
  

 

 

 اإليتانول  عن الكشف طرائق: 2الجلسة 

 الفيزيائية اإليتانول  على التعرف اختبارات

 الحسية الخواص Organoleptic tests :  مميزة رائحة له اللون  عديم محلول 

 االمتزاج قابلية Miscibility: العضوية واملحالت النسب بكل بالماء مزوج 

 pH: الشمس عباد على معتدل 

 النوعية الكثافة Specific gravity:  0.789 مطلق كان إذا 20 الدرجة في 
 
 ا

 االحتراق Combustion test: باهت أزرق لون ب دخان يعطي 

 :الكيميائية التفاعالت

 مالسيريو  نترات مع التفاعل 

 بالماء مرتين ومدده مول  0.2 اآلزوت بحمض السيريوم نترات من محلول  حضر

 وامزج املجهول  املحلول  من نقاط 5 أضف ثم السيريوم محلول  من مل 1 صغير أنبوب في ضع

 االيتانول  وجود على يدل أصفر لون  تشكل جيدا

 جونس تفاعل 

 الكبريت حمض بإضافة يحضر 3CrO (الكبريت بحمض الثالثي الكروم أوكسيد محلول  ف:الكاش

 )الكروم أوكسيد راسب تشكل حتى بهدوء الكثيف

 الكرومي املحلول  من وقطرة اإليتانول  من قطرة أضف األسيتون  من مل 1 صغير أنبوب في ضع

 الزرقة إلى أقرب أخضر بلون  معلق تشكل ثانيتين خالل تالحظ

 ولكنه األلدهيدات وكذلك والثانوية وليةاأل  األغوال وجود عن يكشف شهير تفاعل التفاعل هذا إن

 محلول  مع تتفاعل فإنها الفينوالت أما الكربوكسيلية واألحماض الخلونات وجود عن يكشف ال

 املخضر األزرق اللون  تعطي ال ولكنها جونس

 )اليودوفورم تفاعل( الميتان يود ثالثي تشكل تفاعل 

 المولي الصوديوم هيدروكسيد محلول  :الكواشف

 ل\مول  5.5 اليود ل محلو 

 :العمل طريقة

 ثم اليودي الكاشف من قطرة 55 أضف ثم نظيف جاف أنبوب إلى اإليتانول  من قطرات 15 أضف

 سخن بالبرودة لون  أي يتشكل لم إذا بهدوء وامزج اللون  اختفاء حتى الصود من كافية كمية أضف

 اصفر راسب او عكر يتشكل قليال
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 :الوظائف

 :باإليتانول  التسمم أعراض 

 :ومنها الفرد عند اإليتانول  استقالب وعلى الدم في الكحول  تركيز من كل على األعراض تعتمد 

 اختالجات تلعثم، إقياء، شديد، ارتباك (1

 الجسم حرارة درجة انخفاض القلب، ضربات معدل انخفاض تنفس، بطء (2

 البشرة لون  وبشح (3

 للمنعكسات االستجابة قلة (4

 تنفس ي فشل بسبب والوفاة غيبوبة (5
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