
 �ر��ل �و���ول

�ورت ط���� از ����ر �واد �دی و �ر�وھ�درات ھ� �و	�د ��  �ر��ل �و���ول .�� �ر��ب آ	� از ��واده ا	�ل ھ� ا�ت  ��

�و	�د )$��رھ�، �واد دارو��، )�رو���$�ن )'����، ا��رھ�ی %$ف �ش و �و��ل زا�ت را ��  �ر��ل �و���ول !ود. از ��ر�ردھ�ی

 .�وان �م �رد

 

 �ر��ل �و���ول :(�م ��ده (+�ر��

���$-�م ��ده (ا): Normal Butanol 

 �و���ول :(�م �.�ری (+�ر��

���$-�م �.�ری (ا): butanol 

 (methylethyl methane ) ، ���ل ا��ل ���ن(butyl hydride) �و��ل ھ�درا�د :���ر ا����

 Isobutanol 2-Butanol tert-Butanol Butyraldehyde Butyric acid Butylene :�واد �ر��ط

ده: )�رو!��� اراک �.��1 ھ�ی �و	�د�

 

�� ا	�ل وع اول �� �����ر  (biobutanol �3ھ� او��ت در �ورت �و	�د ��و	وژ�� ��و�و��ول) n-butanol �� �ر��ل �و���ول

ل ھ��� �� از ����ر ��وه ھ� �د�ت ��� از ا	�ل ھ�ی +و�ل (ا	� �ر��ل �و���ول .ا�ت C4H10O ا�م �ر�ن و +ر�ول !������ ۴

�ورت ط���� از ����ر �واد �دی و  �ر��ل �و���ول .�� آ�د) ا�ت �� ��ش از دو ا�م �ر�ن دارد و ���' در آب �6$ول ا�ت ��

 �ر�وھ�درات ھ� �و	�د �� !ود. از ا�ن ��ده در ����ری از �!ور ھ� �� .�ی ;�!� در �واد :ذا�� ا���8ده �� !ود. �!�ر�ن
��  �ر��ل �و���ول .( ،��ده وا�ط !������ ا�ت �و�ژه در �و	�د �و��ل ا���ت (�� ا��س ط���� و 6'ل�ر��ل �و���ول ��ر�رد

��ده وا�ط در �و	�د �واد �و��ل ا�ر�$�ت،  �ر��ل �و���ول :�6�ول )�رو!��� ا�ت �� از )رو)�$ن �د�ت �� آ�د. �وارد ��رف

د ا��$ن 3$��ول �وو�و��ل ا�ر، �و��ل ا���ت، دی �و��ل +��=ت، دی �و��ل �����ت و ���ر �و��ل ا��رھ� و ھ�;�ن �و��ل ا�رھ� ��
دی و �ری ا��$ن 3'��ول �وو�و��ل ا�ر و ���ر �و��ل ا�رھ�ی �!��� ا�ت. از ��ر�ردھ�ی د�-ر آن �و	�د )$��رھ�، �واد دارو��، 

را �� %وان ��ده ا+زود� در %طر  �ر��ل �و���ول .را �� �وان �م �رد)�رو���$�ن )'����، ا��رھ�ی %$ف �ش و �و��ل زا�ت 

د .��زی و �ز 6'ل در ا���راج رو:ن ھ�ی ��ص ا���8ده �� �

 

 :�واص ��ز��� و �������

Molecular formula C4H10O 

Molar mass 74.122 g/mol 

Appearance colourless liquid 

Density 0.8098 g/cm3 (20 C) 

Melting point -89.5 C ،184 K ،-129 F 

Boiling point 117.2 C ،390 K ،243 F 

Solubility in water 7.7 g/100 mL (20 C) 

Refrac3ve index (nD) 1.399 (20 C) 

Viscosity 3 cP (25 C) 

Dispole moment 1.52 D 

 

 :رو���ی �و��د

�ت از )رو)�$ن � n-butane �� �ر��ل �و���ول�د. از ھ�درو+ر��ل دار �ردن )رو)�$ن در 6@ور ����	�زر را در و	�د �� �

)��� رود�وم ھ�-ن �� �!��� ����	��ت و�$�ون ا�ت، �و��رآ	د�Aد �د�ت �� آ�د. از ھ�دروژ���ون �و��رآ	د�Aد ر��ل �و��ول �و	�د 
 .�� !ود

 

� :اط'%�ت ا��

ه و در �وارد �6د ��%ث �وزش �ر��، و ��ر�3 د�د �� 3ردد. �� ;!م ��%ث �6ر�� آن !د �ر��ل �و���ول در �ورت ���س



در.� ����  �٢٩وردن آن ��ب �3.� و %دم ���دل �� !ود. ر��ل �و��ول ا!���ل )ذ�ر �وده و ��$وط آن �� ھوا در ��ش از 
 .3راد �8.ر �� !ود

   

  

 

  




