
 تفاعالت األسترة والحلمأة           --الدرس العاشر كيمياء 

 - Page - 1 األسترة والحلمأة

 

 تفاعالت األسترة والحلماة
 
 حماض الكربوكسيلية واالستراتتسمية الكحوالت واأل (1

 الكحوالت( 1.1

Rالكحوالت مركبات عضوية صيغتها العامة  : تعريف ( أ OH  ، حيث المجموعة هيدروكسيل OH  مرتبطة

 :كما يمكننا تصنيف الكحوالت إلى ثالثة أصناف . ون الوظيفيبكربون رباعي األوجه يسمى الكرب

كحوالت أولية،وصيغتها    --         
2

R CH OH   

 كحوالت ثانوية ،وصيغتها  --         

 

    صيغتها ثية كحوالت ثال --  

 

 

حيث يتم اختيار السلسلة الكربونية الخطية   تسمية الكحوالت ، يتم احترام قواعد تسمية المركبات العضوية عامة عند

األطول ، وترقيم السلسلة انطالقا من أحذ طرفيها لكي يأخذ الكربون الوظيفي أصغر رقم ممكن ، وعند ترقيم الجذور اللكيلية 

المركب يكتب رقم الكربون هو الول متبوع بخط صغير ثم اسم  يتم ترقيمها لكي تاخذ أصغر أرقام ممكنة ، وعند كتابتها

  .الهيدروكربوني ورقم الكربون الوظيفيوينتهي باالحقة أول

 

 امثلة( ب

 : أعط أسماء الكحوالت التالية   

 الميثانول 

 

 أول-2-البوتان

 

 

 أول-1-ثنائي مثيل بوتانو-2،2

 

 

 

 

 أول-2-مثيلبوتان-1

  

 

 .حماض الكربوكسيليةألا(2.1
  RCOOHركبات عضوية تتفاعل جزئيا مع الماء وصيغتها العامة األحماض الكربوكسيلية عبارة عن م : تعريف(أ   

 .ويكمع اضافة الالحقة  حمضيشتق اسم الحمض الكربوكسيلي من اسم األلكان الموافق له مسبوقا بكلمة    
 القواعد العامة لتسمية المركبات العضوية مع احترام

 وهي تتوفر على المجموعة كربوكسيل 

 أمثلة( ب 

         

 الميثانويكحمض 

 

   يكحمضى البروبانو

 

 

 بروبانويك ثيلم-2حمض 
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 االسترات(2.1
  االسترات مركبات عضوية، صيغتها العامة   تعريف (ا 

 إما ذرة هيدروجين او جذر ألكيلي Rحيث         

'أما         
R فهو جذر ألكيلي 

 اسم ايون الكربوكسيالت :ويتكون اسم االستر من شطرين   

'متبوع باسم الجذر    
R . 

 أمثلة  ( ب

 

 ميثانوات المثيل                                                     

 

 ايثانوات االثيل                                                     

 

 بنزوات البروبيل                                                       

  

 

 أندريدات الحمض(1.1
COتحتوي جزيئة أندريد الحمض على المجموعة المميزة   : تعريف(أ O CO      وصيغتها العامة 

  R CO O CO R     . او 

الحمض الكربوكسيلي عند بتسخين 
0

700 C  أوكسيد الفوسفور )،وبوجود مزيل قوي للماء
4 10

P O  ) نحصل على أندريد،

 .ن جزيئتين للحمض الكربوكسيليم هذا التفاعل بحدف جزيئة الماء بيالحمض، ويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عويض كلمة حمض بكلمة أندريدبوكسيلي الموافق له،مع تلحمض الكريسمى األندريد باسم ا التسمية 

 .أندريد االيثانويك: بإزالة الماء يك يعطي حمض االيثانو: مثال 

 

 أندريد الميثانويك

 

 أندريد االيثانويك الميثانويك

 

 

 االسترات(2
 تعريف( 1.2

ل في صناعة العطور ن وفي اعطاء نكهة االسترات هي مركبات عضوية تتميز بنكهتها ، وهي تتواجد بالفواكه ، وتستعم

 جذرين ألكيليين 'Rو  R، حيث   للمواد الغذائية المصنعة ، وصيغتها العامة

  يمكن أن يكون عبارة عن ذرة كربون ٌ:ملحوظة 

 وهي ييوفر على المجموعة الوظيفية استر
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réactionرةستألتفاعل ا( 2.2 d'estérification 

 تفاعل اآلسترة هو تفاعل كيميائي يحدث بين حمض كربوكسيلي وكحول ، جسب المعادلة الكيميائية التالية

  

 

 

 سترةمميزات تفاعل األ( 2.2
 نظرا للحاجيات المتزايدة لالسترات ، ورغم تواجدها في مصادر

 في المختبر وعلى الصعيد( تخليقها)طبيعية ، فإن الحاجة لتصنيعها 

 الحرارية,بقى ضرورة ملحة ، أال أنها تفاعالت بطيئة ومحدودة الصناعي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومحدود تفاعل بطئ( أ

3CH من حمض االيثانويك  1moننجز خليط بين  COOH  1وmo  3من االيثانول 2CH CH OH   عند درجات

1t حرارة مختلفة 100 C   2وt 20 C  فنحصل على المنحنيين التاليين ، 

 ،عض الساعات لكي يصل الى نهايتهنالحظ بان هذا التفاعل يستغرق ب --

 تفاعل بطئلهذا فهو 

 ،0.67moكما أن كمية مادة االستر المتكونة عند النهاية هي  --

 تفاعل محدودن لهذا فهو  1moوهي كمية اصغر من 

 ا ، ونظراوهذا يعني بأن هناك كمية من المتفاعالت لم يتم استعماله

 ألهمية هذه المواد يجب البحث عن وسيلة للفع من مردود هذا التفاعل

 

 معادلة التفاعل 
(1)

3 2 5 3 2 5 2CH COOH C H OH CH COO C H H O       

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الوصفي للتفاعل

 معادلة التفاعل
3 2 5 3 2 5 2CH COOH C H OH CH COO C H H O       

 1mo 1mo 0 0  الحالة البدئية

x x 1  حالة وسيطية x 1 x  

fx fx f1  الحالة النهائية x f1 x 

fلنحسب التقدم النهائي للتفاعل  f1 x 0.67 x 0.33mo    

maxx التقدم القصوي  1mo 
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fنسبة التقدم النهائي 

max

x
0.87 1

x
    ادن التفاعل محدود ، 

 تفاعل األسترةمردود 
 (نظريا) ة االستر المتكونة باعتبار التفاعل كلي وكمية ماد( تجريبيا)مردود التفاعل هو النسبة بين كمية مادة االستر المتكونة فعليا 

exp

thé

n (ester) 0.67
r 67%

n (ester) 1
   

 ثابتة التوازن

 ن الماء يعتبر كمركب كيميائي مثله مثل باقي المكونات األخرى‘ف (aqueux)بما أن التفاعل ال يتم في وسط مائي 

 سترةخارج التفاعل أو ثابتة التفاعل لتفاعل األ
2

f
r,éq 2

f

(1 x )[ester].[]eau
Q K 4

[acide].[alcool] x


   

، وهي تتعلق  athermiqueتتعلق بالتراكيز األولية ، كما أنها التتعلق بدرجة الحرارة ألن التفاعل الحراري هذه القيمة ال  : ملحوظة 

 بالنسبة للكحوالت األولية 1بصفة عامة بصنف الكحول ، وهي تساوي تقريبا 

 

 تفاعل الحراري( ب
نظر ا)، لهاذا فإن مردود التفاعل اليتعلق بدرجة الحرارية ( رارية مع المحيط الخارجياليتبادل الطاقة الح)تفاعل األسترة بشكل عام الحرارري 

 (.المنحنيات أعاله

 

 تأثير الحفاز( 2.1

3CH من حمض االيثانويك  1moبين  ينننجز خليط -- COOH  1وmo  3من االيثانول 2CH CH OH  عند

 .المحلول األول ال نضيف له قطرات من حمض الكبريتيك، بينما (حمض الكبريتيك )، األول نضيف اليه كمية من الحفاز  نفس درجة الحرارة

 :فنحصل على المنحنيات التالية 

 

 نالحظ بأن مردود التفاعل لم يتغير ولم يتحسن ، فقط سرعة التفاعل --

 ازدادت مع استعمال الحفاز ، حمض الكبريتيك ، بصفة عامة

3Hيجب استعمال ايونات األوكسونيوم  O


 ن نفس النتيجة عند 

 تغيير درجة الحرارة 

HO يديمكن استعمال ايونات الهيدروكس:  ملحوظة --


 عوض ايونات األوكسونيوم 

 

 

 

 

 Hydrolyseتفاعل الحلمأة  ( 2

 الحلمأة تعريف تفاعل( 2.1
 استر والماء ، والذي ينتج عنه تكون حمض كربوكسيلي وكحول ، حسب المعادلة العامة بين تفاعل الحلمأة هو التفاعل الكيميائي الدي يتم

(2)
ester eau acide carboxylique alcool   

 

 

 

 

 

 

 مميزات تفاعل األسترة( 2.2
 بصفة عامة لتفاعل الحلمأة نفس مميزات تفاعل األسترة

 تفاعل محدود( أ
 مع المحيط الخارجي( الطاقة)تفاعل الحلمأة الحراري ، أي اليتبادل الحرارة 

 تفاعل بطئ ومحدود( ب

3من ايثانوات االثيل 1mo: بانجاز نفس الخليط من  نقوممختلفتين حرارة  تيد نفس درجعن 2 5CH COO C H  1وmo 
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chauffageين كل خليط باستعمال الجهاز التسخين باالرتداد من الماء ، ثم نقوم بتسخ à reflux  ن نظرا ألن التفاعل يستغرق مدة كبيرة

 وألن أغلب مكونات المجموعة تتطاير مما ينتج

 عنه ارتفاع في الضغط ، ولتفادي هذا نسمح

 تكثيفها بالتطاير إال أنه يتم للمركبات 

 وارجاعها الى الوسط التفاعلي بواسطة

 مبرد ، كما أننا نستعمل مسخن للحوجالت

 بدل موقد بنسن ألن المركبات

 العضوية سريعة االحتراق ن 

 ووتتشوه تحت تاثير التسخين

 مسخن الحوجالت)رتفع الم

 يمككننا من تفادي اشعال الحرائق

 لكي  ودرجة الحرارة يمكن التحكم فيها

 (.كثيرا ال ترتفع

 نقوم بانجاز تفاعلين عند درجتي حرارة   ملجوظة 

1t 100 C   2وt 20 C   فنالحظ بأن  ، 

، وهي نفس  0.67moم بل تتوقف عند ومحدود ألن كمية مادة االستر المتبقية ال تنعد( يستغرق بعض الساعات )تفاعل الحلمأة بطيء 

 .ما أن التسخين يرفع من سرعة التفاعل إال أنه اليغير من القيمة الحدية: (.انظر الشكل أعاله) القيمة الحدية التي ينتهي عندها تفاعل األسترة 

 استعمال الحفاز( 2.2

20لخليطين السابقين ، عند نفس درجة الحرارة نقوم بانجاز خليطين مشابهين ل C  ( حمض الكبريتيك)، ونضيف الى أحدهما حفازا ،

 .فنحصل على منحنيات شبيهة بالمنحنيات السابقة

 .ومنه نستنتج بأن الحفاز في هذه المرة كذلك يمكن من رفع سرعة التفاعل ، إال أنه اليغير من القيمة الحدية ، فهو عامل حركي

 

 التوازن الكيميائي( 1
دوث اآلخر ، السابقة نستنتج بأن تفاعل األسترة والحلمأة يتمان في نفس الظروف التجريبية ، وال يمكن انجاز أحدهما بدون حمن خالل الدراسة 

 ان توازن كيميائي ، نعبر عليه بالكتابة وكل منهما يحد من اآلخر ، فنقول بأنهما يكونفهما متزامنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرين تطبيقي( 5

تحتوي الفواكه على انواع كيميائية عضوية ذات نكهات متميزة تنتمي لمجموعة االسترات ،تستعمل هذه االسترات كنكهات 

 .ونظرا لقلة نسبها في الفواكه يتم اللجوء إلى تصنيعهافي الصناعة الغذائية، 

انطالقا من حمض االيثانويك Eلزمني لتكون إستر لتتبع التطور ا
3

CH COOHأول -1-والبروبان
3 2 2

CH CH CH OH 

tونضع عند اللحظة  7إلى  1نحضر سبعة دوارق مرقمة من  0  ، وعند درجة حرارة ثابته في كل دورق
1

n 1moL  

من حمض االيثانويك ،و
2

n 1moL نعاير تباعا على رأس كل ساعة الحمض المتبقي في .أول -1-من البروبان

 .المتكون Eالمجموعة الكيميائية مما يمكن من تتبع تطور كمية مادة االستر 

 تفاعل األسترة( 1

 .Eترة الحاصل ،سم االستر معادلة تفاعل األس‘ أكتب باستعمال الصيغ نصف المنشورة ( 1.1

 .أنشئ الجدول الوصفي لتفاعل األسترة( 2.1

 .1معايرة الحمض المتبقي في الدورق رقم ( 2

tعند اللحظة  1h وى الدورق في حوجلة معيارية،ثم نضيف إليه الماء المقطر المثلج للحصول على ،نسكب محت 

0
V 100 mL خليط  من(S.) نأخذ من(S ) حجما

1
V 5 mL  ونصبه في كأس لمعايرة الحمض المتبقي بواسطة

محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم  (aq) (aq)
Na HO

   تركيزه المولي
B

C 1.0 moL/ L . يكون حجم محلول

هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ هو 
B,E

V 28.4 mL . 
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0 1 2 3 4 5 6 t(h) 

 0 

 0,134 

 0,268 

 0,402 

 0,536 

 0,67 

x(moL) 

 .الحاصل أثناء المعايرةقاعدة -أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل حمض( 1.2

بين أن كمية مادة الحمض المتبقي في الدورق هي ( 2.2
a

n 0.568 moL . 

 .المتكون  Eاستنتج كمية مادة االستر ( 2.2

 .التطور الزمني لتفاعل األسترة( 2

 نت معايرة المحاليل الموجودة في الدوارق السبع من خط منحنى مك

 (.انظر الشكل جانبه)تطور تقدم التفاعل بداللة الزمن 

 سترة ،وأحسب قيمتهالتفاعل األ υأعط تعبير السرعة الحجمية ( 1.2

1بالوحدة  1
moL.L .h

   عندt 0  علما أن حجم المجموعة الكيميائية 

Vهو  132.7 mL . 

 أذكر عامال يمكن من الزيادة في السرعة الحجمية للتفاعل دون( 2.2

 .تغيير الحالة النهائية للمجموعة 

 .عين قيمة زمن نصف التفاعل( 2.2

 .مردود التفاعل rأحسب فيمة ( 1.2

 .المقرونة بتفاعل األسترة Kوازن أوجد قيمة ثابتة الت( 5.2

 .التحكم في الحالة النهائية للمجموعة الكيميائية( 1

nنضيف  1moL  من حمض االيثانويك إلى المجموعة الكيميائية الموجودة في حالة التوازن، فنحصل على حالة بدئية

 .جديدة

أحسب قيمة خارج التفاعل ( 1.1
r,i

Q  استنتج منحى تطور المجموعة الكيميائية.في الحالة البدئية الجديدة. 

تحقق أن قيمة ( 2.1
eq

x'  تقدم التفاعل في حالة التوازن الجديد هي
eq

x' 0.845 moL . 

 .علللتفا 'rاستنتج قيمة المردود الجديد ( 2.1

 
alcanesتاليكألانات وايكلتذكير األ( 6 et les alkyles 

 عدد ذرات الكربون اسم األلكيل صيغة األلكيل اسم األلكان لكانصيغة األ

4CH الميثان 
3CH  1 مثيل 

2 6C H يثاناال 
2 5C H  2 اثيل 

3 8C H انروبالب 
3 7C H  2 بروبيل 

4 10C H تانالبو 
4 9C H  1 بوتيل 

5 12C H البنتان 
5 11C H  5 بنتيل 

6 14C H الهكسان 
6 13C H  6 هكسيل 

nالصيغة العامة لأللكانات  -- 2n 2C H   معn 1  نمر من ألكان إلى ألكيل بكسر رابطة ،C H  في المنتصف بحيث التفقد والتكتسب

 كترونكل ذرة ال

 انت يمكن أن تكتب على شكل مختلف ، مثالصيغ األلك --

2االيثان   -- 6C H  3أو 3CH CH 

3البروبان   -- 8C H  3أو 2 3CH CH CH  

3البوتان   -- 2 2 3CH CH CH CH   


