
  APCחומר הכנה לניסויים במעבדה בכימיה אורגנית ולניסוי 

 

 כללי

שמותיהם ופעילותם , יש לדעת את מבנה החומרים והממסים –!! חשוב .1

בנוסף צריך לזכור ולהבין את משוואת . הכימית הקשורה לניסוי

 .המנגנון והמגיב המגביל, הראקציה

דה כפי יש לדעת ולהבין את שלבי הניסוי ולהגיע עם מחברת עבו .2

 .לפני המעבדה( כגון נצולת וריכוזים)יש צורך לבצע חישובים . שנדרש

 טכניקות עבודה

ניתן להיעזר ברקע  . הפרדה וזיהוי תוצרים, כדרך לניקוי  -זיקוק .1

לעבודה טכנית מומלץ לקרוא את . התאורטי  הניתן בספרים הנתונים

 יש. 2והלאה בספר  161או עמודים  1והלאה בספר  38עמודים 

מומלץ )והקשרו לניסוי ( azeotrope)להתייחס גם ליצירת אזאוטרופ 

 (.אדים ולמקוטעין, ואקום –לקרוא על שיטות זיקוק נוספות 

יש לדעת את טכניקת העבודה . כדרך לניקוי התוצר –גיבוש מחדש  .2

, הכנת נייר סינון, סינון חם, תכונות הממס)והתאוריה הרלוונטית 

תאוריה וטכניקות ( 'הזרעה וכו, ביכנרסינון , שימוש בשני ממסים

 188-142או עמודים  1בספר  122-188עבודה מומלץ לקרוא בעמודים 

 .2בספר 

. כתהליך להפרדת התוצר( work up)מיצויים ושלב העיבוד  –מיצוי  .8

ההבדל , התאוריה מוסברת בספרים המצורפים על טכניקות העבודה

 emulsion, saltingכגון )לב זה בין  מיצוי ושטיפה ותופעות הקשורות לש

out  ) 156-161או עמודים  1בספר 141-151מומלץ לקרוא בעמודים ,

יש להתייחס גם למיצוי בעזרת ממס פעיל כימית .  2בספר 162-4

 drying)על חורים המשמשים כראגנטי יבוש . ולקשר אותו לניסוי שיבוצע

agent) , תכונותיהם והשימוש בהם בסוף שלב זה(כגון MgSO4 ) ניתן

 .לקרוא בכל אחד מהספרים הנתונים

 זיהוי התוצר

 .נקודת התכה ונקודת רתיחה והקשר של נתון זה לניקיון החומר .1

ניתן לקרוא . טכניקות העבודה והתאוריה שמאחוריה -  TLC  -ה    שיטת .2

 .8והלאה בספר  144וכן בעמוד  2והלאה בספר  111בעמודים 

העיקרית והשימושית )י חומרים אורגנים כשיטה לזיהו NMRיש לחזור על  .8

 .IRוכן לזיהוי של קבוצות פונקציונליות עם ( ביותר במהלך המעבדה

 

 



 APCמספר שאלות הקשורות לניסוי 

 .יש לדעת את מבנה החומרים ושמם .1

 ?מדוע בדיקת נקודת ההתכה של קפאין תבוצע בקפילרה סגורה .2

 ?מדוע ימצאו שאריות של פנצאטין בקפאין .8

 ?ל בבסיסיות החנקנים בקפאיןמה ההבד .4

 62 -ולא ב 56 -הכלורופורם הפרקציה הראשונה תזדקק ב מדוע בזיקוק .5

 ?מה היא מכילה, מעלות צלסיוס

ישנן מספר דרכים לפתור אמולסיות אך כיצד מומלץ לפתור בעיה זו  .6

 ?בבידוד האספירין

לשם מה אנו מבסיסים ומחמיצים את התמיסות השונות במהלך  .7

 ?העבודה


