
 گزارش کار در آزمایشگاه شیمی آلیمجموعه 

 هدف: تعیین دماي ذوب

 روغن -گیره -ترمو متر -بشر -لوله پاستور -وسایل مورد نیاز: لوله موئین

 تئوري مربوط به آزمایش:

ه حرارتی که در آن  تحت فشار یك نقطه ذوب یك جسم جامد بلورین )خالص( عبارت است از درج

اتمسفر جامد به مایع تبدیل می شود. براي یك جسم خالص این تبدیل سریع بوده و از این رو نقطه ذوب 

ثابت مناسبی براي شناسایی مواد آلی می باشد. ار طرفی اگر مایع جسم خالص طوري سرد شود که از 

جه حرارتی که جامد می شود به مایع نیز تبدیل عمل تبخیر و انجماد جلوگیري گردد    در همان در

می گردد. به عبارتی دیگر     براي یك جسم خالص نقاط ذوب و انجماد برابر هستند بنابراین می توان 

 نقاط ذوب             و انجماد را چنین تعریف کرد.

ال تعادل با یكدیگر درجه حرارتی که در آن فازهاي مایع و جامد می توانند در فشار یك اتمسفر در ح

 وجود داشته باشند.

 رفتار نقطه ذوب یك جسم خالص با جسم ناخالص متفاوت است

                                            

 ماده خالص                                                                                                                         



 جامد خالص در نقطه خاصی شروع به ذوب شدن کرده و 

 در طی ذوب درجه حرارت ثابت می ماند . پس از ذوب شدن کامل مجدداً دما باال می رود.

 

 

 خالصماده نا                                                                                                           

جامد ناخالص در دماي پایین تر شروع به ذوب شدن         می کند و در حین ذوب دما افزایش یكنواختی 

 داشته و پس از ذوب شدن مجدداً دما افزایش می یابد.

 روش انجام ازمایش:

 ابتدا یك لوله موئین انتخاب کرده و یك سر آن را بوسیله شعله مسدود می کنیم. دور یك سر لوله

یك خط وجود دارد توجه کنید که لوله را از سر مقابل مسدود کنید. بعد           لوله را از سر باز 

درون ماده اي که می خواهیم دماي ذوب آن را اندازه بگیریم فرو             می کنیم مقداري از ماده در 

تو خالی یا لوله پاستور عبور می   ابتداي لوله جمع می شود. بعد لوله موئین را از یك لوله             

دهیم. بدین ترتیب که لوله موئین را به صورت عمودي نگه داشته و لوله موئین را از باال به صورتی 

سر باز رو به باال باشد رها می کنیم با این         کار موادي که ابتداي لوله موئین جمع شده بودند به 

 انتهاي لوله می روند.

ن را با قطعه نخی به ترمو متر می بندیم و ترمومتر را درون بشري که         از روغن سپس لوله موئی

پر شده است )حمام روغن( فرو می بریم. براي این کار ترمو متر را بوسیله گیره آویزان می کنیم و 

اشد. باید ابتداي ترمو متر )نقطه صفر آن( که لوله موئین را هم به آن           بسته ایم درون روغن ب

توجه کنیم که ترمو متر و لوله موئین به انتهاي بشر             که در حال حرارت دیدن است نخورد و 

همچنین باید حرارت به صورت مالیم و یكنواخت       به بشر داده شود تا ماده شروع به مایع شدن 

حرارتی که در آن ماده کند. درجه حرارتی که اولین قطره مایع تشكیل می شود و همچنین درجه 



درون لوله موئین به صورت      مایع کامالً شفاف تبدیل شده است را یادداشت می کنیم. براي بدست 

آوردن           نقطه ذوب ماده از این دو دما میانگین می گیریم. این عملیات را براي دو ماده      نفتالین و 

 ماده مجهول انجام می دهیم.

 جدول:

Tc T2 T1 C 

81 C 83 C 79 C نفتالین 

114 C 116 C 112 C مجهول 

 نتیجه گیري:

در اندازه گیري دماي ذوب میانگین دماي مایع شدن اولین ذره و دماي ذوب شدن         کامل مایع را مد 

نظر قرار می دهند زیرا دمایی است که با واقعیت بیشترین تطابق را دارد. خطاهاي این آزمایش 

واند خطاهاي شخصی یا دستگاهی باشد؛ مانند درست ندیدن دماي ترمو متر و یا درست عمل نكردن میت

 خود ترمو متر. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            

 هدف: تهیه آسپرین 

ظرف فلزي        گیره       -پایه  -بشر  -قیف  -ترمو متر  -میلی متري  521وسایل مورد نیاز: ارلن 

 آب مقطر -اسید سولفوریك  -انیدرید استیك  -سالیسیلیك اسید  -

 تئوري آزمایش:

آسپرین یكی از رایجترین و پر مصرف ترین داروهاي شناخته شده و یكی از قدیمی ترین آنها است. 

حرارت دادن سالیسیلیك اسید که از مواد اولیه تهیه آسپرین است در مقیاس بسیار زیاد می تواند از 

 درجه تحت فشار مالیم بوجود آید. 511سدیم منوکسید با کربن دي اکسید در حرارت 

متأسفانه سالیسیلیك اسید به مخاط دهان و حلق حمله کرده وموجب دردهایی                    می شود که 

یسیلیك ممكن است برتر از دردي باشد که بخاطرش آسپرین استفاده شده است. طبیعت مخرب سال

اسید را می توان با اضافه کردن گرده استیل اصالح کرد.    استر ها معموالً بوسیله واکنش الكلها یا 

فنولها با اسیدها یا مشتقات اسید تهیه              می شود. آنیدرید اسید ها یكی از مشتقات اسیدها هستند 

تز ترکیباتی که گروه استیل دارند که به منظور      استریفیكاسیون به کار می روند. براي سن

معموالً                  از استیك آنیدرید استفاده می شود. استیل دار شدن سالیسیلیك اسید یا                      

 2استیك آنیدرید باعث تشكیل استیل سالیسیلیك اسید یا آسپرین می شود براي        تسریع واکنش از 

ید استفاده می شود که باعث پروتون دار شدن اکسیژن در استیك آنیدرید قطره سولفوریك اس 3تا 

 می شود.

 



 

 

 

 

 

 

 

 روش انجام آزمایش:

میلی لیتر انیدرید  1میلی لیتري ریخته و  521لن در ابتدا دو گرم اسید سالیسیلیك دا در یك ار

قطره اسید سولفوریك اضافه می کنیم. ارلن را خوب تكات دهید تا همه مواد داخل  1استیك به همراه 

 51درجه سانتیگراد به مدت  01تا  11آن مخلوط شود سپس ارلن را در حمام آب گرم با دماي آب  

ار مخلوط درون ارلن را نیز به هم می زنیم تا واکنش کامالً دقیقه حرارت می دهیم و در حین این ک

انجام شود.و هر چند لحظه دماي آب درون حمام آب گرم را بوسیله ترمومتر چك می کنید تا دماي 

 51درجه نشود. میبینید که رنگ محلول تغییر کرده و بی رنگ می شود. بعد از پایان  01آب بیشتر از 

ب گرم بیرون آورده و به حال خود رها می کنیم تا کم کم خنك شود. پس از دقیقه ارلن را از حمام آ

میلی لیتر آب مقطر را به آن اضافه                می کنید و مخلوط را  01خنك شدن ارلن و محتویات آن 

خوب تكان می دهید میبینید که مخلوط سفید شده و بلورهاي آسپرین نمایان می شود. در این   زمان 

را در حماماب سرد گذاشته تا بلورهاي آسپرین بهتر و بیشتر تشكیل شود. سپس مخلوط درون  ارلن

ارلن بوسیله کاغذ صافی صاف میكنید. بدین صورت که کاغذ صافی  را تا زده و درون یك قیف می 

گذارید و قیف را درون یك بشر قرار می دهید و مواد درون ارلن را بر روي کاغذ صافی می ریزید 

 مواد جدا شده و آسپرین بر روي کاغذ باقی می ماند.             آب

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 



 نتیجه گیري:

استیل دار شدن سالیسیلیك اسید یا استیك آنیدرید باعث تشكیل                            استیل سالیسیلیك 

که قطره سولفوریك اسید استفاده می شود  3تا  2اسید یا آسپرین می شود براي تسریع واکنش از 

 باعث پروتون دار شدن اکسیژن در                      استیك آنیدرید می شود.

 دالیل عدم تطابق جوابها )خطاها(:

خطاها ممكن است شخصی یا دستگاهی باشد مانند درست وزن نكردن اسید سالیسیلیك و یا درست کار 

 نكردن ترمومتر هنگام اندازه گیري دماي آب درون حمام آب گرم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  روشها این از یكی که دارد وجود محلول یك سازنده اجزاي مواد جداسازي براي مختلفی روشهاي

  آنها جوش نقطه اختالف روي از ، مخلوط یك اجزاء جداکردن تقطیر روش در باشدمی تقطیر فرایند

  در اختالف ، آن ساسا که است نفتی برشهاي فیزیكی جداسازي ، واقع در ، تقطیر. گیردمی انجام

  است زیاد آن جوش نقطه باشد، سنگینتر هیدروکربن چه هر. است مختلف هیدروکربنهاي جوش نقطه

 .شودمی خارج زودتر باشد، سبكتر هیدروکربن چه هر و

  یك جوشاندن طریق از بخار تولید شامل اول روش. گیردمی انجام زیر روش دو به عمل در تقطیر

 نتیجه در. بازگردد تقطیر محفظه به مجددا مایعی هیچ اینكه بدون ، بخار نمیعا سپس ، مایع مخلوط

  گرددمی باز تقطیر دستگاه به شده مایع بخار از قسمتی دوم روش در. ندارد وجود برگشتی مایع هیچ

  هر. گیردمی قرار رودمی مبرد طرف به که بخاري مجاورت در برگشتی مایع این که صورتی به و

 .باشند ناپیوسته یا پیوسته توانندمی روشها این از کدام

  کمك به را مایع عمل دراین. رود می کار به مایعات تخلیص براي که است روشی معمولترین تقطیر،

 تقطیر محصول و کنند می متراکم اي جداگانه ظرف در را مربوطه بخار و کنند می تبخیر حرارت

  جا به تقطیر مانده باقی در نباشند، فرار اولیه مایع رد موجود ناخالصیهاي چنانچه. آورند می بدست را

  به جزء تقطیر باشند، فرار ناخالصیها که صورتی در. میكند خالص را جسم ساده تقطیر و مانند می

 .بود خواهد احتیاج مورد جزء

  رتقطی و ماند می جا به تقطیر باقیمانده در نباشد فرار اولیه مایع در موجود هاي ناخالصی چنانچه

  اگر. بود خواهد نیاز مورد جز به جز تقطیر باشند فرار صورتیكه در. کند می خالص را نمونه ساده



  باشد زیاد آن در موجود هاي ناخالصی با ماده این جوش ي نقطه اختالف و بوده فرار ماده یك فقط

  از. نمود فادهاست ساده تقطیر از ها ناخالصی از ماده این کردن جدا براي توان می( درجه 31 حدود)

  تا 01 محدوده در جوشی ي نقطه که شود می استفاده مایعاتی مخلوط جداسازي در معموال ساده تقطیر

  ودر شوند می تجزیه آلی ترکیبات از بسیاري درجه 511  از باالتر دماي در زیرا دارند درجه 511

 .رود می تقطیرهدر ضمن در مایع از زیادي مقدار درجه 01  از کمتر جوش دماي

  مولی کسر و اجزا از یك هر بخار فشار از تابعی کل فشاربخار جسم چند یا ازدو مخلوطی تقطیر در

  با آل ایده محلول یك در فرار ترکیب یك جزیی بخار فشار رائول قانون اساس بر. باشد می آنه

  جز چند ای دو سطح بر موجود بخار در بنابراین. است برابر آن مولی کسر در بخار فشار حاصلضرب

( Pt) کل بخار فشار بین  رابطه. شود می یافت محلول در کننده شرکت اجزا کلیه ذرات فرار محلول

 :است زیر صورت به( Xi) اجزا مولی کسر و( Pi)  جزیی فشار با

+...Pt = PaXa + PbXb + PcXc 

 

  باشد دیگر زج از بیشتري بخار فشار داراي جز یك فرار شیمیایی ماده دو شامل محلولی در اگر

 .بود خواهد فرارتر جسم از بیشتري درصد داراي مایع با مقایسه در آن از حاصل بخار

 

  ریختن با. باشند می محبوس هواي ي ها بسته داراي خود جدار هاي شكاف و خلل در معمولی ظروف

  به آنقدر ربخا یابد می افزایش مایع دماي که وقتی. شود می پر بخار از ها بسته محفظه ظرف در مایع

  هافتاد دام به بخار حالت این در شود بیشتر مایع روي بخار فشار از اینكه تا ماند می باقی متراکم حالت

  هم به حالت. گردد می خارج و رسیده مایع سطح به هایی حباب صورت به و کند می پیدا حجم افزایش



  با فرایند و کشانده مایع داخل به را بیشتري هواي هاي حباب( جوش) ها حباب از حاصل خوردگی

 .یابد می ادامه بخار تشكیل

  حالت باشند می یكنواخت و صاف نسبتا سطوحی داراي که اي شیشه درظروف مایعات دادن حرارت با

  می تبخیر انفجاري حالت به یابد افزایش کافی اندازه به حرارت درجه اگر و شود نمی ایجاد جوش

  دمیدن براي منبعی( اي ضربه صورت به) ناگهانی جوشش به مربوط خطرات از اجتناب براي. گردند

  این( فشارجو) معمولی شرایط در. است الزم جوش عمل و دادن حرارت از قبل مایع درون به ها حباب

  مولكولهاي آن در که بوده خود در ریز خلل حاوي هایی دانه جوش سنگ. باشد می جوش سنگ منبع

  از و شده تشكیل آنها سطح از ها حباب محلول در ها دانه ینا گرفتن قرار با. اند شده حبس هوا

 نماید می جلوگیري جوش در تاخیر و انفجاري جوشیدن



 بنزوئیك اسید نمك ماده این. است NaC0H1CO2 شیمیایی فرمول داراي( E255) سدیم بنزوات

 بنزوئیك اسید و سدیم هیدروکسید ترکیب از را آن توانمی. است آب در محلول شكل همین به و است

 .کرد تولید

 مصارف

 هاقارچ و هاباکتري فعالیت از اسیدي محیط در و است غذایی ينگهدارنده يماده یك بنزوات سدیم

 هاينوشابه ،(سرکه) ساالد هايچاشنی مثل اسیدي غذاهاي در همه از بیش ماده این. کندمی جلوگیري

 استفاده هاسس و ،(سرکه) جاتترشی ،(سیتریك اسید) هاآبمیوه و مرباها ،(کربنیك اسید) گازدار

 را بنزوات سدیم. رودمی کار به نیز شامپوها و داروها برخی مانند دیگر مواد در همچنین. شودمی

 .کنندمی مشخص E255 یا نام همین با محصول روي بر

 سرعتبه زیرا رودمی کاربه شكیمو هايترقه سوخت عنوان به بازيآتش مواد در همچنین ماده این

 .کندمی تولید سوت صداي و سوزدمی

 بنزوئیك اسید. شودمی حاصل سدیم هیدروکسید توسط بنزوئیك اسید سازيخنثی از سدیم بنزوات

 بنزوئیك اسید که این با. شودمی یافت سیب و میخك، دارچین، گوجه، آلو، در کم مقادیر به

 زیرا شودمی استفاده غذایی نگهدارنده عنوان به سدیم بنزوات از معموالً اما است مؤثرتري ينگهدارنده

 به FDA توسط غذایی نگهدارنده عنوان به مجاز غلظت. شودنمی حل آب در خوبیبه بنزوئیك اسید

 mg/kg ۵21–00۶ دزهاي براي شیمیایی ایمنی المللیبین يبرنامه. استشده محدود وزنی 1٫5٪

 .نكرد شناسایی ايمنفی تأثیر روز در بدن وزن



 

 حال این با. دارند هاموش به نسبت آن هاينمك و بنزوئیك اسید مقابل در کمتري خیلی تحمل هاگربه

 .استشده اعالم مجاز AFCO توسط ٪1٫5 مقادیر تا حیوانات غذاي در افزودنی عنوانبه سدیم بنزوات

 

 غذا نگهدارندگی مكانیسم

 

 کمتر یا 1 مقادیر به سلول PH اگر. شودمی آغاز سلول توسط بنزوئیك اسید جذب با مكانیسم این

 .یابدمی کاهش ٪۵1 تا فسفوفروکتوکیناس توسط گلوکز تخمیر فرآیند یابد کاهش

 ایمنی و سالمتی

 بنزن تولید( E311 ث، ویتامین) آسكوربیك اسید با ترکیب در پتاسیم بنزوات و سدیم بنزوات

 که است میزانی از کمتر آن مقادیر حال، این با. است شدهشناخته زاينسرطا یك که کنند،می

 تأثیرگذار بنزن تولید نرخ بر توانندمی نگهداري زمان و نور حرارت،. شودمی شناخته خطرناک

 .باشند

 

 حیاتی اجزاي به تواندمی تنهایی به سدیم بنزوات که است معتقد شفیلد دانشگاه در پایپر پیتر پروفسور

DNA تولید در سلول در میتوکندري. کند غیرفعال را هاآن و برساند آسیب سلول میتوکندري در 

 هايبیماري. شود آپوپتوز وارد است ممكن و شده مختل سلول ببیند آسیب اگر و دارد نقش انرژي

 و زمغ نابودي هاييبیمار سایر و پارکینسون مانند شودمی داده نسبت DNA آسیب به امروزه زیادي

 .پیري فرآیند کالً مهتر، همه از و ،...( و هانتینگتون آلزایمر،) اعصاب

 

 فعالیبیش



 که کرد بیان شد منتشر انگلیس در( FSA) غذایی استاندارد آژانس براي م211۶ سال در که ايمقاله

 ارتباط در فعالیبیش رفتار با تواندمی شود همراه سدیم بنزوات که هنگامی مصنوعی هايرنگ برخی

 .باشد

 مدهع تحقیق یك این: »گویدمی مقاله این اينویسنده و ساثمپتن دانشگاه از استیونسن جیم پروفسور

 هايرنگ از خاصی ترکیبات که دهدمی نشان نتایج. است شده انجام مهمی موضوع روي که است بوده

 ارتباط در کودکان در عالیفبیش رفتار افزایش با سدیم بنزوات غذایینگهدارنده و مصنوعی غذایی

 اختالل بروز از کودکان غذاي از هاافزودنی این حذف با که کنند گمان نباید والدین اما. است

 که است چیزي حداقل این اما دارند نقش هم دیگري عوامل که دانیممی ما. شودمی جلوگیري فعالیبیش

 ".«کند اجتناب آن از تواندمی کودک

 نقش مشكل این در خاصی هايرنگ فقط که رسیدمی نظربه چنین FSA توسط ربیشت هايبررسی با

 .دارند

( سدیم بنزوات نه اما) هارنگ يداوطلبانه حذف خواستار غذایی استاندارد آژانس 211۵ آوریل 51 در

 از مواد این تدریجی حذف براي اقدامی که کرد پیشنهاد بعالوه[ 50.]شد میالدي 211۵ سال پایان تا

 .گیرد صورت باید معین زمانی طی در اروپا ياتحادیه سطح در هانوشیدنی و غذاها

 ADHA و DNA تخریب با E255 ارتباط و طبیعی محصوالت بر کنندگانمصرف تأکید به پاسخ در

 رژیمی کوکاي از سدیم بنزوات حذف حال در کوکاکوال شرکت( فعالیبیش - توجهیکم اختالل)

 مناسبی جایگزین که این محض به را E255 دارد قصد که است کرده اعالم ینهمچن شرکت این. است

 کند حذف نیز -- اویسیس و فانتا اسپرایت، جمله از -- خود محصوالت سایر از شود یاف آن براي



 

 گرفته زهاندا آن غلظت باید که محلولی به بورت یك از را استاندارد محلول ، کردن تیتر عمل در

 تیتر و استاندارد محلول بین شیمیایی واکنش تا دارد ادامه وقتی تا عمل این و افزایندمی شود،می

 ، شونده تیتر محلول حجم و استاندارد محلول غلظت و حجم از استفاده با سپس. شود کامل شونده

 .کنندمی حساب را شونده تیتر محلول غلظت

 

 براي که شودمی مشخص وقتی نیترات نقره با NaCl کردن تیتر عمل در واالناکی نقطه:مثال یك

 درتیتر ویا باشد شده عمل محیط وارد Ag+ فرمول وزن یك محیط در Cl- فرمولی وزن هر

 می پدید وقتی واالن اکی نقطه( NaOH)هیدروکسید سدیم با( H2so4)اسید کردن،سولفوریك

 واالن اکی نقطه تشخیص. شوند عمل محیط وارد ازب فرمولی وزن دو و اسید فرمولی وزن دو که آید

 .شودمی شناخته( رنگ تغییر مثال) فیزیكی تغییر بوسیله عمل در واالن اکی نقطه

 .است کردن تیتر پایان نقطه دهد،می روي آن در رنگ تغییر این که اي نقطه

 تغییر.روندمی بكار نواالاکی نقطه حصول زمان تعیین براي شناساگرها باز و اسید تیتراسیون در

 بین هک هاییواکنش حسب بر کردن تیتر انواع. باشدمی تیتراسیون پایانی نقطه نشانگر ، معرف رنگ

 تقسیم دسته دو به( تیتراسیون) حجمی هايتجزیه گیرد،می صورت استاندارد و شونده تیتر محلول

 :شوندمی



 آن به مربوط انفعاالت و فعل در ظرفیت یرتغی یعنی. هستند هایون ترکیب اساس بر که هاییروش

 .گیردنمی صورت

 :از اند عبارت هاروش این

 باز و اسید هايواکنش یا شدن خنثی هايواکنش5

 رسوبی هايواکنش2

 کنندمی کمپلكس ترکیبات تولید که هاییواکنش3

 واکنش کردن یترت کاهش و اکسایش هايواکنش مانند هستند؛ الكترون انتقال اساس بر که روشهایی

 یك در موجود باز یا اسید مقدار تعیین از است عبارت ، کردن تیتر شدن خنثی یا باز و اسید هاي

 محلول که موقعی. گیردمی انجام عكس بر یا مشخص غلظت به باز یك تدریجی افزایش با که محلول

 : شودمی انجام نشد خنثی واکنش کنیم، اضافه اسید محلول به است OH- یونهاي داراي باز یك

 

OH-+ H3O+ —–>OH22 

 

 کمكبه ، کرده انتخاب( N) مجهول نرمالیته با اسید محلول از( V) مشخص حجم معموال محاسبات

 خنثی عمل. کنند می اضافه آن به( N) مشخص نرمالیته به باز یك ل محلو تدریج به مدرج بورت یك

 اسید هاي گرم واالن اکی مقدار برابر مصرفی باز گرمهاي واالن اکی مقدار که است کامل وقتی شدن

 باز محلول افزایش عمل باید شود، انجام دقت به تیتراسیون عمل که این براي. شود محلول در موجود

 پایان تعیین براي همگانی و معمول روش. شود برقرار فوق تساوي که گردد متوقف موقعی درست

 اکی نقطه تعیین در دقیق محاسبات براي نیز متر PH تگاهدس. شناساگرهاست از استفاده تیتراسیون

 .دارد کاربرد واالن

 



 ،محلول(H2C2O4)اگزالیك اسید ،پودرجامد(NaOH) سود جامد پودر: نیاز مورد مواد و وسایل

 و cc250 ژوژه فتالئین،بالون فنل اورانژ،محلول متیل محلول( H3PO4) فسفریك اسید مجهول

cc100حبابدار پت ،پی cc10میلی 511 لیتري،بشر میلی 211 مایر لیتري،ارلن میلی 21 ،بورت 

 وترازو ساعت اي،شیشه شیشه زن لیتري،هم

 

 محلولcc250 شوییم،سپس می خوب مقطر آب با را آن برداشته را بورت ابتدا: 5 آزمایش شرح

 جامد پودر از گرم5/1.ریزیم می بورت در وآنرا( تیترانت استاندارد)کرده تهیه را نرمال 5/1سود

 لیتر میلی 11 آن به سپس.میریزیم cc250 ارلن یك در آنرا و نموده وزن دقیقا را را اسید اگزالیك

 فنل محلول قطره2-3 آن به شود،سپس شفاف ما محلول تا زنیم می هم وخوب نموده اضافه مقطر آب

 به.میكنیم تیتر مالنرNaOH،5/1 محلول با را محلول آن از پس(.رنگ بی محلول)افزاییم می فتالئین

 محلول وحجم کنیم می قطع را بود،تیتراسیون پایدار. دیدم را کمرنگ صورتی رنگ اینكه محض

NaOH کنیم می یادداشت را مصرفی(VNaOH)حجمهاي از و کنیم می تكرار بار دو را عمل این 

 .گیریم می میانگین آمده بدست

 

 V2=1/16 V1=  50 کلV=  5/50: محاسبات

 

 هم با ها واالن اکی باید باز اسید کردن تیتر در که گیریم می نتیجه باال آزمایش از: ایشآزم نتیجه

 از پس و است خنثی واکنش صورت دراین و باشد برابر باهم وباز اسید هاي مول ودرواقع برابرباشد

 . میشود بازي لحظه این در محلول که آید می بدست پایان نقطه محلول رنگ تغیر

 



 و گیریم می تحویل را H3PO4 مجهول لیتري،محلول میلی 511 ژوژه بالون یك در:  2آزمایش شرح

 cc250 ارلن یك در را فسفریك اسید رسیده حجم به محلول از لیتر میلی 51.رسانیم می حجم به

 محلول سپس( قرمز یا صورتی محلول)افزاییم می اورانژ متیل محلول قطره 2-3آن به و ریخته

 دارپای که رنگی تغیی اولین اینكه محض به.کنیم می سود،تیتر شده استاندارد حلولم با را آمده بدست

 می یادداشت شده مصرف NaOH وحجم بسته را بورت ،شیر(زرد یا نارنجی)دیدیم محلول در را بود

 می میانگین مصرفی حجم و کرده تكرار دیگر بار یك تیتراسیون عمل(VNaOH=V1.)کنیم

 .گیریم

 

 V2=9/1V1=9/1کلV= 5/۵: محاسبات

 

 می حجم رابهH3PO4 مجهول لیتري،محلول میلی511 ژوژه بالون یك در: 3 آزمایش شرح

-3 آن وبه ریختهcc250 ارلن رادریك فسفریك اسید رسیده حجم به لیترازمحلول میلی51.رسانیم

 محلول توسط را آن سپس( قرمز یا صورتی محلول)کنیم می اورانژاضافه متیل محلول قطره2

 ویا نارنجی) پایداردرمحلول تغییررنگ اولین مشاهده محض به.نماییم می سود،تیتر شده اندارداست

 (VNaOH=V1. .)کنیم می یادداشت را NaOH وحجم بسته را بورت شیر( زرد

 

 V2=17/6V1=17/5کلV= 5۶/1: محاسبات

 

 

 

 



 

 جوش نقطه گیري اندازه

 

 برابر اتمسفر فشار با مایع جسم بخار فشار, دما آن در که است دمایی جوش نقطه:جوش نقطه تعریف

 .شود می

 

 :دارد بستگی زیر عوامل به جوش نقطه

 

 شود دقت جوش نقطه تعریف به اگر.  دارد وجود مستقیم ارتباط وفشار جوش نقطه بین: فشار _5

 .بالعكس و رود می باال نیز جوش نقطه رود باال سیستم فشار

 

 :جوش نقطه بر ارفش تاثیر

 

 هک است دمایی ، مایع یك نرمال جوش نقطه. کندمی تغییر خارجی فشار تغییر با مایع یك جوش نقطه

 جوش نقاط ، مرجع کتابهاي در شده داده جوش نقطه.  باشد اتمسفر یك با برابر مایع بخار فشار آن در



 است دمایی آن و آورد بدست آن بخار فشار منحنی از توانمی را مایع یك جوش نقطه.  باشندمی نرمال

 .کندمی برابري آن سطح بر وارد فشار با مایع بخار فشار آن در که

 

.  دهدمی تغییر C  ْ 2 تا حداکثر را آب جوش نقطه ، جغرافیایی موقعیت یك در جو فشار نوسانات

 شانن دریا سطح در هواسنج که فشاري متوسط ، شود بیشتر تغییرات باعث است ممكن محل تغییر ولی

 از پایی 1111 ارتفاع در مثال. است مقدار این از کمتر باالتر ارتفاعات در ولی ، اتمسفر یك دهدمی

 این در آب جوش نقطه و است atm 0.836 دهدمی نشان فشارسنج که فشاري متوسط دریا سطح

 .باشدمی C  ْ ۵1٫5 فشار

 

 به منجر و خورند می بر ظرف دیواره به ادائم و میكنند حرکت سرعت به گازي فاز در مولكولها

 بخار فشار را معین حرارت درجه یك در فشار این میزان شوند می آن دیواره به فشار کردن وارد

 به بستگی این.  دارد بستگی حرارت درجه به بخار فشار این.  نامند می درجه آن در مایع جسم تعادل

 متوسط جنبشی انرژي حرارت درجه ازدیاد با. است توجیه قابل مایع از مولكولها گریز تمایل با آسانی

 رو نیز مولكولها مجدد ورود سرعت.  میشود آسان گازي فاز به آنها فرار و یابد می افزایش مولكولها

 تعداد حال این در ولی. شود می برقرار تعادل باالتر حرارت درجه در زودي به و رود می افزایش به

 بخار فشار نتیجه در و است بیشتر تر پایین حرارت درجه در آنها تعداد از گازي فاز در مولكولها

 . است زیادتر

 

 قرار اي گشاده سر ظرف در معین حرارت درجه یك در که بگیرید نظر در را مایعی نمونه اکنون

 در که بخاري.  شوند خارج ظرف محوطه از توانند می مایع باالي در بخار فاز مولكولهاي و دارد

 ، دالتون جزئی فشارهاي قانون طبق.  است شده تشكیل نمونه و هوا مولكولهاي از است نمونه این باالي

 : است هوا و نمونه جزئی فشارهاي با برابر مایع باالي در( خارجی) کل فشار



 

 Pکل=  Pنمونه+  Pهوا

 

 باال حرارت درجه اگر. است معین حرارت درجه در آن تعادل بخار فشار با برابر نمونه جزئی فشار

 و باال در که فضایی در نمونه مولكولهاي تعداد( میشود زیاد نمونه تعادل بخار فشار ترتیب بدین) رود

 باال حرارت درجه در.  میشود جابجا هوا از مقداري نتیجه در و یابد می افزایش است مایع نزدیك

 این حرارت درجه بیشتر یادازد با.  میدهد تشكیل را کل فشار از بیشتري درصد نمونه جزئی فشار

 ظرف از کامال هوا تمام حال این در و شود برابر خارجی فشار با تعادل بخار فشار تا یابد می ادامه عمل

 این به توجه با.  شد خواهد نمونه گازي مولكولهاي شدن جابجا باعث بیشتر تبخیر.  میشود خارج

 فشار وسیله به که دارد نهایی حد یك نمونه یك تعادل بخار فشار که میرسیم نتیجه این به حقایق

 رد حباب تشكیل با که) یابد می افزایش زیادي مقدار به تبخیر سرعت حد این در.  میشود معین خارجی

 درجه مایع یك جوش نقطه. دانند می جوشش شروع عموما را مرحله این و( میشود آشكار مایع

 مشاهده جوش نقطه چون. شود خارجی فشار با بربرا کامال مایع بخار فشار آن در که است حرارتی

 هم خارجی فشار جوش، نقطه گزارش در باید جهت این از دارد، بستگی خارجی فشار به مستقیما شده

 جوش نقطه معموال(. جیوه متر میلی ۶12 فشار در سانتیگراد درجه 512 جوش نقطه مثال) شود قید

 . میكنند عیینت( mm Hg ۶01) آتمسفر فشار در را استاندارد

 

. هستند مفید میشوند، ذوب پایین حرارت در که جامداتی از برخی و مایعات شناسایی براي جوش نقاط

 درجه راحتی به نمیتوان که میجوشند دیر آنقدر معموال میشوند ذوب باال حرارت در که جامداتی

 . گرفت اندازه را آنها جوش

 



 اگر. شود می بیشتر هم جوش نقطه باشد تر قطبی ترکیب ساختمان چقدر هر: ترکیب ساختمان _2

 می مالحظه.  رود می باالتر آن جوش نقطه باشد داشته را هیدروژنی پیوند تشكیل توانایی ترکیبی

 آب هاي مولكول چون ولی باشند می گروه هم مرکزي هاي اتم H2O و  H2S ترکیب دو در که شود

 .بود خواهد تر باال آن جوش نقه دارد هیدروژنی پیوند تشكیل توانایی

 

 بود خواهد بیشتر آن جوش نقطه باشد کمتري جانبی هاي شاخه داراي ترکیبی هرچقدر

 

 :اند نوع دو ها ناخالصی: ها ناخالصی _3

 

 .شوند می جوش نقطه افزایش باعث که Mgcl2 , Nacl مانند معدنی ترکیبات مثل:  فرار غیر(الف

 

 آن کاهش یا و جوش دماي افزایش باعث هم توانند می ناخالصی عنو به بسته فرار ترکیبات: فرار( ب

 . شوند

 

 مایع یك جوشیدن چگونگی

 

 ، دما این در.  کندمی جوشیدن به شروع مایع شود، می برابر جو فشار با مایع یك بخار فشار که وقتی

 دماي در حباب تشكیل.  شودمی جوشش خاص غلیان و حباب ایجاد سبب مایع داخل در حاصل بخار

 ، است آن داخل فشار از بیش که مایع سطح بر  جو فشار زیرا ، است ممكن غیر جوش نقطه از پایینتر

 ثابت ، است نشده بخار مایع تمام که هنگامی تا جوش حال در مایع دماي.  شودمی حباب تشكیل از مانع



 با برابر باشد داشته ندتوامی مایع هر که بخاري فشار حداکثر درپوش بدون ظرف یك در ماندمی

 . باشدمی جو فشار

 

 ثابت نیز دما باشد ثابت بخار فشار اگر بنابراین.  شودمی معین دما روي از تنها مایع هر بخار فشار

 جوش فرایند در زیرا. شود داده گرما آن به باید جوش حال در مایع یك دماي ماندن ثابت براي.  است

 براي الزم حداقل از بیش گرما افزایش سرعت اگر. شوندمی خارج یعما از زیاد انرژي با مولكولهاي

 .رود نمی باال مایع دماي ولی شودمی زیاد جوشش سرعت باشد، جوش حال در مایع دماي نگهداشتن ثابت

 

 :جوش نقطه تعیین هاي روش

 

 ماکرو روش( 2.  میكرو روش( 5:  کرد مشخص را مواد جوش نقطه توان می روش دو به

 

 نیاز ماده کمی مقدار به میكرو روش.  داریم اختیار در که است اي ماده مقدار در روش دو این وتتفا

 .شود می استفاده ساده شكل به و سادهه هاي دستگاه از و دارد

 

 جوش دماي
 

 شكل و مولكولی وزن عمدتا ، جوش دماي کننده تعیین عوامل که رسدمی نظر به هیدروکربنها میان در

 کنار در واندروالسی نیروهاي با عمدتا که مولكولهایی از که است چیزي این ؛ اشندب مولكولی

 با و رودمی باال جوش دماي ، کربن تعداد افزایش با نیز الكلها در.  رودمی انتظار ، یكدیگرند



 آنها که است این الكلها مورد در ، عادي غیر نكته اما. آیدمی پایین جوش دماي ، زنجیر شدن دارشاخه

 وزن با هیدروکربنها جوش دماي از باالتر بسیار ، جوش دماهاي این.  آیندمی جوش به باال دمایی در

.  است باالتر مالحظه قابل قطبیت با ترکیبها بسیاري جوش دماي از حتی و است یكسان مولكولی

 بهم هايمایع ، آب دهمانن ، الكلها که است این پاسخ است بدیهی کنیم؟می تبیین را پدیده این چگونه

 پیوندهاي شكستن براي بیشتر انرژي به نیاز علت به آنها باالي جوش دماي.  هستند پیوسته

 هم آلدئیدها و اترها چه اگر.  اندداشته نگه یكدیگر کنار در را مولكولها که است هیدروژنی

 مثبت آنقدر هیدروکربنها نوع این ، دارد پیوند کربن با فقط آنها در هیدروژن اما ، دارند اکسیژن

 کنند ایجاد اي مالحظه قابل پیوند ، اکسیژن با بتوانند که نیستند

 

 (: میكرو روش) آزمایش شرح

 

 از را مویین لوله سپس کنیم می مسدود شعله روي را آن طرف یك و داریم می بر مویین لوله یك ابتدا

 آزمایشی لوله یك.ماست نیاز مورد است شده مسدود آن سمت یك که هایی لوله. کنیم می تكه دو وسط

 سی 1/5 الی 5 حدود.  کنیم می آزمایش لوله وارد باز سر از را نظر مورد مویین لوله و داریم می بر

. ریزیم می آزمایش لوله داخل کنیم تعیین را آن جوش نقطه خواهیم می که نظر مورد مایع از سی

 اي جیوه مخزن بطوریكه کنیم می متصل سنج دما یك به را آزمایش لوله نواري چسب یك توسط سپس

 وارد پایه سه به متصل گیره توسط را خود مجموعه. گیرد قرار آزمایش لوله انتهاي با مماس دماسنج

 .ببیند مستقیم غیر حرارت تا دهیم می قرار دما حمام

 

 نظر مورد مایع جوش دماي که بگیریم نتیجه توانیم می) کنیم می استفاده گرم آب حمام از اینجا در ما

 می حرارت آنقدر کنیم می روشن را حرارت شد آماده سیستم کل وقتی.( است کمتر درجه 511 از

 کم وتعداد کم سرعت با ابتدا  حبابها.شود خارج حباب آزمایش لوله داخل مویین لوله انتهاي از تا دهیم



 بصورت ها حباب  وقتیكه. یابد می افزایش آنها سرعت و تعداد زمان گذشت از پس ولی شود می خارج

 هشعل کشیدن تنها کنیم می کار شعله با اگر.  کنیم می قطع را حرارت شدند خارج متوالی و یكپارچه

 تنها و کنیم جدا آن روي از را بشر کامال باید میكنیم کار Heater با اگر ولی کافیست بشر زیر از

 نظر مورد مایع دماي و شده سرد حمام حرارت کردن قطع با. نیست کافی Heater کردن خاموش

 خارج حبابی هیچ که اي لحظه. شوند می تمام زمانیكه تا شود می کم ها حباب تعداد لذا یابد می کاهش

 این.  گردد ثبت و شود خوانده دما باید کند رفتن باال به شروع مویین لوله از نظر مورد مایع و نشود

 .بود خواهد ما جوش نقطه دما

 

 تا دهیم می حرارت مجموعه به آنقدر ما چون دهیم می انجام جوش نقطه تعریف اساس بر را کار این ما

 بخار فشار که است آن دهنده نشان ها حباب شدن خارج.  شود خارج آن از حباب و آمده جوش به مایع

 لحظه تا شود می کم ها حباب تعداد کنیم می قطع را حرارت وقتی. است بیشتر اتمسفر فشار از مایع

 تا یابد می کاهش مایع بخار فشار که است آن معنی به این و شود نمی خارج حبابی هیچ دیگر که اي

 نقطه دماي همان کنیم ثبت را لحظه این ما اگر بنابراین شود می برابر اتمسفر فشار با که اي لحظه

 .بود خواهد جوش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داستانیلی

 می نگر کرم یا سفید( شكل پرکی) اي ورقه ماده یك نرمال استانیلین یا نرمال استامید فنیل یا استانیلید

 ضد و بر تب عنوان به ماده این از. است موجود نیز براق کریستالی رنگ، بی انواع در ماده این. باشد

 اایف حیاتی نقش  ها رنگینه ساخت در میانی ماده یك عنوان به استانیلید همچنین. گردد می استفاده درد

 .کند می

 خصوصیات

 .باشد می اي ورقه صورت به یا رنگ کرم یا رنگ سفید پودر یك استانیلید(5

 .باشد می 50/531 برابر آن مولكولی وزن(2

 .باشد می 25/5 استانیلید مخصوص وزن(3

 .باشد می سانتیگراد درجه 2/550 آن ذوب نقطه(0

 .باشد می سانتیگراد درجه ۵/313 نیلیداستا جوش نقطه(1

 .دارد حاللیت بنزن و اتر الكل، در(0

 .است ناچیز آب در آن حاللیت(۶

 .است پذیر اشتعال گراد سانتی درجه 101 دماي در( ۵



 مصرف موارد و کاربرد

 به داستانیلی اصلی مصارف.شود می استفاده درد ضد و بر تب عنوان به گسترده صورت به استانیلید

 .باشد می زیر صورت

 داروئی(5

 نساجی رنگهاي ساخت و میانی مواد(2

 سازي الستیك صنایع در کننده تسریع عنوان به(3

 پراسید کننده پایدار(0

 پراکسید هیدروژن در بازدارنده عنوان به( 1

 جال روغن استر،سلولوز، کننده پایدار( 0

 انواع

 صنعتی(5

 خالص العاده فوق(2

 صنعتی جایگاه یبررس

 آنها ظرفیت مجموع که دارد وجود هندوستان کشور در استانیلید سازنده 51 تا ۵ بین حاضر حال در

 حدود آن تقاضاي میزان ولی باشد می تن 25111 بر بالغ آنها تولیدات چند هر. باشد می تن 2۵11 بر بالغ

 .شود می زده تخمین تن 3211

 تولید روش

 .دارد وجود استانیلید یدتول جهت عمده روش سه

 استیك اسید و آنیلین از(5



 +  C6H5 NH2  + CH3 COOHC6H5NHCOCH3(درصد ۵1 بازده: ) واکنش فرمول

H2O 

 آنیلین        استیك اسید                         استانیلید       آب

 استیك انیدرید و آنیلین از(      2

 2C6H5 NH2  + (CH3 CO)2 O2C6H5 NHCOCH3  + H2O:واکنش فرمول

 استیك انیدرید               استانیلید                        آب

 کلراید آمونیوم فنیل و استیك انیدرید از( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :استانیلید آثار

 انتهاي و چهره در شود، برده بكار استانیلید نیم و گرم یك تا گرم یك وزير متوالی روز چندین اگر

 مایشآز در. است متهموگلوبین به خون هموگلوبین تبدیل سیانوز سبب. میشود تولید سیانوز پا و دست

 این از.  است نكرده بسیار تفاوت قرمز هاي گلبول شكل و تعداد و نیافته تغییري سرم رنگ خون

 به تبدیل ها گلبول داخل رادر هموگلوبین استانیلید که میشود گرفته نتیجه چنین آزمایش

 نشوند منهدم گلبولها که هنگامی تا و کند نمی منهدم را قرمز هاي گلبول خود و کرده متهموگلوبین

 از ناشی سیانوز که است جهت بهمین و آید درمی هموگلوبین اکسی حالت به بسهولت متهموگلوبین

(  شناسی درمان) تراپوتیكی میزان از بیش که صورتی در و یافته بهبودي بزودي انیلیداست استعمال

 استانیلید. گذارد نمی باقی خود از اثري ، شده رفع خطري هیچگونه بدون همیشه باشد نشده تجویز

. درآو می پائین بسرعت را حرارت استانیلید. میكند فلج را قلب شدید سیانوز بر عالوه بسیار، بمقدار

 رمگ سانتی بیست تا ده معموالً.  است برابر پیرین آنتی گرم یك با آن گرم سانتی چهل تب ضدّ اثر در

 بول مقدار نیم و گرم یك تا گرم یك روزي میزان به استانیلید. میكند کفایت تب آوردن پائین براي آن

 .میكند کم را

 : استعمال موارد

 دّض بعنوان دارو این ، است خطر بدون و زودگذر تانیلیداس بردن ازبكار حاصل سیانوز که وجودي با

 حمالت درمان در دارو این ضددرد اثر. میشود استفاده ندرت به آن تب ضدّ از ، شده شناخته مضرّي تب

 استفاده مورد شاخه سه عصب نورالژي و ضلعی بین نورالژي ، سیاتیك ، نورالژي ، تابس دردناک

.  است ساعت وچهار بیست در گرم سانتی ۶1 و بار یك در گرم انتیس 21 آن استعمال مقدار.  است



 شناسی درمان. ) است گرم 1/5 ساعت 20 در و گرم سانتی سی بار یك در آن استعمال میزان حداکثر

 .(5۵1 و 5۵0 ص 5 ج سپهر محمد علی اهتمام به ، غربی محمدعلی تالیف

 

 نیترواستانیلید ساخت مكانیزم و مشخصات

 

C6H5-NH(C=O)CH3 گروه آن در که باشد می استانیلید NHCOCH3 ي حلقه روي بر 

 گروه این دهیم، قرار حلقه روي بر دیگر گروه یك بخواهیم چنانچه حال. دارد وجود آروماتیكی

 باشد قبلی گروه ي همسایه جدید گروه یعنی. نماید اشغال را پارا و متا ارتو، موقعیتهاي تواند می

 دورترین در و باشد داشته فاصله کربن دو یا و( متا)باشد داشته فاصله آن از نکرب یك یا و( ارتو)

 (.پارا) گیرد قرار ممكن ي فاصله

 می سانتیگراد ي درجه 310 جوش نقطه و سانتیگراد ي درجه 551 تا 553 ذوب نقطه داراي استانیلید

 .باشد

 كسولفوری و اسید نیتریك از وطیمخل با استانیلید واکنش ي بوسیله نیترواستانیلید پارا و ارتو

 آن در که پارا فرم است، حجیمی گروه NHCOCH3 یعنی نخست گروه زیرا. آید می بدست اسید

 به را محصول بیشتر قسمت و بوده پایدارتر دارند، بیشتري ي فاصله هم از نیترو و فوق گروه دو

 است، ممكن جز به جز تقطیر یقطر از ارتو و پارا ایزومرهاي کردن جدا اما. دهد می اختصاص خود

 .هستند متفاوت جوش ي نقطه در ترکیب دو ابن زیرا

 بازده ردنب باال براي. شود می پارانیترواستانیلید تولید سبب غلیظ اسید نیتریك با استانیلید واکنش

 گرمازا واکنش این چون. نمود استفاده اسید نیتریك و اسید سولفوریك از 5 به 3 نسبت از توان می

 نشواک محیط سردکردن با همراه و آهسته بسیار غلیظ نیتریك اسید به استانیلید افزایش باید است،

 .گیرد صورت



 (شدن صابونی آزمایش) صابون تهیه کار گزارش:  عنوان

 : تئوري

 :است زیر صورت به صابون مولكول یك ساختار دانید می

CH3-(CH2)n-COO- +X جامد صابونهاي در X آمونیوم و پتاسیم مایع صابونهاي در و سدیم یون 

 .باشد می

 گروه کربن به( دوست هسته) نوکلئوفیل عنوان به باز هیدروکسید یون ابتدا صابون ي تهیه در

 رزونانس هیبرید صورت به اسید انیون الكل، مولكول یك شدن خارج از پس کرده، حمله کربنیل

 .میگردد پایدار ق،فو

 و( آب در حل قابل غیر و آلی مولكول) چربی صابون تولید براي اولیه مواد. دارد را حالل نقش الكل

 یعنی ، اولیه ي ماده دو بین واکنش اینكه براي. باشند می( است پذیر انحالل آب در که سود مانند) باز

 حل خود در را اولیه ي ماده دو هر که ردک استفاده حالل یك از باید گیرد صورت بهتر باز، و چربی

 قطبی سر یك و هیدروکربنی سر یك داراي C2H5OH مانند الكل زیرا است مفید بسیار الكل. نماید

 و سریعتر دو ان بین واکنش درنتیجه و کرده حل خود در را اولیه ي ماده دو هر تواند می و است

 .گیرد انجام کاملتر

 

 

 



 

 مجدد بلورت

 روش این در.است جامد یك کردن خالص براي سازي خالص هاي روش بهترین از یكی مجدد تبلور

 جسم یك از ناخالصی شدن جدا سبب یا و دیگر یك از اجسام شدن جدا سبب حاللیت در اختالف

 ریكدیگ به منظمی هاي ردیف در و شده جدا محلول از تدریج به ها مولكول مجدد تبلور در.میشود

 با را جامد جسم بلورین ساختمان روش این در. شوند می شناخته شبكه عنوان به که گردند می متصل

 صورت به جسم بلورهاي تا دهند می اجازه سپس و برند می بین از کامل بطور مناسب حالل در انحالل

 .مانند می باقی محلول در معموال ها خالصی نا.شوند تشكیل مجددا بلوري شبكه یك

 :باشد می مرحله چندین شامل مجدد ورتبل

 مناسب حالل انتخاب(5

 آن نزدیك یا جوش نقطه در تخلیص مورد جسم انحالل(2

 نامحلول هاي ناخالصی نمودن جدا براي داغ محلول کردن صاف(3

 است شدن سرد حال در که محلولی از تبلور(0

 هستند شناور آن در که محلولی از بلورها کردن جدا(1

 است آغشته آنها به که محلولی کردن خارج براي بلورها شستشوي(0

 بلورها کردن خشك(۶

 :باشد خصوصیت چندین داراي باید مجدد تبلور براي نیاز مورد حالل



 و نكند حل خود در آزمایشگاه دماي در را نظر مورد جامد جسم که است این حالل ویژگی مهمترین(5

 کند حل خود در جوش نقطه در

 کند حل خود در پایین دماي در ا نكند حل خود در را ناخالصی باال دماي در(2

 باشد نداشته پایینی خیلی جوش نقطه(3

 باشد جسم ذوب نقطه از کمتر حالل جوش نقطه است بهتر(0

 ندهد شیمیایی واکنش نظر مورد جسم یا حالل(1

 مثال.باشد صرفه هب مقرون اقتصادي لحاظ از و بوده برخوردار پایینی بودن سمی درجه از حالل(0

 کنند استفاده دارند را تبلور براي الزم شرایط همگی که کلروفرم و الكل,آب از

 :کنیم می عمل زیر روش به داریم مجدد تبلور براي مناسب حالل انتخاب به نیاز اگر

 آن درون را جامد جسم از(  شكر بلور چند حدود) مقداري و داریم می بر را آزمایش لوله چند ابتدا

 ریزیم می ها لوله از کدام هر در داریم اختیار در که را هایی حالل از لیتر میلی یك سپس.ریزیم می

 بعد مرحله در خیر؟ یا است شده حل حالل در جسم آیا که بینیم می آنگاه دهیم می تكان شدیدا را آنها و

 شده حل حالل در جسم یاآ که کنیم می نگاه باز و دهیم می حرارت جوش نقطه به رسیدن تا را ها لوله

 خود در را جسم آزمایشگاه دماي در که گردیم می حاللی دنبال ما.کنیم می ثبت را نتایج و خیر؟ یا است

 مناسب حالل یك عنوان به آب از معموال.کند حل خود در را جسم بتواند جوش دماي در و نكند حل

 انحالل عمل توان می باشد مجدد تبلور يبرا مناسب حالل عنوان به آب که صورتی در.کنند می استفاده

 سمی گازهاي استنشاق از اجتناب براي صورت این غیر در داد انجام باز فضاي در و بشر یك در را

 .گیرد انجام رفالکس صورت به و مبرد یك از استفاده با یا و بالن یك در باید انحالل عمل

 

 

 :آزمایش شرح



 

 میلی 21 حدود آن به و ریزیم می آن درون را ناخالص یلیداستان گرم یك حدود و برداشته بشر یك

 حل کامل صورت به جسم که صورتی در.آید جوش به تا کكیدهیم حرارت و میكنیم اضافه آب لیتر

 زمان مدت.آید جوش به تا دهیم می حرارت ومجددا نموده اضافه آب لیتر میلی 51 آن به بار هر نشد

 که زمانی تا را حالل افزایش.گردد می تبخیر شده اضافه اللح چون شود طوالنی نبایستی جوشیدن

 به که اجسامی اگر حالل افزودن بار هر از پس البته دهیم می ادامه شود حل جوش دماي در جسم تمام

 حالل لیتر میلی 51 حدود نشدند حل جوش دماي در(  مانند پرز موادي) باشند ناخالص آید می نظر

 مرحله این در کنیم می صاف معمولی صافی کاغذ یك روي داغ صورت به ار آن و ریزیم می تر اضافه

 و گردیده حالل شدن سرد باعث هوا جریان چون گیرد انجام مكش از استفاده با کردن صاف نبایستی

 گامهن به نا تبلور از جلوگیري منظور به اضافه حالل افزایش.میگردند تشكیل هنگام به نا کریستالها

 مالیم طور به مرتبا را بشر کردن صاف حین در مرحله این در است بهتر.باشد یم مرحله این در

 .گردد رسوب تشكیل مانع که است ممكن نیاز مورد مقدار از بیش خیلی حالل افزایش.  دهیم حرارت

 

 تشكیل جسم هاي بلور و شده سرد زمان مرور به تا داده قرار کناري در را(  شده صاف) محلول

 دست به ریزي بلورهاي که شود می باعث چون زد هم به را آن نبایستی محلول شدن ردس هنگام.گردند

 صاف بوخنر قیف روي یا معمولی صافی کاغذ روي را مجموعه این بلورها کامل تشكیل از پس. آید

 با را هستند محلول نا باال دماي در که هایی ناخالصی.بماند باقی صافی کاغذ روي بر جسم تا کرده

 کردن صاف طریق از را هستند محلول پایین دماي در که هایی ناخالصی و داغ هاي محلول دنکر صاف

 .نماییم می جداسازي سرد محلول

 

 میتوان کار این براي.  آورد دست به بلور دیگري مقدار توان می معموال بلورها کردن صاف از پس

 آن حالل از مقداري تا داده حرارت را آن کمی ابتدا یا داد قرار یخ آب حمام در را صافی زیر محلول



 می دست به مرحله این در که بلورهایی.  شود متبلور تا دهیم اجازه سپس و شود تغلیظ و شده خارج

 .نیستند خالص اول مرحله اندازه به آید

 

 جسم کریستالهاي روي را(  آب اینجا در)  سرد حالل از مقداري توان می بلورها شستن منظور به

 .شود خارج بلورها از شستشو حالل تا داد اجازه و ریخته

 

 از را هوا دقیقه چند بلورها تر سریع کردن خشك براي توان می آبی خرطوم از استفاده صورت در

 چند براي و داده قرار ساعت شیشه روي را آنها سپس و داد عبور قیف در موجود بلورهاي درون

 یا و نمود استفاده بلورها کردن خشك براي آون از نتوا می لزوم صورت در. داد قرار هوا در ساعت

 .نمود تسریع را آنها کردن خشك سرعت خال دسیكاتور در بلورها این گذاشتن با

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (درصد ۵۵)  غلیظ اسید سولفوریك ،(  درصد ۶1)  غلیظ اسید نیتریك ، بنزن:  الزم مواد

 

 ریختن صورت در.  کنید کار اسید نیتریك و اسید سولفوریك با هود زیر و دستكش با:   احتیاط

 .بپاشید آن روي جامد کربنات سدیم یا کربنات بی سدیم ، اسید

 

 چشم و بدن پوست با تماس و آن بخارات تنفس از.  است قوي اکسنده یك ، اسید نیتریك:  خطر

 .شود می جدي سوختگیهاي سبب و است وبهالرط جاذب شدیداً ماده یك اسید سولفوریك  کنید اجتناب

 

 :کار روش

 در ، آن به و بریزید غلیظ اسید نیتریك لیتر میلی 1/51 ،(  لیتري میلی 211)  گرد ته بالن یك در

 و آب حمام در را مخلوط.  بیفزایید غلیظ اسید سولفوریك لیتر میلی 1/52 ، آرامی به و همزدن حال

)  کم کم را بنزن لیتر میلی 1/۵ ، رسید سانتیگراد درجه 11 به طمخلو دماي وقتی و دهید قرار یخ

 طول در.  بزنید هم به را مخلوط مداوم طور به و کنید اضافه مخلوط به(  لیتر میلی 2 حدود بار هر

 را مخلوط ، مبرد یك دادن قرار با سپس.  شود بیشتر درجه 11 از نباید واکنش دماي ، بنزن افزودن

 تكان را مخلوط گاهی و کنید(  بازروانی)  رفالکس ، است درجه 01 حدود آن دماي که آبی حمام در

 و بریزید آب لیتر میلی ۵1 در را بالن محتویات آنگاه.  است شده انجام واکنش دقیقه 01 از پس.  دهید

 قرار یآب الیه در و شود می جدا بنزن نیترو الیه از امكان حد تا اسید ترتیب بدین.  بزنید هم خوبی به

 بار هر ، بار سه را آن و بریزید کننده جدا قیف در را بنزن نیترو.  کنید جدا را آبی الیه.  گیرد می



 ۶ کربنات سدیم رقیق محلول لیتر میلی 51 با بار هر ، بار 0 ، آن از پس.  بشویید ، آب لیتر میلی 51 با

.  باشید داشته نظر مد را کننده داج قیف از گاز خروج ، استخراج بار هر در. )  دهید شستشو درصد

 ، کلرید کلسیم بوسیله را اسید فاقد بنزن نیترو.  شود تولید CO2 گاز ، نباید استخراج آخرین در( 

 تقطیر دستگاه کردن سوار با و کنید صاف بالن یك در را آن سپس( .  دقیقه 21 حدود)   کنید خشك

 بنزن نیترو.  است سانتیگراد درجه 251 الی 211 حدود بنزن نیترو جوش دماي.  کنید تقطیر ، خشك

 توجه.  کنید آوري جمع اید آورده دست به قبالً را آن وزن که آزمایش لوله یك در را شده تقطیر

 .است سمی بسیار بنزن نیترو که باشید داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تئوري

 شناسنامه

 کآیوپا گذاري نام

Benzoic acid 

 مولی جرم

 مول بر گرم 522٫52

 (ظاهر)نما

 سفید جامد

 ذوب دماي

 گرادسانتی درجه 522٫0

 جوش دماي

 گرادسانتی درجه 20۵٫2

 چگالی

 (سلسیوس ٔ درجه 51 در) لیتر میلی بر گرم 5٫201۵

 بخار فشار

 



Not available 

pH 

 درصد یك محلول 3٫1

 آب در حاللیت

 سرد آب در محلول کم

 بخار نسبی لیچگا

 (هوا به نسبت) 0٫25

( شودمی دیده سفید) رنگ بی بلوري ترکیب یك ،C7H6O2 (C6H5COOH) اسید، بنزوئیك

 عیفض اسید یك ماده این. باشدمی نیز آروماتیك اسید کربوکسیلیك ترینساده اسید بنزوئیك. است

 ساخت در همچنین شود،می دهاستفا غذایی هاينگهدارنده عنوان به آن هاينمك از. شودمی محسوب

 .شودمی استفاده اسید بنزوئیك از دیگر آلی ترکیبات از بسیاري

 تاریخچه

 از Nostradamus نام به شخصی بار اولین. شد کشف میالدي شانزدهم قرن در اسید بنزوئیك

 نام به شخصی 5۵۶1 سال در. آورد بدست gum benzoin نام به سنتی ايماده خشك تقطیر

Salkowski برد اسید بنزوئیك قارچ ضد خواص به پی نیز. 

 تهیه روشهاي

 تجاري روش

 ] گاز با تولوئن جزئی اکسایش اسید، بنزوئیك ساخت تجاري روشهاي از یكی

 یطمح اصول رعایت و باال بازده با که است نفتنات منگنز یا کبالت کاتالیزور مجاورت در[[ اکسیژن]

 بینیدمی زیر در را مربوطه واکنش تصویر هک شودمی انجام( سبز شیمی) زیستی



 آزمایشگاهی روش

 

 نیست الزم آن به نیاز صورت در نتیجه در است، دسترسی در و قیمت ارزان ٔ  ماده اسید بنزوئیك

 با متناسب و کرده خریداري را آن تجاري ٔ نمونه است کافی فقط و شویم متقبل را آن سنتز زحمت

 هايحالل با حالل دو با مجدد تبلور روش از استفاده اینكار براي که. کنیم سازي خالص را آن کارمان

 هايروش به را آن توانمی صورت هر در ولی. باشدمی مناسب بسیار آب و اتانول

 

 :کرد سنتز نیز زیر

 هیدرولیز با

 یا اسید بنزوئیك توانمی شدید بازي یا و اسیدي هايمحیط در بنزآمید بنزونیتریل، هیدرولیز از

 آورد بدست را آن آنیون

 بنزالدهید از

 که ساخت بنزالدهید از را اسید بنزوئیك تقاطعی ي کانیزارو واکنش از استفاده با توانمی همچنین

 :بینیدمی زیر در را آن به مربوط واکنش

 نیز داغ پرمنگنات پتاسیم محلول حضور در الكل بنزیل اکسایش از توانمی الكلهمچنین بنزیل از

 دي منگنز تا شود فیلتر داغ حالت در محلول باید واکنش از بعد بالفاصله روش این در. کرد دهاستفا

 لتشكی اسید بنزوئیك بلورهاي تا شودمی رها خود حال به محلول سپس و شود جدا شده تشكیل اکسید

 .شود

 مصارف

 صنعتی واحدهاي خوراک عنوان به



 کلرید بنزیل ٔ تهیه براي

 ای فسفر کلرید تري یا فسفر پنتاکلرید یا) کلرید تیونیل واکنش از( C6H5COCl) کلرید بنزیل

 مشتقات از بسیاري توانمی کلرید بنزیل از استفاده با. آیدمی دست به اسید بنزوئیك با( فسژن

 .باشدمی مصنوعی ٔ  دهنده طعم یك که بنزوآت بنزیل جمله از ساخت را اسید بنزوئیك

 فنول ٔ تهیه براي

 بدست 011oC الی 311oC دماي در اکسایش با همراه زدایی کربوکسیل از( C6H5OH) فنول

 فنول. پذیرد انجام هم 211oC در IIکبالت نمك کاتالیزور حضور در تواندمی فرایند این البته. آیدمی

(Phenol )هک باشدمی سیكلوهگزانول به فنول تبدیل آنها مهمترین که دارد، بسیاري هاياستفاده نیز 

 .است نایلون تولید براي ازيسرآغ

 دیگر مواد بسیاري ساخت وبراي

 غذا ٔ نگهدارنده

 E252، E255، E251 هاينام به که دارند مصرف غذا ٔ نگهدارنده عنوان به هایشنمك و اسید بنزوئیك

 سدیم، هاينمك با واکنش یا مستقیم واکنش از هانمك این از کدام هر. شوندمی شناخته E253 و

 باکتریها بعضی و مخمرها قارچها، رشد از اسید بنزوئیك اصل در. شوندمی تهیه کلسیم یا پتاسیم

 سلول جذب اسید بنزوئیك ابتدا در که استاینگونه اسید بنزوئیك اثر ٔ نحوه. کندمی جلوگیري

 طریق از گلوکز ناهوازي تخمیر کند، تغییر کمتر یا 1 به سلولی درون pH اگر شود،می

Phosphofructokinase شودمی آنها نابودي باعث خود این و یابدمی کاهش ٪۵1 میزان به .

. باشدمی 1٫5٪-1٫11٪ بین دارنده نگه عنوان به هایشنمك و اسید بنزوئیك از استفاده معمول مقدار

 در آن ماکسیمم مقادیر که شود استفاده اسید بنزوئیك از باالتري سطوح از باید غذاها بعضی در البته

 با اسید بنزوئیك اینكه بر مبنی دارد وجود هایینگرانی البته. است موجود غذا المللی بین نقوانی

 دراز در ولی) کم بسیار مقادیر و داده واکنش هانوشابه در موجود( C ویتامین) اسید آسكوربیك

 .شودمی تولید بنزن( خطرناک مدت



 دارو

 مو و پوست قارچی هايبیماري درمان براي که است Whitfield پماد از جزئی بنزوئیك اسید

 .شودمی استفاده

 اسید بنزوئیك خطرات

 شود احتراز چشم و پوست با آن تماس از باید پس. است چشم و پوست محرک یك اسید بنزوئیك

 آزمایش شرح

 

 سود 2ml.  مقطر آب  11cc. پتاسیم پرمنگنات 3g برداشته را جانبی ي شاخه فاقد گرد ته بالن یك

 دقیقه 01 مدت به کرده اضافه آن به جوش سنگ گرم چند ریخته آن در را تولوئن  0cc و غلیظ

 دهکر اسیدي سولفوریك اسید با و ریخته بشر یك در را محتوي سپس داده انجام را برگشتی تقطیر

 تا داده قرار ماري بن روي.گردد زایل محلول رنگ تا کرده اضافه جامد سدیم سولفیت آن به سپس و

 سپس.شود متبلور اسیدبنزوئیك و شود سرد تا گذاشته کناري به را بشر سپس شود صفن حجم

 نموده کریستاله مجددا و کرده حل کم مقطر آب با و کرده صاف خال پمپ و بوخنر قیف ي بوسیله

 .آورید دست به را آن مقدار شدن خشك از پس آنگاه

 

 

 

 

 



 از هیدروکسی گروه حذف افتد می اتفاق بخودي خود بطور که آلدولی تراکم در بعدي واکنش

 .میباشد بتا و آلفا اشباعی غیر کربونیل ترکیب ایجاد و( آب حذف) بتا موقعیت

 

 به منجر باشند، داشته حضور محیط در آنها دوي هر یا و متفاوت کتونهاي یا و آلدئیدها مخلوط اگر

 دو خاص حالت در یا متیلن گروه دو داراي کتونهاي مورد در. میشود متنوع تراکمی محصوالت تولید

 به استون بنزال دي باشد 5 به 2 صورت به استون به بنزآلدئید مولی نسبت اگر استون مثل متیل گروه

 .میشود تشكیل استون بنزال جاي

 

 کار روش

 

 را محلول.  بریزید %۵1 اتانول سی سی 21 و %51 سود محلول سی سی 21 سی سی 511 ارلن یك در

 صدم 0) استون سی سی 3 و( کانیزارو و جانبی واکنشهاي از جلوگیري براي) کرده سرد کامال

 51 مدت به. میشود تشكیل بالفاصله زرد رسوب. کنید اضافه بنزآلدئید سی سی ۵ بالفاصله و( مول

 آب کمی با را صافی روي کنید صاف بوخنر قیف توسط سپس و بزنید هم به را واکنش مخلوط دقیقه

 و کنید مجدد تبلور استات اتیل یا و %۵1 اتانل با را رسوب. بشوئید %۵1 اتانل کمی سپس و سرد

 .شود خشك بگذارید

 .کنید حساب را بازده و ذوب نقطه



 (نوکلئوفیلی جانشینی واکنش) بنزن از بنزن نیترو سنتز و تهیه: هدف

 :تئوري

 :بنزن نیترو منو تولید فرآیند

 :باشد می ذیل مراحل از متشكل بنزن نیترو تولید فرآیند

 :عملیاتی شرایط و فنی فرآیند،نكات هاي ویژگی

 نظر در کوچك صنایع مقیاس در و مداوم غیر فرآیند بصورت حاضر طرح نیتراسیون واحد   -5

 می تشكیل را کوچكی کسر اولیه، مواد به انسانی ينیرو هزینه نسبت بنابراین.  است شده گرفته

 رد شده تولید بنزن نیترو اعظم بخش و باشد می آنیلین تولید در بنزن نیترو کاربرد ترین عمده.دهد

 هاي کاربرد به توان می اینكه ضمن.میرود بكار(  آزو) نساجی هاي رنگ تهیه و رنگ صنایع ساخت

.  نمود اشاره دارویی و گرافی فتو الستیك، شیمیایی اولیه ماده نقش در نیز و حالل بعنوان آن

 .شود می استفاده TNT تولوئن نیترو تري براي نظامی صنایع در بنزن نیترو همچنین

 

 ۵۵ نیتریك اسید و درصد ۵۵ سولفوریك اسید از وزنی صحیح مقادیر: مخلوط اسید تهیه   -2

 .شوند می افزوده یكدیگر به آرامی به  شود می کنترل دما حالیكه در درصد

 مورد مقادیر ، نیتراسیون دماي روفیل منحنی گرفتن نظر در با:مخلوط اسید و بنزن واکنش   -3

 به مانده بجا اسید ، واکنش انجام از بعد که.  شوند می راکتور وارد مخلوط اسید و بنزن از نیاز

. شوند می هدایت خام محصول آوري جمع مخزن به MNB حاصله بنزن نیترو و  استخراج دستگاه

 دماي در و.  شود می اضافه ، استخراج دستگاه در مانده جا به اسید به بنزن از دیگر نیاز مورد مقدار



 مخلوط اسید نگهداري اولیه مخزن به شده تصفیه اسید ، استخراج عمل متعاقب. شود می زده هم پایین

 .شوند می هدایت واکنش راکتور در استفاده جهت نیز آمده بدست بنزن نیترو و بنزن

 20 تا 21 ، سولفوریك اسید وزنی درصد 01تا10) اسیدي مخلوط و بنزن بین که است ذکر به الزم

 با اي لوله نوع از که نیتراسیون راکتور وارد( آب درصد 5۵ تا 51 و نیتریك اسید وزنی درصد

 5 حدود فشار و سلسیوس درجه ۶1 تا 01 حدود راکتور دماي. گردد می باشد می هم در جریان

 نیترو شامل راکتور از خروجی مخلوط.  شود می کنترل دقیقه 51 حدود انفعال و فعل زمان و اتمسفر

 آبی فاز.  شود می فرستاده کننده جدا ظرف یك به ناخالصی مقداري و نشده ترکیب اولیه مواد ، بنزن

 مخلوط.  رود می آب با شستشو برج به آلی فاز و شود می داده بازگشت راکتور به تغلیظ از پس

 پایین از. شود می فرستاده آب و بنزن نیترو جداسازي جهت تقطیر برج به برج این باالي از  خروجی

 . شود می عرضه بازار به و تولید درصد 3/۵۵ خلوص با بنزن نیترو برج این

 

 آب با بیشتر یا بار سه و لیاییق آب با بار دو ، آب با بار سه ،  خام بنزن نیترو منو شستشو   -0

 .شود می داده شستشو

 ذخیره تانك در نهایی محصول و شود می جدا خام بنزن نیترو منو از کن خشك در آب: تقطیر   -1

 .شود می انباشته

 یخ و آب/ سولفوریك اسید/ نیتریك اسید/ بنزن: الزم مواد

/ ماري بن حمام/ ست پی/ تشت/ بشر/پوش در/دکانتور قیف/ رابط لوله/ تخلیه ارلن: الزم وسایل

 مدرج استوانه

 

 :آزمایش روش

 



 سولفوریك اسید لیتر میلی 51 تخلیه ارلن درون سپس.  کنیم می سوار را دستگاه شكل مانند ابتدا

 تا دهیم می قرار یخ و آب تشت درون را ارلن و افزایم می آن به را نیتریك اسید تدریج به و ریخته

 می قرار مقطر آب درون ارلن خروجی ي لوله از نیز رابط لوله یك و.برود بین از شده تولید گرماي

 .شوند حل آب در شده تولید گازهاي تا دهیم

 و. کرد استفاده ماسك و دستكش از باید آزمایش هنگام در و باشد می سمی ماده یك بنزن: نكته

 .گیرد انجام هود زیر باید آزمایش

 تخلیه ارلن به سوراخدار درپوش یك با و ریزیم می بنزن لیتر میلی 51 دکانتور قیف درون سپس

 با همزمان و ریزیم می اسیدي مخلوط روي بر را بنزن آرامی به تشت درون سپس. کنیم می متصل

 یخ و آب از را ارلن بنزن شدن تمام از پس.  دهیم می کاهش را محیط دماي ویخ آب در ارلن دادن تكان

 می هم همچنان و سانتیگراد درجه ۶1-01 دماي در دهیم می قرار ماري بن حمام ندرو و کرده خارج

 .زنیم

 و کرده منتقل دکانتور قیف درون به را ارلن محتویات واکنش شدن کامل و ساعت نیم گذشت از پس

 .گردد تشكیل آلی و آبی فاز دو تا. دهیم می قرار حلقه درون

 اسید تا هیم می شستشو را آلی فاز قیف شدید دادن تكان و طرمق آب لیتر میلی 11 کردن اضافه با حال

 .گردند جدا بنزن نیترو از و گشته حل آب در اضافی هاي

 .نماییم می جدا دکانتور قیف توسط را فاز دو حال

 .کنیم می محاسبه را راندمان و گیریم می اندازه مدرج استوانه با را آمده بدست بنزن نیترو حجم

 :واکنش

 :آزمایش محاسبات

 ml=اولیه بنزن حجم

 ml=آمده بدست بنزن نیترو حجم



 : تئوري

 روش این اساس که گردد می اطالق جداسازي تكنیك چندین به که است اصطالحی کروماتوگرافی

 ازاین یكی تجربه ایندر. است( Defferential Migration)اصطالحا یا افتراقی مهاجرت ها

 کار به واسطه فلزات هاي یون از مخلوطی جداسازي منظور به کاغذي کروماتوگرافی روشهایعنی

 این که این از پس یون هر شناسایی که دید خواهید. شود ممكن ها آن شناسایی که طوري به رود می

 . بود خواهد تر راحت خیلی شدند جدا هم هااز یون

 .است نیاز مورد چیز سه تراقیاف مهاجرت روش درهر

 .بیافتد اتفاق سازي جدا که این براي است محلی که باشد داشته وجود مهاجرت محیط یك بایستی(      5

 شدن جدا جهت ها گونه دادن حرکت براي(Driving Force) برنده جلو نیروي یك بایستی(      2

 .باشد داشته وجود مهاجرت محیط طول در

 .باشد داشته وجود(Selection Resistive Force) انتخابی مقاوم نیروي یك تیبایس(      3

 که متحرک فاز در گونه شدن حل تمایل از عبارتست(: Driving Force) متحرک نیروي تعریف

 .شود می نمونه تر سریع پیشروي باعث

 گونه شدن حل تمایل از عبارتست(: Selection Resistive Force)انتخابی مقاوم نیروي تعریف

 .شود می مهاجرت از آن ماندن عقب باعث که فازثابت در

 هاي گونه مالحظه قابل سازي جدا باعث که است انتخابی مقاوم نیروي یعنی اخیر نیروي همین

 .شود می شیمیایی



 ،نیروي شوند قرارداده اي درنقطه مهاجرت محیط یك روي شیمیایی هاي گونه از اگرمخلوط

 نیروي طرفی از. دهد حرکت شروع نقطه از تر دور مكانی به را مخلوط که دارد لتمای جلوبرنده

 هک است انتخابی نظر این از مذکور مقاوم نیروي. دارد ها گونه داشتن نگه عقب به تمایل انتخابی مقاوم

 .کند می کند متفاوت میزانی با هارا گونه از هریك حرکت

 

 Defferential) اصطالح مبداء،اساس از دنش دور جهت در حرکت سرعت در اختالف این

Migration )است. 

 

 کاغذ از نواري مهاجرت محیط.  است کاغذي ،کروماتوگرافی افتراقی مهاجرت روش آزمایش دراین

 که است کاغذ نوار طول در حالل عنوان به مایع از ،جریانی جلوبرنده نیروي. است کروماتوگارفی

 انتخابی مقاوم نیروي درمورد. شود می گفته هم(Mobile Phase) یا متحرک ،فاز مایع حالل این

 داشته وجود کروماتوگرافی درکاغذ انتخابی مقاوم نیروي نوع یك از بیش که رود می احتمال این

 مقدار داراي کاغذ دریافتند که شد شناخته وقتی عمده انتخابی مقاوم نیروهاي از یكی شاید. باشد

 تصور آب از استخرهایی صروت به است ممكن وضع واین چسبیده آن به محكم که است آب زیادي

 از پر هایی مكان با هستند متحرک فاز مسیر طول در حرکت درحال شیمیایی هاي گونهه وقتی. شود

 ساکن یا ثابت فاز این داخل به ها گونه این است ممكن حتی. شوند می مواجه کاغذ به یافته پیوند آب

(Stationary Phase)درفاز گانه جدا گونه هر که زمان از کسري که این نظربه کنند حرکت، 

 واین دارد ومتحرک ساکن فاز دو درهر گونه آن نسبی حاللیت به بستگی کند می سپري ساکن

 ندک می توصیف را انتخابی مقاوم عمل یك مسئله واین دارد شیمیایی گونه ماهیت به بستگی ها حاللیت

 وقتی. کند می حرکت متحرک فاز سرعت معادل سرعتی ،با ستا متحرک درفاز گونه یك وقتی.

 نمونه یك در مختلف شیمیایی هاي گونه بنابراین. ندارد حرکتی چنین این است ساکن درفاز گونه

 .شوند می جدا کنند می حرکت مبدا از شدن ددور درجهت متفاوتی هاي باسرعت که این علت به معین



 

 شیمیایی گونه که ازفاصله ،کسري ومتحرک ساکن فازهاي زا معین زوج یك براي که است واضح

 Rf مقدار که کسر این. بود خواهد ثابت کند می طی متحرک فاز که اي فاصله به یسبت کند می طی

 استفاده مورد کورماتوگرام دو مقایسه منظور به است ،ممكن شود می نامیده نظر مورد گونه

 پیشروي متفاوتی هاي اندازه به کروماتوگرام ردود فازمتحرک است ممكن که هرچند قرارگیرد

 .باشد کرده

 اغلب است شیمیایی هاي گونه سازي جدا براي توانایی ،وسیله کاغذ با کروماتوگرافی که هرچند

 با را کروماتوگرام است الزم اغلب دلیل این به. نیستند رویت قابل کروماتوگرام ري ها گونه

 اثر کنند می تولید رنگین وترکیبات داده واکنش نظر مورد یمیاییش هایی گونه با که واکنشگرهایی

 . دهیم

 تاریخچه

 نیكل یون با اکسیمگلی متیلدي واکنش روسی دانشمند چوگایف میالدي 5۵11 سال در بار اولین براي

 کرد کشف را

 ریعس و واقعی توسعه ولی. نمود استفاده نیكل یون گیرياندازه و شناسایی براي آن از و

 نیز آن علت. شد شروع میالدي 5۵01 سال از تجزیه شیمی در آنها از استفاده و آلی واکنشگرهاي

 .بود صنایع این در جزئی مقادیر تجزیه اهمیت و نوین صنایع گسترش

 دهنده رسوب واکنشگرهاي بنديطبقه

 معدنی دهنده رسوب واکنشگرهاي

 

 معدنی اسیدهاي از عبارتند روندمی بكار فلزي نهايیو دادن رسوب براي آنها محلول که معدنی مواد

 و سولفوریك اسید. آنها محلول نمكهاي یا H2S,H3PO4,H2SO4,HClنظیر قوي یا ضعیف



 یون دادن رسوب براي سولفوریك اسید دهند،می رسوب سولفید صورت به را یونها هیدروژن سولفات

 .شودمی استفاده نقره یون دادن رسوب براي هیدروکلریك اسید و باریم

 صورت به فلزي یونهاي دادن رسوب براي آمونیاک و پتاسیم و سدیم نظیر محلول هیدروکسیدهاي

 دهنده رسوب عامل عنوان به توانمی هم فلزي یونهاي از همچنین. روندمی بكار هیدروکسید

 .کرد استفاده دهندمی محلول کم رسوب آنها با که آنیونهایی

 


