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 طرق معايرة المركبات العضوية الدوائية

 ال مائي : مقياس البروتون في وسط   .أ
يعتبر الماء المذيب األكثر أهمية في المعايرات الكيميائية كونه معتدل ال يؤثر على منحني المعايرة ويتم استخدامه في  

 معظم المعايرات إال في الحاالت التالية : 
 المادة المراد معايرتها قليلة أو عديمة االنحالل بالماء. -1
يفة لذلك من الصعب تحديد نقطة نهاية المعايرة ونهاية معظم المركبات الدوائية هي حموض أو أسس ضع -2

أكثر من      pKaو معايرة الحموض ذات  7أقل من    pKa. عمليًا ال يمكن معايرة األسس ذات التفاعل لدى معايرتها
ر بعض الخواص الحمضية  إلظهالحل المادة أو نظرًا لذلك لقد تم إيجاد مذيبات أخرى غير الماء في وسط مائي,  7
ء الى هذا النمط من المعايرة في حال التمكن من اجراءها في وسط  . من ناحية أخرى يفضل عدم اللجو القلوية أو

 ابتة عزل عالية و قدرة مفككة عالية.ثمائي و ذلك لكونها مكلفة باالضافة لتمتع الماء ب
دد وذلك لضعف  تانول الممي: يعاير األسبرين باإل معايرة االسبرين على المعايرة في وسط ال مائي نذكر مثالك

 معايرة حمض البور في مزيج من الغليسيرول والماء إلظهار خواصه الحمضية للحمض.انحالله في الماء, 
 : الحمضمالحظة : لكل حمض أساس مرافق والعكس صحيح قد يكون 

 HClمثل غير مشحون   •

N مشحون بشحنة إيجابية مثل البيريدينيوم •
H 

H2SO4 مشحون بشحنة سلبية كما في الحموض ثنائية التكافؤ • HSO4. 
 CL-  أو مشحون بشحنة سلبية  NH3قد يكون األساس متعادل كهربائيا مثل

 

 بالنسبة النحاللية المواد 

 تتعلق انحاللية المادة في المذيب بطبيعة المذيب بعدة عوامل:  
 الكهربائي للمذيب :ثابتة العزل   -1

ترتبط بقدرته على إظهار تشرد المادة المحلولة حيث أن الماء ذو ثابت عزل كهربائي عالي ألن لديه قدرة عالية على  
إظهار تشرد المواد المنحلة فيه . أما المذيبات العضوية فهي ذات ثابت عزل كهربائي منخفض حيث أن قدرتها على إظهار  

 ه ضعيفة .تشرد المواد المحلولة في
 الفة المذيب تجاه البروتون : -2



إن هذه االلفة تعتمد على خواص المذيب إذا كانت حمضية فهو يسلك سلوك نحو تحرير البروتون أما إذا كانت قلوية  
 فسلوكه يتجه نحو تثبيت البروتون . 

 أنواع المذيبات :
 تصنف المذيبات حسب قطبيتها وخواصها البروتونية إلى: 

, ال ائياً ال تثبت وال تحرر بروتون وهي مذيبات خاملة كيمي, بروتونية : وهي محالت القطبية البية محالت غير قط .1
 THF  ,O2ETسيكلوهكسان,  , الكلوروفورم,ل مع الحموض واألسس مثل : البنزن تتفاع
 – CN3CHمحالت قطبية البروتونية: محالت ذات خواص قطبية ولكنها غير مانحة أو مثبتة للبروتون مثل  .2

 أسيتون.
 وتقسم بدورها إلى :  H+بروتينية : وهي مذيبات قطبية تمتاز بقدرتها على تثبيت أو تحرير محالت قطبية  .3

 . N3Etمحبة للبروتون : أي تثبته فهي ذات خواص قلوية  -أ
 .OH3CHفهي ذات خواص حمضية  مانحة للبروتون : أي تحرره  -ب
 .H2CO3O, CH2Hحد مذبذبة : قادرة على تثبيت البروتون ومنحه في آن وا -ت

 دراسة المذيبات البروتونية المذبذبة :
هي مذيبات تتمتع بخاصية تثبيت البروتون أو تحريره حسب خواص المادة المنحلة فيها سواء كانت قلوية الخواص أم  

 حمضية مثل حمض الخل الذي يعتبر حمض ضعيف وبالتالي فهو ذو تشرد ضعيف 
 لدينا حالتين :

حمض قوي في حمض الخل كإذابة حمض فوق الكلور في حمض الخل فهنا يسلك حمض الخل سلوك   لدى إذابة  األولى :
 أساس يقوم بتثبيت البروتون من حمض فوق الكلور  

رير في حمض الخل فإنه يسلك سلوك الحمض ويقوم بتح N5H5Cيريدين بالثانية : لدى إذابة أساس ضعيف مثل ال
واص القلوية للبيريدين فيمكننا اجراء معايرة للبيريدين المنحل في حمض الخل  ظهار الخإ البروتون وبالتالي يحرض على 

 في آن واحد . مض الخل يلعب دور الوسيط والمحل هنا حباستخدام حمض فوق الكلور المنحل في حمض الخل أيضًا . 
 معادالت التفاعل: 
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 روتون في وسط ال مائي :المشعرات المستخدمة في مقياس الب

 معايرة حمض ضعيف :  –أواًل 



 والحمضي لونه أزرق(.   مصفر )قلوي لونه أحمر و الميتانولأ يتانولمول المنحل في األيتيستخدم مشعر أزرق ال
 ثانيًا : معايرة أساس ضعيف :

 . المنحل في حمض الخل الثلجي بنزينالنفتول  نستخدم مشعر البنفسجية المبلورة أو مشعر
)بنفسجي ثم أزرق و منه أخضر لينتهي  البنفسجية المبلورة : لونها بنفسجي في القلوي وأصفر مخضر في الحمضي

 . باألصفر(
 في القلوي وأخضر غامق في الحمضي .  مصفر : لونها أزرق  بنزينالنفتول 

 

 المعايرة بطريقة غير مباشرة )بالرجوع(
 معايرة بعض المركبات اآلزوتية:

 ميدات األبعض معايرة  .أ
 تتم المعايرة وفق الخطوات التالية :  مثال : معايرة نيكوتين أميد 

 حيث تتحول المجموعة األميدية إلى ملح أمونيوم . حلمهة األميدات بواسطة حمض تتم  -1
 ويتم جرفه من وسط المعايرة بالتقطير .)في حال كان االمين اولي( في الوسط القلوي يتحرر النشادر  -2
فتشكل كبريتات األمونيوم  H2SO4يتم تثبيت النشادر المجروف بالتقطير بواسطة كمية زائدة ومعلومة من  -3

. 
 نعاير زيادة الحمض بالرجوع باستعمال قلوي معاير وبوجود المشعر المناسب . -4

 

 Kelldalمعايرة اآلزوت العضوي : طريقة  .ب
 

قيدها )حرقها بشكل كامل  والتخلص من المواد العضوية( وتتم تتم معايرة اآلزوت العضوي في المركبات العضوية بعد تر 
 المعايرة كما يلي :

المركز وبعض الوسطاء فيتحول  H2SO4يتم تسخينها ) تسخين المركب العضوي ( تسخينًا شديدًا وبوجود  -1
 اآلزوت إلى كبريتات األمونيوم.

 بدور مزدوج :  م مثل كبريتات النحاس و كبريتات البوتاسيو مالحظة : تقوم الوسطاء 
 .كرافعة لدرجة الحرارة -أ  
 الحلمهة   كوسيط لتفاعل -ب 

عندما نحصل على كبريتات األمونيوم يضاف الصوديوم ويغلى المزيج حيث يتحرر النشادر ثم نقوم بجرفه   -2
 .اير الزيادة من الحمض بصود نظاميالمعاير ثم نع SO42Hبالتقطير وتثبيته بـ 

 مقياس الفضة :  .2
, فهي منحلة   pHتتغير انحاللية شوارد الفضة حسب الـ   :ة تشكيل أمالح الفضة غير المنحلةايرة : بمقياس الفضمبدأ المع

كون منحلة في  تترسب مع حمض كلور الماء بينما ت تسلوك سلوك مختلف في األوساط الحمضية,وساط القلوية بينما في األ
   .ت(حمض اآلزوت )المستخدم لتحميض الوسط في هذه التفاعال



 الطرق التي يستخدم فيها المقياس :
  فولهارد Volhardطريقة , Moreطريقة 

 :مMore   (1874 )أواًل : طريقة مور
كرومات البوتاسيوم كمشعر )شاردة  باستخدام  Br-, CL -(CN ,-(وهي طريقة تستخدم لتحديد ومعايرة كل من الشوارد التالية

2-الكرومات ذات لون أحمر قرميدي 
4CrO ) .لدى تفاعلها مع شوارد الفضة 

 , يتم بإضاقة القليل من ثاني كربونات الصوديوم(9الى  6)من تجري هذه المعايرة في وسط معتدل أو قلوي 
  lCAgراسبان راسب  وهنا يتشكل 4QCr2K وكاشف من كرومات البوتاسيوم 3AgNOتتم معايرة شوارد الكلور بأحد أمالح الفضة 

أقل من جداء انحالل كرومات  AgClألن جداء انحالل  AgClولكن الراسب الذي يتشكل أواًل هو   Ag2CrO4والثاني كرومات الفضة 
 .ر الفضة وهي نقطة نهاية المعايرةالفضة فيظهر في نهاية المعايرة اللون األحمر اآلجري دليل تشكيل الراسب من كلو 

 
 ثانيًا: طريقة فولهارد:
 طريقة معايرة غير مباشرة. -
الذي ( )كبريتات الحديد النشادرية  Fe+3شوارد الفضة مع التيوسيانات باستخدام كاشف  تفاعلتعتمد على  -

 يعطي لون أحمر لدى تفاعله مع الزائد من التيوسيانات بعد نقطة التكافؤ.
وارد الفضة من الوسط  يضاف نترات الفضة بكمية زائدة للمحلول ثم تعاير الزيادة بوساطة التيوسيانات بوجود الكاشف وعند انتهاء كمية ش

 يتفاعل الكاشف مع التيوسيانات ليعطي لون أحمر آجري. 
 

 مقياس األكسدة واالرجاع :  .3
 مقياس األكسدة واالرجاع عديدة نذكر منها:

 مقياس الهلجنة  -1
 ( Vit.c) معايرة  مقياس اليود -2
 مقياس البرمنغنات -3

 مقياس الهلجنة  ) اليود والبروم (
 أواًل : مقياس تثبيت اليود : 

بوجود   Naمثال معايرة األنتي بيرين : يعاير بإضافة كمية زائدة من اليود , قسم يتفاعل مع األنتي بيرين والقسم الزائد يعاير بتيوسلفات 
 مة النشا كمشعرهال

 ثانيًا : مقياس البروم :
 رية األولية .يستعمل في معايرة المركبات التي تحمل في بنيتها نواة عطرية مثل الفينوالت واألمينات العط

 وسلفات الصوديوم وهالمة النشا كمشعر .ي ت ال تعاير زيادة البروم بواسطة مقياس اليود ويعاير اليود المتحرر بواسطة 
, يضاف يود  لبرومات مع البرومور في وسط حمضيمصدر البروم : ال يتواجد البروم بشكل حر وإنما نحصل عليه من مزج ا

 .اعل ليساعد في تحرر اليود الحررتفالبوتاسيوم بكميات زائدة الى ال
 

 مقياس الديأزة :  .4



 تطبق هذه المعايرات على المركبات العضوية التي تحمل في بنيتها مجموعة أمين أولية عطرية.
ألولي األميني العطري اعطرية وبين حمض اآلزوتي . تتم المعايرة بإذابة المركب الولية األمين األ : التفاعل بين مجموعة مبدأ المعايرة

وبدرجة حرارة منخفضة ثم يعاير باستخدام حمض اآلزوتي ككاشف وبوجود ملح يود البوتاسيوم كمشعر وتوضع قطعة   يضفي وسط حم
قماش مبللة بهالمة النشا حيث تتلون باألزرق عند انتهاء التفاعل وسوف يتم تفاعل بين حمض اآلزوتي ومركب األمين العطري ليعطي 

 زوت ) ديازونيوم (.مركب ثابت هو ثنائي اآل
 معادلة التفاعل 

 أكسدة اليود ) المشعر (إن إضافة قطرة زائدة من حمض اآلزوتي 
 يدمص اليود المتحرر على هالمة النشا فتتلون باللون األزرق دليل االنتهاء من المعايرة . -
 

ة لونية بتحويل المركب ثنائي اآلزوت) ديازونيوم( إلى مركب ملون لدى مالحظة : يمكن االستفادة من تفاعل الديأزة بإجراء معاير 
 معالجته بالفينول أو بمركب أمين أولي تندرج ضمن تفاعالت التكاثف . نتيجة التكاثف نحصل على مركب آزوتي ذو لون أحمر 

 متصاصية بالقانون :حيث يتم حساب اال  Spectro photometerيتم قياس شدة لون المركب الناتج باستخدام جهاز 
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