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 تفاعالت المجموعة االلديهايدية والكيتونية :  -ثانياً :

الكيتون   او  االلديهايد  مجاميع  على  استثناء  وبدون  السكريات  احاديات  تحوي 

المائية لذا اعتبرت جميعها ذات قابلية اختزالية عالية مقارنة  الحرة في محاليلها 

االختزال  او ضعيفة  كالسكروز  مختزلة  تكون غير  قد  والتي  الثنائية  بالسكريات 

Weakly reducing    بين االرتباط  طريقة  على  اعتماداً  والالكتوز  كالمالتوز 

للسكريات من خالل   االختزالية  الخاصية  دراسة  , وعليه ستتم  السكريد  جزيئتي 

 الكشوفات التالية : 

 Fehling restكشف فهلنك  -1

 Cuoricionاساس الكشف : يعتمد كشف فهلنك على اختزال ايون النحاسيك ) -أ
+, Cuالنح ايون  الى   )( ,  Cuprousion , Cu+2اسوز  المختزلة  بالسكريات   )

 ويتكون كاشف فهلنك من محلولين :

1. ( أ  النحاسيك  Fehling - Aفهلنك  كبريتات  محلول  عن  عبارة  وهو   )

(4Cupric Sulfate , CuSO . ) 

2. ( ب  الصوديوم  Fehling - Bفهلنك  هيدروكسيد  من  خليط  من  ويتكون   )

(hydroxide Sodium , NaOH ا وترترات  )ملح (  البوتاسية  لصوديوم 

 Sodium Potassium tartrate (Rotchell salt. )روشل( 

 

 

 

 



الستخدام هذا الكاشف يؤخذ حجمان متساويان من فهلنك )أ( وفهلنك )ب( حيث      

هيدروكسيد   عبارة عن  باهت  ازرق  لونها  مادة جيالتينية  تكون  يالحظ عند مزجهما 

( والتي سرعان ما تذوب بوجود ملح  2hydroxideCupric , Cu(OH)النحاسيك )

ملح روشل في جعل هيدروكسيد روشل لتعطي لون ازرق قاتم ومن هنا تبرز اهمية  

 النحاسيك ذائباً ويمكن توضيح ذلك كاآلتي : 

CuSO4 + 2NaOH                Cu             + Na2 SO4 

 

 

وعليه        ازرق  محلوالً  مكونا  روشل  ملح  بوجود  النحاسيك  هيدروكسيد  يذوب 

النحاسيك  هيدروكسيد  هو  )ب(  وفهلنك  )أ(  فهلنك  محلولي  من  المتساوي  فالخليط 

 وماء( . Cupric Oxide , CuO)اوكسيد النحاسيك 

 

 

ره  ( مع محلول فهلنك يمكن تفسيYفي حالة تفاعل السكر المختزل )وليكن رمزه       

 كاآلتي : 

Cu (OH)2CuO 

Cu (OH)2CuO 

 

 
 

+           + Y                          YO + Cu2O 

 

 

وعند غياب ملح روشليترسب هيدروكسيد النحاسيك بهيئة جيالتيني ثم يتحلل هذا       

 ( .CuOالراسب بالتسخين ليعطى راسباً اسود اللون من اوكسيد النحاسيك )

OH 

OH 

+ +      + 2H2O 

 اوكسيد النحاس

 ذائب

 هيدروكسيد النحاسيك

 ذائب بوجود ملح روشل

CuO 

 

CuO 
 اوكسيد النحاسيك

 ذائب

 اوكسيد النحاسوز سكر مؤكسد سكر مختزل

 راسب احمر



 Reagents -مواد الكشف : -ب

1- ( أ  فهلنك  )Fehling - Aمحلول  بإذابة  يحضر   : كبريتات  70(  من  غم   )

( في لتر واحد من  O2, 7H 4lfate , CusoCupric Suالنحاس البلورية )

 الماء المقطر . 

2- ( )ب(  فهلنك  )Fehling - Bمحلول  بإذابة  يحضر   : من  240(  غم   )

( غم  246( و )Potassium hydroxide , KOHهيدروكسيد البوتاسيوم )

( البوتاسية  الصوديوم  ترترات  أي tartrate Sodium Potassiumمن   )

 ماء المقطر . ملح روشل , في لتر واحد من ال

: يمزج حجمين من محلولي فهلنك )أ( وفهلنك )ب(    Method  -طريقة العمل :  –ج  

يذوب   ما  سرعان   , الزرقة  الى  يميل  جيالتيني  راسب  تكون  المزج  عند  ويالحظ 

صالحا   المحلول  هذا  )يعد  الداكن  االزرق  بلونه  مميزاً  الناتج  المحلول  ويصبح 

بالغلي لونه  تغير  عدم  عند  بين  لالستخدام  لونه  يتراوح  راسب  يظهر  وبعكسه   , ان 

االصفر والبني( , بعد ذلك يضاف الى الكاشف )ب( قطرات من محلول السكر المواد  

 الكشف عنه مع التسخين المباشر على اللهب ولحد الغليان . 

النحاسوز        اوكسيد  من  البني  الى  االصفر  من  لونه  يتدرج   , راسب  يتكون 

(O2Cuprous oxide , Cu)    اللون يظهر  وبعكسه  مختزل  سكر  وجود  حالة  في 

 ازرق غامق . 

 -االستنتاج : -د

بنسبة    Sensitivityحساسية    لزيادة -1 فهلنك  كاشف  تخفيف  يستحسن  الكشف 

االحمر مهما كانت كميته   5:1 الراسب  يسهل مالحظة  وبذلك  المقطر  بالماء 

ب خاصة  قليلة وبعكسه يطفى لون الكاشف )االزرق الغامق( على لون الراس

 اذا كانت كمية االخير قليلة نسبياً . 



النحاسوز -2 اوكسيد  لون  جزيئات  O2Cuيتراوح  كانت  )اذا  االصفر  اللون  بين 

الراسب  جزيئات  كانت  )اذا  االحمر  او  البني  اللون  وبين  دقيقة(  الراسب 

 المتكون كبيرة( .

 -منها : disadvantagesلكاشف فهلنك عدة مآخذ )سلبيات( 

ل -1 السيئ  ) التأثير  الصوديوم  هيدروكسيد  مادة  هيدروكسيد  NaOHوجود  او   )

 ( والمتمثل في تحطيمه للكميات القليلة جداً من السكر . KOHالبوتاسيم )

ال يمكن الكشف عن المواد السكرية المختزلة اذا كان وسط التفاعل حامضي  -2

 )يصلح الكشف في الوسط المتعادل وضعيف القلوية فقط( .

فهلنك   -3 كاشف  اال  يحتاج  المحلولين  مزج  يصلح  وال   , منفصلتين  قنينتين  الى 

الذاتي          االختزال  بظاهرة  يسمى  ما  حدوث  لتجنب  االستعمال  عند 

(auto-reduction فهلنك محلول  غليان  مجرد  فان  الحالة  هذه  مثل  وفي   )

لوحده يكون كافياً لتوين الراسب االحمر لذا يجب دائماً وقبل استخدام كاشف  

 تأكد من صالحيته وذلك بغليه ومالحظة عدم تغير في لونه االزرق .فهلنك ال

4- ( االختبار  الكاشف ميزة  لهذا  السكرية وغير  Selectivityليس  المواد  بين   )

السكرية المختزلة لذا يستحسن عدم استخدامه في الكشف عن سكر الكلوكوز  

(glucose( اإلدرار  في   )Urineالمختزل العضوية  المركبات  بعض  الن  ة ( 

او    C)من غير السكريات( قد تختزل محلول فهلنك ومن هذه المواد فيتامين  

( وحامض ؤالبوليك   Vitamin Cor ascorbic acidحامض االسكوربيك )

(Uric acid . ) 

الفوسفات   -5 امالح  االدار     Phosphate saltsتترسب  في  طبيعا  الموجوده 

لل استخدامة  عند  االخضرار  الى  لونه  يميل  راسبا  سكر  معطية  عن  كشف 

 الكلوكوز في االدرار . 
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