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G İ R İ Ş 
   

 

Üzvi kimyanın bir elm kimi sürətli inkişafı fasiləsiz olaraq 
onun tədris metodlarının təkmilləşdirilməsini, bəzən də əsaslı 
dəyişdirilməsini tələb edir.  

Müəllif üzvi kimyadan laboratoriya işlərinin yerinə yetiril-
məsinə aid olan bu kitabı Azərbaycan universitetlərinin tələbə və 
müəllimlərinin Azərbaycan dilində yazılmış həmin vəsaitə olan ehti-
yaclarını nəzərə alaraq hazırlamışdır. Kitab iki bölmədən ibarətdir. 
Birinci bölmədə laboratoriyada işləmək qaydaları, kimyəvi reaktivlər 
və cihazlarla rəftar etmək qaydaları, təhlükəsizlik tədbirləri, bədbəxt 
hadisə baş verdikdə ilk tibbi yardım göstərilməsi qaydaları, maddə-
lərin təmizlənmə üsulları, onların qurudulması, süzülməsi, fiziki 
sabitlərinin təyini üsulları geniş izah edilir.  

İkinci hissədə proqrama uyğun seçilmiş üzvi maddələrin 
sintezi və xassələrinin öyrənilməsinə aid laboratoriya işlərinin yerinə 
yetirilməsi metodikası verilir. 

Ümumiyyətlə, 27 laboratoriya işinin yerinə yetirilməsi şərh 
olunur. Həmin hissədə hər bir laboratoriya işinə aid geniş nəzəri 
material müasir səviyyədə izah edilir. 

Kitabda həmçinin hər bölməni əhatə edən test tapşırıqları ve-
rilmişdir. Bundan məqsəd tələbələri test imtahanlarına hazırlamaqdır.  

Kitabın axırında test tapşırıqlarının düzgün cavabları, labo-
ratoriya işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə olunan bəzi üzvi və 
qeyri-üzvi maddələrin fiziki xassələrini göstərən cədvəllər və kitabın 
yazılmasında istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı verilir.  

Hər bir laboratoriya işini yerinə yetirmək üçün tələbə o işə aid 
nəzəri materialı öyrənərək kollokvium verməli və işin gedişini 
öyrəndikdən sonra işə buraxılmalıdır. 

Tələbə işi müstəqil yerinə yetirməli, bu zaman təcrübəni 
apardığı qurğunun şəklini çəkməli, işin gedişini, təcrübə zamanı baş 
verən dəyişiklikləri laboratoriya jurnalında qeyd etməli və hesabatı 
müəllimə təqdim etməlidir.    

Müəllif kitaba rəy vermiş BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının 
professoru, k.e.d. V.M. İsmayılova, AzMİU-nun Kimya kafedrasının 
dosenti k.e.n. B.M.Məmmədovaya və kitabın redaktorluğunu 
öhdəsinə götürmüş BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının professoru 
k.e.d. M.Ə.Allahverdiyevə öz təşəkkürünü bildirir. Müəllif, həmçi-
nin, kitab haqqında rəy və təkliflərini göndərən oxuculara əvvəlcədən 
dərin minnətdarlıq edir.  

Salman Novruzov 
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I  B Ö L M Ə 

 

LABORATORİYADA İŞLƏMƏK QAYDALARI 

 

Kimyaya aid laboratoriya məşğələləri məşğələyə nəzarət 

edən müəllimdən və təcrübələri icra edən tələbələrdən son 

dərəcə diqqətli olmağı tələb edir. Heç bir laboratoriya işinə və 

təcrübəyə etinasız yanaşmaq olmaz. Uzun illərin təcrübəsi gös-

tərir ki, mahiyyət etibarı ilə qorxulu olan təcrübələrin yerinə 

yetirilməsində ümumi qaydalara əməl etdikdə və ehtiyatlı ol-

duqda, o təcrübələr heç bir mənfi nəticə vermədən başa çat-

dırıla bilər, sadə və qorxusuz təcrübələri yerinə yetirərkən işə 

laqeyd və ehtiyatsız yanaşdıqda isə bədbəxt hadisələr baş verə 

bilər.  

Hər bir tələbə yadda saxlamalıdır ki, kimya laboratori-

yasında işlərkən o, diqqətli və səliqəli, ehtiyatlı və məsuliyyətli 

olmalıdır. Son dərəcə sadə görünən qaydalara belə etinasız 

yanaşmaq olmaz.  

İşə başlamadan əvvəl xüsusi göstərişlərin köməyi ilə 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarını hərtərəfli mənimsəmək və 

onlara əməl etmək lazımdır. Təbiidir ki, kimya laboratoriya-

sında çalışan hər bir kəs, bu qaydalara tədricən vərdiş edir. İş 

vərdişi olmadıqda xüsusi ilə ehtiyatlı olmaq və həmin qaydaları 

yenidən oxuyub yada salmaq lazımdır. Ağ fosfor, natrium, ka-

lium metalları, civə və s. kimi maddələrlə rəftar etdikdə xüsu-

silə diqqətli olmaq tələb olunur. 

Reaksiya başladıqda maddələrin ətrafa sıçrama ehtimalı 

olan təcrübələri apardıqda xüsusilə ehtiyatlı olmalı və xüsusi 

mühafizə ekranlarından istifadə edilməlidir. 

Məlumdur ki, metan-oksigen, xlor-hidrogen, asetilen-

hava, etilen-hava qarışıqları partlayıcı qarışıqlardır. Odur ki, bu 

qarışıqlarla təcrübə aparan zaman ehtiyatlı olmalı və qalın 

divarlı qablardan, müvafiq qoruyuculardan istifadə edilməlidir. 
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Laboratoriyada asetilen-hava və ya etilen-hava qarışığını 

hər hansı məqsəd üçün partlatmaq qəti qadağandır. Ümumiy-

yətlə, asetileni və etileni qazometrə toplamaq və saxlamaq 

olmaz. 

Hidrogenlə də işlədikdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. 

Həcmi böyük olan qablarda hidrogeni qızdırmaq və yandırmaq 

olmaz. Hidrogenlə təcrübə aparan zaman əvvəlcə onun təmiz-

liyini yoxlamaq lazımdır. Bu məqsədlə kiçik sınaq şüşəsinə 

azca hidrogen toplayıb ona yanar çöp yaxınlaşdırmaq lazımdır. 

Kiçik partlayış səsinin eşidilməsi onun təmiz olmadağını 

göstərir.  

Qaz balonları ilə işləmək də xüsusi qaydalara əməl et-

məyi tələb edir. Məlumdur ki, qazlar (hidrogn, oksigen, azot, 

propan və s.) balonlarda yüksək təzyiq (200 atm-ə qədər) 

altında saxlanılır. Ona görə də balonları yıxılmaqdan, zərbədən, 

kəskin silkələnmədən qorumaq lazımdır. Onlar iş stoluna və ya 

divara bərkidilməlidirlər. Balonları istidə (qızdırıcı aparatların 

yanında, günəş altında) saxlamaq olmaz. Balonları bir yerdən 

başqa yerə apardıqda xüsusi arabacıqlardan istifadə etmək 

lazımdır. Balondan istifadə etdikdə onun əsas ventilini tədricən 

açmaq, çıxan qazı tənzimləmək üçün reduktordan istifadə et-

mək lazımdır. Balondan hər hansı sistemə  gedən qaz axınının 

sürəti, qaz balonla sistem arasında yerləşdirilən yuyucu və 

quruducu aparatlardan keçən zaman çıxan qaz qabarcıqlarının 

sayına görə tənzim olunur.  

İş prosesində hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verdikdə 

dərhal müəllimə müraciət etməli və irəlidə şərh edilmiş ilk 

tibbi yardım qaydalarına əməl edilməlidir (səh.13).  

Nazik divarlı şüşə qablarla ehtiyatla davranmaq lazımdır. 

Onları qızdırdıqdan sonra soyuq əşya üzərinə qoymaq olmaz. 

Şüşə qablara bərk maddə parçaları salarkən onu qabın divarı ilə 

sürüşdürmək lazımdır. Əks halda qab sına bilər.  
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Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər hansı qabda maddəni 

qızdırdıqda temperaturu tədricən deyil, sürətlə artırdıqda və 

qabın üzərinə əyilib baxdıqda bədbəxt hadisələr baş verə bilər.  

Yuxarıda deyilənlərlə əlaqədar olaraq kimya laboratori-

yasında işləyən zaman aşağıdakı əsas qaydaları bilmək lazım-

dır. 

1. Laboratoriya məşğələsinə gələn zaman ilk növbədə 

mühazirə qeydləri, dərsliklər və metodik göstərişlər üzrə məş-

ğələnin mövzusu ilə tanış olmalı.  

2. İşə başlamazdan əvvəl təcrübənin gedişini oxumalı, 

lazım olan nə varsa hamısını hazırlamalı, aydın olmayan mə-

sələləri müəllimlə birlikdə aydınlaşdırmalı, sonra isə işə 

başlamalı. 

3. Dərs vəsaitindəki və xüsusi instruksiyalardakı təhlü-

kəsizlik texnikası qaydalarına əməl etməli. 

4. İş yerini səliqəli və təmiz saxlamalı, onu lazım ol-

mayan şeylərlə doldurmamalı, işdən getməzdən qabaq iş yerini 

səliqəyə salmalı, suyu və qazı bağlamalı, sorucu şkafı, işığı və 

qızdırıcı cihazları söndürməli. 

5. İşlədəcəyin reaktivin etiketini oxuyub götürməli və 

istifadə etdikdən sonra öz yerinə qoymalı.  

6. Reaktiv olan qabları ağzı bağlı saxlamalı, ağzını ancaq 

istifadə edən zaman açmalı və bağladıqda tıxacları dəyişik 

salmamalı. 

7. Ümumi istifadə edilən reaktivi öz iş yerinə aparma-

malı. 

8. Quru reaktivləri təmiz şpatellər, xüsusi kimyəvi 

qaşıqlar və ya təmiz sınaq şüşələri vasitəsilə götürməli. 

9. İş zamanı işlətdiyiniz reaktivlərin artığını həmin 

reaktivləri götürdüyünüz qablara tökməməli. 

10. Gümüş, civə, brom və yod birləçmələrinin artığını 

sorucu şkafda olan xüsusi bankalara tökməli. 

11. Dərs vəsaitində nəzərdə tutulmayan təcrübələri 

müəllimin icazəsi olmadan aparmamalı. 



7 

 

12. Turşu və qələvilərlə xüsusi örtüklü stollarda işləməli. 

13. Laboratoriyada siqaret çəkməməli və ərzaq məhsul-

larından istifadə etməməli. 

14. Zəhərli maddələrlə aparılan təcrübələri sorucu şkafda 

aparmalı. 

15. Kimyəvi qablar və reaktivlərlə səliqəli və ehtiyatlı 

davranmalı. 

 

                     TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ 
 

Hər hansı laboratoriya işini yerinə yetirərkən bədbəxt 

hadisələrə yol verməmək üçün  aşağıda göstərilən təhlükəsizlik 

texnikası qaydalarına əməl etmək lazımdır: 

1. Zəhərli, pis iyli maddələrlə işləyən zaman və eləcə də 

turşuları və turş məhlulları buxarlandırdıqda təcrübələri sorucu 

şkafda aparmalı. 

2. Asan alışan və asan uçucu maddələrin iştirakı ilə 

aparılan təcrübələri alovdan və qızdırıcı cihazlardan uzaqda 

aparmalı. 

3. Natrium metalı və digər qələvi metallarla işləyən 

zaman onları sudan qorumalı. Qələvi metalları neft altında 

saxlamalı. Onların lazım olmayan qırıntılarını laboranta təhvil 

verməli. 

4. Sınaq şüşəsində hər hansı maddəni qızdıran zaman onu  

ştativə elə bərkitməli ki, ağzı özünüzdən və yoldaşınızdan əks 

tərəfə olsun. 

5. Qızdırılan və əridilən maddələr üzərinə üzü aşağı 

əyilməməli.  

6. Heç bir maddəni üzərinə əyilməklə iyləməməli. Bu 

məqsədlə ondan ayrılan qazı və ya onun buxarlarını əlin yüngül 

hərəkəti ilə buruna tərəf yönəltməli. 

7. Laboratoriyada istifadə olunan maddələrin 3/4 hissəsi 

zəhərli olduğu üçün onlarla ehtiyatla davranmalı. 
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8. Bərk qələvilərlə işləyən zaman (onları həvəngdə əzdik-

də, qarışıq hazırladıqda) qoruyucu eynəklərdən istifadə etməli. 

Quru qələvini ancaq maşa və ya pinsetlə götürməli. 

9. Qatı turşuları (xüsusilə sulfat turşusunu) durulaşdıran 

zaman suyu turşuya deyil, turşunu az-az suya əlavə edib, 

ehtiyatla qarışdırmalı. 

 

 

KİMYƏVİ REAKTİVLƏR VƏ ONLARLA RƏFTAR 

ETMƏK QAYDALARI 

 

Hər hansı kimya təcrübəsini yerinə yetirmək üçün bu və 

ya digər kimyəvi reaktivlərdən istifadə etmək lazım gəlir. 

Reaktivlərlə rəftar etmək, onlarla işləmək onların xassələrini 

bilməyi və müəyyən qaydalara əməl etməyi tələb edir. 

Kimya laboratoriyalarında maye reaktivlər ancaq şüşə 

qablarda, bərk maddələr isə ya şüşə qablarda, ya da polietilen 

kisələrdə saxlanmalıdır. Maddənin adı və ya formulu yazıl-

mayan qablardakı reaktivlərdən istifadə etmək olmaz. Reak-

tivləri saxladıqda və ya onları bir yerdən başqa yerə daşıdıqda 

onların xassələrini nəzərə almaq lazımdır. Asan uçucu və 

zəhərli mayelər, habelə onların sulu məhlulları ağzı yaxşı 

bağlanan qablarda, hiqroskopik bərk maddələr isə hermetik 

qablarda saxlanmalıdır. Flüorid turşusunu və qüvvətli qələviləri 

şüşə qablarda uzun müddət saxlamaq olmaz. Belə maddələri 

polietilendən və ya digər inert materiallardan hazırlanmış qab-

larda saxlamaq lazımdır. Hər hansı kimyəvi reaktivlə işləyən 

zaman onun çirklənməsinə yol vermək olmaz. Reaktivlərin 

saflığını “saf”, “kimyəvi saf”, “analiz üçün saf”, “xüsusi saf”, 

“texniki saf” və s. kimi sözlərlə ifadə edirlər. Reaktivdən istifa-

də edən zaman onun saflığını işin xarakterinə müvafiq olaraq 

seçmək lazımdır. Məsələn, çox qiymətli və saf reaktivləri qaz 

almaq üçün istifadə etmək münasib deyil. Çünki çox hallarda 

aşqarlar əsas reaksiyanın getməsində iştirak etmir, yəni alınan 
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qazı çirkləndirmir. Bu səbəbdən də qazı “texniki saf” reaktiv-

lərdən almaq daha sərfəlidir. “Xrom qarışığı” hazırlamaq üçün 

də çox təmiz sulfat turşusundan və kalium-bixromatdan istifadə 

etməyə ehtiyac yoxdur. “Texniki saf” reaktivlərdən hazırlanmış 

“xrom qarışığı” da istənilən çirkli qabı yaxşı təmizləyir. 

Quru reaktivləri metal qaşıq və ya şpatellərin köməyilə 

götürmək olmaz. Bu məqsədlə, yuxarıda deyildiyi kimi, çini-

dən hazırlanmış qaşıq və ya şpatellərdən istifadə etmək lazım-

dır. Reaktivlərlə işləyən zaman təsadüfən stol üzərinə tökülmüş 

reaktivi öz qabına yığmaq olmaz. Əks halda qabdakı işçi 

reaktiv çirklənə bilər. 

Maddələri tərəzidə çəkən zaman onların xassələrini, aqre-

qat hallarını və s. nəzərə almaq vacib məsələdir. Quru reak-

tivləri təmiz və quru bükslərdə, çinidən hazırlanmış nimçələrdə 

və ya saat şüşələrində çəkmək lazımdır. Bu ləvazimatlar 

olmadıqda ağ kağız parçasından da istifadə etmək olar. Ancaq 

yadda saxlamaq lazımdır ki, kağız reduksiyaedici xassəyə 

malikdir. Ona görə də, kalium-permanqanat KMnO4 bertole 

duzu KClO3 gümüş-nitrat AgNO3 və s. kimi maddələrə kağızla 

toxunduqda onlar parçalana bilər (parçalanma çox hallarda 

partlayışla gedir). 

Təcrübə aparmaq üçün reaktivlərin miqdarını işin gedi-

şində göstərilən qədər, miqdarı göstərilmədikdə isə mümkün 

qədər az götürmək lazımdır.  

Hiqroskopik və havada parçalana bilən maddələri xüsusi 

bükslərdə və ya enliboğaz qablarda çəkmək lazımdır.  

Kimyəvi cəhətdən fəal olan maddələrlə (ağ fosfor, 

natrium və başqa qələvi metallar, onların peroksidləri, xlorat və 

perxlorat turşularının duzları və s.) işlədikdə xüsusilə ehtiyatlı 

olmaq tələb olunur. Ağ fosfor çox zəhərlidir, havada alovlanır, 

onu su altında saxlamaq lazımdır.  Ağ fosforu əllə götürmək 

təhlükəlidir.  
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Natrium metalını sudan qorumaq lazımdır. O, su ilə 

partlayışla reaksiyaya girir. Onu susuzlaşdırılmış ağ neft və ya 

yağ altında saxlamaq və kəsmək lazımdır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, KClO3, KMnO4 və qələvi 

metalların peroksidləri və s. kömürlə, kükürdlə, fosforla və 

bəzi üzvü maddələrlə partlayıcı qarışıqlar əmələ gətirirlər.  

Qatı turşu və qələvi məhlulları partlayıcı olmasalar da, 

onlarla da etinasız rəftar etmək olmaz. Belə məhlullar ələ, üzə, 

dəriyə, paltara və s. düşdükdə aşındırıcı və dağıdıcı təsir 

göstərir. Qatı turşu və qələvi məhlulunu pipetə ağızla sormaq 

olmaz. Bu məqsədlə pipetin ucuna rezin boru taxılır və ona da 

rezin armudcuq birləşdirilir (şəkil 1). 

 

 
 

Şəkil 1. Pipetlər. 
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Bərk qələviləri xırdaladıqda və ya əzdikdə qoruyucu 

eynəklərdən və rezin əlcəklərdən istifadı etmək lazımdır. 

Civə ilə işladikdə çox ehtiyatlı olmalı, bütün müvafiq 

təhlükəsizlik texnikası tədbirlərinə əməl olunmalıdır. Civə 

buxarları çox zəhərlidir. Civə yavaş-yavaş buxarlanır. Onun 

buxarlarının cuzi miqdarı olan havada uzun müddət nəfəs 

aldıqda ağır xəstəliklər baş verir. Civə damlaları kiçik olduqca 

onun buxarlanması da sürətlənir.  Ona görə də  dağılmış  civəni 

 

 
 

 

Şəkil 2. Ölçülü kolbalar, silindirlər və pipetlər. 
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çox diqqətlə toplamaq, damcıların döşəmənin və stolun yarıq-

larına dolmasına yol verməmək lazımdır. Civə damcılarını qatı 

nitrat turşusuna batırılmış mis tənəkənin köməyi ilə toplamaq, 

sonra isə civə dağılan yerə narın kükürd tozu səpmək lazımdır. 

Unutmaq olmaz ki, civənin duzları da (xüsusi ilə 2-valentli civə 

duzları) zəhərli maddələrdir.  

Kimya laboratoriyalarında üzvi həlledicilərsiz keçinmək 

olmur. Onların çoxu asan uçucu və asan alışan maddələrdir. 

Karbon-sulfid, benzol, toluol və bu kimi həlledicilər isə çox 

zəhərlidirlər. Asan alışan maddələrlə alovun və qızdırıcı cihaz-

ların yaxınlığında işləmək təhlükəlidir.  Fenol və digər zəhərli 

üzvi birləşmələrlə olan laboratoriya işlərini sorucu şkafda 

aparmaq, qabdan fenol götürdükdə qoruyucu eynəkdən istifadə 

etmək lazımdır.  

Heç bir reaktivə əl ilə toxunmaq olmaz. Bərk maddələri 

yuxarıda deyildiyi kimi, qaşıq və ya şpatellə, mayeləri isə ölçü-

lü silindr və ya pipetlə götürmək lazımdır (şəkil 2). 

 

 

BƏDBƏXT HADİSƏ BAŞ VERDİKDƏ GÖSTƏRİLƏN 

İLK TİBBİ YARDIM 

 

1. Dəriyə (ələ, üzə) qatı turşu (H2SO4, HNO3 və s. ) 

düşdükdə, turşu düşən yeri çoxlu su ilə yumalı, sonra isə 

tanninin spirtdəki məhlulu ilə və ya 3%-li  KMnO4 məhlulu ilə 

isladılmış pambıq qoyub bağlamalı.  

2. Dəriyə qələvi məhlulu töküldükdə həmin hissəni sü-

rüşkənlik qurtarana qədər su ilə yumalı, sonra isə tanninin 

spirtdəki məhlulu və ya 3%-li KMnO4 məhlulu ilə islanmış 

pambıq qoyub bağlamalı.  

3. Gözə turşu və ya qələvi düşdükdə, gözü otaq tempe-

raturunda olan su ilə çoxlu yumalı və dərhal həkimə müraciət 

etməli.  
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4. Dəri isti şeylərlə (metalla, şüşə ilə və s.) yandıqda 

yanan yerə tanninin spirtdəki məhlulu və ya 3%-li KMnO4 

məhlulu ilə islanmış pambıq qoyub  bağlamalı. 

5. Bədənin hər hansı hissəsini fosforun təsirindən yan-

dırdıqda, həmin yerdən fosforun qalığını təmizləməli, oraya 

2%-li mis 2-sulfat CuSO4 məhlulu ilə islanmış pambıq qoyub 

bağlamalı və həkimə müraciət etməli. 

6. Xlor, brom, hidrogen-sulfid və dəm qazı ilə zəhər-

lənərkən, zərər çəkəni təmiz havaya çıxarmalı və tez həkimə 

müraciət etməli. 

7. Arsen və civə birləşmələri və eləcə də sianid duzları ilə 

zəhərləndikdə dərhal həkimə müraciət etməli. 

8. Dəriyə (ələ, üzə) brom töküldükdə etil spirti ilə çoxlu 

yumalı və həkimə müraciət etməli. 

 

 

LABORATORİYA İŞLƏRİNİN TƏRTİB OLUNMASI 

 

Bəzi təcrübələrdən başqa, bütün laboratoriya işlərini hər 

bir tələbə ayrılıqda yerinə yetirməlidir. 

İş yerinə yetirilib qurtarandan sonra nəticələr və bütün 

müşahidələr dərhal xüsusi laboratoriya dəftərində-jurnalda 

qeyd edilməlidir. Jurnalda aparılan qeydlər səliqəli və bir-

birindən aralı intervalda yazılmalı, səhifəsinin sağ kənarında 

qırmızı xətlə ayrılan sahə saxlanmalıdır.  

Aparılan təcrübələr haqqındakı qeydlər aşağıdakı 

ardıcıllıqla yazılmalıdır: 

1. İşin icra tarixi; 

2. İşin nömrəsi və adı; 

3. Təcrübənin nömrəsi və adı; 

4. İşin gedişi. İşin gedişində təcrübənin aparıldığı şərait, 

prosesin keyfiyyət əlamətləri (çöküntü və qaz ayrılması, rəng 

dəyişməsi, çöküntünün həll olması, istilik effektinin baş ver-

məsi və s.) izah edilməlidir. 
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5. Şəkil və ya istifadə olunan cihazın sxemi; 

6. Reaksiyaların tənlikləri; 

7. Reaksiya tənliklərinə əsasən işin nəticələrinin riyazi 

hesabatı; 

8. Nəticələr. 

 

Yaxşı olar ki, hər bir laboratoriya işi yeni səhifədə 

yazılsın. 

Laboratoriya jurnalının üz qabığında tələbə soyadını, 

adını və atasının adını, fakültəsini, kursunu və qrupunu göstər-

məlidir. 

 

 

SÜZGƏCLƏR VƏ SÜZMƏK QAYDALARI 
 

Hər hansı mayedə kiçik bərk maddə hissəcikləri olduqda 

maye bulanlıq olur. Həmin hissəcikləri mayedən ayırmaq üçün 

onu süzmək lazımdır. Bu məqsədlə süzgəclərdən istifadə edilir. 

Süzgəclər elə məsaməli materialdan hazırlanır ki, kiçik bərk 

maddə hissəcikləri həmin məsamələrdən keçməyərək süzgəcdə 

qalır, maye isə həmin məsamələrdən keçərək xüsusi qaba 

toplanır. 

Süzgəc kimi pambıqdan, şüşə pambıqdan, süzgəc kağı-

zından, bir çox hallarda kvars qumundan, gildən hazırlanmış 

kiçik deşikləri olan qıflardan, son zamanlar isə plastikalardan – 

polivinilxlorid və polietilen kimi maddələrdən istifadə edilir. 

Laboratoriyalarda süzgəclər ən çox süzgəc kağızından hazır-

lanır. Süzgəcləri adi və qırışlı hazırlamaq olar. Adi süzgəci 

hazırlamaq üçün kağızdan süzüləcək mayenin miqdarına və 

qıfın ölçüsünə münasib kvadratşəkilli vərəq kəsilir. Kvadrat 

yarısından qatlanır və ikiqat vərəq düz yarısından bir daha 

qatlanır. Beləliklə, kağız dördqat olur (şəkil 3, qatlanma yerləri 

qırıq xətlərlə göstərilmişdir). 
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Kolbalar 

 

 
 

Şəkil 3. Adi süzgəc 

 

Dördqat alınan kiçik kvadratın kənarları dəyirmi kəsilir. 

Sonra kağızın bir qatı bir tərəfə, üç qatı isə başqa tərəfə ayrılır. 

Alınan kağız qıf (süzgəc) qıfın içərisinə qoyulur. Süzgəcin 

kənarları qıfın kənarlarından 3-5 mm aşağı olmalıdır. Süzgəcin 

qıfa yapışıb qalması üçün onu distillə suyu ilə islatmaq 

lazımdır. Süzməni sürətləndirmək məqsədi ilə süzgəci çox vaxt 

qırışlı hazırlayırlar. Qırışlı süzgəc hazırlamaq üçün, adi süzgəc 

hazırladıqda olduğu kimi kvadratşəkilli süzgəc kağız dörtqat 

qatlanır. Yenə də kağızın kənarları iki bucaq arasında dəyirmi 

kəsilir. Sonra kağızın bir qatı açılır və alınan ikiqat yarım-

dairəvi kağız stol üzərinə qoyulur. O, yelpik hazırlandıqda 

olduğu kimi bir dəfə irəli, bir dəfə geriyə olmaqla təkrar-təkrar 

qatlanır. Cəmi 16 dilim alınanda kağızın qatı açılır və alınan 

qırışlı süzgəc qıfa qoyulur. Qırışlı süzgəcin də kənarları qıfın 

kənarlarından 3-5 mm aşağı durmalıdır (şəkil 4). 
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Şəkil 4. Qırışlı süzgəc 

 

Süzmək üçün hazırlanmış süzgəc qıfa yerləşdirildikdən 

sonra qıf ştativin halqasından elə asılır ki, onun ucu qəbuledici 

stəkanın divarına toxunur. Şəkildə göstərildiyi kimi (şəkil 5) 

şüşə çubuğun köməyi ilə süzgəcə əvvəlcə maye tam axıdılır. 

(maye süzgəcin mərkəzinə deyil, onun divarına axıdılır). Maye 

tam axıdıldıqdan sonra kristallar ucuna kiçik rezin boru 

geydirilmiş şüşə çubuğun köməyi ilə süzgəcə keçirilir. 

 

 
 

Şəkil 5. Mayenin süzülməsi 
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Kristalların təmiz olması üçün çökküntü distillə suyu ilə 

bir neçə dəfə yuyulur. Bunun üçün xüsusi yuma qablarından 

istifadə edilir (şəkil 6). 

 

 
 

Şəkil 6. Yuma qabları 

 

Qabın qısa borusundan üfürməklə lazım olan miqdar su 

uzun borudan süzgəcdə olan çöküntü üzərinə axıdılır. Təmiz 

çöküntü müvafiq üsullarla qurudulur və çəkilir. 

Özlülüyü çox olan və ya soyuduqda çöküntü verən 

mayeləri isti halda süzmək daha əlverişlidir. Belə hallarda 

süzgəc-qıfı xaricdən qızdırılır. Belə qıfların qızdırıcı vasitələri, 

yaxud qaynar su və ya buxar buraxmaq üçün köynəkləri olur. 

(şəkil 7). 

Süzməni daha da sürətləndirmək üçün prosesi aşağı 

təzyiqdə aparırlar. Bu məqsədlə qəbuledici qabda su, yaxud 

yağ nasosunun köməyi ilə aşağı təzyiq yaradılır. Ona görə də 

atmosfer havasının təzyiqi altında maye süzgəcdən sürətlə axır. 
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Şəkil 7. Köynəkli qıf 

 

Qabda təzyiq kiçik olduqca süzmə prosesi sürətlənir.  

Aşağı təzyiqdə süzmək üçün Buxner qıfından (Buxner 

qıfı gildən hazırlanmış çox kiçik deşikləri olan qıfdır), Bunzen 

şüşəsindən və qoruyucudan ibarət olan qurğu yığılır (şəkil 8). 

Qurğu su nasosuna birləşdirilir.  

 

 
 

            
 

Şəkil 8. 1- Buxner qıfı; 2- Bunzen şüşəsi, 3-qoruyucu. 

 

Qoruyucu, suyun su nasosundan filtrata qarışmasının 

qarşısını alır. Ona görə də qoruyucu şüşə, nasosla Bunzen 

şüşəsi arasında yerləşdirilir. Mayeni süzmək üçün Buxner 

qıfının dibinə iki adi süzgəc qoyulur. Alt süzgəcin ölçüsü qıfın 

dibinin ölçüsü qədər, üst süzgəcin ölçüsü isə 0,5 sm artıq olur. 
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Süzgəclərin qıfın dibinə yaxşı yapışması üçün onlar distillə 

suyu ilə isladılır.  

Süzüləcək maye qıfa töküldükdən sonra nasos işə salınır. 

Maye tam süzüldükdən sonra qıfda toplanan kristallar üzərinə 

distillə suyu əlavə edilməklə 1-2 dəfə yuyulur və qurudulur.  

Alınan kristalların daha təmiz olması üçün onu süzməkdən 

qabaq dekantasiya edirlər. Dekantasiya prosesi aşağıdakı kimi 

aparılır: çöküntü tamamilə qabın dibinə çatdıqdan sonra 

üstündəki maye təbəqəsi süzgəc üzərinə axıdılır. Çöküntünün 

üzərinə yenidən distillə suyu əlavə edilir və möhkəm çalxa-

lanır. Çöküntü dibə çatdıqdan sonra maye təbəqə yenə də süz-

gəc üzərinə axıdılır. Bu proses azı 3-4 dəfə təkrar edilir və 

nəhayət qabın dibindəki kristallar süzgəcə keçirilir. Üzərinə 

distillə suyu əlavə edilməklə yuyulur və qurudulur. 

 

 

MADDƏLƏRİN QURUDULMASI 

 

Əksər kimyəvi reaksiyalar məhlulllarda aparıldığı üçün 

alınan maddələrin tərkibində az da olsa həlledici (su, üzvi 

həlledicilər) qalmış olur ki, o da maddənin təmizlik dərəcəsini 

azaldır. Ona görə də ən mühüm laboratoriya əməliyyatlarından 

biri maddələrin qurudulmasıdır. 

Maddələri fiziki və kimyəvi üsullarla qurutmaq olar. 

Fiziki üsullarla maddələri qurutmaq üçün maddəyə qız-

dırılmış quru hava buraxmaq, onu vakuumda qızdırmaq, don-

durmaq, fraksiyalı distillə etmək, ondakı azeotrop qarışığı qov-

maq, həlledicini adsorbsiya etmək və s. kimi proseslərdən 

istifadə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fiziki qurutma proseslərində 

maddə və qalıq həlledici kimyəvi təsirə məruz qalmır. 

Maddələri kimyəvi üsulla qurutmaq üçün: a) su ilə hidrat 

əmələ gətirən maddələrdən (sulfat turşusu, közərdilmiş kalsium- 

-xlorid, natrium-sulfat, maqnezium-sulfat, maqnezium-xlorid 
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və s.) və  b) su ilə asanlıqla reaksiyaya girərək birləşmə əmələ 

gətirən maddələrdən (fosfat anhidridi, kalsium-oksid, kalsium, 

natrium və maqnezium metalları, kalsium-karbid və s.) istifadə 

edilir.  

 

FİZİKİ QURUTMA ÜSULLARI 

 

Fiziki qurutma üsullarının keyfiyyəti (effekti) bir sıra 

amillərədn asılıdır: 

1. Qurudulan maddənin təbiətindən; 

2. Maddənin aqreqat halı, xırdalanma dərəcəsi və 

təbəqənin qalınlığından; 

3. Nəmin miqdarından 

4. Qurutma temperaturundan (qurutma temperaturu quru-

dulan maddənin xassəsi nəzərə alınmaqla seçilməlidir); 

5. Maddədən sorulan və ya maddəyə buraxılan hava axı-

nının sürətindən; 

Ən sadə üsullardan biri hiqroskopik olmayan maddələr 

içərisindən hava sormaqla qurutmaqdır. Bu proses xüsusi qur-

ğuda (şəkil 9) aparılır. Havanı sormaq üçün su, yaxud yağ 

nasoslarından istifadə edilir. Maddənin tozdan və atmosfer nə-

mindən çirklənməsinin qarşısını almaq üçün qıfın ağzını süz-

gəc kağızı, yaxud saat şüşəsi ilə örtmək lazımdır.  

 

 
 

Şəkil 9. Vakuum quruducu 
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Bərk maddələri qurutmaq üçün vakuum-eksikatorlardan da 

(şəkil 10) istifadə etmək olar. 

 

 
 

Şəkil 10. Vakuum-eksikatorlar 

 

Bəzi hallarda bərk maddəni qurutmaq üçün onun içərisin-

dən qurudulmuş isti hava buraxılır. Havanın tempertauru mad-

dənin xassəsindən asılı olaraq seçilir. Bu yolla maddəni qurut-

maq üçün, o xırdalanır və müvafiq boruya doldurulur, sonra 

borunun bir ucundan isti hava buraxılır. 

 
 

Şəkil 11. Quruducu “tapança” 
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Az miqdarda olan bərk maddələri qurutmaq üçün vakuum-

qızdırıcılardan istifadə edilir. Qurğu quruducu “tapanşa” adla-

nır (şəkil 11). 

“Tapançada” maddəni qurutmaq üçün o, kiçik boruya yer-

ləşdirilir və kolbadakı (2) qızdırıcı maye buxarları qarşısına qo-

yulur. Qızdırıcı maye qaynadıqda onun buxarları yuxarı qalxa-

raq soyuducuda (3) kondensləşir və yenidən kolbaya (2) qayı-

dır. Qızdırıcı maye qurudulan maddənin xassəsi və maddədə 

qalan həlledici nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Məsələn, qurudu-

lan maddə su nəmindən azad olmalıdırsa, qızdırıcı maye olaraq 

qaynama temperaturu 100-105° -dən az olmayan maddə 

götürülməlidir. Quruducu maddə (məsələn, P2O5, Al2O3 və s.) 

kiçik kolbaya (4) yerləşdirilir və qurğu vakuum nasosuna bir-

ləşdirilir. Qurutma prosesi aşağıdakı kimi gedir: Qızdırıcı ma-

yenin buxarları qarşısında yerləşdirilmiş qurudulan maddədən 

nəm buxarlanır və həmin buxarların bir qismi quruducu maddə 

(P2O5 və ya Al2O3) tərəfindən tutulur, bir qismi isə nasos 

tərəfindən sorulur. Qurutma prosesinin vakuum şəraitində apa-

rılması qurudulan maddənin az qızmasına imkan yaradır. 

Vakuumda qurutmaq üçün istifadə edilən bəzi qızdırıcı 

mayelərin qaynama temperaturları aşağıdakı cədvəldə verilmiş-

dir (cədvəl 1). 

Bəzi maddələri qurutmaq üçün soyutma (dondurma) pro-

sesindən istifadə edilir. Bu üsulla havanı qurutmaq daha effekt-

lidir. Dondurma üsulundan istifadə edərək bir çox maddələri 

onların sulu məhlullarından tam ayırmaq olar. Prosesi vakuum-

da apardıqda qurutma daha effektli olur. Bildiyimiz kimi, buz 

üzərində su buxarının təzyiqi çox böyük olur. Ona görə də su 

(buz) aşağı təzyiqdə donmuş məhluldan sublimasiya edərək bir 

başa buxara çevrilir. Buzun buxara sublimasiyası böyük enerji 

hesabına baş verdiyindən proses zamanı məhlulun donu açılmır 

və su (buz) buxar şəklində tamamilə məhluldan ayrılır və 

beləliklə maddə sudan azad olur. 
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Cədvəl 1 

 
 

     Mayelər 

Qaynama 

tempe-

raturu,°  

 

     Mayelər 

Qaynama 

temperaturu 

°  

 

Etil bormid 

 

Metilen xlorid 

 

Aseton 

 

Xloroform 

 

Metil spirti 

 

Karbon 4-xlorid 

 

Tetraxlor etan 

   

     38 

 

     40 

 

     56 

 

     61 

 

     65 

 

     77 

 

    146 

 

Dixloretan 

 

Su 

 

Toluol 

 

n.Butilasetat 

 

Sirkə turşusu 

 

Xlorbenzol 

 

      84 

 

    100 

 

    110 

 

    126 

 

    118 

 

    132 

 

 

 

Bu prosesdən tərkibində su olduqda qızdırılmaya qarşı 

çox həssas olan maddələri qurutmaq üçün istifadə edilir. Anti-

biotikləri, vitaminləri məhluldan bu yolla ayırmaq mümkündür. 

Buzlu (100%-li) sirkə turşusu da vakuumda dondurma yolu ilə 

tamamilə sudan azad olur. 

Maddələri qurutmaq üçün tətbiq olunan fiziki üsullardan 

biri də fraksiyalı distillə və azeotrop qarışığın tətbiq edilməsi 

üsuludur.  

Fraksiyalı distillə üsulu qarışıqda olan maddələrin qayna-

ma temperaturlarının fərqlənməsinə əsaslanır. Bu proses mad-

dələrin təmizlənməsi bəhsində ətraflı izah ediləcəkdir. 

Çox hallarda maddəni qurutmaq üçün onda olan su ilə 

başqa bir həlledicinin azeotrop qarışığını alırlar. Azeotrop qarı-
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şığın qaynama temperaturu ayrı-ayrı kompanentlərin qaynama 

temperaturundan xeyli aşağı olur. Məsələn, benzol su ilə 69°-

də qaynayan azeotrop qarışıq əmələ gətirir. Ona görə də tər-

kibində az miqdar su olan maddəyə benzol əlavə edərək (əgər 

benzol qurudulan maddəyə kimyəvi təsir etməzsə) onu distillə 

etmək lazımdır. Bu halda maddədə olan su benzolla azeotrop 

qarışıq kimi ayrılır və maddə təmamilə sudan azad olur. 

Adsorbsiya yolu ilə də maddələri qurutmaq olar. Bu üsul 

ən çox qazları, havanı qurutmaq üçün tətbiq olunur. Adsorbsiya 

üsulu ilə bəzi mayeləri də qurutmaq mümkündür. Adsorbsiya 

qabiliyyəti səthi aktiv maddələrə xasdır.   

 

Cədvəl 2 

Həlledici Nəm %-lə Həlledici Nəm %-lə 

əvvəlcə sonra əvvəlcə Sonra 

 

Benzol 
 

Xloroform 

 

Efir 

 

0,07 
 

0,09 

 

1,28 

 

0,004 
 

0,005 

 

0,01 

 

Etilasetat 
 

 

 

aseton 

 

3,25 
 

 

 

0,27 

 

0,01 
 

 

 

0,08 
 

Səthi aktiv maddə olaraq alüminium-oksid, fosfor 5-

oksid, sulfat turşusu, kalsium- xlorid və s. götürmək olar. 

Göstərilən maddələrdən Al2O3 ən yaxşı nəticə göstərir. Al2O3 

üzərindən buraxılmış havanın bir litrində ən çoxu 0,001mq 

nəm qalır. Alüminium-oksidin adsorbsiya qabiliyyətinin yük-

sək olması ona xromotoqrafiya işlərində həlledicilərin qurudul-

ması üçün tətbiq olunma imkanı verir. Bu məqsədlə həlledici 

Al2O3-lə doldurulmuş kalonkadan buraxılır.  

Al2O3 yalnız suyu deyil, həlledicinin tərkibində olan cüzi 

miqdar digər aşqarları da adsorbsiya edir. Xromatoqraf üçün 

işlədilən bəzi həlledicilərin alüminium-oksidlə susuzlaşmasının 

nəticələri yuxarıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2). 
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KİMYƏVİ QURUDUCU MADDƏLƏR 

 

Yuxarıda kimyəvi quruducu maddələrin növləri verilmiş-

dir. İstər su ilə hidrat, istərsə də birləşmə əmələ gətirən kimyəvi 

quruducu maddələri elə seçmək lazımdır ki, onlar qurudulan 

maddələrdə həll olmasınlar və onunla kimyəvi reaksiyaya 

girməsinlər.  

Hər iki tip quruducu maddələr turş və əsasi xassəli 

olmaqla iki cür olur. Su ilə hidrat əmələ gətirən turş xassəli 

quruduculara H2SO4, CuSO4,FeSO4 kimi maddələri, bu tip 

əsasi xassəli quruduculara KOH, NaOH, CaCl2, Na2CO3, 

Na2SO4, MgSO4, CaSO4 və s. kimi maddələri aid etmək olar.  

Su ilə birləşmə əmələ gətirən turş xassəli quruducu P2O5, 

B2O3, P2O3 və s. kimi maddələr, bu tip əsasi xassəlli quru-

duculara CaO, BaO, Na, K, Mg, Ca və s. kimi maddələr aid 

edilir. 

Su ilə hidrat əmələ gətirən turş xassəli quruducu mad-

dələrdən biri sulfat turşusudur. CO, CO2, N2, O2, Cl2 və s. kimi 

qazları və havanı qurutmaq üçün ən çox sulfat turşusu işlədilir. 

Sulfat turşusunun qurutmaq qabiliyyəti onun qatılığından ası-

lıdır. Havanı qurutmaq üçün sulfat turşusu, kalsium-xloriddən 

qüvvətli, fosfor 5- oksid və alüminium-oksiddən isə zəif 

quruducudur. Bəzi hallarda bərk maddələri və mayeləri də 

qurutmaq üçün sulfat turşusundan istifadə edilir. Bu məqsədlə 

eksikatorun genişlənmə yerinə qədər qatı sulfat turşusu tökülür, 

üzərinə deşikli arakəsmə qoyulur. Qurudulan bərk və ya maye 

maddə çini kasada və ya stəkanda arakəsmə üzərinə qoyularaq 

eksikatorun ağzı qapağı ilə kip örtülür. 

Müəyyən edilmişdir ki, eksikatorlarda quruducu olaraq 

sulfat turşusu işlətdikdə onda 1%-ə qədər BaSO4 həll edilərsə, 

sulfat turşusunun qurutmaq qabiliyyəti xeyli artır.  

Su ilə hidrat əmələ gətirən əsasi xassəli quruduculardan 

KOH və NaOH daha çox işlədilir. KOH və NaOH ən çox 

ammonyakı qurutmaq üçün istifadə olunur. Ancaq onlardan 
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digər qazları da qurutmaq üçün müvəffəqiyyətlə istifadə etmək 

olar. Natrium-hidroksidin qurutmaq qabiliyyəti kalium-hidrok-

sidin qurutmaq qabiliyyətindən 60-80 dəfə zəifdir.  

Su ilə birləşmə əmələ gətirən quruducu maddələr onunla 

dönməyən reaksiya üzrə qarşılıqlı təsirdə olaraq müvafiq turşu 

və ya əsas əmələ gətirirlər. Ona görə də suyu maddədən tam 

ayırmaq mümkündür. Bu tip quruducular suya çox həris olduq-

ları üçün onlardan mütləq təmiz maddə almaq üçün istifadə 

olunur.  

Su ilə birləşmə əmələ gətirən turş xassəli quruduculardan 

ən effektlisi fosfat anhidrididir P2O5. Havanı P2O5 üzərindən 

buraxdıqda havada qalıq nəmlik 2 10
-5

 mq/l ilə ifadə olunur. 

P2O5 inert mayeləri də yaxşı qurudur. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, əsasi xassəli və ya hidroksil qrupları olan maddələri fosfat 

anhidridi ilə qurutmaq olmaz. Fosfat anhidridinin digər çatış-

mayan cəhəti onda qarışıq kimi fosfit anhidridinin P2O3 olma-

sıdır. O su ilə çox zəhərli qaz olan fosfin PH3 əmələ gətirir.  

 

2P2O3+6H2O= PH3+ 3H3PO4 

 

Borat anhidridi də B2O3 qüvvətli quruducu maddədir. 

Borat anhidridini almaq üçün borat turşusunu H3BO3  600-

800°-də parçalamaq lazımdır.  

Qurutmaq üçün borat anhidridindən istifadə etdikdə onu 

sulfat turşusu ilə islatmaq məsləhət görülür. Bu halda o, öz 

çəkisinin 77-135%-i qədər su uda bilir. 

Su ilə birləşmə əmələ gətirən əsasi xassəli quruducu 

maddələrdən ən çox işlədilənləri barium-oksid BaO, kalsium-

oksid CaO, natrium, maqnezium və kalsiumdur. 

Qazları və mayeləri qurutmaq üçün ən çox barium-oksid 

işlədilir. Barium-oksid spirti demək olar ki, tamamilə susuzlaş-

dırır. Barium-oksidlə qurudulmuş spirtdə ən çoxu 0,1% su qa-

lır. Spirtin sarı rəngə boyanması onun tam susuzlaşmasını gös-

tərir. Barium-oksid az da olsa spirtdə həll olur. Bu da onun əsas 
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çatışmayan cəhətlərindən biridir. Barium-oksidin digər çatış-

mayan cəhəti onun çətin əldə edilməsidir. Bu cəhətdən kal-

sium-oksid daha əlverişlidir. Kalsium-oksid spirtdə həll olmur 

və barium-oksidə nisbətən asan əldə edilir. Məhz bu cəhət-

lərinə görə spirti qurutmaq üçün kalsium-oksid barium-oksidə 

nisbətən daha çox işlədilir. 

Spirti kalsium-oksid vasitəsilə qurutmaq üçün spirtdəki 

hər 1 q su hesabına 5 q CaO götürülür və kolba əks soyuducu 

ilə təchiz edilərək 12-15 saat qaynadılır. Spirtin 5-10%- i quru-

ducu kütlədə qalır. Kalsium-oksid spirti sudan tam azad etmir. 

Kalsium-oksiddə qurudulan spirtdə 0,2-0,4% su qalır. 

Spirti ən yaxşı qurudan maddələr kalsium, natrium və 

maqneziumdur. Kalsiumun köməyi ilə spirti “mütləqləşdir-

mək” mümkündür. “Mütıəq” spirt sudan tam azad olan spirtdir. 

Kalsium spirtlə reaksiyaya daxil olaraq kalsium-etilat 

Ca(C2H5O)2 verir ki, o da spirtdə olan su ilə parçalanaraq spirtə 

və kalsium-hidroksidə çevrilir. 

 

           Ca(C2H5O)2 + 2H2O= Ca(OH)2+ 2C2H5OH 

 

Bu məqsədlə natrium götürdükdə “mütləq” spirt almaq 

olmur. Səbəbi natrium-etilatın su ilə parçalanma reaksiyasının 

dönər olmasıdır.  

 

C2H5ONa + H2O↔ C2H5OH+ NaOH 

 

Bu cəhətinə görə kalsium natriumdan üstün hesab edilir. 

Spirti qurutmaq üçün maqnezium da kalsium qədər geniş 

tətbiq olunur.  

Bəzən spirti qurutmaq üçün kalsium-karbiddən CaC2 

istifadə olunur. Kalsium-karbidin çətin xırdalanması və spirtlə 

reaksiyaya zəif daxil olması onun bu məqsədlə tətbiqini xeyli 

məhdudlaşdırır. 
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MADDƏLƏRİN TƏMİZLƏNMƏ ÜSULLARI 

 

Əksər kimyəvi reaksiyalar bir istiqamətli olmurlar. Yəni 

əsas reaksiyalarla yanaşı əlavə reaksiyalar da gedir. Bəzən 

reaksiya üçün götürülən ilkin maddələr tam reaksiyaya gir-

mədiyindən ilkin maddələrin artığı da əsas maddələrə qarışmış 

olur. Beləliklə, əsas reaksiya məhsulu əlavə maddələrlə çirk-

lənir. Ona görə də reaksiyadan alınan maddəni təmizləmək 

lazım gəlir.  

Maddələri təmizləmək üçün laboratoriyada bir neçə üsul-

dan istifadə edilir. Bu üsullardan ən çox tətbiq edilənləri 

kristallaşdırma, sublimasiya və distillə üsullarıdır. Göstərilən 

üsullardan hər hansı birini tətbiq etdikdə təmizlənəcək maddə-

nin aqreqat halını, həlledicilərə olan münasibətini, ərimə və 

qaynama temperaturunu, suya və havaya qarşı həssaslığını və s. 

nəzərə almaq lazımdır.  

Bərk maddələri ən çox kristallaşdırma və sublimasiya 

üsulları ilə təmizləyirlər. 

 

 

KRİSTALLAŞDIRMA 

 

Maddənin kristallaşdırma yolu ilə təmizlənmasi onun 

həllediciyə olan münasibətinə əsaslanır. Həlledicinin qaynama 

temperaturu maddənin ərimə temperaturundan azı 10-15° aşağı 

olmalıdır. Əks halda maddə həlledici ilə onu daha çox çirklən-

dirən yağvari qarışıq əmələ gətirir. Elə həlledici seçilməlidir ki, 

maddə onda isitdikdə həll olsun, soyuduqda isə kristallaşsın. 

Kristallaşdırma prosesi aşağıdakı kimi aparılır. 

Maddə həlledicidə qızdırılmaqla həll edilir, isti-isti sü-

zülür və filtrat soyumağa buraxılır. Soyuq filtratda maddə kris-

tallaşır, azlıq təşkil edən qarışıqlar isə maye təbəqədə qalır. 

Süzməklə kristallar ayrılır, həlledici ilə bir neçə dəfə yu-

yulur və süzgəc kağızına yığılaraq qurudulur. 
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Alınan kristalların daha təmiz olması üçün maddəni 2-3 

dəfə kristallaşdırmaq lazımdır. 

Təkrar kristallaşdırma prosesi yenidən kristallaşdırma ad-

lanır. 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ  

 

İŞ № 1.                  

BENZOY TURŞUSUNUN 

KRİSTALLAŞDIRMAQLA TƏMİZLƏNMƏSİ 

 

Odadavamlı stəkanda 50 ml suya 10 q benzoy turşusu 

əlavə etməli. Stəkanı azbestli metal tor üzərində qaynayana 

qədər qızdırmaqla turşunun tam həll olmasına nail olmalı. 

Məhlulu istiikən əvvəlcədən hazırlanmış süzgəcdən süzməli. 

İçərisində kristallar əmələ gəlmiş filtratı yenidən qaynayana 

qədər qızdırmalı. Sonra stəkanı ya soyuq su altında, ya da 

içərisində soyuq su olan başqa qabda soyutmalı. Qarışığı 

qarışdırmalı və aşağı təzyiqdə süzməli və kristalları sormaqla 

qurutmalı. Nəm kristalları quru süzgəc kağızı arasına yığıb 

saxlamalı və 20 dəqiqə havada qurutmalı. Hərdən kristalları 

şüşə çubuqla qarışdırmalı. 

Kristallar şüşə çubuğa yapışmazsa onları qurumuş hesab 

etmək olar. Alınmış təmiz və quru kristalları çəkməli və çıxıımı 

hesablamalı. 

 

SUBLİMASİYA 

 

Sublimasiya – bərk maddələrin qızdırdıqda maye hala 

keçmədən birbaşa buxara və sonra yenidən bərk hala keçməsi 

hadisəsinə deyilir. Sublimasiya yolu ilə istənilən bərk maddəni 

deyil, yalnız aşağı temperaturda yüksək buxar təzyiqinə malik 

olan bərk maddəni təmizləmək olar.  
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Belə maddələrdən naftalini, yodu, benzoy turşusunu və s. 

göstərmək olar. Bu və bir sıra digər maddələri otaq tempe-

raturunda belə sublimasiya edirlər. Sublimasiya üsulunun üstün 

cəhəti odur ki, proses aşağıı temperaturda aparıldığından təmiz-

lənən maddə az da olsa belə parçalanmır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu üsulun özünəməxsus çatışmayan cəhətləri də vardır: 

1. Sublimasiya üsulu ilə istənilən bərk maddəni təmiz-

ləmək olmur.  

2. Proses uzun müddətli prosesdir. Molekul kütləsi böyük 

olan bərk maddələri bu üsulla təmizlədikdə daha çox vaxt 

lazım olur.  

3. Uçuculuqları bir-birinə yaxın olan maddələri də 

sublimasiya yolu ilə bir-birindən ayırmaq mümkün olmur.  

Bu çatışmayan cəhətlərinə baxmayaraq bəzi maddələrin 

təmizlənməsi üçün sublimasiya üsulu əvəzedilməz üsuldur. 

Ona görə də kimya laboratoriyalarında bu üsul geniş istifadə 

olunur. 

Sublimasiya prosesini tez başa çatdırmaq üçün aşağı 

təzyiqdən istifadə etmək olar. Vakuumda aparılan sublimasiya 

prosesinin sürəti (Vsubl.) maddənin buxar təzyiqi ilə düz, 

cihazdakı qalıq təzyiqlə tərs mütanasibdir. Qalıq təzyiq 

maddənin buxar təzyiqi (P) ilə cihazdakı xarici təzyiqin (P1) 

fərqinə bərabərdir. 

 

 

 

Göründüyü kimi cihazdakı qalıq təzyiq kiçik olduqca 

sublimasiya sürəti də böyük olur. 

K – mütənasiblik əmsalı olub, sabit kəmiyyətdir. Subli-

masiya sürəti cihazdakı qalıq təzyiqin 10-12 mm civə sütunu 

qiymətində ən böyük olur. 
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Sublimasiya sürətinə temperatur, maddə buxarlarının mü-

hitdən çıxarılması və maddənin xırdalanma dərəcəsi kimi 

amillər təsir göstərir. 

Temperaturun müəyyən intervala qədər artması subli-

masiya sürətini artırır, onun sonrakı yüksəlməsi isə maddənin 

parçalanması ilə nəticələnir. 

Təmizlənən maddənin yaxşı xırdalanması onun buxar 

təzyiqinin artmasına səbəb odur ki, bu da sublimasiya sürətini 

artırır. 

 
 

Şəkil 12. Sublimasiya üçün qurğular 

 

Maddə buxarlarını mühitdən tez çıxarmaq və beləliklə də 

prosesi sürətləndirmək üçün sublimasiya olunan maddə üzərinə 

ya soyuq hava, ya da inert qaz verilir. 

Sublimasiya prosesini aparmaq üçün müxtəlif qurğu-

lardan istifadə olunur (şəkil 12). 

 

İŞ № 2.            

BENZOY TURŞUSUNUN SUBLİMASİYA 

ÜSULU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ 

 

Kiçik odadavamlı stəkana 20 q benzoy turşusu ilə kömür 

və ya qum qarışığını töküb, stəkanın ağzını içərisində daim 

soyuq su olan yumrudib kolba ilə örtməli (şəkil 12 b). Stəkanı 
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azbestli metal tor üzərində zəif qızdırmalı. Benzoy turşusunun 

əvvəlcə duman kimi buxar hala keçməsinə və sonra kristallar 

şəklində kolbanın altına yığılmasına diqqət etməli. Sublimasiya 

olunmuş benzoy turşusunu ağ kağız üzərinə yığmalı və tərəzidə 

çəkməklə çıxımı hesablamalı. Bu məqsədlə naftalin də götür-

mək olar. 

 

DİSTİLLƏ 

 

Distillə üsulu ilə həm bərk, həm də maye maddələri 

təmizləmək olar. 

Bəzi hallarda bu üsuldan maddənin qaynama tempera-

turnu təyin etmək üçün istifadə olunur.  

Distillə üç cür olur: 

1. Sadə distillə; 

2. Fraksiyalı distillə; 

3. Molekulyar distillə. 

 

SADƏ DİSTİLLƏ 
 

Sadə distillə yolu ilə qaynama temperaturları bir-birindən 

fərqlənən mayelər qarışığını və ya bir maddəni kənar qarışıq-

lardan ayırmaq olar.  

Sadə distillə adi atmosfer təzyiqində aparılır. Sadə distil-

ləni aparmaq üçün işlədilən qurğu ştativə bərkidilmiş yumru-

dibli odadavamlı Vürs kolbasından (1), kolbaya maili birləşdi-

rilmiş Libix soyuducusundan (2), alonjdan (3), qəbuledicidən 

(4) və termometrdən (5) ibarət olur (şəkil 13). Distillə edilən 

maddənin təbiəti nəzərə alınmaqla kolba azbestli metal tor 

üzərində, yaxud su hamamında tədricən qızdırılır. Mayenin 

normal qaynaması üçün kolbada qaynama mərkəzi yaradılır. 

Bu məqsədlə kolbaya irəlicədən 1-2 gil parçası və ya şüşə 

kapilyar atılır. Maye kolbanın 1/3 hissəsi qədər olmalıdır. Kol-

badan çıxan buxarların kondensləşməsi üçün soyuducu su 

kəməri ilə birləşdirilir.  
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Distillə başlayanda birinci qəbulediciyə 3-4 ml maddə 

toplandıqda (qaynama temperaturu stabilləşəndə) qəbuledici 

yenisi ilə əvəz edilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, istənilən 

distillə prosesində maddəni axrıncı damlasına qədər qovmaq 

lazım deyil. Bu həm təmiz maddənin yenidən çirklənməsinin, 

həm də partlayış baş verə bilən halların qarşısını alır.  

 

 
 

Şəkil 13. Sadə distillə qurğusu 

 

Distillə zamanı maddənin qaynama temperaturunu düz-

gün təyin etmək üçün termometrin civəsi kolbanın qazaparan 

borusunun birləşdiyi yerdən 1-2 mm aşağı olmalıdır. 

 

 İŞ № 3.              

SUYUN DİSTİLLƏ YOLU İLƏ 

TƏMİZLƏNMƏSİ 
 

Suyu bir çox duzlardan (NaCl, KCl, CaCl2, MgSO4 və s.) 

və qazlardan (SO2, CO2, O2, NH3) azad etmək üçün onu distillə 

edirlər. Təcrübə 13-cü şəkildə göstərilən qurğuda aparılır.  
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Vürs kolbasına 1/3 –nə qədər su tökməli. Üzərinə azca 

qələvi və kalium-permanqanat əlavə etməli. Mayenin sakit 

qaynamasını təmin etmək üçün, kolbaya bir neçə kapilyar boru 

salmalı. Kolbanın ağzını termometrlə bağladıqdan sonra onu 

soyuducu ilə birləşdirməli. Soyuducunun aşağı çıxıntısına 

taxılmış rezin borunu su kranı ilə birləşdirməli. Soyuducunun 

yuxarı çıxıntısına birləşdirilmiş rezin borunun ucunu isə su 

ləyəninə salmalı. Kranı açıb soyuducuya zəif su axını burax-

malı. Soyuducunun ucuna alonj keçirib, alonjun ucunu qəbul-

ediciyə salmalı.  

Kolbadakı suyu qaynayana qədər qızdırmalı. Qəbuledi-

cidə 3-4 ml destillat toplandıqda onu yenisi ilə əvəz etməli. 

Yenidən 10-15 ml destillat toplandıqda ondan bir neçə damcı 

saat şüşəsinə toplayıb su hamamı üzərində buxarlaşıncaya 

qədər qızdırmalı. Eyni qayda ilə su kəmərindən götürülmüş 

suyun da bir neçə damcısını buxarlandırmalı. Hər iki nəticəni 

müqayisə etməli. Hansı saat şüşəsi üzərində daha çox ağ rəngli 

çöküntü qalır? 

Distillat buxarlandıqdan sonra saat şüşəsi üzərində ağ 

rəngli çöküntü qalarsa, distillatı ikinci dəfə distillə etməli. 

Distillə edilmiş suyu, içərisindən CaCl2 və ya natronlu 

əhənglə doldurulmuş boru keçirilən tıxaclarla bağlı balonlarda 

saxlamalı. 

 

FRAKSİYALI DİSTİLLƏ 

 

Bir neçə maddə qarışığını bir-birindən ayırmaq üçün 

fraksiyalı distillədən istifadə edilir. Bu zaman qarışıqda olan 

kompanentlərin qaynama temperaturları bir-birindən 150-200° 

fərqlənərsə, mütləq təmiz maddə almaq olar. Distillə prosesi üç 

fraksiyaya ayrılır: birinci fraksiya; orta fraksiya; axrıncı 

fraksiya. Sonra fraksiyalardan hər biri üç fraksiyaya ayrılır və 

qaynama temperaturları eyni olan fraksiyalar birləşdirilir. Bu 

cür çox sayda təkrar qovma nəticəsində qaynama temperaturu 
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aşağı olan kompanentlə zəngin birinci fraksiya, qaynama 

temperaturu yüksək olan kompanentlə zəngin üçüncü fraksiya 

alınır. Orta fraksiya isə hər iki komponentin qarışığı olur. 

Fraksiyalı distillə sabit qaynama temperaturu olan fraksiya 

alınana qədər təkrar edilir.  

 
 

Şəkil 14. Defleqmatorlar 

 

Göründüyü kimi fraksiyalı distillə az çıxımlı və uzun 

çəkən prosesdir. Maddələri tam, itkisiz və tez ayırmaq üçün 

rektifikasiya kalonlarından, ya da sadə defleqmatorlardan (şəkil 

14) istifadə edilir. 

Defleqmatorla distillə etdikdə qaynayan maddənin buxar-

larının bir qismi (ağır buxarlar) soyuducuya çatmamış defleq-

matorda kondensləşərək kolbaya qayıdır. Soyuducuda əvvəlcə 

yalnız yüngül buxarlar (qaynama temperaturu aşağı olan 

maddələr) kondensləşir və qəbulediciyə toplanır. Yüngül 

fraksiya qurtardıqdan sonra qaynama temperaturu yüksək olan 

ağır fraksiya qovulmağa başlayır. Qəbulediciləri dəyişməklə 

fraksiyaları ayırmaq mümkün olur.  
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İŞ № 4.              

FRAKSİYALI DİSTİLLƏ İLƏ ETİL 

SPİRTİNİN SUDAN AYRILMASI 
 

Təcrübə 15-ci şəkildəki qurğuda aparılır.  

Kolbaya 100 ml spirt və 25 ml su qarışığı tökülür və 

içərisinə bir neçə kapilyar boru salınır. Kolbanın ağzına şlifli 

defleqmator keçirib, defleqmatora termometr taxılır. Defleq-

mator qazaparan borusu olan soyuducuya, soyuducu isə alonja 

birləşdirilib alonjun ucu qəbulediciyə daxil edilir. 

 Soyuducudan su buraxdıqdan sonra kolba azbestli metal 

tor üzərində yavaş-yavaş qızdırılır. Qarışıq 4 fraksiyaya ayrılır:  
 

              I fraksiya 75-80°; 

              II fraksiya 80-85° 

              III fraksiya 85-90° 

              IV fraksiya 90-100° 
 

Hər bir fraksiyadan 1-2 ml götürüb çini putada yanması 

yoxlanılır. I və II fraksiya məhsullarının yanmasını, III və IV 

fraksiya məhsullarının yanmamasını izah etməli. I və II 

fraksiyaları birləşdirib bir neçə dəfə fraksiyalı distillə etməklə 

içərisində az miqdar su olan spirt almalı.  
 

 
Şəkil 15. Fraksiyalı distillə qurğusu. 
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İŞ № 5.                 

SU BUXARI İLƏ DİSTİLLƏ 

        

Su buxarı ilə distillə üzvi birləşmələrin ayrılması və tə-

mizlənması üsulları içərisində ən çox yayılmış üsullardan 

biridir. Su buxarı ilə elə üzvi birləşmələr distillə olunur ki, 

onlar su ilə qarışmayaraq heç bir kimyəvi əlaqəyə girmirlər. 

Su buxarı ilə distilləni aşağıdakı hallarda aparırlar: 

1. Qarışıqda yüksək qaynama temperaturuna malik olan 

və ümumiyyətlə adi şəraitdə qovduqda parçalanan bütün 

maddələri ayırmaq və təmizləmək üçün; 

2. Çoxlu miqdarda qatranlı qarışıqlarla çirklənmiş mad-

dələri ayırmaq üçün; 

3. Qarışıqda olan maddələrdən yalnız birinin su buxarı ilə 

qovulması mümkün olduqda; 

4. Suda az həll olan və 100°-də yüksək buxar təzyiqinə 

malik olan maddələrin ayrılması və təmizlənməsi üçün. 

Su buxarı vasitəsilə qovulan maddənin nisbi miqdarı 

aşağıdakı tənliklə müəyyən edilir: 

 

 

 

Qo – distillatda üzvi maddənin miqdarı 

QB – distillatda suyun miqdarı, M – maddənin molekul 

kütləsi; Po – distillə temperaturunda üzvi maddə buxarının 

təzyiqi, 18 suyun molekul çəkisi, PB – distillə temperaturunda 

üzvi maddə buxarının parsiyal təzyiqi. 

Su buxarı ilə distillə prosesi, qabın dibinə qədər salınan 

boru (1) ilə təchiz edilmiş buxar əmələgətiricidən (2), distillə 

kolbasından (3), uzun soyuducudan (4) və qəbuledicidən (5) 

ibarət olan cihazda aparılır (şəkil 16). 
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Şəkil 16. Su buxarı ilə distillə qurğusu 

 

İşin gedişi. Buxaraparıcı (7) boru kolbanın dibinə qədər 

salınmalıdır. Uzun boğazlı kolba maili vəziyyətdə yerləşdiril-

məklə onun 1/3 hissəsi distillə ediləcək maye ilə doldurulur.  

Buxarəmələgətirənlə distillə kolbası arasında üçqollu 

kiçik şüşə (7) yerləşdirilməlidir; üçqollu borunun yan hissəsinə 

sıxac ilə təchiz edilmiş qısa rezin boru birləşdirilir ki, işə 

başlamazdan qabaq bu boru açıq qoyulur. Buxarəmələgətiricini 

və distillə kolbasını qızdırmağa başlayırlar. Kolbanı qızdır-

maqda məqsəd, daxil olan su buxarının kondensləşməsi hesabı-

na mayenin həcminin artmasının qarşısını almaqdır. 

Buxarəmələgətricidə su qaynadıqda üçqollu şüşə boruya 

birləşdirilmiş rezin borunu sıxacla bağlayıb, distilləyə başla-

yırlar. Distillə prosesi qurtardıqdan sonra sıxacı açmadan qaz 

lampasını söndürmək olmaz. Əks təqdirdə maye kolbadan 

buxarəmələgətirən qaba sorular. 

100°-də su buxarı ilə çətin qovulan yüksək qaynama 

temperaturuna malik olan maddələri ifrat qızdırılmış su buxarı 

ilə distillə etmək olar. Buxarın temperaturnu 100°-dən yuxarı 
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qaldırmaq üçün spiral şəklində əyilmiş mis borudan istifadə 

olunur ki, sonuncu, buxarəmələgətirən ilə distillə kolbasının 

arasında yerləşdirilir. Bu zaman distillə kolbası temperaturu 

140-150° olan yağ hamamında qızdırılır. 

 

MOLEKULYAR DİSTİLLƏ 

 

Üzvi birləşmələrin əksəriyyəti və bir çox qeyri-üzvi 

birləşmələr adi atmosfer təzyiqində qaynama temperaturuna 

qədər qızdırıldıqda parçalanırlar. Ona görə də belə maddələri 

adi distillə ilə təmizləmək mümkün olmur. Bu məqsədlə 

molekulyar distillə üsulundan istifadə edilir. Molekulyar distil-

lə prosesi aşağı təzyiqdə (vakuumda) aparıldığından, bu pro-

sesə vakuum-distillə də deyilir. Vakuum-distillə qurğusu (şəkil 

18) Klayzen kolbasından (1) (şəkil 17), termometrdən (2), 

soyuducudan (3), çoxməməli alonjdan (4), qəbuledicidən (5) və 

kapilyardan (6) ibarətdir. Molekulyar distillə qurğusu da  

 
Şəkil 17. Klayzen kolbaları 
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fraksiyalı distillə qurğusu kimi yığılır. Burada, qaynamanı 

normal aparmaq üçün kolbanın dibinə qədər çatan və xarici 

atmosferlə əlaqəsi olan kapilyar borudan istifadə edilir. Qur-

ğuda (şəkil 18) aşağı təzyiq yaratmaq üçün alonjun çıxıntısı su, 

yaxud yağ nasosuna birləşdirilir. 

Bu zaman sistemdə təzyiq aşağı düşdüyündən maddənin 

qaynama temperaturu da aşağı düşür. Ona görə də maddə 

parçalanmadan (molekulyar) qovulur. Molekulyar distillə ilə 

maddələri çox dəqiq təmizlənmək mümkün olur. Maddələri 

göstərilən üsullarla təmizlədikdən sonra onların təmizlik dərə-

cəsi yoxlanılır. Bu məqsədlə maddənin fiziki sabitləri - ərimə 

və qaynama temperaturları, xüsusi çəkisi, şüa sındırma əmsalı, 

molekulyar refraksiyası və nəhayət molekul kütləsi təyin edilir.  
 

 
 

Şəkil 18. Molekulyar distillə qurğusu 
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İŞ № 6.  

ƏRİMƏ TEMPERATURUNUN TƏYİNİ 

 

Ərimə temperaturunu təyin etmək üçün laborantdan əv-

vəlcədən hazırlanmış kapilyar boru və narın əzilmiş quru mad-

də almalı. Tədqiq edilən maddədən azca saat şüşəsinə və ya ağ 

kağız üzərinə tökməli. Maddənin kapilyara dolması üçün kapil-

yarı açıq ucu aşağı olmaqla onu tez-tez maddəyə toxundurmalı. 

Sonra isə bağlı ucu aşağı olmaqla uzun şüşə borudan bir neçə 

dəfə stol üzərinə buraxmalı. Bu, maddənin kapilyara sıx yığıl-

masını təmin edir. Bu yolla kapilyara 2-3 mm hündürlüyündə 

maddə yığmalı. Sonra kapilyarı termometrin civə olan ucuna 

kiçik rezin həlqə ilə elə bərkitməli ki kapilyarın bağlı ucu 

civənin ortasında olsun. Termometri kapilyarla birlikdə sınaq 

şüşəsinə, sınaq şüşəsini isə içərisində qliserin və ya sulfat tur-

şusu olan uzunboğaz kolbaya şəkildəki kimi (şəkil 19) yerləş-

dirməli. Kolbanı azbestli tor üzərində ştativə bərkitməli. Qız-

dırmanı əvvəlcə sürətlə (1 dəqiqədə 10-15° artırmaqla) apar-

malı. 
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Şəkil 19. Ərimə temperaturunu təyin etmək üçün qurğu 

 

Sonra isə elə qızdırmalı ki, dəqiqədə temperatur 1° artsın. 

Əgər maddə təmiz olarsa, kapilyardakı maddə əriməyə başla-

dığı ilə tam mayeləşdiyi müddətdə temperatur 0,5-1° dəyiş-

məlidir. Bu interval böyük olarsa maddənin təmizliyini söylə-

mək olmaz.  

Maddənin ərimə temperaturu əvvəlcədən məlum deyilsə, 

iki kapilyar doldurulur: birinci kapilyarla maddənin ərimə in-

tervalı öyrənilir, ikinci kapilyarla ərimə temperaturu dəqiqləş-

dirilir. Daha dəqiq nəticə almaq üçün təcrübə 2-3 dəfə təkrar 

edilir. Bunun üçün qurğunu hər təcrübədən sonra soyudub, 

yenidən  qızdırmaq lazımdır. Hər dəfə eyni nəticə alınarsa, əri-

mə temperaturunun düzgün təyin edildiyini hesab etmək olar. 

 

İŞ № 7.                    

XÜSUSİ ÇƏKİNİN TƏYİNİ 
 

Maddənin xüsusi çəkisi onun əsas parametrlərindən biri-

dir. Ona görə də təcrübə zamanı xüsusi çəkinin dəqiq təyin 

edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi çəki nisbi anlayış-

dır. Bu o deməkdir ki, bir maddənin xüsusi çəkisi digərinə 

nisbətən müəyyən edilir. Bütün maddələrin xüsusi  çəkisi suya 

nəzərən tapılır. İş üçün tutumu 0,5, 1 və 2 ml olan adi pik-

nometrlərdən istifadə edilir. Piknometrlər müxtəlif cür olurlar 

(şəkil 21).  
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Şəkil 20. Xüsusi çəkinin təyini 

Tədqiq edilən mayenin xüsusi çəkisini təyin etmək üçün 

əvvəlcə piknometrin “su ədədi” təyin edilir. Bunun üçün pik-

nometr ardıcıl olaraq xrom qarışığı, su və spirt-efir qarışığı ilə 

yuyulur və tam qurudulduqdan sonra analitik tərəzidə çəkilir.  

Çəkisi məlum piknometr ölçü xəttindən azca yuxarıya 

qədər distillə suyu ilə doldurulduqdan sonra içərisindəki suyun 

temperaturu 20° olan stəkana salınır (şəkil 20). Piknometrin 

suya batmaması üçün o, nazik məftillə ştativin halqasından 

asılır. Stəkandakı suyun səviyyəsi piknometrdəki maddənin 

səviyyəsindən bir qədər yüksək olmalıdır. 15-20 dəqiqədən 

sonra (bu vaxt piknometrdəki mayenin stəkandakı suyun tem-

peraturunu alması üçün lazımdır) piknometri sudan çıxarmadan 

ondakı mayenin səviyyəsi nazik doğranmış süzgəc kağızından 

istifadə etməklə ölçü xəttinə gətirilir. Piknometr sudan çıxarılır, 

səthi süzgəc kağızı ilə yaxşıca qurudulur və yenidən analitik 

tərəzidə çəkilir. 

 

 
Şəkil 21. Piknometrlər 

 

Piknometrin “su ədədini” tapmaq üçün onun su ilə 

birlikdə çəkisi ilə boş (hava ilə) çəkisinin fərqini, yəni suyun 

çəkisini  0,9971 ədədinə bölmək lazımdır: 
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9971,0

21 PP
N  

N – piknometrin su ədədi; 

P1 – piknometrin su ilə birlikdə çəkisi; 

P2 – piknometrin boş (hava ilə) çəkisi; 

P1 – P2 – suyun çəkisi. 

Piknometrin bu yolla təyin edilən su ədədi (N) istənilən 

maddənin xüsusi çəkisini təyin etdikdə sabit götürülür. 

Piknometrin su ədədi təyin edildikdən sonra o yenidən 

qurudulur və tədqiq edilən maye ilə doldurulur. Su ilə aparılan 

əməliyyat təkrar edilir. 

Maddənin xüsusi çəkisi 

 

     

 

formulu ilə tapılır. 

P – tədqiq edilən mayenin çəkisi (piknometrin maddə ilə 

birlikdə çəkisindən boş (hava ilə) piknometrin çəkisini 

çıxmaqla tapılır). 

Xüsusi çəkinin təyinində istifadə olunan formulda 0,0012 

ədədi 20°-də havanın sıxlığı, 0,9971 ədədi isə 20°-də suyun 

sıxlığı ilə (0,9983) havanın sıxlığının (0,0012) fərqidir. 

 

 
 

Misal:  

 

verilir: 

Piknometrin su ilə çəkisi........................................5,5052 

Piknometrin boş (hava ilə) çəkisi...........................3,5021 

Piknometrin su ədədi 
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Piknometrin maddə ilə çəkisi.................................5,2595 

Maddənin çəkisi: 

 

 
 

Maddənin xüsusi çəkisi 

 

 

 

İŞ № 8.              

MOLEKULYAR REFRAKSİYANIN 

HESABLANMASI 

 

Təmiz maddələrin molekulyar refraksiyası (MRD) iki 

üsulla hesablanır. 

1. Lorens-Lorens formuluna görə: 

 

 

 

Burada n – maddənin şüa sındırma əmsalı  

             d – maddənin sıxlığı  

             M – maddənin molekul kütləsi 

 

Molekulyar refraksiyanın Lorens-Lorens formuluna ğörə 

hesablanmış qiyməti “tapılmış”, yaxud təcrübi qiyməti adlanır. 

2. Molekula daxil olan elementlərin atom refraksiyaları 

və təkqat olmayan rabitələrin inkrementlərinə görə; 
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Bu üsulla molekulyar refraksiyanı hesablayan zaman 

atom refraksiyaları və inkrementlər toplanır. Molekulyar ref-

raksiyanın bu cür hesablanmiş qiyməti nəzəri qiymət adlanır. 

Bəzi elementlərin atom refraksiyaları və rabitə inkre-

mentləri aşağıda verilir: 

 

 

Hidrogen (H)........................................1,100 

Karbon (C)............................................2,418  

Oksigen (O) 

                   Efirdə.................................1,643 

                   Hidroksildə........................1,525 

                   Karbonildə.........................2,211 

Xlor (Cl)...............................................5,967 

                    Karbonildə........................6,336 

Yod (J).................................................13,900 

Brom (Br).............................................8,865 

Azot (N) 

        Amində: 

                         Birli......................2,328 

                         İkili.......................2,502 

                         Üçlü......................2,840 

           Nitrildə...............................3,118 

İkiqat rabitə inkrementi.................1,733 

Üçqat rabitə inkrementi.................2,336 

Benzol nüvəsində nitroqrup...........7,6-7,8 

 

Verilən refraksiya və inkrementlərdən istifadə edərək 

benzol üçün molekulyar refreksiyanın nəzəri qiymətini hesab-

layaq: 
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Molekulyar refreksiyanın nəzəri və təcrübi qiymətləri       

± 0,3 qədər dəqiqliklə bir-birinə bərabər olmalıdır.Əks halda 

maddənin təmizliyini söyləmək olmaz. 

    

  

 

KİMYƏVİ FORMULLAR VƏ ONLARIN 

ÇIXARILMASI 

 

Kimyəvi formul maddə tərkibinin kimyəvi işarələr vasi-

təsilə göstərilməsidir. Başqa sözlə, kimyəvi formul maddə 

molekulu tərkibinin şərti işarəsidir. Kimyəvi formul maddənin 

adını, hansı atomlardan təşkil olunduğunu, həmin atomların 

miqdarını- daha doğrusu maddənin tərkibini kəmiyyət və 

keyfiyyətcə göstərir. 

Kimyəvi formullar 2 cür olur: 

 

1. Sadə formullar. Sadə formullara emprik formullar da 

deyilir. Bu formullar molekulda atomların say nisbətini göstə-

rir. Məsələn, C2H6 formulunda atomların say nisbəti 2:6=1:3 

nisbəti kimidir. Yəni 1 atom karbona 3 atom hidrogen 

ekvivalentdir. 

2. Həqiqi formullar. Bu formullar molekulda atomların 

say nisbətini deyil, sadəcə olaraq molekulda atomların sayını 

göstərir. Məsələn, C4H10 həqiqi formulu ilə butanın 4 atom 

karbondan 10 atom hidrogendən təşkil olduğunu göstərir.  

Maddənin sadə formulunu düzəltmək üçün onun çəki 

tərkibini və onu əmələ gətirən elementlərin atom kütlələrini 

bilmək kifayət edir. 

Maddənin həqiqi formulunu düzəltmək üçün isə onun 

tərkibinə daxil olan elementlərin atom kütlələrindən başqa, 

onların molekulda faiz nisbətlərini və birləşmənin molekul 

kütləsini də bilmək lazımdır. Bir neçə konkret misala baxaq: 
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 MİSAL 1. Havaya görə sıxlığı Dhava= 1,1 olan NxHy 

birləşməsinin sadə və həqiqi formulunu düzəltməli. Verilmiş 

birləşmədə azot 87,5% hidrogen isə 12,5% təşkil edir. 

Əvvəlcə sadə formulu təyin edək. Bunun üçün azot və 

hidrogenin faizlə miqdarlarını uyğun atom kütlələrinə bölməklə 

atomların say nisbətlərini tapaq. 

 

 

 

Yəni molekulda hidrogen atomlarının sayı azot 

atomlarının sayından 2 dəfə çoxdur. Başqa sözlə sadə formul 

NH2-dir. X:Y=1:2 kimi olduğu üçün həqiqi formullar NH2; 

N2H4; N3H6; N4H8 və s. kimi ola bilər. Göstərilən formulların 

hansının həqiqətə uyğun olduğunu tapmaq üçün maddənin 

molekul kütləsini tapmaq lazımdır. 

 formulundan istifadə etsək 

 olur. 

Aydındır ki, NH2 formulunu həqiqi formul kimi qəbul 

etmək olmaz, çünki -dır. Həqiqətdə isə maddənin 

molekul kütləsi 2 dəfə çoxdur (32). Onda maddənin həqiqi 

formulunun N2H4 olduğunu yəqin edirik. 

MİSAL 2. 58,5% C, 4,1% H, 11,4% N və 26% O-dən 

ibarət olan maddənin həqiqi formulunu düzəldin. Maddənin 

molekul kütləsi 123-dür. 

HƏLLİ: Məsələnin şərtinə görə ümumi halda maddənin 

formulu  kimi göstərilə bilər. Aydındır ki, belə 

molekulda karbonun miqdarı 12X, hidrogenin miqdarı 1Y, 

azotun miqdarı 14Z və oksigenin miqdarı 16t karbon vahidi 

qədərdir. Digər tərəfdən elementlərin çəki miqdarlarının nisbə-

ti, onların faizlərinin nisbəti kimidir: 

 

 
 



49 

 

Onda :          

 

 
 

Birləşmədə atomların sayı kəsr ədədlərlə ifadə oluna 

bilmədiyi üçün onları tam ədədlərlə ifadə edək. Bunun üçün 

həmin ədədləri onların ən kiçiyinə - yəni 0,81-ə bölək. 

 

 

 

Yəni maddənin sadə formulu C6H5NO2 kimidir. Tapılan 

formulun molekul kütləsi 123 k.v. olduğu üçün həmin formul 

həm də maddənin həqiqi formuludur. 

Göründüyü kimi bəzən maddənin sadə formulu, həm də 

onun həqiqi formulunu ifadə edir.  

MİSAL 3. Manqan 7- oksidin formulunu manqan və 

oksigenin çəki nisbətlərinin 1:1 kimi olduğunu bilərək 

düzəltməli.  

HƏLLİ: Oksidin formulunu şərti olaraq MnxOy kimi 

ifadə edək.  

Oksidin sadə formulunu, yəni atomların oksiddəki say 

nisbətlərini tapaq.  

Onda  

 

 

 

 

Atomların sayını tam ədədlərlə ifadə etmək üçün həmin 

ədədləri 2 dəfə artıraq.    
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Onda manqan 7- oksidin formulu Mn2O7 kimi olmalıdır.  

 

 

II  B Ö L M Ə 

 
A.M. BUTLEROVUN KİMYƏVİ QURULUŞ 

NƏZƏRİYYƏSİ VƏ İZOMERLİK 

 

1860-cı illərə qədər üzvi birləşmələrin quruluşunu müəy-

yən edə bilən yeni bir nəzəriyyənin yaranması üçün lazım olan 

əsas məlumatlar və elmi faktlar var idi. Məsələn, artıq 

atomların ekvivalenti əvəzinə onların təbii atom kütlələrindən 

istifadə edilir, elementlərin valentlik anlayışı dəqiqləşdiril-

mişdir. Yeni nəzəriyyənin yaranması üçün əsas zəmin olan 

ideyalar – şotland alimi Arçibalt Kuperin və alman alimi 

Avqust Kekulenin işləri kimyaçılara məlum idi. Onlar sübut 

etmişdilər ki, üzvi birləşmələrdə karbon sabit 4 valentli olub, 

karbon zənciri əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Kekule 

həmin dövrdə yeni tip üzvi birləşmələr – metan tipi ideyasını 

irəli sürmüşdür. Ancaq göstərilən ayrı-ayrı faktlar və ideyalar 

mükəmməl bir nəzəriyyənin yaradılması üçün kifayət deyildi. 

Digər tərəfdən həm Kuper, həm də Kekule iddia edirdilər ki 

molekulun quruluşunu müəyyən etmək qeyri-mümkündür.  

Dahi rus alimi Aleksandr Mixayloviç Butlerov məlum 

faktlara əsaslanaraq yeni bir nəzəriyyənin – quruluş nəzəriy-

yəsinin əsasını qoydu. Butlerova görə “mürəkkəb hissəciklərin 

təbiəti(naturası) onun tərkibindəki elementar hissəciklərin 

təbiəti, miqdarı və quruluşu ilə müəyyən olunur”.  

Bu nəzəriyyənin əsas müddəaları aşağıdakılardır: 

1. Atomlar və onların əmələ gətirdikləri molekullar 

realdırlar. 
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2. Maddənin molekul quruluşunu təcrübi yolla 

müəyyənləşdirmək olar. 

3. Hər hansı bir mürəkkəb molekulun kimyəvi təbiəti 

həmin molekulu təşkil edən atomların təbiətindən, onların vəsfi 

və miqdarı tərkibindən, habelə molekulun quruluşundan asılı 

olaraq müəyyən olunur. 

4. Kimyəvi quruluş – molekulda atomların nizamlı, ardı-

cıl düzülüşünü, bir-biri ilə əlaqəsini və bir-birinə qarşılıqlı 

təsirini əks etdirir. 

5. Maddənin kimyəvi quruluşundan asılı olaraq onların 

fiziki və kimyəvi xassələri dəyişir.  

6. Maddələrin fiziki və kimyəvi xassələrini öyrənməklə 

onların quruluşunu müəyyən etmək olar. 

Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi çox böyük əhə-

miyyətə malikdir. Bu nəzəriyyənin köməyi ilə hələ 1830-cu 

ildə Berselius tərəfindən kəşf olunan izomerlik hadisəsi izah 

edilə bildi. Məlumdur ki, bir emprik formul öz xassələrinə görə 

bir-birindən fərqlənən bir neçə maddənin vəsfi və miqdarı 

tərkibinə uyğun gəlir. Məsələn, C4H8O2 formuluna uyğun gələn 

20, C6H12O2 formuluna uyğun gələn 80 maddə məlumdur. 

Butlerov göstərmişdir ki, izomerlik hadisəsinin yeganə səbəbi 

molekulda atomların müxtəlif ardıcıllıqla birləşməsidir. Bunu 

aşağıdakı misaldan görmək olar:  

C2H6O formuluna 2 maddə uyğun gəlir. 

 

                     

 

Dimetil efiri                                          etil spirti 
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Göründüyü kimi, kimyəvi tərkibcə eyni olan iki mad-

dənin xassəcə bir-birindən fərqlənməsinə səbəb oksigen ato-

munun müxtəlif ardıcıllıqla birləşməsidir. Bu tip misalları çox 

göstərmək olar.  

Molekul kütləsi və kimyəvi tərkibi eyni, quruluşu isə 

müxtəlif olan və buna görə də xassələri müxtəlif olan mad-

dələrə izmoerlər deyilir.  

A.M.Butlerov izomerliyin başqa forması olan tautomer-

liyi də izah etmişdir. Tautomerlik – dinamik taraazlıqda olan 

izomerlikdir. Tautomeriya zamanı kimyəvi tərkibcə eyni olan 

bir neçə maddə asanlıqla bir-birinə çevrilir və çevrilmə 

sürətində dinamik tarazlıq yaranır. 

     NCH
       

CNH
  

      
 

Keto-enol tautomerliyi                  nitril-izonitril tautomerliyi  

 

Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti 

haqqında yalnız onu demək kifayətdir ki, D.İ.Mendeleyevin 

dövri qanunu və dövri sistemi qeyri-üzvi kimyanın inkişafında 

hansı rolu oynamışdırsa, Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəriy-

yəsi də üzvi kimyanın inkişafında eyni rolu oynamışdır. 
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ÜZVİ MADDƏLƏRİN TƏSNİFATI 

 
Üzvi maddələr karbohidrogen zəncirinin quruluşuna görə 

iki böyük qrupa ayrılır: 

I. Açıq zəncirli üzvi birləşmələr. Bunlara atsiklik birləş-

mələr də deyilir. 

 

                                               

              – C – C – C –     ;          – C – C – C  = C – 

                                                               

 

                                       

                       – C – C – C – C ≡ C – 

                                               

                                                                           və s. 

 

II. Qapalı zəncirli üzvi birləşmələr. Bunlara tsiklik və ya 

həlqəvi birləşmələr də deyilir. Tsiklik birləşmələr 2 cür olur: 

 

1) Karbotsiklik birləşmələr: Bu birləşmələrdə həlqə 

ancaq karbon atomlarından ibarət olur. Karbotsiklik birləş-

mələr də öz növbəsində iki qrupa bölünürlər: 

a) Alitsiklik birləşmələr. Tsiklobutan, tsikloheksan, 

tsikloheksen və s. 

 

 
                                             CH2                                                            CH2 
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H2C                     CH2            H2C                CH2                    H2C                    CH 

                                                                              

                                                                            

H2C                     CH2      H2C                   CH2                  H2C                    CH 

                                                                 
                                                      CH2                                      H2C 

 

 

b) Aromatik karbohidrogenlər (benzol və onun 

törəmələri). 

                   

                                                  CH3   CH3                                            CH3 

 

               

 

          benzol                     toluol                      dimetilbenzol 

                                                                            m-ksilol və s. 

2) Heterotsiklik birləşmələr. Bu birləşmələrdə həlqəyə 

karbon atomlarından başqa digər atomlar (heteroatomlar, 

məsələn, O, S, N, Si və s.) da daxil olur.  

 

Üzvi birləşmələri daha yaxşı öyrənmək məqsədi ilə onları 

aşağıdakı siniflərə bölürlər. 
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1. Karbohidrogenlər (RH) 

2. Karbohidrogenlərin halogenli  törəmələri(R-hal) 

3. Spirtlər (R-OH) 

4. Sadə və mürəkkəb efirlər (R – O – R;  R – COOR
1
) 

5. Karbonilli birləşmələr – aldehid və ketonlar (R-CHO,  

R – CO – R). 

6. Karbon turşuları (R – COOH) 

7. Aminlər (R – NH2; R2NH; R3N) 

8. Nitrobirləşmələr (R –NO2) 

9. Sulfobirləşmələr (R-SO3H) 

10. Metalüzvi birləşmələr (R – Me). 

 

ATSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏR 

 
 

Atsiklik birləşmələrə doymuş və doymamış karbohid-

rogenlər və onların törəmələri daxildir. Bu birləşmələrə alifatik 

birləşmələr də deyilir. Məsələn,  

 

CH3 - CH2 - CH2 - CH3                             CH3 – CH – CH –CH3 

 n- Butan                                                                           

                                                                    CH3   CH3 

                                                                 2,3 - dimetil butan 

CH2=CH-CH=CH2                             

Divinil və ya                                         C2H5 – C ≡ CH 

Butadien - 1,3                               Butin-1 və ya Etilasetilen   

 

Atsiklik birləşmələrin ən sadə nümayəndələri karbohid-

rogenlərdir. Karbohidrogenlər karbon atomları arasındakı rabi-

tələrin xarakterinə görə doymuş və doymamış olurlar. 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏR 

(Alkanlar, parafinlər)  
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Tərkibi karbon və hidrogen atomlarından ibarət olan tək-

qat rabitəli üzvi birləşmələrə doymuş karbohidrogenlər deyilir. 

Onların homoloji sırası CnH2n+2 formulu ilə ifadə olunur. 

Doymuş karbohidrogenlər zəncirində karbon atomları 

təkqat (-C-C-) rabitələrlə birləşirlər. Zəncirin quruluşuna görə 

onlar normal və şaxəli (izo-) quruluşlu olurlar. 

 

Məsələn:  

 

CH3 – CH2 – CH2 –CH3          CH3 – CH – CH3 

                 n . Butan                                                        

                                                              CH3 

                                                      izo – butan 

 

Alkanlarda n ≥1 olur. 

 

Doymuş karbohidrogenlərin ümumi formuluna müvafiq 

olaraq onların homoloji sırasını aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

 

CH4..........................................................................metan 

CH3-CH3.....................................................................etan 

CH3-CH2- CH3.......................................................propan 

CH3-CH2- CH2-CH3.................................................butan 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3........................................pentan 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3...............................heksan 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

CH3-(CH2)8-CH3.................................................dekan və s. 

 

Göründüyü kimi homoloji sıranın hər bir üzvi digərindən 

CH2(metilen) qrupu qədər fərqlənir. Ona görə də CH2 qrupuna 

homoloji fərq də deyilir. 
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Xassəcə oxşar olub, tərkibcə bir-birindən bir və ya bir 

neçə CH2 qrupu qədər fərqlənən karbohidrogenlər sırasına 

homoloji sıra deyilir. 

Homoloji sıranın dördüncü üzvü olan butandan başla-

yaraq hər bir karbohidrogen bir neçə izomer əmələ gətirir. 

Məsələn, butanin iki, pentanın üç, heksanın beş, heptanın 

doqquz, dekanın 75, C20 olan karbohidrogenin isə 336319 

izomeri vardır. 

Kimyəvi tərkibcə eyni olan çoxlu sayda izomerləri fərq-

ləndirmək üçün xüsusi nomenklaturalardan istifadə olunur. 

 

ADLANDIRILMASI. Doymuş karbohidrogenlər əsasən 

iki üsulla adlandırılır: 

1. Səmərəli üsul. Bu üsulla doymuş karbohidrogenləri 

adlandırdıqda onlara metanın törəmələri kimi baxılır. Karbo-

hidrogen zəncirində ən az hidrogeni olan karbon atomu metan 

karbonu kimi qəbul edilir və ona birləşmiş radikalların adları 

deyilərək “metan” sözü əlavə edilir. Radikal – karbohidrogen 

molekulundan bir hidrogen atomu çıxdıqda qalan birvalentli 

qalığa deyilir. Radikaldakı tək elektronun təbiətcə hansı karbon 

atomunda olmasından asılı olaraq radikallar birli (normal), ikili 

və üçlü olurlar. Məsələn, butil radikalı dörd cür olur: 

 

1)   CH3-CH2-CH2-CH2-                       birli - butil radikalı 

 

2)   CH3-CH2-CH -                                ikili - butil radikalı 

                               CH3 

                        CH3 

3)  CH3 – C –                                       üçlü - butil radikalı  

                        CH3 
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4) CH3 – CH – CH2 –                          birli izobutil radikalı 

                    

           CH3 

 

Doymuş karbohidrogenlər bu üsulla adlandırıldıqda radi-

kalların adları kiçik radikallardan başlayaraq deyilir. 

Bir neçə misala baxaq: 

CH3 –CH2 – CH3                               dimetilmetan (propan) 

 

CH3 – CH – CH3                            trimetilmetan (izobutan) 

                    

                  CH3 

 

CH3 – CH  – CH2 – CH3                         metil-dietil-metan 

                               

           C2H5            

            

               CH3 

 CH3 – CH – C – CH3              metil-izopropilüçlübutil-metan                   

     CH    CH3      

       CH3       CH3 

2. Sistematik üsul (Cenevrə üsulu). Sistematik üsulla 

doymuş karbohidrogenlərin adları aşağıdakı ardıcıllıqla düzəl-

dilir: 

a) Ən uzun və az şaxələnmiş zəncir seçilir; 

b) Yan zəncirdə olan radikallara əvəzedicilər kimi baxılır; 

c) Uzun zəncir əvəzedici yaxın olan ucdan başlayaraq 

nömrələnir. 
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d) Yan zəncirdəki əvəzedicilərin adları və onların birləş-

dikləri karbon atomlarının nömrələri gostərilməklə uzun zən-

cirin adı deyilir. Yan zəncirdəki radikallar eyni olduqda onlar 

toplanır. Məsələn: 

 

 

 

 

 

   1        2       3        4 

CH3 – CH – CH – CH3                    2,3 - dimetilbutan 

 

          CH3   CH3 

 

   1        2        3        4        5         6 

CH3 –  CH – CH  – CH – CH2 – CH3    2,4-dimetil 3-etil heksan 

 

      CH3    C2 H5   CH3 

 

           CH3 

   1    2         3         4       5         6 

CH3 – C – CH2 – CH – CH2 – CH3    2,2,4 - trimetil-heksan 

 

          CH3           CH3 

 

ALINMA ÜSULLARI. Doymuş karbohidrogenləri al-

maq üçün əsasən aşağdakı üsullardan istifadə edilir. 

 

1. Doymamış karbohidrogenlərdən. 

Pentandan başlayaraq sonrakı karbohidrogenlər sənayedə 

doymamış karbohidrogenləri katalizator (Pt, Ni, Pd) iştirakında 

hidrogenləşdirməklə alınır. 
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R – CH2 – CH = CH2 + H2   R – CH2 – CH2 – CH3  

2. Halogenli törəmələrdən. 

Bəzi doymuş karbohidrogenlər onların halogenli törəmə-

lərinə katalizatorla aktivləşdirilmiş hidrogen molekulu, yaxud 

atomar hidrogenlə təsir etməklə alınır.   

 

 

C2H5J + H2  C2H6 + HJ 

 

C2H5Cl + 2H → C2H6 + HCl 

 

C2H5J + 2H → C2H6 + HJ 

 

3. Metalüzvi birləşmələrdən. 

Halogenli birləşmələrə maqnezium metalı ilə təsir edib, 

alınan metalüzvi birləşmələri su ilə parçaladıqda doymuş kar-

bohidrogenlər alınır. 

 

                            C2H3J + Mg → C2H5MgJ 

                                               Maqnezium etilyodid 

 

                C2H5MgJ + H2O  → C2H6 + Mg(OH)J 

 

Maqnezium əvəzinə natrium götürdükdə istənilən doy-

muş karbohidrogeni almaq olar. Bu reaksiyanı Vürs aparmış və 

onun mərhələlərlə getdiyini Şorıgin izah etmişdir. Ona görə də 

reaksiya Vürs-Şorıgin reaksiyası adlanır. 

R – CH2 – Cl + 2 Na → [R – CH2 : ] 
–
 Na

+
 +NaCl 
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Na
+
[R – CH2 :] 

-
+R – CH2 – Cl → R- CH2 – CH2 –R + NaCl 

4. Duzların ərintilərinin elektrolizindən. 

Karbon turşularının duzlarını elektroliz etdikdə turşu 

anionları radikallara parçalanır. Həmin radikallar sonrakı mər-

hələdə dekarbonilləşir və əmələ gələn karbohidrogen radikal-

ları birləşdikdə doymuş karbohidrogen alınır.  

 

 

                    RCOO Na       RCOO 
- 
+ Na

+ 

                        RCOO 
- 
- 1e →RCOO

 ●
 

                         RCOO
 ●

→ R
 ●

 + CO2 

                                          R
●
 + R

●
 = R – R  

 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Doymuş karbohidrogenlərin fi-

ziki xassələri onların tərkibi və quruluşları ilə müəyyən olunur. 

Homoloji sırada karbon atomlarının sayı 4-ə qədər olan karbo-

hidrogenlər qaz, pentandan başlayaraq sonrakı nümayəndələr 

maye, C16H34-dən başlayaraq sonrakı nümayəndələr isə bərk 

halda olurlar. Doymuş karbohidrogenlərin molekul kütlələri 

artdıqca qaynama temperaturları da artır. Normal zəncirli izo-

merlər şaxəli izomerlərdən bir qayda olaraq yüksəkdə qayna-

yırlar. Alkanların ərimə temperaturları da homoloji sırada təd-

ricən artır. Bu zaman onlar iki sıraya bölünürlər: karbon atom-

larının sayı cüt olan homoloqlar və karbon atomlarının sayı tək 

olan homoloqlar. Birinci sıra homoloqlar qonşuları olan ikinci 

sıra homoloqlara nisbətən yüksək temperaturda əriyirlər. Məsə-

lən, C18H38 karbohidrogeninin ərimə temperaturu C17H36 və 

C19H40 karbohidrogenlərinin ərimə temperaturlarından yüksək-

dir. 
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Bu qanunauyğunluq funksional qruplar saxlayan birləş-

mələrdə də özünü doğruldur.  

Doymuş karbohidrogenlərin xüsusi çəkiləri də homoloji 

sırada molekul kütləsindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, mole-

kul kütləsi artdıqca xüsusi çəki də artır. Doymuş karbohid-

rogenlər qeyri-polyar birləşmələr olub, praktik olaraq suda həll 

olmurlar. Çətin polyarlaşırlar. Doymuş karbohidrogen moleku-

lunda ancaq σ (siqma) rabitələr mövcuddur.  

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Doymuş karbohidrogenlər 

üçün həm parçalanma, həm də əvəzetmə reaksiyaları xarak-

terdir. Zəncirin homolotik qırılması parçalanma, hidrogen 

atomlarının digər atom və ya atomlar qrupu ilə sıxışdırılması 

isə əvəzetmə reaksiyalarına səbəb olur. C – C rabitəsinin C – H 

rabitəsindən zəif olmasına baxmayaraq doymuş karbohidrogen-

lər üçün əvəzetmə reaksiyaları daha xarakterdir. Bunun əsas 

səbəbi reagentin C – H rabitəsinə daha asanlıqla təsir edə 

bilməsidir. 

Alkanların bir neçə mühüm xassələrini nəzərdən keçirək. 

1. Halogenləşmə. Doymuş karbohidrogenlər halogen-

lərlə reaksiyaya daxil olduqda reaksiyanın sürəti halogenin 

təbiətindən asılı olaraq F˃ Cl ˃ Br ˃ J sırasında azalır. 

Reaksiya flüorla partlayışla gedir. Odur ki, reaksiyanın sürətini 

azaltmaq üçün flüoru azotla qarışdırmaq lazımdır. 

 

                         CH4+4F2  CF4 + 4HF  

 

Xlor, işığın təsirindən doymuş karbohidrogenlərlə 300°-

dək qızdırıldıqda, yaxud katalizator iştirakında reaksiyaya daxil 

olaraq xlor əvəzli törəmələr əmələ gətirir. Reaksiya zamanı 

hidrogen atomlarının hamısı tədricən xlorla əvəz olunurlar. 

 

                   CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 
xlormetan 
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                 CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl 
dixlormetan 

                CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl 
trixlormetan (xloroform) 

                   CHCl3 + Cl2 →CCl4 + HCl 
tetraxlormetan 

 

2. Sulfoxlorlaşma və sulfooksidləşmə. Doymuş karbo-

hidrogenlərə kükürd 4-oksid və xlorun qarışığı ilə təsir etdikdə 

alkansulfoxlorid, kükürd 4-oksid və oksigenin qarışığı ilə təsir 

etdikdə alkansulfoturşu alınır. Hər iki reaksiya işıqda, yaxud 

katalizator tətbiq etdikdə gedir.  

R – H + SO2 + Cl2 → R – SO2 – Cl + HCl 

                            alkansulfoxlorid 

R – H + 2SO2 + O2 → R – SO2OH + H2SO3 

                                        alkansulfoturşu 

3. Nitrolaşma. Doymuş karbohidrogenləri nitrolaşdır-

maq üçün duru nitrat turşusundan istifadə edilir. Qatı nitrat 

turşusu parafinləri oksidləşdirir.  

Reaksiyanı həm maye, həm də qaz fazada aparmaq olar. 

Maye fazada reaksiyanın sürəti kiçik, nitrobirləşmənin çıxımı 

isə az olur. Reaksiya üçlü karbon atomu olan parafinlərlə daha 

sürətlə gedir. Bu zaman çoxlu oksidləşmə məhsulları və poli-

nitrobirləşmələr alınır. 

Qaz fazada nitrolaşdırma indi əsas sənaye üsuludur. Bu 

halda doymuş karbohidrogen buxarları 250-500°-də nitrat tur-

şusu buxarları ilə qarşılaşır və reaksiya böyük sürət və yüksək 

çıxımla başa çatır. Prosesin temperaturu karbohidrogenin quru-
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luşundan və zəncirin uzunluğundan asılı olaraq seçilir. Reak-

siyanın ümumi tənliyi aşağıdakı kimi göstərilir.  
 

                R – H + HO – NO2 → R – NO2 + H2O 

 

4. Oksidləşmə. Doymuş karbohidrogenlər yüksək tem-

peraturda hava oksigeni, yaxud kimyəvi oksidləşdiricilərlə 

(KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, KClO3 və s.) oksidləşərək müvafiq 

turşulara çevrilirlər. Reaksiya karbon zəncirinin parçalanması 

ilə gedir. Təcrübələr göstərmişdir ki, homoloji sıranın aşağı 

nümayəndələri çox çətin oksidləşirlər. Onların ali nümayən-

dələri katalizator iştirakında oksidləşərək zəncirin uzunluğu 

müxtəlif olan turşular, oksiturşular, ketoturşular, mürəkkəb 

efirlər və s.əmələ gətirirlər. Elə buna görə də neftin tərkibində 

olan yüksək molekullu parafinləri oksidləşdirməklə sabunbişir-

mə sənayesinin əsasını təşkil edən yağ turşuları istehsal olunur.  

Oksidləşmə prosesində aralıq məhsul olaraq hidroperok-

sidlər alınır. Hidroperoksidin quruluşundan asılı olaraq onun 

parçalanma məhsulları müxtəlif turşular, spirtlər, ketonlar və s. 

ola bilər. 

      CH3                             CH3          +RH  

                                                                    (CH3)3COH+R
• 

CH3 – C – O – OH → CH3 – C – O
•
→              

                      – OH
•                                      CH3COCH3+CH

•
3 

      CH3                             CH3   

üçlübutilhidroperoksid 

      H                                  H          +RH  

                                                                    (CH3)2CHOH+R
• 

CH3 – C – O – OH → CH3 – C – O
•
→              

                         – OH
•                                      CH3COCH3+H

•
 

      CH3                              CH3   

izopropilhidroperoksid 
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5. Yüksək temperaturda krekinq. Bəzi prafinləri 

1000°-dən yüksək temperaturda qızdırdıqda karbona və hidro-

genə parçalanırlar. Bu proses ucuz hidrogen və duda almaq 

üçün tətbiq edilir. 

                                  CH4  C + 2H2 

 

Təcrübi hissə 

İŞ № 9.      

METANIN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİ 

Metanı laboratoriyada iki üsulla alırlar: 

1. Alüminium karbidə su ilə təsir etməklə 

Al4C3 +12H2O→ 3 CH4 + 4Al (OH)3 

2. Quru natrium-asetat və natrium-hidroksid qarışığını 

əritməklə 

CH3COONa+NaOH → CH4 +Na2 CO3 

Təcrübə 1. Quru və odadavamlı sınaq şüşəsində 3 q 

natrium-asetatla 6 q natrium hidroksid qarışığı götürülərək 

sınaq şüşəsinin ağzı qazaparan borusu olan tıxacla bağlanır və 

maili vəziyyətdə ştativə bərkidilir (şəkil 22). 

Sınaq şüşəsinin qarışıq olan hissəsi əvvəlcə tədricən, 

sonra şiddətlə qızdırılır. Qazaparan borunun ucuna yanar kibrit 

yaxınlaşdırmaqla ayrılan qazın yanmasına və alovun rənginə 

diqqət edin. Borunun ucunu ardıcıl olaraq bromlu suya və 

kaliumpermanqanat məhluluna salmaqla metanın oksidləşdiri-

cilərə qarşı münasibətini izah edin. Məhlulların rəngsizləş-

məməsi nəyi göstərir. 
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Təcrübə 2. Kiçik Vürs kolbasına alüminium karbidin bir 

neçə kiçik parçası salınır və kolba ştativə bərkidilir (şəkil 23). 

Kolbanın ağzı içərisindən damcı qıfının ucu keçirilmiş tıxacla 

bağlanır və kolbanın qazaparan borusuna ucunda sivri şüşə 

boru olan rezin boru keçirilir. Damcı qıfındakı sudan damla-

damla karbid üzərinə əlavə edilir. 

Ayrılan qazın xassələrini 1-ci təcrübədə olduğu kimi 

yoxlayın.  

 
 

Şəkil 22. CH3COONa  və  NaOH qarışığından metan almaq üçün 

cihaz 
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Şəkil 23. Alüminium karbiddən metan almaq üçün cihaz 

DOYMAMIŞ KARBOHİDROGENLƏR 

 

Molekulunda ikiqat (C=C) və üçqat (C≡C) rabitələri olan 

karbohidrogenlərə doymamış karbohidrogenlər deyilir.  

Molekulunda bir ədəd ikiqat rabitəsi olan karbohid-

rogenlər etilen karbohidrogenləri və ya alkenlər, bir ədəd üçqat 

rabitəsi olan karbohidrogenlər isə asetilen karbohidrogenləri və 

ya alkinlər adlanırlar. 

 

ETİLEN SIRASI KARBOHİDROGENLƏR 

(Alkenlər, olefinlər) 
 

Etilen sırası karbohidrogenlər CnH2n ümumi formula ilə 

ifadə olunurlar. Homoloji sıranın ilkin nümayəndəsi etilendir. 

(CH2=CH2), yəni n  2 olur.  

Etilen sırası karbohidrogenlərdə də izomerlik C4-dən 

başlayır. Bu karbohidrogenlərdə quruluş izomeri ilə yanaşı 

molekulda ikiqat rabitənin yerindən asılı olaraq vəziyyət izo-

merliyi də baş verir. Odur ki, etilen sırası karbohidrogenlərdə 

hər bir nümayəndə üçün izomerin sayı müvafiq doymuş kar-
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bohidrogendə olduğundan çox olur. Məsələn, butanın iki 

izomeri olduğu halda butilenin üç izomeri vardır. İzomerlərdən 

ikisi zəncirdə ikiqat rabitənin yeri ilə müəyyən olunur.  
 

CH3 – CH2 – CH = CH2    ;    CH3 – CH= CH- CH3 

            buten-1                                 buten – 2 

    (vəziyyət izomeri)                (vəziyyət izomeri) 

                         CH3 – C = CH2 

                                

                                    CH3 

                    2 – metilpropen            (quruluş izomeri) 
 

Doymamış karbohidrogenlər fəza izomerləri (sis, -trans-) 

də əmələ gətirirlər. Bu izomerlərə həndəsi izomerlər deyilir. 

Fəza izomerinin olması üçün ikiqat rabitədəki karbonlardan 

heç birində iki eyni atom və ya atom qrupu olmamalı, eyni za-

manda hər iki karbonda eyni atom və atom qrupu olmalıdır. 

 

H3C                      CH3                 H3C                      H 

            C = C                       ;                   C = C 

 

H                           H                       H                      CH3 

        sis-buten-2                                  trans-buten-2 

 

ADLANDIRILMASI. Səmərəli üsulla etilen karbohid-

rogenlərini adlandıranda onlara etilenin törəmələri kimi baxılır 

və doymuş karbohidrogenlərə xas olan “an” sonluğu “ilen” 

sonluğu ilə əvəz edilir.  

 

Məsələn:              CH3 – CH = CH2 – metil etilen  

 

                             CH3 - CH = CH – CH3 – dimetiletilen 

 

                             CH3-CH – CH = CH2 – izopropiletilen 
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                                      CH3 

 

Sistematik nomenklaturaya görə etilen karbohidrogen-

lərini adlandırmaq üçün müvafiq doymuş karbohidrogendəki 

“an” sonluğu “en” sonluğu ilə əvəz edilir. Nömrələmə ikiqat 

rabitə saxlayan ən uzun zəncirdə ikiqat rabitənin yaxın olduğu 

ucdan aparılır və ikiqat rabitənin yeri göstərilir. 
 

CH2 = CH2……………………………………….eten 

CH3 – CH = CH2………………………………..propen 

CH3 –CH2 – CH = CH2…………………………..buten-1 

CH3-CH – CH = CH2…….……………..3-metil buten-1 
 

        CH3 

CH3- CH2 – C = CH2…….……………..2-metilbuten-1 
 

                    CH3 

1      2       3      4         5        6        7        8 

CH3- CH = C – CH2 - CH2 – CH2 – CH – CH3   

 

        CH3 – C – CH3                         CH3 

                     

                   CH3                      7-metil-3 - üçlübutilokten -2 

 

ALINMA ÜSULLARI. Alkenlərin bəzi alınma üsulları-

nı nəzərdən keçirək. 

1. Spirtlərdən. Laboratoriya şəraitində alken almaq 

üçün katalizator iştirakında spirtlərin dehidratlaşmasından isti-

fadə edilir.  

 

                    CH2 - CH2   CH2 = CH2 + H2O 
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                     H       OH 

 

Katalizator olaraq müxtəlif turşular (H2SO4, H3PO4) turş 

duzlar (KHSO4, Mg(HSO4)2), fosfor 5-oksid (P2O5), alümi-

nium oksid (Al2O3) və alümunium duzları götürülür. Dehid-

ratasiya prosesi spirtin təbiətindən asılıdır. Üçlü spirtlərdən su 

daha asan, hətta distillə etdikdə belə ayrılır. 

                      

  CH3 

                                                   

          CH3 – C – OH → CH3 – C = CH2 + H2O  

                                                                       

                      CH3                       CH3 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, çox hallarda spirtlərdən suyun 

ayrılması Zaytsev qaydasına əsaslanır: “Spirtlərdən su ayrılan 

zaman hidrogen ən az hidrogeni olan karbon atomundan 

ayrılır”. 

 

CH3- CH - CH – CH3→  CH3 – CH = C – CH3 + H2O  

                                                                           

         OH    CH3                                    CH3 

                                                                           2-metilbuten-2 

 

2. Halogenli birləşmələrdən. Halogenli birləşmələri 

KOH və ya NaOH-ın spirtdəki məhlulu ilə qarışdırıb qızdır-

dıqda hidrogen halogenidlər ayrılaraq alkenlər alınır.  

 

                  CH2 - CH2 + KOH   CH2 = CH2 + KCL + H2O 

                                           

                   H       Cl 

 

Əlavə məhsul kimi sadə efir də alınır. 
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C2H5OH + KOH →  C2H5OK + H2O 

 

C2H5Cl + C2H5OK  → C2H5OC2 H5+ KCl 

                                       dietil efiri 

                                    

Dihalogenli birləşmələrə sinklə təsir etdikdə alkenlər 

alınır. 

 

 CH2 – Cl                                CH2 

                                               

 CH2 – Cl          +Zn      →     CH2       +ZnCl2 

 

3. Asetilen karbohidrogenlərindən. Bəzi asetilen kar-

bohidrogenlərini palladium katalizatorunun iştirakı ilə hidro-

genləşdirdikdə etilen karbohidrogenləri alınır.  

 

              CH ≡ CH + H2    CH2 = CH2 

       R – C ≡ CH + H2   R – CH = CH2 

 

4. Təbii mənbələrdən. Alkenlərin birinci dörd nüma-

yəndəsini neftdən və təbii qazlardan almaq daha əlverişlidir. 

Koks qazlarından da çoxlu etilen və propilen alınır.  

 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Etilen karbohidrogenlərinin bi-

rinci 4 nümayəndəsi qaz, C5 – C17 nümayəndələri maye, son-

rakılar isə bərk maddələrdir. Normal quruluşlu olefinlər şaxəli 

olefinlərə nisbətən yüksək temperaturda qaynayırlar. Onların 

qaynama temperaturları ikiqat rabitənin molekulun mərkəzinə 

doğru yerdəyişməsi ilə artır. Maraqlıdır ki, sis-izomerlərin qay-

nama temperaturları trans-izomerlərin qaynama temperaturla-

rından yüksək, onların ərimə temperaturlarından isə aşağı olur.  

Alkenlərin sıxlığı müvafiq doymuş karbohidrogenlərin 

sıxlığından çox olub, homoloji sırada artır. Onların suda həll 
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olmalarının çox az olmasına baxmayaraq, müvafiq doymuş 

karbohidrogenlərin həll olmasından çoxdur. Olefinlər ağır me-

talların duzları ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirdikləri 

üçün onların sulu məhlullarında yaxşı həll olurlar. 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Alkenlərin ən mühüm kim-

yəvi xassələrinə baxaq. 

1. Hidrogenləşmə. Alkenləri hidrogenləşdirici kataliza-

torların (Pd, Pt, Ni) iştirakında hidrogenləşdirdikdə müvafiq 

alkanlar alınır.  

 

 

 

CH3 – CH = CH2+ H2   CH3 – CH2 – CH3 

 

2. Halogenləşmə. Halogenlər alkenlərə asan birləşirlər. 

Reaksiyanın sürəti halogenin təbiətindən və alkenin qurulu-

şundan asılı olur.  

 

        CH2 = CH2+ Br2  → CH2Br – CH2Br   

                                                        dibrometan 

 

3. Hidrohalogenləşmə. Hidrogen halogenidin təbiətin-

dən asılı olaraq onların alkenlərə birləşmə qabiliyyəti müxtə-

lifdir. Belə ki, hidrogen-yodid olefinlərə ən asan birləşir. Al-

kenlərə hidrogen-flüoridlə təsir etdikdə birləşmə reaksiyaları 

ilə yanaşı onların polimerləşməsi də müşahidə olunur. 

Qeyri-simmetrik alkenlərə hidrogen – halogenidlərlə təsir 

etdikdə birləşmə reaksiyaları Markovnikov qaydası üzrə gedir: 

“Hidrogen ən çox, halogen isə ən az hidrogenləşmiş karbon 

atomuna birləşir”. 

 

CH3 – CH = CH2+ HCl → CH3 – CHCl – CH3 

                                                                         2-xlorpropan 
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Bunun səbəbi qeyri-simmetrik alken molekulunun donor 

radikal və ikiqat rabitə hesabına polyarlaşmasıdır. 

 

              +σ          - σ 

CH3 → CH =    CH2+ HCl → CH3 – CHCl – CH3 

 

Markovnikov qaydası yalnız ion mexanizmi üzrə gedən 

birləşmə reaksiyalarında özünü doğruldur. Radikal mexanizmi 

üzrə gedən birləşmə reaksiyalarında isə proses Markovnikov 

qaydasının əksinə gedir (Karaş effekti). 

 

              H2O2 + 2HBr → 2 Br
•
 + 2H2O 

CH3 - CH = CH2+ Br
•
 → CH3 –  – CH2Br     CH3 – CH2- 

- CH2Br +Br
•
  

 

4. Suyun birləşməsi. Alkenlərə katalizatorların iştirakı ilə 

su birləşdikdə müvafiq spirtlər əmələ gəlir. Bu zaman yalnız 

etilendən birli, digər alkenlərdən isə quruluşundan asılı olaraq 

ikili və üçlü spirtlər alınır.  

 

CH2 = CH2+ HOH → CH3CH2OH        birli spirt 

 

CH3-CH=CH2+HOH  CH3-CH-CH3 

 

                                               OH    ikili spirt 

                                                 

                                                    OH 

                                                      

CH3 – C = CH2 +HOH → CH3 – C – CH3 

                                                                      

                  CH3                                  CH3                  üçlü spirt 

 

Katalizator olaraq əksər hallarda sulfat turşusu götürülür. 
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5. Oksidləşmə. Alkenlər hava oksigeni və ya başqa ok-

sidləşdiricilərlə asan oksidləşirlər. Oksidləşmə reaksiyasının is-

tiqaməti reaksiya şəraitindən və oksidləşdiricinin növündən 

asılıdır. 

a) Alken hava oksigeni ilə katalizator olmadan oksid-

ləşdikdə aralıq məhsul kimi alınan hidroperoksid parçalanır və 

spirt əmələ gəlir. 

 

 

 

 

CH2 = CH – CH2 – H + O 2 →CH2 = CH – CH2 – O – O – H 

 

                                                                         -OH
• 

CH2 = CH – CH2 – OH      CH2 = CH – CH2 - O
• 

 

b) Katalizator kimi gümüş götürdükdə alkenlərdən üzvi 

oksidlər əmələ gəlir. 
 

                  2CH2 = CH2 + O2  2   CH2 – CH2 

                                                                 0 

                                                                etilen oksidi (epoksid) 
 

c) Katalizator (CrO3, OsO4) iştirakında duru kaliumper-

manqanat məhlulu alkenləri qlikollara qədər oksidləşdirir. Bu 

zaman hidroksid qrupları ikiqat rabitəyə birləşirlər. 

 

3CH2=CH2+2KMnO4+4H2O → 3 CH2 – CH2 +2MnO2+2KOH 

                                                                   

                                                        OH     OH 

 

d) Alkenləri ozonla oksidləşdirdikdə əvvəlcə ozonidlər 

alınır. Ozonidləri su ilə parçaladıqda karbonil qrupu olan 
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birləşmələr əmələ gəlir ki, onların quruluşlarına əsasən olefinin 

quruluşunu müəyyən etmək olur: 

 

   CH3–CH=CH2+O3→(CH3–CH–CH2) →CH3-CH–O–CH2 

 

                                                 0      0                  0           0     

                                                     0      
 

CH3-CH–O–CH2    +H2O → CH3CHO + CH2O + H2O2 

                  

0 0     

6. Polimerləşmə. Alkenlərin ən xarakter reaksiyalarından 

biri polimerləşmə reaksiyasıdır. 

Polimerləşmə reaksiyaları alken molekulunda olan ikiqat 

rabitənin parçalanması hesabına baş verir. İkiqat rabitənin ho-

molotik qırılması nəticəsində sərbəst valentliklər əmələ gəlir ki, 

həmin valentliklər çoxlu sayda molekulun bir-birinə birləşərək 

polimer molekulunun əmələ gəlməsini təmin edir.  

 

CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + …. + CH2 = CH2 → 

→ – CH – CH2 –+– CH2 – CH2 – +….+ – CH2 – CH2 – → 

→ –  CH2 –  CH2 – CH2 – CH2   ….   CH2 – CH2 –…. 

və ya   n CH2 = CH2  –  [CH2 – CH2 –]n 

 

Burada n -polimerləşmə dərəcəsi adlanır və polimerin 

molekul kütləsini müəyyən edir.  

 

7. İzomerləşmə. Alkenlər yüksək temperaturda, yaxud 

katalizator iştirakında izomerləşmə qabiliyyətinə malikdirlər.  

 

                                                        CH3 – CH = CH – CH3 

CH2 = CH – CH2 – CH3                   

                                                        CH3 – C =  CH2  
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                                                                   CH3 

 

Təcrübi hissə 
 

İŞ № 10.       

ETİLENİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİ 
 

Təcrübə 1. İri sınaq şüşəsinə 3-4 ml etil spirti tökülür və 

üzərinə ehtiyatla 6-7 ml qatı sulfat turşusu əlavə edilir. (Qız-

dıran zaman köpüklənmənin qarşısını almaq üçün qarışığa az 

miqdar gil və ya quru qum əlavə edilir). Sınaq şüşəsinin ağzı 

qazaparan boru keçirilmiş tıxacla bağlanır və ştativə bərkidi-

lərək yavaş-yavaş qızdırılır (şəkil 22).  

Alınan qazın xassələrini 9-cu işdə olduğu kimi yoxlayın. 

Alovun rəngini metan qazının alovunun rəngi ilə müqayisə 

edin və nəticə çıxarın. Etileni bromlu su və KMO4 məhluluna 

buraxdıqda məhlulların rəngsizləşməsinin səbəbini  izah edin. 

Reaksiyaların tənliklərini yazın. 

Bu reaksiyalar əsasında doymuş və doymamış karbohid-

rogenlərin oksidləşdiricilərə olan münasibətlərini müqayisə 

edin. 

 

Təcrübə 2. Sınaq şüşəsinə 3-4 q sink tozu tökülür və 

üzərinə 6-7 ml dibrometan əlavə edilir. Sınaq şüşəsinin ağzı 

qazaparan borusu olan tıxacla bağlanır və ştativə bərkidilir. 

Yavaş-yavaş qızdırdıqda ayrılan qazın xassələri əvvəlki təcrü-

bədə olduğu kimi yoxlanılır. 

Reaksiyanın tənliyini yazın.  

 

DİEN KARBOHİDROGENLƏRİ 

(Alkadienlər) 
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Molekulunda iki ədəd ikiqat rabitəsi olan karbohid-

rogenlərə dien karbohidrogenləri deyilir. Dien karbohidro-

genlərinin tərkibi CnH2n-2  formula ilə ifadə olunur.  

Molekulda iki ədəd ikiqat rabitənin mövcud olması üçün 

ən azı üç karbon atomu olmalıdır. Ona görə də dien 

karbohidrogenlərinin bir və iki karbon atomu olan homoloqları 

mövcud deyildir (n≥3). 

Zəncirdə ikiqat rabitələrin yerləşməsindən asılı olaraq 

dien karbohidrogenləri üç qrupa ayrılır: 

1. İkiqat rabitələri eyni bir karbon atomu ilə əlaqələnən 

dienlər. Bu qrup karbohidrogenlərə kumilə olunmuş dienlər 

deyilir. Allen və onun homoloqları bu qrupa daxildir.  
 

CH2 = C = CH2;    CH3 – CH = C = CH2;   CH3 – C = C = CH2 

         allen                metilallen                                

    (propadien)        (butadien-1,2)                         CH3  

                                                                         dimatilallen  

                                                                   (3-metilbutadien-1,2)       

2. İkiqat rabitələri bir-birindən təkqat rabitə ilə ayrılan 

dienlər. Bu qrup dienlərə konyugə olunmuş və ya gərgin 

dienlər deyilir. Divinil və onun homoloqları bu qrupa daxildir. 
 

CH2 = CH – CH = CH2  - divinil, butadien – 1,3 

 

CH2 = C – CH = CH2     - izopren, 2-metilbutadien- 1,3 

             

           CH3 

 

3. İkiqat rabitələri bir-birindən çox uzaq olan, yəni ikiqat 

rabitələri bir-birindən təkqat rabitələrlə izole olunmuş dienlər. 

 

 Məsələn, CH2 = CH – CH2 – CH2 - CH2 – CH2 – CH= CH2  
 

                                    Oktadien – 1,7 
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Dien karbohidrogenlərinin nomenklaturası da alkenlərdə 

olduğu kimidir, lakin alkenlər üçün xas olan “en” sonluğu 

“adien” sonluğu ilə əvəz olunur və ikiqat rabitələrin yerləri 

ədədlərlə göstərilir. 
 

Məsələn, 

                      CH3 – CH = CH – CH – CH = CH2  

                                                      

                                                    CH3 

3-metilheksadien-1,4 

Dien karbohidrogenlərinin ən əhəmiyyətli nümayəndələri 

divinil və onun homoloqlarıdır.  

 

D İ V İ N İ L 
(Butadien-1,3). 

 

ALINMA ÜSULLARI.  Divinil sənayedə aşağıdakı 

üsullarla alınır.  

1. Butanı xrom 3-oksidin iştirakında dehidrogenləş-

dirdikdə divinil alınır. 

 

CH3 –  CH2 – CH2 – CH3   CH3 – CH2 – CH = CH2  

 

→CH2 = CH – CH = CH2 

 

İzopentanı dehidrogenləşdirdikdə isə divinilin homoloqu 

olan izopren alınır.  

        

                                                                   
 

2. Qlikolları dehidratasiya etdikdə divinil alınır. 
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CH2OH – CH2 –CHOH – CH3  CH2 = CH – CH = CH2 

Butandiol-1,3 

 

 

               Butandiol-1,4                          divinil  

 

3. Doymamış spirtlərin nümayəndəsi olan krotil spirtini 

dehidratlaşdırdıqda divinil əmələ gəlir. 

                                                              

CH3 – CH = CH – CH2OH  CH3 – CH = CH  CH2OH
OH2

 

     Krotil spirti 

                                                              

                                              

→ H – CH2 – CH = CH – CH2  CH2 = CH – CH = CH2 

 

4. Son zamanlar sənayedə divinili etil spirtindən alırlar.  
Etil spirtini buxar halda dehidrogenləşdirici və suayırıcı 

katalizatorların üzərindən buraxdıqda 70% çıxımla divinil alı-

nır. 

      H   H               H   H                H  H   H   H 

                                                                  

H - C - C - H+H - C - C - H→H - C=C - C=C - H+2H2O+H2 

                                      

        H  OH             H   OH  
 

XASSƏLƏRİ. Divinil və propodien adi şəraitdə qaz, 

digər homoloqları isə mayedir. Divinil ikiqat rabitələrin hesa-

bına birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Birləşmə reaksiyası iki 

+ 

+ 

H 
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istiqamətdə (1,2 və 1,4 vəziyyətdə) gedir. İkiqat rabitələrin 

rezonansı hesabına 1,4- vəziyyətdə birləşmə daha asan gedir. 

1. Hidrogenləşmə reaksiyası. Katalitik həyəcanlaşmış 

hidrogen divinilə 1,2 və 1,4 vəziyyətdə birləşir. 

 

                                              (1,2)   CH3 – CH2 – CH= CH2 

                                     + H2                

CH2 = CH – CH = CH2          (1,4)  CH3 – CH = CH – CH3 

                                                           

2. Halogenləşmə reaksiyası. Halogenlər də divinilə 1,2 

və 1,4 vəziyyətdə birləşirlər. Lakin, 1,4 məhsulunun çıxımı 

temperaturdan və halogenin təbiətindən asılı olaraq dəyişir: 

Temperatur artdıqda və Cl, J istiqamətində 1,4 məhsulunun 

çıxımı artır. 

                                              (1,2)   CH2Cl – CHCl – CH= CH2 

                                      +Cl2                                     3,4-dixlorbuten-1 

CH2 = CH – CH = CH2          (1,4) CH2Cl – CH = CH – CH2Cl 
                                                                             1,4-dixlorbuten-2         
 

3. Hidrogenhalogenidlərin birləşməsi. Bu reaksiyalar 

müvafiq qaydalara uyğun gedir.         

                                              (1,2)   CH3 – CHCl – CH= CH2 

                                      HCl                                     3-xlorbuten-1 

CH2 = CH – CH = CH2          (1,4) CH3 – CH = CH – CH2Cl 
                                                                             1 - xlorbuten-2         

 

4. Polimerləşmə reaksiyaları. Divinil və digər dien 

karbohidrogenləri polimerləşmə reaksiyalarına daxil olurlar. 

Divinil polimerləşən zaman monomerin ayrı-ayrı molekul-

ları bir-biri ilə həm 1,2-, həm də 1,4 vəziyyətdə, yaxud mole-

kullardan biri 1,2-, digəri isə 1,4 vəziyyətdə reaksiyaya daxil 

olurlar. 

                  1,4; 1,4….-CH2–CH=CH–CH2–CH2–CH=CH-CH2.. 
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                   1,2; 1,2   …-CH2–CH-CH2–CH-CH2–CH-…. 

                                                                                 

n C4H6                                      CH          CH         CH 

                                                                                                                         

                                           CH2        CH2       CH2 

                   1,2;1,4      1    2       1      2      3     4       1      2 

                             …-CH-CH2-CH2–CH=CH-CH2–CH2-CH- ….  

                                                                                           

                                  CH                                                   CH 

                                                                                         

                                  CH2                                                  CH2 

ASETİLEN KARBOHİDROGENLƏRİ 

(Alkinlər) 

 

Molekulunda bir ədəd üçqat (-C ≡ C-) rabitə saxlayan 

karbohidrogenlərə asetilen karbohidrogenləri deyilir. Asetilen 

karbohidrogenlərinin homoloji sırası CnH2n-2 formuluna uyğun-

dur. n 2. 

Asetilen karbohidrogenlərində izomerlik C4-dən başlayır. 

Lakin C4H6-nın izomerləri bir-birindən ancaq üçqat rabitənin 

vəziyyəti ilə fərqlənirlər. Zəncirin quruluşuna görə izomerlik 

asetilen karbohidrogenlərində C5-dən başlayır. İzomerlərin sa-

yına görə asetilen karbohidrogenləri doymuş karbohidrogen-

lərlə alkenlər arasında yerləşir. Bunu aşağıdakı cədvəldən gör-

mək olar (cədvəl 3).  

Hər iki nomenklaturaya görə alkinlər alkanlar kimi adlan-

dırılır. 

Sistematik nomenklaturaya görə adlandıranda alkanlar-

dakı “an” sonluğu alkinlərdə “in” sonluğu ilə əvəz edilir.  

 

CH ≡ CH……………………………..……….etin, asetilen 

CH3 – C ≡ CH……………….……….propin, metilasetilen 
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CH3 – CH2 – C ≡ CH……………...…..butin-1, etilasetilen 

 

CH3 – CH2 – CH2 – C ≡ CH…….pentin-1, propilasetilen 

 

CH3 – C ≡C – CH3………………..butin-2,dimetilasetilen 

 

CH3–C ≡C–CH2–CH3…………..pentin-2, metiletilasetilen 

 

CH3 –CH – C ≡ CH….......3-metilbutin-1, izopropilasetilen 

            

          CH3  
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ALINMA ÜSULLARI. Asetilen karbohidrogenləri əsa-

sən iki üsulla alınır. 

1. Asetilenin alkilləşməsi. Reaksiyanı aparmaq üçün 

asetilenə natrium-amidin ammonyakdakı məhlulu ilə təsir edilir. 

Bu zaman əvvəlcə metalüzvi birləşmə, ona isə alkilbromidlə 

təsir etdikdə asetilenin homoloqu alınır. 

 

CH ≡ CH  HC ≡ C – Na HC ≡ C – R+NaBr 

 

Həmin reaksiyanı metilmaqnezium-yodidin efirdəki məh-

lulunda da aparmaq olar. 

 

CH ≡ CH  HC ≡  CMgJ   HC ≡ CR    

→JMgC ≡ CR   R – C ≡ C – R  
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2. Halogenli birləşmələrin dehidrohalogenləşməsi. 

Doymuş və doymamış karbohidrogenlərin di- və polihalogenli 

birləşmələrinə qələvinin spirtdəki məhlulu ilə təsir etdikdə 

asetilen karbohidrogenləri alınır. 

 

CH3 – CHCl2 + 2KOH → HC ≡ CH + 2KCl + 2H2O 

 

CH2 Cl – CH2Cl  CH2 = CHCl   HC ≡ CH+2KCl+2H2O 

 

Reaksiyanı aparmaq üçün qələvinin spirtdəki məhlulu 

əvəzinə toz halında KOH və ya natrium-amid də götürmək olar. 

Asetilen karbohidrogenlərindən ən əhəmiyyətlisi ase-

tilendir. Asetilen sənayedə kalsium karbidə suyun təsirindən və 

təbii qazların pirolizindən alınır. Kalsium karbid almaq üçün 

yüksək temperaturda kalsium oksidə kömürlə təsir edirlər. 

 

                   CaO+3C → CaC2 + CO 

 

          CaC2 + 2H2O→ CH≡ CH+ Ca(OH)2 

 

                     2CH4   C2H2 + 3H2 

 

XASSƏLƏRİ. Asetilen və onun törəmələri müxtəlif ka-

talizatorların iştirakı ilə birləşmə reaksiyalarına daxil olur. On-

lar hidrogeni, halogenləri, hidrogenhalogenidləri, suyu, spirtləri, 

sianid turşusunu birləşdirdikdə praktik əhəmiyyəti olan birləş-

mələr əmələ gəlir.  

 

1. CH ≡ CH  CH2 = CH2  CH3 – CH3 

 

2. CH≡CH+Br2 → CHBr=CHBr+Br2→CHBr2 -  CHBr2 

 

3. CH≡CH + HCl  H2C=CHCl  CH3 – CHCl2 
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4. HC≡CH+H2O   CH3 – CHO (Kuçerov reaksiyası) 

 

5. CH3 – C ≡ CH +H2O   CH3 – CO – CH3 

 

6. CH ≡ CH + ROH   CH2 = CH – OR →  

 

 CH3 – CH(OR)2 

 

7. CH ≡ CH + HCN   CH2 = CH – CN 

8. Asetilendə C  H rabitələri böyük polyarlığa malikdir. 

Odur ki, turşularda olduğu kimi asetilendə də hidrogen atom-

ları metal atomları ilə əvəz oluna bilirlər. Asetilen etilendən 18 

dəfə qüvvətli, sudan isə 6 dəfə zəif turşudur. 

 

Turşu…CH3COOH    H2O     C2H5OH      C2H2    C2H4     C2H6 

 

K.dis.          2∙10
-5           

10
-16  

       10
-18

         10
-22

    10
-40 

      10
-40 

 

Bu səbəbdən də asetilen natrium-amid və ya gümüş 

birləşmələri ilə qarşılıqlı təsirdə özünü turşu kimi aparır. 

` 

HC ≡ CH + NaNH2 → HC ≡ C – Na + NH3 

 

HC ≡ CH+2[Ag(NH3)2]OH → Ag – C ≡ C – Ag+2H2O+4NH3 

 

Asetilenin metallı törəmələrinə asetilenidlər deyilir. Ağır 

metalların (Cu, Ag) asetilenidləri partlayıcı maddələrdir. 

9. Asetilenə hipohalogenidlərlə (Br, Cl, J) təsir etdikdə 

hidrogen atomları halogenlərlə əvəz olunur. 
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HC ≡ CH + NaClO → HC ≡ CCl CCl ≡ CCl 

 

10. Asetilen aktiv kömür iştirakında polimerləşir və benzol 

alınır. 

 
                                                                      CH 

                CH     CH                                      CH             CH                      

                                                                                          

                  CH                 CH                  CH                CH                                

                   CH   ≡  CH                                         CH       

Qeyd etmək lazımdır ki, asetilen karbohidrogenlərinin 

polimerləşməsi katalizator və karbohidrogenin təbiətindən, 

reaksiya şəraitindən asılı olaraq, müxtəlif istiqamətlərdə gedir.  

Məsələn, katalizator olaraq, Cu2Cl2 götürdükdə üç mol 

asetilendən əvvəlcə vinilasetilen, sonra isə divinil asetilen 

alınır.  
 

CH ≡ CH + CH ≡ CH  22ClCu
   HC ≡ C – CH = CH2  

)( 22ClCuCHCH
CH2 = CH – C ≡ C – CH = CH2 

                            divinilasetilen 

 

Təcrübi hissə 
                         
İŞ № 11.  

ASETİLENİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİ 

 

Kiçik sınaq şüşəsi ştativə bərkidilir və içərisinə kalsium 

karbidin (CaC2) kiçik parçaları salınır. İçərisində su olan damcı 

qıfının ucu keçirilmiş tıxacla ağzı bağlanır. Kolbanın qazaparan 

borusuna ucunda sivri şüşə borusu olan rezin boru keçirilir 

(şəkil 24). 

 

+ 
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Şəkil 24. Asetilen almaq üçün cihaz 

Karbid üzərinə qıfdakı sudan damla-damla əlavə etdikdə 

ayrılan qazın xassələri metan və etilen alınmasında (iş №9) 

olduğu kimi yoxlanılır və nəticə çıxarılır.  

Asetilenin alınmasını və xassələrini ifadə edən kimyəvi 

reaksiyaların tənliklərini yazın. 

Az həcmdə asetilen almaq üçün əsasən 24-cü şəkildəki 

sadə cihazdan istifadə edilir.  

 

HALOGENLİ BİRLƏŞMƏLƏR 

 

 Halogenli birləşmələrə karbohidrogenlərdə bir və ya bir 

neçə hidrogen atomunun halogen atomları ilə əvəz edilmiş 

törəmələri kimi baxmaq olar. Bu səbəbdən, karbohidrogenlərin 

doymuş və doymamış, mono- və polihalogenli törəmələri 

mövcuddur. 

 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏRİN 

MONOHALOGENLİ TÖRƏMƏLƏRİ 

 

Doymuş karbohidrogenlərdə halogenlə əvəz olunmuş 

hidrogen atomlarının sayından asılı olaraq halogenli törəmələr 
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mono- , di- , tri- və polihalogenli, halogen birləşən karbon 

atomunun təbiətindən asılı olaraq birli-, ikili- və üçlü olurlar.  

 

CH3 – CH2Cl............................-etil xlorid (monohalogenli) 

                                                                           (1-xloretan) 

CH2Cl – CH2Cl..............................-dixloretan (dihalogenli) 

                                                                     (1,2-dixloretan) 

CH3 – CCl3....................................-trixloretan (trihalogenli) 

                                                                  (1,1,1-trixloretan) 

CH3 – CH2 – CH2Cl...............................-propilxlorid (birli) 

                                                                       (1-xlorpropan) 

CH3 – CHCl – CH3............................-izopropilxlorid (ikili) 

                                                                       (2-xlorpropan) 

CH3 – CCl – CH3............................-üçlübutilxlorid (üçlü) 

                                                        (2-xlor-2-metilpropan) 

           CH3 

 

Halogenli birləşmələrdə izomerlik həm zəncirin qurulu-

şuna, həm də halogenin vəziyyətinə görə baş verir. Buna görə 

də izomerlərin sayı müvafiq doymuş karbohidrogenin izomer-

lərinin sayından çox olur. Halogenli törəmələrdə izomerlik C3-

dən başlayır. 

ADLANDIRILMASI. Sadə halogenli törəmələrin adları 

radikalın adı ilə halogenin adından düzəldilir. Nisbətən mürək-

kəb quruluşlu halogenli birləşmələr beynəlxalq üsulla adlan-

dırılır. Onların adları halogenin adı və birləşdiyi karbon ato-

munun nömrəsi deyilməklə müvafiq doymuş karbohidrogenin 

adından düzəldilir.  

 

CH3Cl..............................................metilxlorid, xlormetan 

CH3 – CH2Cl.........................................etil xlorid, xloretan 

CH3 – CH2 – CH2Cl...................propil xlorid, 1-xlorpropan 

CH3 – CHCl – CH3...............ikilipropilxlorid, 2-xlorpropan   
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                                                                     izopropil xlorid 

CH3 – CCl – CH3...........................üçlübutil xlorid, 2-metil- 

                                                                         2-xlorpropan 

            

ALINMA ÜSULLARI. Doymuş karbohidrogenlərin 

monohalogenli törəmələri əvəzetmə reaksiyası ilə doymuş 

karbohidrogenlərdən, birləşmə reaksiyası ilə alkenlərdən və 

spirtlərin halogenləşməsindən alınır.  

 

 

1. Doymuş karbohidrogenləri işığın təsiri ilə halogen-

ləşdirdikdə zəncirvari əvəzetmə reaksiyası gedərək mono-, di-, 

trihalogenli birləşmələr alınır. Monohalogenli birləşmə almaq 

üçün alkanla halogenin ekvivalent miqdarları götürülür. 

 

                      CH3–CH3+Cl2  CH3–CH2Cl+HCl  

 

2. Alkenlərə soyuqda hidrogenhalogenidlər ilə təsir 

etdikdə ancaq monohologenli birləşmələr alınır. 

 

CH3–CH=CH2+HCl→CH3–CH – CH3   

                                                                                                                        

                                                           Cl 

                                                    2-xlorpropan 

 

3. Spirtlərdən monohalogenli birləşmələr almaq üçün ha-

logenləşdirici agent olaraq hidrogenhalogenidlər, fosfor 5-xlo-

rid və ya tionil xlorid götürülür. 

 

ROH + HCl →RCl +H2O 

 

ROH + kBr + H2SO4 →RBr + kHSO4 + H2O 

CH3 
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(Bu üsuldan laboratoriyada etilbromidin alınmasında istifadə 

edilir). 

ROH + PCl5 →RCl + HCl + POCl3 

 

ROH + SOCl2 →R – SO2 – Cl + HCl 

 

ROSOCl →RCl + SO2 

 

4. Monoflüorlu birləşmələr digər halogenli birləşmələrə 

ağır metalların (Hg, Ag, Co, Sb və s.) flüoridləri ilə təsir 

etməklə alınır. 

2C2H5Br + HgF2 →2C2H5F +HgBr2 

 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Monohalogenli birləşmələrin 

fiziki xassələri halogen atomu və karbohidrogenin təbiətindən, 

həm də onun quruluşundan asılıdır.  

Adi şəraitdə metil-, etil-, propil- və butil- flüoridlər, 

metil, etil-xloridlər və metil-bromid qaz, digər halogenli törə-

mələr maye, ali nümayəndələr isə bərk halda olurlar. 

Halogenli birləşmələrin qaynama temperaturları  karbon 

zəncirinin quruluşu eyni olduqda flüoridlərdən yodidlərə doğru 

artır. 

Zəncirdə karbon atomlarının sayı eyni olduqda üçlü alkil-

halogenidlər birli- və ikili- alkil-halogenidlərə nisbətən aşağı 

temperaturda qaynayırlar. 

Monohalogenli törəmələr suda həll olmur, üzvi həlledici-

lərdə isə yaxşı həll olurlar. Özləri polyar həlledicilərdir. 

 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Monohalogenli birləşmələr 

kimyəvi cəhətdən fəal maddələrdir. Onların reaksiya qabiliy-

yətləri birli, ikili, üçlü və J ˃Br ˃ Cl istiqamətində artır.  

Halogenli törəmələrin bəzi reaksiyalarına baxaq: 
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1. Alkilhalogenidləri katalitik hidrogenləşdirdikdə və ya 

onlara atomar hidrogenlə təsir etdikdə müvafiq alkanlar alınır. 

 

RJ + H2   R – H + HJ 

 

2. Alkilhalogenidlərə alkoqolyatla təsir etdikdə sadə 

efirlər əmələ gəlir. 

 

                                      C2H5 

C2H5Br+NaOC2H5 →                   0 + NaBr 

                                       C2H5    

                                       dietilefiri 

 

3. Alkilhalogenidlərə amonyak və birli aminlərlə təsir 

etdikdə  ammonium duzları alınır. 

 

 CH3J + NH3 → [ CH3NH3]
+
 J

- 
  Metilammonium-  

                                                                      yodid 

4. Alkilhalogenidlər su və ya qələvi məhlulu ilə hidroliz 

olunaraq spirtlərə çevrilirlər. 

 

RCl + H2O ↔ ROH + HCl 

 

RCl + NaOH → ROH + NaCl 

 

5. Gümüş-nitritlə alkilhalogenidlərə təsir etdikdə 

nitrobirləşmələr alınır. 

 

C2H5J + AgNO2 → C2H5NO2 + AgJ 

                                                  Nitroetan 

 

6. Alkilhalogenidlər qələvinin spirtdəki məhlulu ilə 

qızdırıldıqda alkenlər əmələ gəlir. 
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CH3 – CH2 – CH2Br+KOH→ CH3 – CH = CH2+KBr+H2O 

 

7. Sianid turşusunun duzları ilə alkilhalogenidlərə təsir 

etdikdə nitrillər, nitrillərin hidrolizindən isə turşular alınır.  

 

CH3Cl + KCN → CH3CN + KCl 

                                            asetonitril 

 

CH3CN + 2HOH → CH3COOH + NH3 

 

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

İŞ №12. 

ETİL BROMİDİN ALINMASI 
 

Etil bromidin alınması aşağıdakı reaksiyalara əsaslanır: 
 

KBr + H2SO4  → HBr + KHSO4 

C2H5OH + HBr  → C2H5Br + H2O 

 

Reaktivlər: 

95%-li spirt...................................40 ml  

Kalium-bromid..............................60 q  

Sulfat turşusu, kalium xlorid. 

 

İşin gedişi. Həcmi 300 ml olan yumrudibli kolbaya 40 

ml spirt və 35 ml su tökülür. Qarışığı daim qarışdırmaq və 

soyutmaqla üzərinə kiçik paylarla 75 ml qatı sulfat turşusu 

əlavə edilir və su altında otaq temperaturuna qədər soyudulur. 

Həmin temperaturda qarışdıra-qarışdıra qarışığa 60 q narın 

əzilmiş kalium-bromid əlavə edilir. Kolba defleqmator və uzun 
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Libix soyuducusu ilə birləşdirilir. Soyuducunun ucuna keçiri-

lən alonşun ucu stəkandakı buzlu suya batırılır (şəkil 25). 

 

 
Şəkil 25. Etil bromid almaq üçün cihaz 

Beləliklə, buxarlanma hesabına etil bromidin itkisi azalır.  

Reaksiya qarışığı su, yaxud qum hamamında qızdırılır. Su al-

tına gedən yağvari damlalar kəsildikdə reaksiyanı qurtarmış he-

sab etmək olar. Su altında toplanan yağvari maye sudan ayırıcı 

qıf vasitəsi ilə ayrılır. Alınan etil bromid kiçik yastıdibli kol-

baya keçirilir və efirdən azad olmaq üçün üzərinə qatı sulfat 

turşusu əlavə edilir. Sulfat turşusu etil bromid altında nazik 

təbəqə əmələ gətirməlidir. Beləliklə, etil bromid efirdən azad 

olur. Etil bromid sulfat turşusundan ayırıcı qıf vasitəsi ilə ayrı-

lır və su ilə yuyulmadan distillə edilir. Qəbuledici buzlu su 

içərisində yerləşdirilir. Etil bromidin çıxımı 45 qrama yaxın 

olur.  

Nəzəri və təcrübi çıxımı hesablayın. Etil bromidin fiziki 

sabitlərini təyin edin. 

 

İŞ № 13.            

ETİL YODİDİN ALINMASI 

 
 

Etil yodid etil bromidi aldığımız üsulla alına bilmir. 

Çünki, reaksiya zamanı alınan hidrogen-yodid turşusu daha 

qüvvətli reduksiyaedici olduğu üçün sulfat turşusunu sulfit 
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turşusuna qədər reduksiya edir və sərbəst yod ayrılır. Ona görə 

də etil yodid aşağıdakı reaksiyalar əsaında alınır: 

32 232 PJJP  

3352352 33 POHJHCPJOHHC  

Yoddan tam istifadə etmək məqsədi ilə təcrübə zamanı 

etil spirti və fosfor bir qədər artıq götürülür. 

 

Reaktivlər: 

Mütləq spirt ............... 17 ml  

Yod ............................ 32 q  

Qırmızı fosfor ............ 3,1 q  

Natrium-bisulfit, kalsium-xlorid. 

İşin gedişi.  Həcmi 100-150 ml olan yumrudib kolbada 

17 ml spirt və 3,1 q qırmızı fosfor qarışdırılır. Qarışığı 

qarışdırmaqla üzərinə tədricən 32 q narın əzilmiş yod əlavə 

edilir. Kolba əks soyuducu ilə birləşdirilərək su hamamında 2 

saat qızdırılır. Sonra qarışıq soyuyur və əks soyuducu maili 

soyuducu ilə əvəz edilərək etil-yodid qovulur. Axıra yaxın su 

hamamı götürülür, kolba azbestli tor üzərində qızdırılır və etil-

yodidin tam qovulması əldə edilir. Etil-yodid ayırıcı qıfa 

keçirilir və 2-3 dəfə su ilə yuyulur. Beləliklə etil-yodidə 

qəhvəyi rəng verən sərbəst yod və spirtin artığı etil-yodiddən 

ayrılır (suya azca natrium-bisulfit məhlulu əlavə edilir). Etil-

yodid sudan ayrılır, kalsium-xloridlə qurudulur və kiçik 

kolbada distillə edilir. 

Çıxım 30 qrama yaxın olur. 

Nəzəri və təcrübi çıxımı yoda görə hesablayın. Etil 

yodidin fiziki sabitlərini təyin edin. 

 
o

rajT 5,72. ;  ;  5135,120

Dn  
 

İŞ № 14.  

ETİLEN BROMİDİN ALINMASI 
 

9371,120

4d
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Etilen bromidin alınması aşağıdakı reaksiyalara əsaslanır: 

 

4222

170

223 SOHCHCHOHOSOCHCH  

BrCHBrCHBrCHCH 22222  

                                                       

Reaktivlər: 

95%-li spirt ................... 45 ml  

Brom ............................. 10 ml  

Qatı sulfat turşusu ............90 ml  

Alüminium sulfat, natrium hidroksid, kalsium-xlorid. 

İşin gedişi. Təcrübə 26-cı şəkildəki qurğuda aparılır. 

Qurğunu yığarkən fikir vermək lazımdır ki, onun birləşmələri 

hermetik olsun. Əgər qurğu hermetik olarsa, qoruyucu şüşənin 

orta borusundakı suyun səviyyəsi şüşədəki suyun səviyyə-

sindən 15-20 ml yüksək olar. Əks halda qurğunun birləşmə 

yerlərini yenidən  yoxlamaq lazımdır. 

 

Şəkil 26. Etilen bromid almaq üçün qurğu 

OHHOSOCHCHHHOSOOHCHCH 2323323

Etilen bromid 
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Həcmi 300-500 ml olan yumrudib kolbaya 15 ml spirt 

tökülərək, qarışdırmaqla və ehtiyatla 45 ml sulfat turşusu əlavə 

edilir. Köpüklənmənin qarşısını almaq üçün kolbaya 20 q quru 

dənəvər qum tökülür. Katalizator kimi susuz alüminium sulfat 

götürülür. Kolba hava hamamında qızdırılır. Etilen ayrılmağa 

başlayanda damcı qıfındakı 30 ml spirt və 45 ml sulfat turşusu 

qarışığından damcı-damcı əlavə edilir. 

Ayrılan etilen əvvəlcə üçboğazlı qoruyucu qabdan, sonra 

isə içərisində 10%-li NaOH məhlulu olan şüşə qabdan keçirilir. 

Həmin qabda kükürd qazından təmizlənən etilen içərisində 

brom olan iki şüşə qabdan keçərək brom tərəfindən udulur və 

etilen bromid həmin qablara toplanır. Etilenin verilməsı bro-

mun tamamilə rəngsizləşməsinə qədər davam etdirilir. Qablara 

toplanan etilen bromid ayırıcı qıfa keçirilir, sudan ayrılır, 

əvvəlcə su və duru natrium hidroksid məhlulu, sonra yenə də 

su ilə yuyulur və sudan diqqətlə ayrılır, kalsium-xloridlə 

qurudulur və 129-132 -də distillə edilir. 

Çıxım 30 qrama yaxın olur. 

Etilen bromidin çıxımını hesablayın və fiziki sabitlərini 

təyim edin.  
o

rajT 131. ; 1816,220

4d  ;  5375,120

Dn  

 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏRİN Dİ- VƏ 

POLİHALOGENLİ BİRLƏŞMƏLƏRİ 

 

Di- və polihalogenli birləşmələrdə eyni və ya müxtəlif 

halogenlər, ya eyni bir karbon atomu ilə, ya da müxtəlif karbon 

atomları ilə birləşə bilər. Halogenlər eyni bir karbon atomuna 

birləşmiş halogenli törəmələr heminal, qonşu karbon atomla-

rına birləşmiş halogenli törəmələr isə visinal birləşmələr 

adlanırlar. 

Məsələn: 

Heminal birləşmələr: 
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xloridetilentan,dixloreCHClCH

xlorid-4karbontan,etetpaxlormCCl

xloroformtantrixlormeCHCl

xloridmetilenndixlormetaClCH

3 1,1............

......................

,...................

,.................

2

4

3

22

 

Visinal birləşmələr:  

tantetpaxloreClCHCCl

tantetraxloreCHClCHCl

xloridetilendixloretanClCHClCH

2,1,1,1.............

2,2,1,1..........

,2,1.................

23

22

22

 

ALINMA ÜSULLARI. Di- və polihalogenli birləşmə-

ləri karbohidrogenlərdən və onların oksigenli törəmələrindən 

almaq daha əlverişlidir. 

HFCFFCH 44 424  

1. Di- və polixlorlu birləşmələr doymuş karbohidro-

genlərin xlorlaşmasından alınır (bax səh. 63). 

2. Aldehid və ketonlara fosfor 5-xloridlə təsir etdikdə 

heminal dihalogenli birləşmələr əmələ gəlir. 

32353 POClCHClCHPClCHOCH  

                   1,1 – dixloretan 

3323533 POClCHCClCHPClCHCCH  

                 O                        2,2 – dixlorpropan 

3. Visinal halogenli birləşmələr alkenlərə halogenlərin 

birləşməsindən alınır. 

BrCHCHBrCHBrCHCHCH 23223  

                                      1,2 – dibrpompropan 

4. Qlikollara fosforun halogenli birləşmələri, tionil xlorid 

və hidrogenhalogenidlərlə təsir etdikdə halogen atomları bir-

birindən uzaq olan dihalogenli birləşmələr əmələ gəlir. 



98 

 

ndibpombuta

OHPBrCHCHCHBrCH

butandiol

PBrOHCHCHCHOHCH

4,1

23

4,1

23

32222

32222

 

XASSƏLƏRİ. Di- və polihalogenli birləşmələr ağır 

yağvari mayelər, ali nümayəndələri isə kristal maddələrdir. Di- 

və polihalogenli birləşmələr üçün hidroliz reaksiyası daha 

xarakterdir. Bu zaman alınan reaksiya məhsulları hidroliz üçün 

götürülən halogenli birləşmənin quruluşundan və halogenlərin 

vəziyyətindən asılı olur. 

          CH2Cl – CH2Cl + 2H2O        CH2OH – CH2OH +2HCl 

CH3 – CHCl2 + 2H2O → CH3CHO + 2HCl 

CH3 – CCl2 – CH3 + 2H2O → CH3 – C – CH3 + 2HCl 

                                   O 

CH3 – CCl3 + 2H2O → CH3COOH + 3HCl 

Doymuş karbohidrogenlərin halogenli törəmələrinin tex-

nikada geniş tətbiq olunan bəzi nümayəndələri ilə tanış olaq. 

Metil xlorid və etil xlorid kimya sənayesində alkilləşdi-

rici vasitə kimi və monometrik termometrlərin doldurulmasın-

da işlədilir. Bundan başqa çoxlu miqdarda etilxlorid tetraetil 

qurğuşun (C2H5)4 Pb-antidetenator alınmasında və tibbidə 

keyləşdirici kimi tətbiq edilir. 

Metilen xlorid CH2Cl2 41 -də qaynayan mayedir. Yan-

mayan və asan uçucu həlledici kimi işlədilir. 

Xloroform CHCl3 61 -də qaynayır. O ən çox həlledici 

kimi, tibbdə isə bihuşedici maddə kimi işlədilir. Cənayedə 
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xloroformu almaq üçün spirtə ya xlor və qələvi qarışığı, ya da 

ağardıcı əhənglə təsir edirlər. 

  

 

 

(- O-C       (- O-C                                                                       

Asetona ağardıcı əhənglə təsir etməklə də xloroform 

almaq olar. 

 

 

 

 

Karbon 4-xlorid CCl4 –yanmayan həlledici və yanğın 

söndürən kimi işlədilir. Ən çox freon -12 almaq üçün tətbiq 

olunur. 

1,2 – dixloretan CH2Cl – CH2Cl 84 -də qaynayan, zəhərli 

mayedir, həlledicidir. Vinil xlorid almaq üçün daha çox işlə-

dilir. 

Heksaxloretan - C2Cl6 187-188 -də əriyən kristal mad-

dədir. Zərərvericilərə qarşı inseksid maddə kimi işlədilir. 

Poliflüorxlorkarbohidrogenlər – freonlar adlanır. Onlar 

soyutma texnikasında işlədilir. Freonlardan F-12 – diflüor-

dixlormetan CF2Cl2,  F-22 – diflüorxlormetan CHF2Cl, F-114 – 

tetraflüordixloretan CClF2 –CF2Cl və s. göstərmək olar. 

Doymuş karbohidrogenlərin halogenli törəmələri ilə 

yanaşı, texnikada doymamış karbohidrogenlərin halogenli törə-

mələri də geniş tətbiq olunur. 

CH3-CHO CH3-CH2OH CCl3 -CHO 
xloral 

Cl2 

-2HCl 

3Cl2 

-3HCl 

 2 CCl3 – CHO + Ca (OH)2             2CHCl3+Ca(OCOH)2                   

2CHCl3 + Ca (CH3 COO)2 

2CH3-CO- CCl3 2CH3-COCH3 
6Cl2 

-6HCl 

Ca(OH)2 
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Doymamış karbohidrogenlərin mono -, di, - və poliha-

logenli birləşmələrinin alınması və kimyəvi xassələri də 

doymuş karbohidrogenlərin halogenli törəmələrinin alınması 

və kimyəvi xassələrinə oxşardır. Onların nomenklaturası doy-

muş karbohidrogenlərin halogenli törəmələrinin adlandırılması 

prinsipinə əsaslanır. Məs.: 

 

CH2 = CHCl ........................... xloreten, vinil xlorid 

CH2 = CCl2 ......................1,1 -dixloreten, viniliden xlorid 

CHCl = CHCl ......................1,2 –dixloreten 

CH3-CH = CHCl .............1 –xlor-1 – propen. 

 

ÇALIŞMALAR 

1. Üzvi birləşmələrin təsnifatını göstərin. 

2. Atsiklik birləşmələr hansı birləşmələrə deyilir? Alifa-

tik birləşmələrə aid bir neçə misal göstərin. 

3. Göstərilən formullardan hansılar bir-birinin izomeridir. 

(C2H5)2O  və C2H5OH;  C4H10  və  C4H8 

4. Aşağıda göstərilən formullardan hansılar eyni bir 

molekulu ifadə edir. 

  

    1)          (1)                                 2) 

 

 

3)                                               4) 

H – C – C – C – H 

H H H 

H H Cl 

H – C – C – C – H 

H Cl 

 

H 

H H H 

H – C – C– H 

H 

 

H 

H Cl 

H – C  – C –Cl 

H H 

H H 
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5)                                             6)  

 

5. Butlerovun kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əsas müd-

dəalarını söyləməklə konkret misallar üzərində izah edin. 

6. İzomerlik və tautomerlik anlayışlarını misallarla bir-

birindən fərqləndirin. 

7. Doymuş karbohidrogenlərin adlandırılma üsullarından 

istifadə etməklə aşağıdakı birləşmələri adlandırın. 

 

a)                                                                     

 

b)                                                                                        

  

 

c)                                                                 

 

ç)                                                                     

 

d)                                                             

H – C – C – C – H 

H  H 

 

H 

 Br H H 

H – C – C – C – Br 

H  H 

 

H 

H H H 

CH3 

CH3 CH2 CH3  – CH2  – CH   

– 

CH3  –  CH2 – CH2       CH2 – C  – CH3   

CH3 CH2 - CH3 CH3  

CH3   –  CH – CH2 – CH  –  CH2 –  CH – CH3   

CH3 CH3 CH3  

CH3   –  CH – CH  –  CH2 –  CH – CH3   

CH2 – CH3 CH3 CH3 

CH3   –  CH – CH2 – CH  – CH  – CH2  –  CH3   

CH3 CH3 CH3 – CH2 

CH3   –  CH2 – CH2 – CH  – CH  – CH2 – CH2 – CH – CH3   
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                                  CH3 

e) CH3 CH  CH2  CH 

             CH3              CH3 

 

ə) 

 

 

 

8. Adları çəkilən karbohidrogenlərin formullarını dü-

zəldin. 

a) 2,3,5 – trimetil – 4 – propilheptan 

b) 2,2 – dimetil – 4 – izopropilheptan 

v)   2,4,7 – trimetil – 3,6 - dietiloktan 

q)  metiletil izopropilmetan 

d)  metiletilikilibutilmetan 

e) dimetilüçlübutil metan 
 

9. Aşağıdakı birləşmələri adlandırın: 

 

                                                 ;                                             

 

                                            ;          

                                                  

10. Üzvi birləşmələrin halogenli törəmələrinin əsas alın-

ma üsullarını göstərin. 

CH3  –  CH2 – CH  –  CH –  CH2 – CH – CH3   

CH2 - CH3 

CH2   CH2 – CH3 CH3  

CH2 = CH – CH – CH2 – CH3  ; 

CH3  -C   C – CH  – CH3     ; 

CH3 

CH3 

CH3 – CH = CH – CH – CH3   

CH3 CH3 

CH3  -CH = C – CH = CH2   
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11. Doymamış karbohidrogenlərə halogenlərin, hidrogen-

halogenlərin birləşməsi reaksiyalarını yazın. Markovnikov qay-

dası nədir? 

12. Heminal və visinal halogenli birləşmələr hansılardır. 

Onların xassələrini fərqləndirən reaksiyaları göstərin. 

13. Dien karbohidrogenləri nəyə deyilir. Onların növlə-

rini göstərin. 

14. Divinilin alınma reaksiyalarını yazın, onun tətbiq 

sahələrini göstərin. 

15. Sintetik kauçuk hansı dien karbohidrogenlərindən 

alınır? 

16. Butadien-stirol kauçukunun bir mol butadien və bir 

mol stiroldan əmələ gəlməsini  nəzərə alaraq 1t butadien-stirol 

kayçuku almaq üçün neçə litr (n.ş.) butan və nə qədər etil-

benzol lazım olduğunu hesablayın. 

17. Bir sıra çevrilmələrdən sonra metandan stirolu necə 

almaq olar? Reaksiyaların tənliklərini yazın. 

18. Bir həcm asetilenin yanması üçün necə həcm (n.ş.) 

oksigen lazımdır? 

19. 1 m
3
 asetileni xlorvinilə çevirmək üçün nə qədər (n.ş.) 

hidrogen-xlorid lazımdır? 

20. 2 l etan ilə etilen qarışığını bromlu sudan keçirdikdə 

9,4 q etilen-bromid alınmışdır. Qarışıqda qazların həcm faizini 

tapın. 
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ALDEHİDLƏR VƏ KETONLAR 

Tərkibində karbohidrogen radikalı ilə birləşmiş karbonil  

        qrupu saxlayan üzvi birləşmələrə aldehidlər və ke-

tonlar deyilir. Aldehid və katonlara başqa sözlə oksobir-

ləşmələr də deyilir. Oksobirləşmələrə doymuş karbohidrogen-

lərin, bir karbonda iki hidrogen atomunun oksigen atomu ilə 

əvəz edilmiş törəmələri kimi baxılır. Onlarır ümumi formulu  

CnH2nO kimidir. 

Məsələn, 

  

 

Göründüyü kimi, aldehidlərdə karbonil qrupunun sərbəst 

valentliklərindən biri padikalla, digəri hidrogen atomu ilə, 

katonlarda isə hər ikisi radikalla  birləşmiş olur (formaldehiddə 

karbonil qrupunun sərbəst valentlikləri hidrogen atomları ilə 

birləşmişdir                    

C=0  

R – CH2 – C – R
 

O 

keton 
R – CH2 – CHO

 

aldehid 
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Aldehidlərdə karbonil qrupu karbon zəncirinin əvvəlində, 

ketonlarda isə ara karbonlardan biri olur. 

İzomerliyi və nomenklaturası. Aldehidlərdə izomerlik, 

doymuş karbohidrogenlərdə olduğu kimi – ancaq zəncirin qu-

ruluşuna görə, katonlarda isə həm zəncirin quruluşuna, həm də 

karbonil qrupunun zəncirdəki vəziyyətinə görə müəyyən olu-

nur. 

Aldehid və katonların adlandırılması doymuş karbohid-

rogenlərin adlandırılması kimidir. Burada da əsasən iki üsuldan 

istifadə edilir. 

1. Sistematik nomenklaturaya görə oksobirləşmələri ad-

landırmaq üçün müvafiq doymuş karbohidrogenin adına “al” 

(aldehidlərdə) və ya “on” (ketonlarda) sonluqları əlavə edilir. 

Katonlarda, əlavə olaraq, karbonil qrupunun zəncirdəki yeri də 

göstərilir. Nömrələmə karbonil qrupu olan ucdan (aldehidlərdə) 

və ya karbonil qrupu yaxın olan ucdan (ketonlarda) aparılır. 

 

Məsələn:  CH3 – CH2 – CHO propanal 

CH3  CH2  CH  CHO.................2- metil butanal 
 
                      CH3 

 

CH3  C  CH3.................................. propanon – 2 

            

            
CH3  C  CH  CH2  CH3............3-metilpentanon – 2 

 

CH3  CH  C  CH2  CH2  CH3 .......2-metilheksanon-3 

 

2. Səmərəli üsulla aldehidlərin adları oksidləşdikdə əmələ 

gətirdikləri müvafiq turşuların adlarından düzəldilir. 

O 

O   CH3 

      CH3   O 
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CHOCH 3 - sirkə aldehidi 

CHOCHCH 23  - propion aldehidi 

 

CH3  CH  CH2  CHO........izovalerian aldehidi 

 

 

 CH3  CH  CHO ................izoyağ aldehidi vəs. 

 

Bəzən isə, aldehidlərə sirkə aldehidinin törəmələri kimi 

baxılır. 

 

CHOCHCHCH 23 ...............metiletil sirkə aldehidi 

 

           CH3 

 

CH3  C  CHO....................trimetil sirkə aldehidi və s. 

 

           CH3 

 

Səmərəli üsulla ketonları adlandırmaq üçün karbonil 

qrupu ilə birləşmiş radikalların adları deyilməklə keton sözü 

əlavə edilir. 

Məsələn:  

                3

||

3 CHCCH

O

.................-demetil keton 

      CH3    

      CH3    

      CH3    
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               523 HCCOCH ............-metiletil keton 

Alınma üsulları. Aldehid və ketonları aşağıdakı 

ümumi üsullarla almaq olar: 

1. Spirtlərin oksidləşməsi və ya katalitik dehidro-

genləşməsi. Bu zaman birli spirtlərin oksidləşməsindən alde-

hid, ikili spirtlərin oksidləşməsindən keton alınır. Birli spirt-

lərin dehidrogenləşməsindən aldehid, ikili spirtlərin dehidro-

genləşməsindən keton alınır. 

222

2
||

22

||

.

.

; HR

O

CRRCHRHCHOROHCHR

OHCuRCRCuORCHR

OHCuCHORCuOOHCHR

O

 

2. Turşuların pirolizi. Bu üsulla aldehid və ketonları 

almaq üçün ağır metalların oksidləri ( ZnOCaOPbOMnO ;;; 2

və s.) iştirakında müxtəlif turşu qarışıqları piroliz edilir. 

Turşulardan biri qarışqa turşusu olduqda aldehidlər alınır. 

 

OHCOR

O

CROH

O

CROH

O

CR 22

'

||||

'

||
 

 

OHCOH

O

CRH

O

CHOOHCR 22
||||

 

OH 

OH 

O 
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3. Asetilen və onun homoloqlarının hidratlaşması. 

Reaksiya ikivalentli civə duzları iştirakında aparılır (Kuçerov) 

Bu zaman asetilendən aldehid, digər alkinlərdən keton 

alınır.  

CHOCH

CHOHCHOHHCCH
Hg

3

2

2

2  

3
||

2

2 CHCROHHCCR

O

Hg
 

4. Hemidihalogenli birləşmələrin hidrolizi. Hidroliz 

zamanı halogen atomları kənar karbon atomlarından birində 

olduqda müvafiq aldehidlər, aralıq karbon atomlarından birində 

olduqda müvafiq ketonlar alınır. 

HClCHOCHRHOHCHClCHR 2222  

HClCHCRHOHCHCClR

O

23
||

32  

Göstərilən ümumi üsullardan başqa texnikada allehidləri, 

katonlardan fərqli olaraq, daha iki üsulla da almaq olar: 

1. Oksosintez. Bu üsulla aldehid almaq üçün 100-200  

temperaturda və 100-200 atm təzyiqdə CO + H2 qarışığı 

birbaşa olefinlərə birləşdirilir. Katalizator olaraq əsasını Co və 

Ni təşkil edən qarışıqlardan ( MgOThOCo 2  və ya 

MgOThONi 2 ) istifadə edilir. 
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CHOCHCHHCOCHCH 23222  

2. Turşuların bəzi törəmələrinin reduksiyası. Katali-

zator kimi palladium götürülür. 

HClHCRHClCR

O

Pd

O
||

2
||

 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Aldehid və ketonların kiçik 

nümayəndələri suda yaxşı həll olan, xoş iyli mayelərdir 

(formaldehid qazdır). 

Bir qayda olaraq ketonlar onlara izomer olan aldehidlərə 

nisbətən yüksək temperaturda qaynayırlar. Məsələn: 

 
0

523

0

33 6,79.......;56........ HCCOCHCHCOCH  
0

223

0

23 7,75.......;49............. CHOCHCHCHCHOCHCH
 

 

Aldehid və katonlar müvafiq spirtlərə nisbətən zəif asso-

siasiya etdikləri üçün onların qaynama temperaturları da kar-

bon atomlarının sayı eyni olan spirtlərə nisbətən aşağı olur: 

 

 

0

33

0

223 82.......;2,97........ CHCHCHOHCHCHCH

  

                              
0

33

0

23 56.......;49.............. CHCOCHCHOCHCH
 

 

Molekulda karbohidrogen zəncirinin şaxələnməsi aldehid 

və ketonların qaynama temperaturlarının və sıxlıqlarının azal-

masına səbəb olur. Bu qanunauyğunluğu aşağıdakı misallardan 

görmək olar: 

                                                         .qajT                  
20

4d  

OH
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CHOCHCH
423                     131                0,833 

CHOCHCHCH 23                   117                0,814 

                    52HC  

nHCCOHnC 7373                    144                0,8174 

iHCCOHCi 7373                     123,7             0,8062 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Aldehid və katonlar kimyəvi 

cəhətdən fəal birləşmələrdir. Onların bu fəallığı karbonil 

qrupunun polyarlığı ilə izah olunur. Karbonil qrupunda elek-

tron buludunun karbon atomundan oksigen atomuna tərəf meyl 

etməsi karbon atomunda müəyyən qədər müsbət , oksigen 

atomunda isə müəyyən qədər mənfi  yük yaranmasına sə-

bəb olur. Karbonil qrupunun reaksiya qabiliyyəti karbon ato-

munun müsbət yükünün karbohidrogen radikalları ilə kompen-

sasiyasından asılıdır. Belə ki, bu kompensasiya çox olduqca 

aldehid və ketonların reaksiya qabiliyyəti də zəifləyir. Bu sə-

bəbdən də aldehid və katonların molekul kütlələri artdıqca 

reaksiya qabiliyyətləri azalır. Digər tərəfdən, yuxarıda izah 

olunan kompensasiya ketonlarda daha çox olduğu üçün onlar 

müvafiq aldehidlərə nisbətən az fəal olurlar. Bu qanunauyğun-

luğu aşağıdakı sıradan görmək olar: 

 

                                                                                              

 

Əksinə, molekulaya elektrofil qrupların daxil edilməsi 

karbonil qrupunun reaksiya qabiliyyətini daha da artırır. 

CH3 

C=0 
CH3 CH3CH2 

H 

C=0 

H 

H 
C=0 C=0 

CH3 

H 
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Məsələn: asetaldehid suyu özünə birləşdirmədiyi halda, 

trixlorasetaldehid (xloral) suyu sürətlə özünə birləşdirərək 

xloral-hidrat əmələ gətirir. 

          CCl3 – CHO + H2O → CCl3 – CH(OH)2 

 

Aldehid və ketonlar birləşmə, əvəzetmə, oksidləşmə, 

reduksiya, polimerləşmə və kondensləşmə reaksiyalarına fəal 

daxil olurlar. Bu reaksiyalara ayrılıqda baxaq: 

I. Birləşmə reaksiyaları 

 

1.Natrium bisulfitin birləşməsi.  

 

R                                             R              OH 

       C = O + NaHSO3 →                C 

H                                             H              SO2ONa 

 

R                                             R              OH 

       C = O + NaHSO3 →                C 

R                                             R              SO2ONa 

 

Alınan bisulfitlər davamsız birləşmələrdir.  

  

2. Sianid turşusunun birləşməsi.  

 

R                                             R              OH 

       C = O + HCN →                     C 

H                                             H              C ≡ N  

 

 

R                                             R              OH 

       C = O + HCN →                      C 

R                                             R              C ≡ N  
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Reaksiya nəticəsində alınan oksinitrillər (sianhidrinlər) 

oksi- və aminturşuların sintezində mühüm aralıq birləşmələrdir.  
 

3. Ammonyakın birləşməsi.   

 

Aldehid və ketonlar özlərini ammonyaka qarşı müxtəlif 

cür aparırlar. Belə ki, aldehidlər ammonyakla aldehidammon-

yaklar, ketonlar isə hetorotsiklik birləşmələr əmələ gətirirlər.  

 

R                                             R – CH – NH2           

       C = O + NH3 →                       

H                                                   OH        

 

Formaldehid isə urotropin (heksametilentetramin) əmələ 

gətirir.  

 
                                         N             CH2 

6CH2O + 4NH3 →              CH2  

                                          CH2              N – CH2 – N 

                                                       CH2 

                                                  N                  CH2 

urotropin 

 

Ketonlara ammonyakın birləşməsi əvvəlcə baş verən 

kondensləşmə reaksiyaları hesabına mürəkkəbləşir. Reaksiya 

zamanı əvvəlcə alınan doymamış keton ammonyaka birləş-

dikdə zəncir qapanır və heterotsiklik birləşmə alınır. Aseton 

götürdükdə triasetonimin əmələ gəlir.  

 

               CH2                            C(CH3)2 

 

         O = C                                               NH 

 

                        CH2                         C(CH3)2      triasetonimin 
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II. Əvəzetmə reaksiyaları. 

Əvəzetmə reaksiyaları zamanı karbonil qrupunun oksigen 

atomu müxtəlif atom və ya atomlar qrupu ilə əvəz olunur: 

1. Hidrogen atomları ilə əvəzolunma. Ketonlara sink 

amalqaması iştirakında xlorid turşusu ilə (Klemmenson) və ya 

yüksək temperaturda hidrazinlə təsir etdikdə (Kijner) doymuş 

karbohidrogenlər alınır: 

 

                        R – C – R
1
  R – CH2 – R

1  

                                

O 
 

 

R                                                 R 

         C = O + H2N – NH2                 CH2 + H2O + N2 

R
1
                                                R

1
     

 

2. Aldehid və ketonlar aşağı temperaturda bir mol hidra-

zinlə hidrazonlar, aldehid və ketonun artığında isə müvafiq 

olaraq aldazin və ketazinlər əmələ gətirirlər:  

 

R                                                  R 

         C = O + H2N – NH2 →               C = N – NH2 + H2O 

H                                                  H     

 

 

R                                                  R 

         C = O + H2N – NH2 →               C = N – NH2 + H2O 

R                                                  R     

 

          CH3 – CHO + H2N – NH2 + OHC – CH3   

          →CH3 – CH = N – N = CH – CH3 

aldazin 
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    CH3                                                            CH3 

                  C = O + H2N – NH2 + O = C                      → 

    CH3                                                           CH3   

 

 

          CH3                                    CH3 

  →                C = N – N  = C               +2H2O     

          CH3         ketazin                CH3   

Karbonil qrupunun oksigen atomu fenilhidrazinlə reak-

siyaya girdikdə  N     NH – C6H5 qrupu ilə əvəz olunur. 

 

R - CHO + H2N - NH - C6H5 → R - CH = N - NH - C6H5+H2O 

 

R2C = O + H2N – NH – C6H5 → R2C = N – NH – C6H5 + H2O 

 

Bu reaksiyadan karbonil qrupunu vəsfi təyin etmək üçün 

istifadə edilir. 

3. Oksigen atomunun əvəz olunması hidroksilamin götür-

dükdə də baş verir. Bu zaman müvafiq olaraq aldoksim və 

ketoksimlər alınır. 

 

CH3 – CH = O + H2N – OH → CH3  - CH = N – OH + H2O 

 

(CH3)2C = O + H2N – OH → (CH3)2C = N - OH + H2O 

 

4. Xlor atomları ilə əvəz olunma. Aldehid və ketonlara 

fosfor – 5 xloridlə təsir etdikdə karbonil qrupunun oksigen 

atomu xlor atomları ilə əvəz olunur və dixlor alkanlar alınır. 

 

 

R                                                  R 

         C = O + PCL5→                          CCl2 + POCl3 

H                                                  H     
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R                                                  R 

         C = O + PCL5→                          CCl2 + POCl3 

R                                                  R     

 

 

 

 

 

III. Oksidləşmə reaksiyaları  
 

Aldehidlər ketonlara nisbətən asan oksidləşirlər. Bu 

zaman müvafiq turşular alınır. 

              2R – CHO + O2 → 2R – COOH 

 

Ketonlar oksidləşdikdə karbon zəncirində oksidləşmə ilə 

yanaşı parçalanma da gedir. Parçalanmanın xarakterindən asılı 

olaraq müxtəlif turşular və ya turşularla ketonların qarışığı 

alınır. Alınmış məhsullara əsasən həm ilkin ketonun, həm də 

onun alınması üçün istifadə olunan ikili spirtin quruluşunu 

müəyyən etmək mümkün olur.  

1. Gümüş oksidin ammonyakdakı məhlulu Ag2O – 

[Ag(NH3)2]OH aldehidləri asan oksidləşdirir və sərbəst gümüş 

alınır. 

                                                                    O 

CH3 – CHO +2 [Ag(NH3)2]OH → CH3 – C                        + 

                                                                          ONH4 

+ 3 NH3 + H2O + 2Ag 

 

“Gümüş güzgüsü” adlanan bu reaksiya aldehidləri vəsfi 

təyin etmək üçün istifadə edilir. 

2. Aldehidlər üçün ikinci keyfiyyət reaksiyası “Felinq“ 

mayesi ilə gedən reaksiyasıdır. “Felinq“ mayesi çaxır turşu-

sunun təzə hazırlanmış mis 2-hidroksiddə əmələ gətirdiyi 

kompleks birləşmədir. “Felinq“ mayesi ilə aldehidlərə təsir 
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etdikdə aldehid müvafiq turşuya qədər oksidləşir, mis 2-

hidroksid isə qırmızı rəngli mis 1-oksidə qədər reduksiya 

olunur. Mis 1- oksidin ayrılması aldehidin varlığını sübut edir.  

 

 

 

 

 

COONa                                            COONa 

 

CHOH                                              CHOH 

           +2Cu(OH)2+RCHO→                      +RCOOH+Cu2O+H2O 

CHOH                                              CHOH                     qırmızı 

 

COOK                                              COOK 

Bu reaksiya ketonlarla getmir. 

IV. Polimerləşmə və polikondensləşmə reaksiyaları. 

Polimerləşmə reaksiyaları ancaq aldehidlər üçün xarakterikdir. 

Bu reaksiyalar turşuların təsiri ilə gedir.   

 

                                         R – CH                  O 

 

3R – CHO              O                                            CH – R  

 

                                   R – CH                           O 

 

V. Kondensləşmə reaskiyaları. 

1. Şəraitdən və istifadə olunan katalizatordan asılı olaraq 

kondensləşmə məhsulları müxtəlif olur. Belə ki, zəif əsası 

mühitdə aldehidlər aldollar, quru alüminium-alkoqolyat iştira-

kında isə mürəkkəb efirlər əmələ gətirirlər. 

 

                                                            OH 
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CH3 – CH = O+HCH2 – CH=O → CH3 – CH – CH2 – CH=O 

                                                           aldol (3-oksibutanal) 

              O         O 

                                 

CH3 – C – H + H – C - CH3 → CH3 – CH2 – O – C – CH3 

                                                                         

                                                                        O 

                                                                          etilasetat 

2. Ketonların kondensləşməsi nisbətən sərt şəraitdə gedir 

və alınan ß -keto -spirtlər asanlıqla su itirərək doymamış 

ketonlara çevrilirlər. 

 

                                                                  CH3           O 

                                                                                   

CH3 – C=O+HCH2 – C – CH3 → CH3 – C – CH2 – C – CH3→ 

    

   CH3                  O                            OH 

 

                                                                       4-oksi-4-metil-                    

                                                                         -2-pentanon 

 

 CH3 – C = CH – C – CH3 

 

                 CH3          O 

 

4-metil-3-penten-2-on 

 
TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

İŞ №15.    

İZOVALERİAN ALDEHİDİNİN ALINMASI 
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Aldehidlərin alınması üçün işlədilən ümumi üsullardan 

biri, birli spirtlərin oksidləşməsidir. 

 

R – CH2 – OH +  [O] → R – CHO + H2O 

 

İzovalerian aldehidini laboratoriyada almaq üçün, izo-

amil spirtini xrom qarışığı ilə oksidləşdirirlər. 

 

 

    CH3                                                             

       3               CH – CH2 – CH2OH +K2Cr2O7 + H2SO4   →                           

           CH3                                       

    CH3                                                             

  → 3               CH – CH2 – CHO +K2SO4 + Cr2(SO4)3 +7H2O                              

           CH3                                       

 

 

                                  Reaktivlər: 
 

İzoamil spirti.............................13,2 q  

 

Kalium-bixromat.......................16,5 q  

 

Sulfat turşusu, natrium karbonat, natrium-hidrosulfit, efir, 

kalsium-xlorid. 

İşin gedişi. Soyuducu ilə birləşdirilmiş yarımlitirlik distillə 

kolbasına 16,5 q kalium bixromat, 160 ml su və 16 ml qatı 

sulfat turşusundan ibarət qarışıq tökülür. Qarışıq 90°-yə qədər 

qızdırılır. Üzərinə damcı qıfından damla-damla izoamil spirti 

əlavə edilir. Bu zaman kolbanı vaxtaşırı astaca tərpətməklə 

reaksiya qarışığı qarışdırılır. Spirtin oksidləşməsi zamanı çoxlu 

miqdarda istilik ayrıldığından, reaksiyanı yavaş aparmaq 

lazımdır. Reaksiyanın yavaş aparılması nəticəsində qarışığın 

şiddətlə qaynamasının və kolbadan sıçramasının qarşısı alınır. 
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Spirt tamamilə əlavə edilib qutardıqdan sonra, kolba 15-20 

dəqiqə qaynayan su hamamında qızdırılır. Bu zaman aldehid 

qismən qovulur. Sonra hamam kənar edilib, kolba xaricdən 

silinib, qurudulur, azbest tor üzərində qarışıq qaynayana qədər 

qızdırılır və aldehid distillə edilir. İki təbəqəyə ayrılan destillat, 

qələvi reaksiya alınıncaya qədər (lakmusa görə), natrium 

karbonat məhlulu ilə işlənir; aldehiddən ibarət yuxarı təbəqə 

ayırıcı qıf vasitəsi ilə ayrılıb, bərabər həcmdə götürülmüş 

doymuş natrium hidrosulfit məhlulu ilə çalxalanır. Çökmüş 

hidrosulfit törəməsi kristalları Buxner qıfından süzülür və 

sorulur, efirlə yuyulur, süzgəc kağızı arasında sıxıldıqdan sonra 

eksikatorda kalsium xlorid üzərində qurudulur. Bisulfit törəmə-

lərinin çıxımı 15 qrama qədər olur.  

Təmiz halda aldehid almaq üçün bisulfit törəməsi natrium 

karbonat məhlulu ilə parçalanır; Aldehid ayırıcı qıf vasitəsi ilə 

ayrılır, az miqdar kalsium xloridlə qurudulur və 91-92° S- də 

distillə edilir və xüsusi çəkisi təyin edilir  

 

İŞ №16.                 

ASETONUN ALINMASI 

 

 Aseton quru kalsium asetatın 400° -yə qədər qızdırılmasından 

alınır.  

 

 

                   O 

CH3 – C                                             CH3          

O                                                  C = O + CaCO3 

                        Ca                       CH3 

                  O 

CH3 – C                                      

                   O 
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                           Reaktivlər: 

 

Buzlu sirkə turşusu.............................. 30 q  

Kalsium karbonat.................................25 q 

Kalium karbonat 

 

İşin gedişi. 30 q buzlu sirkə turşusu çini kasaya tökülür 

və üzərinə 40 ml su əlavə edilir, az-az kalsium karbonat 

tökülməklə neytrallaşdırılır. Alınan məhlul su hamamı üzərində 

quruyuncaya qədər buxarlandırılır və tamamilə qurudulmaq 

üçün quruducu şkafda 120°-də 1 saat qızdırılır.  

Alınmış quru kalsium asetat həvəngdə əzilir və çətinəri-

yən şüşədən hazırlanmış 30-40 sm uzunluğunda geniş sınaq şü-

şəsinə tökülür. Sınaq şüşəsi tıxacla bağlanır və əyri şüşə boru 

vasitəsi ilə soyuducuya birləşdirilir; Boru maili vəziyətdə 

bərkidilir və qaz lampası ilə qızdırılır. Əvvəlcə sınaq şüşəsinin 

hər tərəfi (bu zaman nəzarət etmək lazımdır ki, tıxac yanma-

sın), sonra isə sınaq şüşəsinin aşağı hissəsi və tədricən lampanı 

yuxarıya tərəf gəzdirməklə kalsium asetatın üst təbəqəsi qız-

dırılır. Sınaq şüşəsində buxarların kondensləşməsinin qarşısını 

almaq üçün hərdənbir onun duzla dolu olmayan hissəsi də 

ehtiyatla qızdırılır. Əks halda qızmış hissələrə kondensat dam-

lalarının axıb toxunması nəticəsində sınaq şüşəsi sına bilər. 

Soyuducudan distillat damlalarının düşməsi qurtardıqda qızdır-

ma  dayandırılır. 

Alınan aseton qarışığı üzərinə qüvvətli qələvi reaksiya 

alınana qədər quru kalium karbonat əlavə edilir, aşağı su 

təbəqəsi ayırıcı qıf vasitəsi ilə ayrılır, aseton kalium karbonatla 

qurudulur və distillə edilərək, 50-60° intervalında alınan 

fraksiya toplanılır.  

Çıxım 7-8 q olur.  

Təmiz asetonun qaynama temperaturu 56°, xüsusi çəkisi 

, şüa sındırma əmsalı  
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Ç A L I Ş M A L A R 

 

1. Hansı birləşmələrə oksobirləşmələr deyilir? 

2. Aldehid və ketonların alınma üsullarını göstərin. 

3. Aldehidlərlə ketonları fərqləndirən kimyəvi reaksiya-

ların tənliklərini yazın. 

4. Sirkə aldehidini üç üsulla necə almaq olar? Reak-

siyaların tənliklərini yazın. 

5. Birli propil, ikili və üçlü butil spirtlərinin oksidləşməsi 

reaksiyalarının tənliklərini tərtib edin. 

6. Aseton və asetaldehidə natrium bisulfit, hidrazin, 

hidroksilamin və fenil hidrazinlə təsir etdikdə hansı birləşmələr 

alınır? 

7.  Karbon atomunun sayı beş olan aldehidin və ketonun 

izomerlərini yazın və adlandırın. 

8. Metil spirtinin oksidləşməsindən 900 q qarışqa alde-

hidi almaq üçün  neçə litr (n.ş.) oksigen lazımdır? 

9. 125 q asetonun tamamilə 2,2 – dixlor propana CH3-

CCl2-CH3 çevrilməsi üçün nə qədər PCl5 lazım olduğunu 

hesablayın.  

10. Az miqdarda civə 2-sulfat olan suya 200 l asetilen 

buraxmışlar. Bu zaman hansı maddə və nə miqdarda əmələ 

gəlir? 
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S P İ R T L Ə R 

 
Spirtləri xarakterizə edən funksional qrup hidroksil –OH 

qrupudur. 

Tərkibində karbohidrogen radikalı ilə birləşmiş bir və ya 

bir neçə hisdroksil qrupu olan üzvi birləşmələrə spirtlər deyilir. 

Spirtlərə su molekulunda hidrogen atomlarından birinin karbo-

hidrogen radikalı ilə əvəz olunmuş törəmələri kimi də baxmaq 

olar (HOH ROH). 

Spirtlərə suyun törəməsi kimi baxmaq təsadüfi olmayıb, 

spirtlərdəki hidroksil qrupunun suda olan hidroksil qrupuna 

xassəcə oxşaması ilə əlaqədardır. Məsələn: 

 

2HOH + 2Na → 2 NaOH + H2 

2ROH + 2Na → 2RONa + H2 

 

Spirtlər tərkibində olan hidroksil qruplarının sayına uy-

ğun olaraq biratomlu, ikiatomlu, üçatomlu və çoxatomlu, hid-

roksil qrupunun karbon zəncirindəki mövqeyinə, yəni birli, 

ikili və üçlü karbona birləşməsinə uyğun olaraq birli, ikili və 

üçlü olurlar. Məsələn: 

       

CH3 – CH2-OH  etil spirti (biratomlu) 

 

CH2OH – CH2OH etilenqlikol (ikiatomlu) 
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CH2OH – CH – CH2OH qliserin (üçatomlu) 

                                     

                                   OH 

 

 

 

 

                                                                                        CH3                                                                   

                                                                                          

CH3 – CH2 – CH2OH       CH3 – CH – CH3         CH3 – C – CH3 

                                                                                       

                                               OH                              OH 

Birli spirt                                ikili spirt                    üçlü spirt 

 

 
DOYMUŞ BİRATOMLU SPİRTLƏR 

 

Homoloji sırası və adlandırılması. Biratomlu spirtlərin 

ümumi formulu CnH2n+1OH və ya ROH kimi ifadə olunur. 

Verilmiş formuldan istifadə edərək spirtlərin homoloji sırasını 

aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

 

CH3- OH-   metil spirti 

 

CH3- CH2- OH-  etil spirti 

 

CH3 -CH2 -CH2 - OH  propil spirti 

 

CH3 - CH2- CH2- CH2- OH  butil spirti 

 

CH3- CH2- CH2- CH2- CH2- OH-  amil spirti 

CH3- CH2- CH2- CH2- (CH2) 2- OH  heksil spirti 
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CH3- (CH2)6OH – heptil spirti 

 

CH3- (CH2)9- OH-  desil spirti 

 

Göründüyü kimi, spirtlərdə də homoloji sıranın bir üzvi 

digərindən homoloji fərq (CH2) qədər fərqlənir. 

ADLANDIRILMASI. Səmərəli üsulla spirtləri adlandır-

maq üçün onlara metil spirtinin törəməsi kimi baxılır: Metil 

spirtindəki hidrogen atomları müxtəlif radikallarla əvəz edil-

məklə spirtin adı həmin radikalların adı ilə “karbinol” sözün-

dən düzəldilir. Məsələn: 

 

CH3-OH.............................................  -metil spirti (karbinol) 

CH3-CH2OH.................................................. .-metil karbinol 

(CH3)2CHOH.................................................dimetil karbinol 

(CH3)3COH...................................................trimetil karbinol 

                      

                      CH3 

                            

CH3 – CH2 – CH – OH.......................metil etil karbinol və s. 

 

Sistematik üsulla spirtləri adlandırmaq üçün müvafiq 

doymuş karbohidrogenin adına “ol” sonluğu əlavə edilir və 

hidroksil qrupunun birləşdiyi karbon atomunun nömrəsi deyi-

lir. 

Nömrələmə hidroksil qrupu yaxın olan ucdan aparılır. 

Məsələn: 

 

 

CH3- CH2- CH2OH...............................propanol-1 

                                    (n-propil spirti, etil karbinol) 

 

         OH 
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CH3- CH - CH3 .....................................propanol-2 

                                   (izopropil spirti, dimetilkarbinol) 

 

 

 

 

         CH3 

           

CH3- CH – CH2OH ..................2- metilpropanol- 1 

                             (izopropil karbinol, birliizobutil spirti) 

 

         CH3 

           

CH3- C - OH ..............................2-metil propanol-2 

                            (trimetil karbinol, üçlü butil spirti) 

         CH3 

 

ALINMA ÜSULLARI. Spirtləri almaq üçün müxtəlif 

üsullardan istifadə olunur ki, onlardan bəziləri aşağıda verilir: 

1. Doymuş karbohidrogenlərin halogenli törəmələ-

rinin qələvinin sudakı məhlulunda hidrolizi. 

 

                 C2H5Cl +HOH  C2H5OH + HCl 

 

2. Alkenlərə turş mühitdə suyun birləşməsi.  

Bu halda olefinin quruluşundan asılı olaraq ikili və üçlü 

spirtlər, etilen götürdükdə isə etil spirti (birli) alınır. 

 

R – CH = CH2 + H2O  R – CH – CH3 

                                                 

                                                OH 
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R                                       R 

      C = CH2 + H2O            C  - CH3 

R
1                                                         

R
1
    

                                                OH 

CH2 = CH2 +H2O   CH3 – CH2OH 

3. Aldehid və ketonların reduksiyası. Katalizator (Ni, 

Pt) iştirakında aldehidlərin reduksiyası birli, ketonların reduk-

siyası isə ikili spirtlər verir.  

 

R                                        R 

      C = O + 2H     →               CH  - OH 

     H
                                                           

H 

 

 

R                                        R 

      C = O + 2H     →               CH  - OH 

     R
1                                                        

R
1
 

 

4. Aldehid, keton və mürəkkəb efirlərə metalüzvi 

birləşmələrin təsiri. 

Aldehidlərə metalüzvi birləşmələrin təsirindən ikili (for-

maldehid götürdükdə birli), ketonlara və mürəkkəb efirlərə 

təsirindən üçlü spirtlər alınır. 

 

H                                        H          CH3 

      C = O + CH3MgBr →       C                   

     H
                                                           

H            OMgBr 

 

→ CH3 - CH2OH + Mg(OH)Br 

 

      birli spirt 
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R                                        R           CH3 

      C = O + CH3MgBr →        C                   

     H
                                                           

H            OMgBr 

 

 

 

       R            CH3 

→          C                   + Mg(OH)Br 

       H           OH 

     
                                                           

             

 

R                                        R           CH3 

      C = O + CH3MgBr →        C                   

     R
1                                                        

R
1
            OMgBr 

 

       R            CH3 

→          C                   + Mg(OH)Br 

      R
1
           OH 

                                                             CH3     
                                                          

             

                                                               

CH3 – C = O + CH3MgBr →CH3 – C – OMgBr → 

                

               OC2H5                                                      OC2H5 

 

                         CH3 

 CH3 – C – OMgBr + C2H5OMgBr 

                           

                          CH3 

 

                CH3     
                                                       

CH3
   
             

                

CH3 – C – OMgBr + HOH → CH3 – C – OH + Mg(OH)Br 
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                CH3                                                            CH3 

 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Spirtlərin aşağı nümayəndələri 

maye, yuxarı nümayəndələri isə bərk maddələrdir. Aşağı nü-

mayəndələr uçucu olduqları üçün spesifik iyə malikdirlər. 

Molekulda hidroksil qrupunun olması hidrogen rabitəsi hesa-

bına spirt molekullarının assosiasiyasına (suda olduğu kimi) 

səbəb olur və beləliklə spirtlərin qaynama temperaturunu yük-

səldir və uçuculuq qabiliyyətini azaldır. Elə bu səbəbdən də 

spirtlərin birinci nümayəndəsi olan metil spirti qaz halda deyil, 

mayedir. 

Spirtlərin aşağı nümayəndələri (C1-C3) su ilə istəlinən 

nisbətdə qarışırlar. Molekul kütlələrinin artması ilə onların həll 

olması azalır. Bərk halda olan spirtlər iysiz və praktik olaraq 

suda həll olmayan maddələrdir. 

Normal quruluşlu spirtlərin qaynama temperaturları mo-

lekul kütlələrinin artması ilə artır: 

Spirt         CH3OH     C2H5OH       n.C3H7OH       n.C4H9OH 

Tqay.°C       64,5            78,3                97,8                 117,7 

 

Spirtlərin qaynama temperaturu onların quruluşundan da 

asılıdır. Belə ki, normal quruluşlu spirtlər izoquruluşlu spirtlərə 

nisbətən yüksəkdə qaynayırlar: 

 

CH3CH2CH2OH   ................................... 117,7 

 

CH3 – COH – CH2 – CH3 ...................... 108,4 

                     

             CH3 
 

CH3 – CHOH – CH2CH3 ........................100,0 
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(CH3)3COH .............................................83,0 

 

Ümumiyyətlə, zəncirin quruluşundan asılı olaraq spirt-

lərin qaynama temperaturları aşağıdakı kimi dəyişir;  

 

 

                                                                  C 
                                                                   

C – CH2OH            >CHOH                    C – COH – C  

    Birli                        ikili                              üçlü 

 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Spirtlərin kimyəvi xassələri 

həm onların bütün xassələrini ümumiləşdirən, həm də onları bir 

birindən fərqləndirən kimyəvi reaksiyalarla ifadə olunur. 

Əvvəlcə spirtlərin hamısı üçün ümumi olan reaksiyalara 

baxaq: 

1. Spirtlər neytral birləşmələrdir, lakin az da olsa amfoter 

xassə göstərirlər. Məsələn, onlara qələvi metallarla təsir et-

dikdə özlərini zəif turşu kimi, qüvvətli turşularla təsir etdikdə 

zəif əsas kimi aparırlar:  

 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 

Spirtlərin turşuluq xassələri aşağıdakı istiqamətdə azalır: 

 

birli-   >        ikili –  >         üçlü –  > 

 

Spirtlər soyuqda qüvvətli turşularla reaksiyaya girir və 

alkiloksonium duzları verirlər. 

                                             + 

            ROH + HBr →[R – O – H] rB  

                                              

                                            H 
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Onların əsasi xassələri turşuluq xassələrinin əksinə 

dəyişir. 

 

                                  üçlü –  >   ikili –  >  birli –  

 

2. Spirtlər oksigenli mineral və üzvi turşularla efirləşmə 

reaksiyalarına daxil olaraq müvafiq mürəkkəb efirlər əmələ 

gətirirlər. Efirləşmə reaksiyalarında katalizator olaraq sulfat 

turşusu, fosfat turşusu və alüminium oksiddən istifadə olunur. 

 

ROH + HOSO3H ↔ ROSO3H + H2O 

ROH + HONO2 ↔ RO – NO2 + H2O  

ROH + HO – C – CH3 ↔ RO – C – CH3 + H2O 

                                                 

                                   O                         O 

Spirtlərin mürəkkəb efir əmələ gətirmək qabiliyyəti birli 

>  ikili > üçlü istiqamətində azalır. 

3. Spirtlər mineral turşuların iştirakında su molekulu 

itirərək sadə efirlər əmələ gətirirlər. 

 

 
 

4. Bütün spirtləri (metil spirtindən basqa) 370-380°-də 

alüminium oksid üzərindən buraxdıqda alkenlər əmələ gəlir. 

Bu tip reaksiyalara spirtlərin dehidratasiyası deyilir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, üçlü spirtlər ikili və birli spirt-

lərə nisbətən daha asan dehidratlaşırlar. 

İndi də birli-, ikili- və üçlü- spirtləri bir birindən fərq-

ləndirən bəzi reaksiyaları nəzərdən keçirək: 

 

a) Fosfor 3-xloridin təsiri. 

Fosfor 3-xloridlə birli spirtlərə təsir etdikdə fosfitlər 

(RO)3P, ikili- və üçlü spirtlərə təsir etdikdə müvafiq halogenli 

birləşmələr alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dehidrogenləşmə və oksidləşmə. 

Birli spirtlər dehidrogenləşdikdə və ya oksidləşdikdə 

aldehidlər, ikili spirtlər isə ketonlar əmələ gətirir. Üçlü spirtlər 

dehidrogenləşmə reaksiyalarına daxil olmur, lakin çətin də olsa 

oksidləşərək ketonlar və turşular əmələ gətirirlər. Oksidləş-

dirici olaraq hava oksigenindən və ya kimyəvi oksidləşdiri-

cilərdən (CrO3; MnO2; KMnO4; K2CrO4; K2Cr2O7; K2Cr2O7 + 

+H2SO4 və s.), katalizator olaraq misdən istifadə edilir: 
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Konkret misallara baxaq: 

1. 

. 

                                                                            O 

                                                                             

2. 3CH3 – CH – CH2CH3 + KMnO4 → 3CH3 – C – CH2CH3 +  

                   

                 OH 

 

+2MnO2 + 2KOH + 2H2O 

 

 

3.   5CH3CH2 – COH – CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4→   
                            
                           CH3 
              O                               O 
              
5CH3 – C – CH3 + 5CH3 – C – OH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 
+14H2O 

 

Beləliklə, göründüyü kimi, oksidləşmə sürətinə və alınan 

məhsullara görə spirtlərin quruluşu haqqında nəticə çıxarmaq 

olar. 
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İKİATOMLU SPİRTLƏR VƏ YA QLİKOLLAR 

 

Tərkibində iki hidroksil qrupu saxlayan spirtlərə qlikollar 

və ya alkandiollar deyilir. Qlikolların ümumi formulu 

CnH2n(OH)2 kimi ifadə olunur. Hidroksil qrupunun vəziyyə-

tindən asılı olaraq ikiatomlu spirtlər α -, β -, γ- və s. qlikollar 

adlanır. Məsələn: 

 

CH2OH – CHOH – CH2 – CH3                         α – qlikol (1,2) 

 

CH2OH – CH2 – CHOH – CH3                                     β -  qlikol (1,3) 

 

CH2OH – CH2 – CH2 – CH2OH                        γ – qlikol (1,4) 

 

ADLANDIRILMASI. Qlikolları iki cür adlandırmaq 

olar. Səmərəli üsulla qlikolları adlandırmaq üçün etilen karbo-

hidrogenlərinin adına qlikol sözü əlavə edilir. 

 

CH2OH – CH2OH................................................-etilenqlikol 

CH2OH – CHOH – CH3..............................-propilenqlikol və s.  

 

Sistematik nomenklaturaya görə qlikolları adlandırmaq 

üçün müvafiq doymuş karbohidrogenin adına “diol” sonluğu 

əlavə edilir və hidroksil qruplarının vəziyyətləri göstərilir.  
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CH2OH – CH2OH................................................- etandiol – 1,2 

CH2OH – CH2 – CHOH – CH3..........................-butandiol – 1,3 

CH3 – CHOH – COH – CH3.................- 2 Metil butandiol – 2,3 

                            

                          CH3  

ALINMA ÜSULLARI.  İkiatomlu spirtləri də biratomlu 

spirtlərin alınma üsulları ilə almaq olar. Lakin digər üsullardan 

da istifadə edilir. Bunlardan bəziləri ilə tanış olaq: 

1. Halogenli törəmələrin hidrolizindən 

 

CH2Cl – CH2 – CH2Cl+2HOH→CH2OH–CH2–CH2OH+2HCl 

 

  Bu reaksiya xlorhidrinlə də gedir. 

 

   CH3 – CH – CH2Cl + HOH → CH3 – CH – CH2OH + HCl 

                                                                         

  OH                                            OH 

2. Alkenlərin oksidləşməsindən. Bu üsulla ən çox 1,2-

diollar alınır. Laboratoriyada etilenqlikol etilenə kaliumper-

manqanat məhlulu ilə təsir etməklə alınır. 

 

3. α – oksidlərin hidratlaşmasından 

CH2 – CH2 

       O          
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FİZİKİ XASSƏLƏRİ. 1,2 – qlikollar özlü, şirin dada 

malik maddələrdir. Aşağı nümayəndələri suda həll olur. Xüsusi 

çəkiləri və qaynama temperaturları müvafiq biratomlu spirtlərə 

nisbən yüksək olur. 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. İkiatomlu spirtlərin bütün 

xassələri biratomlu spirtlərin xassələrinə oxşayır. Lakin onları 

biratomlu spirtlərdən fərqləndirən cəhətlər vardır. Məsələn: 

ikiatomlu spirtlərə təzə hazırlanmış mis 2-hidroksidlə təsir 

etdikdə mavi rəngli kompleks birləşmə - misqlikolyat alınır. Bu 

reaksiya çox atomlu spirtlər üçün keyfiyyət reaksiyası hesab 

edilir. 

                                                                        H 

                                                                                

    

                                                     

 

İkiatomlu spirtlərdən suyun ayrılması şəraitdən asılı ola-

raq həm molekuladaxili, həm də molekullararası xarakter daşı-

yır. Bu zaman α – qlikollardan aldehidlər, β – qlikollardan 

doymamış spirtlər və γ – qlikollardan heterotsiklik birləşmələr 

alınır. 
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Suyun ayrılması molekullar arasında baş verdikdə oksi və 

ya tsiklik efirlər alınır: 

 

 

 

 

ÜÇATOMLU SPİRTLƏR 

 

Üçatomlu spirtlərə triollar da deyilir. Onların ən sadə 

nümayəndəsi qliserindir CH2OH – CHOH – CH2OH propan 

triol – 1, 2, 3. 

Qliserini iki əlverişli üsulla almaq olar: 

1. Yağların və piylərin hidrolizindən 

 



137 

 

 

        tripalmitat           

        qliserid efiri 

 

 

 

2. Propilenin mərhələlərlə oksidləşməsindən 

 

CH2 = CH – CH3 + Cl2  CH2 = CH – CH2Cl 

                                       -HCl                  allilxlorid 

CH2 = CH – CH2Cl + Cl2 + H2O  CH2Cl – CHOH – CH2Cl 

 

 

Qliserinin xassələri də biratomlu və ikiatomlu spirtlərin 

xassələrinə oxşayır. 

Çoxatomlu spirtlərə eritritlər, pentitlər və heksitlər 

daxildir. 
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eritrit, butantetraol – 1, 2, 3, 4           pentaeritrit, pentit 

 

 

Heksaeritrit – CH2OH – (CHOH)4 – CH2OH 

            heksit 

 

 

 

 

 

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

İŞ №17.         

ETİLENQLİKOLUN ALINMASI 

 

Etilenqlikol etilen bromidin hidrolizindən alınır: 

 

 

 

Hidroliz kalium karbonatın iştirakında aparılır. 

 

                                  Reaktivlər: 
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Etilen bromid.............................................26 ml  

 

Susuz kalium karbonat..............................41,5 q  

Mütləq spirt. 

 

İşin gedişi. Tutumu 750 ml olan yumru dibli kolbaya 300 

ml su töküb, üzərinə kalium-karbonat və etilen bromid əlavə 

edilir, kolbanı əkssoyuducuya birləşdirib qarışıq 10-15 saat 

qaynadılır. Kolba hava və ya qum hamamı üzərində qızdırılır.  

Reaksiya qurtardıqdan sonra(reaksiyanın başa çatmasını 

yağvari etilen bromid təbəqəsinin yox olması ilə müəyyən 

etmək olar) məhlul vakuumda buxarlandırılır. Buxarlanma 200 

ml həcmində olan Klayzen kolbasında aparılır. Kolbaya ter-

mometr əvəzinə damcı qıfı birləşdirilir və kolbadakı maye 

buxarlandıqca damcı qıfından az-az məhlul əlavə edilir. Kolba 

50° temperaturu olan su hamamına yerləşdirilir. Kolbada qalan 

quru qalıq hər dəfə 25 ml mütləq spirtlə 3 dəfə ekstraksiya 

edilir. Spirtli ekstraktlar birləşdirilir və spirt distillə edilir.  

Distillə kolbasındakı qalıq adi təzyiqdə qovulur və üç 

fraksiyaya ayrılır. 1 – 100°-ə qədər, II – 110-170°-ə qədər, III – 

170-210°-ə 1 fraksiya atılır. II fraksiya ilə III fraksiya 

birləşdirilərək yenidən qovulur. 190-200°-də qovulan fraksiya 

6 q-a qədər olur. 

Təmiz etilenqlikol özlü maye olub, 197°-də qaynayır. 

Xüsusi çəkisi 1,109. 

Çıxım faizlə hesablanır. 

 

S A D Ə    E F İ R L Ə R 
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Sadə efirlər spirtlərin elə törəmələridir ki, onlarda hidrok-

sil qrupunun hidrogen atomu alkil radikalı ilə əvəz olunmuşdur. 

ROR və ya ROR'. Efirlərin ümumi formulu spirtlərin ümumi 

formuluna izomerdir. 

                     
 

              spirt                                                 efir 

 

Sadə efirlərin adları molekulda olan radikalların adların-

dan düzəldilir. Məsələn, CH3-O-C2H5 – metiletil efiri. Radikal-

lar eyni olduqda efirin adının əvvəlinə “di” sözönlüyü əlavə 

edilir. Məsələn, CH3-O-CH3 – dimetil efiri, C2H5-O-C2H5 – 

dietil efiri. Çox hallarda “di” işlədilməyərək metil efiri, etil 

efiri və s. deyilir.  

Sistematik nomenklaturaya görə sadə efirlərə doymuş 

karbohidrogenlərin törəmələri kimi baxılır. 

Məsələn, CH3-O-CH3 – metoksi metan, CH3-O-CH2-CH3 

– metoksietan. 

 

ALINMASI. Sadə efirləri iki əsas üsulla alırlar. 

1. Halogenli birləşmələrə alkoqolyatla təsir etməklə 

(Vilyamson). 

 
 

 

2. Spirtlərdən sulfat turşusu iştirakında su ayırmaqla 

 

 
 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Sadə efirlərin birinci iki nüma-

yəndəsi – metil- və metiletil efirləri qazdır. Qalanları isə müva-

fiq spirtlərə nisbətən aşağı temperaturda qaynayan mayelərdir. 

Bunun səbəbi hidroksil qrupunun itirilməsi hesabına molekulun 
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hidrogen rabitəsi əmələ gətirməməsi və assosiasiya etməmə-

sidir. Sadə efirlər suda ya heç həll olmur, ya da çox az həll 

olur, spirtlərdə isə yaxşı həll olurlar. Onlar spesifik xoş iyə 

malikdirlər. 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Sadə efirlər neytral maddə-

lərdir. Duru mineral turşular, qələvilər, natrium metalı və PCl5 

soyuqda sadə efirlərə təsir etmir, qatı turşular isə onlarla 

oksonium birləşmələri əmələ gətirirlər. Bu reaksiya oksigen 

atomunun sərbəst elektronları hesabına baş verir. 

Sadə efirlər qatı sulfat, nitrat və s. turşuları ilə müvafiq 

mürəkkəb efirlər, HJ-lə spirt verir. 

 

 
 

 
                                                               

                                                            Etilsulfat 

 
 

 

                                                           Dietilsulfat 

 

Natrium metalı ilə qızdırdıqda isə parçalanırlar (Şorıqin) 

 
 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

İŞ № 18. 

İZOAMİL EFİRİNİN ALINMASI 

 

İzoamil spirtini sulfat turşusu ilə birlikdə qızdırdıqda izo-

amil efiri alınır. Bu zaman əvvəlcə izoamil sulfat, sonra isə 

izoamil efiri alınır.  
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Reaktivlər: 

İzoamil spirti..............................................100 q  

Sulfat turşusu, kalium karbonat, 

Natrium amid, kalsium xlorid, natrium metalı. 

 

İşin gedişi. Təcrübə 27-ci şəkildə göstərilən qurğuda 

aparılır. 

 

 
 

Şəkil 27. İzoamil efiri almaq üçün cihaz 
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Tutumu 200-250 ml olan yumrudibli kolbada (nisbətən 

qısa boğazlı) təmiz izoamil spirti 4 ml sulfat turşusu ilə 

qarışdırılır. Kolba xüsusi su ayırıcı ilə və sonuncu əks soyu-

ducu ilə birləşdirilir. Qarışıq suayrıcıda 9 ml su yığılana qədər 

bir neçə saat zəif qaynadılır. Sonra qarışıq su buxarı ilə distillə 

edilir. Qovulmuş efir sudan ayırıcı qıfla ayrılır, az miqdar 

kalsium xloridlə qurudulur. Hava soyuducusundan istifadə 

etməklə quru efir distillə edilir. 

Distillə əvvəlcə yavaş aparılır. Reaksiya zamanı əlavə 

məhsul kimi alınan amilen 21°-də qovulduqdan sonra qəbul-

edici yenisi ilə əvəz edilərək temperatur artırılır. Temperatur 

165°-ə qalxdıqda qəbuledici yenidən dəyişdirilərək temperatur 

165-172°-ə çatdırılır və izoamilefiri qovulur. Çıxım 50 q-a 

qədər olur. 

Alınan məhsul tam təmiz olmur. Odur ki, lazım gəlsə 

təmiz efir almaq üçün məhsul 1 q natrium amid ilə qaynadılır, 

distillə edilir, kalsium xloridlə qurudulur və natrium metalı 

üzərindən qovulur. Qaynama temperaturu 172° olan izoamil 

efiri toplanır. Xüsusi çəki 0,7807. 

 

 

Ç A L I Ş M A L A R 

 

1. Biratomlu, ikiatomlu və çoxatomlu spirtlərə aid 

misallar yazın və onların sistematik adlarını deyin. 

2. Birli, ikili və üçlü spirtləri fərqləndirən kimyəvi 

reaksiyaları yazın. 

3. 4-metil-3-etilheksanol-2 spirtinin quruluş formulunu 

yazın və onu karbinola görə adlandırın. 

4. İkiatomlu və çoxatomlu spirtləri biratomlu spirtlərdən 

fərqləndirən kimyəvi reaksiyaları yazın. 

5. Spirtlərin törəmələri olan sadə efirlərin alınma 

reaksiyalarını göstərin. 
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6. 3-Metilbutanol-2 birli, ikili, yoxsa üçlü spirtdir? İzah 

edin. 

7. İzopropil spirtini spirtlərin ümumi alınma üsullarını 

tətbiq etməklə alın. 

8. Sintetik etil spirtini etilenin hidratasiyasından alırlar. 

Çıxımın 98% olduğunu nəzərə alaraq 23 kq spirt almaq üçün 

neçə litr etilen lazımdır. 

9. 3 q biratomlu spirtin kaliuma təsirindən 0,56 l (n.ş.) 

hidrogen alınmışdır. Spirtin adını söyləyin və formulunu yazın. 

10. Aşağıdakı sxemdə göstərilən reaksiyaları necə həyata 

keçirmək olar? 

 

 

 

11. Aşağıdakı sxemi axıra çatdırın. 

 
 

 

 

K A R B O N   T U R Ş U L A R I 
 

Molekul tərkibində karbohidrogen radikalı ilə birləşmiş 

karboksil -  qrupu olan birləşmələrə üzvi turşular deyilir. 

Karboksil qrupu karbonil  və hidroksil –OH qrupları-

nın birləşməsindən əmələ gəlir və karboksil adı da bu qrupların 

adlarının kombinasiyasından yaranmışdır. Karboksil qrupunun 

sayına görə turşular bir-, iki-, üç- və çoxəsaslı olurlar. Doymuş 
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birəsaslı üzvi turşular CnH2nO2 və ya CnH2n+1 – COOH formulu 

ilə ifadə olunurlar. 

İzomerliyi və adlandırılması. Üzvi turşularda da 

izomerlik C4-dən başlayır. Yağ turşusunun iki izomeri var:   

                

         n-yağ turşusu                                     izo- yağ turşusu 

 

Turşu molekulunda karbon zəncirinin böyüməsi ilə, onla-

rın izomerlərinin sayı da artır. Valerian turşusunun dörd 

izomeri var:       

 
 

                                            n- valerian turşusu (pentan turşusu) 

 

           CH3                                                      CH3 

 

CH3  CH  CH2  COOH       CH3  CH2  CH  COOH 

 

Izo-valerian turşusu                           ikilibutilkarbon turşusu 

(3-metilbutan turşusu)                         2-metilbutan turşusu 

 

                     2,2-dimetilpropan turşusu 

 

Bəzən turşuları mənşələrinə və ya təbiətdə yayılmalarına 

müvafiq olan təsadüfi adlarla adlandırırlar. Məsələn, H-COOH- 

qarışqa turşusu, CH3 COOH – sirkə turşusu, CH3 – (CH2)2 – 

COOH  - yağ turşusu və s. 
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Cenevrə üsuluna görə, turşuların adları müvafiq doymuş 

karbohidrogenlərin adlarının sonuna “turşusu” sözü əlavə 

edilməklə düzəldilir. Məsələn: 

 

CH3  CH  CH2  CH  COOH 

 

                                   CH3              CH3 

                         

2,4 – dimetilpentan turşusu 

 

ALINMA ÜSULLARI. Birəsaslı turşuları aşağıdakı 

üsullarla almaq olar: 

 

1. Spirtləri, aldehidləri və ketonları oksidləşdirməklə; 

 

a)   

b)  

c)  

 

2.Metal-üzvi birləşmələrə karbon qazı ilə təsir etməklə; 

 

 
 

 
 

3. Natrium hidroksidə və ya alkoqolyatlara 120-130°-

də 6-8 atm. təzyiqdə dəm qazı ilə təsir etməklə; 
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4. Doymuş karbohidrogenlərin trihalogenli törəmələ-

rini, ortoefirləri və nitrilləri hidroliz etməklə; 

 

a)  

 

b)  

           

           ortoefir 

 

c)  

 

5. Etilen sırası karbohidrogenlərinə 300-400°-də 200-

500 atm. təzyiqdə su və dəm qazı ilə təsir etməklə; 

 

 

 

Bu reaksiya nikeltetrakarbonil Ni(CO)4 və fosfat turşusu 

iştirakında aparılır. 

6. Doymuş karbohidrogenləri manqan duzları iştira-

kında havanın oksigeni ilə oksidləşdirməklə; 
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Bu zaman müxtəlif turşuların qarışığı alınır. 

 

 FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Birəsaslı karbon turşularının ilk 

nümayəndələri(C8- ə qədər) maye, yuxarı nümayəndələri isə 

bərk maddələrdir. Onların molekul kütlələri artdıqca suda həll 

olmaları azalır, qaynama və ərimə temperaturları isə artır. Bir 

qayda olaraq cüt karbonlu turşuların ərimə temperaturu tək 

karbonlu turşulara nisbətən yüksək olur. Məsələn:  

                Tər    -10° 

 

                Tər    +16° 

 

Turşularda hidrogen rabitəsi hesabına assosiyasiya etmək 

qabiliyyəti müvafiq spirtlərə nisbətən böyük olduğundan onlar 

daha yüksək temperaturda qaynayırlar. Təcrübələr göstərir ki, 

turşuların molekulları assosiasiya hesabına dimerlərdən ibarət 

olur.  

 

 

KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Karbon turşularıının turşuluq 

xassəsi karboksil qrupundakı atomların qarşılıqlı təsiri ilə izah 

olunur. Karboksil qrupunda elektron sıxlığının, daha çox 

elektromənfi atom olan karbonil oksigeninə tərəf yerdəyişməsi 

hesabına O-H rabitəsi zəifləyir və hidrogen atomunun proton 

kimi ayrılması asanlaşır, beləliklə də turşunun dissosiasiyası 

baş verir: 
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Müəyyən edilmişdir ki, karboksilat ionda RCOO
-
 hər iki 

oksigen atomu ətrafında elektron sıxlığı bərabərdir.  

 

 

 

 

 

                                            O 

                                   C  

                                            O 

 

Bu səbəbdən də o daha stabil aniondur. Üzvi turşuların 

dissiosasiya dərəcəsi karboksil qrupuna birləşmiş radikalın 

böyüklüyündən və xarakterindən asılıdır. Radikal böyüdükcə 

turşunun dissosasiya dərəcəsi azalır, yəni turşuluq xassəsi 

zəifləyir. Karboksil qrupuna birləşmiş qonşu karbon atomunda 

hidrogen atomunu elektrofil atom və ya qruplarla (F, Cl, Br,     

-CH=CH2, C6H5-) əvəz etdikdə, onların turşuluq xassələri artır.  

 

1. Üzvi turşular aktiv metallar, onların oksid və hidrok-

sidləri ilə duzlar əmələ gətirirlər: 

 

 
 

 

 C  

 
 

2

1

 

2

1
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2. Turşuların qələvi metallarla olan duzlarını, quru qələ-

vilərin iştirakında qızdırdıqda dekarboksilləşmə prosesi baş 

verir və doymuş karbohidrogen əmələ gəlir: 

 
 

 
 

 

İkivalentli metalların duzlarını götürdükdə ketonlar 

alınır: 

 

 
 

  

       O 

3. Spirtlərdə olduğu kimi, üzvi turşulara fosfor haloge-

nidlərlə təsir etdikdə, hidroksil qrupu əvəz olunur və turşuların 

halogen anhidridləri alınır. 

                                                     

 

 

4. Yüksək temperaturda (600-700°C) və katalizatorların 

iştirakı ilə üzvi turşulardan su ayrılır və onların anhidridləri 

alınır: 

 

 

                                              sirkə anhidridi 
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5. Üzvi turşular aldehidlərə nisbətən asan xlorlaşır və 

bromlaşırlar. Halogenləşmə fosfor penta halogenidlərin iştirakı 

ilə aparılır: 

                                             O 

 

 

6. Turşuları selen 4-oksidlə SeO2 oksidləşdirdikdə, α – 

metilen qrupu oksidləşir və ketoturşular alınır.  

 

 
 

                                                  O    O 

7. Turşuların spirtlərlə qarşılıqlı təsirindən mürəkkəb 

efirlər əmələ gəlir. Katalizator olaraq mineral turşulardan isti-

fadə edilir. 

 

 

 

8. Qarışqa turşusunda karboksil qrupu radikal deyil, hid-

rogenlə birləşdiyi ( ) üçün o digər turşulardan 

fərqlənir. Qarışqa turşusunun quruluşuna nəzər saldıqda mole-

kulun iki funksional qrupdan: aldehid ( ) və karboksil 

( ) qrupundan təşkil olunduğunu görərik: 
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Ona görə də qarışqa turşusu digər turşulardan fərqli olaraq 

aldehidlərə xas olan kimyəvi reaksiyalara da daxil olur. 

Məsələn, aldehid kimi “gümüş güzgü” reaksiyasına girir. 

 

 
 

 

Yəni qarışqa turşusu aldehid-turşudur. 

 

9. Turşulara ammonyakla təsir etdikdə ammonium duzu, 

sonuncunu qızdırdıqda isə turşu amidi alınır.  

 

 

asetamid 

Turşu amidlərini aşağıdakı üsullarla almaq olar.  

 

a)  

b)  

 

c)  

 

d)  
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Formamid - maye, qalan amidlər isə bərk 

maddələrdir. Onlar kimyəvi cəhətdən fəal olduqları üçün müx-

təlif çevrilmələrə məruz qalırlar. Sualıcı maddələrin iştirakı ilə 

qızdırdıqda müvafiq nitrillərə çevrilirlər. 

 

 

 

Amidlərin amin qrupunda olan hidrogen atomları mütə-

hərrik olduqları üçün metallarla əvəz olunurlar.  

 

 

 

Amidləri əsasi və turş mühitdə qaynatdıqda hidrolizə 

uğrayırlar, reduksiyaedicilərin təsirindən isə aminlərə çevrilir-

lər.  

 

 

 

 

Amidlərə nitrit turşusu ilə təsir etdikdə müvafiq turşular 

alınır. 
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TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

İŞ №19.     

ASETAMİDİN ALINMASI 

 

 

 

Reaktivlər: 

Etilsirkə efiri .....................................................25 q 

25%-li ammonyak məhlulu................................50 q 

       Efir.................................................................... 50 ml 

 

İşin gedişi. Ağzı tıxacla kip bağlanan şüşə qaba 25 q 

etilsirkə efiri və 40 q 25%-li ammonyak məhlulu töküb 

qarışdırılır. Şüşə qab buzlu suda soyudulur və bircinsli maye 

alınana qədər (8-10°C-də) ammonyak qazı ilə doydurulur. Şüşə 

qabın ağzı kip bağlanılır və iki gün müddətində soyuq yerde 

saxlanılır. Sonra məhlul Vürs kolbasına boşaldılır və əvvəlcə 

su soyuducusu, sonra isə hava soyuducusundan qovulur. Amid 

190°-də qovulmağa başlayır. Qovulmuş amid çini kasaya 

toplanılır, eksikatorda sulfat turşusu üzərində qurudulur və 

yenidən qovulur. Təmiz asetamid 221-222°-də qaynayır. Ərimə 

temperaturu 81°-dir. Çıxım 11 q-dır.  

Efirdə yenidən kristallaşdırılan asetamid iysiz olur.  

 

İŞ № 20         

BENZAMİDİN ALINMASI 

 

 
 

 

Reaktivlər: 
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Ammonium karbonat..................................5 q 

Benzoil xlorid............................................2,6 q 

 

İşin gedişi. 2,6 q benzoil xlorid və 5 q narın əzilmiş 

ammonium-karbonat çini kasada şüçə çubuqla qarışdırılır. Qa-

rışıq sorucu şkafda yarım saat su hamamında qızdırılır. Bu za-

man kütlə quru olmalıdır. Reaksiya kütləsinin üzərinə bir qədər 

su əlavə edilir və qaynayana qədər qızdırılır. Qarışıq otaq tem-

peraturunda soyudulur. Bu zaman benzamid kristal şəklində 

çökür. Çöküntü süzülür və suda yenidən kristallaşdırılır. 

Benzamid 130°-də əriyir. Çıxım 1,6 q-dır.  

 

Ç A L I Ş M A L A R 

 

1. Karbon turşularının əsaslığı dedikdə nə başa düşülür? 

2. Üzvi turşuların alınması üsullarını göstərin. 

3. Qarışqa turşusu üçün “gümüş güzgü” reaksiyasını 

yazıb,onun ikili xassəsini izah edin. 

4. Karbon atomunun  sayı 8 olan turşunun mümkün olan 

izomerlərini yazın və adlandırın. 

5. Aşağıda göstərilən turşulardan hansı daha qüvvətlidir? 

Cavabınızı əsaslandırın. 

 

  ;  ;  ;  

 
 

6. Turşu molekulunda karboksil qrupu ilə karbohidrogen 

radikalının qarşılıqlı təsiri əsasında dissosiasiya prosesini izah 

edin. 
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7. Turşularda hidrogen rabitəsinin varlığını və onun tur-

şunun xassələrinə təsirini göstərin. 

8. Birəsaslı karbon turşularının kimyəvi xassələrini 

xarakterizə edən reaksiyaların tənliklərini yazın. 

9. Turşuların ümumi alınma üsullarından istifadə etməklə 

propion turşusunun alınma reaksiyalarının tənliklərini yazın. 

10. Bəzi karbon turşularının duzlarını elektroliz etdikdə 

doymuş karbohidrogen ayrılır. Kalsium asetatın (CH3COO)2Ca 

elektrolizini yazın. Bu zaman hansı karbohidrogen alınır? 

 

 

 

 

M Ü R Ə K K Ə B    E F İ R L Ə R 

 

Turşularda karboksil hidrogeninin karbohidrogen radikalı 

ilə əvəz olunmasından mürəkkəb efirlər əmələ gəlir. Mürəkkəb 

efirlərə esterlər də deyilir. 

Esterlərə, turşuların spirtlərlə qarşılıqlı təsir məhsulları 

kimi baxmaq olar. Onlara ad verdikdə də bunu nəzərdə tuturlar. 

Məsələn, CH3 COOC2 H5 – sirkə turşusunun etil efiri və ya 

etilasetat. 

Mürəkkəb efirləri almaq üçün aşağıdakı üsullardan 

istifadə olunur: 

 

1. Turşulara spirtlərin təsiri; 

 
 

Bu reaksiya dönən reaksiya olduğu üçün, müəyyən şə-

raitdə aparılır. Reaksiyanın aparılması üçün az miqdarda kata-

lizator (H2SO4, HCl) əlavə olunur. Bu reaksiyaya efirləşmə 

(esterləşmə) deyilir. Efirləşmə reaksiyası spirt və turşudan bir 

molekul su ayrılması ilə gedir. 
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2. Halogenanhidridlərə spirtlərin təsiri; 

 

 
 

3. Halogenanhidridlərə alkoqolyatın təsiri; 

 

 
 

4. Üzvi turşuların duzlarına halogenalkillərin təsiri; 

 

CH3COONa + C2H5Cl  CH3COOC2H5 + NaCl 
 

5. Turşu anhidridlərinə spirtlərin təsiri; 

 

 
 

Doymuş radikallı efirlərin çoxu suda həll olmayan, xoş 

meyvə iyli mayelərdir.  

Efirlərin nümayəndələrindən biri olan etilsirkə efirinin 

alınmasına baxaq. 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

İŞ № 21.    

ETİLSİRKƏ EFİRİNİN ALINMASI 

 

Etil spirti ilə sirkə turşusunun, qatı sulfat turşusu iştira-

kında qızdırılması nəticəsində etilsirkə efiri alınır: 
 

 
 



158 

 

Proses üçün katalizator kimi götürülən sulfat turşusu 

(onun dissosiasiyası nəticəsində əmələ gələn hidrogen ionları) 

katalitik olaraq prosesi sürətləndirməklə yanaşı sualıcı maddə 

kimi də reaksiyanın tam getməsini təmin edir. Sulfat turşusu-

nun katalizator kimi götürülməsini 1873-cü ildə V.V.Mar-

kovnikov təklif etmişdir. 

Reaksiya dönən olduğundan əmələ gələn suyun, yaxud 

etilsirkə efirinin prosesdən çıxarılması, tarazlığın sağa doğru 

getməsinə, yəni onun praktik olaraq tam getməsinə səbəb olur. 

Etilsirkə efiri ilə birlikdə bir qədər spirt də qovulduğu 

üçün spirt artıq miqdarda götürülür. Məhsulun çıxımı isə 

götürülən sirkə turşusunun miqdarına görə hesablanır. Efirin 

təcrübi çıxımı nəzəri hesablanmış çıxımın 70%-dən çox olmur. 

İşin gedişi. Təcrübə 28-ci şəkildə göstərilən qurğuda 

aparılır.  

 
Şəkil 28. Etil sirkə efiri almaq üçün cihaz 

 

Reaktivlər: 
 

Buzlu sirkə turşusu...............................30 ml (0,5 mol) 
95%-li spirt.........................................45 ml (0,75 mol) 
Sulfat turşusu 
 

Tutumu 100 ml olan distillə kolbasına 15 ml spirt töküb 
daim qarışdırmaqla üzərinə ehtiyatla həmin həcmdə qatı sulfat 
turşusu əlavə edilir. Kolba damcı qıfı keçirilmiş tıxacla bağ-
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lanıb, uzun maili soyuducu ilə birləşdirilir və yağ hamamında 
140°-yə qədər qızdırılır. Qızdırılmış qarışıq üzərinə damcı 
qıfından tədricən 30 ml spirt və 30 ml buzlu sirkə turşusu 
qarışığı əlavə edilir. Əmələ gələn efir hansı sürətlə qovulursa, 
qarışıq da həmin sürətlə əlavə olunur. Reaksiya qurtardıqdan 
sonra distillat Na2CO3 -ın doymuş məhlulu ilə qarışdırılır və 
çalxalanır (artıq qalan sirkə turşusunun neytrallaşması üçün); 
Na2CO3 məhlulu ilə yuma prosesi, yuxarı efir təbəqəsinə salın-
mış göy lakmus kağızı qırmızı rəngə boyanana qədər davam 
etdirilir. Qarışıq ayırıcı qıfa keçirilərək, efir su təbəqəsindən 
ayrılır və spirt qarışığından azad edilmək üçün, 15 ml 50%-li 
CaCl2 məhlulu ilə qarışdırılaraq çalxalanır. Efir ayrılıb, susuz 
Na2CO3 –la qurudulur və su hamamında kiçik distillə kolbasın-
da qovulur. 

Çıxım 30 q-a qədər olur. 

Qaynama temperaturu 77,2°. 

 

İKİƏSASLI KARBON TURŞULARI 
 

Molekulunda iki karboksil qrupu olan turşulara ikiəsaslı 

turşular deyilir. Onlar CnH2n(COOH)2 ümumi formulu ilə ifadə 

olunurlar. İkiəsaslı turşuların homoloji sırasını aşağıdakı kimi 

yazmaq olar: 

HOOC – COOH....................................oksalat turşusu 

HOOC – CH2 – COOH..........................malon turşusu 

HOOC – (CH2)2 – COOH....................kəhraba turşusu 

HOOC – (CH2)3 – COOH.......................qlutar turşusu 

HOOC – (CH2)4 – COOH......................adipin turşusu 

HOOC – (CH2)5 – COOH....................pimelin turşusu və s. 

 

ADLANDIRILMASI. Adətən, ikiəsaslı turşuları, təbiət-

də tapıldıqları mənbələrə uyğun olaraq təsadüfi adlarla adlan-

dırırlar. Məsələn, oksalat və ya turşəng turşusu, malon turşusu, 

kəhraba turşusu və s. 
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Beynəlxaq nomenklaturaya görə ikiəsaslı turşuıarın ad-

landırılması müvafiq doymuş karbohidrogenlərin adlarına əsas-

lanır. Belə ki, doymuş karbohidrogenin adına “diturşu” ifadəsi 

əlavə edilir. Məsələn: 

  

HOOC – COOH             etanditurşu, etandikarbon turşusu 

    HOOC – CH2 – COOH, propanditurşu və ya propandikarbon 

turşusu 

 

HOOC – CH2 – CH2 – COOH butanditurşu və ya butandi-

karbon turşusu 

  

 

 

HOOC  CH2  CH  COOH    metilbutanditurşu   və   ya    

 

               CH3 

 

1-metil, butandikarbon turşusu 

                
Bəzən bu turşuları müvafiq doymuş karbohidrogenin iki 

hidrogen atomunun, iki karboksil qrupu ilə əvəz olunan törə-

məsi kimi də adlandırırlar. 

 

ALINMA ÜSULLARI. İkiəsaslı turşuların alınma üsul-

ları da birəsaslı turşuların alınma üsullarının eynidir. 

1. Birli ikiatomlu spirtlərin oksidləşməsindən; 

 
 

2. Dintrillərin hidrolizindən; 
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3. Oksiturşuların oksidləşməsindən; 

 

 
 

4. Tsiklik ketonların oksidləşməsindən 

 

 
 

5. İkiəsaslı tuşuların ilk nümayəndəsi olan oksalat turşusu 

sənayedə natrium formiatı 400° də qızdırdıqda, laboratoriyada 

isə saxarozanı oksidləşdirdikdə alınır (bax iş № 22). 

 

 
 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. İkiəsaslı turşular suda həll olan 

bərk maddələrdir. Cüt karbon atomu olan turşu onunla qonşu 

olan təkkarbonlu turşulardan yüksək temperaturda əriyir: 

 

HOOC-(CH2)2-COOH...........................Tər 185° 

HOOC-(CH2)3-COOH............................Tər 97,5° 

 

Ümumiyyətlə turşuların molekul kütlələri artdıqca, ərimə 

temperaturları yüksəlir. 
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KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. İkiəsaslı turşular müvafiq 

birəsaslı turşulardan qüvvətlidirlər. Tərkibindəki karboksil 

qruplarının qarşılıqlı təsiri hesabına, onlar asan dissosiasiya 

edirlər: 

 

K1>K2 

 

İkiqat mənfi yüklə yüklənmiş aniondan protonu qopar-

maq üçün daha çox enerji sərf edildiyindən dissosiasiya pro-

sesinin ikinci mərhələsi zəif gedir.  

İkiəsaslı karbon turşuları birəsaslı turşulara uyğun kim-

yəvi reaksiyalara daxil olurlar. Bu turşular aktiv metallarla qar-

şılıqlı təsirdə olub,normal və ya turş duzlar (NaOOC-(CH2)n-

COONa COONa-(CH2)n-COOH) spirtlərlə reaksiyaya daxil 

olub – orto, yaxud turş efirlər (ROOC-(CH2)n-COOR, HOOC-

(CH2)n-COOR), amonyakla reaksiyada isə di və ya mono- 

amidlər əmələ gətirirlər (NH2OC-(CH2)n-CONH2; NH2OC-

(CH2)n-COOH). 

İkiəsaslı karbon turşuları özlərinə məxsus kimyəvi 

reaksiyalara da daxil olurlar: 

1. Oksalat və malon turşularını qızdırdıqda dekarbonil-

ləşmə hesabına birəsaslı turşular alınır. 

 
 

 
 

K2

 

 

 
K1
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Digər ikiəsaslı turşuların dekarbonilləşmə məhsulları me-

tilen qruplarının sayından asılı olaraq müxtəlif olur. Məsələn: 

Kəhraba turşusunu qızdırdıqda anhidridə, adipin turşusu 

isə tsiklopentanona çevrilir. 

 
 

                 O                                               O 

        CH2  C                                    CH2  C 

                OH                                             O+H2O 
                           OH 

       
CH2  C

                    

0t
          CH2  C 

               O                                                      O 

 

 
      

                       
22 COOH  

 

 

2. Malon turşusunda karboksil qruplarının təsiri hesabına 

metilen qrupunun hidrogen atomları çox mütəhərrikdir. 

 

 
          

Odur ki, malon turşusunun dietil efirinə natrium metalı 

və ya natrium alkoqolyatla təsir etdikdə, hidrogen atomları 

əvəz olunur və natrium-malon efiri alınır. 

                                                                                           O 
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2CH                        




COHC

CH

COHC
NaOR

52

52

Na  

                                                              O 

 

Bu reaksiyadan istifadə etməklə istənilən bir- və ikiəsaslı 

turşunu almaq olar. 

 

 
  metilmalon turşusu                      propion turşusu 

 

İkiəsaslı turşu almaq üçün metil bromid əvəzinə brom-

sirkə efiri Br–CH2–COOC2H5 götürmək lazımdır. 

 

 

                                     bromsirkə efiri 

 

CH  

CH2 COOH  

COOC2H5 

COOC2H5 

 

+ CH3 

   CH3 

COOH 

COOH 
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3. Malon turşusunda metilen qrupu aldehid və ketonla 

kondensləşmə reaksiyasına daxil olur və α, ß – doymamış tur-

şular alınır. 

 

 

 

 
                                                                           kroton t-urşusu 

 

4. İkiəsaslı turşular, diaminlər və ya qlikollarla polikon-

densləşmə reaksiyalarına daxil olaraq yüksək molekulalı birləş-

mələr əmələ gətirirlər. 

 

 

 
 

 

 
 

5. İkiəsaslı turşuların diamidlərini qızdırdıqda müvafiq 

imidlər alınır. 
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TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

İŞ № 22.    

OKSALAT TURŞUSUNUN ALINMASI 
(İş sorucu şkafda aparılır!) 

 

 
 

Reaktivlər:  

 

Qatı nitrat turşusu (d=1,4)......................25 ml  

Şəkər tozu (saxaroza)................................. 5 q  

 

İşin gedişi. Həcmi 100 ml olan stəkanda 5 q şəkər tozu 

üzərinə 25 ml qatı nitrat turşusu əlavə edilir. Stəkan azbestli tor 

üzərində çox zəif qaz lampası alovunda qırmızı-qonur rəngli 

qaz ayrılana qədər qızdırılır. Qaz ayrılmağa başlayanda qaz 

lampası kənar edilir. Sürətlə başlanan reaksiya dayandıqda 

stəkan yenidən qızdırılır. Bu qayda ilə vaxtaşırı qızdırmaqla 

qazın tamamilə ayrılmasına nail olunur. Alınan məhlul soyu-

duqda çökən kristallar süzgəcdən süzülür, su ilə yuyulur. 

Süzgəç kağızı arasında sıxılır və qurudulur. Kristalların rəngin-

də sarılıq hiss olunarsa, qaynar sudan yenidən kristallaşdırılır. 

Çıxım 4 q-a yaxın olur. Ərimə temperaturu 103°-dir. 
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İŞ № 23.             

ADİPİN TURŞUSUNUN ALINMASI 

      

                  OH     

     

 

Reaktivlər: 

 

Qatı nitrat turşusu (d=1,4)...................................21 q  

Tsikloheksanol................................................ 3,7 q  

 

İşin gedişi. Həcmi 100 ml olan ikiboğazlı yumrudibli 

kolbaya 21 q qatı nitrat turşusu töküldükdən sonra kolba damcı 

qıfı və əkssoyuducu ilə təchiz edilir. Turşu qaynayana qədər 

kolba azbestli tor üzərində qızdırılır. Qaynayan turşu üzərində 

damcı qıfından ehtiyatla dəqiqədə 8-10 damcı sürəti ilə 3,7 q 

tsikloheksanol əlavə edilir. 

Tsikloheksanol əlavə edilib qurtardıqdan sonra qarışıq 20 

dəqiqə qaynadılır. Sonra stəkana keçirilərək buzlu su ilə soyu-

dulur. 

Çökən kristallar süzülür, havada qurudulur. Alınan kris-

tallar təmiz olmadıqda qatı nitrat turşusunda yenidən kristal-

laşdırılır. Çıxım 3 q-a yaxın olur. 
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Ərimə temperaturu 153°-dir. 

 

 

 

 

İŞ № 24. 

ETİL MALON EFİRİNİN ALINMASI 

 

 
 

 

 
 

Reaktivlər: 

 

Malon efiri....................................................8 q  

Natrium metalı...........................................1,2 q  

Etil bromid.................................................7,5 q  

Mütləq spirt.............................................. 15 ml 

Efir, natrium sulfat 

İşin gedişi. Əkssoyuducu və damcı qıfı ilə təchiz edilmiş 

100 ml-lik ikiboğazlı kolbada 1,2 q natrium spirtdə həll edilir. 

Kolba soyudulur və məhlul fasiləsiz qarışdırılmaqla üzərinə 

damcı qıfından əvvəlcə 8 q malon efiri, sonra isə 7,5 q etil 

bromid əlavə edilir. Qarışıq neytral mühit alınana qədər su 

hamamında 1-2 saat qızdırılır, sonra soyudulur və üzərinə bir 

qədər su əlavə edilir. Reaksiya məhsulunu ayırmaq üçün qarı-

Na 

Na Na 
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şıq ayırıcı qıfa keçirilir, üzərinə 15 ml efir əlavə edilir və çal-

xalanır; bir az gözlədikdən sonra üst təbəqə ayrılır. Alt təbəqə 

iki dəfə 15 ml efirlə ekstraksiya edilir. Efir təbəqələri birləş-

dirilir. Susuz natrium-sulfat üzərində qurudulur və kiçik həcmli 

Vürs kolbasına süzülür. Kolba Libix soyuducusu ilə 

birləşdirilərək su hamamı üzərində distillə edildikdən sonra, 

etil malon efiri 206-208° -də qovulur. Çıxım 7 q olur, 

=1,004.  

 

Ç A L I Ş M A L A R 

 

1.   formulu ilə göstərilən ikiəsaslı turşunun 

mümkün olan izomerlərinin quruluş formulalarını yazın və 

adlandırın. 

2. a) 1,4-butandioldan, b) 1,2-dibrometandan kəhrəba 

turşusunun alınması reaksiyalarının tənliklərini tərtib edin. 

3. Poliamid qatranının alınması reaksiyasının tənliyini 

yazın. Naylon nədir və nədən alınır? 

4. Asetonla dietil malon efiri arasında baş verən reaksi-

yanın tənliyini tərtib edin. 

5. İkiəsaslı turşularda karboksil qruplarının bir-birindən 

uzaqlaşması ilə onların turşuluq xassələrinin zəifləməsinin 

səbəbini izah edin.  

6. Oksalat turşusu ilə butil spirtinin qarşılıqlı təsirindən 

əmələ gələn efirlərin formullarını yazın. 

7. Malon turşusu və xlorsirkə efirindən, kəhrəba turşusu-

nun alınması reaksiyalarının tənliklərini yazın.  

8. Poliefir qatranı necə alınır? 

9. Tsiklopentanon oksidləşdikdə hansı ikiəsaslı turşu 

alınır? Reaksiyanın tənliyini tərtib edin. 

 

               AROMATİK KARBOHİDROGENLƏR 
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Aromatik karbohidrogenlər benzol və onun törəmələrini 

əhatə edən karbotsiklik birləşmələrdir. Müasir təsəvvürlərə gö-

rə aromatik karbohidrogenlər xüsusi “aromatik” xassəyə malik-

dirlər. Hazırda “aromatik” anlayışı elmi məna kəsb edərək 

aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

1. Aromatik birləşmələr oksidləşdiricilərə qarşı son 

dərəcə davamlı birləşmələrdir. 

2. Formal olaraq doymamış birləşmələr olmalarına bax-

mayaraq, əvəzetmə reaksikyalarına asan, birləşmə reaksiya-

larına çətin daxil olurlar. 

3. Aromatik karbohidrogenlərdə karbon həlqəsini təşkil 

edən atomlar bir müstəvi üzərində olur və π – elektronların 

delokallaşması hesabına qapalı vahid sistem yaranır.  

4. Aromatik sistem Hüggel qaydasına tabe olur. Yəni, 

tərkibində ikiqat rabitə olan və bir müstəvidə yerləşən tsiklik 

sistem o zaman aromatik xassəli olur ki, sayca(4п+2) qədər π 

elektronu olsun ( burada п-natural tam ədədlərdir). 

 

BENZOLUN QURULUŞU. Benzolu ilk dəfə 1825-ci 

ildə Faradey daş kömürdən, 1933-cü ildə isə Mitçerlax benzoy 

turşusunu quru əhəng üzərindən qovmaqla almışdır. Hələ o 

zamanlar müəyyən edilmişdir ki, benzol molekulunun emprik 

formulu -dır. Benzolun ən düzgün quruluş formulunu 

1865-ci ildə Kekule təklif etmişdir. Kekuleyə görə benzol mo-

lekulu bir-biri ilə növbəli surətdə birqat və ikiqat rabitələrlə 

birləşmiş altı karbon atomundan ibarət olan həlqəvi forma-

dadır. 
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Təcrübi yolla müəyyən edilmişdir ki, benzol molekulu 

düzgün altıbucaqlıya oxşar quruluşa malikdir. Benzol nüvə-

sində C-C rabitələrinin uzunluğu bərabər olub (1,4 A°), təkqat 

rabitə ilə (1,54 A°) ikiqat rabitə (1,34 A°) arasında orta mövqe 

tutur. Elə bu səbəbdən də benzol və onun homoloqları həm 

doymuş karbohidrogenlərə xas olan əvəzetmə, həm də 

doymamış karbohidrogenlərə xas olan birləşmə reaksiyalarına 

daxil olurlar. Benzolda C-C rabitələri arasındakı bucaqlar eyni 

olub, 120°-yə bərabərdir: 

                       
 

Benzol molekulunda karbon atomları sp
2 

– hibridləşmə 

halında olduğu üçün hər bir karbon atomu σ – rabitənin yaran-

masında 2s- və iki 2p elektronlarından istifadə edir. Karbon 

atomlarında artıq qalan 2p elektronları fəzada bir-birini örtür və 

qantelə oxşar orbitallarda yerləşərək benzol müstəvisinə per-

pendikulyar vəziyyət alır. Beləliklə altı delokallaşmış π – elek-

trondan ibarət davamlı qapalı elektron sistemi yaranır. Buna 

bəzən benzol “seksteti” də deyilir. Benzol molekulunun elek-

tron quruluşlarını sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək 

olar. 
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Göründüyü kimi 2p – elektronların bərabər surətdə örtül-

məsi hesabına, bütün karbon atomları arasında onların sıxlığı 

bərabər olur. 

İZOMERLƏRİ VƏ ADLANDIRILMASI. Benzol və 

onun homoloqları 62nCnH  ümumi formulu ilə ifadə olunur. 

Benzol molekulunda hidrogen atomları ekvivalent olduqları 

üçün bir– və beş əvəzli benzolun izomeri olmur, iki-, üç- və 

dörd əvəzli benzolun hər birinin üç izomeri vardır.  

Əvəzləyicilər qonşu karbon atomlarında (1, 2 vəziyyətdə) 

olduqda orto(o-), 1,3- vəziyyətdə olduqda meta(m-), 1,4- 

vəziyyətdə olduqda isə para (p-) izomer adlanır: 

 

 
 

1,2-dimetilbenzol və     1,3-dimetilbenzol və           1,4-dimetilbenzol 

 ya orto-dimetilbenzol    ya meta-dimetilbenzol        və ya paradime- 

 (o-ksilol)                          (m-ksilol)                        tilbenzol 

(p – ksilol) 
Üç və dörd əvəzli benzol törəmələrində əvəzedicilər 

müxtəlif olduqda izomerlərin sayı üçdən çox olur. 
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Aromatik karbohidrogenlər adətən benzolun törəmələri 

kimi adlandırılır. Əvəzedicilərin adı və yeri deyildikdən sonra 

benzol sözü deyilir. Benzolun  bəzi törəmələrinə bayağı adlar 

verilir. Məsələn, metilbenzol- toluol, oksibenzol- fenol, amino-

benzol- anilin, vinilbenzol-stirol, dimetilbenzol-ksilol və s. 

adlanır.  

Aromatik karbohidrogenləri adlandıranda, bəzən radikal-

ların adlarından istifadə edilir(C6H5-fenil, C6H5CH2- benzil, 

C6H5CH- benziliden, C6H4- fenilen, CH3C6H4- tolil və s.) 

Məsələn: C6H5-NH2- fenilamin (anilin), C6H5-CH2Cl- benzil-

xlorid, C6H5CHCl2- benzilidenxlorid,  CH3C6H4Cl- tolil xlorid. 

ALINMA ÜSULLARI. Aromatik karbohidrogenlər ən 

çox təbii xammallar olan neftdən və daş kömürdən alınır. 

Göstərilən mənbələr xalq təsərüfatının aromatik birləşmələrə 

olan tələbini ödəyə bilmədiyindən onlar aşağıdakı sintez üsul-

ları ilə də alınırlar. 

 

1. Parafinlərin dehidrotsikləşməsi. Katalizator olaraq 

Pt, Ni, Pd və xrom 3-oksiddən istifadə edilir.  

 
                  heksan                                        benzol 

 

2. Tsikloparafinlərin dehidrogenləşməsi;  
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                                                               toluol 

3. Tsiklohekseni 150°-də Pt-katalizatorunun iştirakı 

ilə qızdırmaqla;  

 

 
 tsiklo-heksen                         tsiklo-heksan              benzol 

 

Bu reaksiya dönməyən kataliz adlanır. 

 

4. Asetilenin aktivləşmiş kömür üzərində trimerləşməsi; 

 

 
 

5. Benzoy turşusunun duzlarını müvafiq qələvilərlə 

birgə qızdırmaqla;  
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Natrium benzoat 

 

6. Vürs – Fittik reaksiyası;  

 
 

7. Fridel-Krafts reaksiyası;  

   
 

8. Aromatik aldehid və ketonların reduksiyası; 

 

 
 

Axrıncı üç reaksiyadan, daha çox benzolun homoloq-

larını almaq üçün istifadə edilir. 

FİZİKİ XASSƏLƏRİ. Benzol sırası karbohidrogenlərin 

ilkin nümayəndələri xarakterik iyli mayelərdir. Molekul çəkilə-

rinin artması ilə onların qaynama temperaturları yüksəlir. Orto- 

izomerlər, müvafiq meta və para-izomerlərdən yüksəkdə 
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qaynayırlar. Aromatik karbohidrogenlər suda həll olmur, əksər 

üzvi həlledicilərdə isə yaxşı həll olurlar. 

 KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi 

aromatik karbohidrogenlər həm əvəzetmə, həm də qismən 

birləşmə reaksiyalarına daxil olurlar. 

I. Əvəzetmə reaksiyalari. Aromatik karbohidrogenlərdə 

avəzetmə, başlıca olaraq elektrofil əvəzetmə mexanizmi (SE) 

üzrə baş verir. Bu reaksiyalara halogenləşmə, nitrolaşma, 

sulfolaşma, alkilləşmə və asilləşmə reaksiyaları daxildir. 

Ümumi halda əvəzetmə reaksiyasının mexanizmini aşağı-

dakı kimi təsəvvür etmək olar.  

 

                        
 

Z 

+
 - istənilən elektrofil əvəzləyicini  

və s. ifadə edir. 

 

 
                             π- kompleks         σ-kompleks 

 

Elektrofil reagent benzolun π- elektronları ilə qarşılıqlı 

təsirdə olub, π-kompleks əmələ gətirir. Elektofilin təsiri nəti-

cəsində π-kompleks tədricən σ-kompleksə keçir və molekulun 

aromatik quruluşu pozularaq karbokation alınır. Reaksiyanınn 

üçüncü mərhələsində karbokation proton itirməklə stabilləşir, 

molekulun aromatik quruluşu bərpa olunur.  

1.Halogenləşmə reaksiyaları. Aromatik halogenidlər öz 

quruluş və xassələrinə görə iki qrupa bölünür: 

a) halogen atomu nüvədə olan halogenidlər.  

b) halogen atomu yan zəncirdə olan halogenidlər. 
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Benzol nüvəsində hidrogeni xlor və ya bromla əvəz et-

mək üçün, benzola otaq temperaturunda dəmir qırıntıları, 

FeCl3, SnCl4, SbCl5 katolizatorları iştirakında halogenlə təsir 

etmək lazımdır.  

             
 

Katolizator kimi AlCl3 götürdükdə hidrogen atomlarının 

hamısı xlorla əvəz olunur və heksaxlor benzol alınır: 

 
                                            Heksaxlor benzol 

Yodidlər aromatik aminlərdən alınır: 

 

 
 

Yan zəncirdə halogen saxlayan aromatik karbohidrogen-

ləri almaq üçün benzolun homoloqlarına işığın təsirində halo-

genlə təsir edilir və bu zaman heç bir katolizator tələb olunmur.  
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Benzola  iştirakında formaldehid və HCl-la təsir 

etdikdə benzil xlorid alınır:  

 

 
 

Bu reaksiya xlormetilləşmə adlanır. 

  

2. Nitrollaşma reaksiyalari. Aromatik birləşmələrə qatı 

nitrat və sulfat turşularının qarışığı ilə təsir etdikdə nüvədəki 

hidrogen atomu nitroqrupla əvəz olunur və nitrobirləşmə alınır.  

 

 
 

Toluol benzoldan asan nitrolaşır və nəticədə trinitrotoluol 

alınır:  
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Nitrobirləşmələrin mühüm xassələrindən biri onların re-

duksiyasıdır.  

1842 ci ildə N.N. Zinin nitrobenzolu reduksiya etməklə 

anilin almışdur.  

 

 

 

 

 
 

 
3. Sulfolaşma reaksiyaları. Benzola 120-160° də qatı 

sulfat turşusu ilə (94-96%-li) təsir etdikdə benzol sulfaturşu 

alınır:  

  

 
 

Sulfoturşular qüvvətli turşular olub turşulara məxsus 

reaksiyalara daxil olurlar:  
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a)  

 

b)  

 

c)  

ç)  

 

d) 

 
    

4. Asilləşmə reaksiyalari. Aromatik karbohidrogenlərə 

üzvi turşuların anhidrid və ya hologen anhidridləri ilə təsir 

etdikdə müvafiq aromatik ketonlar alınır. Katolizator kimi 

AlCl3, SnCl4 və s. Lyüs turşularından istifadə edilir. 
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II. Birləşmə reaksiyalari. Aromatik karbohidrogenlər 

çətin də olsa birləşmə reaksiyalarına daxil olurlar. Bu reaksi-

yalardan bəziləri aşağıdakılardır.  

 

1. Hidrogenin birləşməsi.  

 
 

2. Halogenlərin birləşməsi.  

 
                             heksaxlortsiklo heksan 

 

 

 

3. Ozonun birləşməsi.  

 

 
triozonid                     qlioksal 

III. Oksidləşmə reaksiyalari. Aromatik karbohidrogen-

lər oksidləşdiricilərə qarşı davamlı birləşmələrdir. Lakin xüsusi 

şəraitdə (təzyiq, katalizator, temperatur) qüvvətli oksidləşdiri-

cilərlə (K2Cr2O7, və s.) oksidlə-

şirlər. Bu zaman aromatik karbohidrogenin quruluşundan asılı 

3 
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olaraq müxtəlif birləşmələr alınır. Məsələn, benzol yüksək 

təzyiqdə V2O5 iştirakında havanın oksigeni ilə oksidləşdikdə 

malein turşusu alınır.  

 
                                           Malein turşusu 

 

Benzolun homoloqları nisbətən asan oksidləşirlər. Bu 

zaman əvəzedicinin sayından asılı olaraq birəsaslı, ikiəsaslı və 

s. turşular alınır. Oksidləşmə yan zəncirdə gedir.  
 

 

 
 

 

BENZOL NÜVƏSİNDƏ ƏVƏZETMƏ QAYDASI 

 

Aromatik nüvənin reaksiya qabiliyyəti və reaksiya məh-

sulları nüvədə olan əvəzedicinin və təsir edən reagentin təbiəti 

ilə müəyyən olunur. Bu cəhətdən əvəzedicilər iki qrupa 

bölünürlər:  

I növ əvəzedicilərə - elektrodonor atom və atom qrupları 

daxildirlər:  



183 

 

-OH, -OR, -SH, -SR, -NH2, -NHR, -NR, 

 

-CH3, -CR3, -CH2Cl, -F, -Cl, -Br, -J 

 

Göstərilən əvəzedicilər öz elektrodonorluqları hesabına 

nüvənin elektron sıxlığını artırır və beləliklə onu fəallaşdırırlar. 

I növ əvəzedicilərin təsiri ilə nüvədə elektron sıxlığı 

aşağıdakı kimi paylanır:  

 
 

Göründüyü kimi I növ əvəzedicilərin təsirindən orto- və 

para- vəziyyətlərdə elektron sıxlığı daha çox olur. Odur ki, 

həmin əvəzedicilər nüvəyə təsir edən ikinci elektrofil əvəz-

edicini ancaq orto və para-vəziyyətlərə göndərirlər.  
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II növ əvəzedicilərə - elektroakseptor atom və atom 

qrupları daxildir: 

 

-SO3H, -NO2, -CHO, -COR, -COOH, -COOR, -CN, -CCl3,  

- 3HN , -NR3 və s. 

 

Göstərilən əvəzedicilər elektrofil qruplar olduqları üçün 

nüvənin elektron sıxlığını azaldır və onu passivləşdirirlər. 

II növ əvəzedicilərin təsiri ilə nüvədə elektron sıxlığı 

aşağıdakı kimi paylanır: 
 

 
 

 

Göründüyü kimi, bu halda elektron sıxlığı nüvədən əvəz-

ediciyə tərəf yer dəyişir və ancaq meta- vəziyyətdə elektron 

sıxlığı artmış olur. Bu səbəbdən də II növ əvəzedicilər nüvəyə 

təsir edən elektrofil əvəzedicini ancaq meta- vəziyyətə göndə-

rirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, nüvəyə təsir edən ikinci reagent 

nukleofil olduqda I növ əvəzedicilər onu meta-, II növ əvəz-

edicilər isə orto- və para- vəziyyətə göndərirlər. Çünki nüvənin 

göstərilən vəziyyətlərində elektron sıxlığı daha azdır. 



185 

 

 
 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 
 

İŞ № 25.    

BROM BENZOLUN ALINMASI 

 

 
 

                     

Reaktivlər: 

Brom...........................................6 ml  

Benzol....................................15 ml 

Dəmir yonqarı........................0,5 q 

Duru natrium hidroksid məhlulu, kalsium xlorid, etil 

spirti  

İşin gedişi. Təcrübə 29-cu şəkildəki qurğuda sorucu 

şkafda aparılır. Şəkildə göstərildiyi kimi damcı qıfı  və 

əkssoyuducu ilə təchiz edilmiş kolbaya 0,5 qram dəmir yonqarı 

salınır və üzərinə 15 ml benzol əlavə edilir. Əkssoyuducuya 

birləşdirilmiş əyri borunun ucu içərisində su və ya NaOH 

məhlulu olan kolbaya salınır. Borunun ucu suyun və ya 

məhlulun səthində olmalıdır.  
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Şəkil 29. Brom benzol almaq üçün cihaz 

 

Damcı qıfından damla-damla brom əlavə etdikdə reak-

siya başlamazsa kolba azca qızdırılır. Bromun hamısı əlavə 

edildikdən sonra reaksiyanın axıra çatması üçün kolba su ha-

mamında qızdırılır. Kolbadakı qarışıqda bromun rəngi qalmaz-

sa, reaksiyanı qurtarmış hesab etmək olar. Reaksiya kolbasın-

dakı ağır maye ayırıcı qıfda əvvəlcə iki dəfə su ilə, sonra isə 

duru NaOH məhlulu ilə yuyulur. Quru stəkana boşaldılır və 

CaCl2 üzərində qurudulur. Rəngi şəffaf olmazsa stəkan isti su 

hamamında qısa müddətdə qızdırılır. Reaksiya məhsulu quru 

və təmiz Vürs kolbasında distilə edilir. Çıxım 8 q olur.  

Təmiz brombenzol 156° -də qaynayır. 1, 4914. 

 

İŞ № 26.        

NİTROBENZOLUN ALINMASI 
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Reaktivlər: 

Benzol...............................................................15 ml 

Qatı nitrat turşusu ( )..........................15 ml   

Qatı sulfat turşusu ( ).............. ........30 ml  

10% li soda məhlulu, kalsium xlorid. 

 

İşin gedişi. Həcmi 250 ml olan kolbaya 15 ml nitrat 

turşusu tökülür və üzərinə daim qarışdırılmaq və soyutmaqla 

az-az 30 ml sulfat turşusu əlavə edilir. Qarışıq soyuduqdan 

sonra daim qarışdırmaqla üzərinə yavaş-yavaş 15 ml benzol 

əlavı edilir. Kolba əkssoyuducu ilə birləşdirilir və su hama-

mında 60° də 40 dəqiqə qızdırılır. Kolba qızdırılarkən qarışıq 

arabir çalxalanmalıdır. Benzolun hamısı nitrobenzola çevrildik-

dən sonra qarışıq içərisində 250 ml soyuq su olan stəkana bo-

şaldılıb, şüşə çubuqla qarışdırılır. Ayırıcı qıf vasitəsi ilə alt 

təbəqədə olan nitrobenzol ayrılıb, əvvəlcə soda məhlulu, sonra 

su ilə iki dəfə yuyulur və quru kolbaya keçirilir. Məhsul içəri-

sinə bir neçə parça susuz CaCl2 atılıb hava soyuducusu ilə su 

hamamında, rəngi şəffaflaşana qədər qızdırılır və quru Vürs 

kolbasına süzülüb, hava soyuducusu ilə distilə edilir. 204° -yə 

qədər qaynayan fraksiyalar toplandıqdan sonra qəbuledici 

dəyişdirilir, 204-205° də qaynayan nitrobenzol yığılır. Çıxım 

15 q-a qədər olur.   – 1,2055. Alınan nitrobenzoldan anilin 

almaq üçün istifadə edilir.  

 

İŞ № 27.           

ANİLİNİN ALINMASI 

 

3 
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Reaktivlər: 

Nitrobenzol................................................18 q  

Dəmir yonqarı............................................30 q  

Qatı xlorid turşusu......................................90 ml 

Natrium hidroksid, natrium xlorid, efir, kalium hidroksid. 

 

İşin gedişi. İş sorucu şkafda aparılır. Əkssoyuducu ilə 

təchiz edilmiş kolbaya nitrobenzol və dəmir yonqarları tökülüb, 

üzərinə hər dəfə 1-2 ml xlorid turşusu əlavə edilir və qarışdırı-

lır. Xlorid turşusundan 30 ml əlavə olunduqdan sonra qalan 

hissəni hər dəfə 10-20 ml olmaqla əlavə etmək olar. Reaksiya 

şiddətli gedərsə, kolba soyuq su hamamında soyudulur. 

Xlorid turşusunun hamısı əlavə edildikdən sonra kolba 

qaynar su hamamında nitrobenzolun iyi yox olana qədər 

qızdırılır (30 dəq). Sonra qarışığa qələvi reaksiya alınana qədər 

natrium hidroksid məhlulu əlavə edilir və su buxarı ilə distillə 

edilir (şəkil 16). 

Distillat natrium-xloridlə doydurulur, efir kalium-hidrok-

sidlə qurudulur və su hamamında distillə edilir. Kolbada qalan 

anilin kiçik Vürs kolbasına keçirilir, hava soyuducusu ilə 

birləşdirilərək azbestli tor üzərində qızdırılmaqla distillə edilir. 

Çıxım 12 q olur. Təmiz anilin 184°-də qaynayır. 

Ç A L I Ş M A L A R 

 

1. Trinitrofenolun alınması reaksiyasının tənliyini tərtib 

edin. 

2. Emprik formulu C8H10 – olan aromatik karbohidro-

genin izomerlərini yazın və adlandırın. 

3. Aromatik birləşmə nədir? 
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4. Nə üçün əvəzetmə reaksiyaları aromatik karbohidro-

genlər üçün daha xarakterdir. 

5. Para-ksilolu kalium permanqanatla oksidləşdirdikdə 

hansı turşu alınir? Bu turşu harada istifadə edilir? 

6. Benzoldan aşağıdakı maddələrin alınma reaksiyala-

rının tənliklərini yazın.  

 

       a)                           b)                          c) 

                
 

7. Etilen, etilbromid və benzoldan istifadə edərək etilben-

zolun alınması reaksiyasının tənliklərini yazın. Bu reaksiya-

larda hansı katalizatorlardan istifadə edilir? 

8. 2,5-dimetil heksandan p-ksilolun alınma reaksiyasının 

tənliyini yazın. 

9. Nə üçün fenol karbol turşusu adlanır? Izah edin. 

10. Anilinin tətbiq sahələrini göstərin.   

 

 

 

 

T E S T   T A P Ş I R I Q L A R I 
 

 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏR 

 

1. Hansı birləşmələr üzvi birləşmələrə aid deyil? 

I. Karbonun oksidləri 
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II. Karbonun hidrogenlə birləşmələri 

III. Karbonat turşusu 

IV. Karbonat turşusunun duzları 

 

A) yalnız I   B) I – IV    C) yalnız III    D) III,IV     E) I, III, IV 

 

2. Verilmiş quruluş haqqında deyilənlərdən hansılar səhvdir?     

 

I. Metanın quruluş formuludur 

II. Metanın kimyəvi formuludur 

III. C və H-nin valentliyini düzgün  əks etdirir 

IV. Karbon dörd valentlidir 

V. Metanın elektron formuludur 
 

A) I, II      B) yalnız II      C) II, V      D)  III, V       E) IV, V 
 

3. Üzvi birləşmələr üçün aşağıdakılardan əsasən hansılar 

xarakterdir? 
 

I. Qeyri-molekulyar quruluş 

II. Molekulyar quruluş 

III. İon rabitəsi 

IV. Polyar kovalent rabitə 

V. Qeyri-polyar kovalent rabitə 
 

A) I, III     B) II, IV, V   C) II, IV   D) I, IV, V   E) II, III 
 

 

 

4. Hansı rabitələrin qırılması nəticəsində radikallar əmələ gəlir? 

 

I. Cl–Cl;  II. H–H;   III. K–H;    IV. C–H;     V. Na–Cl; 

VI. C–C;     VII. C–Si. 

A) I-VII      B) I, II, VI                 C) II, III, IV     

D) III, V      E) I, II, IV, VI, VII 
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5. C–H və C–C  σ–rabitələri hansı orbitalların örtülməsi 

nəticəsində yarana bilməz? 

 

I.    II.   III.  

IV.  V.  VI.  

 

A) yalnız I    B) I, II, VI    C) II-VI     D) IV, V      E) I, V 

 

6. Metan molekulu haqqında deyilənlərdən hansılar doğrudur? 

 

I. Müstəvi quruluşa malikdir 

II. C atomu ətrafında 4 cüt elektron var 

III. C atomu SP
3
 hibridləşmiş haldadır 

IV. Tetraedrik həndəsi quruluşa malikdir 

V. C–H rabitəsi  orbitallarının örtülməsilə 

əmələ gəlir 

 

A) II, III, IV, V    B) I, II, III    C) III, IV, V   

D) III, V               E) I, III, IV 

 

7. Etan molekulunda C–H rabitələri hansı orbitalların qapan-

ması nəticəsində əmələ gəlir? 

 

A)         B)        C)  

D)     E)  

 

8. İkili butil radikalını göstərin: 

 

A)        B)  

  

                                                   CH3 
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C) CH3  C               D) CH3  CH  CH3 
 

                CH3                                           CH3 

 

E) CH3  CH2  CH  
 

                           CH3 

 

9.  tərkibli alkanın izomerlərini göstərin. 

 

I.     II.  

 

                                       

 

III.      IV. CH3  C  CH3 

 

                                        

 

V. CH3  CH  CH2  CH3 

 

                C2H3 

 

 

A) I, II                   B) II, III, IV      C) II, IV     

D) II, III, IV, V     E) II, III 

 

 

 

 

 CH3 

 

10. CH3  CH   CH  CH  CH2      birləşməsini adlandırın. 

 

                 CH3    CH3  CH3 

 

CH3 

 

CH3 

CH3 
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A) 2,3,4 – dimetil heksan 

B) 2,3 – dimetil 4–etil heksan 

C) 2,3–dimetil heptan 

D) 1–metil 2–etil heksan 

E) 2–metil 3–etil heksan 

 

                 CH3                CH3  CH3               CH3 

 

11. CH3  CH   CH2   C     C    CH2   C  C2H5 

 

                                        C2H5 Cl                 CH3 

 

birləşməsində üçlü və dördlü karbon atomlarının sayını 

göstərin 

 

A) 3, 5       B) 2, 1       C) 2, 2        D) 4        E) 2, 4 

 

                   CH3           CH3 

 

12.  CH3   C     C   CH    CH2   CH = CH  CH3 

 

                   CH3    CH2 

 

  – hibrid halında olan karbon atomlarının sayını tapın 

 

A) 9           B) 7        C) 10         D) 12             E) 8 

 

13. Normal şəraitdə götürülmüş 5,6 l qaz halında olan alkanın 

kütləsi 11 qramdır. Alkanın neçə izomeri var? 

 

A) 2           B) 4         C) 6       D) yoxdur       E) 8 

 

14. Hansı reaksiya ilə butan alınar? 
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A)   

B)  

C)  

D)  

E)  

 

15. Hansı bromalkanlardan izopentan almaq olar: 

 
 

 

            CH3 

 

I. brommetan;            II. 2 – brombutan;      III. brometan; 

IV. 2-brompropan     V. 1-brompropan 

 

A) I və II               B) I və II, III və V         C)III və V  

D) I və IV              E) I və II, III və IV 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakı alkanı beynəlxalq üsulla adlandırın. 

 

 
CH3 

CH3 
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A) 1,1,3,3-tetrametilbutan     B) 1,3,3-trimetilpentan 

C) 2,2,4-trimetilpentan          D)2,4,4-trimetilpentan 

E) 1,1,3,3-tetrametilpentan 
 

17.Parçalanma reaksiyalarını göstərin: 

 

I.                II.  

III.  

IV.  

V.  

A) yalnız II    B) I, II     C) I, II, III      D) I, III, IV     E) I-IV 
 

18. 2,24 litrində 0,8 qram hidrogen olan qaz halında alkanın 

formulunu göstərin 

 

A) C5H12        B) C3H8      C) C4H10    D) C2H6      E) C6H14 

 

19. 1mol alkanın tam yanmasından alınan karbon qazı və suyun 

mollarının sayını göstərin 
 

A) n; n+1     B) n/2 ; n+1      C) n; n-1    

D) n/2; n-1  E) 3n; 3n+1 

20. Hidrogenə görə sıxlığı 29 olan alkanın formulunu təyin 

edin 

 

A) C2H6   B) C4H10    C) C3H8     D) C5H12     E) C6H14 

 

21. Tərkibində hər 12 qram karbonla 2,2 qram hidrogen 

birləşən alkanın formulunu müəyyən edin. 

 

CH3 
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A) C5H12     B) C12H26    C) C10H22    D) C9H20   E) C6H14 

 

22. Normal şəraitdə götürülmüş 5l CH4 və 15l O2 qarışığının 

tam yanmasından alınan qaz qarışığının tərkibini göstərin 

 

A) 50% CH4  50% CO2 

B) 50% O2    50% CO2 

C) 25% CH4   75% CO2   

D) 25% O2    75% CO2 

E) 75% O2   25% CO2 

 

23. Propanın müəyyən həcminin kütləsi 11 qramdır. Həmin 

həcmdə götürülmüş metanın kütləsini tapın. Mr(C3H8)=44 

 

A) 0,5   B) 2    C) 4    D) 6      E) 8 

 

24. 0,1 mol alkanın tam yanmasından 8,96 l CO2 alınmışdır. 

Alkanın formulunu göstərin. 

 

A) CH4   B) C2H6     C) C3H8   D) C4H10   E) C5H12 

 

25. 0,1 mol alkanın  tam yanmasından 11,2 l CO2 alındığını 

nəzərə alaraq alkanın izomerlərinin sayını tapın. 

 

A) 2    B) 4      C) 5     D) 6     E) 3 

 

26. 40 l metan-propan qarışığının tam yanmasına 110 l O2 sərf 

olunmuşdur. İlkin qarışıqda qazların həcm payını tapın. 

 

A) 75% CH4  25% C3H8 

B) 50% CH4   50% C3H8 

C) 25% CH4   75% C3H8 

D) 60% CH4   40% C3H8 

E) 40% CH4     60% C3H8 
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27. Alkanın yandırılması zamanı alınan CO2 və H2O mollarının 

say nisbətləri 3:4 kimidir. Alkanın nisbi molekul kütləsini 

hesablayın  

 

A) 16    B) 30    C) 44     D) 58    E) 72 

 

28. 8,5 kq dixlormetanın alındığını nəzərə alaraq reaksiyaya 

daxil olan metan və xlorun həcmlərinin cəmini m
3
-lə göstərin.   

Mr (CH2Cl2)=85 

 

A) 2,24    B) 4,48    C) 6,72     D) 8,96   E) 11,2 

 

29.  112 m
3
 metandan 90% çıxımla neçə kq duda almaq olar? 

Ar (C) =12 

 

A) 60   B) 54    C) 66    D)  48       E) 36 

 

30. Tərkibində 90% CH4 olan 1000 m
3
 təbii qazın tam 

yanmasına  neçə m
3
 hava sərf olunar? Havada O2-nin həcm 

payı 20%-dir. 

 

A) 1800   B) 9000   C) 4500   D) 900    E) 1000 

 

 

 

31. Tsikloparafinlər haqqında deyilənlərdən hansılar doğrudur? 

 

I. Karbohidrogenlərə aiddir 

II. Karbon zənciri qapalıdır. 

III. Onlarda izomerlik mövcud deyil 

IV. C- atomları sp
2
 hibridləşmə halındadır. 

 

A) I, II         B) III, IV      C) II, III      D) II, IV    E) I, II, III 
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32. C5H10 formuluna uyğun gələn izomerləri müəyyən edin. 

 
 

A) II, IV      B) I, II, III        C) III, IV    D) I,V     E) I- IV 

 

33. 1,2,3,4- tetrametiltsiklobutanda yalnız sp
3
 orbitallarının 

örtülməsi nəticəsində neçə rabitə əmələ gələr? 

 

A) 8   B) 4    C) 6   D) 16   E) 12 

 

34. Hansı reaksiyalar üzrə tsikloparafin almaq mümkündür? 

I. BrCH2 – CH2 Br + 2Na  

 

II. CH2 – CH2 – Cl  

                               +2Na  

     CH2 – CH2 – Cl 

 

III. ClCH2 – CH2 – CH2Cl+2Na  

IV.2CH3 – CH2 – CH2Cl+2Na 

 

A) I, II    B) yalnız II    C) II, III   D) II, III, IV   E)  I, II, III 

 

35. Hansı dixlorlu törəmədən 1,2,3-trimetiltsiklopropan almaq 

olar? 

 

A)  

B)  

C)  
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D)  

                   
     
 

E)    

 

36. 1 mol tsikloalkanın tam yanmasına neçə litr oksigen sərf 

olunar? 

 

A) 
2

3n
         B) 

2

13n
       C) (3n-1)∙22,4   

D) n∙22,4             E) 
2

n
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOYMAMIŞ KARBOHİDROGENLƏR 

 

1. Etilenin müvafiq olaraq molekulyar, elektron, tam quruluş 

və qısa quruluş formullarını göstərin. 

 

      I. C2H4;                                        II. ;     
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    III.    ;                    IV.  

 

A) I, II, III, IV       B) I, II, IV, III       C)I, III, IV, II 

D) I, IV, III, II       E) II, III, IV, I 

 

2. Alken molekulları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? 

 

I. bir ədəd ikiqat rabitəyə malikdirlər 

II. bir neçə ikiqat rabitəyə malikdirlər 

III. σ–rabitəyə malik deyildirlər 

IV. tərkibləri CnH2n  formuluna uyğun gəlir 

V. ikiqat rabitədə σ– və π– rabitələrin rabitə enerjisi eynidir 

 

A) I    B) II, IV    C) I, III, IV   D) I, IV, V  E) I, IV 

 

3. Etilendə C-C və C-H σ- rabitələr hansı orbitalların 

örtülməsindən əmələ gəlir 

 

        σ  C – C                                     σ C – H          

 

A) p-p                                                p-s 

B) sp
2
-sp

2
                                         sp

2
-s 

C) sp
2
-sp

2
                                          p-s 

D) sp
3
-sp

3
                                         sp

3
-s 

E)sp-sp                                             sp-s 

4. Etilen molekulunda π–rabitəsi hansı orbitalların örtülmə-

sindən əmələ gəlmişdir? 

 

A) s-s     B) sp-sp     C) sp
3
-sp

3
     D) p-p      E) sp

2
-sp

2
 

 

5. Etilen molekulunun həndəsi quruluşunu göstərin. 

 

A) müstəvi quruluşlu          B) xətti quruluşlu  
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C) tetraedrik quruluşlu        D) piramida 

E) düzgün üçbucaq 

 

6. Birləşmə reaksiyası zamanı etilendə hansı rabitə qırılır? 

 

A) σ(C-C)                     B) C-H                     C) π (C-C) 

D) C-H və π (C-C)       E) σ (C-C), C-H 

 

7. 2-buten molekulunda σ–rabitələr hansı orbitalların örtülməsi 

nəticəsində yaranır? 

 

A) sp
2
-sp

2
, sp

2
-s 

B) sp
2
-sp

2
, p-s 

C) sp
2
-sp

2
, sp

2
-s, sp

2
-sp

3
, p-p 

D) sp
2
-sp

3
, sp

3
-s, sp

2
-s 

E) sp
2
-sp

2
, sp

2
-sp

3
, sp

2
-s, sp

3
-s 

 

8. Aşağıdakı birləşmələrdən fəza izomerləri mümkün olanları 

göstərin. 

 

I.  

II.  

III.  

 

IV.      

V.  

 

A) II, IV   B) I, III     C) IV, V    D) I- V     E) III, V  
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9. Alkenlərdə sis- və trans- izomerlərin əmələ gəlməsi üçün 

hansı şərtlərin olması vacibdir? 

 

I. Yalnız ikiqat rabitənin olması 

II. C=C  fraqmentində H atomlarının olması  

III. C=C fraqmentindəki karbon atomlarının hər ikisində eyni 

atom və ya atom qruplarının olması 

IV. C=C fraqmentindəki karbon atomlarının heç birində iki 

eyni atom və ya atom qruplarının olmaması 

 

A) I         B) I, II       C) IV        D) III, IV        E) II 

 

10. Butan və butenin izomerlərinin sayını müvafiq olaraq 

göstərin. 

 

A) 2,2   B)2,3    C) 2,5   D) 2,6   E) 2,4 

 

11. Etileni laboratoriyada və sənayedə hansı maddələrdən 

alırlar? 

 

I. C2H5OH             II. C6H6          III. CH4       IV. C2H2 

V. C2H6                 VI. Neftdən  

 

A) I, II, VI              B) III, IV                   C) III, VI      

D) I, IV, VI            E) I, III, V, VI 

 

 

12. Hansı reaksiya üzrə etilen alınmır? 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
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13. Hansı reaksiya üzrə etilen alınmır? 
 

I.  

II.  

III.  

IV.  

A) I      B) I, II      C) I, II, III    D) I, II, IV    E) I-IV 
 

14. Alkadienlərin ümumi formulunu göstərin. 

 

  birləşməsində sp
2
-s orbitalların  

 

                      CH3 
 

örtülməsi nəticəsində əmələ gələn rabitələrin sayını tapın. 

A) CnH2n-2; 6                B) CnH2n; 8              C) CnH2n+2; 8               

D) CnH2n; 6                   E) CnH2n;8 

 

15. Hansı reaksiyalar Markovnikov qaydasının əksinə baş 

verir? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

A) I, IV                   B) yalnız IV             C) II, III                        

D) yalnız I              E) yalnız I, II 

 

16.1–buten molekulunda sp
2
-s orbitalların örtülməsindən neçə 

σ- rabitə yaranmışdır? 

 

A) 6    B) 8    C) 5    D) 7   E) 3 
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17. Alken + HX→ reaksiyasının Markovnikov qaydası üzrə 

baş verməsi üçün deyilənlərdən hansılar yerinə yetirilməlidir? 

 

I. C=C fraqmentindəki karbon atomlarında  H atomlarının  sayı 

müxtəlif olmalıdır. 

II. alken molekulu qeyri-polyar olmalıdır. 

III. HX polyar molekul olmalıdır. 

IV. HX qeyri-polyar molekul olmalıdır. 

V. katalizatordan mütləq istifadə olunmalıdır. 

 

A) I, III   B) I, IV         C) II, IV, V   D) II, IV    E) yalnız V 

 

18. Dien karbohidrogenlərinin molekulu aşağıdakılardan han-

sına malikdir? 

 

I.  bir ikiqat C=C rabitəsinə 

II. CnH2n-2 formuluna 

III. sp
2
 hibridləşmiş C atomuna  

IV. 2n-2 sayda σ (C-H) rabitələrə 

V. iki π rabitəsinə 

 

A) I, II, III                 B) II,III,V           C) yalnız II    

D) II, IV                    E) II, III, IV, V 

 

19. Verilmiş karbohidrogen haqqında deyilənlərdən hansı 

səhvdir?   

I. divinildir   II. 1,3- butadiendir    III. izoprendir 

IV. kauçukun alınmasında istifadə olunur   

V. C atomlarının hamısı sp
2
 hibridləşmə halındadır 

VI. C atomları düz xətt boyunca yerləşirlər 

 

A) I, II      B) III     C) IV, V     D) yalnız VI   E) III, VI 

 

20. Hansı reaksiyalar üzrə 1,3- butadien alınır? 
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I.  

II.  

III.  ;  

 

IV.  

A) II və III            B) I, II          C) yalnız II 

D) yalnız III        E) II, IV, III 

 

21. Qoşulmuş dienlərə birləşmə reaksiyası I mərhələdə hansı 

sxem üzrə baş verir? 

 

I. 
 

 

II.  
  

                CH3                                   Br       CH3 

 

III.  

 

 

 

IV.  

 

                          CH3                                          CH3 

 

A) I, IV          B) I, II          C) II, III      

D) II, IV         E) III, IV 

 

22. İzoprenin tam bromlaşmasından alınan birləşməni 

adlandırın. 
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A) tetrabrom 2- metilbutan 

B) 1,2,3,4- tetrabrom -2- metilbutan  

C)1,2,3,4-tetrabrom-2-metil-1-buten 

D) tetrabrom-2-metil-1-buten 

E) 1,1,4,4-tetrabrom-2-metilbutan 

 

23. Təbii kauçukun monomerini göstərin. 

A)          B)  

C)     D)  

E)  

 

 

 

24. Asetilen və onun homoloqları haqqında deyilənlərdən 

hansılar doğrudur? 

 

I. Alkinlər adlanırlar 

II. Asetilen karbohidrogenləri adlanırlar 

III. CnH2n formuluna malikdirlər 

IV. doymamış karbohidrogenlərdir 

V.Molekulları bir üçqat rabitəyə malikdir 
 

A) I, IV                       B) I, II, III                 C) I- IV   

D) I, III, IV, V            E) I, II, IV,V 
 

CH3 
C2H5 

CH3 
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25. Asetilen haqqında deyilənlərdən hansılar doğrudur? 
 

I. Tərkibində mc:mH=12:1 kimidir 

II. Ən sadə formulu CH- dır 

III. Ən sadə formulu CH2-dir 

IV. Mr= 28-dir 

V. CnH2n-2 formuluna uyğun gəlir 
 

A) I, II, V     B) III, IV    C) yalnız IV  D) I, II    E) I, III, IV, V 

26. Asetilen molekulunda C-C və C-H σ-rabitələri hansı 

orbitalların örtülməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir? 
 

A) sp
2
-sp, sp

2
-s        B)  sp-sp, sp-s       C) sp

3
-sp

3
, sp

3
-s 

D) sp-sp, p-p            E) sp
2
-sp

3
, sp

2
-s 

 

27. Hansı tənlik üzrə asetileni yalnız sənayedə alırlar? 
 

A)                     B)   

C)                               D)  

E)  
 

28. Asetilenə müvafiq olaraq 1 mol H2O və 1 mol HCl-un 

birləşməsindən alınan maddələri göstərin. 

 

A) CH3CHO, CH2Cl–CH2Cl       B) CH3CHO, CH3–CH2Cl 

C) C2H5OH, CH2=CH2Cl            D) CH3–CHO, CH2=CHCl 

E) C2H5OH, CH3–CH2Cl 

 

29. Hansı reaksiyalar Markovnikov qaydası üzrə baş verir? 

 

I.                 II.  

III.    IV.  

V.  

 

A) I, II              B) I, IV         C) III, IV, V      

D) III                E) III, V 
 

spirt

KOH  

2H

t o
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30. Hansı reaksiyaların məhsulu mühüm polimerlərin mono-

meridir? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  
 

A) yalnız I        B) yalnız II       C) I, II   

D) I, IV, II        E) I-IV 

 

31. Sxemdəki X, Y və Z maddələrini göstərin: 

 

A) CO2, H2CO3, CCl4            B) CO, HCOOH, CH2=CHCl 

C) CaC2, CH4, CH3CH2Cl     D) CaC2, C2H2, CH2=CHCl 

E) CaC2, C2H2, =  

 

                                               Cl 

32. X, Y və Z maddələrini göstərin 

 

 
 

A) CaC2, C2H2, CH≡C–CH=CH2 

B) Ca, C2H2, CH≡C–CH=CH2 

C) CaC2, C2H4, CH≡C–CH=CH2 
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D) CaCl2, C2H2, CH2=CH–CH=CH2 

E) CaC2, C2H2, CH2=CHCl 
 

33. Kuçerov reaksiyası ilə 112 l asetilendən neçə qram sirkə 

aldehidi alınar? Aldehidin çıxımı 80% təşkil edir. 

Mr(CH3CHO) =44 

 

A) 176   B) 88    C) 34,2    D) 68,4  E) 44 
 

34. 3,01∙10
23

 sayda alkin molekullarının tərkibində 18 qram 

karbon olduğunu bilərək molekulun formulunu göstərin 
 

A) C3H4       B) C2H2     C) C5H8    D) C4H6     E) C6H10 
 

35. 1,44 ton 2-metilbutandan 80% çıxımla neçə ton izopren 

almaq olar? Mr(C5H12) = 72; Mr(C5H8)= 68 
 

A) 5,44   B) 7,32   C) 6,44   D) 3,22   E) 1,08 

36. 1 mol alkinin tam yanmasından alınan karbon qazı və 

suyun molları cəmini göstərin. 

 

A) 3n-2    B) 2n-1    C) 3n+2    D) 2n+1    E) 2n 

 

 

ALDEHİDLƏR VƏ KETONLAR 

 

1.100 kq sirkə aldehidinin alınması üçün tərkibində 93% CaC2 

olan texniki kalsium-karbiddən neçə kq götürmək lazımdır? 

;  

 

A) 156,4     B) 78,2     C) 39,1     D) 312,8   E) 25,7 

 

2. 22 qram sirkə aldehidini 120 qram Ag2O ilə işlədikdə 

(ammonium-hidroksid məhlulunda) 25 qram asetat turşusu 

alınmışdır.Turşunun çıxımını hesablayın.  
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A) 162,6     B) 83,3     C) 42,4     D) 28,8     E) 56,7 

 

3. 10,8 qram gümüşün ayrılması üçün Ag2O-nun ammonium-

hidroksiddə məhluluna neçə ml 20% li formaldehid məhlulu 

(ρ=1,06) əlavə etmək lazımdır?  

  
 

A) 14   B) 21    C) 7    D) 28    E) 35 

 

4. 20,16 litr asetilendən Kuçerov reaksiyası üzrə neçə qram 

20% li sirkə aldehidi məhlulu almaq olar? Aldehidin çıxımı 

75% dir.  

 

A) 120,5    B) 240,1   C) 115,8    D) 148,5    E) 296 

 

5. 220 kq sirkə aldehidini etanola çevirmək üçün hansı həcmdə 

hidrogen sərf olunar?  

 

A) 240 m
3
    B) 150 m

3
     C) 300 m

3
    D) 75 m

3
   E) 112 m

3 

 

6. Həcmi 10 l olan 20%-li formalində (ρ=1,06) neçə mol 

formaldehid həll edilmişdir?  

 

A) 140   B) 70,7   C) 280    D) 52,6    E) 150,2 

 

7. Metandan 4,5 kq formaldehid almaq üçün hansı həcmdə 

oksigen sərf olunar?  

 

A) 3360 l   B) 1260 l   C) 2420 l   D) 1540 l   E) 3220 l 

 

8. Tərkibində 22 % naməlum aldehid olan 4 qram məhlula 

Ag2O-nun ammonyakdakı məhlulunun artığı ilə təsir etdikdə 
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4,32 qram gümüş çökür. Aldehidin formulunu tapın. 

 
 

A) C3H7CHO   B) C2H5CHO   C) CH3CHO  

D) C4H9CHO     E) CH2O 

 

9. Hansı birləşmə aldehid deyil? 

A)            B)            C)  

D)             E)  

 

 

10. Formaldehid molekulu haqqında deyilənlərdən hansılar 

səhvdir? 

 

I. İkiqat rabitəyə malik deyil 

II. Müstəvi quruluşa malikdir 

III. C- atomu sp
2
 hibridləşmə halındadır 

IV. Üç σ-, bir π- rabitəsinə malikdir 

V. Qeyri- polyar molekuldur 

 

A) I-V    B) yalnız I    C) I, II, V    D) yalnız IV   E) I, V 

 

11.  Formaldehid haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir? 
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A) Molekul formulu CH2O –dur 

B) Ən sadə formulu CH2O –dur 

C)  Bütün rabitələri polyardır 

D) C=O qrupunda π rabitəsinin elektron sıxlığı daha 

mütəhərrikdir 

E) C=O qrupunda σ- rabitəsinin e  sıxlığı daha  mütəhərrikdir 

 

12. Aşağıdakı aldehidi adlandırın: 
  
 

            CHO 

 

A) propanal      B) butanol       C) 2- butanal    

      D) 2-metilpropanal     E) 2- metiletanal 

 

13. 2,2-dimetilpropanalda neçə C-C σ- rabitəsi yalnız sp
3
 

orbitalların örtülməsindən əmələ gəlir? 

 

A) 1    B) 3    C) 2    D) 4     E) 5 

14. Laboratoriyada aldehidləri hansı üsulla alırlar? 

A) Birli spirtlərin reduksiyasından  

B) İkili spirtlərin reduksiyasından 

C) Birli spirtlərin oksidləşməsindən  

D) İkili spirtlərin oksidləşməsindən 

E) Üçlü spirtlərin reduksiyasından  

 

15. Sənayedə metanal hansı sxem üzrə alınır? 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

A) I, III              B) I, IV             C) yalnız III 
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D) II, III             E) yalnız II 

 

16. Sənayedə etanal hansı sxem üzrə alınır? 

I.  

II.  

III.   

IV.  

 

A) II,IV             B) II, III         C) I, II, IV 

D) I, II, III         E) yalnız II 

 

17. 1 mol doymuş aldehidin tam yanmasına neçə mol oksigen 

sərf olunar? 

 

 A)        B)       C)       D)      E)  

 

 

 

18. Hansı oksidləşmə reaksiyası üzrə aldehid alınmaz? 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

                                        OH 
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19. 2- propanolun oksidləşməsindən alınan maddənin formu-

lunu göstərin 

A)        B)         C)  

D)            E)  

 

20. Hansı reaksiyalar aldehidlərin oksidləşmə reaksiyalarıdır? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

 

A) yalnız I                B) IV, V         C) yalnız I, II 

D) yalnız II, III        E) I, II, III 

 

21. Hansı maddələrin köməyilə aldehidləri təyin edirlər? 

 

I. FeCl3     II. Ag2O  III. Fe(OH)3   IV. Cu(OH)2    V. Ca(OH)2 

A) I, II         B) II, V     C) II, IV      D) II, III        E) IV, V 

 

22. Formaldehid verilmiş maddələrdən hansılarla birləşmə 

reaksiyalarına daxil olur? 
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I. CH3OH   II. H2    III. C6H5OH   IV. Cu(OH)2    V. HCN 

 

A) I, II    B) yalnız II    C) II, III, V   D) yalnız V    E) I-V 

 

23. Aldehidləri mis 2-hidroksidlə oksidləşdirdikdə hansı üzvi 

maddə alınır? 

 

A) karbonat turşusu   B) spirt   C) mürəkkəb efir 

D) karbon turşusu      E) keton 

 

24. Aldehidlərin fiziki xassələri haqqında deyilənlərdən hansı 

səhvdir? 

 

A) CH2O – rəngsiz, kəskin iyli qazdır 

B) C3H7CHO – mayedir 

C) C15H31CHO – bərk maddədir 

D) Formalin formaldehidin suda 35-40% li məhluludur 

E) Spirtlərə nisbətən suda yaxşı həll olur və yüksək tempe-

raturda qaynayırlar 

25.  115 ml (ρ=0,8) etanoldan neçə qram sirkə aldehidi almaq 

olar? Aldehidin çıxımı 80% təşkil edir. Mr(C2H5OH)=46; 

Mr(CH3CHO)=44 

 

A) 39,6     B) 35,2    C) 79,2    D) 70,4    E) 91,6 

 

26. Metandan 9 kq formaldehid almaq üçün neçə m
3
 oksigen 

sərf olunar?   

 

A) 6,72   B) 4,48   C) 11,2    D) 8,96   E) 3,36 

 

27. İzomer aldehidləri göstərin 

 

CH3 
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I.               II.  

 

III.           IV.  

 

                                                           CH3 

A) I, II, III      B) I, IV         C) I, III 

D) I – IV        E) I, III,  IV 

 

28. 5-etilheptanalı göstərin 

A)  

B)  

                 CH3   CH3   CH3 

 

C)  

                            C2H5 
 

D)            

 E)  

 

CH3 
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29. X, Y və Z maddələrini göstərin 

3−
X

 3 2  Y   2 4
Z

      /   \      

2− 2 
          X                          Y                                Z 

A)  H2O                        H2                             H2O                      
B)  H2                           H2O                                       H2O  

C)  CH3OH                   H2                                            H2O  

D)  H2                           H2O                                       O2  

E)  CH3OH                   H2                                          O2  
 

30. X, Y və Z maddələrini göstərin. 
 

 fenolaldehid qatranı 
 

        X                      Y                      Z 

A)   H2                    H2O               C6H5OH 

B)   O2                     H2O              CH3OH 

C)   O2                                H2                         CH3OOH 

D)   H2O                  H2                 C6H5OH 

E)    O2                    O2                 C6H5OH 

S P İ R T L Ə R 

 

1. Hansı formula malik maddələr spirtlərə aiddir? 

 

I. R1 – O – R2                           II. R1 – O – O – R2 

III. R – OH                               IV. R(OH)2 

 

A) I-IV        B) I,II       C) yalnız III        D) III, IV         E) I, III 

 

2. Biratomlu doymuş spirtlər haqqında deyilənlərdən hansılar 

doğrudur? 

 

I. Yalnız σ-rabitələrə malikdirlər. 

II. Yalnız təkqat rabitələrə malikdirlər. 

III. Yalnız bir OH qrupuna malikdirlər. 
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IV. CnH2n+1-OH formuluna malikdirlər. 

V. molekullarında funksional qrup yoxdur. 

 

A) I-IV     B) I-V      C) I, II      D) yalnız III       E) I-III 

 

3. Doymuş biratomlu spirtlər haqqında deyilənlərdən hansı 

səhvdir? 

 

A) polyar kovalent rabitəyə malikdirlər 

B) molekulları polyardır 

C) Natrium metalı spirt molekulundan istənilən H-atomunu 

çıxarır 

D) Natrium atomu yalnız OH-qrupundan H-atomunu çıxarır 

E) CnH2n+2O tərkibə malikdirlər 

 

 

 

 

 

4. 2-butanolu göstərin. 

I.                  II.    

 

III.         IV.  

 

A) I           B) III          C) II            D) IV           E) III, IV 

 

5. Doymuş spirtlərdə izomerlik hansı əlamətlərə görə baş verir? 
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I. radikalların quruluşuna görə 

II. fəza quruluşuna görə 

III. OH qrupunun zəncirdəki vəziyyətinə görə 

 

A) I-III      B) I, III     C) yalnız I     D) yalnız II      E) yalnız III 

 

6.  C3H7OH və C4H9OH  tərkibli doymuş spirtlərin 

izomerlərinin sayını müvafiq olaraq göstərin. 

 

A) 2; 6         B) 3;4          C) 2; 5         D) 3; 5         E) 2; 4 

  

7. İkili və üçlü spirtləri göstərin. 

  

I.                 II.  

III.              IV.  

V.  

 

A) I, IV, III    B) II, V, I    C) III, I, V    D) yalnız V     E) II, III 

 

8. Tərkibində üçlü karbon atomu olan birli spirti göstərin. 

 

A)                         B)      
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C)                      D)  

 

E)  

 

9. Homoloq olan spirtləri göstərin 

 

I.              II.              III.  

IV.      V.  

 

A) I, III, IV          B) I, II, V               C) II, III, IV 

D) II, III               E) I, II, IV 

 

10. Sənayedə metanolu əsasən hansı reaksiya üzrə alırlar? 

 

I.  

 II.  

III.  

 

IV.  

 

A) I          B) II             C) III          D) IV             E) I, IV 

 

11. Sənayedə etanol hansı reaksiyalar üzrə alınır? 

 

I.  
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II.  

 

III.  

 

IV.  

 

V.  

 

A) I – V                B) II            C) II, III, IV, V 

D) III                    E) II, III 

 

12. Hansı reaksiyalar üzrə spirt almaq mümkündür? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

A) yalnız I    B) I, II   C) I-IV     D) I, III   E) yalnız III 

 

13. Biratomlu doymuş spirtlər hansı maddə ilə reaksiyaya daxil 

olmur? 

 

A) O2       B) HCl          C) NaOH     D) Na          E) C2H5OH 

 

14. Hansı reaksiyada sadə efir alınır? 

 

A)  

B)  

C)  
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D)  

E)  

 

15. Hansı tənlikdə reaksiya məhsulu səhv göstərilmişdir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

16. X, Y və Z maddələrini göstərin 

 

 

 

          X                               Y                           Z 

A) C6H12O6                      C3H7OH                  CH2 =CH-CH=CH2 

B) CH3COOH               C2H5OH                   CH2 =CCl-CH=CH2 

C) CH3COOH               C2H5OH                   CH2 =CH-CH=CH2 

D) C6H12O6                     C2H5OH                    CH2 =CH-CH=CH2 

E) nişasta                          C6H12O6                     C2H5OH 

 

17. X, Y, Z və L maddələrini göstərin 

 

 

 

       X                  Y                      Z                  L 

A) C2H2         CH3CHO         C2H5OH          C2H4 

B) C2H2         C2H6                C2H5Cl             C2H4 

C) C2H4         C2H6                C2H5OH           C2H4 
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D) C2H4         C2H6                C2H5Cl             C2H4 

E) C2H2         CH3CHO         CH3COOH       C2H4 

 

18. Hansı sxem üzrə 1,2- etandiol (etilenqlikol) alınar? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

A) II, IV    B) I, II   C) II, III   D) yalnız II    E) yalnız III 

 

19. Hansı reaksiya tənliyində məhsul səhv göstərilmişdir? 

 

A) 

 

B)

 

C)  

D)  

 

 

E) CH2 – CH – CH2                                        CH2 – CH – CH2 

                                 + 3NaOH                                  +3NaCl            

     Cl      Cl     Cl                                OH     OH   OH   

 

 

20. Mis 2- hidroksidin etilenqlikol və qliserinlə qarşılıqlı təsi-

rindən alınan parlaq göy rəngli maddələrin formullarını 

göstərin.   
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I.                II.  

 

III.           IV.              

     

  V.  

 

 

A) I, II   B) I, III   C) II, IV    D) III, IV    E) IV, V 

 

21. 37 qram dietil efiri almaq üçün neçə qram etanol sərf 

olunar? Mr (C2H5OH)=46  Mr[(C2H5)2O]=74 

 

A) 92   B) 69   C) 23   D) 115   E) 46 

 

22. 64 qram metil spirtinin alınmasına neçə litr karbon 2-oksid 

və hidrogen qarışığı sərf olunar? Mr (CH3OH)=32 

 

A) 67,2  B) 44,8   C) 134,4   D) 89,6   E) 56 
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23. Doymuş biratomlu spirtdən alınan simmetrik quruluşlu 

alkenin 28 qramı özünə 80 qram brom birləşdirmişdir. İlkin 

spirti adlandırın. Mr (Br2) = 160 

 

               A) 2-butanol        B) 1-butanol        C) 1-propanol     

                         D) 2- propanol           E)etanol 

 

24. 0,5 molunun kütləsi 23 qram olan doymuş birli spitdən 

alınan sadə efiri göstərin 

 

A) CH3 – O – CH3                      

B) C2H5 – O – C2H5 

C) C3H7 – O – C3H7 

D) C4H9 – O – C4H9 

E) C5H11 – O – C5H11 

25.7,4 qram doymuş biratomlu spirtə natriumun artığı  ilə təsir 

etdikdə 1,12 litr hidrogen ayrılmışdır. Spirtin formulunu tapın. 

 

      A) C3H7OH         B) CH3OH         C) C2H5OH  

                   D) C4H9OH                  E) C5H11OH  

 

26. 125 ml 92%-li etil spirti məhlulundakı (ρ=0,8) etanolun 

dehidrogenləşməsindən neçə qram sirkə aldehidi almaq olar? 

Mr(CH3CHO) =44    Mr(C2H5OH)=46 

 

A) 92    B) 88    C) 66    D) 46   E) 44 

 

27. 10 mol etanolun divinilə tam çevrilməsi zamanı ayrılan su 

neçə litr etileni hidratlaşdırar? Mr(H2O)=18 

 

A)  224     B) 112    C) 448   D) 336    E) 22,4 

 

28. 22,4 m
3
 etilendən 55,8 kq etilenqlikolun alındığını bilərək 

məhsulun çıxımını faizlə göstərin. Mr(CH2OH-CH2OH)=62 
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A) 90           B) 80       C) 85         D) 95        E) 70 

 

29. 18,4 qram doymuş üçatomlu spirtə artıqlaması ilə natrium 

metalı əlavə edildikdə 6,72 litr hidrogen ayrılmışdır. Spirt 

molekulunda hidrogen atomlarının sayını müəyyən edin. 

 

A) 4             B) 5         C) 6            D) 7              E) 8 

 

30. Tərkibində 54% qlükoza olan 0,5 ton meyvənin qıcqır-

masından neçə kq etil spirti almaq olar? Mr(C6H12O6)=180  

Mr(C2H5OH)= 46 

 

A) 92        B) 46       C) 69        D) 184       E) 138 

 

 

 

 

 

 

 

KARBON TURŞULARI 

 

1.18 qram doymuş birəsaslı karbon turşusunun neytrallaş-

masına 30 ml 40%-li KOH məhlulu (ρ=1,4 q/sm
3
) sərf olun-

muşdur. Turşunun formulunu müəyyən edin. Mr(KOH)=56 

 

  A) CH3COOH            B)C2H5COOH          C) HCOOH  

                D) C4H9COOH                E) C6H5COOH 

 

2. 20% qatışığı olan 240 kq CaC2-dən üç mərhələli yolla neçə 

kiloqram sirkə turşusu alınar? Hər üç mərhələdə məhsulun 

çıxımı 80% təşkil edir. Mr (C2H2)=26   Mr(CH3COOH)=60 
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A) 102,5          B) 92,2         C) 75,6       D) 189,4      E) 204,7 

 

3. Tərkibində 40% su və digər qatışıqları olan 25 kq sabunun 

alınmasına neçə kq stearin turşusu və NaOH sərf olunar? 

Mr (C17H35COONa)=306  Mr (C17H35COOH)=284 

 

A) 26,7       B) 39,5         C) 13,92       D) 42,25       E) 75 

 

4. Doymuş birəsaslı karbon turşusunun tərkibində 48,65%  C, 

8,11 % H vardır. Turşunun formulunu tapın. 

 

      A) HCOOH          B) CH3COOH      C) C4H9COOH 

             D) C2H5COOH               E) C6H5COOH 

 

5. 5,1 qram sirkə anhidridi almaq üçün neçə qram 10% qatışığı 

olan texniki sirkə turşusu lazımdır? 

 

A) 18,9          B) 7,56           C) 21,2       D) 42,4        E) 6,65 

 

6. 34,5 qram qarışqa turşusu ilə etil spirtinin qarşılıqlı təsi-

rindən 44,4 q mürəkkəb efir alınmışdır. Efirin çıxımını hesab-

layın (Mr(HCOOH)=46,  Mr(HCOOC2H5)=74). 

   

A) 80%      B) 75,75%     C) 12,25%    D) 45%    E) 92% 

 

7. 133 qram yağın hidrolizindən doymuş birəsaslı karbon tur-

şusu və 15,18 qram qliserin alınmışdır. Yağın formulunu 

müəyyən edin. 

 

    A) trioleinat           B) tripalmitat               C) tristearat   

            D)  trimetiloleinat          E) trimetilstearat 

 

8. Triqliseridoleatdan ibarət olan 200 kq yağın hidrogenləşmə-

sinə hansı həcmdə hidrogen lazımdır? Mr=884 



228 

 

 

A) 30,4 m
3
   B) 45,7 m

3
     C) 15,2 m

3
    D) 75 m

3
   E) 42,5 m

3
 

 

9.  0,5 mol qarışqa turşusunun propanola təsirindən neçə qram 

90% çıxımla mürəkkəb efir alınar?  

 

Mr  

 

A) 30,5         B) 39,6      C) 25   D) 20,5    E) 32,5 

 

10.  Doymuş birəsaslı karbon turşusunun maqnezium duzunun 

8,5 qramında 1,2 qram maqnezium vardır. Turşunun formulunu 

göstərin. 

 

   A) CH3COOH        B) HCOOH            C) C4H9COOH 

           D) C5H11COOH            E) C2H5COOH 

 

11.  Karbon turşuları haqqında deyilənlərdən hansılar doğru-

dur? 

 

I. C- atomları sp
3
- hibrid halındadır 

II. Karboksil qrupunda C- atomu sp
2
- hibridləşmə halındadır 

III. Birəsaslı karbon turşusunun ümumi formulu 

CnH2n+1COOH-dır 

IV. Doymuş birəsaslı turşunun molekul kütləsi 14n+46 –ya 

bərabərdir. 

 

A) yalnız I    B) I-III    C) III, IV    D) II,III,IV   E) I-IV 

 

12. İzomer turşuları göstərin 

I. CH3CH2CH2COOH 

II. CH2=CH-CH2-COOH 
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III.  

 

IV. CH3-CH2-COOH 

 

A) I, III   B) I-IV    C) I,II    D) III, IV    E) II, III, I 

 

13. Hansı birləşmədə karbon atomlarının nömrələnməsi səhv 

göstərilmişdir? 

                                                   

A)          

 

 

 

 

 

       1          2        3         4 

B)  

 

       4          3        2          1 

C)             

 

              1      2         3 

D)  

           

                  2        3 
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E)  

 

14. Sənayedə karbon turşularını hansı sxemlər üzrə alırlar? 

 

I.    

II.   

III.  

IV.  

V.    

 

A) I, II    B) yalnız III, IV    C) III, V  D) IV, V   E) II, III, IV 

 

15.Laboratoriyada karbon turşularını hansı sxem üzrə alırlar? 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

16. Karbon turşularında izomerlik hansı səbəbdən baş verir? 

 

I. Karbohidrogen radikalının quruluşuna görə 

II. Karboksil qrupunun zəncirdəki vəziyyətinə görə 

III. Karbonil qrupunun OH qrupuna nəzərən vəziyyətinə 

görə 
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A) I,II,III         B) I, II         C) II, III       D) I, III     E) yalnız I 

 

 

17. Hansı tənlikdə məhsul sıhv göstərilmişdir? 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

18. Sirkə turşusunun xüsusi alınma üsullarını göstərin. 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

 

A) I, IV    B) II, III   C) III, IV    D) IV, V    E) I, V 

 

19. Hansı sxem üzrə qarışqa turşusunu alırlar? 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

A) I-III      B) II, III     C) I,II,IV      D) yalnız I     E) II, IV 
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20. Karbon turşularının fiziki xassələri haqqında deyilənlərdən 

hansılar doğrudur? 

 

I. Yalnız ilk 9 üzvü mayedir 

II. HCOOH və CH3COOH suda yaxşı həll olurlar 

III. İlk üzvləri kəskin iyli maddələrdir 

IV. C6H13-COOH bərk maddədir 

V. Mr-ləri artdıqca suda həll olmaları artır 

 

A) yalnız II    B) I-V   C) I-IV   D) I-III  E) yalnız I, II 

 

21.Hansı  sırada karbon turşularının qüvvətliliyi ardıcıl olaraq 

artır. 

 

A) C4H9COOH, CH3COOH, HCOOH 

B) HCOOH, CH3COOH, C4H9COOH 

C) CH3COOH, C4H9COOH, HCOOH 

D) HCOOH, C4H9COOH, CH3COOH 

E) HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH 

22. Sirkə turşusunun hansı halogenli törəməsində karboksil 

qrupunun H- atomu daha mütəhərrikdir? 

 

A) CF3COOH           B) CCl3COOH        C) CBr3COOH 

             D) CHCl2COOH          E) CHF2COOH 

 

23.  Hansı halda karbon turşularının turşuluq xassəsi ardıcıl 

olaraq artır? 

 

A) CH2Cl-COOH, CH2Br-COOH, CH2J-COOH 

B) CH2F-COOH, CH2Br-COOH, CH2J-COOH 

C) CH2Cl-COOH, CHCl2-COOH, CCl3-COOH 

D) CF3-COOH, CHF2-COOH, CH2F-COOH 

E) CHCl2-COOH, CHF2-COOH, CHJ2-COOH 
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24. Hansı karbon turşularının Na və K duzları sabunun əsas 

tərkib hissəsidir? 

 

A) Bütün karbon turşularının  

B) Sirkə turşusunun 

C) Yağ turşusunun 

D) Ali karbon turşularının  

E) Valerian turşusunun 

 

25. Doymamış karbon turşuları haqqında deyilənlərdən 

hansılar doğrudur? 

 

I. Tərkibləri CnH2n+1-COOH formuluna uyğundur. 

II. Molekullarında π rabitəsi vardır 

III. Qələvilərlə reaksiyaya daxil olurlar 

IV. Spirtlərlə reaksiyaya girmirlər 

 

A) I-IV   B) II, III   C) I, II   D) II, III, V    E) yalnız II 

 

26. Hansı turşunun sis- və trans- izomerləri göstərilmişdir? 

 

 

 

 

 

A) olein    B) linol   C) linolen  D) stearin   E) palmitin 

 

27.  Hansı sxem üzrə metilmetakrilat alınar? 
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A)  

 

B)  

C)  

D)  

 

E)  

 

28. Hansı turşu aldehidlərin təyini reaksiyasına daxil olur və 

reduksiyaedici kimi tətbiq olunur? 

 

A) CH3COOH              B) CCl3COOH           C) HCOOH 

                  D) C2H5COOH            E) CF3COOH 

 

29.  Hansı halda sirkə turşusu tətbiq olunmur? 

 

A) İndiqo boyasının alınmasında 

B) Aspirin dərmanının alınmasında 

C) Asetat lifinin alınmasında 

D) Üzvi şüşənin istehsalında 

E) Sabunların alınmasında 

 

30. Hansı reaksiya karbon turşularının xüsusi xassələrini əks 

etdirir? 

 

I.  

II.  



235 

 

III.  

IV.  

 

A) I    B) II, IV  C) II, III   D) II, III, IV   E) I-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROMATİK KARBOHİDROGENLƏR 

 

1. Benzol molekulunun elektron quruluşu haqqında deyilən-

lərdən hansı səhvdir? 

 

A) C- atomları sp
2
- hibridləşmə halındadır 

B) σ- rabitələri arasında bucaq 120°-dir 

C) C-C σ rabitəsi hibrid orbitalların örtülməsi ilə yaranır 

D) C-H σ rabitəsi (C) sp-1s (H) otbitalların örtülməsi ilə 

yaranır 

E) Hər karbon atomu üç ədəd σ- rabitə əmələ gətirir 

 

2. Benzol molekulu haqqında deyilənlərdən hansılar doğrudur? 
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I. 12 σ- rabitəyə malikdir 

II. σ- və π- rabitələri yaradan orbitallar bir müstəvidədir 

III. C-H σ rabitəsi (C) sp
2
- 1s (H) orbitallarının örtülməsindən 

əmələ gəlir 

IV. C və H atomlarının hamısı bir müstəvidədir 

V. π rapitəsi sp
2
- sp

2
 orbitalların örtülməsindən əmələ gəlir 

 

A) I     B) I, III, IV    C) I-V    D) I-IV    E) I, III, IV, V 

 

3. Benzolun homoloqlarını göstərin. 

 

 
 

A) yalnız I    B) I, III, V   C) I, II, IV   D) II, IV   E) I-V 

 

4. Aromatik karbohidrogenlərdə izomerlik hadisəsi hansı 

əlamətlərə görə müşahidə olunur 

 

I. Əvəzedicinin həlqədə vəziyyətinə görə 

II. Yan zəncirinin quruluşuna görə 

III. Yan zəncirində doymuş radikalın fəzada yerləşməsinə görə 

IV. Yan zəncirinin sayına görə 

 

A) yalnız I    B) I, II    C) I, II, IV     D) I-IV    E) I, IV 

 

5. Əvəzedicilərin həlqədəki vəziyyətinə görə izomerləri 

göstərin 
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A) I-V    B) I, III, V   C) I, II D) I, III  E) I, III, IV, V 

 

6. Yan zəncirinin quruluşuna görə izomerləri göstərin 

 

 
 

A) III, IV   B) I, II   C) III, IV, I   D) I-III   E) I- IV 

 

7. Yan zəncirində doymuş karbohidrogen radikalı olduqda 

benzolun homoloqlarının ümumi formulunu göstərin 

 

A) CnH2n-2    B) CnH2n-4      C) CnH2n+2    D) CnH2n-6    E) CnH2n  
 

8. Hansı maddənin tərkibi CnH2n-6 formuluna uyğun  gəlmir? 
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A) I    B) II    C) III    D) I, II    E) II, III 

 

9. Stirol molekulunda sp
2
 və sp

3
 hibridləşmə halında olan 

karbon atomlarının sayını göstərin 

 

A) 6;2    B) 7; 1     C) 8;1   D) 8;2    E) 8;0 

 

10. Toluol molekulunda CH3- qrupunda C-H σ- rabitələri hansı 

orbitalların qapanmasından əmələ gəlir 

 

A) (C) sp
2
- 1 s(H)         B) (C) sp- 1 s (H)      C) (C) sp

3
- 1 s (H) 

D) sp- sp                       E) sp
3
-sp

3
 

 

11. Benzol hansı maddələrdən alınır? 

 

        I. etilen          II. asetilen        III. pentan  

               IV. heksan             V. Tsikloheksan 

 

A) I- V     B) II, IV, V    C) yalnız II     

D) II, V     E) yalnız IV 

12. Toluolun oksidləşməsi haqqında deyilənlərdən hansılar 

doğrudur? 

 

I. Benzola nisbətən asan oksidləşir 

II. Benzola nisbətən çətin oksidləşir 

III. Yan zəncirdəki C atomu oksidləşir 

IV. KMnO4 məhlulu onu oksidləşdirir 

V. Oksidləşmə benzol həlqəsinin yan zəncirə təsiridir 

 

         A) I-V         B) yalnız I         C) I, III, IV, V    

                    D) I, IV            E) I, III, IV 
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13. Hansı reaksiya tənliyi toluolda metil qrupunun benzol 

həlqəsinə təsirini göstərir? 

 

I.  

II.  

III.  

 

A) I, II          B) I           C) I, III         D) III          E) II 

 

14. Benzol hansı reaksiyalara daxil olur? 

 

I. birləşmə    II. əvəzetmə    III. polimerləşmə     

        IV. oksidləşmə      V. Parçalanma 

 

A) I, II, IV      B) II, III     C) IV, V     D) I-V    E) III, V 

 

15. Hansı karbohidrogenin 1 molunun yanmasına daha çox 

oksigen sərf olunar? 

 

A) C2H2      B) C4H6      C) CH4    D) C2H4    E) C6H6   

 

 

16. Əvəzetmə reaksiyalarını göstərin 

 

I.    

II.   

III.  

IV.  

V.    

 

 

A) I    B) I, IV, V     C) I, III, IV, V     D) I, II, III    E) I, IV 
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17. Benzolun birləşmə reaksiyalarını göstərin 

 

I.    

II.   

III.  

IV.  

V.    

 

 

A) I- V    B) II    C) II, III     D) II, IV     E) I, III, V  

 

18. Sxemdəki X və Y maddələrini göstərin 

 

 

 

        

 

 

     X                                           Y 

A) C6H14                                 C6H5Cl 

B) C6H12                                 C6H5Cl 

C)C6H12                                                   C6H6Cl6 

D)C6H14                                  C6H6Cl6 

E)C6H14                                  C6Cl6 

 

19. Sxemdəki X, Y və Z maddələrini göstərin 
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      X                    Y                    Z 

A) C6H12,         C2H2,          C6H5NO2 

B) C6H14,         C2H2,          C6H5NO2 

C) C6H12,         C2H4,          C6H5NO2 

D) C6H12,         C2H2,          C6H3(NO2)3 

E) C6H12,         CH4,            C6H5NO2 

 

20. Sxemdəki X, Y və Z maddələrini tapın 

 
     +Zn          pt,t                +Br2(FeCl3) 

X           Y          C6H6                    Z 
    -ZnBr2      -3H2                   -HBr 

 

          X                           Y                  Z 

A)  C2H4Br2                  C2H2          C6H5Br 

B) 1,2 – C6H12Br2         C6H12        C6H5Br 

C) 1,6 – C6H12Br2         C6H12        C6H5Br 

D) 1,6 – C6H12Br2         C6H12        C6Br6 

E) 1,6 – C6H12Br2          C6H14        C6H5Br 

 

 

21.  X, Y və Z maddələrini göstərin. 

 

 

        

        X               Y                 Z 

A) C6H12 ;       C6H6 ;      C6H5NH2 

B) C6H14 ;       C6H12 ;     C6H5NH2 

C) C6H6 ;         C6H12 ;     C6H5NH2 

D) C6H14 ;       C6H6 ;       C6H5NH2  

E) C6H12 ;        C6H14 ;     C6H5NH2 
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22. Yan zəncirində doymuş karbohidrogen radikalı olan aro-

matik birləşmənin 1 molunun yanmasına neçə mol oksigen sərf 

olunar? 

 

A)                     B)                         C)   

                  D)                           E)   

 

23. X,Y,Z və L maddələrini tapın. 

 

 

      

             X                 Y               Z               L 

A)     C2H4             C2H6        C2H4         C6H6  

B)     C                   CH4         C2H2         C6H6  

C)     CO                CH4         C2H4         C6H6  

D)     C2H2             C2H6        C2H4         C6H6  

E)     C                   C2H6        C2H2         C6H6  

 

 

24. X, Y və Z maddələrini göstərin.  

                
           

X                        Y                                       Z 

A)  C6H6                 C6H5NO2                        C6H5COOH 

B)  C6H5CH3          NO2C6H4CH3                 C6H5OH 

C) C6H5CH3           (NO2)3C6H2CH3             C6H5OH 
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D) C6H5CH3           NO2C6H4CH3                 C6H5COOH 

E) C6H5CH3           (NO2)3C6H2CH3             C6H5COOH 

 

25. 134,4 litr asetilindən 50% çıxımla neçə qram benzol almaq 

olar? Mr(C6H6)=78 

 

A) 156    B) 78    C) 39    D) 312    E) 117 
 

26.  15,6 qram benzolun tsikloheksana hidrogenləşməsi zamanı 

6, 72 l hidrogen reaksiyaya daxil olmuşdur. Benzolun neçə 

faizi tsikloheksana çevrilmişdir? Mr (C6H6)=78 

 

A) 50       B) 100     C) 70       D) 80        E) 60 
 

27. 20 qram heptanın toluola çevrilməsi zamanı ayrılan hidro-

genin molekullarının sayını göstərin. Mr (C7H16)=100 
 

A) 6,02∙10
23

              B) 3,01∙10
23

               C) 1,204∙10
24

   

               D) 9,03∙10
23

               E) 4, 816 ∙10
23

    
 

28.AlCl3 katalizatorunun iştirakında 0,25 mol benzolun metil-

xloridlə qarşılıqlı təsirindən neçə qram toluol alınar? 

Mr(C6H5CH3)=92 
 

A) 92         B)184        C) 23         D) 46        E) 69 

29. Xlorla 1 mol benzol qarışığını günəş şüası ilə şüa-

landırdıqda 50% çıxımla neçə qram heksaxloran alınar? 

Mr(C6H6Cl6)= 291 

 

A) 291         B) 582          C) 436,5         D) 145,5           E) 270 

 

30. 340,5 qram 2,4,6-trinitrotoluolun alınmasına neçə mol 

toluol sərf olunmuşdur. Mr (CH3-C6H2(NO2)3=227 

 

A) 1,5          B) 2              C) 3                D) 1                  E) 0,75 
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AZOTLU BİRLƏŞMƏLƏR 

 

1. Hansı birləşmələr nitrobirləşmələrdir? 

              O 

I. ONOCH 3                    II. NСH 3      O 

 

                                 O O 

III. NOСH 3      O               
IV. NHС 56       O

 

 

A) I, III                      B) II, III, IV               C) III, IV 

D) II, IV                    E) yalnız II 
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2. Nitrometanda azot atomunun valentliyi və oksidləşmə dərə-

cəsi hansı halda düzgün göstərilmişdir? 

 

A) IV, -3                   B) IV, +3                    C) III,+3 

D) IV,+5                   E) III, -3  

 

3. İkili amini göstərin: 

 

A)                                    B) CH3 – CH – CH3  

 

                                                        NH2 

   

C)     CH3                                           D) CH3 – N – CH2 – CH3 

                              

CH3 – C – C2H5                                                  CH3 

 

         NH2 

 

E) 323 CHNHCHCH  

4. Hansı sıradakı aminlərin adları səmərəli üsulla verilmişdir? 

 

A) aminetan, dimetilamin, trimetilamin 

B) dimetilamin, anilin, 1-aminbutan 

C) etilamin, dimetilamin, trietilamin 

D) metilamin, 1-aminpropan, 2-aminbutan 

E) aminetan, 1-aminpropan, 2-aminpropan 
 

5. Amini beynəlxalq üsulla adlandırın   
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A) 3-metil-5-etil-4-aminheptan 

B) 2, 4-dietil-3-aminheksan 

C) 5-metil-3-etil-4-aminheptan 

D) 3, 5-dietil-4-aminheksan 

E) 1-metil-1, 3-dietil-2-aminpentan 
 

6. Aşağıdakı birləşmələrdən hansılar lakmusun rəngini göyər-

dir? 
 

I. 256 NHHC                             II. 33 CHNHCH  

III. COOHCHNH 22            IV. 3NH  
 

A) I, II, IV             B) II, IV            C) II, III, IV 

D) yalnız IV          E) I, IV 
 

7. Verilən birləşmələri əsası xassələrinin artması istiqamətində 

yerləşdirin 

I. 256 NHHС                            II. 23 NHCH  

III. NaOH                                   IV. 3NH  

A) III, II, I, IV              B) IV, II, I, III           C) IV, I, II, III 

D) I, IV, II, III              E) IV, I, III, II 

8. Hansı reaksiya aminin əsasi xassəsini göstərir? 

 

A) OHNHHCHNOHС 2256256 26    

B) ClNHHCHClNHHC 356256  

C) OHNOHCONHHC 22562256 2232  

D) HBrNHBrHCBrNHHC 33 23262256  

E) OHNaClNHHCNaOHClNHHC 2256356  
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9. Tərkibində 53,28% C, 15,64% H və 31,08% N olan 

birləşmənin sadə formulu hansı aminə uyğun gəlir? 

 

A) 23NHСH             B) 256 NHHC            C) NCH 33 )(  

D) NHCH 23 )(     E) 273 NHHC  
 

10. Zinin reaksiyasını göstərin 

 

A) OHNOHCqatıHNOHC
SOH

2256366
42)(  

B) HBrNHBrHCBrNHHC 33 23262256  

C) ClNHHCHClNHHC 356256  

D) OHNOHCONHHС 22562256 2232  

E) 3225624256 623)(3 NHOHSNHHCSNHNOHC  

 

11. İzomerləri göstərin: 

 

I. 223 NHCHСH  

II. 2223 NHCHCHCH  

III.  

 

  NH2 

IV.  

V. 323 CHCHNHCH  

 

A) II, III, V             B) I, II             C) IV, V 

D) I, IV                   E) I, IV, V 

 

12. Nə üçün metilamin ammonyakdan güclü əsasdır? 

 



248 

 

 

A) Metilamində -rabitələrin sayı çoxdur 

B) Amonyak suda yaxşı, metilamin nisbətən pis həll olur 

C) Metilamində  sp
3
-hibrid orbitalları çoxdur 

D) Metil qrupunun təsirilə azot atomunda sərbəst elektron 

cütünün aktivliyi artır 

E) Metilamində atomların sayı çox olduğuna görə 
 

13. 45 qram doymuş aminin yanmasından 11,2 l azot qazı 

alınmışsa, həmin amində sp
3
 hibrid halında neçə karbon atomu 

vardır? 

 

A) 1         B) 2          C) 3         D) 4           E) 5 
  

14. NHС 93  molekul formuluna neçə amin uyğun gəlir? 

A) 2        B) 3           C) 4         D) 5           E) 6 

 

15.   A – maddəsi 

üçün hansı ifadə doğru deyil? 

 

A) zəhərli maddədir 

B) NH3-dən zəif əsasdır 

C) H2SO4-lə reaksiyaya daxil olur 

D) bromlu suyu rəngsizləşdirmir 

E) NH4OH-la reaksiyaya daxil olmur 

 

16. 9,3 q anilinin bromlaşması üçün neçə qram 8%-li brom 

məhlulu lazımdır?  Mr (C6H5NH2)=93 

 

A) 600         B) 540          C) 450           D)  300          E) 150 

 

17. C2H7N tərkibli aminlər üçün hansı ifadələr doğrudur?  
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I. aminlərdən biri üçlü amindir 

II. ammonyaka nisbətən güclü əsasdırlar 

III. hamısı birli aminlərdir 

A) I,II                       B) I, III                 C) II, III   

D) yalnız II               E) yalnız III 
 

18. 12,3 qram nitrobenzolu reduksiya etmək üçün artıq miq-

darda götürülmüş xlorid turşusuna neçə mol dəmirlə təsir 

etmək lazımdır Mr(C6H5NO2)=123 
 

A) 0,1          B) 0,2           C) 0,3           D) 3           E) 0,6 
 

19. Aminturşunu beynəlxalq üsulla adlandırın 

  

A) 4–etil–3–aminpentan turşusu 

B) 3–metil–4–aminheksan turşusu 

C) 2 – etil – 3 – aminpentan turşusu 

D) 4–metil–4–etil–3–aminbutan turşusu 

E) 4–metil–3–aminheksan turşusu 

20. Homoloqları göstərin: 

A) 2 – aminbutan turşusu, 2 – metil – 2 – aminpropan turşusu 

B) 2 – aminbutan turşusu, 3 – aminbutan turşusu 

C) 3 – aminbutan turşusu, 2 – metil – 2 – aminpropan turşusu 

D) 2 – aminpropan turşusu, 3 – aminbutan turşusu  

E) 2 – aminpropan turşusu, 3 – aminpropan turşusu 
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aminturşusu üçün hansı ifadələr 

doğrudur? 

 

I. bütün karbon atomları sp
3 

– hibrid vəziyyətindədir 

II. sudakı məhlulu lakmusu qızardır 

III. zülalların tərkibinə daxildir 

IV. qələvilər, turşular və spirtlərlə reaksiyaya girir 

 

A) I, II                     B) II, III           C) III, IV 

D) I, III, IV             E) I, III 

 

22. Qlisin hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olmur? 

 

A) NaOH                                B) NaCl                     C) Ca 

D) NH2 – CH2 – COOH          E) C2H5OH 

 

23. Hansı birləşmənin suda məhlulunda metiloranj sarı rəng 

alır? 

 

              

       

 

E)  

 

24. Aşağıdakı sxemdə hansı mərhələlər səhv göstərilmişdir 

 

CH 
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A) 1, 6                        B)1, 3, 6                     C) yalnız 6 

D) 3, 6                        E) 2, 4, 5 

 

25. n molekul α – alanindən əmələ gəlmiş polipeptid zənci-

rindəki peptid qruplarının sayını göstərin 

 

A) n+1                         B) n                          C) n-1 

                     D) 2n-1                 E) 2n+1 

 

26. sxemdəki X, Y, Z 

maddələrinin təsiri ilə lakmusun rəngini müəyyən edin 

         X                              Y                                   Z 

A) qırmızı                        göy                           bənövşəyi 

B) qırmızı                        bənövşəyi                 qırmızı 

C) bənövşəyi                   qırmızı                      bənövşəyi 

D) qırmızı                        bənövşəyi                 göy 

E) göy                              qırmızı                      bənövşəyi 

27. sxemində X, Y, Z 

maddələrini tapın 

 

                X                          Y                             Z 

                                                          O                                  O 

A)                    CH3 – C                       CH3 - C 

                                                          Cl                                 NH2 

 

B)                            
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C)                     

D)                  

                                                                                       O 

E)                 CH2Cl - C 

                                                                     NH2 
 

28. 18,9 qram xlorsirkə turşusuna NH3-ün artığı ilə təsir edəndə 

12 qram qlisin alınmışdır. Qlisinin çıxımını %-lə tapın. 

 

 

 

 

A) 60         B) 70          C) 75           D) 80            E) 90 

 

29. Göstərilən birləşmələrdən hansılar amfoter xassəlidir? 

 

                   II.  

        

 

A) yalnız I     B) I, II      C) II, III      D)    III, IV      E) I, IV 

 

30.  0,1 mol aminsirkə turşusundan mürəkkəb efir almaq üçün 

4%-li metanol məhlulundan (ρ=0,8 qr/sm
3
) neçə millilitr 

götürmək lazımdır? Mr(CH3OH)=32 

 

A) 100            B) 50          C) 150          D) 200              E) 80 
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TEST TAPŞIRIQLARININ  

CAVABLARI 
 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

E C B B E A D E B B C E D A E C C B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A B C B C D E A C C B B A B A C A A 

 

DOYMAMIŞ KARBOHİDROGENLƏR 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C E B D A C E A D B E B D A A E A E 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

E A C B D E A B C D E C D A A A E B 

 

ALDEHİDLƏR VƏ KETONLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A B C D E B A C D E E D B C D 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A A C B E C C D E D A B C D E 

 

SPİRTLƏR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D A C E B E A E B B C D C C A 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D A C D B E C A B D B A A E E 

 

 

KARBON TURŞULARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A B C D E A B C B E D A C E A 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E B D E D A A C D B A B C E B 

 

AROMATİK KARBOHİDROGENLƏR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D B B C B A D B E C B C D A E 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B D D A C D B B E B A E C D A 

 

AZOTLU BİRLƏŞMƏLƏR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D B E C A B D B D E A A B C D 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A D C E D C B D A C D B D E A 

 

 

 

 

 
Ə L A V Ə L Ə R 

 

 

DOYMUŞ KARBOHİDROGENLƏRİN FİZİKİ 

XASSƏLƏRİ 

                                                                     

             Cədvəl 4 
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Formulu                  Adı          Qaynama                         Şüa   

                                               temperaturu                     sındırma 

                                                      °C                          əmsalı  

                                                                    

CH4                                         Metan         -161,5                               - 

CH3-CH3                             Etan            -88,3                                 - 

CH3-CH2-CH3                Propan         -42,17            -                 - 

CH3-CH2-CH2-CH3  Butan           0,6-0,3           -                  -   

CH3(CH2)3-CH3         Pentan        36,2            0, 6260           - 

CH3-(CH2)4-CH3       Heksan       69,0            0, 6603      1,3750 

CH3-(CH2)5-CH3       Heptan        98,4            0, 6838     1,3876 

CH3-(CH2)6-CH3      Oktan           125,8          0, 7036     1,3975 

CH3-(CH2)7-CH3       Nonan         150,8          0, 7176     1, 4054 

CH3-(CH2)8-CH3      Dekan         174,8          0, 7901      1,4120 

CH3-(CH2)9-CH3         Undekan      195,8          0,7410       1,4184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALOGENLİ TÖRƏMƏLƏRİN FİZİKİ  

XASSƏLƏRİ 

                                                               

              Cədvəl 5 

 

Formulu Adı Tqay, 

°C 
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CH3Cl 

CH3Br 

CH3-CH2Cl 

CH3-CH2Br 

CH3-CH2-CH2Cl 

CH3-CH2-CH2Br 

CH3-(CH2)2-CH2Cl 

CH3-(CH2)2-CH2Br 

CH2Cl2 

CHCl3 

CCl4 

 

CH2Cl-CH2Cl 

CH2=CHCl 

CH2=CH-CH2Cl 

CHCl=CHCl 

CHCl=CCl2 

Metilxlorid 

Metilbromid 

Etilxlorid 

Etilbromid 

Propilxlorid 

Propilbromid 

Butilxlorid 

Butilbromid 

Metilenxlorid 

Xloraform 

Karbon4-

xlorid 

Dixloretan 

Vinilxlorid 

Alilxlorid 

Dixloretilen 

Trixloretilen 

24,22 

 3,56 

12,2 

38,0 

47,2 

70,9 

78 

101,6 

40,1 

61,3 

 

76,8 

83,7 

13,9 

44,6 

60,1 

87,0 

- 

- 

- 

1,430 

0,890 

1,353 

0,884 

1,299 

1,336 

- 

 

1,595 

1,257 

- 

0,938 

1,296 

1,456 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,4154 

1,4519 

1,4777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPİRTLƏRİN FİZİKİ XASSƏLƏRİ  

                                                                           Cədvəl 6 
Formulu Adı Tqay, 

°C 
 

 
Metanol 64,7 0,7924 
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Etanol 78,5 0,789 

 
Propanol-1 97,2 0,804 

 

Propanol-2 

 

82,3 

 

0,785 

 

 
Butanol-1 117,7 0,8097 

 

Butanol-2 

 

100 

 

0,808 

 

 

2-Metil 

propanol-1 

 

108,4 

 

0,801 

 

 

2-metil 

propanol-2 

 

83 

 

0,788 

 

 
Pentanol-1 138,0 0,814 

 

Pentanol-2 

 

119,3 

 

0,809 

 

Pentanol-3 

 

115,6 0,815 

Cədvəl 6-nın davamı 

 

2-metil 

butanol-2 

 

101,8 0,809 
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3-metil 

butanol-1 

 

130,5 

 

0,812 

 

 

2-metil 

butanol-1 

128,0 0,816 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QLİKOLLARIN  FİZİKİ  XASSƏLƏRİ 

                                                                        Cədvəl 7 
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Formulu Adı Tqay, 

°C 
 

 
Etandiol-1,2 197,2 1,1155 

 
Propandiol-1,2 189 1,040 

 
Propandiol-1,3 214 1,0526 

 
Butandiol-1,4 230 1,020 

 

 

2,3-dimetil  

Butandiol-2,3 

172,8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDEHİD VƏ KETONLARIN FİZİKİ XASSƏLƏRİ 

Cədvəl 8 
Formulu Adı Tqay,°C 

 

CH3 CH3 

OH OH 
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Metanal -21 - 

 
Etanal 21 0,780 

 
Propanal 48,8 0,807 

 
Butanal 75,7 0,817 

 
Pentanal 103,4 0,909 

CH3  CH2  CH  CHO 
 

          C2H5 

2-etil 
butanal 

117 
 

0,814 
 

CH3  CH  CH2  CHO 
 

                CH3 

3-metil 
butanal 

 

92,5 
 

0,803 
 

 
Heksanal 131 0,833 

 

Propanon-2 56,5 
 

0,792 
 

 

Butanon-2 79,6 0,809 

 

Pentanon-3 102,7 
 

0,816 

 

2-metil 
pentanon-3 

 

93  

 

    
 
3,3-dimetil 
butanon-2 

 

  
 

106,2 

      
 

 

TURŞULARIN FİZİKİ XASSƏLƏRİ 

       Cədvəl 9 

 

CH

3 
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Formulu 

 

Adı 

 

Tqay.°

C 

 

 

Dissosia-

siya sabiti,  

25°C 

 

PKa 

HCOOH Qarışqa 

turşusu 

100,7 1,220 1,77.10
-4

 3,75 

CH3-COOH Sirkə 

turşusu 

118,1 1,049 1,76.10
-5

 4,75 

CH3-CH2- 

-
COOH 

Propion 

turşusu 

141,1 0,992 1,34.10
-5

 4,87 

CH3-(CH2)2- 

-COOH 

Yağ 

turşusu 

163,5 0,9587 

 

1,54.10
-5

 4,81 

CH3- 

-CH(CH3)- 

-COOH 

İzoyaq 

turşusu 

 

154,4 0,949 1,44.10
-5

 4,84 

CH3-(CH2)3-

COOH 

Valerian 

turşusu 

187,0 0,942 1,51.10
-5

 4,82 

CH3-(CH2)4- 

-COOH 

Kapron 

turşusu 

205 0,929 1,31.10
-5

 4,88 

 

 

 

 

AROMATİK KARBOHİDROGENLƏRİN FİZİKİ 

XASSƏLƏRİ 

Cədvəl 10 
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Formulu Adı Tqay.°C 
  

C6H6 

CH3C6H5 

C6H4 (CH3)2 

 

 

 

C6H5-C2H5 

 

C6H5-C3H7 

 

C6H5 –CH(CH3)2 

 

CH3C6H4CH(CH3)2 

Benzol 

Toluol 

Ksilol: 

orto- 

meta- 

para- 

Etilbenzol 

 

n. propilbenzol 

 

Kumol 

 

p-simol 

80,1 

110,63 

 

144,41 

139,10 

138,40 

136,2 

 

159,2 

 

152,4 

 

176,0 

0,8790 

0,8669 

 

0,8802 

0,8641 

0,8610 

0,8669 

 

0,8620 

 

0,8618 

 

0,8570 

1,5011 

1,4969 

 

1,5054 

1,4972 

1,4958 

1,4982 

 

1,4920 

 

1,4914 

 

1,4900 

 

 

BƏZİ TURŞU VƏ QAƏLƏVİ MƏHLULLARININ 

XÜSUSİ ÇƏKİLƏRİ (25°-də) 

                                                                    Cədvəl 11 
Qatılıq %-lə H2SO4 HNO3 HCl KOH NaOH 

2 

4 

1,013 

1,027 

1,011 

1,022 

1,009 

1,019 

1,016 

1,033 

1,023 

1,046 
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6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

1,040 

1,055 

1,069 

1,083 

1,098 

1,112 

1,127 

1,143 

1,158 

1,174 

1,190 

1,205 

1,224 

1,238 

1,255 

1,278 

1,290 

1,307 

1,324 

1,342 

1,361 

1,380 

1,399 

1,419 

1,439 

1,460 

1,482 

1,503 

1,525 

1547 

1,033 

1,044 

1,056 

1,068 

1,080 

1,093 

1,106 

1,119 

1,132 

1,145 

1,158 

1,171 

1,184 

1,198 

1,211 

1,225 

1,238 

1,251 

1,264 

1,277 

1,290 

1,303 

1,316 

1,328 

1,340 

1,358 

1,362 

1,373 

1,384 

1,394 

1,029 

1,039 

1,049 

1,059 

1,069 

1,079 

1,083 

1,100 

1,110 

1,121 

1,132 

1,142 

1,152 

1,163 

1,173 

1,183 

1,194 

 

1,048 

1,065 

1,082 

1,100 

1,118 

1,137 

1,156 

1,176 

1,196 

1,217 

1,240 

1,263 

1,286 

1,310 

1,334 

1,358 

1,384 

1,411 

1,437 

1,460 

1,485 

1,511 

1,538 

1,564 

1,590 

1,616 

 

 

 

 

1,069 

1,09 

1,115 

1,137 

1,159 

1,181 

1,213 

1,225 

1,247 

1,268 

1,289 

1,310 

1,332 

1,352 

1,374 

1,395 

1,416 

1,437 

1,458 

1,478 

1,499 

1,519 

1,540 

1,560 

1,580 

1,601 

1,622 

1,648 
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Müəllifdən 
 

Hörmətli oxucular! Laboratoriya işlərinin 

icra metodikasında dəyişiklik etməyin elmi 

məna kəsb etmədiyini nəzərə alaraq, bəzi labo-

ratoriya işlərinin icra metodikasının məzmu-

nunu mənbələrdəki kimi saxlamışam. 


