
 تـغـيـر الـهـيـكـل الـكـربـونـي

 إعادة تكوين اهليكل الكربوني 2- تقليص اهليكل الكربوني 1-
 

 

 قد تكون عملية إزالة اهليدروجني مصحوبة بعملية التحليق: مالحظة هامة

 

 التكسري احلفزي
 

 تفتيت السالسل الكربونية الطويلة إىل سالسل قصرية باستعمال حفاز. 

 

 

 

 التكسري بوجود خبار املاء
 

 تفتيت السالسل الكربونية الطويلة إىل سالسل قصرية باستعمال خبار املاء. 

 التفريغ

 ميكن التفريغ من حتويل ألكان خطي إىل ألكان متماكب متفرع. 

 
 

 التحليق

                               ميكن التحليق من حتويل ألكككان خكطكي إىل ألكككان حكلكيكي مكئ حتكريكر  ك كا كي

 .اهليدروجني

 

 

 H2إزالة اهليدروجني 

  متكن إزالة اهليدروجني من حتويل رابطة تساهمية بسيطةC-C  إىل رابطة تساهمية

 .C=C  ا ية

  Enjoyفيديو يستحق املشاهدة 

https://www.youtube.com/watch?v=y1tSxLIAaVk 

   “...النقاش مع العقول الصغرية كالضغط على رأس عطر فارغ، مهما اجتهدت يف ضغطه ال ينتج عطرا بل يؤمل إصبعك ال أكثر”
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  “ ...ليس املهم من انت اليوم، األهم من تكون غذا...كل إنسان عظيم كان طفال باكيا، و كل شجرة عمالقة كانت جمرد نبتة”

 إطالة السلسلة الكربونية  3-
 

 

 تعويض ذرة هيدروجني مبجموعة الكيل

 C4H10 + C4H8 → C8H18: ع د احتاد ألكان خفيف بألكني خفيف حنصل على ألكان  ييل بتعويض ذرة هيدروجني بألكيل، و يعترب هذا اإلحتاد معاكسا للتكسري
 

 تفاعالت اإلضافة املتعددة: البلمرة

 ية بسيطةهمنسمي تفاعل اإلضافة التفاعل الذي يتم فيه تثبيت جزيئة على جزيئة أخرى، و تتحول فيه الرابطة املضاعفة بني ذرتي كربون إىل رابطة تسا. 

 تفاعل تتحد فيه عدة جزيئات من نفس ال وع فيما بي ها لتعطي جزيئة ذات سلسلة كربونية طويلة البلمرة. 

  متعدد اجلزيئة األصل او البوليمريو يسمى املركب ال اتج اجلزيئة األصل تسمى جزيئة اهليدروكربور. 
 

 شروط تفاعل البلمرة

 يتم تفاعل البلمرة باإلضافة املتعددة، بوجود حفاز و حتت شروط معي ة لدرجة احلرارة و الضغط، حيث تفتح الرابطة الث ا يةC=C و تتحول إىل رابطة تساهمية بسيطة. 

 

 

 

 

 

 

 .n.M0الكتلة املولية للجزيئة األصل تكون الكتلة املولية للبوملري هي  M0إذا كانت . عدد اجلزيئات األصل اليت حيتوي عليها البوملري و يسمى بدرجة البلمرة nميثل 
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