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 ('שנה ב)ח מסכם למעבדה בכימיה אורגנית ''דו

 

             -------מספר ניסוי   -------------- שם הניסוי

---------------------------------         מקור

 משוואת תגובה

בכדי )מולים ויחס אקויולנטי ליד המגיבים , משקל/לציין את הנפח

 (.קבוע מגיב מגבילל

 

CH3CO2H CH3CO2CH2CH3

H2SO4 (cat.)

Reflux 2 h
5ml / 0.087 mole
          1 eq

CH3CH2OH

serve as reagent
 and solvent. 
 use in large excess

+

 

 

 (02%)  מהלך הניסוי

תוך מתן הסבר , לתאר שיטות עבודה חדשות ששימשו במהלך הניסוי

 -שטיפות בסיסיות, לניקוי התוצר -גיבוש מחדש וזיקוק)לפעולות אלו 

 (.'ניקוי ראגנטים וכו, זיקוק אדים, להוצאת שאריות חומצה אורגנית

תצפיות ותוצאות שאינן מתוארות , דווח על שינויים מהפרוצדורהל

 (.לא להעתיק פרוצדורה)בניסוי 

עם או )גיבוש מחדש , זיקוק)לציין איך בוצע הניקיון הסופי של התוצר 

 (.קולונה או אחר, (בלי סינון חם
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לציין את כמות הממס , אם ניקיון התוצר בוצע בעזרת גיבוש מחדש

בזיקוק לצרף טבלה המכילה את . ואחרי הגיבושומשקל התוצר לפני 

. צבע התזקיק ומשקל של כל פרקציה, אמבט' טמפ, האדים' טמפ

אם הזיקוק , להוסיף לחץ ומעבר של נקודת הרתיחה ללחץ אטמוספרי)

 (.בוצע בלחץ מופחת

את הדיון על ניקיון הפרקציות השונות או הגבישים ניתן לבצע בחלק 

 .וזאת בהסתמך על שיטות הזיהוי השונות ,או של הנצולת TLC/GCשל 

 (02%)  זיהוי התוצר

1
H NMR  (י ספקטרום מצורף/ראה) 

         הערות      Hz-ב(  (Jפיצול    מולטיפליסיטי   ערך אינטגרציה   מימנים' מס   היסט נצפה   היסט תאורטי   מימן' מס

                  )   בין אילו מימנים)  ((..d, td, m, br        למימן                      (                            מטבלאות)                 

    1              1.1              1..1              1                  9.00                   t               (1/2) ~ 7 Hz    J  זהה למימן. 

    .              1.1              1.1.              .                   1.99                  ~ 7 Hz (2/1)               q    J  1זהה למימן 

    1              ..9              ..91               1                  9.01                   s                     -                      -  

 .מחולק לקבוצות מימנים שונות, ציור של התוצר על הספקטרום

תוצרי לוואי ואחרים לציין , זיהומים שונים באחוז נמוך כממסים שנותרו

 .על הספקטרום

 .ניתן לצרף ספקטרום תאורטי כנתון השוואתי

 .להתעלם מפיקים לא ידועים לא
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IR 

ונליות בתוצר בתחום התייחסות לבליעות אופייניות של קבוצות פונקצי

CMשל 
, כמו קשרים משולשים, (הופעה והעלמות) 0022-0022 1-

 (. לציין על הספקטרום)כוהלים ועוד , קרבונילים

 

TLC/GC    ושיטות זיהוי נוספות לקבוצות פונקציונליות 

 .מאפשר מעקב אחר התקדמות הראקציה וניקיון התוצר

נא , זרת שיטות אלואם בוצעו לפרקציות השונות בדיקת ניקיון בע

 .TLC -לתאר את המסקנות ולצרף את צילום פלטות ה

לציין אם בוצע זיהוי לקבוצה הפונקציונלית בתוצר בשיטה כימית 

 (.סיפוח ברום לקשר כפול, למשל)

 Modern Experimental Organic:    פירוט נרחב על שיטות אלו נמצא בספר

Chemistry (4
th

 Ed.) 

 Royston M. Roberts; John C. Gilbert; Lynn B. Rodewald; Alan S. Wingrove.  

 

Melting or Boiling point 

 .השוואה לערך התאורטי

 .נותן אינפורמציה על דרגת הניקיון של החומר

כגון טווח רחב של נקודת )לנסות להסביר את הסטיות ואת התצפיות 

 (.התכה או תזקיק עכור היכולים להצביע על תוצר מזוהם
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 NMRכגון )להצליב אינפורמציה מהבדיקות השונות  שובח

 (.מזוהם ונקודת התכה נמוכה

 

 (02%)  נצולת  

 (.מולי תוצר ביחס למולי המגיב)הנצולת שהתקבלה 

 (.אם קיימת)לדווח על הנצולת הספרותית 

, מוצק בתסנין, פרקציות מזוהמות)לתת הסבר לנצולת שהתקבלה 

 (.'ראקציות לואי וכו

התייחס לניצולת לפני ואחרי הגיבוש מחדש עם הסבר במוצקים ל

 .מתאים

 

 סיכום

 .מסקנות והערות על סמך העבודה שבוצעה

 

 .ח''מהציון על הדו 02%לשאר החלקים משקל כולל של 

 .ימים מיום סיום הפרפרט 02עד : זמן הגשה

 .ח גוררת ציון אפס על הפרפרט''אי הגשת הדו

 

 עבודה נעימה


