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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 الفصل الثاني 

 Alkanesااللكانات ) البرافينات ( 

مشبعة تتكون من الكاربون والهيدروجين وسمية بالبرافينات لخمولها امام الحوامض القوية مركبات هيدروكاربونية 
, تتواجد هذه المركبات في الطبيعة وبشكل خاص  KOH , NaOHوالقواعد القوية مثل  HNO3 , HClمثل 

SPفي النفط الخام تهجين ذرات الكاربون فيها من نوع 
وتحتوي جميع مركباتها على اواصر مفردة تساهمية  3

 .  CnH2n+2) جذر الكيل مرتبط بذرة هيدروجين ( وتتبع القانون العام   R-Hوصيغتها العامة 

 

                                                               Physical Propertiesالخواص الفيزيائية 

اما سوائل  5-17ذرة كاربون غازات في الظروف االعتيادية والمتكونة من  1-4االلكانات المحتوية على 
اي ان الزيادة في نسبة الكاربون يرافقها ذرة كاربون فتتواجد على شكل مواد صلبة  18المتكونة من اكثر من 

 تغير مناسب في درجة الغليان واالنصهار والكثافة واللزوجة . 

تعتبر االلكانات جزيئات غير قطبية لعدم احتوائها على اواصر تساهمية مستقطبة بسبب احتوائها على ذرات 
 vander Waalsوى فاندر فالز الضعيفة الكاربون والهيدروجين فقط , ترتبط جزيئات االلكانات فيما بينها بق

Force   . 

 

                                      Alkanes Isomersتراكيب االشباه الجزيئية ) االيزومرات ( في االلكانات 

يؤدي استبدال ذرة هيدروجين في الميثان بمجموعة مثيل الى تكّون االيثان كما ان استبدال ذرة هيدروجين 
بااللكانات التي تحتوي على ثالث ذرات كاربون او اكثر بمجموعة مثيل يؤدي الى تكوين اكثر من تركيب مميز 
فعند استبدال الهيدروجين الطرفي للبروبان يعطي البيوتان اما استبدال الهيدروجين الوسطي فيعطي االيزوبيوتان 

 C4H10وصيغتهما الجزيئية   ما نفس الوزن الجزيئياللذان يختلفان بالخواص الكيميائية والفيزيائية رغم ان له
بانها مركبات لها نفس الصيغة الجزيئية والوزن الجزيئي وتختلف عن بعضها  االزومراتلذلك يمكن تعريف 

 . بالصيغة البنائية والخواص الفيزيائية والكيميائية 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 

 

  Alkanes nomenclature                                                 تسمية االلكانات      

 توجد اكثر من طريقة لتسمية االلكانات منها 

قبل اسم المركب حيث تشير هذه السوابق الى الهيئة البنائية لذرات (  Iso , Neo , n: استعمال السوابق )  اوال
ان الهيئة البنائية للمركب خطية يشير الى  Normalمن كلمة   nالكاربون المكونة للمركب العضوي فالحرف 

, حيث يذكر المقطع ثم اسم  غير متفرعة تنتج من اتصال ذرات الكاربون ببعضها مكونة سلسلة مستقيمة 
 . المركب الذي يدل على عدد ذرات الكاربون في المركب 

 

 
 

فيستخدم للتعبير عندما يكون المركب متفرع ويشترط ان يكون التفرع عند ذرة الكاربون الثانية     Isoاما المقطع 
) ذرة كاربون ثانوية ( فقط من احد طرفي السلسلة للمركب اما اذا كان التفرع عند ذرة الكاربون الثالثة او الرابعة 

, حيث يذكر المقطع ثم اسم المركب سمية ثانية فال يمكن استخدام هذا المقطع وبهذه الحالة يجب اللجوء الى ت
 الذي يدل على عدد ذرات الكاربون في المركب . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 
 

4يشير الى وجود ذرة كاربون رابعية )  Neoكما ان المقطع 
o  ويشترط بذرة الكاربون الرابعية هذه ان يكون )

الهيدروكاربونية ويطبق هذا المقطع في المركبات الحاوية على خمس ذرات كاربون تسلسلها الثانية في السلسلة 
 , حيث يذكر المقطع ثم اسم المركب الذي يدل على عدد ذرات الكاربون في المركب . فما فوق 

 

 
 

وتعويضه بجذري الكيل  حيث يسمى اعتبار المركب كمشتق للميثان بعد حذف ذرتي هيدروجين منه : ثانيًا 
, تزداد الصعوبة باستخدام هذه المركب بذكر اسماء جذور االلكيل حسب تسلسلها االبجدي متبوعًا بكلمة ميثان 

الطريقة في التسمية بزيادة الوزن الجزيئي للمركب وفي بعض االحيان تفشل في تسمية المركب وبهذه الحالة 
   للتسمية .يتحتم اللجوء الى طريقة ثانية 

 

 
 

( التي وضعت من قبل االتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية  IUPACثالثًا : استخدام طريقة ) 
International Union of  Pure and Applied Chemistry   وتعتبر هذه الطريقة االكثر استخداما في

تسمية المركبات العضوية على مستوى العالم وتعتمد في التسمية على ترقيم ذرات كاربون السلسلة ثم ذكر 
 المجاميع المعوضة وحسب القواعد المدرجة ادناه  
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 . تنتخب اطول سلسلة مستمرة من ذرات الكاربون وتعطى اسم االلكان المقابل  -1

 لسلسلة من الطرف الذي يعطي المجاميع المعوضة او الفروع اصغر االرقام . ترقم ا -2

 تعطى المجاميع المعوضة اسمائها وتعيَّن مواقعها برقم ذرة الكاربون التي تحملها على السلسلة  -3

( قبل اسم المجموعة المعوضة اذا كانت هذه المجموعة   11) ص   Tri , di ……تستعمل المقاطع  -4
 مرة .  مكررة اكثر من

 
 

 مالحظات :

 ( . aneيجب ان يكون اسم االلكان منتهي بالمقطع )   -1

 اق عليها اسم البنزين وهذفقد يطل Phenylكثير ما يحدث ارباك لدى الطالب عند تسمية حلقة الفنيل   -2
 C6H5الفنيل فلها الصيغة الجزيئية اما حلقة  C6H6خطأ حيث ان حلقة البنزين لها الصيغة الجزيئية 

 بالرمز  لحلقة الفنيل كما يمكن ان يرمز  , اي ان الحلقة فقدت ذرة هيدروجين لتوفر اوربتال لالرتباط
 .  Phاو 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

  Preparation of Alkanes                                                          تحضير االلكانات

                                                                       Alkene Hydrogenationهدرجة االلكينات  -1

غاز الهيدروجين وبوجود عامل مساعد مثل فلز النيكل او البالتين او بمول واحد من يؤدي اختزال االلكينات   
البالديوم الى  انتاج االلكانات حيث تجري عملية االختزال بأذابة االلكين اواًل بمذيب مناسب ثم اضافة العامل 

تفاعل الخليط في جهاز محكم وتحت ضغط , يستخدم هذا ال المساعد وامرار تيار من غاز الهيدروجين في هذا
الحتوائها على  ) تاكسدها باالوكسجين الجوي ( في عملية هدرجة الزيوت ) اختزالها ( النباتية لمنح تزنخها

 . طويلة السلسلة محتوية على اواصر مزدوجة حوامض دهنية 
 

 
 

من غاز الهيدروجين الى انتاج االلكان حيث كما يمكن اختزال االلكاينات بنفس الطريقة ولكن باستخدام مولين 
 . يتم انتاج االلكين كخطوة اولى ثم انتاج االلكان 

 

 
 

عملية االختزال ستتم على االصرة المزدوجة اوال الن اما عند وجود اصرة مزدوجة وثالثية بنفس الجزيئة فان 
االصرة الثالثية تقاوم عملية االختزال بسبب القصر في طولها , كما ان للعامل المختزل دور مهم في تحديد اي 

 من االواصر ) المزدوجة والثالثية ( سيتم اختزالها . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

اختزال مركبات الكاربونيل ) االلديهايدات ويمكن تحضير االلكانات الحاوية على حلقة اروماتية بواسطة 
او بواسطة اختزال كلمنسن  Wolff-kishner reductionوالكيتونات ( عن طريق اختزال وولف كشنر 

Clemmensen reduction  ( حيث تتضمن هذه التفاعالت تحويل مجموعة الكاربونيلC=O  الى مجموعة )
 ( بمعنى ازالة او فقدان االوكسجين .  Deoxygenation( ويدعى هذا التحويل بـ )  -CH2-مثيلين ) 

 

 
 

 :بالخطوات التالية  Wolff-kishner reduction تفاعلويمكن توضيح ميكانيكية 
 

 

كوبنهاكن اما العالم وولف فهو     ولد العالم كلمنسن في الدنمارك وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 
الماني الجنسية حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ستراسبورغ كما ان العالم كشنر ولد في موسكو وحصل 

 على شهادة الدكتوراه من جامعة موسكو وبأشراف العالم ماركونيكوف  
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

  Reduction of Alkyl halides                                               اختزال هاليدات االلكيل-2

يمكن ان ( و  Dehalogenationتسمى التفاعالت التي تؤدي الى فقدان ذرة الهالوجين من هاليدات االلكيل بـ ) 
 بإحدى الطرق التالية :  تتم

 

 االختزال بواسطة الزنك وحامض معدني -أ

في محلول حامضي لتنتج االلكان المقابل حيث تحل ذرة هيدروجين  الزنكتتفاعل معظم هاليدات االلكيل مع 
 . محل ذرة الهاليد 

 
 

 االختزال بواسطة هيدريدات الفلزات-ب

تختزل هاليدات االلكيل االولية والثانوية بسهولة الى االلكانات المقابلة بواسطة هيدريد الليثيوم االلمنيوم 
LiAlH4  اما بوروهيدريد الصوديومNaBH4  . فيختزل الهاليدات الثانوية والثالثية وال يختزل االولية 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

  الفحم –اختزال هاليدات االلكيل بواسطة البالديوم  -جـ 

يتم هدرجة هاليدات االلكيل بواسطة غاز الهيدروجين بوجود العامل المساعد المسمى ريني نيكل                
 (Rany-Nickel   المكون من البالديوم )–  الفحم. 

 

 
 

 حامض الهيدرويوديك  –االختزال بواسطة اليود -د

يستخدم هذا التفاعل بشكل خاص في الهاليدات الحاوية على اليود حيث يختزل الهاليد عند تسخينه مع حامض 
C 150الهيدرويوديك وبدرجة حرارة ) 

o  . ) 
 

 

 استعمال كواشف كرنيارد -ه

مع فلز المغنسيوم  R-Xوهذا يحضر عن طريق معاملة هاليد االلكيل  RMgXالصيغة العامة لكاشف كرنيارد 
 Single Electron(  SETبوجود االيثر الجاف , يحضر كاشف كرنيارد بميكانيكية انتقال االلكترون المفرد ) 

Transfer   . 
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 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

 
 

وتتضمن طريقة تحضير االلكان من كاشف كرنيارد بمعاملته مع الماء او محلول حامض مخفف ليتحول الى 
 االلكان . 

 
 

 بالخطوات التالية :  SETويمكن توضيح ميكانيكية 
 

 

 

  Wurtz Reactionتفاعل فورتز    -و

تتفاعل هاليدات االلكيل ) وتفضل البروميدات او اليوديدات ( مع فلز الصوديوم في االيثر لتكّون االلكان ومما 
 يميز هذا التفاعل ان االلكان الناتج يحتوي ذرات كاربون ضعف عددها في هاليد االلكيل . 

 

 



                                                                                                                                                                                                Alkanesالثاني: االلكانات  الفصل 

02 

 .عبدهللا حسين كشاش د اعداد :

يمكن استخدام هاليدين مختلفين بنفس التفاعل ولكن ستكون النواتج عبارة عن خليط معقد من النواتج اضافة الى 
 مواد جانبية اخرى . 

 اقترحت ميكانيكيتين لهذا التفاعل وهي : 

 ميكانيكية ايونية : 

 

 ميكانيكية جذور حرة : 

 

 طريقة كولب ) التحلل الكهربائي ( : -ز

تتحلل امالح الصوديوم او البوتاسيوم للحوامض الكاربوكسيلية لتنتج االلكان , كما يمكن استخدام ملحين 
 . لحامضين كاربوكسيلية مختلفة 

 

 ازدواج بورانات االلكيل -ح

تستخدم هذه الطريقة في تحضير االلكانات ذات السالسل  الطويلة وتتضمن اضافة جزيئتين ثنائي البوران 
B2H6  ومن ثم معاملة ناتج االضافة مع محلول نترات الفضة وهيدروكسيد الصوديوم في درجة حرارة الغرفة. 

 


