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   :نکات ایمنی

  :شگاه باید به آنها توجه داشته باشیدنکاتی که  در آزمای
  . از انجام شوخی هاي بی مورد اجتناب کنید - 1
  . قبل از انجام هر آزمایش باید موضوع و هدف آنرا دقیقاً مورد مطالعه قرار داد - 2
  . قبل از شروع هر آزمایش باید وسایل مورد نیاز را آماده کرد - 3
  . طرناکی است مخصوصا اگر ماده مورد نظر مجهول باشدبوئیدن محلولهاي شیمیایی کار بسیار خ - 4
ضمن انجام آزمایش کلیه پدیده ها و تغییرات را باید با دقت زیر نظر داشت و نتایج حاصله را دور از حدث و گمان  - 5

  . گزارش کرد
اند بتدریج سرد  پس از خاتمه هر آزمایش کمی صبر کنید تا چناچه ابزار و وسایل کار شما دراثر حرارت گرم شده - 6

  . ارتباط آنرا با منبع اصلی قطع کنید. شوند در صورتیکه دستگاه با منبع آب یا برق ارتباط دارند
در آزمایشگاه حتماً از پوشش مخصوص و دیگر وسایل حفاظتی از قبیل عینک، دستکش، ماسک، در صورت لزوم  - 7

  . استفاده کنید
  . تناب کنیداز راه رفتن بی مورد در آزمایشگاه اج - 8
  
  : نکاتی که در حین انجام آزمایش باید به آنها توجه داشت 
هنگام گرم .در حین انجام آزمایش براي مشاهده واکنش صورت خود را مستقیم باالي ظرف یا دستگاه قرار ندهید  - 1

  . کردن ظرف یا لوله آزمایش دهانه آنرا سمت خود یا دیگري نگیرید
سعی کنید دست شما به مواد .اط در کار با وسایل و مواد شیمیایی از نکات بسیار ضروري استرعایت دقت و احتی - 2

  . استفاده کنید, ) پوار(براي برداشتن از محلولهاي شیمیایی از پیپت هاي با سرپوش الستیکی . شیمیایی آلوده نشود 
ر صورت لزوم به اندازه مورد نیاز و با کمال موادي نظیر اسیدها ، فلزات فعال مثل سدیم ، گازها و مواد سمی را د - 3

  . احتیاط مصرف کنید 
قبل از برداشتن ظرف محتوي ماده شیمیایی برچسب مشخصات و تاریخ تهیه آنرا بخوانید و همیشه مقدار ماده را  - 4

  .متناسب با مصرف انتخاب کنید
  . ده مورد نیاز ظرف را در جاي خود قرار دهیدپس از برداشتن ما. هیچگاه مواد اضافی را به ظرف اصلی برنگردانید - 5
  . پس از اتمام هر آزمایش لوازم مورد استفاده را تمیز بشوئید و هر یک را در جاي مخصوص خود قرار دهید - 6
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   :تشخیص محلولهاي شیمیایی

ار می کند باید به آنها که بنحوي در آزمایشگاه با مواد شیمیایی ک یکی از مهمترین نکاتی که یک آزمایشگر و یا هر فردي
در آزمایشگاه حتماً باید روي . توجه داشته باشد نحوه تشخیص محلولهاي شیمیایی و طرق شناسایی این محلولهاست 

  .محلولها و مواد شیمیایی برچسب خوانا و صحیح که حاوي اطالعات الزم از محلول است باید نصب شود

  
  : باشد از جمله مشخصات روي برچسب باید موارد زیر

  اسم محلول یا ماده شیمیایی  - 1
  درجه خلوص  - 2
  تاریخ تهیه آن  - 3
   نام تهیه کنننده آن در صورت لزوم - 4

 .شــیوه صــحیح نگهــداري مــواد شــیمیایی در آزمایشــگاه همیشــه یکــی از مطالــب بســیار بــا اهمیــت اســت            

است با همـدیگر واکـنش داده و محصـوالت    مواد شیمیایی که به شیوه ناصحیح در کنار همدیگر نگهداري می شوند ممکن 
  .خطرناك تولید کنند

گاهی اوقات نگداري ناصحیح مواد شیمیایی عالوه بر آلودگی، باعث هدررفتن مواد و کاهش خواص و اثرات مـواد شـیمیایی   
  .می شود

  
 .رعایت نکات ذیل می توان خطرات ناشی از ناسازگاري مواد را حذف کند

 .پتاسیم و منیزیم خودداري کنید ،مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیماز نگهداري اسیدها در   •

 .از نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده در مجاورت اسیدهاي آلی و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائید • 

 .دداري کنیداز نگهداري موادي که با آب واکنش می دهند در اطراف سینک دستشویی یا نزدیکی محلولهاي آبی خو  •

مانند سدیم (از نگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس با آنها گازهاي سمی تولید می کنند اجتناب کنید   •
 )سولفید آهن -سیانید

 
 :در زیر با برخی از عالیم ایمنی مواد آشنا می شویم
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  مایع ظرفشویی ساخت : 1آزمایش 
سـدیم  هیدروکسـید ، تـري اتـانول آمـین، کوکونـات،      سدیم محلول : وسایل الزم  موادو

، سدیم لورت سولفات، محلول اوره، محلـول رنـگ و آب، بشـر،    اسید  کلرید ، سولفونیک
  اي، ظرف مدرج، کاغذ تورنسل و قطره چکانهمزن شیشه  سرنگ، قاشق،

سـدیم  میلـی لیتـر    5میلی لیتر آب در بشـر ریختـه و سـپس     40ابتدا : روش آزمایش 
) نـوك قاشـق  (قطره کوکونات و مقدار کمـی   8میلی لیتر اتانول آمین،  10یدروکسید ، ه

تـا   بـه خـوبی هـم بزنیـد    کلرید را در بشر ریخته و محلول را با هم زن شیشه اي سدیم 
را ضمن هـم زدن بـه   اسید میلی لیتر سولفونیک  15در این مرحله . یکنواخت شود کامالً

در  ،را با استفاده از کاغذ تورنسـل کنتـرل مـی کنـیم     pHمحلول اضافه کرده و در انتها 
  .کنیم تا رنگ کاغذ آبی شودهیدروکسید اضافه میسدیم صورتیکه رنگ کاغذ قرمز شد چند قطره 

قطـره محلـول اوره بـه مـایع ظرفشـویی       7در این مرحله نوك قاشق سدیم لورت سولفات و همچنین به وسیله قطره چکان 
کلرید اضافه کنید و محلول را خـوب  سدیم مقداري  باشد کم مایع ظرفشویی چنانچه غلظت . نیداضافه کرده و خوب هم بز

در آخرین مرحله به محلول مایع ظرف شویی رنگ هاي موجـود در کیـت را اضـافه کنیـد و در صـورت نیـاز       . تکان دهید
  .مقدار کمی اسانس اضافه کنید تا محصول مایع ظرفشویی داراي بوي مطبوع شود

 .ل بدست آمده درظرف دربسته نگهداري شودمحصو

  .می باشد... شستشوي ظروف، اتومبیل و فشویی ساخته شده بسیار مناسب براي رمایع ظ :مصارف
  : در ادامه به معرفی و برخی از کاربرد هاي مواد استفاده شده در این آزمایش می پردازیم

  (NaCl)  سدیم کلرید- 1- 1
ه عنوان چاشنی و طعم دهنده از قرنها پیش در آشپزي و تولید مواد غـذایی بـه کـار مـی     ا نمک طعام اغلب بی سدیم کلرید

 به دلیل تاثیر آن در جلوگیري از رشـد میکروارگانیسـم  .سفید یا پودرسفید رنگ است شکل ظاهري آن بلوربی رنگ یا. رود
ایـن مـاده سـفیدرنگ در    . می شود ها در نگهداري مواد غذایی مانند تهیه رب و ترشی یا ماهی و گوشت نمک سود مصرف

 .صنعت نیز کاربردهایی دارد

  .نیز قابل استحصال است) مانند دریاچه ارومیه(معادن نمک می باشند ولی از آبهاي شور  کلریدسدیم منبع اصلی تهیه 
 سولفات  ت لورسدیم - 2- 1

ها  بررسی. به کار می رودها  ها و خمیرریش هاي مایع، شامپوها، خمیردندان آور در اکثر صابون کننده و کف این ترکیب پاك
می ساز بروز آلرژي و التهاب روي پوست  تواند الیه محافظ روي پوست را نابود کرده و زمینه نشان داده این ترکیب می

تواند سبب تحریک  درصدي آن می 5/0کند و تجمع  نفوذ می) الیه سحطی پوست(این ترکیب به راحتی در اپیدرم . شود
  .درصدي آن نیز ممکن است موجب آلرژي شدید پوستی شود 30تا  10جمع شده و ت

  سدیم هیدروکسید- 3- 1
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درجـه  1390 دمـاي ذوب اي جامـد و سـفیدرنگ بـا     مـاده  ، NaOH میاییفرمول شیبا  سود سوزآوریا سدیم هیدروکسید 

تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیـل، بایـد هنگـام     این ماده، به سهولت می. باشد می 13/2 چگالیو  گراد سانتی
این ترکیب، در تماس با پوست، داراي اثر خورنـدگی اسـت و بـراي    . هاي حفاظتی الزم قرار گیرد و نقل، تحت پوششحمل 

محلـول   سدیم هیدروکسید در ترکیب بـا آب . جلوگیري از اثرات سوزانندگی آن، هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد
 .شود تفکیک میNa+,OH – اش هاي تشکیل دهنده یونآورد، یعنی در آب بطور کامل به  قلیایی قوي پدید می

در ، مصـنوعی، خمیـر کاغـذ    ابریشمهاي مختلفی کاربرد دارد، از جمله در تولید مواد شیمیایی،  در زمینهسدیم هیدروکسید 
 .رود و مواد شوینده بکار می صابون، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و پارچه، رنگتولید 

باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسـید   -اسید  تیتراسیونغلظت اسیدهاي مجهول درهمچنین در آزمایشگاهها براي تعیین 
 .شود استاندارد استفاده می

  کوکونات-1-4
به این معنی که بخش آبگریز ایـن مـاده   . گروه مواد فعال سطحی غیریونی قرار دارد یع ویسکوز زرد کمرنگی است که درما
  .رایج فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی، فاقد بار الکتریکی است pH در

 سـر  و بـدن  شامپوهاي دستشویی، ظرفشوئی و مایعات در سازنده اجزاي از یکی بعنوان آمید اتانول دي اسید فتی کوکونات
  .گیرد می قرار استفاده صنایع مورد و مایع هاي صابون و

 پـذیري  حالـت  شـامپوها، بهبـود   مورد در بویژه گرانروي کننده تامین کف، دهنده افزایش و کننده پایدار عنوان به ماده این
تامین کننده گرانـروي بـویژه    ، افزایش دهنده کف این ماده .شود می مصرف مایعات ساخت در تحریکات میزان کاهش مو،

  .نیز می باشد کاهش میزان تحریکات پوستی ، بهبود حالت پذیري مو ، ر مورد شامپوهاد
  
  تري اتانول آمین-1-5

در تهیه مواد آرایشی و بسیاري از محصوالت ماننـد لوسـیون پوسـت، ژل چشـم،      PH این ماده براي متعادل نمودن میزان
عامل کمپلکس ساز براي یون آلومینیـوم   TEA از جمله مصارف متداول. ردمرطوب کننده، شامپو و خمیر اصالح کاربرد دا

  .همچنین تري اتانول آمین به عنوان یک افزودنی آلی به سیمان اضافه می شود. در محلول ها است
. این ماده اثري بروي چشم ندارد ولی در اثر تماس با پوست سبب تحریک و آلرژِي در پوست مـی شـود   :اطالعات ایمنی  

  .تنفس آن سبب سرفه می شود و زمانیکه شدیدا حرارت داده شود می سوزد
 سید سولفونیک ا-1-6

شـد، محلـول در آب ، غیـر فـرار و جـاذب      با... و  بنـزن توانـد متـان یـا     مـی  Rکه  HSO3Rاین اسیدها با فرمول عمومی 
خـوردگی و  کننده و بـه عنـوان جلـوگیري از     افزودنی و روغنهاي روان ، مواد  امولسیون کنندهاند و به عنوان عوامل  الرطوبه

سـورفکتانت  (ولفونیک اسـید بعنـوان مهمتـرین سـورفکتانت فعـال سـطحی       آلکیل بنـزن سـ   .گردد استفاده می زنگ زدگی
  این ماده از مهمترین و پرمصرف ترین . ینده مورد استفاده قرار می گیرددر فرموالسیون بسیاري از ترکیبات شو) آنیونیک
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نـدگی و کـف   پـاك کن و ارزانقیمت ترین مواد سورفکتانت در فرموالسیون پودر و مایعات شوینده می باشد و داراي خواص 

  .کنندگی بسیار خوبی است
   اوره -1-7

شود و شامل بخار آب موجـود در   که در حضور آب از آن حاصل می آمونیاکیگر چه (سخت، بی رنگ، بی بو  ،این ترکیب
و نسـبتا غیـر سـمی     آبدر  محلـول ، بسـیار  قلیـایی اسـت و نـه    اسیدياست، نه ) باشد، داراي بوي تندي است ز میهوا نی

  . شود شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می هايکوداي در  باشد، از اوره به صورت گسترده می
  شیمیاییکاربردهاي اوره در صنایع 

 :مانند است، مهم شیمیایی ترکیبات از بسیاري تولید براي اولیه ماده ''اوره ''

 .اوره فرمالدئید هاي رزین ویژه به پالستیک، انواع* 

 کاربرد آب مخصوص]] الیی سه تخته[[ ساخت در که فرمالدئید، مالمین اوره و فرمالدئید اوره همچون چسب، انواع* 
 .دارد

  منفجره ماده نوع یک اوره، نیترات* 
   :طالعات ایمنیا

تماس مداوم آن با پوست سبب . اوره باعث خارش پوست و چشم می شود و دارا عوارض تنفسی است
حرارت دادن آن . ن باعث آسیب دیدن ارگان هاي بدن می شودغلظت باالي آن در خو .ایجاد تورم در پوست می شود

درحالت عادي اشتعال ناپذیر است اما  .باال تر از نقطه ذوب سبب تجزیه آن می شود و بخارات سمی تولید می کند
  .اختالط آن با اکسنده هاي قوي مثل نیترید سبب انفجار می شود

  
  )کننده  مایع سفید(ساخت آب ژاول  -2آزمایش 

  : وسایل الزم  و مواد
کربنات ، کلروردوشو، آب ، بشر، هم زن شیشه اي، ظرف مدرج، قیف، کاغذ سدیم 

    صافی، بطري شیشه اي
  

گرم کلروردوشـو   5سپس . میلی لیتر آب بریزید 80در ابتدا در یک بشر  :روش آزمایش
 .را مخلـوط کنیـد   شه اي به خـوبی آن را داخل بشر ریخته و بوسیله هم زن شی) قاشق 1(

گـرم   5دقیقه ادامه دهید تا انحالل کامل انجام شـود، سـپس    5عمل هم زدن را به مدت 
دقیقـه   10را به مخلوط اضافه کنید و عمـل هـم زدن را حـدود    ) قاشق 1(کربنات سدیم 

بـاالي رسـوب آب    محلول شفاف. چنانچه مخلوط را به حال خود بگذارید مواد نامحلول رسوب کرده. دیگر نیز ادامه دهید
  .ژاول خواهد بود
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. براي اینکه محلول آب ژاول حاصل کامال خالص و بدون رسوب باشد آن را به وسـیله کاغـذ صـافی و قیـف صـاف کنیـد      

سپس قیـف را در دهانـه بطـري    . جهت صاف کردن محلول، یک برگ کاغذ صافی گرد را تا کرده و داخل قیف قرار دهید
) سفید کننـده (محلول زالل بدست آمده در بطري، محلول آب ژاول . کردن را انجام دهید شیشه اي قرار داده و عمل صاف

  .در ضمن محلول را در ظرف در بسته نگهداري کنید. باشدبوده و آماده استفاده می
 در پزشکی بعنوان ماده ضدعفونی کننده و در صنایع و مصارف خـانگی بعنـوان مـاده    : مصارف محلول بدست آمده

 . شودده مصرف میسفید کنن

می باشد که به عنوان سفید کننده و ضد عفونی کننده خـانگی مصـرف مـی     هیپوکلریت سدیمنام شیمیایی سفید کننده 
  .شود

 کاربردهاي آب ژاول 
  بعنوان ضد عفونی کننده 

بعنوان یک ضد  ماده ناز ای. کند ها اعم از قارچ ، ویروس و باکتري را نابود می تمام میکروب) آب ژاول(محلول هیپوکلریت 
ها و بـراي اهـداف خـانگی از قبیـل ضـد عفـونی کـردن         عفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیاتها ، مخازن آب ، دفع فاضالب

و نیـز از آن ، در ضـد عفـونی کـردن آزمایشـگاههایی کـه در        استفاده می شود... ها ، آشپزخانه و ها و وان حمام ، لباس لگن
همچنـین از محلـول   ، شـود  و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی اسـتفاده مـی  ) مثل همودیالیز(تند معرض ویروس هپاتیت هس

 . شود هاي آلوده که تازه نباشند، استفاده می تر آن در شستشوي زخم رقیق

 بر  بعنوان سفید کننده و لکه 

. اند، هیپوکلریت سدیم است معروف بوده ها که در قدیم به آب ژاول ذکر شد، ماده اولیه اکثر سفید کننده همانطور که قبالً
براي از بین . ها مناسب است هاي کپک، خون، قهوه، تنباکو، آب میوه و بسیاري دیگر از لکه آب ژاول براي پاك کردن لکه

آب ژاول بعنوان . ها، یک قاشق آب ژاول را در یک لیوان آب بریزید و به کمک قطره چکان روي لکه بریزید بردن این لکه
ابریشم مصنوعی، خمیر کاغذ و مرکبات مفید است در حقیقت بیشترین کلر خریداري شده  ید کننده براي پنبه، کتان،سف

  .شود جهت سفید کردن محصوالت سلولزي قبل از استفاده به هیپوکلریت تغییر داده می
  کلرودوشو-2-1

واکـنش  . مـی باشـد   Ca(OCl2) به فرمول  یم وبا نام هیپوکلریت سدکه ماده اصلی جهت تولید مایع سفیدکننده می باشد 
  .انجام شده بین هیپوکلریت سدیم و کربنات سدیم به طریق زیر است

Ca(OCl2) +Na2CO3→2NaOCL+ CaCO3 

  .محصول ، هیپو کلریت سدیم یا همان مایع سفید کننده است
  .نگهدلري شودمایع سفید کننده بعداز تولید حتما باید در جاي خنک ودور ازنور مستقیم آفتاب 

  . از مایع نباید براي لباسهاي پشمی ، ابریشمی وریون وچرمی استفاده کرد
  استفاده از آب ژاول اطالعات ایمنی در
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 هاي پشمی و نیز ابریشمی و چرم  شود، براي همین باید از آن براي پارچه آب ژاول ، باعث از بین رفتن پشم می

 .استفاده کرد

 شود آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها می ها در خیساندن زیاد پارچه. 

 شود آب ژاول ، سبب خوردگی فلزات و وسایل فلزي می. 

    آب ژاول ، ماده اي بسیار سمی است و نباید آن را در محیطهاي بسته بکار برد و از بکار بردن آن به همـراه جـوهر
تنهـایی و بـدون مخلـوط بـا پـاك       یعنـی همیشـه آن را بـه   (نمک و موادي مثل آن نیز باید جدا خودداري کـرد  

 .دهند زیرا این دو با هم ، گاز بسیار سمی و کشنده کلر را تشکیل می). هاي دیگراستفاده کنید کننده

  رسـاند، لـذا    کند و به آنها آسیب می ها را تحریک می ، پوست ، چشم و ریه) سدیم هیپوکلریت(ماده موثر آب ژاول
  .یز کرد و از ورود ناگهانی آن به چشم باید جلوگیري نموداز تماس مستقیم آن با دست باید پره

   )3CO2Na(سدیم کربنات- 2- 2
 ایـران  بزرگتـرین سـازنده ایـن مـواد در    . شـود  تولیـد مـی   کربنیـک اسـید   آن بـا  ترکیـب  است که از سدیم نمک یک 
 .می باشد کربنات سدیم سمنان شرکت خاورمیانه و

چنانچه سدیم کربنـات را در دماهـاي بسـیار بـاال حـرارت       .مهمترین کاربرد سدیم کربنات در تولید شیمیایی شیشه است
. اهـد بـود  دهیم، و آن را با ماسه و کلسیم کربنات ترکیب کنیم و سپس به سرعت آن را سرد کنیم، محصول ما شیشـه خو 

 براي مثال، به عنوان تنظیم کننـده . سدیم کربنات همچنین به عنوان بک باز نسبتاً قوي در بسیاري از موارد به کار می رود

pH      بـه  . جهت حفظ پایداري شرایط قلیایی الزم براي عملکرد اکثر عوامل تولید کننده از ایـن ترکیـب اسـتفاده مـی شـود
در آشـپزي،  . به کـار مـی رود   pH شهري جهت خنثی سازي اثر اسیدي کلر و افزایشعنوان یک افزودنی رایج در مخازن 

بـه  ) نـان نمکـی  (گاهی اوقات به عنوان یک جایگزین براي سدیم هیدروکسید براي قلیایی کردن به خصوص در چوب شور 
که الکتزولیت ها معمـوالً   در شیمی این ماده به عنوان یک الکترولیت استفاده می شود و این از آن جهت است. کار می رود

همچنـین بـه عنـوان    . بازهاي نمکی دارند و از طرفی سدیم کربنات به عنوان یک رساناي خوب در الکترولیز عمل می کنـد 
استاندارد اصلی تیتراسیون اسید و باز به کار می رود و این به دلیل پایداري جامد و گاز این ماده است کـه سـبب سـهولت    

. در خانه ها به عنوان نرم کننده ي آب در شست و شوي لباس ها به کـار مـی رود  . ق تر جرم می شوددر اندازه گیري دقی
این ماده با یون هاي منیزیم و کلسیم موجود در آب سخت مقابله می کند و مانع از تشکیل پیوند بین آنها با مـاده شـوینده   

افی براي خیساندن یـون هـاي منیـزیم و کلسـیم نیـاز مـی       بدون استفاده از سدیم کربنات شوینده اض. به کار رفته می شود
دیده می شود و به طـور مـوثري لکـه هـاي     ) اشنان(سدیم کربنات در بخش شویندهاي فروشگاه ها به نام علف شوره . شود

سدیم کربنات همچنین به عنوان عامل ضد رسوبی از جملـه رسـوب هـایی کـه در     . روغن، گریس، و الکل را از بین می برد
  ري ها و ماشین هاي بخار دیده می شود به کار می رودکت

سدیم کربنات در کارگاه هاي آجرپزي به عنوان عامل خمیرکننده استفاده می شود تا حجم آب مورد نیاز جهت قالب 
که به  سدیم کربنات یک افزودنی غذایی است. جهت تهیه فوري ماکارونی استفاده می شود. گیري خاك رش کاهش یابد

  سدیم کربنات همچنین در تولید بستنی چوبی . تنظیم کننده میزان ترشی و نیز به عنوان پایدار کننده به کار می رود عنوان
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احساس خنکی و گازدار بودن نتیجه واکنش گرماگیر بین سدیم کربنات و یک اسید ضعیف که معموال . کاربرد دارد

دي اکسید تولید می شود یعنی زمانی که بستنی با بزاق سیتریک اسید انتخاب می شود است و در نتیجه ي آن کربن 
وقتی با آب مخلوط می شود و در . سدیم کربنات همچنین براي از بین بردن کپک استفاده می شود. دهان خیس می شود

و نیز براي کپک زدایی چوب یا . یک شیشه اسپري قرار داده می شود براي توانایی کپک زدایی آن به فروش می رشد
 .ر مواد از سدیم کربنات استفاده می شودسای

  براق کننده چوب – 3زمایش آ
 : موادووسایل الزم 

ایزوپروپیل الکل، هم زن شیشه اي، بشر،  ،سیدا استیکبرزك، الکل،  روغن
 ظرف مدرج، سرنگ، ظرف پالستیکی

 
 
  

میلی لیتر روغن برزك بریزید و سپس ضـمن هـم    10در یک بشر : روش آزمایش 
میلـی لیتـر اسـید     2میلی لیتر ایزوپروپیل الکـل و   2میلی لیتر الکل،  1م زدن مداو

در تمام مراحل محلول را بـه خـوبی بـه وسـیله هـم زن      . استیک را به آن بیافزایید
  . محصول را در ظرف در بسته نگهداري کنید. محصول زرد رنگ حاصل میشود. شیشه اي هم بزنید

 وسیله یک پارچه تمیز بر روي سطوح چوبی بمالید و به خوبی مالش دهیـد محلول براق کننده چوب را به : مصارف .
 .توجه شود قبل از استفاده محلول براق کننده را خوب هم بزنید. سطح چوب کامال براق خواهد شد

 
 
 

  )روغن کتان(ك رزروغن ب- 1- 3
روغـن بـزرك کـه بـه آن     . شـود  می هاي رسیده گیاه بزرك یا کتان هاي بزرك، دانه است که از دانه روغن گیاهییک  

 .شود روغن یا مواد دیگري اضافه نشده باشد، روغن خام بزرك نامیده می

 روغن بزرك مصرف دارویی و غذایی دارد. 

 وغن یک روغن این ر. است  ترین داروي ضد سرماخوردگی، سوختگی و درد معده بوده م محبوباین روغن در قدی
درصد از آن از اسید چرب سیر  50یا بیشتر اسیدهاي چرب سیر نشده دارد که حدود  درصد و 90سالم است و 

دسته اسیدهاي چرب این اسید چرب از . نشده آلفا اسید لینولنیک است که تأثیر مثبت بر روي خون و رگها دارد
 . باشد می 3امگا

 اسید استیک - 2- 3
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یـا   سید اسـتیک ا. باشد ، که اساس ترشی سرکه نیز می CH3COOHیک اسید آلی بصورت مایعی تند و بی رنگ با فرمول 

 فرمـول آن . اسـت  کربوکسـیلیک اسـیدها  از گـروه  (جـز اسـیدهاي آلـی     جـوهر انگـور  یـا   اتانوییک اسیدنام آیوپاك آن 

CH3COOH دهـد  باشد و در قسمت چشایی طعم ترشی، شبیه طعم سـرکه مـی   این اسید داراي فرمول شیمیایی می است. 
مصنوعی و به عنوان حـالل بـراي بسـیاري از     چرمطبیعی و تهیه  الستیک، عمل آوردن داروسازيات همچنین در کارخانج

این اسید یک اسید ضعیف بوده زیرا تنها مقداري اسید جدا شـده در محلـول    .شود سید استیک استفاده میترکیبات آلی از ا
در خانه، استیک اسید رقیق براي باز کـردن لولـه    .اسید خالص و محلول هاي غلیظ آن بسیار خورنده هستند. ی می باشدآب

باکتریهـاي مخمـر سـرکه بـه     .بیعی، سرکه نامیده می شوداستیک اسید رقیق تولید شده توسط تخمیر ط. ها استفاده می شود
. شـوند  این باکتریها در مواد غـذایی، آب و خـاك یافـت مـی    . اند دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شده

ترین ترکیبـات  شوند و از قدیمی ها و برخی مواد غذایی فاسد شده از فرایند تخمیر تولید می اسید استیک بطور طبیعی از میوه
  .باشد شیمیایی شناخته شده توسط انسان می

  ایمنیاطالعات 

است و در نتیجه باید با احتیاط با آن کار کرد، زیرا باعث سوختگی، آسیبهاي  اسید استیک غلیظ خورنده
پس از در ها ممکن است تا چند ساعت  ها و آبله این تاول. شود دائم چشمی و سوزش اعضاي داراي مایعات مخاطی می

هاي مقاوم از جنس پالستیک  ها باید از دستکش به هنگام کار کردن با این ترکیب. معرض قرار گرفتن پدیدار نشوند
اسید استیک غلیظ در شرایط . هاي التکس از ایمنی الزم برخوردار نیست نیتریل استفاده کرد چراکه استفاده ازدستکش

گراد، ریسک تبدیل شدن آن به یک ماده  درجه سانتی 39  رفتن دما از مرزبا باال. شود آزمایشگاهی به سختی مشتعل می
محلولهایی که . خطر محلولهاي اسید استیک به میزان غلظت آن بستگی دارد. یابد منفجره در مجاورت هوا افزایش می

اسید . شود گهداري میدرصد است، به خاطر بوي زننده و بخار خورنده آنها در هود بخار ن 25اسید استیک آنها بیش از 
هاي قویتر در آن، براي انسان و حیوانات ضرر  با اینحال وارد کردن محلول. استیک رقیق به شکل سرکه بی ضرر است

 .کند این محلول به سیستم گوارش آسیب زده و تغییري مهلک را در خاصیت اسیدي خون ایجاد می .دارد
 
 الکل- 3- 3

به  .گویند الکلباشد،   داشته آلکیلمتصل به کربن یک )OH( هیدرکسیل گروهبه هر ترکیب شیمیایی که یک  شیمیدر 
رنگ و فرار وبا بویی بسیار  مایعی بی اتانول.است اتانولرود، معموالً منظور  طور کلی، زمانی که نام الکل به تنهایی به کار می

 . آید شکرها به دست می تخمیرتند است که از 

به کار  گندزداییگویند و براي  می تنتوریدید در محلول آب و الکل را محلول .کنند بسیاري از مواد آلی را نیز حل می
 .روند می

  استن- 4- 3
آتشگیر است و مصرف بسیار زیادي در صنعت به  این ماده فرار و به شدت.است برها لکهز شیمیایی و یکی ا یک ماده

  .هاي ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است ترین روش یکی از ساده. عنوان حالل دارد
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 ییساخت صابون رختشو – 4آزمایش 

   :موادووسایل الزم 
بـی کربنـات ،   سـدیم  آب، بشر، هـم زن شیشـه اي،   ربنات ، کسدیم ، اسید سولفونیک

  قاشـقک،  سـولفات ، سـدیم  کربوکسی متیـل سـلولز،    سرنگ،پلی فسفات ، تري سدیم 
 قطره چکان، ظرف مدرج، قوطی خالی کبریت

 
بـی  سـدیم  گـرم   20) یک قاشـق (کربنات سدیم گرم  5در یک بشر  :روش آزمایش 

گـرم کربوکسـی متیـل     1) قاشق 1(تري پلی فسفات سدیم گرم  5) قاشق 4(کربنات 
بریزید و با هـم زن شیشـه   ) قاشق 1(سولفات سدیم  گرم  5و ) یک سوم قاشق(سلولز 

 ،قطره رنگ به آن اضافه کـرده هـم بزنیـد    30میلی لیتر آب ریخته  5داخل ظرف مدرج . اي پودرها را کامال مخلوط کنید
در ایـن مرحلـه بـه    . اینک خمیر صابون، رنگی مـی شـود  . سپس آب رنگی را ضمن هم زدن به مخلوط پودرها اضافه کنید

عمل هم زدن را تـا جاییکـه خمیـر    . اسید را به خمیر اضافه کنیدسولفونیک میلی لیتر  10هستگی و ضمن هم زدن مداوم آ
  .یکدست صابون بدست آید، ادامه دهید

اسید به مخلوط باید به آهستگی صورت گیرد زیـرا اگـر یکبـاره اسـید بـه      سولفونیک در این مرحله توجه شود که افزودن 
قـوطی  (خمیـر صـابون حاصـل را داخـل یـک قالـب       . د موجب پف کردن و سرریز شدن خمیر می شـود مخلوط اضافه شو

سـاعت، صـابون را از داخـل     24پس از . ریخته و با دست آن را فشرده کنید تا کامال شکل قالب را به خود بگیرد) کبریت
س صابون جهت شستشوي لبـاس قابـل   از این پ. ساعت در هواي آزاد بگذارید تا کامال خشک شود 24قالب خارج کنید و 

  .استفاده است
  سدیم سولفات- 1- 4
این  .دهد تشکیل می Na2SO4 آب باشد کریستالی سفید با فرمول در صورتی که بی. است سولفوریک اسید سدیم نمک 

 . ماده در تولید مواد شوینده و تهیه خمیر کاغذ کاربرد دارد

    اطالعات ایمنی
غبـار آن  . ا دقت اسـتفاده شـود  اما باید ب شود اگرچه سدیم سولفات به عنوان یک ماده غیرسمی شناخته می

تـوان از آن   تواند به آسم موقت یا صدمات چشمی منجر شود اما به راحتی با محافظ چشم یا ماسک می می
  . جلوگیري کرد

  
   )NaHCO3(کربنات بیسدیم وش شیرین یا ج- 3- 4

جـایگزین   سـدیم ایـن ترکیـب بـا     اسـیدي  هیدروژناست که تنها یک  کربنیک اسیدسدیم در ترکیب با  هاي نمکیکی از 
  . است و به صورت پودر سپید یا بلورین است بازيداراي خاصیت طعم است که کمی  بو و بی این ترکیب، بی. است شده
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است، براي متخلخـل کـردن خمیـر    » جوش شیرین«اش  این ترکیب که نام عامیانه.کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است بی

  .رود کم کردن اسید معده و درمان سوز آن به کار می شود و نیز براي نان استفاده می
  . تواند به عنوان اسید یا باز رفتار کند یعنی در آب می. است آمفوترجوش شیرین در آب یک 

  ایمنیاطالعات 

بوییـدن آن ممکـن اسـت سـبب     . ضرر است مگر اینکه به مقدار خیلی زیـاد باشـد   بیخوردن این ماده 
در اثر تمـاس  . هاي حساس ممکن است باعث خارش یا سوزش پوست شود وستدر اثر تماس با پ. شود گلویا  بینیسوزش 

هـاي سـنتی مضـر     استفاده از جوش شیرین در پخـت نـان  .ممکن است سبب ایجاد سوزش و سرخی در چشم شود چشمبا 
  .است

  
   تري پلی فسفاتسدیم  - 4- 4

در گـرفتن   مـی شـود و   شـناخته  STPP تري فسفات ، پنتاسـدیم تـري فسـفات و   سدیم هاي  پودر سفیدي است که به نام
کننـده   عمـده صـنایع مصـرف    .رود چنین در تهیه مواد غذایی به کار می شویی و هم سختی آب بخصوص در پودرهاي لباس

سـازي، معـدنی،    تصفیه آب، صنایع غذایی، صـنایع سـرامیک   این ماده شیمیایی شامل کارخانجات تولید مواد شوینده، صنایع
 .باشد صنایع تولید کاغذ و صنایع پتروشیمی می

 
  

  ساخت مایع شیشه شوي – 5آزمایش 
، پـروپیلن  EDTAسدیم لورت سـولفات، ایزوپروپـانول، محلـول    : مواد ووسایل الزم 

بشـر، قاشـقک، هـم     گلیکول، تترا سدیم پیرو فسفات، محلول رنگ سبز و قرمز، آب ،
 زن شیشه اي، قطره چکان، ظرف مدرج، سرنگ

 
 

میلی لیتر آب بریزیـد، نصـف قاشـق سـدیم      40در ابتدا داخل بشر : روش آزمایش 
 10سـپس  . را با هم زدن مداوم داخل آب حـل کنیـد  ) گرم 3حدود (لورت سولفات 

یکـول و یـک   قطره پروپیلن گل EDTA ،10قطره محلول  20میلی لیتر ایزو پروپانول، 
را داخل بشـر ریختـه خـوب    ) گرم  5/2حدود (چهارم قاشق تترا سدیم پیرو فسفات 

کنـیم و محلـول را   قطره رنگ دلخواه به محلول اضافه می 20تا  10بوسیله قطره چکان . زنیم تا یکنواخت شودآن را هم می
  .زنیم تا یکدست شودآنقدر هم می

. د نظر اسپري کنید و بعد با یک پارچه تمیز و خشـک، شیشـه را پـاك کنیـد    مایع شیشه شوي را روي شیشه مور: مصارف
  .ر استامایع تولید شده از قدرت پاك کنندگی زیادي برخورد
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5 -1- EDTA  

این ماده به هنگام حرارت دادن به بخارات سمی اکسیدهاي ازت . وجود دارد کریستال ها یا پودر سفید رنگبصورت 
  .ی تواند از طریق استنشاق آئروسول هاي آن و از طریق گوارشی جذب بدن شوداین ماده م.تجزیه می گردد

  
  

  ساخت چسب کاغذ – 6 آزمایش
دکسترین، اکسید کلسیم، اسید استیک، شکر، آب ، بشر، هم زن : موادووسایل الزم 

 شیشه اي، ظرف مدرج، قاشق

  
  

ف مـدرج بریزیـد سـپس    میلی لیتر آب به وسیله ظـر  10در یک بشر : روش آزمایش 
اي آن را هـم بزنیـد   گرم شکر را در آب ریخته با هم زن شیشه 5/1نصف قاشق معادل 

میلـی   5. دکسترین را به محتویات بشـر اضـافه کنیـد   ) گرم 12معادل (سپس ضمن هم زدن مداوم سه قاشق . تا حل شود
را نیـز بـه    )گـرم  1معادل (لیتر اسید استیک و در نهایت یک سوم قاشق اکسید کلسیم 

بعـد از  . محتویات بشر اضافه کنید و تا یکدست شدن خمیـر چسـب، آن را هـم بزنیـد    
  .همگن و یکدست شدن خمیر، چسب آماده مصرف است

 نکات الزم :  
 ).تازه تهیه شود(بهتر است چسب قبل از هر بار مصرف ساخته شود -1

  .چسب تولید شده حتما در ظرف در بسته نگهداري شود-2
  .چسب حاصل می توان جهت چسبانیدن کاغذ و مقوا استفاده نمود از: مصارف

 .ازنمونه چسب ساخته شده درچسباندن دوکاغذ استفاده کنید

  اکسید م یکلسآهک یا - 1- 6
  آید به دست می سنگ آهککه از پخته شدن  رطوبتي جسمی است سفید رنگ، جذب کننده  کلسیم اکسید

  دکسترین - 2- 6
 ریدراتهاي کربن ، که فرمول کلی آن مانند نشاسته است ولی مولکول آن کوچکتر و درهم پیچیدگی آن کمتهیکی از  

گردي است بی بو و بی رنگ یا مایل به زردي، که مخلوطش با آب ) معروف به صمغ بریتانیایی (دکسترین تجارتی . است
  .رود ، خمیر چسبنده اي تشکیل میدهد و بعنوان چسب زدن تمبر پست بکار می
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  ساخت پودرماشین لباسشویی – 7آزمایش 
تري پلی فسفات ، کربوکسی متیـل سـلولز،   سدیم هیدروکسید ، سدیم ،  کربناتسدیم ، اسید  سولفونیک :موادووسایل الزم 

اي، قطـره  اي، بشـر، هـم زن شیشـه   ، بطـري شیشـه  پربـرات، آب سدیم اسید ، استئاریک ،  سیلیکاتسدیم سولفات ، سدیم 
  چکان، ظرف مدرج، سرنگ، کاغذ تورنسل، قاشقک، سینی، هاون

  
میلی لیتـر آب بریزیـد و    40ر در ابتدا داخل بش: روش آزمایش 

هیدروکسید به آن اضافه کنیـد و بـا   سدیم میلی لیتر محلول  15
میلـی لیتــر   5. هـم زن شیشـه اي محلــول را خـوب هـم بزنیــد    

اسید را ضمن هم زدن مداوم به آن اضـافه کنیـد تـا    سولفونیک 
محتویـات بشـر را داخـل بطـري     . محلولی یکدست به دست آید

 1(کربنـات  سـدیم  گـرم   5ترتیـب   اي ریختـه سـپس بـه   شیشه
گـرم   10، )قاشـق  5(تـري پلـی فسـفات    سـدیم  گرم  25، )قاشق

یـک  ( گرم کربوکسی متیـل سـلولز    2، )قاشق 1(سولفات سدیم 
توجه شود که در کلیه مراحل مخلوط باید بـه  . سیلیکات را به محتویات بطري اضافه کنیدسدیم میلی لیتر  5و ) سوم قاشق

) قاشـق  2(اسـید  اسـتئاریک  گـرم   5/7در یـک ظـرف فلـزي    . در نهایت خمیر یکدستی حاصل شود خوبی هم زده شود تا
خمیـر  . بریزید و آن را به وسیله حرارت ذوب کنید و سپس آن را به محتویات داخل بطري ضـمن هـم زدن اضـافه کنیـد    

مجاورت هـوا کـامال خشـک     سپس آن را روي یک سینی پهن کنید تا در. بدست آمده را خوب هم بزنید تا یکنواخت شود
 48تـا   24بر حسب درجه حـرارت محـیط، زمـان الزم بـراي خشـک شـدن       . به عبارت دیگر آب خمیر تبخیر شود. شود

  .ساعت خواهد بود
قاشـق از   5به ازاي هـر  . وقتی از خشک شدن خمیر اطمینان حاصل کردید آن را در هاون بکوبید تا به صورت پودر در آید

به ایـن ترتیـب پـودر    . پربرات به آن اضافه کنید و مخلوط را خوب هم بزنید تا یکدست شودسدیم پودر حاصل یک قاشق 
  .ماشین لباسشویی آماده استفاده است

در این آزمایش یک ظرف فلزي مانند یک قاشق غیر قابل استفاده و یک سینی و یا هر ظرف مناسب دیگـر جهـت خشـک    
. این آزمایش دو مرحله اي بوده و به صورت دو نفره انجـام مـی شـود   . باشدکردن خمیر و پهن کردن خمیر مورد نیاز می 

 .اسید مورد نیاز می باشداستئاریک تهیه چراغ الکلی جهت ذوب کردن 

  اسید اریک ئاست - 1- 7
 CH3 (CH2)16 COOH ، یاC18H36O2 این ترکیب مومی شکل و جامد بوده و فرمول شیمیایی آناسید استئاریک   

  هاي  شود، اما در مجموع در چربی یافت می نباتیو  حیوانی هاي روغنو  ها چربیترکیب در بسیاري از  این. باشد می
  

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 
 

١٦ 
 

  
 45باشند که تا  و کره می کاکائو کرهاستثناء مهم در این ارتباط . هاي گیاهی موجود است  حیوانی بیشتر از چربی

 .است اسید تشکیل شدهاستاریک موجود در آنها از  اسید چربهايدرصد از 

  کاربردها

، و آرایشیو مواد  روغنی هاي پاستیل، هاي غذایی مکمل، پالستیک، شمعبه عنوان یک عنصر در ساخت اسید استاریک 
همچنین از اسید استئاریک جهت سخت کردن . ، بسیار مفید و سودمند است الستیکهمینطور براي نرم کردن 

اسید همچنین به استئاریک  .شود شوند نیز، استفاده می ، و به خصوص صابونهایی که با روغن نباتی ساخته میها صابون
 از یک قطعه قالب گچی و یا از آشغال و پسمانده ریخته گري هاي گچعنوان یک ترکیب جداکننده، در هنگام ساخت 

در . شود جال داده شده اصلی ساخته می خاك رسشود، و نیز در موقعی که قالبی با استفاده از یک  استفاده می قالب
این کاربرد، پودر اسید استاریک در آب حل شده و محلول حاصل بر روي سطحی که باید از قالب ریخته گري جدا 

 استئارات کلسیم موجود در گچ، به شکل گیري یک الیه نازك از  کلسیمرکیب با واکنش این ت. شود شود، کشیده می

 کند ک عامل رهاشونده عمل میشود که به صورت ی منجر می

 ها آب نباتبه عنوان یک سخت کننده در  ذرتساده یا به همراهی شربت   )شکر( قنداسید همراه با استاریک 

هاي دیگر مورد  اريکه در درمان عالیم سرماخوردگی و بیم C مانند آب نباتهاي حاوي ویتامین(.شود استفاده می
بر ، به صورت پودر باد زننده یا آهار زننده استئارات روي و به عنوان  روياسید به همراه استاریک  ).استفاده هستند

اسید استاریک یکی از .ها به راحتی صورت بپذیرد شود، تا انتقال و جنبش کارت روي انواع کارت استفاده می
در طی تزریق به قالب و تحت فشار قرار دادن پودرهاي  ها روان کنندهیا  ها لوبریکانمعمولترین و پرکاربردترین 

 .ردي خواهند شدهاي حاوي روان کننده متعاقبا کارب این قبیل فیلم. باشد می سرامیکی

 پربورات سدیم  - 2- 7

سفید کنندگی یعنی نزول شیمیایی قسمت رنگی لکه از سطح جسم مورد نظر استفاده از مواد سـفید کننـده در فرموالسـیون    
شوینده به منظور دفع کامل لکه هاي رنگی به ویژه لکه هایی که قابلیت اکسید شدن را دارا می باشـند آنهـا مضـافاً فابلیـت     

  .زدایی و ضد عفونی را نیز دراند میکروب
  ):پربورات سدیم(خواص سفید کننده ها

  پایداري - 1
 طول عمر در محصول نهایی  - 2

 عدم اثرات منفی بر روي البسه  - 3

 .سازگاري با آنزیمهایی که ویژه محصوالت شوینده هستند - 4

 .حاللیت قابل مالحظه - 5
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درجـه سـانتی    60تفاده می شـود در دمـاي بـاالي   ربورات که به همین منظور در پودرهاي ماشین لباسشویی اسپسدیم 

نها درمحلول شستشو تولید می کند این اکسیژن آن است که موجب لکـه بـرداري و سـفید    آگراد فعال شده و اکسیژن 
  .دکنندگی البسه می شو

  
  
 
 

  ساخت ماده جاذب رطوبت – 8آزمایش 
  اي، کیسه کتانی، قاشقکسیلیس ، بشر، هم زن شیشه کربنات ،کلسیم اکسید ، کلسیم کلرید ، کلسیم : موادووسایل الزم 

  
  
  
  
  
  

 2(گـرم کربنـات کلسـیم     10، )قاشـق  1(گرم اکسـید کلسـیم    5، )قاشق 1(گرم کلرید کلسیم  5در ابتدا : روش آزمایش 
را  مخلوط حاصـل . را در یک بشر بریزید، پودرها را به خوبی مخلوط کنید) نوك قاشق(گرم سیلیس  1، و در نهایت )قاشق

در یک کیسه کوچک از جنس کتان ریخته و در محل یا درون وسیله اي که میخواهید در مقابل رطوبـت محافظـت شـود،    
  .قرار دهید

در بسیاري از موارد براي جلوگیري از تاثیر رطوبت بر وسایل و ابزارها نیاز به ماده جاذب رطوبت می باشد تا : مصارف
ماده ساخته شده را می توان براي محافظت آالت موسیقی، وسایل ). اب نکندخر(رطوبت محیط وسایل را از بین نبرد

 .به کار برد... عکاسی، دستگاه هاي صوتی و 

  اکسید  سیلیسیم یا سیلیس- 1- 8
صورت آزاد و یـا   سیلیس در طبیعت به. است پوسته زمین موجود در اکسیدي ترین ترکیب فراوان 2SiO رمول شیمیاییبا ف
شیشه سازي، چینی سازي، تولید فروسیلیس، سـرامیک سـازي، تولیـد آجـر      .صورت ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد به

سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمـه هـادي در صـنعت الکترونیـک و      تولید سیلیکات ماسه آهکی، ریخته گري،
  .تولید پشم شیشه

  .مقادیر قابل توجهی ازماسه سنگ خرد شده به عنوان مصالح ساختمانی بکار می رود
 )3CaCO (کربنات کلسیم  - 2- 8
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شـود بـه مقـدار بسـیار کـم       ها در تمـام نقـاط جهـان یافـت مـی      ن در ترکیب صخرهجامد سفید رنگی است که بطور فراوا

انحـالل  . کنـد  کربنات میکلسیم محلول داشته باشد، بطور کامل حل شده ، ایجاد  2CO اما در آبی که. شود حل می آب در
در آبهـاي   صـابون  .شـود  محلول دارند، باعث ایجاد سـختی در آب مـی   2CO کربنات در آبهاي جاري که مقداريکلسیم 

. شـود  کربنات کلسیم ، موقت بوده ، با جوشاندن آب رفـع مـی   ل از کربنات و بیکند، اما سختی حاص جاري بخوبی کف نمی
کربنات کلسیم بـه دو شـکل کریسـتالی    . ایجاد شده است 2CO درون غارها از واکنش سنگ آهک با آبهاي حاوي سنگهاي

  .شود  یافت می
  :روش کار با کاغذ تورنسل

  ...................................................................................................:..................................محلول اسیدي
  ..............:............................................................................................................................محلول بازي

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  ساخت محلول لکه بر -9آزمایش 
  : موادووسایل آزمایش 

آمونیاك، الکل، استن، ایزوپروپیل الکل ، لوله آزمایش، سرنگ، ماسک کاغذي، هم 
  زن شیشه اي

 
 3میلـی لیتـر الکـل،     2میلی لیتر آمونیـاك،   2در یک لوله آزمایش : روش آزمایش  

یزوپروپیل الکـل بریزیـد و لولـه آزمـایش را     میلی لیتر ا 3میلی لیتر استن و سرانجام 
بـدلیل  . خوب تکان دهید تا مواد کامال مخلوط شوند و محلول یکدسـت بدسـت آیـد   

  از بو کردن (بوي بد مواد بهتر است در هنگام ساخت از ماسک حفاظتی استفاده کنید 
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   .نیدمحلول به دست آمده را در ظرف در بسته نگهداري ک). مستقیم محصول خودداري کنید

سپس محل لکه را به محلول لکه بر آغشته کنیـد و بعـد از یـک    . قبل از استفاده، محلول لکه بر را خوب هم بزنید: مصارف
کامـل لکـه   در صورت لزوم براي محـو کـردن   . دقیقه با پنبه محل لکه را مالش دهید سپس با آب به خوبی شستشو دهید

 .این کار را تکرار کنید

این ماده فرار و به شدت آتشگیر است و مصرف بسیار زیادي در صنعت به .است برها لکهز کی اشیمیایی و ی یک ماده
  .هاي ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است ترین روش یکی از ساده. عنوان حالل دارد

  NH3 مونیاكآ- 1- 9
آمونیاك گازي است بی  .آید مواد آلی ازت دار بدست می است و در طبیعت از تجزیه ازتترین ترکیب هیدروژنه  مهم

گاز آمونیاك از هوا سبک تر بوده و به سهولت به . خفه کننده استو  آور اشکرنگ، با مزه فوق العاده تند و زننده که 
درجه  5/33درجه سانتیگراد منجمد و در منفی  7/77آمونیاك درآب بسیار محلول بوده و در منفی . شود مایع تبدیل می

، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به دستگاه تنفسیآمونیاك سبب تحریکات  .آید سانتیگراد به جوش در می
  . تواند سبب مرگ شود ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می شش
 ع به شکل ماده ي سرد کننده به کار می رودگاز آمونیاك در ساختن اسید نیتریک مصرف می شود و آمونیاك مای .

نیترات آمونیوم و فسفات آمونیوم را می توان از آمونیاك به دست آورد و به صورت کود  ?سولفات آمونیوم
اوره از آمونیاك ساخته می شودو می توان آنرا به عنوان کود و در تهیه ي پالستیکها به کار . شیمیایی مصرف کرد

 .ولید نالیون و به عنوان جزء سازنده ي پاك کننده هاي اختصاصی خانگی مصرف می شودامونیاك در ت. برد

 شکَر- 2- 9

اي دیده  است و به رنگ سفید و یا قهوه تشکیل شده بلوريهاي ریز  که از دانه شیرینو  خوراکیاي است  ماده شَکَریا  
 .آید به دست می چقندر قندو یا  نیشکرشکر از عصاره . میشود

ماده کریستالی سفید رنگی که بعنوان شکر می شناسیم، یک ماده مصنوعی و فرآیند شده است که اغلب از نیشکر یا 
و چغندر قند بعد از جداسازي تمام امالح، ویتامین ها، پروتئین، آنزیم و قند موجود در نیشکر . چغندر قند بدست می آید

  .سایر مواد مغذي مفید، در کارخانه تصفیه شده و به ساکاروز خالص تبدیل می شود
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 
 

٢٠ 
 

 
  

  ساخت مایع دستشویی  - 10آزمایش 
، گلیسیرین، آب، EDTAسدیم لورت سولفات، لورامید، : موادووسایل الزم 

  رنگ ، بشر، قاشقک، هم زن شیشه اي، قطره چکان، ظرف مدرج، سرنگ محلول 
  

نصـف قاشـق   . میلی لیتر آب بریزیـد  40در ابتدا داخل بشر : روش آزمایش 
سدیم لورت سولفات را در آب ریخته با هم زن شیشه اي هم بزنید تا کـامال  

میلـی لیتـر    5و  EDTAقطـره   20میلی لیتر لورامید،  10سپس . حل شود
 25در انتهـا  . سیرین را ضمن هم زدن مداوم به مخلـوط اضـافه کنیـد   گلی

قطره رنگ دلخواه به مایع دستشویی اضافه کنید و آن را با هم زن شیشـه  
  .اینک مایع دستشویی آماده استفاده است. اي هم بزنید

 صورت تمایل می توانید در آخرین مرحله چند قطره اسانس مورد عالقه اضافه کنید. 

  سیرینگلی- 10-1
گلیسیرین مایعی زالل، بی رنگ، بدون بو و شیرین گرم . است C3H5(OH)3 سه عاملی با فرمول الکلگلیسیرین یک 

شود اما در  حل می اتانول گلیسیرین به هر نسبتی در آب و. کند  در معرض هوا به آرامی رطوبت جذب می. است
شوند، در گلیسیرین  بیشتر ترکیباتی که در آب یا الکل حل نمی. شود حل نمی... و بنزن، اتر، کلروفرمحاللهاي آلی مانند 

را در خود ... سولفات ونقره نیترات ، پتاسیم سولفات ، پتاسیم میوه ، نمکهایی مثل گلیسیرین انواع اسیدهاي  .محلول هستند
تواند بوي  شود و می اما به راحتی با شیره و یا لعاب مخلوط می. تواند حل کند و صمغ را نمی شکرگلیسیرین ، . کند حل می

 انواع بخارات روغنی را جذب کند

گلیسیرین . رود گلیسیرین براي تهیه لوسیون کرمهاي صورت به کار می. شود از گلیسیرین خالص در داروسازي استفاده می
شود، چون حالل خوبی است و  از این ماده براي تهیه لوازم آرایشی نیز استفاده می. دارد ه میرطوبت را در سطح پوست نگ

سازي، براي تولید  از گلیسیرین در صابون. کند شود و پوست را نرم و چرب می باعث جذب رطوبت در سطح پوست می
منفجره مثل نیترو گلیسیرین، براي  در ساخت مواد. شود صابونهاي شفاف و در صنایع بهداشتی و آرایشی استفاده می

 .شود کاري ابزارها و تاسیسات فلزي و نیز براي جلوگیري از یخ بستن جکهاي هیدرولیکی از گلیسیرین استفاده می روغن

  خواص دارویی.
می  گلیسیرین ماده روغنی با ارزشی است که موارد استفاده بسیاري دارد و براي تهیه لوسیون کرمهاي صورت به کار

از این ماده براي تهیه لوازم آرایشی نیز استفاده می شود، چون . گلیسیرین رطوبت را در سطح پوست نگه می دارد. رود
  .حالل خوبی است و باعث جذب رطوبت در سطح پوست می شود و پوست را نرم و چرب می کند
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  :کاربرد ها 

 شامپوهاي مرطوب کننده و نرم کننده 

 وب کننده و نرم کنندهمایعات دستشویی مرط 

 شامپو بدن 

 خمیر دندان 

 کرم و لوسیون 

 صابون گلیسرینه 

 
 
 
 

 

  
  ساخت خمیرجالدهنده فلزات  - 11آزمایش 

اسید ، مایع ظرف شویی، روغن زیتون، سیلیس، آب ، بشر، هم زن شیشه اي، ظرف مدرج، اگزالیک : موادووسایل الزم 
  سرنگ

  
  
  
  
  
  
  
  

اسـید را  اگزالیک ) قاشق 1(گرم  5/2میلی لیتر آب جوش را در بشر بریزید و سپس بالفاصله  10در ابتدا : ایش روش آزم
گـرم پـودر    40به محلول حاصل . اسید کامال در آب حل شوداگزالیک به آن اضافه کنید و با هم زن شیشه اي هم بزنید تا 

از مـایع  (میلـی لیتـر مـایع ظـرف شـویی       5افه کنید و در انتها را به آهستگی و ضمن هم زدن مداوم اض) قاشق 8(سیلیس 
مخلـوط را بـه   . و یک میلی لیتر روغن زیتون را نیـز اضـافه کنیـد   ) ظرف شویی که در قسمت اول ساخته اید استفاده کنید

  .خوبی هم بزنید تا خمیر یکدستی حاصل شود
 ي بکشید و با مالش دادن، فلز را براق و صیقلی ماده ساخته شده را با پارچه اي تمیز بر روي سطوح فلز: مصارف

 .در ضمن خمیر را در ظرف در بسته نگهداري کنید. نمایید
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  اگزالیک اسید - 11-1

یک گزالا کاربرد مهم. می باشند HOOC-COOH یک اسید و نیز جوهر ترشک نامهاي خاص دي اتانوئیک اسیدگزالا
اسید یکی از اعضاي دي کربوکسیلیک اسیدها می  یکگزالا .دا نام برداسید را می توان استفاده از آن به عنوان زنگ ز

اکسالیک . بار قویتر از استیک اسید می باشد 10000این اسید داراي خاصیت اسیدي نسبتاً باالیی می باشد و تقریباً . باشد
به عنوان یک .می گیرد اسید براي ساخت مواد شیمیایی خانگی نظیر سفید کننده ها و زنگ زداها مورد استفاده قرار

  افزودنی براي پاك کننده هاي چرخ 
  .خودرو مورد استفاده قرار می گیرد

  .اسید اگزالیک به همراه اسید سیتریک و اسید تارتاریک براي از بین بردن برخی لکه ها مورد استفاده قرار می گیرند
  روغن زیتون- 11-2

هم  صابوناز این روغن . کنند مواد آرایشی بهداشتی استفاده می یهامروزه از روغن زیتون در پخت و پز و همچنین در ته
 .برند و همچنین به عنوان سوخت چراغهاي نفتی هم به کار می ییصنایع داروالبته روغن زیتون را در . نمایند تهیه می

   کلرید کلسیم- 11-3
کلرید کلسیم این ماده در آب بسیار محلول است از موارد استفاده از  .است کلرو  کلسیمیک ترکیب شیمایی متشکل از 

این  .ها نقش تسریع کننده را دارد کلرید در ساخت این بتنکلسیم به این ترتیب که . باشد زودگیر می هاي بتندر ساخت 
به این ترتیب براي ساخت . شود ماده شیمیایی ابتدا با آب بتن مخلوط و سپس به مخلوط شن و ماسه و سیمان اضافه می

بتن ساخته . توان بجاي استفاده از سیمان زودگیر از سیمان معمولی همراه با کلرید کلسیم استفاده نمود هاي زود گیر می بتن
قاومت بیشتري از خود نشان داده اما در مقابل حمله سولفاتها آسیب پذیر تر بوده و شده به این روش در مقابل فرسایش م

درصد افزایش یافته اما در هر حال بدترین ضرر این ماده اثر آن بر روي آرماتورها و ایجاد  15الی  10افت بتن نیز حدود 
  .خوردگی در آنهاست

 
  تهیه شامپو -12زمایشآ

  :الزممواد وسایل ومواد 
صابون معطر ، همزن، ترازو، میلی لیتري 500بشر میلی لیتري، 200، بشر سه پایه توري

( اسانس خوشبو مانند اسانس سیب  ، گرم6(گلسیرین، گرم 12کربنات پتاسیم، گرم12جامد
  ) میلی لیتر 20(الکل سفید، )میلی لیتر 10( یا گالب چند قطره

ا تبدیل به پودر کنید وداخل بشر بریزید گرم صابون معطر ر 12مقدار : روش آزمایش 
) میلی لیتر500(در یک بش بزرگتر.میلی لیتر آب مقطر به ان اضافه کنید100وحدود 

مقداري آب بریزید وروي چراغ کم شعله بگذاري وبشر محتوي صابون را در داخل بشر 
کربنات را گرم پتاسیم  12سپس . بزرگ قرار دهید و آن را بهم بزنید  تا صابون  حل شود

  میلی لیتر آب مقطر حل نموده، به محلول صابون اضافه کنید وخوب هم بزنید  100در 
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در تمام مدتی که حرارت  می دهید ، به جاي . دقیقه ي دیگر روي چراغ با حرارت کم بماند 10واجازه بدهید به مدت 

سعی . به آن اضافه کنید وهم بزنید) سفید محلول رقیق الکل( آب مقطر از دست رفته به تدریج وبا احتیاط الکل سفید 
در پایان گلسیرین را اضافه می کنید و اسانس سیب یا گالب را به ان اضافه . کنید آزمایش را به دقت کافی انجام دهید

  .می کنیم 
نوع 2بر شامپوها . می دانید از شامپوها به جاي صابون، براي تمیز کردن وبراق کردن وتقویت موي سر استفاده می کنند

ماده ي اصلی و پاك . شامپوهایی که ماده ي پاك کننده ي انها صابون است و شامپوهایی بدون صابون هستند: هستند
  : کننده ي شامپوهاي بدون صابون عبارتنداز

  ترکیبات سولفاته، الکل هاي چرب وخنثی شدهی سدیم، آمونیاك وتري اتانول آمین
 .وریل سولفات بهترین ومعروفترین انها استازبین این مواد تري اتانول امین و ل

 گالب- 12-1

به عنوان مثال دندان درد را بـا چکانـدن چنـد قطـره     . در گذشته گالب در طب سنتی مصارف درمانی بسیاري داشته است
خـون را بـه    pH در طب سنتی گالب به عنوان گرمی شناخته می شد کـه  .گالب روي دندان پوسیده تسکین می بخشیدند

اگـر  . مـی گوینـد  » گالب دو آتشـه  « ز تقطیر مجدد گالب، فرآورده اي به دست می آید که به آن ا .لیایی می بردسمت ق
مجداً گالب دو آتشه را تقطیر کنند گالب غلیظی از نظر اسانس به دست می آید که فوق العاده معطـر بـوده و در حقیقـت    

  .گالب ناب و خالص است

  .است وستپ ب، جهت مواظبت ازیکی از مهم ترین کاربردهاي گال

براي ایـن کـار،   . براي پوست سر و مو مفید است ،کردن) آبدار(گالب به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونی کننده و هیدراته 
  .طره چکان، گالب را روي پوست سر خود بریزیدبا استفاده از یک ق

وشوي چشم مناسب است؛ البتـه گالبـی کـه بـدین      به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونی کننده و ضدمیکروبی، براي شست 
گالب براي بیماري هـاي گوارشـی ماننـد نفـخ،      .دلودگی ها و به اصطالح استریل باشمنظور استفاده می شود، باید عاري از آ

  .مفید استنیز هم خوردگی و اسهال مزمن دل به 

  
  پودر شوینده دندان- 13آزمایش 

  : وسایل ومواد الزم
صابون کاستیل یا  ،)جوش شیرین( سدیم بی کربنات، کلسیم کربنات، همزن ،بشر

  اسانس نعنا ، اسانس دارچین ، اسانس میخک، صابون دندان
یم بی کربنات را مخلوط گرم سد 4گرم کلسیم کربنات و9مقدار : روش آزمایش 

گرم صابون کاستیل /. 6سپس آنها رادر بشر بریزید و مقدار .کنید تا کامالنرم شوند
  آنگاه مقدار یک قطره اسانس نعناغ ، . گرم صابون دندان را با آن مخلوط کنید 8یا 
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به این ترتیب پودر . شوندیک قطره اسانس میخکو یک قطره اسانس دار چین اضافه کنید وخوب هم بزنید تا کامال مخلوط 

  .شوینده ي دندان اماده شده است
  نعناعیا  نعنا- 13-1

ها به کار  و شیرینی ها آبنباتکنند که براي خوشبو کردن داروها و برخی  اج میاستخر مانتولاز این گیاه اسانسی به نام 
از انساج نعنا نوعی کافور قابل . شود همچنین این اسانس در معالجه التهابات مخاط بینی و گلو و دهان استفاده می. رود می

  :خواص ..رود آورند که مانند کافور معمولی به کار می تبلور نیز به دست می
  . کنندگی بر روي عضالت صاف دستگاه گوارش دارد اثر شل •
  . دهد باعث کم شدن فشار داخل معده شده لذا ترشح اسید را کاهش می •
  . دشو ها می منجر به کاهش گاز داخل روده •
  . کند با مهار رشد و تکثیر میکرب هلیکوباکترپیلوري از بروز التهاب و زخم معده و اثنی عشر جلوگیري می •
  . گردد باعث افزایش صفرا می •
  . عصبی دارد - اثرات ضد اسپاسم در اختالالت عضالنی •

   دارچین- 13-2
گرم فیبر و مقدار زیادي  1ن و بیشتر از میلی گرم آه 1میلی گرم کلسیم، 28یک قاشق چاي خوري دارچین، حاوي 

  .گرم کربوهیدرات دارد 2/1همچنین مقدار .و منگنز است K و C هاي ویتامین
  میخک- 13-3

چکاندن یک قطره از اسانس یا روغن گل میخک در گوش یا مالیدن آن روي دندان موجب برطرف کردن درد آن 
 .شود می

کننده است و از آن در دندانپزشکی براي آرام کردن درد  و ضدعفونی اوژنول که ماده اصلی میخک است آرام کننده
را روي دندان بمالید یا  براي رفع دندان درد و گوش درد یک قطره از اسانس میخک یا روغن آن. شود دندان استفاده می
   .در گوش بچکانید

  .یخک استفاده کنندکه حافظه ضعیف دارند باید از دم کرده م میخک تقویت کننده مغز است و کسانی
  

  :تهیه کرم نرم کننده ي دست وصورت-14آزمایش
  :وسایل و مواد الزم

 ، )گرم5(وازلین ، )گرم5(النولین ، ترازو،میلی لیتري 50بشر
  )گرم7.5(گلسیرین
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ر را بر روي بش. د باال را به اندازه ي ارائه شده با ترازو دقیقا وزن کنید ودر بشر بریزیدهر یک از موا: روش آزمایش 

آنگاه تز روي چراغ پایین بیاورید وبه . وخوب بهم بزنید) توجه داشته باشید که خیلی گرم نشود( چراغ کمی گرم کنید
  .دقیقه ي دیگر آن رابهم بزنید 2مدت 

 .این کرم براي نرم کردن دست وپا و صورت وجلوگیري از ترك خوردگی آنها ، مورد استفاده قرار می گیرد

  
  چسب پالستیکه تهی-15آزمایش

  :وسایل ومواد الزم 
  استون، ترازو، بدنه خارجی یک خودکار بیک، همزن، بشر هاون،

  
بدنه یک خودکار رادر هون کامال نرم میکنید ، که به : روش آزمایش 

گرم از پودر به دست امده را در 5مقدار . صورت پودر در بیاورید
ن اضافه کنید وبا همزن میلی لیتر استو 5داخل بشر بریزید وبه آن 

چسب سفید رنگی بدست می . آنقدر هم بزنید تا کامال حل شود
توجه .اید که می توانید با آن اجسام نایلنی را یه هم بچسبانید

با انجام چند بار ازمایش می توانید آن را با . داشته باشید که چسب به دست آمده نباید خیلی رقیق یا خیلی غلیظ باشد
  .ُپس از تهیه چسب ان رادر شیشه ي دربسته نگهداري کنید تا استون آن تبخیر نشود. هیه کنیدغلظت مناسب ت

ازاتصال قطعات چوبی ، فلزي ، کا ئوچویی گرفته تا صنایع مونتاژ ، . می دانید که امروزه چسبها موارد استفاده زیادي دارند
برد زیادي دارد، چسبهاي سنتزي است ونوعی از چسبهاي یکی از انواع چسبها که کار. از چسبهاي مختلف استفاده می شود

  .سنتزي ، چسب پالستیک است
 
  

  : نکات ایمنی
آزمایش رادور . مخصوصا چون استون فرار است به سرعت مشتعل می شود. کلیه نکات ایمنی رعایت شود

  .از شعله انجام دهید
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