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 (.Simple Distillation )التقطير البسيط(: 04)التجربة 

 :مقدمة

     دسجت انغهٛاٌ ْٙ خاصٛت فٛضٚائٛت حابتت نهسٕائم ٔ تؼشف بأَٓا دسجت انحشاسة انتٙ ٚتسأٖ ػُذْا انضغط انبخاس٘ نهًادة 

 .ٔ تستخذو دسجت انغهٛاٌ نهفصم بٍٛ انسٕائم ػٍ طشٚك ػًهٛت تؼشف بانتمطٛش انبسٛط, يغ انضغط انجٕ٘

ٔ تؼتًذ ػهٗ ,      تستخذو طشٚمت انتمطٛش انبسٛط نهفصم بٍٛ انسٕائم ٔ تُمٛتٓا فٙ انًؼايم انكًٛٛائٛت ٔ أٚضا فٙ انصُاػت

حٛج ٚتى تسخٍٛ انسٕائم انًشاد فصهٓا أٔ تُمٛتٓا فٙ دٔسق يٕصم بتشيٕيتش . اختالف دسجاث انغهٛاٌ نهسٕائم انًشاد فصهٓا

حٛج ٚتكخف انبخاس ػُذيا  (ػباسة ػٍ أَبٕبت ٚتى تبشٚذْا بٕاسطت انًاء انباسد)نًشالبت دسجت انحشاسة ٔ يٕصم أٚضا بًكخف 

ٚاليس انسطح انباسد نهًكخف ٔ ٚتجًغ فٙ دٔسق أٔ يخباس يذسد الستمبال انسائم انُمٙ ٔ ًٚكٍ يؼشفت انسائم يٍ دسجت 

 ٔ بانتانٙ فاٌ انسائم انًتكخف ػُذ ْزِ انذسجت ْٕ C 100انغهٛاٌ فًخاًل ػُذ تسخٍٛ انًاء فاٌ انًاء ٚغهٙ ػُذ دسجت حشاسة 

 . انًاء

 

 

 :الهدف من التجربة

 .تىقية المواد السائلة مه الشوائب أو الفصل بيه سائليه على أساس اختالف درجة الغليان -

 .(االيثاوول )قياس درجة غليان سائل ما  -
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 (:Experimental Procedures)خطوات التجربة 

 الخطوة اإلجراء

  انسابككما في الرسمسكبٙ جٓاص انتمطٛش 

 :مالحظات عند تركيب الجهاز

ٔ رنك )لبم تٕصٛم انمطغ انضجاجٛت ببؼضٓا انبؼض ٚجب دٍْ األسطح انذاخهٛت نٓا بكًٛت لهٛهت يٍ انفاصنٍٛ  -

 .(نًُغ انتحاو انضجاد ببؼض ػُذ انتسخٍٛ

 .أٌ ٚكٌٕ يستٕدع انضئبك نهتشيٕيتش أياو انفتحت انجاَبٛت نهًكخف -

 .(حتٗ ال تُفتح أحُاء انتجشبت)ٚجب انتأكذ يٍ أٌ انهٛاث انًٕصهت نهًاء يخبتت بشكم جٛذ  -

 .(نٛسٓم خشٔد األبخشة انًكخفت ٔ تجًغ انمطشاث بصٕسة أكفأ)أٌ ٚكٌٕ انًكخف فٙ ٔضغ يائم  -

ٔرنك نتبشٚذ انًكخف بصٕسة أفضم )ٚكٌٕ دخٕل انًاء نهًكخف يٍ انفتحت انسفهٗ ٔ خشٔجّ يٍ انفتحت انؼهٛا  -

 انبخاس بصٕسة أفضم إيا ػُذ تٕصٛم انًكخف بانصٕسة انًؼاكست فاٌ انًاء سًٛش بسشػت فٔ بانتانٙ ٚتكاث

 .(داخم انًكخف َتٛجت نهجاربٛت األسضٛت ٔبانتانٙ انتبشٚذ ٔانتكخٛف ال ٚتى بصٕسة جٛذة

1 

ٔ  (Ethanol 30%) يٍ خهٛط انًاء ٔ االٚخإَل mL 25, ضؼٙ (spherical flask)فٙ انذٔسق انكشٔ٘ 

نٛساػذ ػهٗ تُظٛى ػًهٛت انغهٛاٌ حٛج ٕٚصع انحشاسة ػهٗ انسائم ٔ ًٚتص حذة  )لهٛاًل يٍ حجش انغهٛاٌ 

 .(انفٕساٌ

2 

 3 (انًاء انًٕصم بانًكخف)افتحٙ انًاء انًٕصم بانًضخت 

 4 .شغهٙ انسخاٌ انكٓشبائٙ

دسجت انحشاسة انتٙ )سجهٙ دسجت انحشاسة انتٙ تبذأ ػُذْا ػًهٛت انتمطٛش , سالبٙ انتشيٕيتش ٔ دٔسق االستمبال

 ٚبذأ ػُذْا َضٔل انمطشاث فٙ دٔسق االستمبال

5 

 6 .أغهمٙ انسخاٌ ػٍ االَتٓاء ٔ تفكٛك انجٓاص

 

 :النتيجة

The boiling point for Ethanol = ------------- 

 

 

 

 


