تست ضؼلِ ( :) Flame Test
يکی اس رٍش ّبي ضٌبسبيی هَاد کِ اس گذضتِ اي ًشديک رايح ضذُ است استفبدُ اس طيف ًَري بزاي
تطخيع ًَع ػٌػز هَخَد در يک تزکيب است .
ايي رٍش بز ايي هبٌب استَار است کِ ابتذا ػٌػز هَرد ًظز را هطتؼل کزدُ ٍ سپس اس رٍي رًگ
خبغی کِ ّز ػٌػز در يک طيف يب يک دستِ ًَر در هحيط هزئی سبطغ هی کٌذ ػٌػز هَرد ًظز را
ضٌبسبيی هی کٌٌذ .

تست ضؼلِ
بزاي هثبل ٌّگبهی کِ ًوک طؼبم يب خَراکی را کِ ضبهل ػٌػز فلشي سذين در تزکيب سبختوبًی
است را رٍي ضؼلِ يکٌَاخت ٍ آبی رًگ کِ داراي ضذت يکٌَاخت است هی گيزين اس خَد ًَر ًبرًدی
هبيل بِ سرد خبرج هی کٌذ اس آًدبيی ايي ًَر ,تٌْب هزبَط بِ فلش سذين بب ايي درخِ خلَظ در تزکيب
هَرد ًظز است ,هی تَاى در ضٌبسبيی تزکيببتی کِ در آًْب ضؼلِ هَرد ًظز داراي ايي رًگ هی گزدد
اس بَدى سذين در آى تزکيب هطوئي گزديذ.
اس هشيت ّبي ايي رٍش بِ رٍش ّبي سبدُ ضٌبسبيی ديگز هی تَاى بِ قذرت تطخيع ػٌػز در
تزکيب در حبلت ّبي کوپلکس ّبي پبيذار ٍ تزکيببت هختلف يک ػٌػز ( هبًٌذ
کزبٌبت,سَلفبتً,يتزات ٍ  )...اضبرُ ًوَد کِ حسٌی بشرگ بزاي ضزٍع تدشيِ ٍ ضٌبسبيی ٍ کبر بب يک
تزکيب ًبضٌبختِ است .
يکی اس کوبَد ّبي ايي رٍش ػذم قذرت تطخيع چٌذ طَل هَج ًشديک بِ ّن اس ًظز چطن است .
کِ اهزٍسُ بب پيطزفت تکٌَلَصي ٍ سبخت تدْيشاتی ًظيز طيف سٌح  RIيب دستگبُ  NMRايي کوبَد

ّب خبزاى ضذُ ٍ اس ايي رٍش تٌْب بزاي ضٌبسبيی هَاد بسيبر سبدُ ٍ در سطحی کن استفبدُ هی گزدد.
ايي در غَرتی است کِ هبدُ خبلع بَدُ(؟)  ,اضتؼبل سا ًببضذ ٍ تَليذ گبس در ٌّگبم سَختي ًکٌذ
(؟)
در ايي آسهبيص بِ تفبٍت ّبي بيي چٌذ هبدُ در ٌّگبم سَختي در ضؼلِ پی هی بزين .
رٍش کبر :
ابتذا يک هيلِ فلشي ٍ ًسَس را در ضؼلِ گزفتِ تب سزخ ضَد ٍ ديگز دٍد ًکٌذ سپس آى را تب دهبي
اتبق سزد کٌيذ .
ًوًَِ ّبي هَرد ًظز را تحَيل گزفتِ ٍ دٍر اس حزارت ضؼلِ قزار دّيذ .
ابتذا هيلِ را کوی داؽ کزدُ ٍ در ظزفی کِ ضبهل هقذار بسيبر کوی هبدُ است فزٍ ببزيذ تب کوی اس
پَدر هبدُ بِ ًَک هيلِ بچسبذ .
ضؼلِ گبس را تٌظين کٌيذ تب بِ طَر کبهل بِ رًگ آبی پز رًگ بسَسد سپس هيلِ فلشي را در هکبًی کِ
ضؼلِ هَرد ًظز بيطتزيي حزارت را داراست بگيزيذ ٍ بِ آراهی بچزخبًيذ (اس تٌفس گبس ّبي خبرج
ضذُ خذا خَدداري کٌيذ!) رًگ ضؼلِ را بزاي تزکيب هَرد ًظز يبدداضت کٌيذ  .بزاي تزکيب بؼذي
دٍببرُ هيلِ را تويش کٌيذ  ,رٍي ضؼلِ تب سزخی حزارت دّيذ ٍ تب دهبي هحيط خٌک کٌيذ ٍ هزاحل
را دٍببرُ تکزار کٌيذ .
بزاي ّز تزکيب رًگ هَرد را بِ دقت يبدداضت کٌيذ تب در گشارش کبر خَد ًَع ػٌػز هبدُ دادُ ضذُ
را اس رٍي رًگ ضؼلِ هَرد ًظز ضٌبسبيی کٌيذ .

