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:/ الفحهم الهيدروجيظية/الهيدروكربهنات  
.. بذكل رئيدي ىي السخكبات التى تحتهي عمى عشرخي الكخبهن و الييجروجين  

 ..فيسا يميي السخظط العام لترشيف الفحهم الييجروجيشية : 

 
الفحهم الييجروجيشية ( : مخظط ترشيف1شكل )  

أما الفحهم االليفاتية يسكن ترشيفيا الى ثالثة اقدام رئيدية كسا يبين السخظط االتي  / كل 
من أنهاع الفحهم الثالث قج يكهن مفتهح أو حمقي /  ف صش  

  

 
( : مخظط ترشيف الفحهم الييجروجيشية األليفاتية2شكل )  

االلكانات أوال:  
 تختبط ذرات الكخبهن بعزيا ببعض بخاوبط أليفاتية مذبعة وىي مخكبات ىيجروكخبهنية  

 (  مذتخكة أحادية بديظة )
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.ويظمق عمييا اسم البارافيشات و تعشي الفاعمية السشخفزة   
/C nH2n+2/   قج تكهن متفخعة أوغيخ متفخعة وليا الريغة العامة             

  ممتفة يترل اطخاف هيكميا الكخبهني ببعض وليا الريغةمغمقة ىيجروكخبهنات وقج تكهن 
CnH2n 

الطقصهد بالتفرع هه : استبدال ذرة هيدروجن او اكثر من الهيكل الكربهني مالحعة : 
 بطجطهعة وظيفية 

 سؤال :أي الطركبات  العضهية التالية تعتبر من االلكانات؟

 
 

 لكاناتعمى األ الحصهل 
 

أو من خالل بعض التفاعالت و  طبيعية مرادر يسكن الحرهل عمى األلكانات إما من
 ة . سخبخيالو  ةرشاعيالعسميات ال

  / :  فصل االلكانات من الظفط/الحرهل عمى األلكانات من السرادر الظبيعية :  –أ 
)تكديخ حفدي و تكديخ  بشهعيو :التكديخ  من أىم عسميات تكخيخ الشفط : التقظيخ و •

 حخاري (
 التقظيخ التجديئي:   •
وىي عسمية فرل مكهنات الشفط حدب درجة غميان كل مادة، وذلك بهضع الشفط في  •

اسفل بخج التكخيخ وتبجأ عسمية التدخين الستهاصمة فتبجأ ابخخة السهاد ذات درجة الغميان 
ويتم جسعيا، وىكحا حتى يتم  فرل مكهنات الى البخج وتتكاثف  أوالا االقل بالرعهد 

األلكانات العميا يرعب الحرهل عمييا في صهرة نقية بظخيقة  الشفط بعزيا عن بعض.
 التقظيخ التجديئي لمبتخول والغاز الظبيعي.     وذلك لتقارب درجة غميانيا 

 /يخ الشفط / الججول لالطالع فقط فيسا يمي ججول يهضح أىم مكهنات بخج تقظ
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  :اصظشاع األلكانات -2

 . لكانات بعسمية اليجرجة الحفديةكيشات و األلاأل – أ من  انظالقا  
تفاعل  ،يارد تفاعل غخيش  :تية ت اآلكيل باستخجام كل من التفاعالىاليجات األ -ب           

 .جخاء كل من ىحه التفاعالت إشهضح  كيفية س .تفاعل االرجاع  ،فهرتد 
 :ظاتلك  األ و األلكيظات  هدرجة -1   

عسمية ىجرجة االلكشات و االلكيشات : وىي عسمية إشباع االلكشات و االلكيشات بإضافة 
الييجروجن إلى الخابظة السددوجة بهجهد بعض الحفازات السعجنية مثل الشيكل أو البالديهم أو 

 البالتين 
 بحالة االستميشات قج يكهن االشباع تام أو جدئي حدب كسية السادة الستفاعمةمالحعة : 

 الطعادلة العامة : 
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 مثال : 

 
 ىجرجة الديهت الشباتية  : تظبيق صشاعي  : استخجام اليجرجة

 
 مثال : 

 

وإن طخيقة اليجرجة ىي الظخيقة الرشاعية الهحيجة السظبقة لتحهيل الديهت والجسم الدائمة   
 أو جسيع الخوابط السزاعفة السهجهدةوسيط، فيتم إشباع جدء  لذحهم صمبة بتأثيخ

 :مقارنة بين الديهت والديهت السيجرجة: نجج فخقا  فيديائيا  وآخخ كيسيائي 
 الفخق الفيديائي: تكهن الديهت سائمة بالجرجة العادية من الحخارة فتربح أكثخ صالبة باليجرجة.

مظة لمحسهض السذبعة، في الفخق الكيسيائي: وىه أن السكهن األعظم لمديهت الغميدخيجات السخت
 حين نجج أن مشتجات اليجرجة غميدخيجات الحسهض السذبعة،أي تتحهل إلى شكل  أكثخ ثباتا  / 

 تؤثخ في تفاعل اليجرجة عجة عهامل نحكخ مشيا عمى سبيل السثال ال الحرخ. العهامل السؤثخة :
 الهسيط : سظح الهسيط ، نهع الديت و عجد الخوابط فيو 

 
 انظالقا  من ىاليجات األلكيل :  -2

 من خالل إما  من خالل تفاعل  غخيشيارد أو إرجاع ىاليجات األلكيل . 
 إرجاع ىاليجات األلكيل :  –أ 

يتم ارجاع ىاليج الكيل غالبا  بهجهد حفاز معجني وبهسط حسزي أو بهجهد  بعض السخجعات 
   LiAlH4االنتقائية مثل:  

 الطعادلة العامة :
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 :مثمةأ

 
 :  الحمطهة باستخدام كهاشف غريظيارد  -ب

 ما الطقصهد بكاشف غريظيارد ؟ و ماهي الصيغة العامة لها ؟
 الجاف كسحيب ليعظي كاشف جخيشيارد اإليتخمع ىاليج األلكيل في وجهد  السغشديهميتفاعل معجن 

كسا السعادلة العامة  و تشتسي لمسخكبات العزهية السعجنية / R-Mg-x / ليا الريغة العامة :
 اآتية .

 
 ؟كيف يتم الحصهل عمى االلكانات انطالقاا من كهاشف غريظيارد 

مخكب يحسل ذرة الييجروجين حسزية مثل الكحهل             يتفاعل كاشف جخيشيارد مع الساء أو مع 
 لسهافقليعظي االلكان ا

  مثال :
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- 
 

االحتراق / التفاعل مع أوكدجين الههاء/ : نطيز نهعين لالحترا كامل و غير كامل    

 
 تفاعالت االستبدال /الهمجظة/ : -2

ليشتج   اتمن اليالهجيش يالهجيناستبجال ذرة الييجروجين من االلكان بتفاعل اليمجشة : 
 . بذخط وجهد الزهء أو أشعة الذسذ ىاليج االلكيل

 
 :1مثال

 :  2مثال 

     بالظدبة لأللكان يطكن أن يتم  هالهجين الطتفاعلو يالحظ أنه أذا زادت ندبة ال
 هالهجينستبدال أكثر من ذرة هيدروجين بذرات ا
 
  
 
 
 

 ...لأللكانات  الكيمائية الخصائص
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جخاء إذلك يجب  جخاء عسمية االستبجال الستعجد لحرات اليالهجينإ لتجشبمالحعة : 

 .  التفاعل باستخجام وفخة من األلكان
 / Freonsالفريهنات :/ 

غميان مشخفزة تعخف ىي عبارة عن غازات أو سهائل ذات درجات الفريهنات : 
/ و ليا استعساالت واسعة  /CFC :Chloro Fluoro Carbonsبسخكبات كمهر فمهر /

في الرشاعة حيث تدتخجم كسهاد دافعة في عمب الخش و تدتعسل في السبخدات و 
السجسجات و مكيفات اليهاء ، كل ىحه  السخكبات غيخ سخيعة االشتعال و لبعزيا 

   الكفاءة في إطفاء الحخائق
 أمثمة :

/ : اصظشاع فخيهنات انظالقا  من الكمهرفهرم /األرقام التي تحت الريغ الشاتجة 1مثال/
 ىي اخترارات صشاعية فقط .

 
 / : اصطظاع فريهنات انطالقاا من رابع كمهر الكربهن 2مثال / 

 
 :تية سئمة اآألاأجب عن 

 ؟انظالقا من غاز الستان    F-22 كيف يسك تحزيخ الفخيهن   -1
 ؟(و غيخ قظبية و لساذا أقظبية ) لكاناتألالسشاسبة النحالل ا السحيباتماىي   -2

 أي التفاعالت تفزل االلكانات ولساذا؟  -3     
 
لكان حجد الذق و جحر ىيجروكديل عمى بشية األأدخهل ىالهجين عشجما يتم  -4

ييا أو  في الساء ي الذقين يكهن مشحال  أالييجروفهبي و الييجروفيمي في بشية السخكب و 
 ؟في الجسم  مشحال  

   اليكدان ؟الحرهل عمى نظامي اليكدان انظالقا  من بخوميج كيف يسكن الحرهل عمى  -5
 :تية سم الطركبات اآل -6
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،  

 
 :تية آلطعادالت اكطل الأ -7
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 انتهت محاضرة األلكانات

 




