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 السالمة في المختبرات الكيميائية
The Safety in Chemical Laboratory 

         

   Some Laboratory Protocolsقواعد العمل في المختبرات 
تباعهاا يععال مان عمماك وعمال  هناك بعض القواعد العامة لمعمل في المختبرات الكيميائية , وا 

 ويمكن تمخيصها بالنقاط التالية :زمالئك اآلخرين أكثر تنظيمًا ودقة وأمانًا 
النظافة : أنت المسئول عن إزالاة كافاة الماواد الكيميائياة التاي تقاو فاي موقاو عمماك أو   اول  -1

المااوازين أو  عاارات التااازات   ت كااد ماان تنظيااح المكااان الم اادد لعممااك قباال متااادرة المختباار 
   وخطط لعممك المختبري ب يث يتوفر لديك الوقت الكافي لمتنظيح

ال تنقل  اويات المواد الكيميائية إلا  مكاان عمماك ,  ياث أن نقال هاذو ال اوياات يسابب فاي  -2
تاا خير العماال نتيعااة الب ااث عاان المااواد الكيميائيااة المطقااودة , وأفااال طريقااة هااو أخااذ المااادة 
رعااع ال اوياات إلا   المطموبة لالستعمال في زعاعة صتيرة نظيطة إذا كان ساائاًل أو صامبًا وا 

 قعها األصمية في الدواليب أو المخازن الكيميائية  موا
ال تسااارح فاااي صااارح الماااواد الكيميائياااة و ااااول اساااتخدام الكمياااة المناسااابة التاااي ال تزياااد عااان  -3

 اعتااك , وتااذكر أن المااواد الكيميائيااة الطائاااة عاان ال اعااة والتااي ترماا  خارعااًا هااي مصاادر 
  لتموث الهواء والماء إاافة إل  الخسارة المادية 

ال ترعو المواد الكيميائية الطائاة إل  ال اويات األصمية  إن الخط  في هذو ال الة وارد عدًا  -4
وياا تي ماان خااالل إرعاااع المااواد الكيميائيااة الطائاااة إلاا   اويااة أخاارا مختمطااة أو تمااوث المااادة 

  وقاااد الكيميائياااة أثنااااء اساااتخدامها, وقاااد تكاااون الماااادة تموثااات بالمااااء أو بالكيماوياااات األخااارا 
تخاااتمط هاااذو الماااادة ماااو الماااواد األخااارا الموعاااودة عمااا  طاولاااة العمااال مماااا يسااابب فاااي تماااوث 
المصادر الرئيسااي لممااواد الكيميائيااة   ويمكاان تعاااوز هاذو الملااكمة وذلااك بااالتخمص ماان المااواد 

 الطائاة بطريقة عممية مناسبة و سب توعيهات المختصين 
 ويائيااة والساابب الرئيسااي فااي هااذا الت ااذير هااال تاااو أي لاايء داخاال زعاعااات المااواد الكيم -5

السااائل ماان ال اويااة الرئيسااية  Pourتقمياال ا تماليااة التمااوث بمااواد أخاارا  لااذلك يطااال سااكب 
غطاء ال اوية عم  طاولاة العمال المموثاة   وفاي  وإل   اوية أخرا أو ك س زعاعي وال تا

مااو التاادوير وال ت اااول الزعاعااة باابطء  Tip  الااة تطريااء عاازء ماان المااادة الصاامبة  اااول قمااب
 استخدام المالعق فقد تكون مصدر التموث  

 
 

 تحذيرات العمل في المختبرات الكيميائية :
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 اول تطبيق تعميمات السالمة التي تخصك , وكن  ذرًا في عممك ومستعدًا لتطاادي المخااطر    
 وال وادث أن  دثت واتبو اإلرلادات التالية في  الة الطوارئ  

أططئهاااا بسااارعة بالمااااء أو الرمااال أو البطانياااة الخاصاااة باااال رائق إذا كانااات صاااتيرة  ال رائاااق: -1
 واستخدم آلة إططاء ال ريق إذا كانت كبيرة وسوح يتم دراسة ال رائق ال قًا 

المالبااس الم ترقااة : كاان لااعاعًا فااي إخمادهااا وال تاادعها تنتلاار أكثاار واسااتخدم القااوة إلنقاااذ  -2
بطر ه أراًا ولطة ببطانية ال رياق أو إساعافه باالطرق المتاوفرة زميمك في المعمل أو المختبر 

 األخرا  
ال اااروق: لطهاااا بمطافاااة معقماااة إذا كانااات بسااايطة أماااا ال اااروق الكبيااارة ف ااااول تهدئاااة اللاااخص  -3

المتااا ثر وأخطااار أقااارب و ااادة طيباااة  اااااًل   كاااذلك ساااوح ياااتم تنااااول هاااذا الموااااوع فاااي بااااب 
 اإلسعافات األولية  

ذا  صل نزيح  ةول غسمها بالماء وتعقيمها ثم لطها بمطافالعروح:  ا -4 معقم إذا كانت بسيطة وا 
 اول أن تبعد الزعاج المكساور والمموثاات األخارا بممقاط معقام وأااتط بقمااش نظياح عما  

 معقم أما ال روق العسمية ف بمء أقرب و دة طبية عنها  ااًل  ةالعرح ثم لطه بمطاف
: أغسل العمد بكمية وفيرة من المااء أو اساتخدام م ماول بيكربوناات مالمسة المواد الكيميائية  -5

الصوديوم المخطح في  الة التعرض لأل ماض أو م مول  مض الخميك المخطح فاي  الاة 
 التعرض لمقواعد 

دخااول المااواد الكيميائيااة فااي العااين : أغساال العااين عياادًا بكميااة وفياارة ماان الماااء بنااافورة غساال  -6
ح أو فااي را ااة اليااد و اااول اسااتخدام م مااول مخطااح عاادًا ماان  مااض العيااون أو وعاااء نظياا

 البوريك في  الة القواعد وأبمء أقرب و دة طبية  ااًل 
 

 تعميمات عامة حول العمل في معمل الكيمياء العضوية
  General instructions foot work in laboratory    
الطالاب أن يادرس التطاصايل التاماة قبل اللروع في إعراء أية تعربة فاي المعمال يعاب عما   -1

 لمتعربة مو مم ق العزء النظري بها 
يعااب أن يكااون الطالااب عماا  عماام بماااذا يطعاال , وألي ساابب يقااوم بهااذو التعربااة وبالممارسااة  -2

والتماارين يااتعمم الطالااب أمااور كثياارة   أي بنمكانااه التنبااؤ بالماادة الزمنيااة الالزمااة لمتسااخين أو 
 بخير أو التنقية أو االستخالص التقطير أو إرعاع عممية الت

يعااب عماا  الطالااب أن ياانظم وقاات عممااه فااي العماال مااثاًل زماان إعااراء التعربااة كتابااة التقرياار  -3
 الخاص بها , اللروع في إعراء تعارب أخرا  
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يعاب تسااعيل النتاائت لمتعااارب التاي تعااري بالمعمال فااي ماذكرة خاصااة وكاذلك يعااب تسااعيل  -4
 ات التي استخدمت أثناء التعربة أوزان و  عوم المواد وأوزان األدو 

عند االنتهاء من التعربة يعب عم  الطالب أن ي سب كمية المواد الناتعاة ونسابتها المئوياة  -5
الوزنيااة أو ال عميااة ونااوع الناااتت المتكااون , كااذلك يعااب أن يت قااق ماان الخااواص الطبيعيااة 

نقطة التميان إذا الماادة لمناتت مثل ال الة والمون ونقطة االنصهار إذا كانت المادة صمبة أو 
سااائمة وهااذو النتااائت أيًاااا يعااب تسااعيمها عماا  العينااة الم ااارة ثاام تساامم إلاا  المساائول فااي 

 المعمل 

بصورة عامة يبقي الطالب بعض أعزاء العينات بعد التعربة  يث ت طظ في أنابيب زعاعية  -6
 ااير والتااري  صتيرة مكتوب عميها أسم المركب الكيميائي والخاواص الطبيعياة وطريقاة الت

  إذا كاناات المااادة متميعااة أو قابمااة لألكساادة عنااد تعراااها لمهااواء العااوي يعااب  طظهااا فااي 
 أنابيب زعاعية مقطمة عيدًا لها أغطية م كمة 

إن العالمااة الممياازة لعماال الطالااب العيااد تال ااظ دائمااا ماان خااالل مكااان عممااه فمكااان العماال  -7
أثنااء التعرباة وبعادها  أماا األعهازة والمعادات  يعب أن ي طظ دائما نظيطًا عافًا وذلك بمسا ه

 الزعاعية األخرا وغير المطموبة أثناء التعربة يعب نقمها بعيدًا عن مكان العمل 

عمياو األدوات الزعاعياة المساتخدمة بعاد التعرباة يعاب غسامها مبالارة بالمااء والصاابون فاي  -8
ذا تطماااب األمااار يمكااان اساااتخدام  ماااض الكرومياااك إلز  الاااة الماااواد الصااامبة  اااوض التسااايل وا 

عام مان ثناائي كروماات الصاوديوم فاي 5 الالصقة وكبيرة الكمية  وي ار ال مض بنااافة 
مل( تادريعيًا ماو  100مل  ماء وثم يااح  مض الكبريتيك المركز ) 5ك س ي توي عم  

التبريااد   كااذلك لااطح هااذو األدوات الزعاعيااة إذا تطمااب األماار قباال غساامها بواسااطة مااذيب 
 عاوي مثل األستون إلزالة بقايا المواد العاوية 

يعب الاتخمص مان المتبقياات الكيميائياة التالطاة وذلاك إماا بتسامها مبالارة بكمياة كبيارة بالمااء  -9
ميمااة ( أمااا الكميااات الكبياارة والذائبااة فااي الماااء يعااب فااي  ااوض التساايل ) إذا كاناات كميااة ق

واعها في زعاعة خاصة بالنطايات  أما المواد العاوية وكذلك أوراق الترلاي  يعاب أن ال 
 ترم  في أ واض التسيل  

األ مااااض القوياااة وكاااذلك الماااواد المتساااامية والساااامة والخطااارة يعاااب أن ت طاااظ دائماااا فاااي  -11
 عب العمل بها دواليب ) عرات( س ب التازات وي

 
 األدوات واألجهزة المستخدمة في مختبرات الكيمياء العضوية:

 الزجاجيات المعممية:--1
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في معمل الكيمياء العاوية التعريبية العدياد مان األدوات الزعاعياة يطماق عميهاا اسام الزعاعياات 
معرفة بهذو  المعممية, وعم  الطالب الذي يدرس مقرر الكيمياء العاوية التعريبية أن يكون عم 

الزعاعياااات وكيطياااة اساااتخدامها فاااي إعاااداد األعهااازة المختمطاااة التاااي يساااتخدمها فاااي إعاااراء التعاااارب 
ت اات الدراسااة ,وهااذو الزعاعيااات غاليااة الااثمن وماان واعااب الطالااب أن ي ااافظ عميهااا سااميمة وفااي 

مياااء  الااة نظيطااة , وفيمااا يمااي نبااذو مختصاارة عاان الزعاعيااات اللااائعة االسااتعمال فااي معاماال الكي
 العاوية 

 (:Beakersالكؤوس ) -1-1
 مل ,وفي بعض األ يان تكون مدرعة 1000مل إل  10وهذو تصنو ب  عام مختمطة تبدأ من  

                                
 (Bottlesالقوارير)-2-1

وهااذو متعااددة األلااكال واأل عااام يسااتخدم كاال منهااا لتاارض معااين, وبعاااها تكااون مسااتديرة القعاار 
تكااون مسااط ة القعاار, ومنهااا قااوارير كمثريااة اللااكل  والقااوارير اللااائعة االسااتعمال ذات وبعاااها 

الرقااب مثال قاوارير ذات رقبتاين وذات ثاالث رقااب ,  ةرقبة وا دة ولكن يوعد أيااًا قاوارير متعادد
رقبااة طويمااة وأخارا ذات رقبااة قصايرة ,وتنااتت هااذو القاوارير بسااعات مختمطااة  تكماا يوعااد قاوارير ذا

 مل 1000مل إل  50تبدأ من 
 
 (:flasksالدوارق:) -3-1

مل 1000مل إل  5وهذو عبارة عن قوارير مخروطية اللكل وتنتت أياًا ب  عام مختمطة تبدأ من 
لترلاي  ت ات ااتط مانخطض أو أكبر من ذلك ويوعد دوارق بذراع عانبياة تساتخدم فاي أغاراض ا

 وكذلك في أغراض أخرا مثل مصايد التازات وتعرح مثل هذو الدوارق باسم دوارق بوخنر 
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 :Condensers )المكثفات:)-4-1

وغيرهااا وهااي تنقساام  صتساتخدم هااذو المكثطااات فااي تقنيااات التميااان االرتادادي والتقطياار واالسااتخال
طات هوائية ومكثطات مائية واألول  عبارة عن أنبوبة عادياة مان الزعااج أماا الناوع إل  نوعين :مكث

الثاني فكل منها يكون مزدوج العدار ويمر بين العدارين ماء الصنبور ويوعد منها ألكال مختمطة 
 تعرح ب سماء خاصة 

                               
 (funnelsاألقماع:)-5-1

أغراض كثيرة مثل نقل السوائل من وعاء ألخر وكاذلك تساتخدم عناد الترلاي  تستخدم األقماع في 
اااافة سااائل إلاا  خماايط تطاعاال وكااذلك فااي تقنيااة االسااتخالص بالمااذيبات وغيرهااا ,ولااذلك فهااي  وا 

 متعددة األلكال واأل عام أياًا وتعرح ب سماء خاصة مثل:
 

 (Ordinary Funnels)أ(_ األقماع العادية :)
مة في عمميات ترلي  العاذبية ونقل السوائل من وعاء آلخر ومن هذو األقماع وهي تمك المستخد

 ما هو طويل العنق ومنها أقماع قصيرة العنق 
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 (Separatory Funnelsأقماع الفصل :) -)ب( 
وهااذو تكااون كرويااة اللااكل أو أسااطوانية اللااكل وتسااتخدم فااي عمميااات االسااتخالص بالمااذيبات أو 

 ند إاافة سائل أو م مول بالتدريت إل  خميط التطاعل ع

                                  
 (Buchner  Funnelsأقماع بوخنر:) -)ج( 

وتصاانو هاااذو األقمااااع مااان الصااايني وهاااي مختمطااة األ عاااام وتساااتخدم فاااي أغاااراض الترلاااي  ت ااات 
 عم أو أكثر 2فية اتط منخطض وخاصة عندما تكون المادة الصمبة المراد ترلي ها كا

                               
 (Hirsch  Funnelsأقماع هرش:) -)د(

وتستخدم لنطس األغراض التي تستخدم فيها أقماع باوخنر ولكان عنادما تكاون كمياة الماادة الصامبة 
 عم أو أقل كما   0.5المراد ترلي ها قميمة 
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 (Cylindersمخابير:)-6-1
وهااذو تكااون أسااطوانية اللااكل وتكااون مدرعااة ماان الخااارج وتسااتخدم فااي قياااس أ عااام معينااة ماان 

 مل 1000مل إل   10السوائل وتنتت ب  عام مختمطة تبدأ من 

                   
 (Measuring Flasksقوارير حجميه ) -7-1

وتسااتخدم هااذو القااوارير عنااد وهااذو قااوارير مخروطيااة اللااكل وذات عنااق طوياال يوعااد عميااه عالمااة 
مااال  تااا  5ت ااااير م اليااال ذات أ عاااام وتركيااازات معيناااة وهاااي تناااتت ب  عاااام مختمطاااة تبااادأ مااان 

 مل   1111

                                 
 (Drying tubesأنابيب التجفيف:) -8-1

بالعهاااز وهاذو عباارة عان أنابياب مختمطااة األلاكال وهاي تماأل عاادة بمااواد ماصاة لمرطوباة وتوصال 
الااذي يعااري فيااه التطاعاال وذلااك لمنااو وصااول بخااار الماااء ماان العااو الم اايط بالعهاااز إلاا  خماايط 

 التطاعل 
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 الزجاجيات المعممية ذات الوصالت المصنفرة: -2-2
واألقماااع البدايااة كاناات الزعاعيااات المعمميااة السااابقة الااذكر مثاال القااوارير والاادوارق والمكثطااات فييي 

وأنابيااب التعطيااح توصاال مااو بعاااها عنااد اسااتخدامها إلعااداد األعهاازة المختمطااة بواسااطة وصااالت 
( , 2-9مطاطية أو سدادات من الطمين كما يتا  في عهاز التقطير البسيط الموا  في لاكل )

ماان الزعاااج مصاانطر وذات أبعاااد  ةأمااا اآلن فتنااتت هااذو الزعاعيااات ب يااث تكااون نهاياتهااا مصاانوع
ويواااو قطاار وطااول قطعااة التوصاايل  $إلاا  هااذا النااوع ماان الزعاعيااات بالعالمااة  رسااية ويلاااقيا

    الاا  والاارقم عماا  يمااين 14/20,20/34, 12/18المصاانطرة باارقمين بينهمااا خااط مسااتقيم هكااذا 
 الخط يلير إل  الطول والرقم الذي عم  اليسار يلير إل  القطر وكالهما بالمميمتر 

                      
 أمثمة لبعض الزجاجيات  المعممية ذات وصالت مصنفرة :                

ويمكن توصيل هذو الزعاعياات ماو بعااها بادون ال اعاة إلا  وصاالت مطاطياة أو فمينياة بلارط 
 استخدام زعاعيات لها نطس المقاييس  

 
 تنظيف وتجفيف الزجاجيات المعممية: -2-3

الزعاعياااة المساااتعممة , لاااذلك فمااان واعاااب الطالاااب أن  يعتماااد نعااااح التعرباااة عمااا  نظافاااة األدوات
ي اااتطظ دائماااًا بالزعاعياااات التاااي يساااتخدمها فاااي  الاااة نظيطاااة وعافاااة , وأن يباااادر عمااا  الطاااور بعاااد 
االنتهاء من التعربة بتنظيح الزعاعيات التي استعممها وال يؤعل غسيمها وتنظيطها لياوم آخار ألن 

 سهل تنظيطها مبالرة ولكن عندما تترك لطترة يصعب إزالتها كثيرًا من المواد الصمتية أو الزفتية ي
وإلزالااة المااواد المزعااة أو الزفتيااة التاااي فااي الوعاااء الااذي أعااري فياااه التطاعاال يمكاان اسااتخدام باااودرة 
ذا تخمطاات بقايااا ماان هااذو المااواد يمكاان إزالتهااا باسااتخدام قمياال ماان  تنظيااح وفرلاااة وماااء ساااخن ,وا 

مل( يااااث أن هااااذو السااااوائل تااااذيب معظاااام المااااواد 5-10أسااااتات )ماااال( أو ايثاياااال 5-10األسااااتون )
الصمتية والزفتية , وبعد ذلك يتسل اإلناء بم مول منظح وتلطح بالماء ثم تعمق عم  المصطاة 
ذا لزم األمر بتعطيح الزعاعيات بسارعة فنناه يمكان لاططها بقميال  أو تواو في فرن التعطيح , وا 

 إمرار تيار من الهواء العاح لتبخير بقايا المذيب مل( ثم 5-10من األستون أو الميثانول )
 آليات تقميب خميط التفاعل: -2-4
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كثيااار مااان التطااااعالت العااااوية ن تااااج إلعرائهاااا تقمياااب خمااايط التطاعااال باساااتمرار  تااا  ياااتم مااازج 
 نالمتطاااعالت خاصااة عناادما يكااون خماايط التطاعاال غياار متعااانس ,وأبسااط طاارق التقميااب عبااارة عاا

بااه خماايط التطاعاال فااي  ركااة دائريااة ب يااث نععاال خماايط التطاعاال يمااح داخاال  ت ريااك الوعاااء الااذي
دقائق , وتساتخدم  5هذا الت ريك الدائري عم  فترات مثاًل بعد كل  ءالوعاء كالدوامة ,ويمكن إعرا

هااذو الطريقااة إذا كااان العهاااز الااذي يعااري فيااه التطاعاال بساايط التركيااب مثاال دورق مخروطاااي أو 
قااارورة مثباات فوقهااا مكثااح راد , أمااا إذا كااان عهاااز التطاعاال يتكااون عاادة أعاازاء فاانن هااذو الطريقااة 

يكااانيكي أو لمتقميااب تكااون غياار نافعااة وفااي مثاال هااذو ال اااالت يعااب أن نسااتخدم إمااا الم ااراك الم
 الم راك المتناطيسي 

 (Mechanical Stirrerالمحراك الميكانيكي:) -2-4-1
 عبارة عن قايب زعاعي أو معدني يوعد في نهايته قطعة من التطمون أو  مقة أو  مقتين من 

الزعاج ويثبت طرفه اآلخر بموتور كهربائي يمكان الات كم فاي سارعته وعناد تلاتيل الموتاور يادور 
 ب خميط التطاعل الم راك ويقم

 (Magnetic Stirrerالمحراك المغناطيسي) -2-4-2
يتكون هذا الم راك أساسًا من متناطيس كبيار يادور بسارعات مختمطاة يمكان الات كم فيهاا بواساطة 
موتور كهربائي والقايب المتناطيسي ينتت ب طوال مختمطة ويكون عادة متط  بطبقة من التطمون 

ويواااااااو هااااااذا القااااااايب داخاااااال اإلناااااااء  )القااااااارورة أو الاااااادورق أو الااااااذي ال يتاااااا ثر بالكيماويااااااات  
الك س(الذي به خمايط التطاعال ثام يوااو اإلنااء فاوق المتنااطيس الكهرباائي وعناد تلاتيل الموتاور 
يدور المتناطيس وفي ال ال يدور معه القايب المتناطيسي داخل اإلناء ويؤدي ذلك إلا  تقمياب 

اآلالت المتناطيسااية ب يااث تكاااون ماازودة بمصاادر  اااراري خماايط التطاعاال باسااتمرار   وتناااتت هااذو 
 يمكن استخدامه في تسخين خميط التطاعل أثناء تقميبه  

                    

 أجهزة وطرق التسخين :  -2-5
كثير من التطاعالت العاوية يتم إعراؤها عن طريق تسخين خميط المتطاعالت ألن معادلها يكاون 

فاااة  كاااذلك يمااازم إلعاااراء عممياااات التقطيااار ب نواعاااه المختمطاااة تساااخين بطيئاااًا عناااد درعاااة  ااارارة التر 
المااذيب المااراد تقطياارو ,كااذلك يماازم لم صااول عماا  مركااب فااي م مااول مااا تبخياار المااذيب إمااا ت اات 
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الااااتط العاااادي أو ت ااات ااااتط مااانخطض    وآلياااات التساااخين المساااتخدمة فاااي معامااال الكيميااااء 
يتوقح عادة عم  نوع السائل المستخدم كمذيب  لترض معين مالعاوية متنوعة وكل منها يستخد

 لممتطاعالت أو السائل المراد تبخيرو أو تقطير ,وأهم آليات التسخين مايمي:
 
 (Bunsen Burnerمصباح بنزن ) -2-5-1

ويوعد هذا المصباح في عميو المعامل الكيميائية ويعتبار أبساط وأرخاص آلياات التساخين , ولكان 
فمثاًل يعب عدم استعماله عم  اإلطالق لتساخين أياة ساوائل ممتهباة يعب ال رص عند استخدامه 

)أي قابمة لاللتعال( مثل األيثر أو األيثرالبترولي أو البنزين أو األيثانول وغيرها  ويمكن استخدام 
مصااباح بناازن فااي تسااخين الم الياال المائيااة التااي ت تااوي عماا  مااواد غياار ممتهبااة ,أو فااي تسااخين 

 م  سوائل ذات نقاط غميان عالية  األوعية التي ت توي ع
ويعب مراعاة عدم تسخين الوعاء بمصباح بنزن مبالرة ولكن يعب واو لبكة سمك باين المهاب 
ذا لام تتاوفر هاذو اللابكة فيعاب تساخين الوعااء عان طرياق ت رياك المصاباح أساطمه  وباين الوعااء وا 

ياو أعزائاه, ألناه إذا تارك في  ركة دائرية بطيئة  ت  يكون معدل تسخين الوعاء متسااو  عما  عم
المصباح أسطل الوعاء بدون لبكة فنن النقطة التي يكون عميها المهب مركزًا ترتطاو درعاة  رارتهاا 

  زأكثر من بقية أعزاء العهاز وبالتالي ي دث أن ينلرخ الزعاج و ينكسر العها

                             
 (Steam Bathحمام البخار:) -2-5-2

ال مام عادة مان وعااء مان الصامب باه لولاب يساخن كهربائياًا ويتكاون غطااؤو مان عادد  يتكون هذا
ماان ال مقااات المعدنيااة يمكاان ناازع بعاااها ب يااث تكااون الطت ااة عماا  قاادر  عاام الوعاااء المسااتخدم  
وعند توصيل ال مام بالكهرباء يساخن المولاب وياؤدي إلا  غمياان المااء داخال ال ماام وياتم بالتاالي 

اعاال بواسااطة بخااار الماااء الااذي يتمااي فااي ال مااام   وبعااض المعاماال المتقدمااة تسااخين خماايط التط
 تكون مزودة عادة بمواسير بها بخار ساخن يمكن توصيمه مبالرة بال مام  
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 ( Heating Mantleبالطوالتسخين الكهربائي :) -2-5-3

ممطاااوح مااان األليااااح الزعاعياااة  وتصااانو هاااذو البالطاااي مااان زعااااج منساااوج وتكاااون مااازودة بمولاااب
المصنوع منها البالطو ال راري ويمكن تسخينه كهربائياًا والات كم فاي درعاة  رارتاه بواساطة م اول 
 وتصاانو هااذو البالطااي فااي ألااكال مختمطااة تناسااب األوعيااة المختمطااة التااي تعااري فيهااا التطاااعالت 

طاااي ال رارياااة فاااي عمياااو والناااوع اللاااائو مااان هاااذو البالطاااي هاااو البااااطو المواااا   وتساااتخدم البال
 أغراض التسخين وهي م مونة االستعمال 

                            
 (Hot plateالقرص الساخن :) -2-5-4

وهااذا عبااارة عاان قاارص معاادني يااتم تسااخينه بواسااطة لولااب ممطااوح كهربااائي يوعااد أسااطمه ويمكاان 
العهااز  ويعاب عادم اساتخدام الت كم في درعاة  رارتاه بمتيار المقاوماة الكهربياة يوعاد عما  وعاه 

القاارص الساااخن لتسااخين سااوائل ممتهبااة وهااي مواااوعة فااي أوعيااة غياارو متطاااة ألن أبخاارة تمااك 
 السوائل تلتتل عند مالمستها لسط  القرص الساخن  
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 التجربة االولى 
 قٌاس درجة االنصهار

Determination of Melting Point 

 
 تعرٌف درجة االنصهار

هً الدرجة الحرارٌة التً تتحول فٌها المادة من الحالة الصلبة الى     
الحالة السائلة . أو هً الدرجة الحرارٌة التً تصبح عندها المادة الصلبة 
فً حالة توازن مع سائلها . أو هً درجة الحرارة التً ٌكون فٌها للدقائق 

وة التً تمسكها معا فً البلورة .وٌتم ما ٌكفً من الطاقة للتغلب على الق
 غالبا استخدام حمام زٌتً بدل المائً فً الكٌمٌاء العضوٌة .

 
 العوامل المؤثرة على درجة االنصهار :

 الوزن الجزٌئً للمركب  -1
 طبٌعة المركب العضوي  -2
 تناسق الجزٌئات  -3
 نقاوة المركب  -4
 

 : صفات الحمام الزٌتً
 

 م(1 111م( اعلى من الماء ) 1 311درجة غلٌانه عالٌة )  -1
 ال ٌحرر أبخرة سامة )أبخرته غٌر سامة( -2
له كثافة أعلى من الماء مما ٌساعد على اٌصال الحرارة الى  -3

 المواد بشكل هادئ ومتجانس .
 شفاف ٌمكن الرؤٌا من خالله . -4
 ال ٌتجزأ أو ٌتفكك  -5
 

 طرٌقة العمل :
حضٌر االنبوبة الشعرٌة وذلك بلحم )غلق( احد أطرافها ٌتم ت -1

 وذلك بتسخٌنها باستخدام مصباح بنزن وبحركة اسطوانٌة .
تسحق بلورات المادة العضوٌة بحٌث تكون بشكل دقائق  -2

صغٌرة جدا )مسحوق( وتمأل االنبوبة الشعرٌة بالنموذج بوضع 
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المادة نهاٌتها المفتوح فً كمٌة صغٌرة منه ومحاولة إدخال 
العضوٌة بضربات خفٌفة ثم تقلب االنبوبة بصورة عمودٌة 

 وتضرب نهاٌتها المغلقة على سطح منضدة العمل .
تربط االنبوبة الشعرٌة بصورة عمودٌة على ساق المحرار  -3

بواسطة حلقة مطاطٌة بحٌث تكون المادة المراد تعٌٌن درجة 
 انصهارها بموازاة بصلة المحرار .

 مل الى نصفه بزٌت بارافٌن . 51غٌر سعة ٌمأل بٌكر ص -4
( ٌسخن البارافٌن 1ٌتم ربط الجهاز كما مبٌن فً الشكل ) -5

بصورة تدرٌجٌة على لهب واطئ بحٌث ٌالحظ ارتفاع درجة 
الحرارة بالتدرٌج مع مراعاة استمرار تحرٌك الحمام الزٌتً 

 باستعمال المحرك الزجاجً.
رار وتسجل درجة ٌراقب النموذج ودرجة حرارة المح -6

الحرارة التً تبدأ عندها المادة باالنصهار ) تدعى هذه الدرجة 
بداٌة االنصهار( وتسجل درجة الحرارة التً ٌتم فٌها االنصهار 

 كلٌا ) تدعى نهاٌة االنصهار(.
 أعد التجربة مع مالحظة ما ٌلً : -7
تبرٌد الحمام الزٌتً الى درجة حرارة المختبر وذلك بوضعه  -أ

 حمام مائً  داخل
 إعادة الخطوة االولى والثانٌة  -ب

 ( وٌقصد بالمدى بداٌة ونهاٌة 2المدى المسموح به هو )
 انصهار المادة .
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  الثانٌةالتجربة 
 الغلٌانقٌاس درجة 

Determination of Boiling Point 

 
 تعرٌف درجة الغلٌان :

الضغط الجوي ) الضغط  هً الدرجة التً ٌتساوى فٌها ضغط بخار السائل مع
 الخارجً المسلط( .

 

 : الغلٌانالعوامل المؤثرة على درجة 
 الوزن الجزٌئً للسائل  -1
 طبٌعة المركب العضوي  -2
 الضغط الخارجً   -3
 نقاوة المركب  -4
 

 طرٌقة العمل :
 ٌتم تحضٌر االنبوبة الشعرٌة كما فً التجربة االولى . -1
تمأل انبوبة الغلٌان )وهً عبارة عن انبوبة اختبار صغٌرة من نوع  -2

باٌركس ( بكمٌة صغٌرة من النموذج السائل وتنكس داخلها انبوبة شعرٌة 
بصورة عمودٌة وبالعكس ) ٌكون طرفها المغلق الى االعلى وفتحتها الى 

 (االسفل مغمورة داخل النموذج السائل 
بصورة عمودٌة على ساق المحرار بواسطة تربط انبوبة الغلٌان هذه  -3

 حلقة مطاطٌة بحٌث ٌكون قعرها بموازاة بصلة المحرار.
 تعاد هاتان النقطتان كما فً التجربة االولى . -5,  4
ٌراقب النموذج ودرجة حرارة المحرار وتسجل درجة الحرارة التً  -6

عى هذه الدرجة تبدأ عندها المادة السائلة بالدخول الى االنبوبة الشعرٌة )تد
 درجة غلٌان(.

 أعد التجربة مع مراعاة ما ٌلً: -7
  تبرٌد الحمام الزٌتً الى درجة حرارة المختبر وذلك بوضعه داخل

 حمام مائً .

 .إعادة الخطوة االولى والثانٌة 
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 التجربة الثالثة 

 التسامً 

Sublimation 

 

ال الة  ت ول المادة منيعتبر من العمميات المهمة لتنقية المواد الصمبة إذ ت التسامي
لطور  ي دث في التسامي تتير .بال الة السائمة دون المرور ال الة التازية إل  الصمبة
 .المادة مخطط طور في يةالنقطة الثالث والذي ي دث عند درعات  رارة واتوط أقل من  المادة

( : هي النقطة أو الدرجة الحرارية التي تكون فيها الحاالت  Triple pointالنقطة الثالثية )
 كما في الشكل  والسائمة والصمبة( في اتزان ثابت . الثالثة لنفس المادة )البخارية

ثالث  االت مختمطة  والمركبات الكيميائية العناصر تمتمك معظم الاتوط النظامية عند
مختمطة, تكون ال الة السائمة هي المر مة الوسط بين ال الة الصمبة وال الة  درعات  رارة عند

التازية  لكن بعض العناصر والمواد تتعاوز ال الة السائمة عند الت ول من صمب إل  غاز  
التسامي, والاتط كذلك باتط  تسم  درعة ال رارة التي ي دث عندها هذا الت ول بدرعة  رارة

 .نقطة التسامي التسامي, ويلار إل  كميهما بمصطم 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 شروط التسامي :
 أن تمتمك المادة النقطة الثالثية   -1

 أن يكون التسخين هادئ عدا  ت  نامن ت ول مبالر من ال الة الصمبة ال  البخارية  -2

 :طريقة العمل 
اللائبة )النطثالين + الرمل ( وتواو في بيكر نظيح وعاح غم ( من المادة  5 5يوزن ) – 1
يتط  البيكر بزعاعة ساعة ) تسد الطت ة الموعودة في البيكر ,  ت  ال ي صل خسارة في ثم 

 الوزن نتيعة خروج البخار ال  العو( 

 تواو قطو صتيرة من الثمت عم  زعاعة الساعة  لماذا ؟ – 2

  ماذا سيال ظ ؟ يسخن الدورق بواسطة مصباح بنزن -3

تعمو بمورات النطثالين بلكل رقائق خطيطة الوزن وي سب وزنها , ثم يستخرج النسبة المئوية  -4
 الوزنية  يث ان :

 

النسبة المئوية الوزنية = 
وزن المادة  النقية

 وزن المادة اللائبة  النموذج 
 × 155 

 
 

 مالحظات :

 عند جمع البلوراث ٌجب منع اي تٍار هواء 

  تجمع البلوراث على ورقت موزنت سابقا وكبٍرة الحجم 

  ًتنسل البلوراث بوساطت محرك زجاج 
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  الرابعةالتجربة 

  اعادة البلورة

Recrystallization 
 أهداف التجربة :-

تعتبر عممية البمورة إعادة البمورة  من أفال الطرق المستخدمة في تنقية المواد الكيميائياة الصامبة 
اسااتقرار وأسااهل تااداواًل ماان السااوائل والزيااوت إذ يمكاان  تنقيتهااا وتلخيصااها بسااهولة   وهااي أكثاار 

ف هميااة تنقيااة وبمااورة المااواد الكيميائيااة ياا تي بعااد ت ااايرها ماان موادهااا األوليااة فااي المختباارات أو 
 استخالصها وفصمها من المصادر الطبيعية النباتية أو ال يوانية 

 الخمفية النظرية:-2
مركبات العاوية الصمبة في المختبرات فانن النااتت معظام  االتاه يكاون غيار نقاي عند ت اير ال

ومصاا وبًا بناااواتت ثانويااة أخااارا أو لااوائب بنساااب مئوياااة تختمااح وظاااروح التعربااة  ولتنقياااة هاااذو 
عاادة البمااورة تعتبار مان أفااال الطارق المتبعاة لهااذا التارض   ف  ااد  المركباات فانن عمميااة البماورة وا 

المهمة في عممية البمورة هو اختيار المذيب المناسب والذي يعب أن تتوفر فيه اللروط األساسية 
 اللروط التالية:

 الماادة الصامبة العااوية فاي هاذا الماذيب عالياة عما  السااخن )فاي درعاات  ةأن تكون ذوبا نيا
 ال رارة العالية ( وائيمة عم  البارد 

  تااا  ياااتم فصااامها والاااتخمص منهاااا أن تكاااون اللاااوائب قابماااة لماااذوبان فاااي الماااذيب عمااا  الباااارد 
بخطوة الترلي  األخيرة, أو ال تذوب نهائيًا فيه  ت  بعد التسخين وبذلك يتم فصمها بالترلاي  

 األول أي بعد تسخين المادة مو المذيب في الخطوة األول  

  أن يكااون المااذيب متوسااط أو سااريو التطاااير  تاا  يااتم تعطيااح البمااورات بسااهولة لتعيااين درعااة
  انصهارها 

  )أن يكون المذيب غير سام لديد االلتعال )قدر اإلمكان 

فاختياار الماذيب المناسااب فاي عمميااة البماورة يتوقااح عما  تركياب المركااب وياتم عماا  أسااس قاعاادة 
الذوبانياااااة المعروفاااااة ) اللااااابيه ياااااذيب لااااابيهه( والمركباااااات القطبياااااة التاااااي ت تاااااوي عمااااا  معااااااميو 

كربوكسيمية فننها تذوب في الماء والك والت وذلاك  هيدروكسيل أو كربونيل أو أمينات أو أ ماض
و عن طريق تكاوين رواباط هيدروعينياة ماو الماذيب بينماا المركباات التاي ال ت تاوي عما  معااميو 
قطبياااة فننهاااا أكثااار ذوباناااًا فاااي اإليثااار البترولاااي والبنااازين وربااااعي كمورياااد الكرباااون و الدايوكساااان , 

ثاال األساايتون الااذي يااذيب النااوعين ماان المركبااات وهناااك مااذيبات أخاارا لهااا خصااائص ملااتركة م
( الختيار المذيب المناساب  وفاي  الاة وعاود أكثار مان مركاب وا اد مطماوب مان 4 أنظرالعدول )
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( وذلاك بنذاباة Fractional  Crystallizationالنااتت الخاام , فنناه يعاب عمال البماورة العزئياة )
اع   وفاي هاذو ال الاة فانن الم ماول النااتت الناتت الخام في مذيب مناسب وغمياه  تا  درعاة اإللاب

سيكون ملبعًا ب  د المركبات وغيار ملابو بالمركاب اآلخار , يبارد الم ماول تادريعيان  تا  ينطصال 
المركب األول بلكل بمورات نقية ثم يطصل بالترلي  , أما الرال  المتبقي فيتم   ت  يتبخر عزء 

 صل بصورة نقية بالتبريد البطيء  من المذيب ويصب  ملبعًا أل د مكوناته الذي ينط
تكاارر العمميااة عاادة ماارات فااي كاال ماارة تختباار نقاااوة البمااورات المنطصاامة وذلااك بواسااطة تعيااين نقاااط 
انصهارها , وقد ت تاج العممية إل  إعادة بمورة  تا  ن صال عما  مركباات عالياة النقااوة   فهنااك 

ختمطة ومتقارباة فاي سارعة انطصاالها بعض الت ايرات العاوية تنتت ملتقات لها ألكال بمورية م
وبمورتها وفي هذو ال الاة يطاال التبرياد البطايء عادًا لكاي يعطاي فرصاة كافياة لمبماورات كاي تنماو 
وتكباار بصااورة عياادة  تاا  يمكاان تمييزهااا إمااا بااالعين المعااردة أو بواسااطة المعهاار وهناااك ا تمااال 

ماض الطرطرياك المكوناة مان ناوعين فصمها بواسطة اإلبرة وهذا ما تم فعاًل في فصل أناداد مما   
  1848مختمطين من البمورات بواسطة العدسة والممقط من قبل العالم )باستور( عام 

 ( المذيبات المقترحة لعممية البمورة:4جدول )

 مالحظة: كمما اتجه السهم إلى أسفل كمما زادت القطبية. **
فعمميااة انطصااال البمااورات ماان الم الياال قااد تتاا خر فااي بعااض األ يااان وقااد ال تااتم نهائيااًا وفااي هااذو 

 ال الة تتبو إ دا الطرق التالية :
 -  يعب عمل ا تكاك مابين عدران الدورق الذي ي توي عم  الم مول مو قايب زعاعي أو

 معدني 

 -  إاافة عدة بمورات من المركب النقي إن كان متيسرًا 

 **القطبية المذيب المناسب أصناف المركبات
 الهيدروكربونات

 اإليثرات
 الهاليدات

 مركبات الكربونيل
الك والت 
 واأل ماض
األ ماض 
 السمطونية

 األمالح العاوية

 البنتان,الهكسان, التموين
 اإليثراألثيم ,البترول اإليثيري
 الكمورفورم,ثنائىكموروالميثان
 خالت األيثيل, األسيتون

 الك ول األسيتون
 الماء
 الماء
 

مركبات غير قطبية)غيرم بة 
 لمماء(

 
 
 
 
 

 مركبات قطبية )م بة لمماء(



 

19 

 -  إاافة مذيب آخر قابل لالمتزاج مو المذيب األول وأقل تاذويباً لممركاب المطماوب والتعكيار
الناااتت فااي البدايااة يمكاان إزالتااه بااالرج , يسااتمر بناااافة المااذيب ويسااخن الم مااول  تاا  يتكااون 

خاارا  ولهااا بلااكل بمااوري أثنااًا التبريااد البطاايء تعكياار ثاباات يعماال كنااواة لتعميااو العزيئااات األ
لممزيت   فال االت التي يت ول فيها المركب الصمب إل  سائل زيتي داخل الم مول في درعة 
 ااارارة الترفاااة يست سااان التبرياااد فاااي  ماااام ثمعاااي ماااو االساااتمرار فاااي  اااك عااادار الااادورق الاااذي 

ت التاي يصاعب فيهاا اختياار ي تويها بقايب زعااعي أو معادني كماا ذكرناا أعاالو  إن ال ااال
مااذيب مناسااب لااذوبان المركبااات العاااوية الصاامبة يست ساان فيهااا اسااتخدام مااذيبات أعماا  فااي 
السمسااامة الكربونياااة  ياااث أن ارتطااااع درعاااات غميانهاااا قاااد يسااااعد عمااا  الاااذوبان ولاااذلك يساااتبدل 

الت العالياة فاي البنزين بالتموين أو الزايمين في إذاباة المركباات غيار القطبياة أو تساتخدم الك او 
إذاباة المركباات القطبياة باداًل مان الك اول اإليثيماي , وقاد يساتخدم البيريادين و ماض الطورمياك 

 النيترو بنزين في  االت أخرا  
 إعادة البمورة: -2-2

يتم اختبار المذيب المناسب المذيب المناسب الذي ال يتطاعل مو المادة الصمبة المراد تنقيتهاا 
رعة  ارارة مرتطعاة وال ياذيبها عناد درعاات ال ارارة العادياة , وباذلك تترساب والذي يذيبها عند د

الماااادة عنااادما يبااارد الم ماااول   وغالباااًا ماااا يساااتخدم الط ااام النبااااتي أثنااااء عممياااة البماااورة ليمتاااز 
 اللوائب الممونة 

 تجربة ) بمورة حمض بنزويك (:
مال   بعاد  111ساعته  Conical flaskعم من  مض بنزويك , وااعه فاي دورق مخروطاي 1.5زن  والي 
وقماايالم ماان الط اام النباااتي وخرزتااا غميااان , ثاام سااخن الاادورق  تاا  غميااان الماااء  ماال ماااء مقطاار 35ذلااك أاااح 

باستخدام موقد بنزين مو ت ريك الدورق  ت  ذوبان ال مض   رل  الم مول الساخن لماتخمص مان الط ام النبااتي 
ورقة ترلي  ذات طيات في قمو ترلي  مو مال ظة اإلسراع بعممياة وأية لوائب أخرا غير ذائبة وذلك باستخدام 

الترلي  هذو  ت  ال يترسب أي من بمورات ال مض عم  ورقة الترلي  ولتطادي ذلك يساتخدم قماو ترلاي  سااخن 
  دع الرال  يبرد  ت  تنطصل بمورات ال مض ) يمكن استخدام  مام ثمعي لنت كد من أن عميو بمورات ال مض 

مت من المذيب(  بعد ذلك رل  بمورات ال مض باستخدام قمو بوخنر يواو في قمو بوخنر ورقة ترلاي  قد انطص
لها نطس مسا ة قاع القمو ثم تمصق في القاع باستخدام قميل من المذيب المستخدم لمبمورة   خاذ بماورات ال ماض 

ي توي عم  مادة معططاة لممااء واعها في عطنه وعططها بواعها في غرفة س ب التازات لمدة يوم أو في معطح 
مثل كموريد الكالسيوم   بعاد ذلاك قاس درعاة انصاهار ال ماض النقاي وقارنهاا بدرعاة انصاهار ال ماض قبال البماورة 
)كمما ازدادت اللوائب كمماا انخطاات درعاة االنصاهار( وكاذلك عاين وزن بماورات ال ماض النقياة وا ساب النسابة 

 المئوية لملوائب الموعودة في ال مض 
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  الخامسةالتجربة 

  االستخالص 

Extraction 

, والتي يستخدم عمميات الطصل في الكيمياء هي عممية كيميائية من الستخالصا
الذي يمكن أن يكون في  المستخِمص أو عامل استخالص فيها ما يسم  باسم

, بنعراء عممية فصل  ال الة التازية أو السائمة أو الصمبة أو ال الة فوق ال رعة
و  يسم  ناتت عممية االستخالص  )مزيت انتقائية لمكّون أو أكثر امن

  خالصة وأ يانًا باالسم اللائو المستخَمص باسم
 

 نواع طرق االستخالص :ا
ال د    KD  يمكن ان يكون االستخالص بسيط بلرط ان يكون معامل االنتلار

او اكثر (بينما لممكونة االخرا بلكل قميل )  10 المكونات بلكل معقول )ب دود
يعري الطصل في قمو او اقل فطي هذو اال وال يمكن ان  0.001 ال  0.1 ب دود

 مرات باستخدام مذيب عديد في كل مرة  6-5 الطصل بمرات متعاقبة لتاية
 

 االستخالص المستمر او المتكامل :
يمكن العهزة بسيطة ان تؤمن استخالصا مستمرا وهذو االعهزة قادرة عم  فصل 

  المكونات المستخمصة التي تقترب نسبة انتلارها
( partition ratio من الص ) طر و ت  المكونات التي تكون نسبة انتلارها غير

 مراية يمكن فصمها بطترة عدة ساعات  
 counter current fractionation التقطير التجزيئي ذي التيار المتعاكس

متعاقب او اكثر  استخالص 200 تم تطوير اعهزة اوتوماتيكية تتي  امكانية اعراء
االنتلار في كل خطوة بين الكميات العديدة  وهنا فان التيار المتعاكس يتي  امكانية

لكال الطورين   ان االستخالص المتكامل يختمح عن تقنية التيار المتعاكس  يث 
ان االستخالص المتكامل يتامن كميات عديدة فقط أل د االطوار   ان طريقة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC
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  partition ratioالتيار المتعاكس تتي  امكانية فصل مكونات متساوية في ال
  

  يق طريقة االستخالص :تطب
تبدو طريقة االستخالص اكثر عاذبية من طريقة الترسيب التقميدية في فصل المواد  

 يث ان عممية التوازن وفصل االطوار في قمو الطصل تكون اقل اعرا  الالعاوية
واقل في الوقت الالزم من عممية الترسيب والترلي  والتسل ااافة لذلك فان ملاكل 
الترسيب الملارك والال ق سنكون في غن  عنها وأخيرا وعم  العكس من طريقة 

وعم   يمة التراكيزالترسيب فان طريقة االستخالص يمكن ان تطصل مكونات ائ
سبيل المثال تستخمص كموريدات المعادن والنترات بواسطة االيثركما ان الكثير من 
الكوالح العاوية تكون مركبات كيميتية مو مختمح ايونات المعادن وتذوب هذو 
المركبات الكيميتية في الكموروفورم ,رابو كموريد الكاربون , البنزين ,االيثر وعميه فان 

ويستخدم كالح  الكمي اليون المعدن ال  الطور العاوي سيصب  ممكنااالنتقال 
هيدروكسي كوينولين بصورة واسعة في الطصل باالستخالص  يث ان اغمب –8ال

كيميتاته تكون ذائبة في المذيبات العاوية كما ان هناك كالح آخر مهم في فصل 
 الكميات الائيمة من المعادن باالستخالص هوالدايثايوزون

diphenyl thiocarbazone 
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  السادسةالتجربة 

  التقطٌر 

Distillation 
التقطير هو العممية التي يتم فيها ت ول المادة من ال الة السائمة ال  ال الة البخارية 

  ثم تكثيح البخار بالمكثح )التبريد( ال  سائل مرة ثانية )سائل نقي( 
عن بعاها البعض اعتمادا عم   مواد كيميائية تقنية هدفها فصل لتقطيرا

 .فن صل عم  قطارة من عهة و ثالة من عهة أخرا درعة غميانها اختالح
 

 :انواع التقطير
 التقطير البسيط  -1
 التقطير التجزيئي  -2
 التقطير البخاري  -3
 التقطير تحت الضغط المخمخل – 4
 

 التقطير البسيط:
أو  مذيبات بواسطة ال رارة  وهي ال ت تاج إاافات أخرا أوالتقطير هو عممية لطصل المواد 

السوائل المراد فصمها  ويسمي الكيميائيون  درعة غميان كيماويات  وتعتمد الطريقة عم  فروق في
 .نةلممواد عند درعة  رارة معي الاتط البخاري هذا الطرق فرق

)ودرعة غميانه منخطاة( والسائل  1: عندما نقوم بتسخين مخموط السوائل  وكما باللكل المعاور
% )السهم األزرق  15)أي  5و1)درعة غميانه مرتطعة(, وليكن نسبة المخموط االبتدائية ن و  2

 الرأسي((  فترتطو درعة  رارة المخموط إل  أن تصل من ن  التميان )من ن  السائل بالمون
األزرق(  ويتكون البخار الناتت فوق السائل المتمي غنيا ببخار السائل ذو درعة غميان منخطاة, 

وفقيرا بالنسبة لبخار السائل ذو درعة غميان مرتطعة )تابو السهم األفقي من اليسار إل  اليمين 
 ن  عند درعة  رارة ثابتة,  يث يمتقي بمن ن  البخار )الخط األ مر((  ويمتقي السهم بمن

%(  وعند  65)أي أن نسبة السائل المراد تنقيته في البخار أصب ت  5و 6البخار عند نسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
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تكثيح البخار ن صل عم  سائل يساوي في نسبته نسبة السائمين في البخار  بذلك يصب  السائل 
الناتت غنيا بالسائل ذو درعة غميان منخطاة  ويال ظ أنه مو مرور الوقت تقل نسبة السائل 

 .)الطّيار( إل  السائل ذو درعة غميان عالية في قارورة التميان

 
 جهاز التقطير البسيط

 
 التقطير التجزيئي:

وهي تعتمد  النطط لتقطير العزيئي هي عممية يتم من خاللها فصل مكونات خميط منعين مثالً ا
  عم  االختالح في درعة غميان المواد المكونة لمخميط

الخميط يتبخر أقل المكونات درعة غميان )عندما تصل درعة  رارة الخميط وعندما نقوم بتسخين 
ثم نقوم بتبريد هذا التاز فن صل عم  المادة  إل  درعة غميانه( ويرتطو عم  لكل غاز إل  أعم 

 .. التي نريدها )نقية( وهكذا بالنسبة لبقية المواد المكونة لمخميط

عزئة )وهو عبارة عن انابيب زعاعية وفي هذا النوع من التقطير يستخم عمود الت
من سط ها  ممموءة ببكرات زعاعية أو تمتد ال  تعويطها الداخمي نتوءات زعاعية

  متلابكة(


