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:تعريف الكحهالت  

مخكبات عزؾية تحتؾي عمى مجسؾعة الييجروكديل في جديئاتيا وىي مؽ تذتق مؽ الييجروكخبؾنات باستبجال 
 ذرة ىيجروجؽ بسجسؾعة ىيجروكديل

 ترشف إلى نؾعيؽ أساسيؽ حدب نؾع الييكل الكخبؾني : 

 /  R-OH: ليا الريغة العامة : / كحؾالت أليفاتية / أغؾال /**

 :  إيتانؾلمثال : 

 Ar-OH : ليا الريغة العامة : كحؾالت عظخية  / فشؾالت /** 

  مثال : الفشؾل :

 :  ترشيف  األغهال حدب عدد زمر الهيدروكديل** 

 أغؾال متعجدة الييجروكديل، الييجروكديلأغؾال ثالثية  ، أغؾال ثشائية الييجروكديل ، أغؾال أحادية الييجروكديل

 :أغهال أحادية الهيدروكديل** 

 

 
:  أغهال ثشائية الهيدروكديل** 

 

CH3-CH2-OH 
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 أغهال ثالثية الهيدروكديل** 

 

 

 أغهال متعددة الهيدروكديل :** 

 الدؾربيتؾلالكحؾالت التي تحتؾي عمى أكثخ مؽ ثالث زمخ ىيجروكديمية مثال : 

C6H14O6 

 

 

 ترشيف  األغهال/أحادية الهيدروكديل/  حدب نهع ذرة الكربهن ** 

  أغؾال ثالثية،  أغؾال ثانؾية،  أولية حدب نؾع ذرة الكخبؾن الييجروكديمية إلى ثالثة أصشاف :أغؾال غؾالتقدؼ األ

 نؾضح تعخيف كل مشيا .

 الييجروكديميةن   فييا ذرة الكخبؾ تكؾن /  بحرة كخبؾن أولية الييجروكديلزمخة تختبط فييا  : أغهال أولية 

 R-CH2-OH/ ليا الريغة العامة :  مختبظة بحرة كخبؾن واحجة 
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تختبط فييا ذرة الكخبؾن الييجروكديمية /  بحرة كخبؾن ثانؾية زمخة الييجروكديلتختبط فييا  ثانهية : أغهال 

 العامة :لها الريغة  . بحرتي كخبؾن /

 

 ول-2-: البروبان  

 تختبط فييا ذرة الكخبؾن الييجروكديمية/ثالثيةبحرة كخبؾن  زمخة الييجروكديلتختبط فييا  ثالثية : أغهال 
 ليا الريغة العامة : / بثالث ذرات كخبؾن 

 

 ول -2-متيل البروبان -2                           

 

 (( اصطناع الأغوال))

: نبيؽ في السخظط اآلتي لسحة عؽ بعض  يسكؽ الحرؾل عمى األغؾال مؽ مرادر طبيعية و صشاعية 
 ت الكيسيائية التي يسكؽ مؽ خالليا الحرؾل عمى األغؾال التفاعال
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 سؾف نمقي الزؾء عمى بعض ىحه التفاعالت ** 

ن السشاسب في وجهد حسض :إضافة الساء إلى الرابطة الثشائية في األلك  الصطشاع األغهال الطريقة األولى 
 .   / إماهة األلك ن/الكبريت السركز

 : اصطشاع اإليتانهل : غهل أولي  1مثال

 
 ماركهفيشكهف: ضم الساء إلى األلكشات األخرى تتبع  لقاعدة 

 ول -2-اصطشاع البروبان:  2مثال

 
 / :تفاعالت االستبدال الشهكميهفيمي/انطالقًا من هاليدات االلكيل :  الطريقة الثانية لتحزير األغهال

محل مجسؾعة الياليج في ىاليج   KOHمثل أساس قؾي مجسؾعة الييجروكديل مؽ  ستبجال بإيتؼ ىحا التفاعل 
 . ألكيل مشاسب 

 ؾجيشات و جحر الييجروكديل . النؾكميؾفيل ؟ دقيقة أو جديؼ مذحؾن سمبًا ، مثل الي سرظمحالسقرؾد بماذا 
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 :لتفاعل االستبدال الشهكميهفيمي السعادلة العامة 

 
 أمثمة : 

  / غؾل أولي /  اصطشاع السيتانهلالتفاعل األول : ** 

 

 /  الشاتج / حدد نهع الغهل 2-متيل البروبانهل-2اصطشاع ** التفاعل الثاني : 

 
 / حجد نؾع الغؾل الشاتج / 2-متيل البخوبانؾل-2اصظشاع  ** التفاعل الثالث:

 
 :  ات حهل تفاعل االستبدال الشهكميهفيميمالحظ

 السحيب،  درجة الحخارةالستفاعل،  طبيعة ىاليج االلكيل ىحا التفاعل عجة عؾامل مشيا : يؤثخ عمى  ،
 الكاشف الستفاعل

  كالساء و األغؾال ... يفزل ىحا الشؾع مؽ التفاعالت السحيبات القظبية 
  مثل تفاعالت إعادة / تتشافذ مع السشتج الخئيدي /ليحا الشؾع مؽ التفاعالت  تفاعالت ثانؾية مخافقة ىشاك :

ضبط شخوط التفاعل  الح، بذخوط اتفاعل السحكؾرة سابقا و يتعمق ندبة  تذكميا  التختيب و اصظشاع االيتخات
 . التفاعالت الثانؾية  و تجشبلتحجيج سيخ التفاعل  ججاً  أمخ ىام

  يؤثخ نؾع ىاليج االلكيل الستفاعل بذكل كبيخ عمى سخعة تفاعل االستبجال : حيث تدداد سخعة االستبجال بازدياد
 حجؼ ذرة اليالؾجيؽ السغادر  

 

 :العتساد عمى كهاشف غريشيارد ا: بالصطشاع األغهال  الطريقة الثالثة 
نؾاتج ضؼ تتحمسو ىحه  االلِكشات الظخفية معظياً يتفاعل كاشف غخيشيارد مع مخكبات الكخبؾنيل و االيبؾكديجات و 

 .الشؾاتج لشحرل بشتيجتيا عمى الغؾل السؾافق 

  تمرين : حدد نوع االغوال االتية حسب نوع ذرة الكربون التي ترتبط بها زمرة الهيدروكسيل
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 السعادلة العامة الصظشاع مخكبات غخيشيارد :

 
 أمثمة : 

 ** تفاعل كؾاشف غخيشيارد مع الفؾرم ألجىيج / نحرل عمى غؾل أولي / .

 
 / نحرل عمى غؾل ثانؾي / .  تفاعل األسيت ألجىيج مع مخكبات غخيشيارد** 

 
 شيمي .ڤثمة عمى بعض األغؾال .مثل الغميديخول و الغؾل الأم نؾرد فيسايمي

يدتخجم في الرشاعات الغائية   كؾنو واحجًا مؽ األغؾال اليامة ججًا صشاعياً  الغميديخول : يعتبخ الغميديخول  –أ 
 و الجوائية و البؾليسخات وغيخىا .

يشحل في الساء و /  C3H8O3/  لو الريغة السجسمة  أليفاتي ثالثي الؾعيفة الييجروكديميةغؾل الغميديخول : 
 .غؼ الشدب عبس

الحمسية القمؾية الحرؾل عميو كسشتج ثانؾي مؽ عسمية  مشيا : صشاعية  بعجة طخائق الغميديخول  يحزخ
 / و الغميديخول كشاتج ثانؾي  Biodieselلمغميدخيجات الثالثية مع الكحؾالت حيث نحرل عمى الؾقؾد الحيؾي / 
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يسائي لسعغؼ الديؾت الشباتية ىؾ عبارة عؽ غميديخيجات ثالثية لمغميديخول / يجب التشؾيو إلى أن التخكيب الك

 . / Trigyceride/ استخات ثالثية

بؾسط قمؾي حيث نحرل عمى الغميديخول و  تفاعل الغميدخيجات الثالثية مع السيتانؾل اآلتيةنبيؽ في السعادلة 
: مديج مؽ اإلستخات الستيمية / وقؾد حيؾي/

 

مؽ الغميديخول بتفاعل  الحرؾل عمى االستخات الثالثية / الغميدخيجات الثالثية / لمغميديخول انظالقاً يسكؽ 
 :تية سا السعادلة اآلك .ستختو مع حسض كخبؾكديمي مختفع الؾزن الجديئي أ

 

 

 

 

 

نؾرد  فيسايمي مثااًل عمى تفاعل أستخة الغميدييخول  التفاعالت الكيسيائية و الرشاعية في العجيجيجخل الغميدخول 
 الغميديخولأحادي استخ خالت لمحرؾل عمى   حسض الخل مع 

 

 

 

 زيت نباتي

 وقود حيوي  غليسيرول

 قلوية   حلمهة
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غخاض صشاعية عجة مؽ الغميديخول و استخست أل شعت عذخات البؾليسخات انظالقاً ص بهليسرات الغميديرول :
في الرشاعات  لمغميديخول استخجمت البؾليسيخات اإلستخية  في الرشاعات البالستكية و غيخىا كسا 

 .الجوائية كسؾاد حاممة لبعض السؾاد الجوائية لمتقميل مؽ خؾاصيا الييجروفيمية

 شيمي : ڤالغهل ال –ب 

 
الذي يحزر من تفاعل  PVAشيمي/ ڤالكحهل / متعدد الكحهل ال شيلڤيدتخدم هذا الغهل الصطشاع بهلي 

أللياف السدتخجمة في إنتاج الظالءات السؾاد ، يدتخدم في صشاعة  اشيل مع السيتانهل ڤأسيتات )خالث( ال
 له الريغة السجسمة الالصقة ، عامل معالجة الؾرق ، السدتحمبات ، السذتتات ، األفالم وغيخىا مؽ السشتجات ، 

 [CH2CH(OH)]n. بيضاء ال رائحة لها. تباع بشكل حبيبات أو بشكل محاليل مائية وهي مادة 

 
 :لخرائص الفيزيائية لألغهال ا

مؽ  بيؽ ذرتي األكدجيؽ والكخبؾن  الكيخسمبيةنغخًا لمفخق في  االغهال جزيئات ذات صفة قطبية/ الدبب/ : - 1
لحلػ فإن الخابظة بيؽ الحرتيؽ تكؾن قظبية واالوكدجيؽ مؽ جية أخخى  الييجروجؽبيؽ  الكيخسمبيةجية و فخق 

 تعتبخ األغؾال جديئات قظبية 

لألغؾال درجة غميان مختفعة مقارنة مع درجة غميان الييجروكخبؾنات السقابمة ليا بالؾزن درجة الغميان :  - 2
 الجديئي بدبب إمكانية تذكيل روابط ىيجروجيشية بيؽ جديئات األغؾال 

 
بذكل عام تشحل األغؾال في الساء و بعض السحيبات القظبية األخخى و ذلػ  االنحاللية / :/ الذوبانية -3

  الح .بدبب قجرة األغؾال عمى تذكيل روابط ىيجروجيشية مع جديئات الساءلؾجؾد الرفة الظبية في األغؾال و 
 و السيتانؾل   بأي كسية مؽ الساء مثل اإليتانؾل تشحل  فإن األغؾال ذات الؾزن الجديئي السشخفض
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تقل ذوبانية الغؾل في الساء بديادة طؾل الدمدة الييجروكخبؾنية الكارىة في الساء في جديء الغؾل/ أي بازدياد *
 .الؾزن الجديئي / 

 

 

 

 :الخرائص   الكيسائية لألغهال

يتخمى عؽ البخوتؾن ، يسكؽ لألغؾال أن تقؾم بعذخات التفاعالت حيث يسكؽ أن تدمؾك سمؾك حسض ضعيف / 
أي أن بخوتؾن األغؾال زلؾق ندبيًا / أو تدمػ سمؾك أساس ضعيف . و ذلػ حدب السؾاد التي يتفاعل معيا 

 في السخظط اآلتي .الغؾل كسا 

 
 : التفاعل مع السعادن القمهية** 
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ىيجروجؽ مجسؾعة / حيث تحل ذرة السعجن محل  K , Na,Liتتفاعل األغؾال مع السعادن القمؾية مثل /
ففي تفاعل اإليتانؾل مع  و تتذكل ألكؾكديجات السعادن التي تتستع برفة أساسية مختفعة ندبيًا . الييجروكديل

 الرؾديؾم يتذكل إيتؾكديج الرؾديؾم كؼ ىؾ مؾضح في السعادلة اآلتية .

 
 :  التفاعل مع الحسهض وتذكيل اإلسترات** 

تتفاعل األغؾال مع الحسؾض الكخبؾكديمية أو مذتقاتيا لتكؾيؽ اإلستخات حيث يتؼ ىحا التفاعل بؾجؾد وسيط 
 .حسزي )حسض الكبخيت السخكد(حيث يتذكل لجيشا إستخ و ماء  

مثال : يتفاعل حسض الخل مع اإليتانؾل لشحرل عمى إستخ إيتانؾات اإليتيل / خالت اإليتيل / كسا في السعادلة 
 تية :اآل

 

 :  تفاعالت األكددة** 

 حيث نسيد مؽ خالل تفاعالت األكدجة بيؽ األغؾال األولية و الثانؾية و الثالثية :

يرعب أكدجة األغؾال  تقاوم األغؾال الثالثية عسمية األكدجة بالذخوط العادية / فدخ ذلػ / حيث 
بالذخوط العادية و إنسا تحتاج شخوط خاصة مؽ حيث نؾع العامل السؤكدج و درجة الحخارة  الثالثية

 ..... . حيث نحرل عشج أكدجة األغؾال الثالثية عمى  مدائج مؽ الحسؾض الكخبؾكديمية .
 :أكدجة األغؾال األولية حيث لجيشا نؾعيؽ مؽ تفاعالت األكدجة التامة و الجديئية  
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 إلى البخوبانال  1-أكدجة البخوبانؾل** 

 

 

 إلى حسض البخوبانؾئيػ :  1-** أكدجة البخوبانؾل

 

 

 

 أكددة األغهال الثانهية :

 
 ***تسارين***

 ستخ حمسية اإل ، ، االستبجال الشؾكميؾفيميعخف مايمي :  تفاعل األستخة  – 1
 أكسل التفاعالت اآلتية :  -2
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يسكؽ الحرؾل عمى األغؾال ات الكخبؾنيمية قمع السذت إذا عمست أنو مؽ خالل تفاعل غخيشيارد  -3

 : ؽاآلتي يؽلحلػ أكسل السخظظ

 
 أكسل السعادلة اآلتية :  ىل يسكؽ اصظشاع األغؾال انظالقًا مؽ األستميشات -4

 
 قارن بيؽ األغؾال و الفشؾالت مؽ حيث الريغة العامة ، الحسزية ، الشذاط الكيسيائي  -5
 
ثؼ اكتب تفاعل ندع الساء مؽ كل غؾل عمى حجى  رتب األغؾال اآلتية حدب تدايج درجة الغميان : -6
 .حجد نؾع الغؾل الشاتج  ،

 

 ** حجد نؾع األغؾال طبقًا  لعجد ذرات الكخبؾن  - 7
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************************** 
اكتب صيغة كل  ،ستخ الثشائي لخالت الغميديخول و االستخ الثالثي محيبات ىامة في الرشاعة إلايعتبخ  – 8

حادية م األأم الثشائية أستخات الثالثية كثخ ىيجروفؾبية اإلأييا يعتبخ أو  ؟ .مشيا و كيف يسكؽ اصظشاعيا 
 ؟لمغميديخول 

  :تي آلمؽ السخكب ا حرؾل عمى الؾقؾد الحيؾي انظالقاً معادلة الاكتب  – 9
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 غهالمحاضرة األ انتهت


