
 تحضير األنكانات

Preparation of Alkanes 



ٗرذعش ٍِ ٕبىٞذ االىنٞو ٍٗشمجبد . رذعش االىنبّبد ثطشائق ٍزعذدح فزذعش ثبخزضاه االىنِٞ ٗاالىنبِٝ

 .اىنبسثّ٘ٞو ٗاىنذ٘الد ٗاٍالح اىذ٘اٍط اىنبسث٘مسٞيٞخ ٗغٞشٕب

 Catalytic hydrogenation Alkane andAlkyneانهذرجة انحفازية نهكينات واالنكينات   -1

ٍع اىٖٞذسٗجِٞ ثذُٗ ٗج٘د اىعبٍو اىَسبعذ ٗفٜ   unsaturatedال رزفبعو اىٖٞذسٗمبسثّ٘بد غٞش اىَشجعخ 

اُ اىٖذسجخ ث٘ج٘د اىعبٍو اىَسبعذ رذعٚ . دبىخ ٕذسجزٖب ث٘ج٘د اىعبٍو اىَسبعذ فأّٖب رنُ٘ االىنبُ اىَقبثو

 .Catalytic hydrogenationثبىٖذسجخ اىذفبصٝخ 

 . اىزفبعو ألجشاء االصٍخ اىزْشٞػ غبقخ ٍِ ٝقيو اىَسبعذ اىعبٍو ٗج٘د أُ

  :ٕٜ اىعَيٞخ ٕزٓ فٜ رسزخذً اىزٜ ٗاىذفبصاد

 ,Charcoal ((Pd اىنبسثُ٘ ٍِ سطخ عيٚ اىََزض ٗاىجالدًٝ٘ اىجالرِٞ اٗ , Ni ّٞنو ,  Pd ثالدًٝ٘ ,  Pt ثالرِٞ

Pt/ C ٗاىجالرِٞ اٗمسٞذ ثشنو اىجالرِٞ ٝسزخذً أ PtO2 ٛآدً ثذفبص ٝذعٚ اىز Adam,s catalyst . ًٗٝسزخذ 

 .300Co  عبىٞخ دشاسح ثذسجخ اىْٞنو



  Halo alkane) ) Form Alkyl halide  هانيذ انكيم من -2
 -: ٕٜ ٍزعذدح رفبعالد ٍِ االىنبُ رذعٞش فٜ االىنٞو ٕبىٞذاد رسزخذً

 ْٕبك . اخزضاه مبشف اسزخذاً غشٝق عِ االمٞو ٕبىٞذ اخزضاه ٍِ االىنبُ رذعٞش ٝزٌ ْٕب . أالخزضاه ث٘اسطخ 

 /H2,Pt or Ni, Pd)) , ( Zn, HCl or CH3COOH )    ٗ   (Na ٍْٖب ّزمش  اخزضاه م٘اشف عذح

ethanol: Zn-Cu couple,  or LiAlH4).   

 : ىيزفبعو اىعبٍخ اىَعبدىخ

 مثال رنك



  Grignard reagent كرينارد كاشف -3

 اىجبف االٝثش ث٘ج٘د  Mg فيض ٍع رفبعئ خاله ٍِ االىنبُ رذعٞش قٜ االىنٞو ٕبىٞذ ٝسزخذً

 مشْٝبسد ثنبشف ٝذعٚ اىزٛ اىَغْسًٞ٘ اىنٞو ٕبىٞذ ٍيخ رنِ٘ٝ ٗثبىزبىٜ (اىشغ٘ثخ ٍِ اىخبىٜ)

RMgX  جضئٞخ سبىجخ شذْخ االىنٞو ٍٗجَ٘عخ جضئٞب اىَ٘ججخ شذْخ اىَغْسًٞ٘ فيض ٝذَو دٞث 

 ٍبء اٗ مذ٘ه اٗ اٍِٞ ٍِ دبٍعٜ ٕٞذسٗجِٞ ٝذز٘ٛ ٍشمت اٛ ٍع ثسٖ٘ىخ اىزفبعو ٍِ رَنْٖب

 .االىنبُ رنِ٘ٝ ٗثبىزبىٜ ثبٝ٘ه اٗ

 :ٗمَب ٕ٘ ٍ٘ظخ فٜ اىزفبعو اىعبً اىزبىٜ



 التفاعالت العامة لكاشف كرينارد



  Wurtz Reaction فىرتيس تفاعم  -4
 االٌثر بوجود التفاعل وٌتم اعلى الكان لتحضٌر الصودٌوم فلز بوجود االلكٌل هالٌد من جزٌئتٌن تتفاعل التفاعل هذا فً

 .الجاف

االلكان الناتج من هذا التفاعل تكون فٌه عدد ذرات الكاربون ضعف عدد ذرات الكاربون فً هالٌد االلكٌل المستخدم فً  

 .اجراء التفاعل 

من حٌث الفعالٌة لهالٌدات االلكٌل  فأن ٌودٌد االلكٌل أكثر .  وهنا نالحظ انه ال ٌمكن تحضٌر المٌثان من تفاعل فورتٌز

 .فعالٌة ٌلٌه برومٌد األلكٌل ومن ثم كلورٌد األكٌل

 .التفاعل العام

 :مثال 



فً تفاعل فورتٌز الحظنا استخدام هالٌدات الكٌل متماثلة فأعطت ناتج واحد من االلكان متضاعف العدد من ذرات 

.  ولكن عند أستخدام هالٌدات الكٌل مختلفة كما سٌوضحه المثال االتً نالحظ مزٌج من نواتج التفاعل. الكاربون

 .وهذه النواتج الٌمكن فصلها بسهولة

 .ميكانيكية تفاعل فورتيز هي ميكانيكية ايونية تجري بخطوتين 
 تكوٌن الكٌل الصودٌوم  :الخطوة االولى

 .  تكوٌن االلكان من تفاعل  صودٌوم الكٌل  مع الجزٌئةالثانٌة :الخطوة الثانٌة

 , جضئٞب سبىجخ شذْخ R  االىنٞو ٍجَ٘عخ ٗ   جضئٞخ  ٍ٘ججخ  اىشذْخ عيٚ اىص٘دًٝ٘ رسح دصيذ اىزفبعو ٍِ االٗىٚ اىخط٘ح فٜ

 اىٚ أدٙ ٍَب االىنٞو  ىٖبىٞذ  اىٖبىٞذ ٍجَ٘عخ عيٚ شذْخ اٝعب ْٕبك مبّذ االمٞو ٕبىٞذ ٍع رفبعيٖب عْذ اىثبّٞخ اىخط٘ح فٜ أٍب

 فعبىٞخ ثسجت رعقٞذا أمثش جضٝئبد رذعٞش أٍنبّٞخ عذً اىطشٝقخ ٕزٓ ٍسبٗئ  ٍِ .ىيٖبىٞذ +R ٍع اىص٘دًٝ٘ ٍْبىنٞو -R  رفبعو

 .سبثقب اىسجت ٗظخ ٗقذ فقػ ٍزْبظشح اىنبّبد رخيٞق ٗأٍنبّٞخ اىعبىٞخ اىص٘دًٝ٘ فيض



 Cory-House Reactions هاوش - كىري تفاعم -5

 اللٌثٌوم الكٌل ٌعطً (الجاف كاالٌثر) خامل مذٌب فً الٌثٌوم بوجود االلكٌل هالٌد ٌتفاعل

 Lithium dialkyl اللٌثٌوم النحاس الكٌل ثنائً ٌنتج النحاس ٌودٌد مع بتفاعله الذي

cuparte  جلمان بكاشف ٌعرف الذي . 

 هالٌد أو تحضٌره فً المستخدم االلكٌل لهالٌد مشابه الكٌل هالٌد مع بتفاعله جلمان كاشف أن

 .العام التفاعل فً موضح هو كما .الكان ٌنتج سوف مختلف الكٌل

 :مثال



  Alkyl Lithium انهيثيىو انكيالت أستخذاو  -6

 التفاعل وهذا الماء مثل فعال هٌدروجٌن على تحتوي مركبات مع ٌتفاعل اللٌثٌوم الكٌل 

 .كرٌنارد كاشف لتفاعل مشابه

    انكاربىكسيهي نهحامض انصىديىو مهح من االنكان تحضير -7

 الٌٝ-اىص٘دا ث٘ج٘د  اىنبسث٘مسٞيٜ ىيذبٍط اىص٘دًٝ٘ ٍيخ رفبعو ٍِ االىنبُ  ٝذعش

(NaOH - CaO) ًاىذشاسح ٗثبسزخذا. 

 التفاعل لمزٌج السطحٌة المساحة لزٌادة (NaOH + CaO) الٌم_الصودا تستخدم

 .المتحرر الكاربون أوكسٌد ثانً غاز واألمتصاص

 الكاربوكسٌلً الحامض ملح من واحدة كاربون بذرة أقل ٌكون التفاعل هذا من الناتج االلكان

 هذا مثل فً طوٌلة سالسل ذات الكانات ألنتاج الدهنٌة األحماض أستخدام وٌمكن .المتفاعل

 .التفاعل



 .(وانكيتىن انذهايذ) انكاربىنيم مركبات من االنكان تحضير -8
 تكوٌن الى ٌؤدي CH2 مجموعة الى المركبات هذه  C=O مجموعة تحوٌل طرٌق عن الكاربونٌل مركبات اختزال أن

 .الكاربونٌل مجموعة ألختزال تفاعلٌن وهناك .المقابل االلكان

- A أخزضاه Clemmensen : ٍيغٌ ثأسزخذاً اىنبسثّ٘ٞو ٍجَ٘عخ رخزضه دٞث Zn-Hg  اىٖٞذسٗمي٘سٝل دبٍط ث٘ج٘د HCl. 

B- ِٝ٘م٘ى٘ة رن The Kolbe Synthesis :ىالدَبض ٗاىنبىسًٞ٘ ٗاىج٘ربسًٞ٘ اىص٘دًٝ٘ الٍالح اىنٖشثبئٜ اىزذيٞو  

 .االىنبّبد ٝنُ٘ اىنبسث٘مسٞيٞخ



.  المتفاعلة  الكاربوكسٌلًان االلكان المحضر فً هذه الحالة ٌكون اقل بذرتً كاربون  من ذرات كاربون الحوامض 

 :وٌمكن تصور مٌكانٌكٌة التفاعل وكما ٌلً

 .التفاعل هً مٌكانٌكٌة الجذور الحرة كما ٌلً مٌكانٌكة

ال ٌمكن تحضٌر الكان غٌر متماثل بهذه الطرٌقة كونها تنتج مزٌج من االلكانات عند تفاعل الحوامض الكاربوكسٌلٌة 

 .المختلفة وتكون النواتج صعبة الفصل

  
C- مشْش ٗٗىف أخزضاه Wolff-Kishnner: ًاضافة وٌلٌه بالهٌدرازٌن الكاربونبٌل مركبات نعامل التفاعل هذا ف  

 .المقابل االلكان ٌتشكل الظروف هذه وتحت.الحرارة بوجود البوتاسٌوم كاٌثوكسٌد



 .طرائق أخرى لتحضير االلكان
ٌمكن اختزال لكحوالت االحادٌة وااللدهاٌدات والكٌتونات والحوامض الكاربوكسٌلٌة : والفسفور االحمر HIاالختزال  بـ  -9

 االحادٌة بوجود العامل المساعد حامض الهاٌدروبرومٌك والفسفور االحمر لٌنتج االلكان المقابل 

االىنْٞبد رزفبعو ٍع ٕٞذسٝذ اىج٘سُٗ فزعطٜ  ثالثٜ اىنٞو اىج٘سُٗ اىزٛ ثذّٗٔ ٝزذيو : اىزذيو  اىَبئٜ ألىنٞو اىج٘سُٗ -10

 .ٍبئٞب ث٘ج٘د دبٍط اىخيٞل ٍعطٞب االىنبُ اىَقبثو


