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« فراتر از آلکانها »
هیدروکربن های سیر نشده :در مولکول برخی از هیدروکربن ها ،حداقل دو اتم کربن می توان یافت که به جای  5اتم ،تنها با  3یاا  5اتام دیرار
پیوند دارد .این نوع هیدروکبرن ها را سیر نشده می نامند ،زیرا ،در آن ها همه اتم های کربن با حداکثر ظرفیت خود که  5اسات ،باه  5اتام دیرار
متصل نشده اند.
دو خانواده مهم هیدروکربن های سیر نشده عبارتند از:
 -1آلکن ها:
اگر دو اتم کربن به وسیله پیوند دوگانه به هم متصل شوند ترکیب حاصل آلکن است.
ساده ترین آلکن اتن است) 5 5 ( .

فرمول عمومی آلکن ها به صورت

می باشد .یعنی دو هیدروژن از آلکان ها کم تر دارند.

5

 مثال :فرمول و نام آلکن هایی را که  3و  7اتم کربن دارند بنویسید.
 جواب:
 -2آلکین ها:
اگر دو اتم کربن به وسیله پیوند سه گانه به هم متصل شوند ،ترکیب حاصل آلکین است.
ساده ترین آلکین ،اتین است) 5 5 ( .

 نكته :از اتین که پیش تر استیلن نامیده می شد ،در جوشکاری و برشکاری استفاده می شود.
فرمول عمومی آلکین ها به صورت

5

5

یعنی  5هیدروژن از آلکان ها کم تر دارند.

 مثال :نام و فرمول آلکین هایی را که  3و  7اتم کربن دارند بنویسید.
 جواب:
واکنش پذیری شیمیایی هیدروکربن های سیر نشده خیلی بیش تر از واکنش پذیری آلکان ها است.
زیرا همه اتم های کربن سیر نشده آن ها تمایل دارند تا از حداکثر ظرفیت خود برای پیوند با اتم های دیرر استفاده کنند.
 مثال :با توجه به فرمول های ساختارهای داده شده پاسخ دهید.
ب) کدام ترکیبها سیرنشده هستند؟
آ) کدام ترکیب آلکن است؟ چرا؟

()3

()5

پ) کدام یک واکنشپذیری کمتری دارد؟ چرا؟

()1

 جواب:

« مولکول های سازنده دیگر »
همه مولکول های سازنده ،هیدروکربن نیستند .برخی از مولکول های سازنده ،ممکن است یک یا چند عنصر دیرر ،مانند اکسیژن ،نیتروژن ،کلار یاا
گوگرد نیز داشته باشند .بسیاری از این ترکیب ها را می توان به عنوان مشتق هیدروکربن ها در نظر گرفت .یعنی هیدروکربن هایی که یک یا چناد
اتم هیدروژن آن ها با عنصرهای دیرری جانشین شده است.
وارد کردن عنصرهای دیرری در ساختار هیدروکربن ها ،موجب می شود که واکنش پذیری شیمیایی مولکول ها به شدت تغییر کند.
فرآورده های پتروشیمیایي :موادی را که به وسیله صنایع شیمیایی از نفت یا گاز طبیعی ساخته می شوند فرآورده های پتروشیمیایی می نامند.
برخی از مواد پتروشیمیایی مانند پاک کننده ها ،حشره کش ها ،مواد دارویی و آرایشی به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند .اماا بایش تار
این مواد به عنوان ماده اولیه (با واسطه) در تولید ترکیب های دیرر به ویژه پالستیک ها به کار می روند.
از پالستیک ها برای تولید رنگ ،پارچه ،الستیک ،مواد عایق ،چسب ،مواد قالب گیری و مصالح ساختمانی استفاده می شود.
1

بیش از  3تمام الیاف و  %50الستیک جهان از مواد پتروشیمیایی ساخته می شود.
آلکن ها ،مولکول های سازنده مهم صنعتي:
آلکان ها ،به جز قابلیت سوختن واکنش پذیری کمی از خود نشان می دهند.
هیدروکربن های سیر نشده ،به ویژه آلکن ها ،مولکول های سازنده پراهمیتی به شمار می آیند .یکی از آلکن های مهم صنعتی اتن (اتیلن) است.
واکنش پذیری پیوند دوگانه در اتن بسیار زیاد است .از این رو به آسانی می توان اتن را به بسیاری از فرآورده های سودمند تبدیل کرد.
تهیه اتانول:
از واکنش آب با اتن ،اتانول یا اتیل الکل تشکیل می شود.

در این واکنش ،مولکول آب به اتم های کربن پیوند دوگانه ( Hبه یک کربن و  OHبه کربن دیرر) افزوده می شاود و ترکیاب سایر شاده ای را باه
وجود می آورد.
اتانول به مقدار زیاد به عنوان حالل در روغن های جال و عطرها ،در تهیه بسیاری از اسانس ها و مواد دارویی استفاده می شود.
تهیه پلي تن:
تعداد زیادی مولکول اتیلن (اتن) ،تحت فشار و گرما در مجاورت کاتالیزگر مناسب به یک دیرر متصل شده و زنجیرهای طویل پلیمر پلی تن یا پلای
اتیلن را تشکیل می دهد.

پلی تن در ساخت کیسه های پالستیکی و ورقه های بسته بندی استفاده می شود.
پلیمر (بسپار) :مولکولی بزرگ است که از به هم پیوستن  100تا چند هزار مولکول کوچک موسوم به مونوم یا تک پار به وجود می آید.
مونومر (تک پار) :اجزای سازنده پلیمرها به شمار می آید.
 مثال :ساختار زیر بسپاری به نام پلی کلرید وینیل ( )P.V.Cرا نشان مای دهاد.
واحدهای تکرارشونده را در ساختار این بسپار مشخص کنید.
 جواب:

