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  الملخص

ي  راتنج الحامض تخدام ال ة باس ات االزو االروماتی رت مركب اعداً  H3DOWEXSOُحض امالً مس فھ ع بوص

ذي  ي وال اتي االول ین االروم ل لالم دیازونیوم المقاب ح ال حامضیاً أذ یحصل التفاعل في مرحلتھ االولى بتحضیر محلول مل

ول نت ع محل ل م ودیوم یتفاع ت الص الق   2NaNOری ى أط راتنج عل ل ال دیواكس أذ یعم نج ال ود رات اء وبوج ذاب بالم الم

درجة مئویة ثم تتم مفاعلة ملح  5 - 0عند درجة حرارة    Nitrousالبروتون الحامضي الذي بدوره یعطي حامض النتروز 

ل اال اتي لیحص ل االروم ة (الدیازونیوم الناتج عند عزل الراتنج مع النیكلیوفی ى الصبغة الناتج -Arزدواج و الحصول عل

Ar-N=N ة تعمال  تقنی ة باس ات االرماتی خیص المركب م تش ل  NMR -C13و  NMR -H1و  IR-FT) وت ة تحلی و تقنی
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Abstract 

Some azo compounds have been prepared using the corresponding primary aromatic 

amines and sodium nitrite in the presence of DOWEX-H+ as catalyst in stead of the 

conventional acidic media in cold medium , all the prepared azo compounds were identified 

spectroscopic ally by IR spectroscopy , 1H NMR , 13C NMR and C H N  analysis for some of 

the prepared compound .     

Key Word: Azo compound , DOWEX SO3H , Diazonium salt , coupling reaction  

 

  المقدمة

  - : H3DOWEX SOراتنج الدیواكس الحامضي  1-1

ل ھو بولي ستایرین من نوع  زین و الستایرین لتحضیر  4,  1المتشابك تم تحضیره صناعیا من تفاع ل بن ائي فاینای ثن

 H 3SO-DOWEXوبتفاعلھ مع حامض الكبریتیك یعطي البولیمر الساند الحامضي  Copolymerالكوبولیمر المشارك 

    )1(ولیمر.السلفونیك  كمجموعة ساندة على حلقة البنزین للب كما موضح أدناه , أي ترتبط مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  استخدامات الدیواكس بوصفھ عامالً مساعداً   1-2

ثالً  ات المحضرة فم ة للمركب أستعمل الدیواكس عامالً مساعداً في تحضیر العدید من المركبات اذ اعطى نسبة منتوج عالی

ب  ر مرك نج  aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazol-2ُحض تعمال رات اعداً  DOWEX 50Wباس امالً مس ع

  )3( امضیاً فأعطى التفاعل منتوجاً عالیاً كما في المعادلةح

 

ي  اند الحامض ابك الس ولیمر المتش ز الب ن  H3DOWEX SOو یتمی ى مستویات م ھ اعل ان ل ب

نسبة الى العالم  DOWEX االنتقائیة و خاصة في عمود الفصل .وسمي ھذا البولیمر بھذا االسم 

 DOW قام بتحضیر ھذا النوع من البولیمرات ثم أضاف مقطع  الذيEX  ة ن كلم اء م وھذا ج

EXCHANGE  فاصبح اسم البولیمر DOWEX ان ھذا االنجاز العالي في صناعة ھذا النوع

ب  ي أغل اح ف اعالت بنج ن التف ر م از الكثی ي انج من البولیمر كان مؤشرا صناعیاً و اقتصادیاً ف

    .    )2(ل االیونيالتفاعالت التي تتضمن التباد
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من تفاعل الریزورسینول و االثیل أسیتو   hydroxy-4-methyl coumarin-7وجماعتھ بتحضیر Douglasكذلك قام 

  )4(عامالً مساعداً  Dowex 50Wأسیتیت  باستعمال الراتنج الحامضي 

   

 propiolicبتفاعلھ مع   benzene 1,3,5 triolوجماعتھ وانطالقاً من التفاعل أعاله ولكن أستعمل Dela Hozكذلك قام  

acid   مرة و معacrylic acid   مرة أخرى وباستعمال جھاز المایكرویف وبوجود العامل المساعد الحامضي

DOWEX50WX2  5(عالیة في نسبة المنتوج في كلتا العملیتین أذ حصلت نقلة(  

  

 R )مــــــــــــــــــــن aminoacid-elpha-Dعامالً مساعداً بتحضیر   H3DOWEXSOباستعمال    Sabelleكذلك قام

) -4-phenyl-2-oxazolidinone یل كمرحلة أولى بأضافة نتریت باختزال مجموعة النایترو الى  مجموعة الكاربوكس

ً لیعطي الحامض االمیني المقابل ومن ثم خطوة االختزال الذي یعقبھا البرتنة باستعمال    DMSOالصودیوم و  مذیبا

   )6(الدیواكس 

Ethyl acetoacetate 
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                                                  AZO Compounds -مركبات االزو : 1-3

ة وھي ي مجموع ر ھ دة او اكث ة واح  – N = N−  اآلزو الجسریة مركبات عضویة تحوي في تركیبھا على مجموعة فعال

 (R− N = N−R) تعطي الصیغة  مختلفة فعند أرتباطھا مع مجموعة الفاتیةمجموعات  التي لھا القدرة على االرتباط مع 

 النایتروجین الى ماتتفكك غیر مستقرة سرعان النھا االنتشار ات غیر واسعةعدّ مركبت التي االلیفاتیة االزو و تسمى مركبات

ات   (Ar–N =N−Ar)  روماتیةمجموعـــــــــــــة  ااما اذا أرتبطت مع  . والھایدروكاربون ذ بمركب  اآلزو فتسمى عندئ

  ناه. كما في الشكل أد   Azo benzeneبنزین اآلزو ومن االمثلة على ذلك مركب )7(االروماتیة

  

ون  لاللكترونات تسمى على مجامیع واھبة اآلزو اضافة الى مجموعة اآلزو تحتوي مركبات وقد ة المطورة لل  بالمجموع

ل  كبیر في زیادة حساسیة ھذه لھا دورالتي   )-  , 2NH-OH , -Cl ,  -,  3CH -SH ,  -Br . (مثل ث تعم المركبات حی

 ولھا استعماالت كثیرة في الحقول الصناعیة ,ھذه المركبات ومعقداتھا استقراریة يعلى زیادة الشدة اللونیة وبالتالي تؤثر ف

وانتقائیة عالیتین.فضالً عن استقراریتھا العالیة وسرعة وسھولة  ھذه المركبات من حساسیة بھ لما تمتاز ونظرا.والبایولوجیة

 تقنیات عمالبأست مجال التقدیر الكمي والنوعيفي حقل الكیمیاء التحلیلیة بشكل واسع وخاصة في  تحضیرھا فقد استخدمت

   .)8(مختلفة

  -: الى االروماتیة االزو وتنقسم مركبات

  مركبات االزو متجانسة الحلقة . -1 

  مركبات االزو غیر المتجانسة الحلقة . -2
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ات ارومات    ن حلق ارة ع ة اآلزو وتكون عب ي مجموع ى طرف ات مرتبطة عل ة وھي مركبات تكّون فیھا المجموع ی

ر التناسقي عن طریق  دما یكون التآص ة ، عن متجانسة تحتوي على ذرات الكاربون فقط قد تكون معوضة او غیر معوض

ة )9(مجموعة اآلزو فقط فحینذاك تعدّ ھذه المركبات كواشف ضعیفة  ة كیلیتی , اما عندما تكون ھذه المجموعة جزءاً من حلق

االزو احد مراكز التناسق لتكوین تلك الحلقة .وبینت الدراسات االھمیة  فانھا تكون معقدات مستقرة ، بحیث تشغل مجموعة

الكبیرة الختیار نوع المعوضات وخصوصاً في الموقع اورثو للحلقة او الحلقات المرتبطة على جانبي مجموعة االزو وذلك 

. )10(وع الحلقات الكلیتیة المتكونة الشتراكھا في عملیة التناسق الحاصلة بین الكاشف واالیون الفلزي الموجب وتاثیرھا في ن

وقد حظیت تلك الكواشف المتضمنة ذرات واھبة مثل النیتروجین او االوكسجین بتطبیقات كثیرة وذلك لمساھمة ھذه الذرات 

ف  ات كواش ى حلق ن المعوضات عل وعین م بشكل فاعل في عملیة التناسق وتكوین معقدات كیلیتیة مستقرة ، وان وجود ن

ة الخماسیة االزو والتي  ات الكیلیتی ن الحلق ي تكوین نوعین م ارك ف ا تش یطلق علیھا كواشف االزو ثنائیة التعویض تجعلھ

) II) والنحاس (IIIوالسداسیة المستقرة عند ارتباطھا مع االیونات الفلزیة كما في حالة المعقدات الكیلیتیة الیونات الكروم (

  .)DHAB)11 مع الكاشف

  

 tal partExperimenالجزء العملي 

 2.5أستعمل راتنج الدیواكس بعد تجفیفھ لیكون مھیأ لالستعمال , كذلك تم تحضیر محلول ھایدروكسید الصودیوم (

  موالري) , كذلك ھیأ قمع بخنر للترشیح  لغرض أستعمالھ في خطوة الترسیب . مع االدوات و الزجاجیات الالزمة للعمل .  

  

     A1... المركب  )12(ولتحضیر حامض البنزوك أزو الفا نفث 2-1

ات االزو باستخدام  ي تحضیر بعض مركب ة ف ة نموذجی ول كتجرب ا نفث ك أزو الف استخدمت طریقة تحضیر حامض البنزوی

غرام ) من  0.5عامالً مساعداً أذ تتضمن طریقة العمل بوضــــــــــــــــــــــــع  ( DOWEX SO3Hالراتنج الحامضي 

) وترك CO5مل ) من الماء المقطر و وضع في حمام ثلجي بدرجة( 5في بیكر وأضیف ألیھ ( الراتنج الحامضي الدیواكس 

 0.0012 –غرام 0.13أمینو حامض البنزویك  و ( -مول) من بارا 0.0035 –غرام  0.49جانباً  , ثم وضع في بیكر أخر(

ائ 5مول) من كاربونات الصودیوم و (  ام م ول مل ) من الماء وحرك  جیداً وھو في حم ى محل ي لحین الوصول ال ي مغل

ن(  ول م ھ محل ي ( 0.0028 –غرام 0.2رائق , ثم أضیف إلی ذاب ف ت الصودیوم  الم ن نتری اء  1مول ) م ن الم ل ) م م

ة( ي بدرج ام الثلج ي الحم ك المستمر  CO5المقطر, بعدھا أضیف المزیج الى محتویات البیكر االول وترك  ف ) مع التحری

ام ثلجي بدرجة(  دقیقة ) بعدھا 30لمدة (  )  CO5رشح المزیج للتخلص من الراتنج أما الراشح  فجمع في بیكر  داخل حم

  ملح الدیازونیوم) .  –وھو محلول (أمین
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موالري ) ھایدروكسید  2.5مل ) من (  2نفثول في (-مول ) من الفا 0.0026 –غرام  0.38بعدھا أذیب في بیكر صغیر ( 

دقائق ) , بعدھا أضیفت محتویات البیكر  10ي بجوار البیكر االول وحركا جیداً لمدة  ( الصودیوم و وضع في الحمام الثلج

دة (  -الحاوي على ( الفا داً لم دیازونیوم وحرك جی ح ال ى مل اوي عل ل  10نفثول ) الى محتویات البیكر الح م نق ائق )  ث دق

دة  (المحلول النھائي من الحمام الثلجي و وضع جانباً عند درجة حرارة الغر ك لم ي مع التحری  5فة ثم الى حمام مائي مغل

ام 1دقائق) ثم أضیف إلیھ ( ي حم ول  ف رد المحل ل , بعدھا ب ح بالكام غرام ) من كلورید الصودیوم و حرك لحین إذابة المل

د  15ثلجي  لمدة (  ن كلوری ول مشبع م ل بمحل م غس ر ث ع بخن امق رشح باستعمال قم ي غ دقیقة ) لحین ظھور راسب بن

  ) .  oC 237-234غرام ) وبدرجة أنصھار ( 0.53دیوم  وجفف ثم وزن فكان(الصو

ن (  -  ات م ة و  A7 – A2حضرت المركب ب الكیمیائی دول یتضمن التراكی اه ج ي أدن ة أعاله وف نفس الطریق ) ب

  بوصفھ عامالً مساعداً.   DOWEX SO3Hالصفات الفیزیائیة للمركبات المحضرة باستعمال الراتنج الحامضي 

  

  )A7-A1یوضح الصفات الفیزیائیة و التركیب الكیمیائي للمركبات المحضرة من (  - 1-ل جدو

m.p  App. sym Chemical name  Chemical str.   No 

)CO237-234 (  
مسحوق 

  جوزي
A1  

4-((4-hydroxynaphthalen-

1-yl)diazenyl)benzoic acid 

   

1.   

  

)CO184- 180(  

  

مسحوق  

  أحمر
A2 

2-((4-(dimethylamino) -

phenyl)diazenyl)benzoic 

acid 

 
  

2.   

>300 
مسحوق 

  برتقالي
A3 

4-((4-(dimethylamino) - 

phenyl ) diazenyl ) 

benzensulfonic acid 

 
  

3.   
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)CO262- 259 (  
مسحوق  

  وردي
A4 

4-((2-hydroxynaphthalen-

1-yl)diazenyl)benzoic acid 

   

4.   

 )CO230 –227(  
مسحوق 

  برتقالي 
A5 

2,4-dihydroxy-5-

(phenyldiazenyl)phenyl) 

(2,4 dihydroxyphenyl) 

methanone 

   

5.  

)CO171 – 168(  

مسحوق 

 –برتقالي 

  اصفر 

A6 

Phenyl(2,3,4-trihydroxy-

5-(phenyldiazenyl) 

phenyl) methanone 

   

6.  

 )CO201– 198(  
مسحوق 

  بني - اصفر 
A7 

4-((4-nitrophenyl)diazenyl 

)naphthalene-1-ol 

   

7.  
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  النتائج و المناقشة

 

  

ً  -1- مخطط    یوضح دور الراتنج الحامضي الدیواكس بتحضیر مركبات االزو بوصفھ عامالً مساعدا
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  A3للمركب   C NMR13و   H NMR 1لنووي المغناطیسي  وطیف الرنین ا   IRطیف  3-1

 H3DOWEX SOمن تفاعل االزدواج لملح الدیازونیوم لحامض السلفانلك و المحضر بفعل الراتنج  A3حضر المركب 

ت   N,N dimethyl anilineبوجود نتریت الصودیوم مع  عة تح د أظھر طیف االش وھو أحد مركبت االزو المحضرة فق

ط (  ب المخط ھ حس راء ل كل (  1الحم ي الش ا ف د ( 1- 3) كم ة عن ة عریض ط  cm 3466-1) حزم ذب م ى تذب ) تعود ال

) االروماتیة كذلك   H –C) تعود الى مط مجموعة (  cm 3084-1) كما أظھر الطیف حزمة عند (   H  –Oمجموعة ( 

cm-) االلیفاتیة , كما أظھر الطیف الحزم ( H –C) تعود الى مط مجموعة (  cm 2904 – 2815-1لطیف الحزم (أظھر ا
) تعود الى مط  cm 1313-1) للحلقة االرماتیة وحزمة عند ( C = C) تعود الى تذبذب مط مجموعة (  1519,  1606 1

د (  N –Cمجموعة (  ة عن ذلك أظھر الطیف حزم ذب مط مجموعة االزو (  cm 1390-1) للحلقة , ك ى تذب -) تعود ال

-N=N  ) د ا أظھر الطیف حزمتین عن ة (  cm  ,1190 1220-1) كم ذب مط مجموع ى تذب ر  S=O) تعودان ال ) الغی

) تعود الى تذبذب أنحناء  cm 820-1) المتناظر على الترتیب , كذلك أظھر الطیف حزمة عند ( S=Oمتناظر ومجموعة ( 

  ) للحلقة .  C – H=مجموعة ( 

ي  رنین النووي المغناطیس ر طیف ال ذلك أظھ ي الشكل (  H NMR1ك ا ف ب كم نفس المرك د  2 – 3ل ردة عن ارة منف ) اش

  )  O – Hتعود الى بروتون الھایدروكسیل(  DMSO) مندمجة مع اشارة  s 2.5 ppmاالزاحة الكیمیائیة ( 

) تعود الى بروتونات  ppm 3.06دة عند االزاحة الكیمیائیة ( ) كما أظھر الطیف اشارة منفر H3SOلمجموعة السلفونك ( 

) تعود الى بروتونات  ppm 6.82 – 7.81مجموعة المثیل , كذلك أظھر الطیف عدة اشارات عند االزاحة الكیمیائیة من(

  الحلقة االرماتیة . 

ي  ي الشكل ( C NMR13كذلك أظھر طیف الرنین النووي المغناطیس ا ف ب كم نفس المرك ة  3 – 3ل د االزاح ارة عن ) اش

ة   C1 , C2) تعود الى كاربوني مجموعة المثیل (  ppm 49.41الكیمیائیة (  د االزاح ارة عن ) , كذلك أظھر الطیف اش

ة ( اربوني (ppm 112.02الكیمیائی ى ك ة ( C4 , C8) تعود ال ة الكیمیائی د االزاح ارة عن ر الطیف اش  ppm) , و أظھ

) تعود الى  ppm 125.3) , كما اظھر الطیف اشارة عند االزاحة الكیمیائیة ( C11,C13( ) تعود الى كاربوني  121.7

 , C5) تعود الى كاربوني (  ppm 127.04) , واظھر الطیف اشارة عند االزاحة الكیمیائیة  ( C10 , C14كاربوني ( 

C7 ) ة اربون ( ) تعود ال ppm 143.02) , كما اظھر الطیف اشارة عند االزاحة الكیمیائی ف  C6ى ك ا اظھر الطی ) كم

ة ( ة الكیمیائی د االزاح ارة عن اربون ( ppm 149.25اش ى ك ود ال ة C12) تع د االزاح ارة عن ف اش ر الطی ذلك اظھ ) وك

  على الترتیب .  C9و C3   ) تعود الى كاربون ppm 153.05) و عند ( ppm 152.67الكیمیائیة (
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  ) A7ـــــ  A1في أطیاف االشعة تحت الحمراء للمركبات المحضرة من ( یوضح مواقع أھم حزم االمتصاص  - 2 -جدول

A7 A6 A5 , A1  A4 A3 A2 
مجموعة 

  الفعالة
  نوع التذبذب 

          3425  C = O  مطC = O Over Tone 

      

  من

3500  - 

2500  

   

  من

3500  - 

2600  

OH 
)  O – Hتذبذب مط (  

  الكاربوكسیلیة

3304  3439  3251  3244  3466    OH ذبذب مط( تO – H    (  

3080  3090    3052  3084  3100  Ph – H 
)   C – Hتذبذب مط( 

  االرماتیة

        
2904  ,

2815  

2920  ,

2859  
3CH 

)   C – Hتذبذب مط( 

  االلیفاتیة

1633  ,

1580  

1599 ,

1446  

1512  ,

1456  

1602  ,

1514  

1606  ,

1519  

1604  ,

1548  
C = C تذبذب المط للحلقة  

  1630  1618  1631    1726  C = O 
 = Cتذبذب مط مجموعة    ( 

O   (  

1517  ,

1386  
           2NO 

)غیر  N=Oتذبذب مط (

  متناظر

  ) متناظر N=Oتذبذب مط ( 

1270      1362  1313  1276  C – N 
 – Cتذبذب المط لمجموعة ( 

N للحلقة (  

1386  1321  1323    1390  1396  

 

-N=N-  

 

  ) االزو N = Nتذبذب مط  ( 



  

 

  نوعتحضیر بعض مركبات االزو باستعمال الراتنج الحامضي دیواكس 

)400-50W X8 , 200 H3DOWEX SO (  

  كعامل مساعد

  عمار عبد الوھاب داود                                          أحمد عبد الحسن أحمد   

  

 

 

71Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

        
1220  

1190    
  H3SO 

) غیر S=Oتذبذب مط ( 

  المتناظر

  ) المتناظرS=Oتذبذب مط ( 

            C = O  )  تذبذب مطC = O لالستر (  

            C = O  ) تذبذب مطC=O االیمایدیة (  

            NH  انحناءN-H  االمینیة  

            C=O-NH  انحناءN-H  أیمایدیة  

            NH 
االمینیة خارج   N –Hانحناء 

  ى المستو

1457  1446  1456  1467      PH – OH  مطC-O-H  الحلقة  

1240  1308  1234  1241      Ph-C – O  مطC – O  الفینولیة  

            
RC – O – 

H 
  االلیفاتیة   C – O – Hمط 

            RC – O  مطC – O  االلیفاتي  

            C=O-NH 
االیمایدیة   N – Hانحناء 

  خارج المستوى 

860  841   840  813  820   819  Ph – H  
)  C – H =نحناء ( اتذبذب 

  للحلقة
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    A2 , A3للمركبات  C NMR13H NMR  ,  1یوضح  قیم   - 3 -جدول

  ـــــــ

H1 ,H2  لمجموعة المثیل  

)ppm 3.01    ,3.06 d(             أظھر اشارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واحدة بأنشطارین

  ) بروتونات الحلقة 7.74 – 6.84(

  ) H3 – H10من ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )S 13.14  (H11  

A2 

  

)49.41 (C1,C2  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ppm 112.02(C4,C8  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )121.7  (C13,C11  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)125.3  (C14,C10  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )127.04 (C7 , C5  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )143.02  (C6  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )149.25  (C 12  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )152.67  (C3  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)153.05  (C9 

 )S 2.5ppm  مندمجة مع (DMSO   تعود الى
H11  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )S 3.06  (H1,H2   تعودCH3  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – H3) بروتونات الحلقة  من (  7.81 -  6.82( 
H10 (  

A3 
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  )لبعض المركبات المحضرة C.H.N.Sیوضح التحلیل الدقیق للعناصر (   - 4 –جدول 

S% N% H% C% Comp symbol 

 
FOUND 

CALC. 
 

FOUND 

CALC. 
 

FOUND 

CALC. 
 

FOUND 

CALC. 
 

      
9.708  

9.58  
 

4.539  

4.14  
  

70.005  

69.86  
A1   

     
14.98  

15.60 
  

5.12  

5.61  
  

66.43  

66.90  
A2 

  
10.01  

10.50  
  

13.28  

13.76  
 

5.32  

4.95 
  

55.48  

55.07 
A3 
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 A3للمركب  IR) یمثل طیف االشعة تحت الحمراء  1- 3شكل ( 

 

 A3للمركب  NMR H1) یمثل طیف الرنین النووي المغناطیسي  2 – 3شكل ( 
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