
 Alkanesااللكينات 

 اوليفيناتثنائية وتسمى  اومزدوجة  اصرةتحتوي على  هيدروكاربونيةهي مركبات 

الحلقية ,فإنه يمكن وصف  االلكاناتوهي نفس صيغة CnH2n,وصيغتها العامة هي 

المزدوجة بكيفية التداخل الحادث بين المدارات الذرية, فيما عدا أنه بعكس  االصرة

 المزدوجة بين االصرة, فإن )واحدة سيكمااألحادية والتي تتكون من رابطة  االصرة

 . باي واضرة سيكما اصرةالكربون تتكون من 

 

 (واالكايناتااللكينات )المحاضرة الثالثة 



   لاللكيناتالخواص الفيزيائية 

 .األلكاناتبصفة عامة مركبات ثابتة، ولكنها أنشط من  األلكينات  

 .تذوب في المذيبات الغير قطبية مثل البنزين الماءولكنهاال تذوب االلكينات في : الذوبان -أ

 .االلكينات عموما لها كثافة اقل من كثافة الماء: الكثافة -ب

الكربون والتشعب  ذراتتزداد درجة غليان االلكينات مع زيادة عدد : درجة الغليان -ج

 .يقلل درجة الغليان



 :  تسمية االلكينات 

نتبع القواعد  االلكاناتفي   eneبالمقطع ين ane يتم استبدال المقطع أن 

من  الكاربون لذراتالسابقة في التسمية هذه المركبات طبعا هنا يكون الترقيم 

 .  المزدوجة  االصرة الى االقربالطرف 

 





 تفاعالت االلكينات 

 :  تشمل تفاعالت االلكينات على 

 تفاعالت االحتراق  -1

 : تفاعالت االضافة والتي تشمل على  -2

 متناظرة  كواشف اضافةأ-

 

 

 غير متناظرة  كواشف اضافةب-



 تحضير االلكينات

   االلكانات اكسدةمن  -1

 

 االلكيل هاليدمن  HXمن نزع  -2

 

 المتجاوره االلكيل هاليداتمن  -3

 

   الكحوالتماء من  جزيئةسحب  -4

 

   االلكايناتمن هدرجة  -5



   االلكاينات

 على جزيئاتها تحتوي هيدروكربونية مركبات هي: Alkynes أللكايناتا

 نسبة Acetylenes  أستلينات عليها ويطلق C≡C ثالثية روابط

  .األستيلين Acetylene وهو ألكاين وأبسط ألول الشائع لالسم

 

 غير تكون األلكاينات فإن واأللكينات األلكانات بعكس : الفيزيائية الخواص

 األسيتيلين من الخارجة الحرارة زيادة سبب وهذا .للغاية ونشيطة ثابتة

 اللحام عمليات أثناء

 

 



 :  االلكايناتتسمية 

 الكاين فيyne  بالمقطع االلكان في ane المقطع استبدال يتم التسمية في

 انه الى باالضافة االلكانات التسمية موضوع في السابقة القواعد ونتبع

 . االستلين على باالعتماد تسميتها يمكن



 



   االلكايناتتحضير 

  االستلينتحضير  -1

 

 

 الهيدروجين من المركبات ثنائية الهيدروجين  هاليدنزع  -2



 Geminal dihalides التوأمية الهاليدمن المركبات ثنائية  -3

 

 

 

 

 

 

 Tetrahalides الرباعية الهاليداتمن  -4

 



 (يسمى هذا التفاعل بتفاعل االستطالة)األخرى  األلكايناتمن   -5 

 هاليد مع وتفاعله طرفي صوديوميأللكاين ملح استخدام األلكاينات لتحضير المهمة الطرق من 

 أوالبوتاسيوم الصوديوم أميد مثل قوية قاعدة مع طرفي ألكاين بتفاعل الملحر ويحض أولي ألكيل 

 Acetylide Anions  الصوديوم أحادي مشتق إلى األلكاين يتحول حيث االسيتلينية  

 

  

 



 Kolb reaction for alkynes لأللكاينات كولبتفاعل  -6

 

 

 

 

 
 a) 1-butene        b) 2,2-dibromo butane :من المركبات اآلتية butyne-1 اكتب المعادالت الكيميائية المستخدمة في تحضير :تمرين

 

 

 



   االلكايناتتفاعالت 

 (:الهدرجة أو االختزال H2( إضافة الهيدروجين1.

 

 

 

 ( :  الهلجنة X2 ( الهالوجيناتإضافة 2.

 

 

 

  

 



 غير المتناظرة  الكواشف اضافة -3



 المصادر 

المؤسسة العامة للتعليم الفني  – 140كيم  –الكيمياء العضوية  اساسيات

 .المملكة العربية السعودية  –والتدريب المهني 

 

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب  – 108كيم  –الكيمياء العامة 

 .المملكة العربية السعودية  –المهني 

 

 


