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  .ساهم السيد بالل الحالق ، عضو الهيئة المخبرية في قسم الكيمياء في قياس األطياف



  خالصة 
  

ت في هذا العمل مطيافية الطنين النووي المغناطيسي على عملبة صناعية و هي تنقية اليورانيوم من طبق

حمض الفسفور و تنقية الحمض التجاري للحصول على حمض فسفور نقي لألغراض الغذائية و ذلـك                

 بعـد   بغية دراسة التغيرات البنيوية للمستخلصات المستخدمة ومراقبة جودة المنتج من حيث احتـواءه            

بعد قياس أطياف الطنين النووي المغناطيس للكربون و الهيـدروجين و           . التنقية على المحالت العضوية   

) هكـسيل .إثيـل -٢(وجدنا أن المستخلصات المستخدمة وهي ثنـائي      )  أحادية و ثنائية البعد   ( الفسفور  

وكـسيد  ثالثـي    أوكتيـل    أ  و ) Bis(2-ethylhexyl Phosphoric Acid)) DEHPAالفسفور 

 و ثالثي بوتيل الفـسفات  TriOctyl Phosphine Oxide (TOPO) (C8 H17)3P=Oالفسفين    

TriButyl Phosphate (TBP) (C4 H9O)3P=O  تتفكك جزئياَ  خالل عملية االستخالص ممـا ، 

 في بعض مراحل االستخالص     TBPيؤدي لوجود مركبات أخرى للفسفور ، كما أظهرت الدراسة وجود           

 ، أما بالنسبة   مما يدل على وجود تلوث أو تداخل في العملياتTBPلتي ال يستخدم فيها الـ األولى و ا

فلم نجد فيـه بالطريقـة المـستخدمة أي أثـر للمحـالت أو              ) حمض ألغراض غذائية  (للمنتج النهائي   

  .  المستخلصات

  

Summary 

  
Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) was applied in this work 

to the  industrial process of extraction of uranium from phosphoric acid 

and to the process of the purification of the phosphoric acid for food 

proposes. The structural changes of used extraction materials  and the 

organic content of the final product was studied. 13C , 1H and 32P- spectra of 

all material during the process were recorded. The spectra of the three used 

extraction materials Bis(2-ethylhexyl Phosphoric Acid)) DEHPA,  TriOctyl 

Phosphine Oxide (TOPO) (C8 H17)3P=O and TriButyl Phosphate (TBP) (C4 

H9O)3P=O show a partial degradation during the process. The final product 

( Phosphoric acid for Food proposes)  doesn't contain  any organic solvents 

or extraction material. 



  

  

  

  

  الفهرس

  

  ٥...........................................................المقدمة

  ١٣..................................................العمل التجريبي 

  ١٤..............................................النتائج و المناقشة 

  ٣١.... ......................................................المراجع

 

  



  

  المقدمة

اطيسي في العقد الخامس من القرن الماضي و يمكن تطبيقها على           طورت مطيافية الطنين النووي المغن    

و في هذه الحالة يكون للنواة عزم مغناطيسي يتم         . جميع النوى التي يكون لها سبين يختلف عن الصفر        

يؤدي وجود الحقل المغناطيسي إلى توجيه شعاع المغنطة للنواة المدروسة          . وضعه في حقل مغناطيسي   

أما من وجهة نظر السويات الطاقيـة للنـواة فـإن وجـود الحقـل      . يسي المطبقباتجاه الحقل المغناط  

،  يـؤدي    ١ في الشكل    ١٥- و اآلزوت  ١٣-المغناطيسي، كما هو موضح لنوى الهيدروجين و الكربون       

و يتعلق الفرق بين هذه السويات بشدة الحقـل         . إلى انقسام السويات و ظهور ما يسمى بسويات زيمان        

فإذا استطعنا إحداث انتقاالت بين هذه الـسويات        . [1,2,3]و بنوع النواة المدروسة   المغناطيسي المطبق   

باستخدام حقل مغناطيسي ذي تردد راديوي نكون قد حققنا شرط الطنين،  أما من ناحية المغنطة فـإن                  

 تغيير اتجاه شعاع المغنطة للنواة المدروسة و عنـد        إلى  الحقل المغناطيسي ذي التردد الراديوي  يؤدي        

زوال نبضة التردد الراديوي يوجد لدينا عمليتين لهما عالقة بمحاولة النواة للعودة بشعاع المغنطة إلـى             

 Spin Precession andوضعه السابق قبل تطبيق التردد الراديوي بشكل مواز للحقل المطبـق و همـا   

Spin Relaxation في شعاع المغنطة للنـواة   فإذا استطعنا قياس التيار الكهربائي الناتج عن هذا التغير

وهذا ما يتم عادة باستخدام نفس الملف الذي يتم فيه توليد الحقل المغناطيسي ذي التـردد الراديـوي،                  

بعد ذلك يتم تحويل هذه اإلشارة الزمنيـة        . أمكننا الحصول على إشارة زمنية لتغير شعاع مغنطة النواة        

هذه اإلشارة الترددية مع فرق السويات الطاقيـة        إلى إشارة ترددية باستخدام تحويل فورييه و تتناسب         

  .[4] للنواة المدروسة
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 في حقل مغناطيسي و ١٥- و لآلزوت١٣-انقسام السويات الطاقية للهيدروجين و للكربون : ١الشكل 

  شعاع المغنطة الناتج
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 وحدة التحكم   ،أجزاء رئيسية هي المغناطيس     تتألف أجهزة الطنين النووي المغناطيسي عادة من ثالث         

 ١٨٩-درجة الحـرارة    (يتألف المغناطيس من حاوية اآلزوت السائل       .  المحطة الحاسوبية    ،و القياس   

و التي تحوي   )  درجة مئوية    ٢٧٠-درجة الحرارة           ( و حاوية تحوي الهليوم السائل      ) درجة مئوية 

ذا ما تم حقنها بالتيار الكهربائي للمرة األولى تبقى اإللكترونات          بداخلها وشائع من مواد فائقة الناقلية فإ      

  .  )٢الشكل  (تدور فيها و يؤدي ذلك إلى وجود تيار كهربائي دائم و بالتالي حقل مغناطيسي شديد دائم

 توضع العينة في رأس القياس الموجود ضمن الحقل المغناطيـسي و الـذي يحـوي مولـد الحقـل                   

 الراديوي و يحوي وشيعة القياس و يقاس التيار الناتج عن التغير الزمني للحقل              المغناطيسي ذي التردد  

 ADC و التي تمر بعد ذلك عبر محول تمثيلي رقمي           FIDالمغناطيسي حيث يتم الحصول على إشارة         

و يطبق على هذه اإلشارة تحويل فورييه للحصول على الطيف النهائي الذي يحـوي الـشدة بتابعيـة                  

  ).٣شكل ال( التواتر 

 

  

  .المغناطيس المصنع من مواد فائقة الناقلية و وعاء النتروجين السائل و الهيليوم السائل: ٢الشكل 

النتروجين وعاء  

النتروجين تعبئة  

الهليوم وعاء  

الهليوم تعبئة  

 

مفرغ وعاء      

BB00  

الناقلية فائقة وشائع     



  

  مخطط اإلشارة الكهربائية من رأس القياس حتى الطيف : ٣الشكل 
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  .الكربون حسب البنية الموجودةانزياحات الهيدروجين و  : ٤الشكل 

  

  



كما ذكرنا سابقاَ فإن تواتر الطنين هو ميزة محددة لكل نواة ضمن حقل مغناطيسي معين إال أن وجـود               

النواة في بيئة كيميائية ذات روابط الكترونية معينة يؤدي إلى وجود حقل مغناطيسي موضعي حـسب                

لحقل الكلي مما يؤدي إلى انزياح تـواتر الطنـين  و            الرابطة الكيميائية الموجودة و بالتالي تغير في ا       

يسمى باالنزياح الكيميائي و يعطي ذلك فرصة لمعرفة بنية المركـب المـراد قياسـه حـسب البنيـة                  

  ١- و الهيـدروجين   ١٣- االنزياحات الكيميائية للكربون   ٤يعطي الشكل   . االلكترونية للروابط المحيطة  

 تقنيات الطنين النووي المغناطيـسي       بعض ١و يعطي الجدول    . حسب الوسط الموجودة فيه هذه النوى     

  .أحادية و ثنائية البعد و المعلومات الممكن االستفادة منها لدى استخدام التقنيات المذكورة

  بعض تقنيات مطيافية الطنين النووي المغناطيسي أحادية و ثنائية البعد : ١الجدول 

  التقنية  نةالمعلومات الممك  االرتباط/ الزمرة/ النواة
H االنزياح الكيميائي و االرتباط  

1H 1D 

C االنزياح الكيميائي و االرتباط  
13C 1D 

  
 1 D 

CH, CH2, CH3  نوع الكربوناالنزياح الكيميائي و  DEPT, APT 

H-H ارتباط الجوار األول للهيدروجين  COSY 

H-(-)nH االرتباط عبر نظام كامل من السبين  TCOSY 

C-H الرتباط المباشر للهيدروجين و الكربونا  HMQC,HSQC 

C-(-)nH االرتباط بعيد المدى للهيدروجين و الكربون  HMBC 

  
2D 

H…..H  تأثير متبادل لذرات هيدروجين غير مرتبطة

  مع بعضها

ROSEY, 
NOESY 

  

ت استخدمت مطيافية الطنين النووي المغناطيسي منذ تطويرها بشكل مكثـف لدراسـة بنيـة المركبـا             

و ذلك إما ألهداف نظريـة أو لمراقبـة جـودة المركبـات              1H و   13Cى  العضوية و ذلك بدراسة النو    

و تزايد في السنين الماضية استخدام هذه التقنية لدراسة الحموض األمينية و            ] 3,5[الكيميائية المصنعة     

 جودة المـواد الغذائيـة      البروتينات و البيبتيدات كما استخدمت هذه التقنية في الفترات األخيرة لدراسة          



 كون هذه المواد تحتوي الفوسفور      31Pو   15Nالطبيعية و المصنعة مما أدى  إلى دراسات مكثفة للنوى           

  .و النتروجين

فـي  ]  4,6,7[ باستخدام تقنية الطنين النووي المغناطيسي       الفسفورأجريت العديد من القياسات ألطياف      

ات و الببتيدات، إال أنه و حسب المراجع المتوفرة لدينا لم           بعض أنواع العينات وبشكل أساسي البروتين     

الذي قـد   (  العضوي   فسفورالبين   سابقا بهذه التقنية و باألخص للتمييز        للفسفورتدرس عملية صناعية    

و ) يكون ناتجا عن انتقال المواد المستخلصة الحاوية على الفسفور و الموجودة في الطـور العـضوي               

  .الفسفور الفوسفات و حمض جود فيالفسفور الالعضوي المو

نتج ضمن حمض الفسفور المالستخالص عناصر األثر من   الفسفوريةةتستخدم المستخلصات العضوي

   :سلسلة  إجراءات إنتاج حمض الفسفور النقي بالطريقة الرطبة، ومن أهم هذه المستخلصات

 )DEHPA (Bis(2-ethylhexyl Phosphoric Acid)الفسفور ) هكسيل.إثيل-٢(حمض ثنائي •

P
OO

OHO

CH3CH3

CH3CH3

  

 TriOctyl Phosphine Oxide (TOPO) (C8 H17)3P=Oثالثي أوكتيل أوكسيد الفسفين  •

P

O

CH3

CH3

CH3

 

 TriButyl Phosphate (TBP) (C4 H9O)3P=Oثالثي بوتيل الفسفات  •

P
O O

O

O
CH3 CH3

CH3

  

 هذه المستخلصات، فإن تعرضها لسلسلة من عمليات المزج مـع           الثبات الكيميائي التي تتميز فيه    ورغم  



قد  من مواد مؤكسدة أو مواد مرجعة،         هذه األوساط   وأوساط قلوية وما قد تحتويه     أوساط حمضية قوية  

يؤدي إلى تفككها إلى مركبات قابلة لالنحالل في حمض الفسفور، وبالتالي تـأثر كفـاءة دورة تنقيـة                  

الحمض أو حتى تشكل مركبات عضوية منحلة في حمض الفسفور وبالتالي الحصول على حمض آخر               

  .غير نقي

عملية تتبع التغيرات البنيوية الحاصلة في مختلف المركبات المستخدمة في دورة التنقية في تالفي              تفيد  

 من التقنيـات المفيـدة      NMRالطنين النووي المغناطيسي    تقنية  ل يمكنأية عواقب محتملة نتيجة ذلك، و     

  .)المخطط الموجود على الصفحة التالية ( لتتبع مراحل تنقية حمض الفسفور



  ١حمض تغذية 

  

 مذيب االستخالص

  مذيب مشحون دارة أولى

 حمض متبقي 

يه للتعريهحمض تغذ  

  مذيب معرى دارة أولى

  حمض مركز مشحون

 مذيب استخالص دارة ثانية

 مذيب مشحون دارة ثانية

 مذيب معرى دارة ثانية

 حمض متبقي دارة ثانية

 كربونات الصوديوم للتعرية

 مذيب تغذية لتنقية الحمض 

 مذيب مشحون بحمض الفسفور  حمض فسفور خارج 

ض فسفور نقي ممدد للغسيلحم  

 مذيب مشحون مغسول
 حمض فسفور ممدد بعد الغسيل

 ماء منزوع الشوارد

 مذيب معرى حمض فسفور نقي ممدد

 تركيز بالتسخين

 حمض فسفور مركز غير مؤكسد
 ماء أكسيجيني لألكسدة

 حمض فسفور غذائي

Aمخطط  تنقية حمض الفسفور التجاري :    



   التجريبيالعمل

تم جمع عينات من الوحدة الرائدة الستخالص اليورانيوم من حمض الفسفور التجاري السوري              •

ـ   DEHPA/TOPOستخدم محلول االستخالص    ي ، حيث المنتج بالطريقة الرطبة   ، ني في الكيروس

 . ر المائي لمختلف مراحل االستخالصوذلك بأخذ عينات من الطور العضوي والطو

ن وحدة إنتاج حمض الفسفور لألغراض الغذائية من حمـض الفـسفور            كما تم جمع عينات م     •

 TBPالتجاري السوري المنتج بالطريقة الرطبة، حيث يتم تنقيته باستخدام محلول االستخالص            

 .في الكيروسين، وذلك بأخذ عينات من مختلف مراحل التنقية ومن الطورين

  . الغذائيالعينات الُمجمعة من وحدة إنتاج حمض الفسفور. ٢جدول 
  عينات تنقية حمض الفسفور  عينات استخالص اليورانيوم

  طور عضوي  طور مائي  طور عضوي  طور مائي

  حمض تغذية دارة أولى •

 حمض متبقي •

 حمض تغذية مركز للتعرية •

 حمض مركز مشحون •

  حمض تغذية دارة ثانية •

  مذيب مشحون دارة أولى •

 مذيب معرى دارة أولى •

  مذيب مشحون دارة ثانية •

  رى دارة ثانيةمذيب مع •

   حمض تغذية •

 حمض خارج •

 حمض نقي ممدد للغسيل •

 حمض بعد الغسيل •

 حمض مركز غير مؤكسد •

  حمض مركز مؤكسد •

 مذيب تغذية •

  مشحونمذيب  •

 مذيب مشحون مغسول •

  مذيب معرى •

  

، ثم نقلت إلى D- مل كلوروفورم١,٠ مل من العينات العضوية وبخر المذيب، ثم حلت في ١,٠أخذ 

 ، وطيف)HNMR( البروتون ثم سجل طيف)  ملم٥,٠قطر  (NMRصة بتقنية أنابيب زجاجية خا

 )C13APT( اختبار البروتون المرتبط معالكربون طيف  ،)H )C13CPD مع  إقترانبدونالكربون 

(Attached Proton Test) ، طيف الكربون مع تعزيز عدم االنحراف في نقل التقطيب)C13DEPT( 

(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer)، اقتران مع بدون وطيف الفسفور H 

)P31CPD( .سجلت أطياف المواد النقية وDEHPAو TOPOو DEHPA/TOPO.مل من ٠,١أخذ  و 



  .H ،C13CPD ،C13APT ،C13DEPT ،P31CPDت أطياف عينات الطور المائي وسجل

  

  النتائج والمناقشة

بينت الدراسة الطيفية :  التجاري السوريوحدة استخالص اليورانيوم من حمض الفسفور •

 : في الكيروسينTOPO/DEHPA لعينات المستخلص العضوي NMRبمطيافية 

 وجدت قمتان عند     في الكيروسين  TOPO/DEHPAالمستخلص النقي   في طيف فسفور     .١

١,١١ ppm عائدة لـ DEHPA ٥٤,٣٦ وقمة عند ppm عائدة لـ TOPO . 

 عشر قمـم   سجلت في الكيروسينTOPO/DEHPA المستخلص النقي طيف كربون في   .٢

 ذه القمـم   وه .TOPO وعشر قمم كربون أخرى عائدة لـ        DEHPAكربون عائدة لـ    

المسجلة على التردد    TOPO و DEHPAشبه متطابقة مع قمم الكربون للمركبين النقيين        

 ما عـدا    ،SDBS ميغاهرتز والمنشورة في قواعد بيانات جمعية العلوم اليابانية          25.16

 قمـة الكربـون المـرتبط        حيث ظهرت  . الكربون المرتبط بالفسفور بشكل مباشر     قمة

علـى  طيف المسجل   ال في   ppm ٢٧,٤٧ و ٢٦,٨٣ عند الموقعين    مباشرةً إلى الفسفور  

 ١٠٠ عليـه    ١٣-تـردد الكربـون   ( تسال   ٩,٤ذو الحقل المغناطيسي     NMR مطياف

ــا )ميغـــاهرتز  SDBS قواعـــد بيانـــاتهـــي منـــشورة علـــى، بينمـ

)http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS(   ٢٩,٣٤ و   ٢٦,٧٧عند ppm. مواقـع   بين    والفرق

إلـى  وهي مقـسومة     القمتان لنواة كربون واحدة      القمم في الطيفين طبيعي، حيث تتبع     

 مستقل عن شـدة     Jن ثابت االقتران    بين الكربون والفسفور، وأل   ن بسبب االقتران    قمتي

ـ  يغة ا بصومرتبط   NMR المغناطيسي لمطياف    الحقل ـ  ةلمركب الكيميائي إن القمـة   ، ف



 ادت شـدة الحقـل    دزالمتعددة الرؤوس تُضغط وتقترب رؤوسها من بعـضها كلمـا ا          

  لرؤوس القمة المتعـددة     باقترالمغناطيسي المطبق في المطياف دون أن يؤثر هذا اال        

 ذو  NMR في طيف مطياف     ٥٦ = JC-P ثابت االقتران، حيث نجد أن        على إلى بعضها 

في طيف قواعـد بيانـات      كذلك  و) ١٣- ميغاهرتز هو تردد الكربون    ١٠٠( تسال   ٩,٤

SDBS     المسجل في مطياف NMR   ـ ( تـسال    ١,٦ ذو  ٢٥ هـو    ١٣-ردد الكربـون  ت

 الكربون وفق هذه الدراسـة      قمموالجدول التالي يبين االنزياح الكيميائي ل     ). ميغاهرتز

 : االلكترونيSDBSووفق ما هو منشور في قواعد بيانات 

DEHPA_H ≡ 

 

DEHPA_C ≡ 

TOPO_C ≡ 

 
  

  . اليابانيةSDBS الناتجة عن الدراسة بالمقارنة مع قواعد بيانات DEHPA و TOPOقمم بروتون وكربون . ٣جدول 

 NMRنتائج مخبر  SDBSنتائج قواعد بيانات 

DEHPA DEHPA TOPO DEHPA/TOPO DEHPA/TOPO

H  C  C  C C  H  

A            12.2 
B             3.93 
C             1.46 
D 1.42 to 1.21 
E             0.90 

 
69.77   257  P   1 
69.53   277  P   1 
40.31   381  P   2 
40.02   366  P   2 
29.98   777      3 * 

31.84   741      1 
31.52   333  P   2 
30.98   318  P   2 
29.34   274  P   3 
29.11  1000      4 

5    

10.92 
14.06 
14.09 
21.70 
21.85  
22.67 

10.92 
14.07 
14.11 
21.60 
21.63 
22.69 

0.872 
0.906 
0.865 
1.517 
1.517 
1.254 



 

 

 

28.98   911      4 * 
23.33   772      5 # 
23.04  1000      6 # 
14.06   817      7 
10.92   733      8 

 

26.77   274  P   3 
22.67   701      6 
21.85   308  P   7 
21.70   308  P   7 
14.09   259      8 

 

23.04 
23.33 
26.77 
29.34 
28.98 
29.11 
29.98 
30.98 
31.52 
31.84 
40.02 
40.31 
69.53 
69.77 

23.03 
23.27 
26.83 
27.47 
28.94 
29.15 
29.94 
31.08 
31.22 
31.87 
40.07 
40.15 
69.43 
69.49 

 

1.271 
1.364 
1.724 
1.708 
1.254 
1.264 
1.290 
1.376 
1.376 
1.241 
1.548 
1.548 
3.896 
3.895 

     
  

 ppm ١,١ عند   DEHPA، سجلت قمم فسفور     )٥شكل  (في طيف فسفور مذيب التغذية       .٣

باإلضـافة  . ppm ٠,٨١- عند   TBP وقمة فسفور    ppm ٥٦,٩٥ عند   TOPOوفسفور  

بوتيل الفوسفات والفوسـفات    ) وأحادي( إلى ثنائي    TBPإلى قمم صغيرة لنواتج تفكك      

فور المـذيب الُمعـرى     أما طيف فـس   .  على التوالي  ppm ٢,٧٢ و   ١,٦٧،  ٠,٧٠عند  

 ppm ٥٦,٩٠ و   ١,٢٠في الدورة األولى فقد سجلت قمتان رئيـسيتان عنـد           ) ٥شكل(

-، ٠,٧٧- على التوالي، باإلضافة لقمم صغيرة عند TOPO و  DEHPAعائدتان لـ 

 ال  TBPمـع العلـم أن      .  ونواتج تفككه  TBP عائدة لـ    ppm ٢,٧٥ و   ٠,٧٨،  ٠,٥٦

يدخل ضمن دورة استخالص اليورانيوم من حمض الفسفور التجاري السوري ووجوده           

نتيجة تلوث من دورة تنقية حمض الفسفور التجاري إلنتاج الحمض الغـذائي، حيـث              

 . (Raffinite)تتقاطع الدورتان في حوض حمض الفسفور التجاري 

 سجلت قمتان رئيسيتان    في الدورة الثانية،  ) ٦شكل  (في طيف فسفور المذيب المشحون       .٤

  وقمتـان صـغيرتان  TOPO وDEHPA يمكن أن تعود إلى      ppm ٥١,٣٢ و ٢,٣٦عند  

 يمكن أن تعودا إلى مركب ثنائي الفسفور مثل         ppm ٠,٤٢- و ٠,٦٥- عند   متناظرتان



 قد يسبب فـي تـشكل القمـة         P-P، حيث أن االقتران     رباعي إثيل هكسيل بيروفسفات   

عرى من الدورة الثانية    جل في طيف فسفور المذيب المُ     فيما سُ . DEHPAالثنائية لدايمر   

، TOPO و DEHPA عائدنات لـ    ppm ٥٠,٩٧ و ٣,١١قمتان رئيسيتان عند    ) ٦شكل  (

 .   ppm ٠,٣٩- و٠,٦٣-وكذلك نفس القمتان عند 

 

في الـدورة األولـى،     ) ٨&٧شكل  (في طيف كربون مذيب التغذية والمذيب الُمعرى         .٥

لص النقي العشرين مع أربعة قمم جديدة مطابقة لقمـم          وجدت نفس قمم كربون المستخ    

أمـا  . ppm) ثنائيـة  (٦٧,٤٥،  )ثنائية (٣٢,٢٢،  ١٨,٦١،  ١٣,٥٠ عند   TBPكربون  

فقد كان طيف الكربون لهما خالياً من       ) ٨&٧شكل  (المذيب المشحون والمذيب الُمعرى     

 .  فقطTOPO و DEHPA وسجلت كل القمم العائدة لـ TBPقمم 

 

 
  . دورة استخالص اليورانيوم األولىل) ٤&٣عينة (الُمعرى و التغذية انمذيبفي  DEHPA/TOPO فسفورطيف: ٥شكل 



  

  . لدورة استخالص اليورانيوم الثانية) ٩&٨عينة ( في المذيبان المشحون والُمعرى DEHPA/TOPOطيف فسفور: ٦شكل 

 

  

  . لدورة استخالص اليورانيوم األولى) ٣عينة ( في مذيب التغذية DEHPA/TOPOطيف كربون: ٧شكل 



 
  .  في مختلف عينات األطوار العضوية لدورة استخالص اليورانيوم األولىDEHPA/TOPOطيف كربون: ٨شكل 

  

 لعينات المستخلص NMRبينت الدراسة بمطيافية : غذائيوحدة إنتاج حمض الفسفور ال •

 : في الكيروسينTBPالعضوي 

 ١,٥٦،  )سداسية (١,٣٢،  )ثالثية (٠,٨٢: عند) ٩شكل  ( وجود ثالثة قمم في طيف البروتون        .١

ووفق .  كما تيبن قيم تكاملها    ٣/٢/٢/٢وأن هذه القمم تحقق النسبة      ). رباعية (٣,٩٣،  )خماسية(

، حيث دلـت مخططـات      ، قمم البرتون مترابطة مع بعضها البعض      )١٠شكل   (COSYطيف  

، وتـرابط القمـة     ppm ١,٣٢ مع القمة السداسية     ppm ٠,٨٢الترابط على ترابط القمة الثالثية      

 ٣,٩٣، وترابط القمة الخماسية مع القمـة الرباعيـة          ١,٥٦ مع القمة الخماسية     ١,٣٢السداسية  

ppm .   ٠,٨٢ بروتون عند االنزياح الكيميائي      ٢ لـ   ة مجاور ات بروتون ٣وبالتالي وجود ppm ،

 ٤ بروتـون مجـاور لــ        ٢، و ppm ١,٣٢ بروتونات عند    ٥ بروتون مجاور لـ     ٢ووجود  



 . ات بروتون٣ لـ ة بروتون مجاور٢، وكذلك ppm ١,٥٦بروتونات عند 

: عنـد ) ١١شـكل    (H مع إزالة االقتران مع      ١٣-وجود أربع قمم للكربون في طيف الكربون       .٢

وقمم الكربون األربعـة    ). ثنائية (٦٧,٢٤،  )ثنائية (٣٢,١٦،  )ثنائية (١٨,٦٢،  )أحادية (١٣,٣٩

 CH2، ومجموعـة    ppm ١٣,٣٩ لكربون القمـة     CH3هي من مجموعتين فقط هما مجموعة       

لكربون القمم الثالث األخرى كما تبين مقارنة أطياف الكربون العادي مع أطيـاف الكربـون               

APT ،DEPT45 (90, 135) ) ١٢شكل .( ووفق طيفHSQC)  للترابط المباشرة ) ١٣شكلC-

H     ١,٣٢ مع بروتون    ١٨,٦٢، وكربون   ٠,٨٢ مع بروتون القمة     ١٣,٣٩، يرتبط كربون القمة ،

كما أن وجود القمم     .٣,٩٣ مع بروتون    ٦٧,٢٤، وكربون   ١,٥٦ مع بروتون    ٣٢,١٦وكربون  

 . غير البروتون٢/١ن الثنائية للكربون يدل على وجود اقتران مع ذرة ذات سب

شكل  (H مع إزالة االقتران مع ٣١- في طيف الفسفورppm ٠,٧١- عند ةوجود قمة وحيد .٣

 والتي اقترنت معه ومع الكربون عند القمتين ٦٧,٢٤وهي النواة المرتبطة بالكربون ). ١٤

نها كما أ.  وأدى هذا االقتران إلى انقسام قمم الكربون إلى قمم ثنائيةppm ٣٢,١٦ و ١٨,٦٢

 وأدت إلى انقسام القمة إلى أربع قمم ppm ٣,٩٣ المجاورة للبروتون ٢/١النواة ذات السبن 

 . بالتعاضد مع البروتونين المجاورين

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  

  .  في دورة تنقية حمض الفسفور التجاري بهدف الحصول على الحمض الغذائيTBPطيف بروتون : ٩شكل 

  



  

 في دورة تنقية حمض الفسفور التجاري بهدف الحصول على الحمض TBP لـ H-Hطيف الترابط : ١٠شكل 

 .الغذائي

  

  . في دورة تنقية حمض الفسفور التجاري بهدف الحصول على الحمض الغذائيTBPطيف كربون : ١١شكل 



  

 في دورة تنقية حمض الفسفور التجاري بهدف الحصول على الحمض TBP لـ C-Hطيف الترابط : ١٢شكل 

  .الغذائي

  

  .طيف بروتون المذيب المشحون لدورة تنقية حمض الفسفور التجاري السوري: ١٣شكل 



  

  .لمذيب المشحون والمغسول لدورة تنقية حمض الفسفور التجاري السوريطيف بروتون ا: ١٤شكل 

  

  .  للمذيب المشحون لدورة تنقية حمض الفسفور التجاري السوريCOSYطيف : ١٥شكل 



   

  . ري السوري للمذيب المشحون لدورة تنقية حمض الفسفور التجاHSQCطيف : ١٦شكل 

  

  : تتفق مع صيغة جزيء ثالثي بوتيل فسفاتNMRمما سبق نجد أن المعلومات الطيفية باستخدام تقنية 

 

P
O O

O

O
CH3 CH3

CH3

 
 

وعند مقارنة أطياف محلول االستخالص في كل مرحلة من مراحل تنقية حمض الفسفور التجاري، 

  :لوحظ

 ظهرت قمة جديـدة     ، ولكن TBPعدم وجود تغيرات في مواقع قمم طيف البروتون العائدة لـ            .١

فـي طيـف   ) O=P(-OH; -OR;-OR*) مرتبط بـ OHعائدة لـ  (ppm ١٠,٤٤عند االنزياح 

شـكل   (TBPبروتون المذيب المشحون، وبروتون هذه القمة غير متـرابط مـع بروتونـات              



كما أصبحت هذه القمة الجديدة أكثـر قـوة مـع           ). ١٦شكل  (وغير مرتبط بكربون    ) ١٥&١٣

 في طيف بروتون المذيب المـشحون والمغـسول         ppm ١١,٠٠ا إلى   انزياح بسيط في موقعه   

  .، لتختفي بعد ذلك في المذيب الُمعرى)١٤شكل (

عدم وجود تغيرات في طيف كربون محلول االستخالص خالل عملية تنقية حمض الفسفور  .٢

 ).١١شكل (التجاري 

ـ              .٣ ذيب المـشحون   ازدياد قوة قمم فسفور الفسفور الثانوية في حالتي المـذيب المـشحون والم

 مع إزالة االقتران مع البروتون وطيف       ٣١-والمغسول، حيث دلت المقارنة بين طيف الفسفور      

 :، أن قمم الفسفور عائدة إلى)١٨&١٧شكل ( بدون إزالة االقتران مع البروتون ٣١-الفسفور

القمة األقوى حيث انقسمت هذه القمة      : ppm ٠,٧١-فسفور لـ ثالثي بوتيل الفسفات عند        •

 Hطيف الفسفور بدون اقتران إلى قمة سباعية في طيف الفسفور بوجود االقتران مع              في  

 ).أي أنها نواة مقترنة مع ستة نوى بروتون(

ازدادت قوة هذه القمـة فـي المـذيب         : ppm 0.70فسفور لـ ثنائي بوتيل الفسفات عند        •

ور بدون  المشحون والمذيب المشحون والمغسول، حيث انقسمت هذه القمة في طيف الفسف          

أي أنها نواة مقترنة مع      (Hاقتران إلى قمة خماسية في طيف الفسفور بوجود االقتران مع           

 ).أربع نوى بروتون

ازدادت قوة هذه القمـة فـي المـذيب         : ١,٧٠ppmفسفور لـ أحادي بوتيل الفسفات عند        •

المشحون والمذيب المشحون والمغسول، حيث انقسمت هذه القمة في طيف الفسفور بدون            

أي أنها نواة مقترنة مـع       (Hقتران إلى قمة ثالثية في طيف الفسفور بوجود االقتران مع           ا

 ).نواتي بروتون



ازدادت قوة هذه القمة في المذيب المشحون والمذيب        : ppm ٢,٧٠فسفور لـ للفسفات عند      •

 Hالمشحون والمغسول، حيث لم تنقسم هذه القمة في طيف الفسفور بوجود االقتران مـع               

 ).ا نواة غير مقترنةأي أنه(

  

  

 

  

  . في دورة تنقية حمض الفسفور التجاريH-P مع إزالة االقتران TBPطيف فسفور : ١٧شكل 



  

  . في دورة تنقية حمض الفسفور التجاريH-P بدون إزالة االقتران TBPطيف فسفور : ١٨شكل 

  

بوتيل الفسفات ومركبات أخرى ظهور قمـم       ) أو ثنائي ( إلى أحادي    TBPتفكك  تاج  ومما يعزز استن  

-ألحد مركبات البوتيل في حمض الفسفور غير المؤكسد، حيث ظهرت قمة فسفور جديـدة عنـد                 

١١,٩ ppmكما ظهرت خمسة قمم في . )١٩شكل  ( في طيف فسفور حمض الفسفور غير المؤكسد

ورباعيتـان  ) ppm ١,٥٧ & ١,٣٠(سـباعيتان   ،)ppm ٠,٨٢(ثالثية : )٢٠شكل  (طيف البروتون

)٤,٠٣ & ٣,٩٠ ppm(             ،وهذه القمم يمكن أن تعود إلى بروتونات أحد مركبات البوتيل الفـسفاتية ،

 بقسم قمة بروتون الميثيلين المجاور مباشرة للفسفور إلى قمتين JP-H=41.2 Hzحيث تسبب االقتران 

(–CH2-O)n-P=O    4 كما ساهمJP-H   5 وJP-H         في تحويل قمتي بروتونات المتيليين األخريـات (CH3-

CH2-CH2-CH2-O)n-P=O      من قمتين سداسيتان في TBP        ،إلى قمتين سباعيتان في المركب الجديـد 

 TBPوهذا يمكن أن يدل علـى وجـود مركـب بوتيـل فـسفوري جديـد نـاتج عـن ديمـرة                       



)
2

)
3222

(
2

)
2223

( CHCHCHOCHP
O

OP
O

OCHCHCHCH −−−−
βα

 يولـد   Pβ بـ   Pα، حيث أن اقتران     )

 يؤدي إلى ظهور قمتي بروتون للمثيلين       JP-H و JP-Pجملة متفاعلة مغناطيسياً جديدة فيها ثابتي اقتران        

 واالقتران  P-H وتعدد رؤوس القمتين بسبب االقتران       Pα-Pβ بسبب االقتران    βأو  αاألقرب للفسفور   

H-H      ظرتـان عنـد    وزد على ذلك ظهور قمتين متنا     . ، وكذلك زيادة رؤوس قمتي المثلين األخريتين

٤,٤٥ & ٢,٠١ ppm)        قمة مقسومة قد تكون بسبب االقترانH-P      في مركب فسفوري جديد يحـوي 

من مرتبة ثابـت االقتـران      )  هرتز ٩٧٦حوالي  (حيث أن الفرق بين موقعي القمتين       ) P-Hالرابطة  

  ).  هرتز٦٨٠حوالي  (P-Hللرابطة 

  

  . لفسفور الناتج قبل عملية األكسدة النهائية في وحدة إنتاج حمض الفسفور الغذائي لحمض اPNMRطيف : ١٩شكل 
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  دراسة الفسفور باستخدام مطيافية الطنين النووي المغناطيسي في مراحل الحصول على حمض الفسفور   

  محمد الحاميش، أسامة الحسنية.د

   قسم الكيمياء–هيئة الطاقة الذرية 

 المغناطيسي على عملية صناعية و هي تنقية اليورانيوم من حمض الفسفور            طبقت في هذا العمل مطيافية الطنين النووي      

و تنقية الحمض التجاري للحصول على حمض فسفور نقي لألغراض الغذائية و ذلك بغية دراسة التغيـرات البنيويـة                   

ث تـم قيـاس     ، حي للمستخلصات المستخدمة ومراقبة جودة المنتج من حيث احتواءه بعد التنقية على المحالت العضوية            

 ,TBPأطياف الكربون و الفسفور و الهيدروجين لجميع مراحل االستخالص و تبـين أن المستخلـصات المـستخدمة    

DEHPA, TOPO تتفكك جزئياَ خالل عمليات االستخالص و التنقية و أن الحمض المنتج ألغراض غذائية خالي من 

  .المحالت العضوية و المستخلصات

 ، طنـين نـووي مغناطيـسي، أطيـاف     TBP, DEHPA, TOPOسفور، مستخلصات حمض ف: الكلمات المفتاحية

  . هيدروجين و كربون و فسفور

  

  

  
Phosphor investigation in the production of Syrian phosphoric acid using Nuclear Magnetic Resonance 

Dr. Oussama Alhaasanieh, Mohammed Al-Hameish 

Atomic Energy Commission – Chemistry Department 

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) was applied in this work to the  industrial process of 

extraction of uranium from phosphoric acid and to the process of the purification of the phosphoric acid for food 

proposes. The structural changes of used extraction materials  and the organic content of the final product was 

studied. 13C , 1H and 32P- spectra of all material during the process were recorded. The spectra of the three used 

extraction materials DEHPA, TOPO and TBP show a partial degradation during the process. The final product ( 

Phosphoric acid for Food proposes)  doesn't contain  any organic solvents or extraction material 

Key words: Phosphoric Acid, Extraction materials TBP – DEHPA-TOPO, Nuclear Magnetic Resonance, 13C , 



1H and 32P- spectra 
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