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 در آموزش شیمی دبیرستان TLCتعیین پیشرفت واکنش با استفاده از 
 

 2، داوود دیانی9*طیبه شمسی

 
 طیبه شمسی، دانشگاه سمنان1
  داوود دیانی، دانشگاه سمنان2

  

 

 چکیده

 اسنتااده    TLCاز ابناار  هنای ونود   دانشمندان جهت بررسی پیشرفت واکننش ی پیش تاکنون، دهه 6از حدود 

ی ننا   مخاف شده TLC. های متمادی استی تحقیقات دانشمندان بسیاری در سالاین روش، نتیجه. کنندمی

 اینن . ای کم هاینه با دقت باال و صرف هاینه و زمان کم اسنت کروماتوگرافی الیه نازک، یک اباار و روش تجایه

-از جمله کاربردهای آن می. های مختلف شده استجب گسترده شدن کاربرد آن در رشتهمو TLCهای ویژگی

ب کروماتوگرافی ها و ابااری برای یافتن حالل مناسبررسی ولوص نمونهبه تعیین تعداد اجاای یک نمونه، توان 

سینتیک شیمی دبیرستان اسنتااده کنرد تنا    توان در آموزش بخش از این اباار کم هاینه می. ستونی اشاره کرد

تنوان پیشنرفت واکننش را بنه     می TLCی به وسیله .تر شودآموزان ملموسمبحث پیشرفت واکنش برای دانش

شنل  نمودارهنای پیشنرفت    تنوان  منی  TLCبا همین اطالعات کمی بدست آمنده از  . صورت کمی بررسی کرد

محندود  گنر کنار آموزش پیشرفت واکننش، مباحنث واکننش   همچنین در . واکنش را بدست آورده و توجیه کرد

 .تر بررسی وواهد شدآموزان جدیبرای دانشنیا ... محصوالت جانبی و کننده 

 

 کلیدیکلمات 
TLC ،کاربرد ، کروماتوگرافی الیه نازک، بررسی کمی پیشرفت واکنشTLC 

 

 نکات برجسته پژوهش
 تجربی برای آموزش شیمی دبیرستان استااده از روش 

 معرفی یک روش آزمایشگاهی ارزان قیمت 

 آموزان دبیرستانمعرفی یک روش آزمایشگاهی پرکاربرد برای دانش 
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 مقدمه -9

درس شنیمی، تناریر بهتنری در رونند ینادگیری      ملی برای آموزش دروس مخصوصا عهمیشه استااده از اباار و کارهای 

مباحث مربوط به سینتیک شیمی در شیمی دبیرستان، تا حدودی فقط بنه صنورت ترنوری م نر      . داشتآموزان وواهد دانش

معمنوال بنرای بررسنی کیانی     هنا  در آزمایشنگاه . پیشرفت واکنش یلی از مباحث سینتیک شیمی در دبیرسنتان اسنت  . شودمی

(TLC) کروماتوگرافی الیه نازکواکنش از پیشرفت 
این بننابر  .بسیار ارزان قیمنت و کارآمند اسنت   شود که روشی می استااده 1

 .شیمی دبیرستان نیا بهره گرفت و درک هرچه بهتر مبحث سینتیک را موجب شد توان از آن در آموزشمی

TLC امنا   .گیرنند هنای کرومناتوگرافی درون ینک سنتون قنرار منی      اکثر روش. باشدهای کروماتوگرافی مییلی از روش

در حقیقت اولین کاربرد گسنترده از کرومناتوگرافی تقسنیمی و مسن ح، در     . رون یک س ح نیا انجا  شودجداسازی می تواند د

کرومناتوگرافی الینه ننازک نسنبتا جنایگاین       1491سنس  تنا پاینان سنال     . و به صورت کروماتوگرافی کاغذی بود 1411سال 

 . کروماتوگرافی کاغذی شد

هنا در  آن. امتحنان شند   و شناگردانش  2توسط نیلال ایامنایلو  1491تا  1491های برای اولین بار در سال TLCتلنیک 

گرفنت، بننابراین بنه دنبنال ینک روش      کردند و این کار زمان زیادی از آنان میتحقیقاتشان از کروماتوگرافی ستونی استااده می

ی ستون را داشت تهیه و به وسیله ی نازک از همان موادی که وواصک الیهیها بدین منظور، آن. ای با زمان کمتر بودندتجایه

ها بر روی شیشه قرار دادند و پ  از قرار دادن یک ق ره از محلول نموننه بنر روی آن الینه و عبنور همنان حنالل منورد        جاذب

 .استااده در کروماتوگرافی ستونی، از دستگاه پرتو فرابنش برای مشاهده ترکیب جداشده استااده کردند

او برای تحقیقاتش، روش ایامنایلو  . سال پیش آغاز شد 61در حدود  9امروزی با کار کیرچنر به صورت TLCاستااده از 

. کردآن استااده  یاو یک الیه از سیلیسیک اسید را بر روی شیشه قرار داد و از نشاسته به عنوان پیوند دهنده. را بهبود بخشید

با عبور حالل از روی صاحه، جدا شندن اجناای   . قرار می گیرد (فاز متحرک)درون حالل  ،ی تهیه شدهدر روش کیرچنر صاحه

 (. 1شل  ) نمونه نتیجه می شود 

 

 

 روش کیرچنر :9شکل 

 
ننه   کیرچننر، او متوجه شند کنه در روش  . بود 1ی کروماتوگرافی الیه نازک را به کار برد، اگون استالاولین کسی که واژه

                                                           
1
 Thin-layer chromatography 

2
 Nikolai Izmailov 

3
 G.Kirchner 

4
 Egon Stahl 
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سنرانجا   . هنا شنروک کنرد   جناذب بنابراین او تحقیقاتش را برای بهبود ونواص و پارامترهنای   . اندبهینه نشدهها روش و نه جاذب

 TLCتوجه قرار گرفت و در طی چنند سنال،    ی او بسیار موردروش استاندارد شده. به نتیجه رسید 1491تحقیقات او در پاییا 

 . یک شگرد آزمایشگاهی با کاربرد بسیار وسیع شد

تنر  تر و با هاینه پایینتوان به نتیجه گیری قاب  قبول در زمان کمهای روش کروماتوگرافی الیه نازک میویژگیازجمله 

 :ر باردی از آن شده استصهای منحموجب کاربرد TLCهای این ویژگی. اشاره کرد

 تعیین تعداد اجاای مخلوط نمونه برای جداسازی  

 هابررسی ولوص نمونه 

  ای در شیمی آلیتجایهیک اباار 

 شناسایی ترکیبات آلی 

 های آلی متااوتاستااده جهت م العه واکنش 

 بررسی فرآیند پیشرفت واکنش 

 یافتن حالل مناسب جهت کروماتوگرافی ستونی 

 

 در شناسایی و پیشرفت واکنشTLCاستفاده از  -2

  برای بررسی پیشرفت واکنش به صورت کیفیTLCاستفاده از  -2-9
، احتینا  بنه   TLCهنای  یلنی از ماینت  . شودآسان است و به سرعت نیا انجا  میروش کروماتوگرافی الیه نازک بسیار 

باعث کاربرد وسیع آن در بررسی فرآینند واکننش شنده     TLCهای همین مشخصه. مقدار بسیار کمی از نمونه برای تجایه است

از مخلنوط واکننش در   این کار ملا  به برداشتن مقدار کمی نمونه . باشدبه صورت کیای می TLCها از البته اکثر استااده. است

ی برداشته شده در حالل مناسبی ح  و پن  از رسنیدن بنه رقنت منورد نظنر، بنه کمنک         مقدار نمونه. های مختلف استزمان

الت جنانبی،  هنا، محصنو  مخلوط واکنش شام  محصول مورد نظر، واکنش دهنده. شودمنتق  میTLC ی، به صاحهTLCسوزن

ی شناهد،  لله. استااده کرد TLCها بر روی ی شاهدتوان از للهها میبرای شناسایی واکنش دهنده. وواهد بود... ها و حدواسط

توان این کنار را بنرای محصنول واکننش در     میهمچنین . است TLCی به وجود آمده از محلول هر واکنش دهنده بر روی لله

انبی یا حدواسط است یا محصوالت ج TLCهای باقی مانده بر روی بنابراین لله. از آن، انجا  دادصورت موجود بودن یک نمونه 

تنر   هایی که تغییر نمنی کنند ینا پررننگ    و للهشود، مربوط به حد واسط کمرنگ تر می هایی که با گذشت زمانلله. و ناوالصی

 .لصی و محصوالت جانبی استاشود، مربوط به ناومی

در . شودهای ترکیباتی که رنگی نیستند از تابش پرتو فرابناش استااده میی للهمشاهده معموال برای TLCدر تلنیک 

بنرای مثنال بنا    . ها استااده کردلله های مواد شیمیایی برای ظهورحلولتوان از بروی مورت موجود نبودن تابش فرابناش میص

همچنین پتاسیم پرمنگنات با واصیت اکسید  .ای مشاهده کردا به رنگ قهوهی بروی ترکیبات رتوان للهتااده از بخار ید میاس

 .دهدتغییر می TLCی ترکیبات را بر روی کاغذ وی بررنگ لله ،کنندگی وود

در ابتدای واکننش سنرعت   . توان روند واکنش را بررسی کردف میهای مختلهای گرفته شده در زمانTLCی با مقایسه

شنده در   هنای گرفتنه  TLCبننابراین در  . شودها کمتر میت و در پایان واکنش سرعت مصرف آنبسیار باالسمصرف مواد اولیه 

ان معینی برای هر واکنش پ  از گذشت مدت زم. شوداکنش دهنده به سرعت کم میهای مواد وابتدای وکنش شدت رنگ لله

پن   . بسیار پایین تری نسبت به آغاز واکنش کمتر می شنود ها با سرعت ، شدت رنگ لله(واکنشهر یعنی در انتهای )متااوت 

 .را متصور شویم 2برای مصرف مواد اولیه می توانیم نمودار شل  
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 مصرف مواد اولیهسرعت نمودار: 2شکل 

 
ابتدای واکنش چون در (. 9شل )نمودار بدست آمده عل  نمودار مواد واکنش دهنده است ( محصوالت)برای محصول 

، سرعت تولید محصول نیا باالست و متعاقبنا در پاینان واکننش سنرعت تولیند محصنول       ه سرعت مصرف مواد اولیه زیاد استک

شنود و  منی تر در ابتدای واکنش با سرعت زیاد پررنگ. ها می توانیم به این موضوک پی ببریماز تغییر شدت رنگ لله. کمتر است

 .ش رنگ کاهش می یابدافاایدر پایان واکنش سرعت 

 

 

 نمودار سرعت تشکیل محصوالت: 3شکل 

 
ها، باید مقدار نمونه TLCی مقایسهبرای همچنین . الز  به ذکر است، بدست آوردن این اطالعات به صورت کیای است

 . تقریبا یلسان باشد TLCدر هربار گرفتن  TLCبرداشته شده و منتق  شده به 

ی  منواد واکننش دهننده   کنه واکننش تولیند بناایمیندازول از     مثنال زینر را   ، واکننش  پیشنرفت برای درک بهتر بررسی 

 :شودمی م ر ، (1شل )آمین و بناآلدهید استدیارتوفنیلن

 

NH2

NH2

+ Ph CHO

cat

EtOH
    rt

N

N

Ph

Ph

2

 

 واکنش تهیه بنزایمیدازول: 4شکل 
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آلدهیند بنه   ولنی بنا . شنود به سنرعت تمنا  می   آمیندیارتوفنیلن ،دقیقه اول واکنش 9شده در طیهای گرفته TLCدر

 .(9شل )ماندباقی میگر اضافی عنوان واکنش

 

 

 دقیقه پس از شروع واکنش5های ابتدای واکنش و TLC: 5شکل 

 
تنر شنده   شود که پ  از گذشت زمان کم رنگایجاد میی زرد رنگ در باالی لله محصول اصلی در این واکنش یک لله

آیند  پایین لله محصول اصلی به وجود میهمچنین یک لله در . این لله مربوط به حد واسط است. شودو تبدی  به محصول می

باشند  منی واکنش دارای سه لله ایان زمان گرفته شده از مخلوط واکنش در پ TLC. که مربوط به محصول جانبی واکنش است

 . (6شل )، محصول اصلی و محصول جانبی است(بناوییک اسید)ی اضافیمربوط به واکنش دهندهها به ترتیب از باال للهکه 

 

 

 مخلوط واکنش در انتهای زمان واکنشTLC:6شکل 

 
مرحله اول تولید حدواسط است که در آن . تمرحله اس 2توان متوجه شد که واکنش دارای این اطالعات میبا توجه به 

مرحلنه دو   . یابداکنش دهنده محدود کننده ادامه میسرعت تولید حد واسط با سرعت مصرف مواد اولیه برابر است و تا اتما  و

 .تولید محصول مورد نظر برابر استسرعت واسط و رف حدمصواکنش بسیار آهسته تر ازمرحله اول است و در آن سرعت 

 به صورت کمی TLC استااده از -9-9

HPTLCباید از روش  TLCبرای بررسی واکنش به صورت کمی توسط 
استااده کردکه روش بسیار گنران و نیازمنند    1

                                                           
1
 High-performance TLC 
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DE-TLCروش جدیدتر . تجهیاات گران است
ی یک دوربنین  در این روش به وسیله. است که بسیار ارزان تر و ساده تر است 1

بنه صنورت   توان روند واکنش را میTLC-Analyzer  های مربوط به واکنش عل  گرفته و با کمک نر  افاارTLCدیجیتال از 

 .ررسی کردبکمی 

  

 گیرینتیجه -3
با توجنه بنه   . رزان و ماید برای بررسی پیشرفت واکنش به صورت کمی استاکروماتوگرافی الیه نازک، یک روش بسیار 

های ساده در س ح شیمی دبیرستان استااده کرد و به کمک آن توان از آن جهت بررسی بروی واکنشمی TLCسادگی کار با 

 . رک تبدی  کردآموزان به م البی جذاب و قاب  دمباحث مربوط به پیشرفت واکنش در سینتیک شیمی را برای دانش
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 Digitally-Enhanced TLC 
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