي
حالت به همين دليل بايد عناصر موجود در تركيب آلي از حالت كوواالنسي به  ؛آلي شناخته شوند ي دهنده ماده تشكيل
ي داراي كربن آل هاي تمامي تركيب .ها قابل اجرا باشد هاي عملي و ساده براي شناسايي آن تا آزمايشد نيدرآ  يوني

ديگر . هيدروژن دارند ها با هالوژن جانشين شده است، هاي آن كه تمام هيدروژن  هايي جز تركيب هها، ب آن  هستند و اغلب
از رخي ب ، بور، سيلسيم و ، فسفر، آرسنيك ، يد، اكسيژن ئور، كلر، برمو، گوگرد، فل از نيتروژن :عبارتند  دهنده عناصر تشكيل

  .فلزات
   

   ي هيدروژنيساشنا - 1
 موجود  هيدروژن .آرامي حرارت دهيده ب مخلوط كرده و) CuO(اكسيد  مسگرم پودر  1ر 5گرم از تركيب آلي را با 0ر1

  . شود كه به خوبي قابل مشاهده است به قطرات آب تبديل مي ،آزمايش ي هاي سرد لوله آلي در قسمت در تركيب
H CuCuO Cu2O+ + + H2O  

   شناسايي كربن - 2
هاي  تركيب ي  وسيله به )Mo2O5(  نوم آبيزرد به موليبد )MoO3(اكسيد  تري  موليبدن منباي كاهش اين قسمت بر)  الف

 ها نبايد در محيط عمل حضور هاي آمونيوم و سولفيت نمك مانندكننده احيا هاي بنابراين تركيب.  آلي بنا شده است
  .داشته باشند
  روش كار
. اضافه نماييد اكسيد تري  موليبدن روي آن مقداري پودر آزمايش بريزيد و بر ي ا در ته لولهر نمونهگرم از  چند ميلي

آبي در سطح تماس بين  رنگه اي ب ايجاد منطقه. دقيقه حرارت دهيد 2- 1كم به مدت  ي قسمت بااليي لوله را با شعله
  . حضور كربن در اين تركيب است ي نشانه ،نمونه و اكسيد زرد

  : هاي زير است بر مبناي واكنش آزمايشاين اساس )  ب
  
  

  كار روش
مخلوط را . طور يكنواخت مخلوط كنيد اكسيد خشك به مسگرم پودر  1ر5گرم از يك تركيب آلي را با 0ر 6حدود 

  پنبه از وسط چوب. بريزيد ،پنبه پالستيكي سوراخداري بسته شده ي آزمايش كه توسط چوب بالفاصله در يك لوله
ي آزمايش كه در آن آب آهك يا آب باريت  را وارد يك لوله  ديگر آن اي عبور دهيد و سر يدهمي خ لوله ،كييپالست

ريد كم درجه حرارت را باال بب ي آلي را گرم كنيد و كم و ماده اكسيد مسمحتوي مخلوط  ي لوله. وارد كنيد ، ريخته شده
  .باشد وجود كربن در نمونه مي يت دليل برشدن محلول آب آهك يا آب باركدر. شود  تا محتوي لوله سرخ

  
  ) تكليس با سديم(آلي با سديم  هاي ذوب تركيب - 3

  گوگرد و هالوژن به ،شود كه نيتروژن با سديم ذوب شود، در اكثر موارد طوري تركيب مي ،اگر جسم آلي ناشناخته
 كه سديم اضافي پس از آن. شود تبديل مي )X -(و هاليد ) SCN -(تيوسيانيد ) S -2(، سولفيد )CN -(هاي سيانيد  يون

C + CuO Cu2O + Cu + CO2
Ca(OH)2

Ba(OH)2

CaCO3

BaCO3{ }
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هاي موجود در شيمي معدني شناسايي  ها را با استفاده از روش از بين برده شد، محلول آبي محتوي اين يون به دقت
  . آلي به قرار زير است هاي بشده بين سديم و تركي انجام واكنش. كنند مي
      

بايد از   در ضمن. اند هاي ناجور احيا شده لز سديم اكسيد شده و اتمكه ف  است ، يك واكنش اكسيد و احيا اين واكنش
به   زيرا آب با سديم ؛شده خودداري كرد به سديم ذوب ،مايعاتي كه داراي مقادير قابل توجهي آب هستند  كردن اضافه

  .شود شدت وارد عمل مي
  روش كار
توسط كه (بسيار كوچك سديم  ي يك تكه ،ايد ارت بستهحر  ي وسيله را به  اي نازك كه يك طرف آن ي شيشه در يك لوله

سپس لوله را از . آرامي گرم كنيد  يك چراغ گاز كوچك به ي لوله را با شعله. قرار دهيد )ايد كاغذ صافي خشك كرده
در روي  مستقيمطور  بهاز مجهول را ) آن از جامدقطره از مايع يا معادل  3تا  2(با احتياط مقدار كمي  .دور كنيد  شعله

سپس لوله را از شعله  .لوله را به مدت دو دقيقه حرارت دهيد. هاي لوله بريزد نگذاريد نمونه به كناره ؛بريزيد  سديم مذاب
اين . دوم مجهول اضافه كنيد ي براي مرتبه .بدهيدحرارت  و مقدار بسيار كمي از سديم را اضافه نمودهدوباره . دور كنيد

  .نماييدتكرار   عمل را سه مرتبه
  
  
  
  
  

. شود سپس لوله را از شعله دور كنيد و بگذاريد سرد. اكنون انتهاي لوله را به مدت سه دقيقه به شدت حرارت دهيد
كه الكل  پس از آن .از بين برود تا سديم اضافي داخل لوله با الكل تركيب شده و نيداضافه ك اتانول ليتر ميلينيم  حدود

 طور كامل بهاي را به ماليمت حرارت دهيد تا الكل  شيشه ي لوله ،ژن به پايان رسيدودرجوشش افتاد و خروج گاز هي از
ي ذوب قليايي تأثيري  ي لوله مشتعل شود كه اين امر در نتيجه دهانه ،دادن است ضمن حرارت  ممكن. تبخير شود

 100را در يك بشر   الت آندر اين ح .لوله را به مدت دو دقيقه حرارت دهيد ،الكل پس از تبخير.  نخواهد داشت
پنس فلزي تميز  را با  ، آن ، بيندازيد تا لوله بشكند، اگر لوله نشكست آب مقطر است ليتر ميلي 20 دارايكه ليتري  ميلي

، با احتياط  فلزي ي ي يك گيره وسيله قرار دهيد و به يكاغذ تميز از داخل بشر برداشته و در روي ميز آزمايش بر روي
. بگذاريد سرد شودو مخلوط را چند دقيقه بجوشانيد  .را در همان بشر حاوي آب مقطر بيندازيد  تمام آن سپس. بشكنيد

  .هاي شناسايي عناصر را انجام دهيد آزمايش،  شده  روي محلول صاف و بر نماييدمخلوط حاصل را صاف 
  

   تذكر و احتياط
ذوب  ي از ادامه ،افه كرديد، اگر انفجاري مشاهده كرديدكه مقداري از مخلوط را اض  ، هنگامي به هنگام ذوب قليايي

، امالح  ها، آزيدهاي آلي ها، نيتروآروماتيك آلكانمورد آزمايش ممكن است شامل نيتروي  زيرا ماده. داري كنيدقليايي خود
بايد  ،ذوب قليايي رايندفقبل از  بنابراين. تتراكلريد باشد هاليدهاي خطي مانند كلروفرم و كربن ، بعضي از پلي آزونيوم دي
 ليتر ميلي 5ي آزمايش بريزيد و به آن  گرم از جسم مجهول را در يك لوله 0ر5منظور  براي اين. را احيا نمود  آن

ين مقدار روي وارد تر بيشكه  پس از آن .و به ماليمت بجوشانيدكنيد گرم پودر روي اضافه 0ر5و  بدون آباسيد  استيك
سپس بر روي اين مخلوط جامد، آزمايش ذوب . خشك شود كامل طور بهرحرارت دهيد تا  قد را آن  آن ،واكنش شد

  .شده انجام دهيد قليايي با سديم را مطابق روش گفته

C, H, O, N, S, X Na Na2S + NaCN + NaSCN + NaOH + Na2CO3Δ

ي لوله دور نگهداريد؛  ايمني به چشم بزنيد و صورت خود را از دهانه بايد حتماَ عينك 

 .دهند زيرا برخي از اجسام با سديم مذاب به شدت يا به صورت انفجاري واكنش مي
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  ي گوگرد يشناسا - 4
  )Pb(CH3CO2)2(  استات سرب شناساگر ي به وسيله)  الف

 pHكاغذ  با(ه كنيد تا محيط اسيدي شود اضافدرصد  10اسيد  قدر استيك آن ،از محلول زير صافي ليتر ميليبه يك 
 وجود گوگرد را ،اي مايل به سياه تشكيل رسوب قهوه. بيفزاييد درصد 5استات  سربسپس چند قطره ) آزمايش كنيد
  .كند مشخص مي

Na2S Pb(CH3COO)2 CH3COONa PbS+ 2 +  
  

  پروسايدنيترو سديم شناساگري  به وسيله)  ب
) III(  فرات پنتاسيانونيتروزيل سديم دي دو درصدقطره از محلول آبي  4- 3،  از محلول قليايي زير صافي ليتر ميليبه يك 

  .دهد ايجاد رنگ آبي تا قرمز مايل به بنفش حضور گوگرد را نشان مي. اضافه كنيد
  

 نيتروپروسايد    سديم                      تيونيتروپروسايد سديم                    
   

  نيتروژن شناسايي - 5
درصد  10هيدروكسيد  محلول سديمبه آن آزمايش ريخته و  ي ل زير صافي را در يك لولهاز محلو ليتر ميلييك )  الف

آمونيوم  قطره محلول اشباع فرو 6- 5 درصد و 30ريد وئفلو چند قطره پتاسيم. برسد 13به حدود  pHكنيد تا  اضافه
 درصد FeCl3(  5(كلريد  كفري سه قطره .آرامي يك دقيقه بجوشانيده ب ،اضافه نموده) Fe(NH4)2(SO4)2(  سولفات

 بيفزاييد درصد 30اسيد  قطره سولفوريك سپس قطره .بجوشانيد آرامي به مدت يك دقيقه ديگر  به مخلوط را .اضافه كنيد
  . شده دليل بر وجود نيتروژن است محلول يا رسوب آبي تشكيل. گردد تا هيدروكسيدهاي آهن حل

  

NaCN FeSO4
Na2SO4 Fe(CN)2

Fe(CN)2 NaCN Na4[Fe(CN)6]

Na4[Fe(CN)6] FeCl3
H2SO4 Fe4[Fe(CN)6]3 NaCl

2 + +

+ 4

3 4+ + 12  
  بي پروس آ                              

 گونه مواقع محلول در اين.  وجود نيتروژن است ضعيفي بر ي چه رنگ سبز يا آبي مايل به سبز ايجاد گردد، نشانه چنان
  . توان حضور نيتروژن را نتيجه گرفت د، ميي كاغذ صافي مشاهده شچه رنگ آبي بر رو چنان ؛بايد صاف شود 

صورت   به )II(آهن  شدنحاصل از اكسيد )III(خارج كردن يون آهن  ،)KF(فلوئوري  پتاسيم كردن علّت اضافه:  نكته
FeF6 كمپلكس

 اي سيانيد قهوه فري رسوب فريك ،در محيط وجود داشته باشد )III(يون آهن   كه  و در صورتي باشد مي -3
 Fe[Fe(CN)6] شود مي  هدهدر نهايت رنگ سبز يا سبز تيره مشا. كند شود كه رنگ آبي پروس را تيره مي تشكيل مي.  

  
  
  
محلول را بر روي  .محلول حاصل از ذوب قليايي اضافه كنيد ليتر ميليسولفيد را به دو  پلي سه قطره محلول آمونيوم)  ب

به . محلول را گرم و صاف نماييد. يديبيفزا درصد 5 اسيد هيدروكلريكمحلول  ليتر ميلي 5. حمام بخار تبخير كنيد
نيتروژن موجود  ي ، نماينده رنگ قرمز ايجاد شده. كلريد اضافه كنيد فريك درصد 5حلول ، چند قطره م شده صاف  محلول

  . است  در محلول
  

Na2 [ Fe(CN)5NO ] + Na2S Na4[ Fe(CN)5NOS ]

Fe  +   CN Fe(CN)6

Fe   + Fe(CN)6 Fe[Fe(CN)6]

3 + - 3 -

3 -3 +

6

NaCN + (NH4)2S NaSCN + (NH4)2S

NaSCN + FeCl3 Na3[Fe(SCN)6] +   NaCl6 3

x-x 1
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  .اگر هر دو در جسم وجود داشته باشد ؛شناسايي نيتروژن و گوگرد
يد تيوسيان پس از ذوب قليايي مقداري سديم ،اگر در يك تركيب آلي هر دو عنصر نيتروژن و گوگرد وجود داشته باشد

)NaSCN(  بريم ميپي به وجود ازت و گوگرد  با استفاده از اين تركيب. شود ميايجاد .  
  روش كار

كلريد  فريك به آن چند قطره محلول، رقيق اسيدي كرده اسيد هيدروكلريكاز محلول زير صافي راتوسط  ليتر ميليدو 
  . نصر در جسم استوجود اين دو ع ايجاد رنگ قرمز خوني دليل بر. يديبيفزا درصد 5 آبي 

  
  قرمز خوني                             

  

  ها شناسايي هالوژن - 7
  نيترات نقرهاثر  -  1

بجوشانيد   اي به ماليمت سپس چند دقيقه. اسيدي كنيد درصد 10اسيد  از محلول زير صافي را با نيتريك ليتر ميلي 20
اكسيد  دي و كربن) HCN(سيانيد  ، هيدروژن)H2S(سولفيد  هيدروژن و كربنات به صورتسيانيد ، سولفيدهاي  تا يون

)CO2 (تشكيل ؛ ديموالر اضافه كن 0ر1نيترات  نقره، چند قطره محلول  سردكردن پس از. از محيط عمل خارج شود
اگر فقط كدري  . يديد زرد است نقره و برميد زرد نقره كلريد سفيد، نقره . يد است يا برم كلر، حضور ي رسوب سنگين نشانه

محلول رقيق آمونياك  ليتر ميلياگر به رسوب حاصل يك .  است  در تركيب يحضور ناخالص ي مشاهده شد، نشانه جزيي
  .شود يديد حل نمي نقرهحل و   برميد كمي نقره،  حل كاملطور  بهكلريد  نقرهرسوب  د،اضافه كني

  

+ NaNO3  ,AgI  ,AgBr  AgCl            NaI +AgNO3 NaBr,  NaCl, 
  

  تشخيص برم و يد و كلر به تنهايي  -  2
به آن چند  سپس .ديجوشانباسيدي كنيد و  درصد 10اسيد  با نيتريك از محلول حاصل از ذوب قليايي را ليتر يك ميلي

از  ليتر يك ميليبه  ،رنگ داداگر رسوب زرد .است كلر دارايمحلول  ،اگر رسوب سفيد داد بيفزاييد؛ نيترات نقره  قطره
يك حدود  .نماييدغليظ اضافه اسيد  يك قطره سولفوريك و )آب ژاول(تازه  آب كلر ليتر سه ميليقليايي   محلول ذوب

در  ،رنگ ايجاد كرد بنفش ي برم و اگر اليه تشكيل شد،اي  قهوه ي اگر اليه بيفزاييد؛به آن نيز تتركلريد  كربن ليتر ميلي
  .محلول يد وجود دارد

  

  ديگر جاورت يكتشخيص كلر، برم و يد در م -  3
 .اسيدي كنيد درصد 10اسيد  ي سولفوريك ليتر از محلول زير صافي حاصل از ذوب قليايي را به وسيله ميلي 10حدود 

آن ه آزمايش بريزيد و ب ي نيمي از محلول را در يك لوله. نماييدسپس محلول را سرد . به مدت چند دقيقه بجوشانيد
شدن رنگ بنفش در ظاهر ؛نيتريت اضافه كنيد چند قطره محلول سديمسپس . يدبيفزايتتراكلريد  كربن ليتر ميلي 0ر5

   ي حضور يد در تركيب مورد آزمايش است شانهنتتراكلريد  كربني  اليه
  

NaI NaNO2 I2(CCl4) NaOH NO22 + 2 + 2 H2O 4+ 2+
  

را   شدهآزاديد  .مقدار كافي اضافه كنيده نيتريت ب ، سديم فوق ليتر ميلي 10از  مانده باقيبه محلول  ،اگر يد وجود دارد
 را به مدت چند دقيقه بجوشانيد مانده باقيحلول م ،پس از استخراج كامل يد. يدياستخراج نماتتراكلريد  كربن ي وسيله هب

. شده اضافه كنيد تتراكلريد و دو قطره آب كلر تازه تهيه كربن ليتر ميلي 0ر5 از اين محلول ليتر ميليبه يك  .كنيد و سرد
  .حضور برم در جسم مورد آزمايش است ي اي نشانه قهوه  رنگ

  

FeCl3 +  NaSCN Na[Fe(SCN)6] +  NaCl36

NaBr +Cl2( H2O)2 2Br2(CCl4) +  NaCl
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 اسيد سولفوريك ليتر ميلي 20. برسد ليتر ميلي 60آب مقطر اضافه كنيد تا حجم آن به  ،اوليه ي مانده باقيبه محلول 

سپس آن را . اين محلول را به مدت پنج دقيقه بجوشانيد .به آن بيفزاييدرا  )K2S2O8(پرسولفات  گرم پتاسيم0ر5رقيق و 
در جسم مورد  حضور كلر ي تشكيل رسوب سفيد نشانه .بيفزاييد نيترات نقرهكردن به آن محلول پس از سرد .نيدسردك

  . است  آزمايش
  
  
  
  

  حرارت                                       
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  يد ، گوگرد، برم و تشخيص كلر در حضور نيتروژن - 4

تا  بجوشانيدمحلول را . نيداسيدي ك درصد 10اسيد  كاصلي را با نيتري ي شده از محلول صاف ليتر ميلي 10حدود 
اضافه كنيد تا تمام  نيترات نقرهموالر  0ر1مقدار كافي محلول ه سپس آن را سرد كرده و ب. سيانيد خارج گردد هيدروژن
د جسم مور ارهر دو در ساخت نيتروژن اگر گوگرد و. رسوب را جدا كنيد. هاليد رسوب كند نقرهها به صورت  هالوژن

اسيد  نيتريك ليتر ميلي 30با  ،كردنپس از جدا ،را  آمده دست ههاليدهاي ب نقرهبايد رسوب  ،داشته باشد آزمايش حضور
مخلوط را با . هاليدها حذف گردد نقرهدقيقه بجوشانيد تا تيوسيانات موجود در مخلوط  10به مدت سپس   .نيدمخلوط ك

محلول يك درصد  ليتر ميلي 20هاليدها را با  نقرهرسوب  سپس. آب مقطر رقيق و صاف كنيد ليتر ميلي 30
به . آن را اسيدي كنيد درصد 10اسيد  ، با نيتريك مخلوط را صاف كرده. بجوشانيد  مدت دو دقيقهه ب هيدروكسيد سديم

  . ي حضور كلر در تركيب مورد آزمايش است رسوب سفيد نشانه  تشكيل. نماييداضافه  نيترات نقرهآن محلول 
  

NaI + K2S2O8
K2SO4 + Na2SO4 + I2

NaBr + K2S2O8 K2SO4 + Na2SO4 + Br2

2

2

Na  , X  , CN , S   , OH+ _ _ 2 __

H , X , HCN, H2S
+ _

H , Cl , Br , I2
+ __

Br2

Cl AgCl Br2 (CCl4)AgNO3

_

H2SO4  

NO2

Cl2(H2O)K2S2O8

10%

_
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  هاي مربوط به آزمايش دهم پرسش
در موارد زير كمپلكس . هاي شناسايي نيتروژن در روش ذوب قليايي، تشكيل كمپلكس آبي پروس است يكي از راه - 1

  :اين واقعيات را توجيه كنيد. شود رنگ ديده نمي آبي
  .براي مدتي در محيط بماند Fe(NH4)2(SO4)2سولفات  محلول اشباع فروآمونيوم) الف
  .عالوه بر نيتروژن، يد در نمونه وجود داشته باشد و مقدار نيتروژن نسبت به يد كم باشد )ب
  .كار رود اسيد رقيق، اسيد غليظ به به جاي سولفوريك) ج
  .استفاده شود اسيد هيدروكلريككردن محلول، از  براي اسيدي) د
سه مورد اشتباهي را كه . ود نداشته استكلر وجكه كند؛ در حالي  دانشجويي در مجهول خود كلر را گزارش مي - 2

  .امكان دارد اين دانشجو انجام داده باشد، بيان نماييد
  : هايي دارد اين تركيب چه گروه. هاي زير انجام شد آن آزمايش روي يك تركيب مجهول بعد از ذوب قليايي، بر - 3

  .نيتروپروسايد هيچ رنگي توليد نكرد در حضور سديم) الف
  . نيتريت رنگ بنفش مشاهده شد تتراكلريد و سديم اسيد و جوشاندن، در حضور كربن ايش سولفوريكاز افز بعد) ب
ولي دماي ذوب . دهد اي را با درصد كربن زياد نشان مي ماده C8H8O2ي عنصري يك تركيب بلوري به فرمول  تجزيه - 4

  شده است؟ي غلط  اي در نوبلوركردن باعث اين تجزيه چه مرحله. بسيار پاييني دارد
وسولفات در آزمايش شناسايي نيتروژن بايد تازه و سيرشده باشد؟ چرا فلوئور در سديم مذاب توسط چرا محلول فر - 5

  .شود؟ يك روش براي شناسايي آن پيشنهاد كنيد نيترات شناسايي نمي نقره
  .اصي گوگرد را بنويسيداسيد در آزمايش شناسايي اختص به جاي استيك اسيد هيدروكلريكعلت عدم استفاده از  - 6
  چيست؟ نيتروژندر آزمايش آبي پروس براي شناسايي ) KF(فلوئوريد  پتاسيم علت افزايش) الف - 7
  باشد؟ 13محلول زير صافي بايد برابر  pHدر آزمايش آبي پروس، چرا ) ب
اسيد  محلول را با نيتريك نيترات، ابتدا ها با نقره جسم آلي مجهول با سديم، در تشخيص هالوژن ذوب قلياييپس از  - 8

  چرا؟. شود رقيق جوشانده مي
هاي الف، ب و ج در  قسمت ي مواد ذكرشده داراياي بدون برچسب يكسان و با حجم مساوي  هاي شيشه ظرف - 9

  ؟)اجازه چشيدن و بوكردن مواد را نداريد(دهيد  ديگر تشخيص مي ها را از يك چگونه آن. اختيار شما قرار گرفته است
  نئوپنتان –پنتان  نرمال) ب                    اتر اتيل دي –تتراكلريد  كربن )الف
  )گراد ي سانتي درجه 133دماي ذوب (اوره  - ) گراد ي سانتي درجه 133دماي ذوب (اسسيد  سيناميك) ج
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  آزمايش يازدهم
  )SN1( مولكولي دوستي يك واكنش جانشيني هسته

  

ها براي ايجاد  داركردن مستقيم آلكان هالوژن. شوند گوني تهيه ميها و شناساگرهاي گونا روش اهاليدها ب آلكيل
شود كه جداكردن آن با تجهيزات آزمايشگاهي معمولي  كلريد و برميد، موجب تشكيل مخلوطي از ايزومرها مي آلكيل

ر براي دو سازوكا. پذير است دوستي امكان هاي جانشيني هسته ي واكنش وسيله هاليد به ي آلكيل تهيه. مشكل است
  ). SN2(و دومولكولي  )SN1(مولكولي  دوستي يك واكنش جانشيني هسته. ها وجود دارد گونه واكنش اين
  
  

  كلريد بوتيل ـ ي ترشيو تهيه
  

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

  روش كار
ليظ را به غ اسيد هيدروكلريكليتر  ميلي 40سپس . را در يك قيف جداكننده بريزيدالكل  بوتيل ـترشيوليتر  ميلي 10

به مدت  ببنديد وي قيف را  دهانه. ها مخلوط شوند قيف جداكننده را چرخانده تا اليه. بيفزاييدآرامي به قيف جداكننده 
دوباره درپوش قيف را بسته، به . درپوش را برداريد تا فشار داخل قيف كم شود. شدت تكان دهيد  دقيقه آن را به 3- 2

هاي آلي و آبي جدا شود  قيف را در محل مناسبي قرار دهيد و بگذاريد اليه .دقيقه به شدت تكان دهيد 10مدت 
  ).درپوش قيف را برداريد(

كربنات  بي درصد سديم 5ليتر محلول  ميلي 15اليه آلي را با دو مرحله استخراج، هربار با . ي آلي و آبي را جدا كنيد اليه
گرم  2ي  وسيله ي آلي را به اليه). از توجه داشته باشيددادن قيف به خروج گ وشو و تكان در هربار شست(بشوييد 
  .ي واكنش را گزارش نماييد بازده. دقيقه خشك نماييد 10كلريد به مدت  كلسيم

  
  

  دهميازهاي مربوط به آزمايش  پرسش
  جوشيدن باشد؟حال كربنات، چرا محلول بايد در   بي كلريد با محلول سديم ترشيوـ بوتيل در شستن - 1
  چگونه است؟ SN2) ب      SN1) هاي الف كلريد در واكنش يت نسبي ايزوبوتيلفعال - 2
غليظ به كلريدهاي مربوطه  اسيد هيدروكلريكدادن با  الكل تنها با تكان بوتيل تواند مانند ترشيوـ الكل مي بوتيل ـ nآيا  - 3

  .تبديل شود؟ توضيح دهيد
  .هيدكلريد را شرح د بوتيل ي ترشيوـ سازوكار واكنش تهيه - 4
  .را با هم مقايسه كنيد SN2و  SN1هاي  شرايط واكنش - 5
  .برميد را بنويسيد بوتيل ـ n ي هاي مرجع روش تهيه با مراجعه به كتاب - 6
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  دوازدهمآزمايش 
  واكنش حذفي

  

دن يك زدايي به معني جداش آب. كربن است ـ ي كربن ي پيوند دوگانه هاي تهيه ترين روش ها، يكي از رايج زدايي الكل آب
  :گيرد درپي صورت مي ي پي زدايي در دو مرحله آب. مولكول آب از الكل است

با . شود مناسب انجام مي ي كننده دارشدن گروه هيدروكسيل است كه به منظور تبديل گروه ترك ي اول پروتون مرحله
تون از كربن مجاور يون شود، حذف پرو ي دوم كه سريع انجام مي مرحله. دگرد جداشدن آب يون كربونيوم تشكيل مي

  .كربونيوم و تشكيل آلكن است
OH

H

OH2

H

+ +

+
+

+ H2O

+
+_

  
ترين واكنشگرها شامل  رايج. توان مورد استفاده قرار داد واكنشگرهاي متنوعي را مي ،ها زدايي از الكل براي آب
باشد كه با توجه  مي... يس وكلريد، آلومين، ژل سيل ، تيونيل)P2O5(پنتوكسيد  اسيد، فسفريك اسيد، سولفوريك فسفريك

  .اي دارد  به نوع الكل و شرايط الزم، هركدام كاربرد ويژه
  
  
  

  ي سيكلوهگزن از سيكلوهگزانول تهيه
  

OH
H2SO4 + H2O

  
  روش كار

اسيد به آرامي به آن  ليتر سولفوريك ميلي 5 بريزيد وليتر هگزانول  ميلي 21ليتري،  ميلي 100گرد  در يك بالن ته
ظرف . گراد تقطير كنيد ي سانتي درجه 100چند عدد سنگ جوش در بالن بيندازيد و محلول را در دماي . بيفزاييد
گراد قطع شد،  ي سانتي درجه 100هنگامي كه خروج مقطره در دماي . كننده را در حمام آب و يخ قرار دهيد دريافت

  ). زالل و شفاف است هاي ي پايان تقطير، خروج قطره نشانه(شعله را خاموش كنيد 
درصد اضافه كنيد و تكان  10هيدروكسيد  ليتر سديم ميلي 10مايع تقطيرشده را در قيف جداكننده بريزيد و به آن 

گرم  2- 1ي آلي را در يك ارلن خشك بريزيد و به آن  اليه. نماييدي آلي و آبي را جدا  پس از مدتي، اليه. دهيد
چند دقيقه تكان دهيد و اين مايع را در يك بالن تقطير خشك بريزيد و تقطير  ظرف را. كلريد خشك بيفزاييد كلسيم
ي  و بازده بگيريد حجم محصول را اندازه. جوشد گراد مي ي سانتي درجه 83- 80سيكلوهگزن خالص، در دماي . نماييد

  .گزارش كنيد واكنش را
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  هاي مربوط به آزمايش دوازدهم پرسش
  ؟باشد ها مي ي سيكلوهگزن جزء كدام يك از اين واكنش م ببريد و واكنش تهيههاي حذفي را نا انوع واكنش - 1
گرم  20درصد، چند گرم سيكلوهگزانول براي توليد  50ي  ي سيكلوهگزن و بازده با توجه به واكنش تهيه -٢

  سيكلوهگزن الزم است؟
  شود؟  هيدروكسيد اضافه مي چرا به مايع تقطيرشده در واكنش، سديم - 3
  هايي است؟ ي آلي و آبي هر كدام داراي چه تركيب اليه - 4
  شود؟ چرا در اين واكنش از تقطير استفاده مي - 5
  .چند واكنش ديگر را بنويسيد كه محصول آن، سيكلوهگزن باشد - 6
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  همسيزدزمايش آ
  1شدن  اكنش صابونيو

  

هاي چرب با  ها و روغن دادن چربي آيد كه توسط حرارت سازي دوران باستان مي شدن از هنر صابون عبارت صابوني
اكنون اين عبارت به فرايند . آيد دست مي هيدروكسيد حاصل از خاكستر چوب و محلول آب آهك به محلول پتاسيم

  . شود يك استر با قلياهاي قوي گفته مي) هيدروليز(كافت  آب
از نظر . ولي زياد و گليسرول هستنداسيدهايي با وزن مولك هاي گياهي، استر كربوكسيليك هاي حيواني و روغن چربي

هاي خنثي نيز معروف  گليسريد يا چربي نامند و به تري آسيل گليسرول مي ها را تري ها و روغن شيميايي اين چربي
به  روغن را يا چربي و شود؛ اگر كافت مي ها به آساني با مواد قليايي آب گليسرول آسيل پيوند استري در تري. هستند

. داد خواهد پتاسيم آن چربي را نمك سديم يا ، توليد گليسرول و)كافت كنند آب ي قليا سيلهو به( دننروشي صابوني ك
شوند،  ي صابون استفاده مي هايي كه در تهيه ها و روغن ترين چربي رايج. نامند اين نمك قليايي اسيد چرب را صابون مي

  .زيتون، نخل و نارگيل از منابع گياهي هستند كرده از منابع حيواني و روغن ي آب هاي حيواني و پيه چربي
صابون را  هاي ويژگياسيد چربي يا روغن،  طول زنجير هيدروكربن و تعداد پيوندهاي دوگانه در قسمت كربوكسيليك

طول زنجير . كند تر ايجاد مي تر و سخت شده، صابون نامحلول براي مثال نمك اسيد با زنجير طويل اشباع. كند تعيين مي
  .گذارد در حالليت آن اثر مينيز 

و انتهاي طويل هيدروكربن نيز ) نمك كربوكسيالت(شود  مولكول صابون داراي انتهاي قطبي است كه در آب حل مي
شود و انتهاي يوني خود را خارج از  ي روغني حل مي سر هيدروكربني صابون، در ماده. دارد كه در روغن محلول است

  .هاي چربي را دارد مين دليل توانايي حالليت و تميزكردن لكهدارد؛ به ه سطح روغن نگاه مي
  

  صابون  ي تهيه
  

OO

O

CHOCR

CH2OCR

'
"

RCOH2C 3 NaOH

CH2OH

CHOH

CH2OH

RCOONa

H2O

CH3CH2OH

R"COONa

R'COONa++

  
  

  

  روش كار
طور كامل  به حرارت دهيد تا و ليتر اتانول حل كنيد ميلي 10 و ليتر آب مقطر ميلي 5 در را هيدروكسيد گرم سديم 2ر 5

. ساعت حرارت دهيد باشد، بريزيد و به مدت نيم گرم روغن مي 2ر 5وي سپس آن را در يك بشر كه محت. شوندمخلوط 
 2ر 5+ ليتر آب مقطر  ميلي 2ر 5( به آن بفزاييد درصد 50كه حجم مخلوط كاهش پيدا كند، اتانول   در صورتي

 .بيفزاييد ليتر آب ميلي 15به صابون . گردد كه مخلوط حاصل يكنواخت شود مي واكنش زماني كامل). اتانول ليتر ميلي
صابون  .هم بزنيد مرتب  ، بريزيد وتآب اس ليتر ميلي 100كلريد در  گرم سديم 15 در ظرفي كه محتوي اين مخلوط را

  .گيري نماييد قالب محصول را ي تميزي صاف كنيد و روي پارچه بر جامد را
                                                            
1 - sponification 

چربي صابون گليسرول
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  سيزدهمهاي مربوط به آزمايش  پرسش
  .سيدي صابون را به طور كامل بنو سازوكار تهيه - 1
  :ي صابون در تهيه - 2

  شدن چيست؟ نقش اتانول در واكنش صابوني) الف
  درصد استفاده كرد؟ 50چرا بايد از اتانول ) ب
  شود؟ كلريد در انتهاي واكنش افزوده مي چرا سديم) ج
  هاي شيميايي است؟ شدن جزء كدام دسته از واكنش صابوني) د
  دهد؟ شود؟ در محيط اسيدي چه واكنشي روي مي فاده ميتي صابون، از محيط قليايي اس چرا براي تهيه - 3
  تفاوت صابون پتاسيم و سديم چيست؟ )الف - 4
  توان صابون پتاسيمي را به صابون سديمي تبديل كرد؟ چگونه مي)ب
  كنيد؟ كند؟ براي رفع مشكل چه راهي را پيشنهاد مي هاي سخت كف نمي چرا صابون در آب - 5
  ها چيست؟  هستند و فرمول عمومي آن ها سته از تركيبها جزء كدام د چربي) الف - 6

  تفاوت بين چربي و روغن را بيان كنيد؟) ب
  مجاور شود، مشاهدات زير را توجيه كنيد) Br2/CCl4(تتراكلريد  كربناگر صابون با محلول برم در  - 7

  ي آلي شدن اليه رنگ بي) الف
  ي آلي عدم تغيير رنگ اليه) ب
  
  شود؟ ي ايجاد ميهاي چه محصول                      ي كافت قلياي از آب - 8
  
  
  

C3H7-C-OC2H5

O

*
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  اي هاي چهارگزينه پرسش

 گذارد؟ ناخالصي چه تأثيري بر روي دماي ذوب جسم خالص مي - 1
  3و2) 4        ي ذوب شدن دامنه وسيع) 3        كاهش دماي ذوب) 2        افزايش دماي ذوب) 1
  ي جوش مايعات زير چگونه است؟اترتيب افزايش دم - 2

A:CH3CH2CH2OH   B: CH3CH2CHO  C: CH3CH2COOH   D: CH3CH2CH2CH3 
1(A>C>B>D        2 (C>A>B>D        3 (C>B>A>D        4 (A>B>C>D 
ي  ي خروجي بخار نسبت به درجه ي حرارت دهانه شود، در طي تقطير درجه هنگامي كه مايع ناخالصي تقطير مي - 3

  :حرارت داخل مايع
  .به مايع تقطيرشونده بستگي دارد) 4        يكسان است) 3        تر است كم) 2        تر است بيش )1
ي حاصل از تقطير به شرط  باشد، در مقطره BْP A>ْP ، چنانچهBو  Aدر تقطير مخلوط دوجزيي غيرقابل امتزاج  - 4

  :آل بودن مخلوط ايده
  .تر است بيش Bهمواره درصد وزني ) 2                      .تر است بيش Aهمواره درصد وزني  )1
  .هاي مسأله ناقص است داده) 4      .ي بين درصد وزني مقطره و فشار بخار اجزا وجود نداردارتباط) 3
  :در عمل تبلور چنانچه تشكيل بلور صورت نگرفت، چه بايد كرد - 5
  ي ظرف دادن ديواره خراش) 2                    افزايش مقدار كمي از بلور جسم خالص) 1
  هر سه مورد) 4                                    تبخير حالل) 3
  :هاي آلي، در مورد كدام نيازي به ذوب با سديم نيست در شناسايي كيفي عناصر موجود در تركيب - 6
1( F              2( P               3 (N              4 (F  وP  
  :كدام يك از موارد زير صحيح نيست Salting Outدر استخراج با روش ) 7
  2و 1) 4    كاهش قدرت يوني) 3      ي آبي رهاشدن سريع جسم آلي از اليه)2       ضريب توزيعافزايش ) 1
توان  باشد، با حداقل چندبار استخراج متوالي مي 2و 1، 0ر5به ترتيب برابر  Cو  A ،Bبراي مواد  ضريب توزيعاگر ) 8

هاي آلي و  ي آبي منتقل نمود؛ در صورتي كه در هر استخراج، حجم اليه ي آلي به اليه درصد از مواد مذكور را از اليه 75
  :آبي يكسان باشد

  بار 3و  2، 2به ترتيب ) 2                      بار 3و  2، 1به ترتيب  )1
  بار 4و  2، 2به ترتيب ) 4                      بار 3و  3، 2به ترتيب ) 3
  :حالل مورد استفاده قرار گيرد تواند در تبلور با زوج زير نمي هاي حالل كدام يك از زوج) 9
  3و  2) 4      تولوئن – داسي يكاست) 3        اتر اتيل دي –آب ) 2        استات متيل  - اتانول ) 1

  :گراد، در اثر چه فرايندي است ي سانتي درجه هاي مرطوب در هواي سرد و زير صفر شدن لباس خشك -10
  ميعان) 4            ذوب ) 3            تصعيد ) 2            تبخير ) 1

  :تر است هاي كروماتوگرافي سريع و باصرفه كدام يك از روش) 11
  TLC               3 (LC               4 (GC) 2              ستوني) 1

  :شود كدام يك از شناساگرهاي زير در شناسايي برم استفاده مي) 12
  آب كلر) 4          پرسولفات پتاسيم) 3            تريتني سديم) 2          پراكسيد هيدروژن) 1

  :پذير است ي اسيد معدني امكاناستخراج كدام يك از مواد زير از حالل كلروفرم توسط محلول آب) 13
  بنزآلدهيد)4            آمين نفتيل ـ آلفا) 3          نفتول ـ بتا) 2            اسيد ئيكوبنز) 1
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  هاي بسيار قطبي مناسب است؟ كدام يك از موارد زير براي جداسازي مخلوط) 14
 يك جاذب با فعاليت باال و يك حالل با قطبيت كم )1
 يك جاذب با فعاليت باال و يك حالل با قطبيت باال )2
 يك حالل با قطبيت كميك جاذب با فعاليت كم و  )3
 يك جاذب با فعاليت باال و يك حالل با قطبيت باال )4

  :بر اساس دماي جوش مرتب كنيد -15
CH3CH2CH2CH2CH2OH CHC CH(CH3)CH2CH2OH

CH3CH2CH(OH)CH3 CH3 CH(CH3)CH(OH)CH3

A) B)

C) D)  
1( A>B>D>C        2 (D>B>C>A        3( B>D>A>C       4 ( C>A>D>B  

تر  مين كدام روش مناسبآ متيل دي و گليكول اسيد، اتيلن پروپانول، استيك ـ nازي مخلوط چهارجزيي سبراي جدا -16
  :است

  تقطير با بخار آب) 4        جزء  تقطير جزءبه) 3        استخراج با اسيد و باز) 2        تقطير ساده )1
  :اسيد و پودر روي وارد عمل گردد با استيك هاي زير قبل از ذوب قليايي بايد كدام يك از تركيب -17
1( R-NO2          2( RN2

+ HSO4 -      3 (ه موردهر س) 4          كلروفرم 
كدام يك از اعمال زير . آميزي در آزمايشگاه عالقمند است اي از جوهر رنگ نمونه يي اجزا دانشجويي به مشاهده) 18

  :ترين روش است مناسب
  تيتركردن) 4            تقطير) 3          كروماتوگرافي كاغذي) 2          كردن صاف) 1

  كند؟ نيتروپروسايد با كدام يون توليد چه رنگي مي در شناسايي كيفي عناصر توسط ذوب قليايي، شناساگر سديم) 19
  يون سانيد، آبي پروس) 2                  يون سولفيد، آبي تا قرمز مايل به بنفش) 1
  يون تيوسيانات، قرمز خوني) 4                    اي مايل به سياه يون سولفيد، قهوه) 3

  دو تركيب مقابل را از هم جداسازي كنيم؟ هچگون -20

CH2CH3
CH2OHCH2CH3OH

  
  NaOHاستخراج با ) 2                      درصد HCl 5استخراج با  )1
  موالر H2SO4 3استخراج با ) 4                        اشباع NaHCO3استخراج با ) 3

      ران مانده در آزمايشگاه پيدا شود، قبل از استفاده از آن چه بايد كرد؟واگر يك بطري تتراهيدروف -21
O

  
  . بودن آن را آزمايش كرد اسيدي) 2                      .ير كردآن را تقط) 1
  .حضور پراكسيد را در ان آزمايش كرد) 4                          .صاف كرد) 3

  براي جداسازي اين مخلوط كدام روش مفيدتر است؟. گرم مفروض است 10- 3يك مخلوط دوجزيي به وزن  -22
  تقطير در خأل) 4            كاغذي   كروماتوگرافي) TLC            3) 2            تبلور) 1

گراد و نسبت وزن آب  ي سانتي درجه 90دماي جوش مخلوط  .كنار دريا صورت گرفته است Yبا بخار جسم  رتقطي -23
متر جيوه باشد، جرم مولكولي  ميلي 570گراد برابر  ي سانتي درجه 90اگر فشار بخار آب در . باشد مي 0رY 25به جسم 

Y قدر است؟ چه  
  108) 4                  13ر5) 3              216) 2                54 )1

متر و مسافت پيموده  سانتي 13ها  شده توسط حالل از محل نمونه مسافت طي ،ي نازك اليه يفدر يك كروماتوگرا -24
توسط . باشد متر مي سانتي 10ر4و  8ر67، 3ر25آميد به ترتيب  استين و ساليسيل هاي كافئين، فن شده توسط نمونه

 تتراهيدروفورران
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ي حالل به ترتيب  وسيله شده به وي يك نمونه قرص مسكن انجام گرفته و مسافت طيديگري ر TLCهمان حالل، 
  ؟گيريد، كدام است نظر مي اي كه راجع به قرص مسكن مورد ترين نتيجه قطعي. متر است سانتي 11و  7ر33
 .استين است آميد و فن فاقد ساليسيل) 2                .استين است فاقد كافئين و فن )1
  .ي ذكرشده است فاقد هر سه گونه) 4              .آميد است ساليسيل استين و فاقد فن) 3

  تر است؟ اسيد به روش تبلور مجدد مناسب سازي بنزوئيك هاي زير جهت خالص كدام يك از حالل -25
 اتر پتروليوم )4            استات پروپيل نرمال) 3            لاتانو) 2            آب )1

ليتر كلروفرم استخراج كرديم،  ميلي 50را دوبار و هربار توسط  Xموالر تركيب  2ليتر محلول آبكي  ميلي 100 -26
  ؟ماند در آب باقي مي Xي  باشد، چند درصد از ماده 18چنانچه ضزيب توزيع 

 0ر2)4                  0ر1)3                2)2                1 )1
  :كلريد به آب چه تأثيري در دماي انجماد و جوش دارد افزايش سديم -27

  نزول دماي جوش و صعود دماي انجماد) 2                ماي انجمادصعود دماي جوش و نزول د) ا
  نزول دماي انجماد و عدم تغيير در دماي جوش) 4          وش و عدم تغيير در دماي انجمادنزول دماي ج) 3

  شود؟ واكنش مقابل جهت شناسايي كدام يون استفاده مي -28

CH3-CO2NaNaBr PbO2 CH3CO2H (CH3CO2)2Pb Br2+
+_

+ 42 + 2 + + H2O  
1( Br-          2 (Pb+2            3 (Na+            4 (CH3CO2H 

پنجم كاهش يابد، دماي جوش  اگر فشار به يك. گراد است ي سانتي درجه 270دماي جوش مايعي در كنار دريا  -29
  كند؟ مايع چه تغييري مي

  .شود گراد كم مي ي سانتي درجه 100دماي جوش ) 2              .پنجم كاهش يابد ي جوش به يكدما) 1
  هيچ كدام) 4            .ودش گراد مي سانتي درجه 27دماي جوش ) 3

  ماي جوش مايعات زير چگونه است؟دترتيب افزايش  -30
CH3CH2CH2OH CH3CH2CHO CH3CH2CO2H CH3CH2CH2CH2CH3A) B) C) D)  

1 (A>C>B>D         2 (C>B>A>D         3 (C>A>B>D         4 (A>B>C>D 
  ....شده  داده شدن تجزيه شود، دماي ذوب نشان در هنگام ذوب ياگر جسم -31
  صحيح است) 2                              صحيح نيست) 1
  .تر است كم و دماي ذوب واقعي   صحيح نيست) 4            .و دماي ذوب واقعي باالتر است  صحيح نيست) 3

  كدام جمله صحيح است؟ -32
  .شوند هاي متقارن در دماي باالتر ذوب مي هايي با مولكول تركيب) 1
  .شوند تر، در دماي باالتر ذوب مي هاي با تقارن كم هايي با مولكول تركيب) 2
  .ن نقشي در دماي ذوب نداردتقار) 3
  .ساسي داردادر دماهاي پايين تقارن نقشي ) 4

  گيرند؟ كار مي هاي زير را براي حضور مايع به هاي مايع، كدام يك از آزمايش در مخلوط -33
  هيچ كدام) 4    با استفاده از تقطير) 3      بدون آب سولفات مسز استفاده ا با) 2      قابليت استخراج با اتر) ا

  ضرورت دارد؟ TLCدام يك از موارد زير در روش ك -34
  .قطبيت حالل بايد زياد باشد) 2                      .ي نمونه بايد پهن باشد لكه) 1
  هيچ كدام) 4            .ي حالل در تانك خيلي عميق باشد حوضچه) 3

  ؟شود ين شناساگر در چه محيطي استفاده ميا ؟شناساگر اختصاصي شناسايي گوگرد كدام است -35
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  استات، محيط اسيدي سرب) 2                    نيتروپروسايد، محيط بازي سديم) 1
  استات، محيط بازي سرب) 4                        رسين، محيط اسيدي وفلوئ) 3

ي خروجي بخار نسبت به حرارت داخلي  ي حرارت دهانه مايعي داراي ناخالصي غيرفرّار است؛ ضمن تقطير درجه -36
  ...مايع 

  .به مايع مورد تقطير دارد يبستگ) 4      .تر است كم )3      تر است بيش) 2      .يكسان است) 1
  قدر بايد باشد؟ در هنگام تقطير حجم مايع مورد تقطير نسبت به بالن تقطير چه -37
  چهارم سه) 4              دوسوم) 3            سوم يك) 2            دوم يك) 1

  كنند؟ نيتروفنل جدا مي ـ يتروفنل را از پاران ـ چگونه ارتو -38
  تفاوت در دماي ذوب و جوش) 4  قابل جداسازي نيست) 3      استخراج با حالل) 2      تقطير با بخار آب) 1

  جام يك تصعيد مناسب چه شرايطي الزم است؟نبراي ا -39
  .جسم مورد نظر قطبي باشد) 2                      .جسم مورد نظر فشار بخار پاييني داشته باشد) 1
  3و  1) 4      .اصلي اختالف زيادي داشته باشدجسم  ها و فشار بخار فشار بخار ناخالصي) 3

  شود؟ پروس، كدام يك از موارد زير باعث ايجاد خطا مي  در آزمايش آبي -40
 اسيد اضافي مقدار سولفوريك) 2              بودن اضافي محلول زير صافي قليايي )1
  3و  2) 4                  اسيد عدم افزايش سولفوريك) 3

  د به محلول زير صافي در شناسايي يد و برم چيست؟تتراكلري علت افزايش كربن -41
  هاي برم و يد در داخل محلول داشتن يون پايدار نگه) 1
  و يديد هاي برميد تتراكلريد و استخالف با يون هاي كربن اتموجود ) 2
  داشتن برم و يد آزادشده در محلول پايدار نگه) 3
  كدام هيچ) 4

  كنيد؟ ، از چه روشي استفاده ميي نازك ي اليهفتوگرابراي تشخيص مواد غير رنگي در كروما -42
  .شود در يك حالل حل كرده و شناسايي مي ،ي نازك يهالي  با جداكردن از صفحه) 1
  3و  2) 4            از شناساگرهاي شيميايي) 3               رابنفشفاز المپ ) 2

  جزء صحيح نيست؟ ي تقطير جزءبه هاي زير درباره كدام يك از عبارت -43
 .ي كافي بلند باشد اندازه  طول ستون به )1
 .هاي مايع و بخار در ستون وجود داشته باشد تماس كامل و مداوم بين اليه )2
 .د باشد تا فرايند تراكم به خوبي صورت گيردطور كامل سر ستون به )3
 .اختالف دماي جوش اجزاي مخلوط زياد باشد )4

H2SO4                            :رو را كامل كنيد واكنش روبه -44 R-CO2Na+
+_

  
1 - NaHSO4+R-CO2H         2 (R-SO3H + CO2 
3 (RH+CO2+Na2SO4                   4 (هر سه مورد  

  ؟كنند دو تركيب مقابل را چگونه را از هم جدا مي -45
OH

NH2

NO2  
  درصد NaOH 5استخراج با ) 2              درصدHCl 5استخراج با ) 1
  موالر H2SO4 3استخراج با ) 4          كربنات اشباع بي استخراج با سديم) 3
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46- Rf عبارت است از:  
 .نسبت مسافتي كه حالل پيموده به مسافتي كه جسم پيموده است )1
 .مسافتي كه حالل پيموده استنسبت مسافتي كه جسم پيموده به  )2
 .مسافتي كه حالل پيموده است )3
  مسافتي كه جسم پيموده است) 4

هاي زير مناسب  جزء محلول دوتايي فرّار با دماي جوش نزديك به هم، كدام يك از ستون در هنگام نقطير جزءبه -47
  است؟

  با قطر زياد و موانع كمستون كوتاه ) 4      ستون با موانع زياد) 3      ستون هميل) 2      ستون ويگرو) 1
  كننده نيست؟ ي استخراج كدام يك از موانع زير يك اليه -48
 .از نظر شيميايي با اجزاي مخلوط واكنش نامناسبي ندهد )1
 .دماي جوش پاييني داشته باشد )2
 .شود، قابل امتزاج باشد با محلولي كه استخراج مي )3
  .شود، قابل امتزاج نباشد با محلولي كه استخراج مي )4

  درصد تهيه كرد؟ 95تر از  توان الكل غليظ چگونه مي -49
  جزء نمودن الكل با سديم و نقطير جزءبه مخلوط) 2                        جزء نقطير جزءبه) 1
  3و  2) 4              تايي با بنزن تشكيل آزئوتروپ سه) 3

  شود؟ ميدر جداسازي كدام يك از موارد زير، محيط اسيدي باعث استخراج تركيب از حالل كلروفرم  -50
  كلروفنل ـ پارا) 4      آمين نفتيل ـ آلفا) 3      اسيد كلروبنزوئيك ـ پارا) 2      اسيد آمينوبنزوئيك ـ پارا) 1

  كند؟ ي ناخالص رنگي ايجاد خطا مي كدام يك از موارد زير در تبلور مجدد يك ماده -51
 وشانترين مقدار حالل ج استفاده از كم) 2                          بر اضافي مصرف زغال رنگ )1
  2و 1) 4          بخشيدن به تبلور با قراردادن فوري ظرف محلول داغ در آب يخ سرعت) 3

ليتر  ميلي 500گرم از اين ماده در  10محلولي از . است 5ابر ردر دماي اتاق ب ،بين آب و اتر Aي  ضريب توزيع ماده -52
  شود؟ از آب استخراج مي Aي  مادهچند گرم از . شود ليتر اتر استخراج مي ميلي 500آب دوبار و هربار با 

  گرم 5ر5) 4                گرم 3ر3) 3              گرم 6ر 6) 2              گرم 5) 1
  چيست؟ يتروژنندر آزمايش آبي پروس براي شناسايي  فلوئوريد تاسيمپعلت افزايش  -53
 واكنشاز محيط  Fe+2حاصل از اكسايش  Fe+3براي خارج نمودن  )1
 واكنش از محيط FeCl3حاصل از افزايش  Fe+3براي خارج نمودن  )2
 .كه رنگ آبي پروس به خوبي قابل تشخيص باشد براي آن )3
 3و  1 )4

  يابيد كه فرايند تقطير با بخار آب پايان يافته است؟ چه موقع اطمينان مي -54
 .كه تمام جسم فرّار خارج شده باشد  زماني )1
 .چهارم حجم كل مخلوط گردد زماني كه حجم مقطره سه )2
 .زماني كه مقطره شفاف شود )3
 .شود ه از دماسنج تشخيص داده ميبا استفاد )4

  اثر ناخالصي بر روي دماي جوش چه اثري دارد؟ -55
 .تأثيري ندارد) 2            .شود ناخالصي غير فرّار باعث كاهش دماي جوش مي )1
  3و  1) 4                          .بستگي به نوع ناخالصي دارد) 3
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  :حداكثردر يك مخلوط آزئوتروپ با دماي جوش  -56
 .مشابه يك جزء است هاي ي بين مولكول تر از نيروي جاذبه قوي هاي مختلف دو جزء لكولي مو نيروي جاذبه )1
 .ارتر استخالص فرّ ،تر از فشار بخار جزء فشار بخار مشترك دو جزء بيش )2
 .ارتر استخالص فرّ ،ء تر از فشار بخار جز فشار بخار مشترك دو جزء كم )3
 2و  1 )4

  :به صورت پودر دماي ذوب يك جسم متبلور با همان جسم -57
 .يكسان است )1
 .تر از جسم پودرشده است دماي ذوب جسم متبلور بيش )2
 .تر از جسم متبلور است دماي ذوب جسم پودرشده بيش )3
  .گيرند دماي ذوب مي ،جسم جامد را به صورت پودر درآورده )4

  كنيد؟ شدن يك جسم در حالل، چگونه آن را متبلور مي يدر صورت روغن -58
  2و  1) 4      تبخير حالل) 3        كردن مقدار كمي بلور اضافه) 2        ي ظرف رهدادن ديوا خراش) 1

  شود؟ چه اسيدي استفاده مي شود؟ از ها چرا محيط اسيدي مي در آزمايش شناسايي هالوژن -59
CN- ،S-2 ،CO3 هاي براي خروج يون )1

 اسيد هيدروكلريك، ... و 2-
SO4هاي  براي خروج يون )2

-2 ،NO3 ،OH-  اسيد ك، نيتري... و 
CN- ،S-2 ،CO3هاي  براي خروج يون )3

 اسيد ، نيتريك... و 2-
  3و 1 )4
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  بندي مواد شيميايي ايمني و هشدارهاي روي بسته هاي تهنك
  )Rهشدارهاي (هاي ايمني  احتياط

R 1 در حالت خشك قابل انفجار است. 
R 2  زا، قابل احتراق است آتش، تماس با آتش يا ديگر منابع در اثر ضربه، اصطكاك.  
R 3   قابل انفجاراست آساني، به زا آتشدر اثر ضربه، اصطكاك، تماس با آتش يا ديگر منابع.  
R 4  دهد هاي فلزي بسيار حساس و قابل انفجار تشكيل ميتركيب.  
R 5   قابل انفجار استاثر گرما،در. 
R 6  هوا قابل انفجار استدر حضور يا عدم حضور. 
R 7  سوزي وجود دارداحتمال آتش. 
R 8  سوزي وجود دارددر صورت تماس با مواد قابل اشتعال، خطر آتش.  
R 9  شدن با مواد قابل اشتعال، خطر انفجار وجود دارددر صورت مخلوط.  
R 10  قابل اشتعال است. 
R 11  قابل اشتعال استبه آساني. 
R 12  اشتعال استبه شدت قابل. 
R 13  شده، به شدت قابل اشتعال استگاز مايع. 
R 14  دهدبه شدت با آب واكنش مي. 
R 15  دهد با آب واكنش داده، گازهاي قابل اشتعال تشكيل مي.  
R 16   باشند، قابل انفجار هستندزا مياثر تركيب با موادي كه آتشدر . 
R 17  تعال استخود قابل اشبهدر مجاورت با هوا، خود.  
R 18  زا و قابل انفجار وجود دارد هاي هوا، بخار آتشدر هنگام استفاده، احتمال تشكيل مخلوط.  
R 19  ممكن است پراكسيدهاي قابل انفجار تشكيل دهد.  
R 20  آور استبراي سالمتي زيانتنفس،در صورت. 
R 21  رسانددر صورت تماس با پوست، به پوست آسيب مي.  
R 22  كندرت خوردن، آسيب ايجاد ميدر صو. 
R 23  كند، مسموميت ايجاد ميتنفسدر صورت. 
R 24  كنددر صورت تماس با پوست، مسموميت ايجاد مي.  
R 25  كنددر صورت خوردن، مسموميت ايجاد مي. 
R 26  كندآن مسموميت شديد ايجاد ميتنفس. 
R 27  كند در صورت تماس با پوست، مسموميت شديد ايجاد مي.  
R 28  كنددر صورت خوردن، مسموميت شديد ايجاد مي.  
R 29  دهددر تماس با آب، گازهاي سمي تشكيل مي. 
R 30   هنگام استفاده ممكن است به شدت قابل اشتعال شوددر.  
R 31  كند در صورت تماس با اسيدها، گازهاي سمي ايجاد مي.  
R 32  كند ي ايجاد ميدر صورت تماس با اسيدها، گازهاي به شدت سم. 
R 33  خطر اثرات انباشتگي وجود دارد. 
R 34  كندهاي خورنده ايجاد ميسوختگي. 
R 35  كندي شديد ايجاد ميهاي خورندهسوختگي. 
R 36  كندها را تحريك ميچشم. 
R 37  كندهاي تنفسي را تحريك مياندام. 
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R 38  كندپوست را تحريك مي. 
R 39  وجود داردناپذيربرانجهايهخطر جدي صدم. 
 R 40  وجود داردناپذيرجبرانهايهاحتمال صدم. 
R 42  حساسيت وجود داردامكان ايجاد،تنفسدر صورت.  
R 43  ،حساسيت وجود داردامكان ايجاددر صورت تماس با پوست.  
R 45  امكان ايجاد سرطان وجود دارد. 
R 46  زدن به سيستم ژنتيك را داردامكان صدمه. 
R 49  در صورت تنفس، امكان ايجاد سرطان دارد. 
R 50  آور استبراي موجودات آبزي زيان. 
R 54  آور استبراي گياهان زيان. 
R 55  آور استبراي جانوران زيان. 
R 57  آور استبراي حشرات زيان. 
R 59  ي اوزون خطرناك استبراي اليه. 
R 60  آور استخيز زيانبراي مزارع حاصل. 
R 61  آور استبراي كودكان زيان. 

R 14/15  دهد به شدت با آب واكنش داده، گازهاي قابل اشتعال تشكيل مي.  
R 15/29  دهد با آب واكنش داده، گازهاي سمي و قابل اشتعال تشكيل مي. 
R 20/21  رساند ، به سالمتي آسيب ميتنفسدر صورت تماس با پوست و. 
R21/22  رساند يا در صورت خوردن آن، به سالمتي آسيب ميدر صورت تماس با پوست.  
R 20/22  رساند و خوردن، به سالمتي آسيب ميتنفسدر صورت.  

R 20/21/22  رساند و خوردن و تماس با پوست، به سالمتي آسيب ميتنفسدر صورت.  
R 23/24  كند و تماس با پوست، مسموميت ايجاد ميتنفسدر صورت.  
R 24/25  كند اس با پوست يا خوردن آن، مسموميت ايجاد ميدر صورت تم.  
R 23/25  كندو خوردن، مسموميت ايجاد ميتنفسدر صورت.  

R 23/24/25  كندو خوردن و تماس با پوست، مسموميت ايجاد ميتنفسدر صورت.  
R 26/27  كند و در صورت تماس با پوست، مسموميت شديد ايجاد ميتنفسدر صورت.  
R 27/28  كند ورت تماس با پوست و خوردن آن، مسموميت شديد ايجاد ميدر ص.  
R 26/28  كند و خوردن آن، مسموميت شديد ايجاد ميتنفسدر صورت.  

R 26/27/28  كند و خوردن و در صورت تماس با پوست، مسموميت شديد ايجاد ميتنفسدر صورت.  
R 36/37  كندهاي تنفسي را تحريك ميها و اندامچشم. 
R 37/38  كندهاي تنفسي و پوست را تحريك مياندام. 
R 36/38  كندها و پوست را تحريك ميچشم. 

R 36/37/38  كند هاي تنفسي و پوست را تحريك ميها، اندامچشم.  
R 42/43  حساسيت وجود داردامكان ايجادو تماس با پوست،تنفسدر صورت.  
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  )Sهشدارهاي (هاي ايمني  احتياط
 

S 1  نگهداري شود)دارقفل(ل امندر مح. 
S 2  دور از دسترس اطفال نگهداري شود. 
 S 3  در جاي خنك نگهداري شود. 
S 4  دور از محل زندگي نگهداري شود. 
S 5  شده، نگهداري شودي سازنده توصيهدر مايعي كه توسط كارخانه. 
S 6  ي شودشده، نگهدار ي سازنده توصيهاثري كه توسط كارخانهدر گاز بي.  
S 7  بسته نگهداري شوددر ظرف كامالَ در. 
S 8  ظرف در جاي خشك نگهداري شود. 
S 9 ظرف در محلي با تهويه كامالَ مناسب نگهداري شود. 
S 10 محتويات، مرطوب نگهداري شود.
S 11 از نفوذ هوا جلوگيري شود.
S 12 در ظرف به شكلي بسته شود كه مانع خروج گاز شود. 
S 13 ها و خوراك دام نگهداري شودر از مواد غذايي، نوشابهدو. 
S 14 ي سازنده اعالم كرده، نگهداري شوددور از مواد ناسازگاري كه كارخانه.  
S 15 دور از حرارت نگهداري شود. 
S 16 دور از منابع توليد جرقه نگهداري شود، سيگار نكشيد .  
S 17 دور از مواد قابل احتراق نگهداري شود. 
S 18 در ظرف با احتياط باز شده، با احتياط حمل شود.  
S 20 در هنگام كار، از خوردن و آشاميدن خودداري شود.  
S 21 سيگار نكشيدبا آن،در هنگام كار. 
S 22  غبار اين ماده خودداري شودتنفساز. 
S 23  ي سازنده انهي اكيد كارخ توصيه. (گاز، دود، بخار و ذرات معلق خودداري شودتنفساز(  
S 24 از تماس با پوست خودداري شود. 
S 25 ها خودداري شوداز تماس با چشم. 
S 26 شو داده، به پزشك مراجعه شود و ها را به دقت با آب شستها، آندر صورت تماس با چشم.  
S 27 هاي آلوده و مرطوب تعويض شودسريع لباس. 
S 28 ي سازنده  شده توسط كارخانه يادي از مايع توصيهدر صورت تماس با پوست، با مقدار ز

 .شو داده شودوشست
S 29 از ريختن اين ماده در فاضالب خودداري شود. 
S 30 هرگز آب به اين ماده اضافه نشود. 
S 31 دور از مواد قابل انفجار نگهداري شود. 
S 33 رعايت شودايمني در مورد مواد و اجسام داراي الكتريسيته ساكن هاينكته.  
S 34 از ايجاد اصطكاك و واردآوردن ضربه خودداري شود.  
S 35 آلوده، بايد به روش مطمئني دفع شودهايمواد زايد و ظرف.  
S 36 در ضمن كار، از لباس محافظ مناسب استفاده شود.  
S 37 هاي محافظ مناسب استفاده شوداز دستكش. 
 S 38 د، از ماسك تنفسي استفاده شودي مناسب وجود ندارچنانچه تهويه.  
S 39 از ماسك داراي عينك استفاده شود. 
S 40 ي سازنده توصيه كرده، تميز شود كف محل كار و اشياء آلوده، با موادي كه كارخانه.  
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S 41 گازها خودداري شودتنفسسوزي، ازدر صورت انفجار يا آتش.  
S 42 شده توسط سازنده توصيه(ك تنفسي مناسبكردن يا دوددادن، از ماسدر هنگام اسپري (

 .استفاده شود
S 43 شده توسط سازنده، استفاده شودكردن آتش از مواد توصيهبراي خاموش.  
S 44  در صورت امكان، برچسب را به پزشك (در صورت احساس ناراحتي با پزشك مشورت كنيد

 ).نشان دهيد
S 45 در صورت امكان (، فوراَ پزشك را مطلع كنيد در صورت هرگونه حادثه يا احساس ناراحتي

 ).برچسب را به پزشك نشان دهيد
S 46 سريع به پزشك مراجعه شود،در صورت خوردن.  
S 47 شده نگهداري شوددر دماي تعيين. 
S 50a هرگز با اسيد مخلوط نشود. 
S 50b هرگز با مواد غذايي مخلوط نشود. 
S 50c ها مخلوط نشودي پايه و نمكبا اسيدهاي قوي، مواد اوليه.  
S 51 ي مناسب دارند، استفاده شودهايي كه تهويهدر محيط.  
S 62  فوراَ به پزشك مراجعه كنيد( در صورت خوردن، از برگرداندن آن خودداري كنيد.(  
S 1/2 و دور از دسترس اطفال نگهداري شود)دارقفل(در محل امن.  

S 3/7/9 ي مناسب نگهداري شود ، در جاي خنك با تهويهدر ظرف محكم بسته شده.  
S 3/9 ظرف را در جاي خنك و داراي تهويه مناسب نگه داريد.  
S 7/9 در ظرف محكم بسته شده، در جاي خنك با تهويه مناسب نگهداري شود.  
S7/8 ي مناسب نگهداري كنيد ظرف را خشك و با در محكم بسته، در جاي با تهويه.  

S 20/21 ام كار، از خوردن، آشاميدن يا سيگاركشيدن خودداري كنيددر هنگ.  
S 24/25 ها و پوست خودداري شوداز تماس با چشم. 
S 36/37 هاي محافظ مناسب استفاده كنيددر ضمن كار، از لباس و دستكش .  
S 36/39 دار محافظ مناسب استفاده كنيددر ضمن كار، از لباس و ماسك عينك.  
S 37/39 دار محافظ مناسب استفاده كنيدو ماسك عينككار، از دستكشدر ضمن.  

S 36/37/39 دار محافظ مناسب استفاده كنيددر ضمن كار، از لباس، دستكش و ماسك عينك.  
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    فهرست منابع
  
  .دانشگاهي نشر جلد اول، مركز ،)ارگانيكم( شيمي آلي آزمايشگاهي - 1
ي مجيد ميرمحمدصادقي، محمدرضا سعيدي، مجيد  آلي ولهارد؛ ترجمهشور؛ شيمي .اي نيل - ولهارد .سي. پ. ك - 2

  .؛ انتشارات دانشگاه اصفهان3و  2، 1هروي ؛ جلد 
  .داروسازي ي دارويي؛ انتشارات دانشكده طلب، محسن؛ سنتز دانش - 3
  .ي داروسازي گالب، هماكل؛ شيمي آلي عملي؛ انتشارات دانشكده - 4
  .انتشارات دانشگاه تهران ه، يحيي؛ شيمي آلي عملي؛دعب - 5
  .دانشگاهي نشر مركز) دو جلد( شيمي آلي تجربي نوين ؛)ترجمه( محسن ،شريفي حاجي - 6
  .دانشگاهي نشر زاده، آلبرت؛ اصول بيوشيمي؛ مركز دانيال - 7
  .شيمي آلي؛ دانشگاه پيام نور پرتوي، طيبه؛ آزمايشگاه - 8
  .يدانشگاه نشر ؛ مركز)نامه درس(شيمي آلي عملي - 9

  .دانشگاهي نشر مركز جلد اول؛ ترني؛ شيمي آلي معاصر؛.آندرول -10
  .استات سلولز رنگرزي الياف مصنوعي و ؛عليرضا ،خسروي -11
  .اصول علم وتكنولوژي رنگ ؛سيامك ،مراديان -12
  .شيمي وتكنولوژي رنگ ؛جو سعادت -13
   .شيمي رنگ ؛ترپوگوسيان -14
   .هاي نساجي ي رنگياساخت و شناس ؛محسن ،شريفي حاجي -15
  .3و  2 ،1شيمي آلي  ؛طيبه ،پرتوي -16
  
  

  
17. Practical organic chemistry; Abolhassan sheych. 
19. Partical organic chemistry A.I.Vogel.  
20. Experimental method in organic chemistry 2ed Moor and Darymple.  
21. Experimental organic chemistry, 2nd H.Dupont Durst 
22. Systematic identification of organic compounds, 5ed  Sheriner, Fuson 
23. Reagent for organic synthesise Fieser and Fieser  
24. Experimental organic chemistry Clarc.F.Most 
25. Theory and practice in the organic laboratory Lanpgrebe 
26. Merk Index 
27. Introduction to paint chemistry G.P.A. Turner 
28. Reaction and synthesise in the organic chem. Laboratory L.F.Tietze 
29. Microscale organic laboratory Doina.W.Mayo 
30. Experimentall organic chemistry polymester Varnish 
31. Experimentall organic chemistry. Asmall-Scal Approch. Charls F.Wilcox 
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