
 األلكاينات
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 األلكاٌنات
 - كبسبٌٕ اصشة عهٗ ححخٕ٘ انعضٕٚت انًشكببث يٍ صُف Alkynes االنكبُٚبث

 Ethyne انـ يشكب ,CnH2n-2 انضضٚئٛت انصٛغت االنكبُٚبث حًخهك  ,رالرٛت كبسبٌٕ

 ببألسخهٍٛ أٚضب ٔٚذعٗ انكبٍٚ صضٚئت أبسظ ْٕ  HC≡CHانضضٚئٛت صٛغخّ   

.Acetylene  ٗيٕقعٍٛ حأخز  انزالرٛت االصشة  .ببالسخهُٛبث االنكبُٚبث حذع : 

 ببالسخهُٛبث ٔحذعٗ (RC≡CH) انكبسبٌٕ سهسهت َٓبٚت فٙ انزالرٛت االصشة -1   

  terminal  انطشفٛت

 ببالسخهُٛبث ٔحذعٗ (RC≡CR) انكبسبٌٕ سهسهت ٔسظ فٙ انزالرٛت االصشة  -2

 .  internal انٕسطٛت



 أكزش آَب عهٗ ٔحصُف ,حبيضٛت حكٌٕ ٔاالسخهٍٛ انطشفٛت االسخهُٛبث اٌ

 فٙ انسبب ٚعٕد   . (ٔاالنكٍٛ االنكبٌ ) انٓٛذسٔكبسبَٕبث صًٛع يٍ حبيضٛت

   s صفت حكٌٕ حٛذ  sp  انخٓضٍٛ َٕع  انٗ انطشفٛت االسخهُٛبث حبيضٛت

 إصاحت اكزش حكٌٕ C-H اصشة بٍٛ االنكخشَٔبث أٌ ٚعُٙ يًب %50  َسبخٓب

 االسخهُٛبث يٍ +H انبشٔحٌٕ اَخضاع سٕٓل ٚعُٙ يًب انكبسبٌٕ رسة  َٕاة َحٕ

 sp3ٔ sp2   ْٕ انخٓضٍٛ راث االنكُٛبث ٔ االنكبَبث يع يقبسَخٓب عُذ انطشفٛت

 .انخٕانٙ عهٗ



 تسوٍت االلكبٌٌبث 
 .َخخبس أطٕل سهسهت كبسبٌٕ ححخٕ٘ االصشة انزالرٛت -1

 ane  َحسب عذد رساث كبسبٌٕ ألطٕل سهسهت  ٔحعطٗ االسى انًقببم  نٓب يع حبذٚم انًقطع  -2

 .فٙ االنكبٍٚ yneفٙ االنكبٌ ببنًقطع    

 .اقم حشقٛى يًكٍ( أٔل رسة كبسبٌٕ نألصشة)حأخز االصشة انزالرٛت   -3

 . diyneارا أحخٕٖ انًشكب آصشحٍٛ رالرٛت  فُعطٙ سقى اٜصشحٍٛ  ٔيٍ رى حهحق بـ  -4 



 الخواص الفٌزٌائٌة

 الكتلة زٌادة مع الغلٌان درجة تزداد عام وبشكل ,غازات بشكل تكون والبروباٌن األستٌلٌن -1

 أستقرارٌة على دلٌل وهً  االلكاٌنات لبعض االحتراق حرارة قٌم ٌوضح ( 1 .4 )والجدول الجزٌئٌة

 .المركبات هذه

 بالصٌغة لها المشابهة الوسطٌة االلكاٌنات من غلٌان درجة أوطئ تكون الطرفٌة االلكاٌنات -2

   .غلٌان درجة أعلى تكون وااللكاٌن االلكٌن مع مقارنة قطبٌتها نتٌجة االلكاٌنات ,الجزٌئٌة

   كثافة من اقل كثافتها ان كما ,العضوٌة المذٌبات فً تذوب لكنها الماء فً تذوب ال االلكاٌنات -3

 .الماء

 kcal/mol))الـ    حزارة  b.p(OC)درجت الغلٍبى  m.p (OC)االًصهبر درجت    االلكبٌياسن 

Ethyne -81.8 -83.6 312 

Propyne -104.7 -23.5 473 

1-Butyne -130  8.6 626.4 

  2-Butyne -32.2 27.1 - 

1-Pentyne -95 40 782 

2-Pentyne -101 56 - 

 3-methyl-1-butyne   - 29.3 - 

1-Hexyne 132- 71.5 940.5 

2-Hexyne -88 84 - 

3-Hexyne -81.2 81.2 - 



   preparation of alkyneتحضٍز االلكبٌٌبث                                   
 :هناك عدة طرائق لتحضٌر االلكاٌنات وتعتمد طرائقق التحضٌر هذه على نوعٌن من التفاعالت الرئٌسٌة

 .  كاربون -تفاعالت تكوٌن  اصرة كاربون -1

 .تفاعالت إنتقال للمجامٌع الوظٌفٌة -2

 acetyleneتحضٍز األستٍلٍي  
 .CH4المٌثان  -CaC2  2كاربٌد الكالسٌوم  -1ٌحضر االستٌلٌن صناعٌا من مصدرٌن  

ٌحضر االستٌلٌن من التحلل المائً لكاربٌد الكالسٌوم وهذه الطرٌقة تستخدم لتحضٌر االستٌلٌن  :كاربٌد الكالسٌوم -1

 .مختبرٌا وصناعٌا

وٌستخدم  1500OCعند حرارة  ( 1:1)بنسبة حجمٌة  المٌثان مع االوكسجٌن ٌحضر االستٌلٌن من مزج:    المٌثان -2

 .االستٌلٌن فً تحضٌر االلكاٌنات االعلى

 تحضٍز االلكبٌٌبث عبلٍت الىسى الجشٌئً هي الكبٌٌبث واطئت الىسى الجشٌئً
 .  كاربون جدٌدة من خالل اضافة مجموعة الكٌل لالستٌلٌن -فً هذا التفاعل نكون اصرة كاربون 

تفاعل استلٌد ٌجري تفاعل األكلة من .  Alkylationكلة لٌدعى تفاعل أضافة مجموعة االلكٌل  لألسٌتٌلٌن  بتفاعل األ

 .ٌحضر استلٌد الصودٌوم من مفاعلة االستٌلٌن او االلكاٌن الطرفً مع امٌد الصودٌوم,  الصودٌوم مع هالٌد االلكٌل



وعند مفاعلة أستلٌد الصودٌوم الناتج بالتفاعل اعاله  مع هالٌد االلكٌل  نحصل على االلكاٌن   األعلى بالوزن 

 .جدٌدة( (C-Cكاربون  -الجزٌئً  وٌنتج عن التفاعل  تكوٌن أصرة كاربون

 مثال

 .حٕنٍٕٚ سهفَٕبٚج بذل يٍ ْبنٛذ االنكٛم  فٙ حفبعم االسخالٚذ انصٕدٕٚو -ًٚكٍ أسخخذاو انكٛم  ببسا

 ٔعُذ ,االٔنٛت االنكٛم ْبنٛذاث  أ ْبنٛذ انًزٛم اسخخذاو عُذ سئٛسٙ كُبحش األنكبٍٚ ٚعطٙ أعالِ انخفبعم أٌ

 سبب ٚعٕد ,E2 انحزف حفبعم يٛكبَٛكٛت انٗ ٚخضع حزف حفبعم ٚحذد ربنزٛت أ ربَٕٚت انكٛم ْبنٛذاث اسخخذاو

 انخفبعم  ٔٚحذد .ٔانكٍٛ انكبٍٚ فٛخكٌٕ قٕٚت قبعذة ٚكٌٕ  انًخكٌٕ االسخهٛذ إٌٔٚ كٌٕ حزف حفبعم حذٔد

 -:األحٛت ببنًٛكبَٛكٛت



 تحضٍز الكبٌي اعلى وسى جشٌئً بأستخذام كبشف كزٌٌبرد
فً هذا التفاعل ٌتفاعل كاشف كرٌنارد مع الهٌدروجٌن الحامضٌة لأللكاٌنات مكونا استلٌناٌل كاشف كرٌنارد الذي ٌتفاعل مع 

 .جدٌدة C-Cهالٌد االلكٌل لتكوٌن االلكاٌن االعلى وزن جزٌئً وهو تفاعل الكلة اٌضا وتتكون فٌه اصرة  

 من ثنائً هالٌد الكان     HXتحضٌر االلكاٌن من خالل انتزاع هالٌد  الهٌدروجٌن 
اي تكون ذرتً الهالوجٌن على ذرة  Geminalكما ذكرنا سابق ٌوجد نوعٌن من ثنائٌة  الهالٌدات اما تكون  توأمٌة 

وٌمكن تحضٌر االلكاٌن من .  vicinalاو تكون ذرتا الهالوجٌن على ذرتً كاربون متجاورة فتدعى , كاربون واحدة 

 .هذٌن النوعٌن من المركبات بوجود القاعدة القوٌة حٌث تعمل على انتزاع جزٌئتٌن من هالٌد الهٌدروجٌن



 يسخقش ٚكٌٕ  انًشكب ْزا اٌ .ْبنٛذ فُٛٛم حكٍٕٚ حخضًٍ نهخفبعم انٕسطٛت انخطٕة اٌ انعبو انخفبعم فٙ َالحظ

   انزبَٛت انضضٚئت اَخضاع عًهٛت ٚضعم ْزا ,انًضدٔصت ٔاالصشة انٓبنٕصٍٛ رسة بٍٛ انُبحضت اناليٕقعٛت  َخٛضت

HX  انحزف نعًهٛت قٕٚت قبعذة َحخبس نٓزا صعٕبت اكزش. 

 :القىاعذ الوستخذهت 

 سهٛضٚت 200 دسصت فٙ  KOH أٔ CH3CH2OH كحٕنٙ يحهٕل فٙ    KOH  انبٕحبسٕٛو ْٛذسٔكسٛذ -1

 .انٕسطٛت االنكبُٚبث حُخش انقبعذة ْٔزِ

 حكٍٕٚ انصٕدٕٚو أيبٚذ اسخخذاو عٍ ُٚخش ,انٕاطئت انحشاسة اسخخذاو يع NaNH2   انصٕدٕٚو ايبٚذ2-  

 .انطشفٙ االنكبٍٚ



 isomerizationعولٍت اعبدة التشكٍل 

    َٕعٛت عهٗ اعخًبدا انعكس أ انٕسطٛت االنكبُٚبث انٗ انطشفٛت االنكبُٚبث ححٕٚم ًٚكٍ

 , Allene نالنٍٛ حشحب اعبدة عًهٛت اال يبْٙ ْزِ انخشكم اعبدة عًهٛت اٌ .انًسخخذيت انقبعذة

 -: االحٙ انًزبل ٕٚضحّ كًب

 ْٛذسٔكسٛذ انقبعذة بٕصٕد انٕسطٙ االنكبٍٚ انٗ انطشفٙ االنكبٍٚ ححٕل انًزبل ْزا فٙ

   -:االتٍت الوٍكبًٍكٍت  حسب انخفبعم ٔٚضش٘ .االٚزبَٕل فٙ انبٕحبسٕٛو

 .انقبعذة بخأرٛش حشحب اعبدة نّ ٚحصم ٔسطٙ كُبحش االنٍٛ حكٍٕٚ ْٔٙ



 يزم قٕٚت قبعذة فُحخبس طشفٙ انكبٍٚ انٗ انٕسطٙ االنكبٍٚ ححٕٚم عًهٛت عُذ ايب

 .NaNH2 انصٕدٕٚو ايٛذ

 :وٌجزي التفبعل حسب الوٍكبًٍكٍت االتٍت



 الخىاص الكٍوٍبئٍت لأللكبٌٌبث
 اسخبذال ٔحفبعالث ٔانُبٚكهٕٛفٛهٛت االنكخشٔفٛهٛت االضبفت نخفبعالث حخضع نٓزا يشبعت غٛش يشكببث االنكبُٚبث

 .االكسذة ٔحفبعالث انبهًشة ٔحفبعالث انٓٛذسٔصٍٛ

 اضبفت الهٍذروجٍي  -1
   .انًقببم االنكبٌ انٗ االنكبٍٚ ححٕل انٗ ٚؤد٘ يسبعذ كعبيم فهض بٕصٕد نالنكبٍٚ انٓٛذسٔصٍٛ يٍ كبفٛت كًٛت اضبفت

 .يٍ االنكبٍٚ بٕصٕد انٓٛذسٔصٍٛ ٔانعبيم انًسبعذ انًُبسب كًب يٕضح فٙ انًزبل  cis or transًٔٚكٍ ححضٛش االنكٍٛ  

 .لبالدٌوم او النٌكل او البالتٌن ٌستخدم واحٌانا المتجاور االلكٌن لتحضٌر لٌندر المساعد العامل ٌستخدم

 Li,NH3 االيَٕٛب فٙ نٛزٕٛو اٚضب ٔٚسخخذو انًخقببم االنكٍٛ بخحضٛش فٛسخخذو االيَٕٛب فٙ انصٕدٕٚو فهض انًسبعذ انعبيم ايب

 .انًخقببم االنكٍٛ ححضٛش فٙ



 .تفبعالث الهٍذروجٍي االستلٌٍٍت -2

فٙ االنكبُٚبث انطشفٛت حكٌٕ راث طبٛعت حبيضٛت  ٔٚعٕد انسبب انٗ َٕع انخٓضٍٛ ( (C≡C-Hاٌ انٓٛذسٔصٍٛ االسخهُٛٛت 

sp   ٔصٚبدة صفتs   ٗيب ٚضعهٓب اعهٗ حبيضٛت يٍ االنكبَبث ٔاالنكُٛبث %50 .ان ْٕٔ. 

 ان اي  كهروسالبٌة اعلى االستلٌنات فً الكاربون تكون وبالتالً   s صفة الى ٌعود المهجنة للكاربون الكهروسالبٌٌة زٌادة ان

 االلكٌن من حامضٌة اكثر الطرفٌة االستلٌنات تكون ولهذا انتزاعه سهول ٌعنً فمما اضعف ٌكون الهٌدروجٌن ارتباط

 .وااللكان

 .والصودامٌد كرٌنارد وكاشف اماٌد الٌثٌوم مثل  الكواشف من كبٌر عدد مع الطرفٌة االستلٌنات تتفاعل لهذا



 .وتستخدم الكاٌنات الفلزات هذه فً تفاعالت  تحضٌر  عدة
 .تحضٌر االلكاٌنات أعلى وزن الجزٌئً بتفاعل الكاٌند الفلز مع هالٌد الكٌل -1

 .تحضٌر الحوامض االستلٌنٌة من خالل تفاعل الكاٌنٌد الفلز مع ثانً اوكسٌد الكاربون  -2

وٌعطً راسب احمر من استالٌد  Cu(NH3)2Clتتفاعل االلكاٌنات الطرفٌة مع كلورٌد النحاس المونٌاكً : ملحوظة

 .وٌعتبر هذا التفاعل من تفاعالت الكشف والتمٌٌز بٌن االستلٌنات الطرفً  واالستلٌنات الوسطٌة, النحاس 



وٌعتبر هذا , تتفاعل االلكٌنات الطرفٌة مع نترات الفضة المونٌاكً  وٌعطً راسب ابٌض من استالٌد الفضة: ملحوظة

 .التفاعل من تفاعالت الكشف والتمٌٌز بٌن االستلٌنات الطرفً واالستلٌنات الوسطٌة

 .التتفاعل االستلٌنات الوسطٌة مع الكواشف المذكورة



  Nucleophile  Addition Reactionsتفبعالث االضبفت الٌبٌكلٍىفٍلٍت    -3
 انُٛكهٕٛفٛم يع بسشعت حخفبعم ْٔٙ ,انُٛكهٕٛفٛهٛت االضبفت حفبعالث حضبِ عبنٛت فعبنٛت راث يشكببث االنكبُٚبث 

  انُٕاة عهٗ انببحذ انضضء اضبفت عًهٛت حضش٘ االنكبٍٚ انٗ انُٛكهٕٛفٛم اضبفت حفبعم فٙ .االنكٍٛ يٍ اسشع

 انز٘ ( كبسبٌُٕٛ) انسبنب انكبسبٌٕ إٌٚ حكٍٕٚ عُٓب ُٚخش يًب انزالرٛت االصشة كبسبٌٕ رسة انٗ ( انُٕٛكهٕٛفٛم)

 .فُٛٛم ْٕيشخق انز٘ االضبفت َبحش  ُٚخش يًب   رنك بعذ االنكخشٔفٛم انّٛ ٚضبف

 االضبفت حفبعم ٔٚضش٘ انخ HCN,ROH,RCOOH,RSH… يزم انًسخخذيت  انُٛكهٕٛفٛهٛت  انكٕاشف اٌ

 .يسبعذ كعبيم انقبعذة بٕصٕد انُٛكهٕٛفٛهٛت

 -:وٌحدث التفاعل حسب المٌكانٌكٌة التالٌة



 .وٌعتبر هذا التفاعل من التفاعالت المهمة لتحضٌر مشتقات الفنٌل
 .وبدون  استخدام مذٌبFe3O4تتفاعل االستلٌنات الطرفٌة مع الثاٌول لتكوٌن فناٌل ثاٌو إٌثر باستخدام عامل مساعد نانوي هو 

  Electrophilic Addition Reactions تفبعالث االضبفت االلكتزوفٍلٍت -4
االلكاٌنات اقل فعالٌة من االلكٌنات تجاه تفاعالت االضافة االلكتروفٌلٌة وٌعود السبب للكثافة االلكترونٌة العالٌة لاللكاٌنات   

 .الذي ٌجعل تفاعالت االضافة االلكتروفٌلٌة  تفاعالت بطٌئة السرعة

A- اضافة الهالوجٌن 

ان اضافة مول  واحد من الهالوجٌن الى االلكاٌن ٌؤدي الى تكوٌن هالوالكٌن بٌنما اضافة مولٌن الى االلكاٌن ٌؤدي الى تكوٌن 

 .رباعً هالوالكان



 :من حٌث الفعالٌة تجاه تفاعل الهلجنة فٌكون ترتٌب الهالوجٌنات كاالتً 

Cl2>Br2>>I2 
  الناتج معطً االلكاٌن مع الٌود من واحد مول اال  الٌتفاعل لذا فعالٌة اقل الٌود ان نالحظه ما

 .الكٌن اٌودو ثنائً

B-اضبفت هبلٍذ الهٍذروجٍي وتكىٌي ثٌبئً هبلٍذ االلكبى. 

عند اضافة مكافئٌن من هالٌد الهاٌدروجٌن الى االلكاٌن ٌتم الحصول على ناتج من ثنائً هالٌد 

 .  االلكان وان هذا التفاعل ٌتبع قاعدة ماركٌنٌكوف فً االضافة  ولهذا هو تفاعل انتقائً 



 هٍكبًٍكت هذا التفبعل تتضوي تكىٌي اٌىى الكبربىًٍىم الوىجب للفٌٍبٌل االكثز استقزارا

وٌكون التفاعل معاكس لقاعدة مارٌكٌنٌكوف  باالضافة عند استخدام البٌروكسٌد حٌث ٌتبع االضافة بالجذور الحرة كما تم  

 .توضٌحه فً فصل الثالث االلكٌنات

C-  (تكىٌي هزكببث الكبربىًٍل)اضبفت الوبء 
اضافة الماء تتبع قاعدة مارٌكٌنٌكوف . ٌتفاعل االلكاٌن مع الماء بوجود الحامض وملح الزئبق  لٌنتج مركبات الكاربونٌل

 .باالضافة من خالل عملٌة تكوٌن اٌون الكاربون الموجب االكثر أستقرارا

 .فً هذا التفاعل هو عبارة عن حامض لوٌس  وهو عامل مساعد  فً تفاعالت اضافة الماء  Hg+2ان اٌون الزئبق 



D- التفبعل هع هٍذرٌذ البىروى 

 نقبعذة ٚخضع انخفبعم ْٔزا بٕسٌٔ فُٛٛم يكٌٕ انبٕسٌٔ انكٛم رُبئٙ يع االنكبٍٚ ٚخفبعم

 .ببإلضبفت يبسٚكُٛٛكٕف

 قبعذ٘ ٔسظ فٙ انٓٛذسٔصٍٛ بٛشٔكسٛذ بٕصٕد ٚخأكسذ انًخكٌٕ Vinyl borone بٕسٌٔ فُٛبٚم

 كبٌ ارا اللذهبٌذا انٗ ببنخٕحًشٚت ٚخحٕل يسخقش غٛش يشكب ٚكٌٕ انز٘ االُٕٚل يشكب حُخش

 .ٔسطٙ انكبٍٚ االنكبٍٚ كبٌ ارا الكٍتىى ُٔٚخش طشفٙ انكبٍٚ انًسخخذو االنكبٍٚ

 .cisٌتم اضافة بروتون الى  فنٌل بورون بوسط حامضً فٌنتج االلكٌن المتجاور 



E-   تفبعالث  االكسذةOxidation Reactions  
 تفاعل مع وسط قاعدي من برمنكنات البوتاسٌوم -1

فان االصرة الثالثٌة تنكسر مكونة حامض كاربوكسٌلً   KMnO4عند معاملة االلكاٌن مع برمنكنات البوتاسٌوم القاعدٌة 

 .CO2تتحول الى غاز ثانً اوكسٌد الكاربون (  ≡ )CHوالمجموعة 

 تحلل باالوزون  -2

 . كاربوكسٌلً حامض فٌنتج الكاربون كلورٌد رباعً مذٌب بوجود الحرارة بدرجات االوزون مع االلكاٌن ٌتفاعل


