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بالستيكية من النشا ودراسة تأثير الملدنات   ةغشيأتحضير استخالص النشا من البطاطس و

 على خصائص الغشاء المحضر

 Extract starch from potatoes and prepare plastic film from starch 

and study the effect of plasticizers on the characteristics of the film 

 

 

 

 .ساستخالص  النشا من البطاط •

( علي خصائص البالستيك plasticizersالملدنات ) إضافةودراسة تأثير  سبالستيك من نشا البطاط ةغشيأتحضير  •

 . المحضر

 

 

 )بوليمر خطي( ميلوزاأل بوليمرين هما مكون من مونيمرات عديدة من الجلوكوز ترتبط فيما بينها ُمكونة  هو  starchالنشا 

 .)بوليمر متفرع( واألميلوبكتين

 

والفاصوليا في شكل مسحوق أبيض في الخاليا الحية للنباتات الخضراء مثل حبوب الذرة الشامية والقمح واألرز النشا يوجد 

للطاقة لإلنسان والحيوان حيث يتم الحصول على الطاقة  وهي من أهم األغذية التي تشكل مصدرا   ،وسيقان وجذور البطاطس

 له العديد من االستخدامات الطبية والغذائية والجمالية. كما منه مباشرة عندما يتم هضمه

 

1-Theoretical Principle                                     المبدأ النظري                  -1

     

 

Aim of experiment                                                         الهدف من التجربة 
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 المواد الكيميائية: 2-1

 . propane-1,2,3-triol (Glycerol)جليسرول  -1

 (.0.1Mمحلول حمض الهيدروكلوريك) -2

 (.0.1M) محلول حمض الهيدروكسيد الصوديوم -3

 احتياطات السالمة: 2-2

 الحرص على لبس البالطو والقفازات والكمامة خالل التجربة.   •

 الجليسرول مادة ُمهيجة للعين والجلد. •

 الطريقة: 2-3

 :سالنشا من البطاطأوال : استخالص  ❖

 
 سالطين في وعاء، ال تحتاج البطاط النظيفة الخالية من سجرام من البطاط 140نحو ما ال يقل عن  يتم بشر -1

 في الهاون . سمبشور البطاط يُوضعثم  للتقشير.

 بحرص. للبطاطس سحقو هرسعمل جرام من الماء المقطر إلى الهاون ثم  140نحو ما ال يقل عن  إضافة -2

 في الهاون. سالبطاط مع تركمل،  500اية داخل كأس ذو سعة السائل من خالل صف يتم صب -3

 مرتين إضافيتين. 3و  2الخطوة رقم  تُكرر -4

 الخليط ليستقر في الكأس لمدة خمس دقائق. يُترك -5

ا في أسفل الكأس.يكالنشا األبيض الذي يجب أن  ويُتركالماء من الكأس  يُفصل -6  ون مستقر 

المحلول ليستقر ثانية   تركيُ هدوء ثم يُحرك بالنشا في الكأس لغسل النشا وى مل من الماء المقطر إل 100نحو  إضافة -7

 النشا في الكأس لالستخدام في الخطوة التالية.ويُترك بفصل الماء عن النشا يتم القيام  بعدها

 

 الملدنات على خصائص البالستيك المحضر: إضافةثاني ا: تحضير غشاء البالستيك ودراسة تأثير  ❖
 

 starchجرام من النشا الرطب )طينة النشا  4 يتم إضافةمل من الماء المقطر و 22 يُوضعمل  100في كأس سعة  -1

slurry 3 يُضاف( المحضر من الخطوات السابقة ثم ( 0.1مل من محلول حمض الهيدروكلوريكM و )مل من  2

 ( .propane-1,2,3-triolالجلسرول )

سخان كهربائي حتى  المزيج بحرص علىتسخين  يتمي الخليط السابق وزجاجة ساعة على الكأس المحتو تُوضع -2

 يتم إيقافالمزيج يجف  أ، إذا بدالخليط يجف مطلق ا جعلدقيقة لكن دون  15المزيج نحو  غليان يستمرالغليان، 

 بإيقاف التسخين.

 تباع الشمس.( بواسطة ورق pHدرجة حموضة الخليط ) يتم فحص المزيج والساق الزجاجية داخل  تُغمس -3

2-The experimental                                      2- ةالعملي الطريقة                      
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الخليط  ويُفحص، ( بالتدريج 0.1Mحموضة المزيج بإضافة كمية كافية من محلول هيدروكسيد الصوديوم ) يتم تعديل -4

ن محلول هيدروكسيد الصوديوم كمية م يتم االحتياج إلىتباع الشمس. )من المحتمل أن بعد كل إضافة بواسطة ورق 

 مل( 3حوالي  أيول حمض الهيدروكلوريك محلمن المستخدمة في البداية كمية لل ُمساوية

ا. -5  اختياريا  يمكن إضافة نقطة نقطة من المادة الملونة للغذاء مع التحريك جيد 

 على شكل طبقة رقيقة بواسطة الساق الزجاجية. نشرهيتم  الخليط في طبق زجاجي و يُوضع -6

 الخطوات السابقة لكن بدون إضافة الجليسرول. يتم إعادة -7

، سيحتاج إلى يوم واحد للجفاف في الهواء الطلق تحت الشمس، أو يومين يُترك ليجفالمزيج و عالمة على تُوضع -8

 في درجة حرارة الغرفة.
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 ما هو الهدف من التجربة؟ ▪

 

 

 ما هي الصيغة البنائية لجزيئات النشا ؟  ▪
 

 

 

 

 

 

الصالبة ملدن( والذي ال يحتوي على جليسرول من ناحية ) المحتوي على جليسرولو ما الفرق بين البوليمر الناتج  ▪

 ؟ةوالليون

 

 

 ؟HCl   البالستيك يتم إضافة كمية من محلول حمض الهيدروكلوريك غشاءعند تحضير  ▪

 

 

 ؟ ما هو الُملدن ▪

 

 

 

 لدن؟عمل المُ ة هي طريق ما ▪
 

 

 

 

 

3-Results and discussion                                3-    النتائج والمناقشة           

    

 


