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حامض الهيدروكلوريك ينتتت  -االختزال الكيمياوي  لالورثونايتروفينول باستخدام نظام اختزال قصدير 
 Organometalic)مزي  من امالح العضتتويم متتو االورثوومينوفينتتول التتته ئكتتوق  هيوتتم مي تتد عضتتوي فلتتزي 

Complex)   وعمليتتم فصتتو االورثوومينوفينتتول بصتتورق حتترق ونميتتم ئيتلتتر متتن ونتتيت المراحتتو اال اق اعتمتتا
ميينتتم ستتاعدنا علتتا فصتتو االورثوومينوفينتتول بصتتورق نميتتم و  صتتيلم  pHعمليتتم الترستتيت عنتتد  التتم حامضتتيم 

ذيله بمتتذيتا  انتاجيم جيتتدق متتو الت ليتتو متتن اتتياد المتتا ق و وق ال اجتتم التتا استتتخدام عمليتتم االستتتخال  المتت 
 . غاليم الثمن مثو ثنائه اثيو اثير
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    المقدمة
اليديد من طرق ئ ضتتير االورثوومينوفينتتول قتتد وث تتث فتته الكثيتتر 

لتتتا ئستتتتند وغللهتتتا عاليالميتتتم المختل تتتم متتتن المصتتتا ر واال  يتتتا  اليلميتتتم 
 .استتتتتخدام االورثونتتتتايتروفينول كمتتتتا ق ووليتتتتم والمنتنتتتتم متتتتن نيتتتتترق ال ينتتتتول

ت ويتتو منموعتتم النتتايترو التتا لونظمم االختزال الميروفم جيدًا كلهتتا م يتتدق 
 حتتامض و-يمكتتن وق ئتتتس باستتتخدام نظتتام فلتتزمنموعتتم ومتتين ئتيتتًا لتتذلك 

وعتتا ًق متتا يستتتخدم ال صتتدير  (Be'champ Method)الميروفتتم بيري تتم
ونظمم وخرى لالختتتزال يمكتتن   .حامض الهيدروكلوريكمو  و  را ق ال ديد  و

 ،وق ئستتتتتتتتتخدم كاستتتتتتتتتخدام عوامتتتتتتتتو مختزلتتتتتتتتم مثتتتتتتتتو كلريتيتتتتتتتتد الصتتتتتتتتو يوم
كلريتيتتث الصتتو يوم وو ثنتتائه  ،هايلوستتل ايث الصتتو يوم فتته وستت  قاعتتدي

ائيتتتم ي باالاتتتافم التتتا طري تتتم االختتتتزال الكهروكيم 2،1كلريتيتتتث الصتتتو يوم
علتتا النيتتاق الصتتناعه ئ ضتتو  .3الخاليتتا الكهر ائيتتم متتن ختتالل استتتخدام

 150-100طري تتم الهدرجتتم  وجتتو  عامتتو مستتاعد واتت   جتتوي ب تتدو  
حيتتتج ينتتتري ئ ذيتتتم  م5 200-150بتتتار وعنتتتد  رجتتتم حتتترارق ئتتتتراوح  تتتين 

(Feeding)  االورثونتتتتتايتروفينول متتتتتو الهيتتتتتدروجين فتتتتته م اعتتتتتو ونلتتتتتو ه
ئمثتتو اليامتتو   (Fixed Bed)حشتتوق ثا تتتم و مستتاعد علتتا  تتكو متت عاو 

 وئضتتاب بيتتض الم  تتزا  مثتتو كلريتيتتد الهيتتدروجينكتتاللال يوم المستتاعد 

(H2S) 6-4وو كلريتيد الكار وق مو ئيار ئ ذيم ال ازا. 
 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 
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 ORCID: https:// 

E-mail address: nabeelaref@yahoo.com 

 
طرق االختزال الكيمياوي لت ضتتير االورثوومينوفينتتول ال ئستتتخدم 

حتتتتتامض رغتتتتتس  تتتتتيود -علتتتتتا النيتتتتتاق الصتتتتتناعه وخصونتتتتتًا نظتتتتتام فلتتتتتز
ئيرو نزين الختتتتتتتزال مركتتتتتتتا  النتتتتتتاعلتتتتتتا النيتتتتتتاق المختلتتتتتتري استتتتتتتخدامها 
التاراكلورونتتايترو نزين وو مركتتت  ،ومشت ائه الم ا لمالا االنيلين  ومشت ائه  

-الستتلت االهتتس فتته ولتتك ييتتو  التتا اق طري تتم فلتتز ،التتا التتتاراكلوروونيلين
 Liquid)للمركتتتتتا  االمينيتتتتم الستتتتائلم وكثتتتتر مالئمتتتتم حتتتتامض ئكتتتتوق 

Amines)  متتن االمينتتا  الصتتلتم(Solid Amines) بستتلت امكانيتتم 
متتتتن م لتتتتول االختتتتتزال بيتتتتد ميا لتتتتته التتتتا  التتتتم االمينتتتتا  الستتتتائلم  فصتتتتو

الق كتتو المركتتتا  االمينيتتم وو وكثتتر  (pH=7) 7مستتاويم التتا  حامضتتيم
هتتتذا  ،م كلوريتتتد االنيلينيتتتوموتتت متتتو حتتتامض الهيتتتدروكلوريك  هي امتتتالح ق ئكتتتو  

الملتتتك يكتتتوق وائتتتتًا فتتته الوستتت  ال امضتتته وينت تتته ئ كيكتتته وحلتتته لت ريتتتر 
مينتتته ويتتتتس ولتتتك بميا لتتتم الم لتتتول النتتتائ  متتتن االختتتتزال متتتو المركتتتت اال

ئ ريتتر االمتتين يراف تته عمليتتم   .م لول قاعدي مثو هيدروكستتيد الصتتو يوم
من مؤلف ئرست ويونا  ال لز المستخدم فه عمليم االختزال  هيوم راست  

. امتتا عنتتدما عمليتتم االختتتزالستتتخدم فتته المواكاستتيد ال لتتز هيدروكستتيدا  
 رجتتم موويتتم فانتته  70وعلا من المينه وو  رجم انصهار يكوق المركت ا

يكتتتوق متتتن الصتتتيت ئ ضتتتيرق  هتتتذق اليري تتتم واالورثوومينوفينتتتول متتتن هتتتذق 
حيتتج يترستتت  هيوتتم م 5 174المركتتتا  فهتتو يمتلتتك  رجتتم انصتتهار ئللتت  

 7نتتتتتلتم بتتتتتالتزامن متتتتتو هيدروكستتتتتيدا  ال صتتتتتدير عنتتتتتد  التتتتتم حامضتتتتتيم 
(pH=7) فينتتتتتتتتتتول لمنمتتتتتتتتتتوعته ال ينتتتتتتتتتتولمتتتتتتتتتتتالي االورثوومينو كمتتتتتتتتتا اق ا 
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ينيله مركت ام وئيري فهو مركت وائت فتته ال اعديم  واالمين  ال امضيم  
الوستتت  ال امضتتته وال اعتتتدي وامتتتالح ال صتتتدير وائتتتتم ويضتتتًا فتتته الوستتت  

ستتتتييرق جيتتتتدق علتتتتا عمليتتتتم الترستتتتيت تيلتتتتت ال امضتتتته وال اعتتتتدي ممتتتتا ي 
و لتته لضتتماق ئرستتيت االورثوومينوفينتتول بصتتورق ئامتتم وئ  يتت  وفضتتو فصتت 

 ئ ث هذق الم د ا .
 صتتتتتتتو اليري تتتتتتتم المستتتتتتتتخدمم لالتتتتتتتا اق  7،2ئشتتتتتتتير المصتتتتتتتا ر

االورثوومينوفينتتتتتتتتول عتتتتتتتتتن هيدروكستتتتتتتتتيدا  واكاستتتتتتتتيد ال صتتتتتتتتتدير يتيلتتتتتتتتتت 
متتتتو ستتتتيتوق وو االيثتتتتانول استخالنتتتته باستتتتتخدام متتتتذيت عضتتتتوي مثتتتتو اال

ومن ثس ئر تتيك نتتائ  االستتتخال  وئ ييتتر المتتذيت بصتتورق غيتتر التسخين  
ئلريد الم لتتول المتت تته للستتماح  تللتتور االورثوومينوفينتتول م  ليها عملي ئ ئامم  

هذق اليري م ئكوق وا  ك ائم واطوم وانتاجيم منخ ضم باالاتتافم التتا اق 
نوعيتتم المنتتتوو ئكتتوق ر يوتتم ووا  لتتوق  نتته لكتتوق االورثوومينوفينتتول متتن 

يتأكستتتتتتتد اثنتتتتتتتا  عمليتتتتتتتم المركتتتتتتتتا  ال ساستتتتتتتم للضتتتتتتتو  وال تتتتتتترارق حيتتتتتتتج 
اق لتتتوق االورثوومينوفينتتتول متتتو ميييتتتا اللتتتوق اللنتتته بستتترعم االستتتتخال  

 ينه فائك جدًا علتتا هتتذا االستتات ال ئستتتخدم طري تتم االختتتزال باستتتخدام 
المستوى االنتتتاجه حامض فه ئ ضير االورثوومينوفينول علا  -نظام فلز

 .النياق الصناعهفه 
 

 : طريقة العمل
ئنتتتتتتارة عديتتتتتتدق اجريتتتتتتث استتتتتتتخدم فيهتتتتتتا كميتتتتتتا  مختل تتتتتتم متتتتتتن 

وفينول فتته منظومتتم اختتتزال زجاجيتتم مؤل تتم متتن  ورق  ائتتري نتتايتر رثو االو 
يشتتتتتت ن  ،(reflux)وو ثتتتتتتالت فت تتتتتتا  مثلتتتتتتث عليتتتتتته مكثتتتتتتف للتصتتتتتتييد 

% باالاتتافم 95االورثونتتايتروفينول التتا وعتتا  الت اعتتو  ن تتاوق الئ تتو عتتن 
التتا ال صتتدير لي ضتتو اق يكتتوق ال صتتدير بشتتكو  تتر اق وو قيتتو نتت يرق  

متتو الت ريتتك ريك المركتتز علتتا  تتكو  فيتتا  ويضتتاب حتتامض الهيتتدروكلو 
باستتتخدام م 5 50-45والم افظتتم علتتا  رجتتم حتترارق انتتا  الت اعتتو ب تتدو  

، (Exothermic Reaction)كتتوق الت اعتتو باعتتج لل تترارق حمتتام ثلنتته 
النستتتتتتتتتم الوزنيتتتتتتتتم الم ضتتتتتتتتلم لالورثونتتتتتتتتايتروفينول   قصتتتتتتتتدير   حتتتتتتتتامض 

 علا التواله.  1:1.8:4الهيدروكلوريك هه 
ئتراوح   رجم حرارقالا انتها  عمليم االاافم يسخن المزي  بيد  

ول ترق ئتراوح  ين نصف ساعم الا ساعم واحدق بيدها م  5 90-80 ين ل
الت اعو فه وعا  ملر  ثس ير ك للتخلص من ب ايا ال صدير زي   سكت مي 

ال يتتتر مت اعتتتو ثتتتس ييامتتتو الرا تتتك بم لتتتول هيدروكستتتيد الصتتتو يوم ئركيتتتزق 
ئصتتتتتك  الدالتتتتم ال امضتتتتيم اق ت ريتتتتك والتلريتتتتد التتتتا %  متتتتو ال35-20ل

بيتته   حيتتج يالحتتو ئكتتوق راستتت ا تتيض (pH=1)مستتاويم التتا الواحتتد 
امتتالح ال صتتدير متتو حيتتج يمثتتو الراستتت  زي عنتتدها ير تتك المتت التر تتيك  

كميتتتتم قليلتتتتم متتتتن االورثوامينوفينتتتتول وييامتتتتو الرا تتتتك متتتترق اختتتترى بم لتتتتول 
ئصتتتتك الدالتتم ال امضتتتيم اق ا هيدروكستتيد الصتتتو يوم و تتن ي التركيتتتز التت 

حيج يالحو ئكوق راست ا يض سريو التر يك   (pH=3)  3مساويم الا  
عتتتتتتتتتتارق عتتتتتتتتتن امتتتتتتتتتالح ال صتتتتتتتتتدير باالاتتتتتتتتتافم التتتتتتتتتا كميتتتتتتتتتم قليلتتتتتتتتتم متتتتتتتتتن 
االورثوامينوفينتتتتتول عنتتتتتدها ايضتتتتتًا ير تتتتتك المتتتتتزي  والرا تتتتتك ييامتتتتتو ايضتتتتتًا 

 (pH=7)بم لتتول هيدروكستتيد الصتتو يوم التتا اق يصتتتك المتتزي  متيتتا اًل 
حيج يالحو ئكوق راست  ينه عتارق عن ما ق االورثوامينوفينول بصتتورق 
نميم جدًا ئ صو بالتر يك وئن ف فه مكاق جاب مظلس عند  رجم حتترارق 

  1لوالنتتتتتتدول رقتتتتتتس %  50-45ب صتتتتتتيلم انتاجيتتتتتتم ئللتتتتت  ل م5 50ئللتتتتت  
التتتتته اجريتتتتث وال صتتتتيلم االنتاجيتتتتم النهائيتتتتم المختلريتتتتم يواتتتتك التنتتتتارة 

الراستتت المتخلتتف متتن مرحلتتته  .فينول الم ضر  هذق اليري تتملالروثوامينو 
اة بصتتتتورق ئامتتتتم فتتتته ذالترستتتتيت فتتتته المرحلتتتتم االولتتتتا والثانيتتتتم ينمتتتتو ويتتتت 

ثس ئتس مياملتتته   (1Mole/liter)م لول حامض الهيدروكلوريك المخ ف  
متتتو م لتتتول هيدروكستتتيد الصتتتو يوم  تتتن ي ئتتتتابو الخيتتتوا  التتتوار ق اعتتتالق 

حيتتج  3و  1نتتد  التتم حامضتتيم مستتاويم التتا لترستتيت امتتالح ال صتتدير ع
فتتته  ،يتتتتس ئرستتتيت كميتتتم ااتتتاويم متتتن االورثوامينوفينتتتول ب صتتتيلم انتاجيتتتم

 .%  20-15ئلل  ب دو  ل ،مرحلم الترسيت الثانيم
 

   -المناقشة :
اليري تتتم ال اليتتتم ئنيتتتو متتتن طري تتتم االختتتتزال الكيميتتتاوي  نظتتتام 

فينتتتتتول وا  امكانيتتتتتم حتتتتتامض لالورثونتتتتتايتروفينول التتتتتا االورثوامينو -فلتتتتتز
ئ ييتتر   ،لاستتتخال ئيليميم نناعيم  وق ال اجم الا ميدا  ااتتاويم 

و تتتتتتتتتتدوق اق يتأكستتتتتتتتتتد   %96لو ن تتتتتتتتتتاوق عاليتتتتتتتتتتم ئصتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتدو  
ك ائتتم هتتذق اليري تتم ئيتلتتر جيتتدق  .االورثوامينوفينتتول ب يتتو الضتتو  وال تترارق

نتتتتتائ  التنتتتتارة   1رقتتتتس لحيتتتتج يواتتتتك النتتتتدول  % 70-60و  تتتتدو  ل
  1يتتتتم التتتتته اجريتتتتث لت ضتتتتير االوروثوامينوفينتتتتول والشتتتتكو رقتتتتس لالمختلر 

 (Infrared Spectroscopy) يواتتك طيتتش اال تتيم ئ تتث ال متترا 
فتته مرحلتتم  (pH=7) 7للراست المتكوق عند  الم حامضيم مستتاويم التتا 

حزم االمتصا  الخانم بالمنتتاميو الترسيت االولا حيج يالحو وجو  
  2والشتتكو رقتتس لالم ضتتر  هتتذق اليري تتم ول االورثوامينوفينتت متتا ق ال يالتتم ل

 (Infrared Spectroscopy) يواتتتك طيتتتش اال تتتيم ئ تتتث ال متتترا 
ما ق االورثوامينوفينول المستور ق من  ركم فلوكا الهولنديم حيتتج يالحتتو ل
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ئيا   وااك فتته حتتزم امتصتتا  المنتتاميو ال يالتتم متتو المتتا ق الم ضتترق 
ل متتترا  لكلتتتتا المتتتا ئين عنتتتد م ارنتتتم اطيتتتاب االمتصتتتا  لال تتتيم ئ تتتث ا

. باالاافم الا كو ما ئ دم فمن النتتدير بالتتذكر هنتتا الم ضرق والمستور ق
اق طري تتتتم ال صتتتتو هتتتتذق طري تتتتم ستتتترييم م ارنتتتتم باليري تتتتم الميتمتتتتدق فتتتته 
المصتتا ر المختصتتم  ت ضتتير االمينتتا  بيري تتم االختتتزال ويمكتتن اجرائهتتا 

و بتتالخيوا  خيتتوا  الت اعتت  بكتتو ستتهولم و كل تتم واطوتتم ويمكتتن ئلختتيص
   - التاليم

ولتتا ئتضتتمن يت اعتتو ال صتتدير متتو حتتامض الهيتتدروكلوريك بمتترحلتين اال
 ئكوين كلوريد ال صديروز

Sn + HCl  → SnCl2 +2H. 
المرحلتتتتتتم الثانيتتتتتتم ئتضتتتتتتمن ئ اعتتتتتتو كلوريتتتتتتد ال صتتتتتتديروز متتتتتتو حتتتتتتامض  

 الهيدروكلوريك لتكوين مركت كلوريد ال صديريك

SnCl2 + HCl → SnCl4 + 2H. 

روجين التتذري المت تترر بالت تتاعلين اعتتالق يختتتزل االورثونتتايتروفينول الهيتتد 
 الا االورثوامينوفينول الم ا و

 

    OH                         OH   

          + 6H→  

 

  
 

كلوريتتتتتتتد ال صتتتتتتتديريك المتكتتتتتتتوق و وجتتتتتتتو  زيتتتتتتتا ق متتتتتتتن حتتتتتتتامض 
الهيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدروكلوريك يت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الكلوروقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديريك 

SnCl4+2HCl→H2SnCl6  

يت اعتتتو متتتو االورثوامينوفينتتتول النتتتائ   يكقصتتتدير و حتتتامض الكلور 
 ليكوق مي د وائت فه الما  عتارق عن

 
    OH 

                          H2SnCl6 

                2 

 
 

فتته  ق واحتتد بصتتورق متياةتتتم سلسلم الت اعال  هذق كلها ئ دت  
التتتيض بيضتتها ونظام الت اعتتو مي تتد لل ايتتم واليمكتتن فصتتو المراحتتو عتتن 

باستتتتتثنا  الخيتتتتوق االولتتتتا حيتتتتج اق كلوريتتتتد ال صتتتتديروز المتكتتتتوق ييتلتتتتر 
عامتتتتو مختتتتتزل قتتتتوي يشتتتتتري فتتتته ئ اعتتتتو االختتتتتزال جنتتتتتًا التتتتا جنتتتتت متتتتو 

 Chemical)الهيتتتدروجين التتتذري وجميتتتو هتتتذق االنتتتناب الكيمياويتتتتم 

species)  ئكتتتوق وائتتتتم فتتته وستتت  الت اعتتتو متتتا ام الوستتت  حامضتتته قتتتوي
مو انخ اض ئركيز ويوق الهيدروجين فتته الم لتتول فتترستتت وئلدو بالت كك  

وو وقتتتتتتو امتتتتتتا  3امتتتتتتالح ال صتتتتتتدير عنتتتتتتد  التتتتتتم حامضتتتتتتيم مستتتتتتاويم التتتتتتا 
لكونتته  (pH=7)االورثوامينوفينتتول فيترستتت عنتتد  التتم حامضتتيم متيا لتتم 

الحتوائتتتتته علتتتتتا منموعتتتتتتم ال ينتتتتتول ال امضتتتتتتيم نظتتتتتترًا مركتتتتتت امتتتتتوفتيري 
الستتتات اي اختتتتالب فتتته الدالتتتم ا اذومنموعتتتم االمتتتين ال اعديتتتم علتتتا هتتت 

ستتتوب ييمتتتو علتتتا اوابتتتم االورثوامينوفينتتتول  (pH=7) 7ال امضتتتيم عتتتن 
والم افظتتتتتم علتتتتتا الدالتتتتتم و التتتتتتاله يستتتتتلت اتتتتتياد وخستتتتتارق فتتتتته المتتتتتا ق 

ال امضتتتتتتيم للم اليتتتتتتو عنتتتتتتد المتتتتتتديا  الميلو تتتتتتم ييمتتتتتتو علتتتتتتا ئرستتتتتتيت 
المتترا   و تتدوق اتتياد للمتتا قاالورثوامينوفينول  ن اوق عاليم و كميتتا  جيتتدق  

له لمتتزي  ئ ضتتيرها لاالورثوامينوفينتتول   ينمتتا طري تتم االستتتخال  المتتذي 
نتتم متتن االمتتين المتترا  ئ ضتتيرق وامتتالح ال صتتدير الميمتتول الرواست المتكو 

 هتتا فتته المصتتا ر الشتتائيم ئمتتتاز  تتتدنه مل تتوا لكميتتم االمتتين الم ضتتر 
ق %  و استتتخدام كميتتا  كليتتر 50حيج ال ئتناوز باحسن ال تتاال  نستتتم ل
و اليري تتم المونتتوفم فتته هتتذا متتن المتتذيت لالستتتخال  عنتتد م ارنتهتتا متت 

 .الت ج
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 نتائج تحضير االورثوامينوفينول بطريقة االختزال الكيمياوي باستخدام طريقة الفصل بالسيطرة على الدالة الحامضية  : ( 1جدول )
وزن 

فينول  نايترو االورثو 
 )غم( 

 وزن 
 القصدير )غم(

حجم حامض الهيدروكلوريك  
 المركز )مللتر(

وزن 
نول  االورثوامينوفي

 الناتج )غم( 

 الكفائة
% 

20 50 100 10 65 
40 105 200 22 71 
100 270 550 52 66 
100 260 500 50 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-AMINOPHENOL SEPARATION AND RECIPITATION BY PH 

CONTROLLER 

NABEEL AREF TAWFEEK 
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ABTRACT: 

Chemical reduction of orthonitrophenol by using Tin-Hydrochloric acid system yielding a mixture of Tin salts 

and orthoaminophenol as an organometalic complexes. Separation process of orthoaminophenol in a pure and free 

form is the more difficult step while using precipitating process at suitable pH permits us to separate 

orthoaminophenol in a pure form with good yield and also reducing material losses without any needs to use solvent 

extraction with high cost organic solvents like diethylether and such.  

 

 

 ( طيف االشعة تحت الحمراء لالورثوامينوفينول المستورد من شكل فلوكا الهولندية2شكل رقم )  لالورثوامينوفينول المحضر بهذه الطريقة ( طيف االشعة تحت الحمراء 1شكل رقم )

(Fluka)   
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