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 دوائيةعملي الكيمياء ال                                                                                                        الشام الخاصة جامعة

  ثالثةلالجلسة العملية ا                                                                                                     ة   ـــــــــــــكلية الصيدل

 lCaNكلور الصوديوم 
 

 أن أي مادة سنستعملها في تحضير األدوية يجب أن تكون دستورية و نقية. 
 

 :  NaClالمواصفات الدستورية لـ  (1

 

  كلوريد الصوديومNaCl:  ال فية سواء أكانت عضوية أو غ. يجب أن ال يحتوي على مواد أخرى إضا  58.44وزنه الجزيئي
 .عضوية

 NaCl  وم محسوبة بالنسبة من كلوريد الصودي % 100.5وليس أكثر من  % 99الدستوري يجب أن يحتوي ليس أقل من
 من تعرضها لبخار الماء والغازات الجوية(. ه المادة في أوعية مغلقة خوفا  ذ)يجب ضغط ه للمادة الجافة

 : الصفات الفيزيائية (2

 عديم الرائحةة اللون بللورات عديم مسحوق بللوري أبيض أو. 

  : من تعرضها لبخار الماء والغازات الجوية(. ال  ه المادة في أوعية مغلقة خوفا  ذينحل بسهولة بالماء )يجب ضغط هاالنحاللية
المواد من البروم واليود. فالهالوجينات الكشف و الفصل عن بعض به الخاصية ذه, تفيدنا يتانولينحل كلور الصوديوم باإل

 (.يتانوليترسب الملح في اإل)بالكحول اإلتيلي  NaClتنحل بالكحول بينما ال ينحل ( NaBr, NaI) المذكورة
 :  مالحظة

 
 NaClالفحوص المجراة على 

 يعطي الملح جميع تفاعالت شاردة الكلور والصوديوم. :  اتيةذفحص ال -1

يحترق بلهب  NaClو الكلور بلون أخضر و منه بلون أصفر   Na يحترق  م اللهب العادي باللون البرتقالي, يلون كلوريد الصوديو  -  أ 
 ذو لون برتقالي

ي يمكن فحصه بواسطة محلول األمونيا حيث ذيترسب الكلور باستحدام نترات الفضة حيث يتشكل راسب أبيض من كلوريد الفضة ال -ب
 يتشكل معقد من دي أمين الفضة ومعقد المعادلة : 

 

Ag  +  Cl AgCl   + NH4OH Ag(NH3)2+ 
  أبيضراسب          ن الفضة منحل          دي أمي                               

 
غ من الملح بدرجة حرارة ) 1لك بعد تجفيف ذمن وزنها و  % 0.55ه المادة أكثر من ذ: يجب أن ال تفقد ه فحص الرطوبة -2ً  

( و لمدة ساعتين 105 -ْ   100  ْ . 
 غ 0.01=  0.99 – 1غ       0.99بل التجفيف والوزن بعد التجفيف كان غ : كان هو الوزن ق1ْ  : مثال
 ة رطبة ذالعينة المأخو  ذا غير مقبول. أي أنوه % 1 تكون قد فقدت غ  100كل                غ من وزنها 0.01غ    فقدت 1كل 

 وهناك طريقتان دستوريتان للفحص :  فحص الحموضة والقلوية : -3ْ  
 :  الطريقة األولى -
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يجب أن ال يستهلك أكثر من  ,(بترك الماء يغلي  CO2من نتخلص )  CO2ماء مقطر خالي من  ml  20من الملح في  gr 5نحل 
 . ينئال( بوجود مشعر الفينول فتN 0.02)  HCl(  أو قطرة أو قطرتين من 0.02 N) NaOHقطرة واحدة أو قطرتين من 

 الطريقة الثانية : 
من مشعر أزرق البروموتيمول, يجب أن ال يستهلك   ml 0.1ثم نضيف   CO2مل ماء مقطر خالي من  20بـ الملح من  غ 4نحل 

 حتى يتغير لون المشعر  HCl (M 0.01)من  ml 0.5أو  NaOH (0.01M)من  ml 0.5أكثر من 

 ف عن الشوائب :  شالك -4ً

 ة عن عمليات االستخالص و التحضير و منها مقصوديختلف مصدر الشوائب المترافقة مع ملح الطعام و فمنها شوائب تكون ناتج
ة بخر (. فأثناء استخراج الملح سوف يمر بمراحل متعددة وسوف يتعرض ألبغرض الغش )منخفضة في حالة ملج الطعام لرخص ثمنه

 ذلك فهو يتعرض لعدد من الشوائب. مختلفة ل

المعادن  –النتريت  –البوتاسيوم  –الفروسيانيد  –الكبريتات  – I – Br – Baهي : ) NaClإن العناصر المتواجب عدم تواجدها في الـ 
  .(الثقيلة ..... وشوائب أخرى ...

 الكشف عن وجود النتريت بجهاز اإلمتصاصية.مكن ي -

  البوتاسيوم نكشف عنه بجهاز المقياس الطيفي اللهبي -
الحديد ال يمتصه الجسم فيطرح حيث  –حديدي ال –بعض المواد توجد بنسبة ضئيلة جدا  وبعضها ال يضر بالجسم مثل الحديد  -

  . ال يضر بالجسم وكذلك اليودالحديدي و  .منه

 .  )حسب دستور األدوية( نسبة ضئيلة جدا  يمكن ان يتواجد ببالنسبة للزرنيخ  -

o : الكشف عن الباريوم 

من حمض الكبريت  ml 1ماء مقطر ثم نقسم المحلول إلى محلولين يضاف للقسم األول   ml 10في   NaClغ من 2نحل 
 .كر في األنبوب األول خالل ساعتينماء مقطر ثم نقارن بين المحلولين يجب أن يكون رائقين وال يظهر أي ع ml 1وللثاني 

o : الكشف عن اليود والبروم 

 3فورم و من الكلور  1mlونحل البقية في )قبل الجفاف( مل من اإليتانول ثم نجفف على حمام مائي  4غ من الملح في 0,3نحل 
وجود البروم( أولون بني الناجم عن وجود اليود يجب أن ال تبدي أي لون بنفسجي ) قطرات ماء جافيل ثم نراقب طبقة الكلورفورم 

 حيث 
 + كلور فورم (        حلقة بنية  I2ماء جافيل )
 .كلور فورم (       حلقة بنفسجية + Br2ماء جافيل )

إلى السطح مشكال  الحر ينفصل حامال  معه اليود والبروم , يتفاعل مع المحالت الالعضوية محل عضوي ال:  الكلور فورمدور 
 طبقة تتوضع على سطح الملح يفصل هذه المواد عن الملح ويجعلها بشكل حر.

 مادة مؤكسدة تؤكسد اليود الشاردي وكذلك البروم الشاردي وتحوله إلى يود حر َو بروم حر  : وظيفة ماء جافيل
 وبعد ذلك يسحب االكلورفورم هذا اليود الحر أو البروم الحر ويسحبه نحو السطح مشكال  معه حلقة ملونة كاشفة  -
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من نتريت الصوديوم في وسط حمضي من  ml 0,15وهنالك طريقة ثانية للكشف عن اليود وهي : باستخدام مزيج يتألف من  -
من محلول النشاء المحضر حديثا  ثم يفحص  ml 25 و  NaCl ح من مل 5gr( الذي يضاف إلى 2ml 0.5Mحمض الكبريت )

 دقائق( .  يجب أن ال يظهر لون أزرق  5بعد ) 

o  سيانيد : الكشف عن الفري 

( )تشكل 2Nمن حمض الكبريت ) 2mlمن كبريتات الحديدي +  ml 2ماء مقطر ثم نضيف  ml 80من الملح في  gr 25نحل 
. (2Nمن حمض الكبريت ) 2mlكبريتات حديدي +  2mlماء مقطر +  20mlرنة نأخذ من أجل المقا .(Turnbullsأزرق الـ

  ينة لون أشد زرقة من لون الشاهد.جب أن ال تعطي العي

Fe
2+

(aq) + [FeIII(CN)6]
3-

(aq) K+Fe
3+

[FeII(CN)6]
4-

(s) 

)أزرق ون أزرق سيانيد يتشكل ليكبريتات الحديدي تعطي لون أزرق خفيف باألصل وعندما تتفاعل مع فر  مالحظة : 
 تستعمل الطريقة كبريتات الحديد للكشف عن الفريسيانيد . ( بذلك تشتد زرقة المحلول. Turnbullsالـ

بشكل عام عن وجود المغنيزيوم في عينة ما باستعمال صفرة التيتان تعطينا لون أحمر هو لون  : نكشف المغنزيومالكشف عن 2
Mgمعقد ) 

 تيتان (  -  2+

o كلوريد الباريوم  : باستعمال الكشف عن الكبريتات 

  Hclماء مقطر ونتبع نفس الطريقة للكشف عن الكبريتات " في التجربة السابقة أضفنا  ml 20غ من الملح في  2نحل  -
لسرعة التفاعل مع العلم أنه يمكن أن يحدث التفاعل بدونه حيث وجود وسط حمضي يسهل تحرر الباريوم من مركبه ومن ثم 

 اسبا  من كبريتات الباريوم.ارتباطه بالكبريتات مشكال  ر 

 االستعمال الصيدالني للملح :

غ/ل ويستخدم 9تحضير المصل الفيزيولوجي ويكون ذلك بتركيز  –يستخدام كلوريد الصوديوم بشكل أساسي لتحضير محاليل الحقن 
لزوجة القطرات العينية لتصبح  كذلك في السيرومات المغذية ألنه معادل للتوتر الدموي ال يؤدي لتخريب الكريات كذلك يستعمل لرفع

 مطابقة للزوجة الدمع .

 العمل المخبري :

 :ا عدة فحوص للتأكد من نقاوتها و التحري عن الشوائب المرافقة عينات من الملح موجودتان في المخبر وسنجري عليهمعدة لدينا 
 في محلوله  * Na cl* معايرة 

 
, لك أن الملح يقوم بجميع التفاعالت التي تقوم بها شاردتيهذنعاير إحدى شوارده والسبب في نحن غالبا  عند معايرة كلوريد الصوديوم فإننا 

 ويمكن معايرة شوارد الكلور بواسطة المسرى النوعي .بطيف اللهب  Naيمكن معايرة شوارد 
 

 .طريقة تقوم بمعايرة شوارد الكلوروهي  :  طريقة موراوال  : 
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مشعر كرومات البوتاسيوم الفضة, يستخدم  شوارد الكلور على شكل كلورلترسيب  AgNO3: استخدام نترات الفضة المبدأ  -
K2CrO4  .من كلور الفضة ثم بعد انتهاء الكلور يتشكل راسب  الفضة راسب أبيضبالمعايرة يتشكل في البداية لتحديد نقطة التكافؤ

 .)تفاعل المشعر مع الكاشف(كرومات الفضة من  أحمر قرميدي
ر غألن جداء انحالل كلور الفضة أصومات تترسب أوال  شوارد الكلور )شاردة النترات إلى محلول يحوي شاردتي كلور وكر عند إضافة ف

عند انتهاء شوارد الكلور تترسب الكرومات رسب أوال  الملح األقل انحالل  ". و القاعدة : يتتقول من جداء انحالل كرومات الفضة( حيث 
 .(لحظة ظهور اللون األحمر اآلجري المعايرة ) هايةنللتعطي لونا  مميزا  

 

 معايرة وزنيةثانيا : 
 . وتكون كمايلي :مد على قيم الوزن كأساس للحساباتطريقة معايرة وزنية تعتهناك 

 يترسب كلور الفضة األبيض  – NaClبعد إضافة نترات الفضة لمحلول  -1
 .نجفف السائل ونأخذ الراسب ونزنهذ المحلول و نأخـ -2

 دلة التفاعل ونحسب منها وزن كلور الصوديوم في الحجم األول من السائل نكتب معا -3

. )كرومات البوتاسيوم(بالتغير  هي النقطة التي تترسب عندها كل شوارد الكلور ويبدأ لون المشعر : لمعايرةلتحديد نقطة ا -
CrO4عطي كرومات البوتاسيوم في محلول مائي شوارد الكرومات ت

. ال يترسب قبل كرومات الفضة ور الفضةوبما أن كل 2-
 تتشكل كرومات الفضة إال بعد نهاية التفاعل األساسي وهو تفاعل الكلور مع الفضة.

 
 :(طريقة معايرة غير مباشرة) طريقة فولهارد ثالثا  :

من التيوسيانات الذي يعطي لون أحمر لدى تفاعله مع الزائد  +Fe3شوارد الفضة مع التيوسيانات باستخدام كاشف عتمد على تفاعلت
ضاف نترات الفضة بكمية زائدة للمحلول ثم تعاير الزيادة بوساطة التيوسيانات بوجود الكاشف وعند انتهاء كمية ت بعد نقطة التكافؤ.

  .شوارد الفضة من الوسط يتفاعل الكاشف مع التيوسيانات ليعطي لون أحمر آجري 
 0.1ضع قطرات من كرومات البوتاسيوم ونعاير بمحلول نترات الفضة من العينة التي لديك ونضيف لها ب 5mlذ العمل : نأخ -

M . حتى تغير اللون 

 
 العمل المخبري :

حتى تغير  M 0.1من العينة التي لديك ونضيف لها بضع قطرات من كرومات البوتاسيوم ونعاير بمحلول نترات الفضة  5mlذ نأخ
هل تتوقع أن يكون أحد هذه المحاليل عبارة عن مصل اب تركيز كل منها و المطلوب حس NaCl ـلمحاليل مختلفة   3لدينا )اللون. 

 ؟  فيزيولوجي
 
 
 
 
 


