
 
 
 
 

 تمرين المذيبات
 

ية والكيميائية أحد األهداف األساسية لمحاضرة المذيبات هو تعريف المشاركين على كيفية تأثير الخصائص الفيزيائ

فعلى سبيل المثال، ترتبط خاصية ضغط البخار ارتباًطا مباشًرا  ،على السالمة والتأثير البيئي والخطرة للمذيبات

، وبالتالي فهي تتعلق بصحة العمال وسالمتهم، وتنظيف الهواء في (VOC)بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة 

ويجب استخدام هذا النشاط بعد شرح خصائص المذيبات المختلفة إلظهار طريقة االرتباط بين  ،المجتمعات

 .صائص والتأثيرات في المواقف العمليةالخ
 

يستخدم هذا النشاط أدلة اختيار المذيبات المنشورة والتي أعدتها شركة أدوية كبرى لتستخدمها لتقييم المذيبات 

وقد صنفت الشركة كل مذيب وفقًا لتسعة معايير على مقياس  ،المستخدمة في عملياتها الكيميائية واسعة النطاق

صت )على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والخطيرة  اً إشارة المرور، بناء" / أخضر -أصفر  -أحمر " والتي لُخ ِّ

 (.كذلك
 

، مع ن الحلقياالهكسلحمض األسيتيك ووتزويدهم ببطاقات المذيب  5-4يجب تقسيم المشاركين إلى مجموعات من 

دقيقة تقريبًا  20ويجب ترك المجموعات  ،فارغة" أخضر -أصفر  -أحمر "ترك خانات أسماء المذيبات وتصنيفاتها 

وتُترك  ،وتحديد تقييماتهم الخاصة في كل فئة من الفئات التسع ،الكيميائية المدونة على البطاقاتلمناقشة البيانات 

 (.لها دالالت سلبية قد تربك غير الكيميائيين" حمض"أي أن كلمة )هوية المذيب فارغة لتجنب تحيز التقييم 
 

سيُطلب من المجموعات تقديم تقرير عن الخواص التي  ،دقيقة أخرى تقريبًا 20سيستغرق استخالص المعلومات 

ثم يجب على علماء صناعة  ،حصلت على ضوء أخضر والتي حصلت على ضوء أحمر، ثم تُجدَول النتائج بعد ذلك

وقد يؤدي  ،واألخضر الممنوحة لخواصهاواألصفر حمر ذيبات والتصنيفات الفعلية األاألدوية الكشف عن هويات الم

ومن الُمفتَرض أن يؤدي ذلك إلى حوار يركز  ،"ما كانوا يعتقدون؟"هذا إلى بعض التعليقات من المشاركين حول 

 :على القضايا التالية
 

على سبيل المثال، قارن بين حالة )مدى تغير التصنيفات اعتماًدا على طريقة استخدام المذيب في الصناعة  .1

حالة التي يكون فيها المذيب جزًءا من المخلفات السائلة الينظف فيها العامل الجزء الداخلي من الخزان و

 .تتغير كثيًرا -اإلجابة (. التي تُطلَق في النهر

في جميع الفئات؟ " األضواء الخضراء"هل من الممكن أن يتلقى أي من هذه المذيبات في أي وقت جميع  .2

ت البديلة التي يطورها قد يكون هذا جزًءا من حوار حول المذيبا ؛تأكيد اليكاد يكون بال -الجواب 

 .ن في مجال الكيمياء الخضراءون العاملوالكيميائي
 

التي تظهر في قائمة بيانات خصائص المذيبات إلى إطار " الجامدة"يتطلب هذا النشاط من المشاركين تحويل األرقام 

ويسلط الضوء على الغموض الذي  ،الالزمة لحل مشكالت في الواقع العمليعمل يمكن استخدامه التخاذ القرارات 

 ،والخواص ،ز العالقة بين التركيب الكيميائيولكنه في نفس الوقت يعز ،ن ينشأ من هذا النوع من العملياتيمكن أ

 . والعواقب الحادثة على نطاق أوسع
 

وترتبط بموضوعات الدورة  ،"المذيبات الخضراء"ويجب أن يقدم هذا بعض األفكار حيث تنتقل المحاضرة إلى 

 .التدريبية الشاملة المتعلقة بتصميم مواد كيميائية أكثر أمانًا

 

 .تتوفر بطاقات المذيبات واإلجابات أدناه



 
 
 
 

 

المذيب األول

الحرق

إعادة التدوير

القابلية للمعالجة الحيوية

)VOC( انبعاث المركبات العضوية المتطايرة

ي عىل الماء
التأثير البيئ 

ي عىل الهواء
التأثير البيئ 

خطر صحي

احتمال التعرض

خطر عىل السالمة

ى؛ ويجب اتخاذ إجراءات رقابية مالئمة. تم اكتشاف مشكالت كبر
ي الحاجة إىل اتخاذ إجراءات رقابية.

تم اكتشاف مشكالت؛ ويجب النظر ف 
ي هذه المنطقة.

ى ف  كتشف أي مشكالت كبر
ُ
لم ت

أكير من 50
حد التعرض اليومي المسموح به 

)ملجم/يوم(
3

تصنيف المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات 

ات الدوائية لالستخدام  التقنية للمستحضر

)ICH( ي البشر

60.05 ي
الوزن الجزيئ 

17 درجة االنصهار )بالدرجات المئوية(

118 درجة الغليان )بالدرجات المئوية(

15.5 ضغط البخار )ملم(

اج ر قابل لالمي  ) ي الماء )جم/لي 
ر
قابلية الذوبان ف

0.1-0.2 ي المليون(
ر
ي للرائحة )جزء ف الحد العتئر

1.05 الكثافة

2.07 كثافة البخار )الهواء= 1(

-0.17 ر األوكتانول والماء ع بير معامل التوزي    

[برغوث الماء] 47
ر الفعال األقىص )EC50( ألسوأ  كير

نصف الي 

( ]األنواع[ حالة للُسّمية البيئية )ملجم/ لي 

قابل للتحلل الحيوي ي الماء
ر
االنحالل ف

16
ي 
إمكانية تكوين األوزون من تفاعل كيميائ 

)POCP( ي
ضوئ 

ا
ً
ء جد بطي عمر النصف للتبخر من النهر )باأليام(

10

ا للمؤتمر األمريكي 
ً
حد التعرض ]يقاس وفق

ر لمتوسط  لعلماء الصحة الصناعية الحكوميير

ي 
ر
الوزن اإلجمالي لمدة 8 ساعات[ )جزء ف

المليون(

39 درجة االشتعال )بالدرجات المئوية(

1120000 ) /مي  ر التوصيلية )بيكو سيمير

قابل لالشتعال. يسبب حروق شديدة عبارة )عبارات( الخطر

5645 اق )وحدة حرارية بريطانية/رطل( حرارة االحي 

6.2 ي
ثابت العزل الكهربائ 

426 ي )بالدرجات المئوية(
درجة حرارة االشتعال الذائ 

]AZEOTROPE[ بيانات المحاليل الثابتة الغليان

درجة الغليان )بالدرجات المئوية( النسبة المئوية للمذيب األول المذيب

78.8 9.6 ]Cyclohexane[ ي
الهكسان الحلق 

119.5 77 ]Dioxane[ ديوكسان

114.6 66 ]Ethyl benzene[ ين ر إيثيل بير

91.7 33 ]Heptane[ الهبتان

68.5 6 الهكسان

112.4 30 ]Nitroethane[ و إيثان نيي 

138.1 51 ]Pyridine[ يدين البير

100.6 28 ]Toluene[ )ين ر التولوين )ميثيل بير

163 67 ]Triethylamine[ ر ي إيثيل أمير
ثالئ 

115.3 72 ]Xylene[ ر الزيلير

تم تسجيل وجود المحاليل الثابتة الغليان ]azeotropes[ التالية )باستثناء المخلوطات الالمتعادلة [zeotropes]( مع مذيبات أخرى:



 
 
 
 

 

ى؛ ويجب اتخاذ إجراءات رقابية مالئمة تم اكتشاف مشكالت كبر

ي الحاجة إىل اتخاذ إجراءات رقابية
تم اكتشاف مشكالت؛ ويجب النظر ف 

ي هذه المنطقة
ى ف  كتشف أي مشكالت كبر

ُ
لم ت

38.8
حد التعرض اليومي المسموح به 

)ملجم/يوم(
2

84.2 ي
الوزن الجزيئ 

7 درجة االنصهار )بالدرجات المئوية(

81 درجة الغليان )بالدرجات المئوية(

98 ضغط البخار )ملم(

0.06 ) ي الماء )جم/لي 
ر
قابلية الذوبان ف

300 ي المليون(
ر
ي للرائحة )جزء ف الحد العتئر

0.78 الكثافة

2.9 كثافة البخار )الهواء= 1(

3.44 ر األوكتانول والماء ع بير معامل التوزي    

[الطحالب] 3.8

ء التحلل الحيوي البطي ي الماء
ر
االنحالل ف

60 )POCP( ي
ي ضوئ 

إمكانية تكوين األوزون من تفاعل كيميائ 

0.15 عمر النصف للتبخر من النهر )باأليام(

300

-20 درجة االشتعال )بالدرجات المئوية(

2 ) /مي  ر التوصيلية )بيكو سيمير

شديد القابلية لالشتعال عبارة )عبارات( الخطر

18684 اق )وحدة حرارية بريطانية/رطل( حرارة االحي 

2.02 ي
ثابت العزل الكهربائ 

245 ي )بالدرجات المئوية(
درجة حرارة االشتعال الذائ 

]AZEOTROPE[ بيانات المحاليل الثابتة الغليان

تم تسجيل وجود المحاليل الثابتة الغليان ]azeotropes[ التالية )باستثناء المخلوطات الالمتعادلة [zeotropes]( مع مذيبات أخرى:

درجة الغليان )بالدرجات المئوية( ي
النسبة المئوية للمذيب الثائر المذيب

78.8 91.4 حمض الخليك

71.8 60 ]Methyl ethyl ketone[ الكيتون الميثيىلي اإليثيىلي

55.5 22 ]Methyl Acetate[  أسيتات الميثيل

53.9 63.6 ]Methanol[ الميثانول

69.4 68 الكحول األيزوبروبيىلي

71.6 44 ]Ethyl Acetate[ أسيتات اإليثيل

53 32.5 األسيتون

80 - 82 90 - 95  [1-Butanol] 1-) بوتانول )الكحول البوتيىلي

تصنيف المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية 

)ICH( ي ات الدوائية لالستخدام البشر للمستحضر

ر الفعال األقىص )EC50( ألسوأ حالة  كير
نصف الي 

بيئية )ملجم/ لتر( ]األنواع[ لُسّمية ال ل

ا للمؤتمر األمريكي لعلماء 
ً
حد التعرض ]يقاس وفق

ر لمتوسط الوزن اإلجمالي  الصحة الصناعية الحكوميير

ي المليون(
ر
لمدة 8 ساعات[ )جزء ف

  احتمال التعرض

  خطر عىل السالمة

ي عىل الماء
  التأثير البيئ 

ي عىل الهواء
  التأثير البيئ 

  خطر صحي

ي
  المذيب الثائر

  الحرق

  إعادة التدوير

  القابلية للمعالجة الحيوية

)VOCs( انبعاث المركبات العضوية المتطايرة  



 
 
 
 

 

ى؛ ويجب اتخاذ إجراءات رقابية مالئمة. تم اكتشاف مشكالت كبر

ي الحاجة إىل اتخاذ إجراءات رقابية.
تم اكتشاف مشكالت؛ ويجب النظر ف 

ي هذه المنطقة.
ى ف  كتشف أي مشكالت كبر

ُ
لم ت

أكير من 50
حد التعرض اليومي المسموح به )ملجم/ يوم(

3

60.05

17

118

15.5

اج. ر قابل لالمي 

0.1-0.2

1.05

2.07

-0.17

[برغوث الماء] 47

قابل للتحلل الحيوي.

16

ا
ً
ء جد بطي

10

39

1120000

قابل لالشتعال. يسبب حروق شديدة

5645

6.2

426

  تم تسجيل وجود المحاليل الثابتة الغليان ]azeotropes[ التالية )باستثناء األمزجة الالمتعادلة [zeotropes]( مع مذيبات أخرى:

درجة الغليان )بالدرجات المئوية( النسبة المئوية لحمض الخليك

78.8 9.6

119.5 77

114.6 66

91.7 33

68.5 6

112.4 30

138.1 51

100.6 28

163 67

115.3 72

ي
الوزن الجزيئ 

الكثافة

درجة االنصهار )بالدرجات المئوية(

درجة الغليان )بالدرجات المئوية(

ضغط البخار )ملم(

) ي الماء )جم/لي 
ر
قابلية الذوبان ف

ي المليون(
ر
ي للرائحة )جزء ف  الحد العتئر

خطر صحي

احتمال التعرض

خطر عىل السالمة

ات  تصنيف المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضر

)ICH( ي الدوائية لالستخدام البشر

الحرق

القابلية للمعالجة الحيوية

)VOC( انبعاث المركبات العضوية المتطايرة

ي عىل الماء
التأثير البيئ 

ي عىل الهواء
التأثير البيئ 

إعادة التدوير

درجة االشتعال )بالدرجات المئوية(

) /مي  ر التوصيلية )بيكو سيمير

)POCP( ي
ي ضوئ 

إمكانية تكوين األوزون من تفاعل كيميائ 

عمر النصف للتبخر من النهر )باأليام(

كثافة البخار )الهواء= 1(

ر األوكتانول والماء ع بير معامل التوزي    

ر الفعال األقىص )EC50( ألسوأ حالة للُسّمية البيئية )ملجم/  كير
نصف الي 

( ]األنواع[ لي 

ي الماء
ر
االنحالل ف

ي
ثابت العزل الكهربائ 

ي )بالدرجات المئوية(
درجة حرارة االشتعال الذائ 

]AZEOTROPE[ بيانات المحاليل الثابتة الغليان

عبارة )عبارات( الخطر

ا للمؤتمر األمريكي لعلماء الصحة الصناعية 
ً
حد التعرض ]يقاس وفق

ي المليون(
ر
ر لمتوسط الوزن اإلجمالي لمدة 8 ساعات[ )جزء ف الحكوميير

ق عند درجة حرارة منخفضة. اج بالماء ويحي  ر قابل لالمي 

.)azeotropes( اج بالماء، ويتحول إل عدة محاليل ثابتة الغليان ر قابل لالمي 

]Xylene[ ر الزيلير

حمض الخليك

الهكسان

]Nitroethane[ و إيثان نيي 

]Pyridine[ يدين البير

]Toluene[ )ين ر التولوين )ميثيل بير

]Triethylamine[ ر ي إيثيل أمير
ثالئ 

المذيب

]Cyclohexane[ ي
الهكسان الحلق 

]Dioxane[ ديوكسان

]Ethyl benzene[ ين ر إيثيل بير

]Heptane[ الهبتان

اق )وحدة حرارية بريطانية/رطل( حرارة االحي 



 
 
 
 

 

الحرق

إعادة التدوير

القابلية للمعالجة الحيوية

ضغط بخار مرتفع. )VOCs( انبعاث المركبات العضوية المتطايرة

ي عىل الماء
التأثير البيئ 

ي عىل الهواء
التأثير البيئ 

خطر صحي

احتمال التعرض

درجة اشتعال منخفضة والتوصيل. خطر عىل السالمة

ى؛ ويجب اتخاذ إجراءات رقابية مالئمة. تم اكتشاف مشكالت كبر

ي الحاجة إىل اتخاذ إجراءات رقابية.
تم اكتشاف مشكالت؛ ويجب النظر ف 

ي هذه المنطقة.
ى ف  كتشف أي مشكالت كبر

ُ
لم ت

38.8 حد التعرض اليومي المسموح به )ملجم/يوم( 2

84.2

7

81

98

0.06

300

0.78

2.9

3.44

[الطحالب] 3.8

ء التحلل الحيوي البطي

60

0.15

300

-20

2

شديد القابلية لالشتعال

18684

2.02

245

درجة الغليان )بالدرجات المئوية(

78.8 91.4

71.8 60

55.5 22

53.9 63.6

69.4 68

71.6 44

53 32.5

80 - 82 90 - 95

ي 
النسبة المئوية للهكسان الحلق 

[Cyclohexane]

بيئية )ملجم/ لتر( لُسّمية ال ر الفعال األقىص )EC50( ألسوأ حالة ل كير
نصف الي 

]األنواع[

ي الماء
ر
االنحالل ف

)POCP( ي
ي ضوئ 

إمكانية تكوين األوزون من تفاعل كيميائ 

) ي الماء )جم/لي 
ر
قابلية الذوبان ف

ي المليون(
ر
ي للرائحة )جزء ف الحد العتئر

الكثافة

كثافة البخار )الهواء= 1(

ر األوكتانول والماء ع بير معامل التوزي    

ات الدوائية  تصنيف المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضر

)ICH( ي لالستخدام البشر

ي
الوزن الجزيئ 

درجة االنصهار )بالدرجات المئوية(

درجة الغليان )بالدرجات المئوية(

ضغط البخار )ملم(

درجة االشتعال )بالدرجات المئوية(

) /مي  ر التوصيلية )بيكو سيمير

عبارة )عبارات( الخطر

اق )وحدة حرارية بريطانية/رطل( حرارة االحي 

  [1-Butanol]1-) بيوتانول )الكحول البوتيىلي

عمر النصف للتبخر من النهر )باأليام(

تم تسجيل وجود المحاليل الثابتة الغليان ]azeotropes[ التالية )باستثناء المخلوطات الالمتعادلة [zeotropes]( مع مذيبات أخرى:

]Cyclohexane[ ي
الهكسان الحلق 

األسيتون

]Methyl Acetate[  أسيتات الميثيل

]Methanol[ الميثانول

الكحول األيزوبروبيىلي

]Ethyl Acetate[ أسيتات اإليثيل

]Methyl ethyl ketone[ الكيتون الميثيىلي اإليثيىلي

ي
ثابت العزل الكهربائ 

ي )بالدرجات المئوية(
درجة حرارة االشتعال الذائ 

]AZEOTROPE[ بيانات المحاليل الثابتة الغليان

المذيب

حمض الخليك

ا للمؤتمر األمريكي لعلماء الصحة الصناعية 
ً
حد التعرض ]يقاس وفق

ي المليون(
ر
ر لمتوسط الوزن اإلجمالي لمدة 8 ساعات[ )جزء ف الحكوميير


