
Common Laboratory Processes 

অবক্ষেপণ এবং ডিক্যাক্ষেশন (Sedimentation and Decantation) 

তর থথকে ভারী দ্রবণীয় পদাথথকে অাদা েরার জন্য বকেপণ এবং ডডেযাকেলন্ 

পদ্ধডত বযবার েরা য়। বকেপণ প্রডিয়ায়, ডমশ্রকণর ভারী উপাদান্গুড ডভেকথর োরকণ ন্ীকে 

ডির য় এবং উপকর তরকর এেটি পডরষ্কার স্তর পাওয়া যায়। প্রডিয়াটি ডেছু ময় থন্য়। এরপর 

ডডেযাকেলন্ পদ্ধডতর মাধ্যকম পাত্র থথকে উপকরর পডরষ্কার তর থঢক থন্ওয়া য়। উদারণস্বরূপ, 

বাড এবং জকর ডমশ্রকণ, বাড ন্ীকে ডির য়। এটি বকেপণ। বাড এবং জকর ডমশ্রণ থথকে 

যখন্ জ অাদা েরা য়, তখন্ এটি ডডেযাকেলন্। 

এআ প্রডিয়াটি দটুি ডমডশ্রত তরকে অাদা েরকতও বযবার েরা থযকত পাকর থযমন্, থত 

এবং জ। থত এবং জকর ডমশ্রকণ দটুি পৃথে স্তর ততডর য়, যার ন্ীকে জ এবং উপকর থত  

থাকে। অমরা ন্য পাকত্র থতকর স্তরটি উপকর থথকে থঢক ডরকয় থেকত পাডর এবং ন্ীকে জকর 

স্তর থথকে যায়। 

পডিস্রাবণ (Filtration) 

পডরস্রাবণ  এেটি প্রডিয়া থযখাকন্ তরকর েঠিন্ েণাগুডকে এেটি ছােডন্র মাধ্যকম 

পারণ েরা য় যা তরকে ডতিম েরার ন্ুমডত থদয় ডেন্তু েঠিন্ েণাগুডকে ধ্কর রাকখ। 

পডরস্রাবকণর মাধ্যকম থঘাা জ থথকে োদা অাদা েরা যায়। 

ডিডিক্ষক্শন (Desiccation) 

থডডকেলন্ বকত জকর উপাদান্কে পুঙ্খান্ুপুঙ্খভাকব পারণ বা ডন্ষ্কালন্ েরার প্রডিয়া 

থবাঝায় যার েক েরম শুষ্কতা য়। উদারন্ স্বরূপ, জীবকে এেটি থডডেযাে বা থডডকেটাকর 

ংস্পকলথ থরকখ থডডকেলন্ েরা থযকত পাকর। এেটি থডডেযাে  এেটি রাায়ডন্ে পদাথথ যা 

অদ্রথতা ধ্কর রাকখ। থডডেযাকের াধ্ারণ উদারণ  ডডো থজ, ডিয় োরকো, েযাডয়াম 

থলারাআড এবং েযাডয়াম াকেট। তারা অদ্রথতা থলাণ েকর থডডকেলন্ প্রকরাডেত েকর। 

যাবকরটডরকত, ভযাকুয়াম থডডকেটর  োাঁে বা প্লাডিকের পাত্র যা উপেরণ শুডেকয় রাখকত াাযয 

েকর। 



স্ফটিক্ক্িণ (Crystallization) 

স্ফটিেেরণ এেটি থেৌল যা পদাকথথর পডরকলাধ্কন্র জন্য বযবহৃত য়। যখন্ এেটি পদাথথ 

স্ফটিেেরকণর ডলোর য়,  তখন্ এর পরমাণ ুবা ণুগুড -ুংজ্ঞাডয়ত থোকণর মাধ্যকম এেকত্র অবদ্ধ য়। 

প্রথকম তরক েঠিন্ পদাথথ থযাগ েরা য় এবং ন্াডাোডা েরক বা গরম েরক েঠিন্ পদাথথ তরক দ্রবীভূত 

য়। ডেন্তু যখন্ তরক অরও থবডল েকর েঠিন্ যুক্ত েরা য়, তখন্ এেটি ময় অক যার পকর তরক অর 

েঠিন্ দ্রবীভূত য় ন্া। তখন্ এআ দ্রবণকে বাষ্পীভূত কত থদওয়া য় এবং দ্রবণটি অর দ্রাবকের মকধ্য দ্রবণীয় 

থাকে ন্া এবং ডবশুদ্ধ থযৌকগর স্ফটিে ততডর েকর। 

এক্ীক্িণ (Fusion) 

তজব থযৌকগ যাকাকজন্, ন্াআকরাকজন্ এবং াোর ন্ামে উপাদাকন্র উপডিডতর গুণগত 

ডন্ণথকয়র জন্য ডেউলন্ পরীো েরা য়। এটি J. L. Lassaigne দ্বারা ডবেডলত কয়ডছ। পরীোয় 

প্রথকম থাডডয়াম ধ্াতু ডদকয় ন্মুন্াটিকে দঢৃ়ভাকব গরম েরা, এটি েরার ময়, থাডডয়াম, মস্ত 

উপডিত উপাদান্কে অয়ডন্ে অোকর রূপান্তডরত েকর,  

Na + C + N → NaCN 

2Na + S → Na2S 

Na + X → NaX ( X = Cl, Br or I) 

অয়ডন্ে উপাদান্গুড পাডতত জ ডদকয় েুটিকয় ডমডশ্রত ভর থথকে ডন্ষ্কাডলত েরা য়, একে 

থাডডয়াম ডেউলন্ ডন্যথা বক এবং তারপর ংডিষ্ট উপাদান্গুডর জন্য গুণগত পরীোগুড েরা 

য়। 

ইগডনশন (Ignition) 

আগডন্লন্  এেটি পরীো, থযটিকত এেটি ডন্ডদথষ্ট তাপমাত্রায় ন্মুন্াকে থজারাকাভাকব গরম 

েরা য় ("আগডন্টিং") যার েক উদ্বায়ী পদাথথগুড পাাকত পাকর। এআ পরীোটি ন্মুন্াটি েীভাকব 

জ্বকছ তা পযথকবেণ েকর থযৌগটি ন্াক্ত েরকতও ায়তা েকর। আগডন্লন্ পরীোয় এে বা দআু 

থোাঁটা তর বা প্রায় 50 ডমডগ্রাম েঠিন্ এেটি থছাট স্পযাটুা বা এেটি মাআকিা বান্থার ডলখা ডদকয় 

িুডব েভাকর অকতাভাকব গরম েরা য়। 



ডলাক্ষিাক্ষিন্স এবং ডিডিক্ষক্ক্ষিন্স (Efflorescence and Deliquescence) 

থলাকরাকন্স  াআকেকটড বণ দ্বারা জকর স্বতঃসূ্ফতথ  ডন্ষ্কথণ, যা তখন্ ঘকট যখন্ াআকেকটর জীয় 

বাকষ্পর োপ, বাতাক জীয় বাকষ্পর অংডলে োকপর থেকয় থবডল য়। উদারণস্বরূপ, থযকতু ওয়াডলং থাডার 

(Na2CO3·10H2O) বাকষ্পর োপ াধ্ারণত বায়ুমণ্ডক থাো জীয় বাকষ্পর থেকয় থবডল য়, তাআ এআ বণগুড 

প্রসু্ফটিত য় (থথাৎ, তাকদর জকর মস্ত বা ডেছু ংল  ারায়), এবং তাকদর পৃষ্ঠগুড এেটি গুাঁকডা অোর 

ধ্ারণ েকর। াআকেকটড ডেউডপ্রে াকেট ( CuSO4·5H2O), যার জীয় বাকষ্পর োপ েম, থেবমাত্র এর 

ংস্পকলথ থাো বাতা তুন্ামূেভাকব শুষ্ক ক তকবআ থলাকরাকন্স থদখায়। 

থডডকেকন্স  এেটি প্রডিয়া যার মাধ্যকম এেটি পদাথথ বায়ুমণ্ড থথকে অদ্রথতা থলাণ েকর যতেণ 

ন্া এটি থলাডত জক দ্রবীভূত য় এবং এেটি দ্রবণ ততডর েকর। যখন্ দ্রবণ ততডর য় তার বাকষ্পর োপ বাতাক 

জীয় বাকষ্পর অংডলে োকপর থেকয় েম য় তখন্ থডডকেকন্স ঘকট। বায় ুপযথাপ্ত অদ্রথ  থােক মস্ত দ্রবণীয় 

বণ দ্রবীভূত কব। রাস্তার ডন্ষ্পডিকত েযাডয়াম থলারাআকডর োযথোডরতা থডডকেকন্সর েক ঘকট। 

পাউডার বা থলকের অোকর ছডডকয় পডক, েযাডয়াম থলারাআকডর তার ডন্কজর ওজকন্র থেকয় থবডল জ 

থলাণ েকর এবং এেটি তর ততডর েকর যা রাস্তাকে থভজা রাকখ। 

ডলাক্ষিক্ষিন্স এবং ডিডিক্ষক্াক্ষিক্ষন্সি মক্ষযয পার্থক্য (Difference between Efflorescence and 

Deliquescence): 

ডলাক্ষিক্ষিন্স ডিডিক্ষক্ক্ষিন্স 

থলাকরাকে পদাথথ  স্ফটিে। থডডকেকন্স পদাথথকে থডডেযাে বা য়। 

এআ পদাথথগুড এেটি দ্রবণ গঠন্ েকর ন্া। এআ পদাথথগুড জীয় বাষ্প থলাণ েকর জীয় 
দ্রবণ ততডর েকর। 

এআ পদাথথগুডর জকর াকথ থোন্ উকেখকযাগয 

ম্পেথ  থন্আ। 

এআ পদাথথগুডর জকর প্রডত উকেখকযাগয অেথণ 

রকয়কছ। 

এআ পদাথথগুড জীয় বাষ্প থলাণ েকর ন্া। এআ পদাথথগুড উচ্চ পডরমাকণ জীয় বাষ্প থলাণ 
েরকত পাকর। 

 



 

বাষ্পীভবন এবং ফুটন্ত মক্ষযয পার্থক্য (Differences between Evaporation and Boiling): 

বাষ্পীভবন ফুটন্ত 

বাষ্পীভবন্ এেটি স্বাভাডবে প্রডিয়া যা ঘকট 
যখন্ তর অোর বায়বীয় অোকর পডরবডতথ ত 
য়; যখন্ োপ বা তাপমাত্রা বৃডদ্ধ ঘটাকে। 

েুটাকন্া এেটি প্রােৃত প্রডিয়া থযখাকন্ তর 
িমাগত উিাকপর োরকণ বাষ্প কয় যায়। 

বাষ্পীভবন্ াধ্ারণত উিপ্ত ওয়া তরকর পৃকষ্ঠ 
ঘকট। 

েুটন্ত াধ্ারণত তরকর পুকরা ভকর ঘকট যা 
উিপ্ত য়। 

বাষ্পীভবকন্ বুদবুদ প্রভাব দলৃযমান্ ন্য়। েুটন্ত প্রডিয়ার ময় বুদবুদ প্রভাব দলৃযমান্ য়। 

েুটকন্তর তুন্ায় বাষ্পীভবকন্র প্রডিয়াটি 
াধ্ারণত ধ্ীর ঞ্চাডত য়। 

েুটন্ত প্রডিয়া াধ্ারণত কন্ে দ্রুত ঘকট। 

 



 



 






