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من ﻭﻳكيبيدﻳا ،الموﺳوعة الحرة
]بحاجة لمصدﺭ[

الكحول أﻭ الغول

ھو مصطلح ﻳطلق في الكيمياء العضوﻳة على جميع المركبات التي

ﺗحتوي ﻭظيفة الھيدﺭﻭكسيل مرﺗبطة بسلسلة ھيدﺭﻭكربونية مفتوﺣة أﻭ ﺣلقية.

الكحوليات مواد ذات اشتعالية عالية ،أي أنھا قابلة
لالشتعال بسھولة.
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مركبات قطبية ﺗمتاﺯ بخاﺻية ﺗكوﻳن الرابطة الھيدﺭﻭجينية بين جزﻳئاﺗھا ﺣيث أنھا ﺗحتوي على مجموعة الھيدﺭﻭكسيل التي ﺗعمل على ﺗزاﻳد التماﺳك بين
الرابطة ﺗمتاﺯ بدﺭجة غلياﻥ ﻭكثافة مرﺗفعتاﻥ ،ﺗذﻭب في المذﻳبات القطبية كالماء ﺣيث أنھا ﺗكوﻥ مع الماء ﺭﻭابط ھيدﺭﻭجينية ﻭﺗتميز كذلك بأنه كلما ﺯادت
كتلتھا الجزبئية ﺗقل دﺭجة ذﻭبانه في الماء ﻭﺗزداد دﺭجة غليانه ﻭانصھاﺭة ﻭكثافته.


 .1ﺗبعا لعدد مجموعات الھيدﺭﻭكسيل:
أﺣادﻳة الھيدﺭﻭكسيل ،الصيغة العامةCnH2n+2O :
مثاله :الكحول الميثيلي
ﺛنائية الھيدﺭﻭكسيل ،الصيغة العامةCnH2n+2O2 :
مثاله :الجليكول
ﺛالﺛية الھيدﺭﻭكسيل ،الصيغة العامةCnH2n+2O3 :
مثاله :الجلسرﻳن أﻭ الجلسرﻭل
عدﻳدة الھيدﺭﻭكسيل ،الصيغة العامةCnH2n+2OX :
مثاله :الجلوكوﺯ
 .1ﺗبعا لطبيعة ذﺭة الكربوﻥ المرﺗبطة مباشرة بمجموعة الھيدﺭﻭكسيل :
أﻭلية:الكحوالت التي ﺗرﺗبط فيھا مجموعة الھيدﺭﻭكسيل بذﺭة كربوﻥ ﺗرﺗبط مباشرة بذﺭة كربوﻥ ﻭاﺣدة ،الصيغة العامةR-CH2-OH :
ﺛنائية:الكحوالت التي ﺗرﺗبط فيھا مجموعة الھيدﺭﻭكسيل بذﺭة كربوﻥ ﺗرﺗبط مباشرة بذﺭﺗي كربوﻥ ،الصيغة العامةR2-CH-OH :
ﺛالثية:الكحوالت التي ﺗرﺗبط فيھا مجموعة الھيدﺭﻭكسيل بذﺭة كربوﻥ ﺗرﺗبط مباشرة بثالﺙ ذﺭات كربوﻥ ،الصيغة العامةR3-C-OH :
 .1ﺗصنيف الكحوليات االﺣادﻳة الھيدﺭﻭكسيل:
ﺗصنف جميع الكحوليات اﺣادﻳة الھيدﺭﻭكسيل إلى كحوليات اﺣادﻳة الدﺭجة ﻭ ﺛنائية الدﺭجة ﻭﺛالﺛية الدﺭجة ﻭﻳستثناء من ھذة التصنيفات الغول
الميثيلي ﻭذلك ألﻥ ذﺭة الكربوﻥ المرﺗبطة بمجموعة الھيدﺭﻭكسيل الﺗرﺗبط مباشرة بذﺭة كربوﻥ.

   
التسمية الشائعة :كحول  +ألكيلي ،مثال :كحول ميثيلي
التسمية النظامية :ﻳتم اﺧتياﺭ أﻁول ﺳلسلة كربونية مستمرة ﺗحتوي على مجموعة الھيدﺭﻭكسيل كمركب ألكاني أﺳاﺳي ﻭﻳضاﻑ إليھا المقطع
"ﻭل" .ﺗرقم السلسلة بحيث ﺗعطى ذﺭة الكربوﻥ الحاملة لمجموعة لبھيدﺭﻭكسيل أﺻغر ﺭقم ممكن بغض النظر عن موقع المجموعات الفرعية
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األﺧرى.

 
ضا :ﺳمية
طالع أي ً
ھذا القسم فاﺭغ أﻭ غير مكتمل ،مساھمتكم
)https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83
 (%D8%AD%D9%88%D9%84&action=editمرﺣب بھا.

  
طرق التحضير
طرق مخبرية
ھناك ﺛالﺙ ﻁرﻕ عامة لتحضير الكحول :
من ھاليدات األلكيل  :ﺗتفاعل ھاليدات األلكيل مع  NaOHالمائي أﻭ  KOHلتعطي بشكل أﺳاﺳي كحوال أﻭلية.
R-Br + KOH → R-OH + KBr
من األلدھيدات ﻭالكيتونات  :ﻳتم اﺭجاع ھذه المركبات باﺳتخدام بوﺭﻭھيدﺭﻳد الصودﻳوم أﻭ ليتيوم ألمنيوم ھيدﺭﻳد :
R-CHO - [O] → R-OH
من األلكينات  :ﺗفاعل ھدﺭجة محفّز ﺣمضيا  acid catalysedباﺳتخدام ﺣمض الكبرﻳت المكثف كوﺳيط )ﺗعطي ھذه الطرﻳقة كحوال ﺛانوﻳة
ﻭﺛالثية بشكل ﺭئيسي(
C2H4 + H2SO4 (l) → C2H5-HSO4
C2H5-HSO4 + H2O → C2H5OH + H2SO4
ﻳمكن ﺗحضير الكحول الثانوﻳة باﺳتخدام الطرﻳقتين األﺧيرﺗين كما ﻳلي :

طرق صناعية
التخمر  :ﺗستخدم ھذه الطرﻳقة لتحوﻳل ﺳكر الغلوكوﺯ إلى إﻳتانول بدﺭجة ﺣراﺭة  C° 37ﻭﻭجود ﺧميرة.
C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O6
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Invertase → glucose + fructose
C6H12O6 + H2O → C2H5OH + CO2
Glucose → zymase + ethanol
إماھة  : hydrationباﺳتخدام االﻳتن أﻭ ألكينات أﺧرى مأﺧوذة من أجزاء من الزﻳت المقطر .ﻭباﺳتعمال محفز من ﺣمض الفوﺳفوﺭ ﺗحت ﺿغط
ﻭدﺭجة ﺣراﺭة عالية.
ميتانول من بخاﺭ الماء  :عملية اﺻطناع غاﺯﻳة ﻳحدﺙ فيھا دمج لجزيء  COمع جزﻳئين  H2إلنتاج الميتانول باﺳتخدام النحاس كمحفزZnO ،
ﻭ Al2O3كمحفزات عند دﺭجة ﺣراﺭة  C° 250ﻭﺿغط 50ﻳساﻭي  100-ﺿغط جوي.
]CO + H2] + H2O (g) → CH3OH

التفاعالت
ﻧزع البروﺗون
ﻳمكن للكحول أﻥ ﺗسلك ﺳلوك الحموﺽ الضعيفة فتخضع لتفاعل نزع البرﻭﺗوﻥ منتجة ملح الكوكسيد ﻭذلك إما باﺳتخدام ھيدﺭﻳد ﺻودﻳوم أﻭ ﻥ-بوﺗيل
الليتيوم أﻭ باﺳتخدام أﺣد معدنين  :الصودﻳوم أﻭ البوﺗاﺳيوم.
↑R-OH + 2 NaH → 2 R-O-Na+ + H2 2
R-OH + 2Na → 2R-O−Na 2

+

مثال CH3CH2-OH + 2 Na → 2 CH3-CH2-O−Na 2

+

الماء مشابه للعدﻳد من الكحول في دﺭجة  pKaلھم ،لذلك فإﻥ التواﺯﻥ الكيميائي في ﺗفاعل الكحول مع القلوﻳات مثل ھيدﺭﻭكسيد الصودﻳوم ﻳيل دﻭما نحو
اليساﺭ :
(R-OH + NaOH <=> R-O-Na+ + H2O (equilibrium to the left
ﺗفاعالت التبادل المحبة للنواة
ال ﺗعتبر مجموعة الھيدﺭﻭكسيل مجموعة مغادﺭة جيدة في ﺗفاعالت التبادل المحبة للنواة ،لذا فإﻥ الكحول المعتدلة ال ﺗشاﺭك في ھذه التفاعالت .لكن إذا
ﺣصلت برﺗنة لألكسجين الكحولي أﻭال لنحصل على  ، ,+R−OH2عندئذ ﻳكوﻥ لدﻳنا مجموعة مغادﺭة ممتاﺯة ھي جزﻳئة الماء لكونھا أكثر ﺛباﺗا ﺗرمودﻳناميا
عندما ﺗكوﻥ مستقلة ﻭﻳحدﺙ عندئذ ﺗقاعل التبادل المحب للنواة.
الكحول الثالثية ﺗتفاعل مباشرة مع ﺣمض كلوﺭ الماء إلنتاج ھاليدات ألكيل ﺛالثية ،ﺣيث ﻳتم اﺳتبدال ﺯمرة الھيدﺭﻭكسيل بذﺭة كلوﺭ.
أما الكحول الثنائية ﻭاألﻭلية فھي بحاجة لمنشط عند ﺗفاعلھا مع ﺣمض كلوﺭ الماء ،أھم ھذه المنشطات التفاعلية ھي كلوﺭﻳد الزنك أﻭ ﻳمكن أﺣداﺙ التحول
مباشرة باﺳتخدام كلوﺭﻳد التيونيل
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ﻳمكن أﻳضا ﺗحوﻳل الكحول إلى برﻭميدات اللكيل باﺳتخدام ﺣمض برﻭم الماء أﻭ ﺛالﺛي برﻭميد الفوﺳفوﺭ.
R-OH + PBr3 → 3 RBr + H3PO3 3
ﺗفاعالت ﻧزع الماء
الكحول بحد ذاﺗھا محبة للنواة ،لذا فإﻥ  +R−OH2ﻳمكن أﻥ ﻳتفاعل مع  ROHإلنتاج اﻳترات ﻭماء .التفاعل ﻳخضع بشكل عام لقاعدة ﺯاﻳتسيف ،التي ﺗقول
أﻥ األلكين األكثر ﺛباﺗا )ﻭ ھو عادة األلكين األكثر ﺗبادلية( ھو الذي ﻳتشكل .ﺗختلف دﺭجة ﺳھولة ھذا التفاعل ﺣسب ﺭﺗبة الغوال فالكحول الثالثية ﺗخسر الماء
في دﺭجات ﺣراﺭة أعلى من دﺭجة ﺣراﺭة الغرفة بقليل ،في ﺣين ﺗحتاج الغوال الولية دﺭجات ﺣراﺭة أعلى بكثير.
المخطط التالي ﻳبين ﺗفاعل نزع الماء من اﻳتانول متحوال إلى اﻳتن :

األسترة
R-OH + R'-COOH ↔ R'-COOR + H2O
األكسدة
CH3-CH(-OH)-CH3 + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 → 3 CH3-C(=O)-CH3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O 3
مجلوبة من "=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleكحول&"oldid=12647038
ﺗصنيفات :مجموعات ﻭظيفية كيمياء عضوﻳة كحوالت
آخر تعديل لھذه ال صفحة كان يوم  1مارس  2014الساعة .19:13
الن صوص منشورة برخ صة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  . 3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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