
  موضوع

  تصنيع اسيتات الليناليل

  
  

  5mLنضع ) الزیات االساسي للخزامى (لتصنیع اسیتات اللینالیل 
من أندرید اإلیثانویك في حوجلة تم ننجز  10mLمن اللینالول و

، نصف ساعة  نسخن الخلیط لمدة و  باالرتداد تركیب التسخین
، فتتحول إلى  وبواسطة المبرد الرأسي تتكاثف  الغازات المنبعتة

نحصل على خلیط نضیفھ إلى . الخلیط المتفاعل  سوائل تعود إلى
الماء المقطر حیث یتفاعل الفائض المتبقي من أندرید االیثانویك مع 

 اسیتات اللینالیل المتكون لفصل .لیعطي حمض االیثانویك  الماء
لھذا نستعمل أنبوب  االستخراج بمذیب عصوينستعمل طریقة 

االیثانویك ، في الطور  إلزالة ما تبقى من حمضو . التصفیق
العضوي المحصل علیھ نقوم بإضافة كمیة من ھیدروجینوكربونات 

، تم نعید عملیة التصفیق مرة أخرى فنحصل على  الصودیوم بوفرة
  اسیتات اللینالیل الخالص 

  
  معطیات 

  
  الذوبانیة
  في الماء

  الذوبانیة في
  تنائي كلورومثان

الذوبای�ة في 
  السیكلوھكسان

  الكثافة

 0,87  كبیرة جدا  جیدة  ضعیفة  لینالول
  1,08  كبیرة  قلیلة جدا  كبیرة جدا  اندرید االیثانویك
  0,89  كبیرة جدا  كبیرة جدا    اسیتات اللینالیل
  1,2  -  -  ضعیفة جدا  تنائي كلورومثان

  1,05  كبیرة  ضعیفة جدا  كبیرة  االیثانویكحمض 
  0,78  -  -  ضعیفة  السیكلوھكسان

 اتمم مفتاح التركیب التجریبي -0
ما اھمیة التسخین باالرتداد -1  
، علل جوابك؟حدد المذیب المناسب الستخراج اسیتات اللینالیل -2  
بین علیھ الطور العضوي و الطور المائي وارسم انبوب التصفیق  -3  
  ھیدروجینوكربونات الصودیوممادور كل من  -4

 

ننجز تحلیال كروماتوغرافیا مكونات تاطور العضوي للتأكد من 
على صفیحة التحلیل الكروماتوغرافي نضع . على طبقة رقیقة 

 بقع  اربع
 (A)  و  اللینالول(B) و    أسیتات اللینالیل(C)   الزیت االساسي

ونضعھا في الطور العضوي المحصل علیھ ،  (D)للخزامى  و 
نحصل فمذیب مناسب ، وفي األخیر نمرر علیھا بخار ثنائي الیود 

  على الكروماتوغرام جانبھ

 
ـ ما دور بخار ثنائي الیود ؟5  
كم نوعا كیمیائیا یحتوي علیھ المنتوج المنزلي ؟  -6  
ما النوعان الكیمیائیان الممكن التعرف علیھما ؟ -7  
اصل الجبھة لھدین النوعین الكیمیائیین حاحسب  -8  
  أي من النوعین أكثر دوبانیة في المذیب -9

  ماذا یمكن یمكنك القول عن اسیتات اللینالیل المصنعة – 10
 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




