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Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն                                    

 
Օրգանական քիմիան գիտական դասընթաց է, որն ուսումնասիրում է օրգանական 

միացությունները: «Օրգանական միացություններ» անվանումն օգտագործվել է 18-րդ 

դարի վերջին, իսկ «Օրգանական քիմիա» եզրույթն առաջին անգամ կիրառվել է XIX դարի 

սկզբին շվեդ գիտնական Յ. Բերցելիուսի կողմից: Նա գտնում էր, որ օրգանական նյութերն 

առաջանում են միայն օրգանիզմներում՝ «կենսական ուժերի» մասնակցությամբ: Այդ 

տեսակետին ջախջախիչ հարված հասցրեց Ֆ. Վյոլերը՝ անօրգանական նյութից 

(ամոնիումի ցիանատ) սինթեզելով օրգանական միացություն՝ միզանյութ:  

Օրգանական միացություններն այլ տարրերի հետ ածխածին տարրի առաջացրած 

միացություններն են: 

Նման սահմանումը, որը տվել է Ֆ.Կեկուլեն դեռևս 19-րդ դարի կեսերին, այնքան էլ 

ճշգրիտ չէ, քանի որսովորաբար ածխածին պարզ նյութը, ածխածնի (II) օքսիդը, ածխածնի 

(IV) օքսիդը և կարբոնատներն ավանդաբար վերագրվում են անօրգանական 

միացություններին: Առավել ճիշտ կարելի է համարել Կ. Շորլեմմերի (1889 թ.) ձևակերպած 

սահմանումը. 

Օրգանական քիմիան ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների քիմիան է: 

Ներկայումս հայտնի օրգանական միացությունների թիվը մոտ 20 մլն է, և դրանց 

քանակը յուրաքանչյուր տարի ավելանում է 250-300 հազարով: Այդպիսի 

բազմազանությունը պայմանավորված է ածխածնի ատոմների իրար հետ միանալու 

հատկությամբ՝ առաջացնելով շղթաներ, օղակներ և այլ կառուցվածքներ, որոնցում կարող 

են պարունակվել անսահմանափակ թվով ածխածնի ատոմներ: Ածխածինը 

միացություններ է առաջացնում մեծ թվով քիմիական տարրերի հետ: Հատկապես 

տարածված են նրա միացություններն օրգանածին տարրերի հետ՝ ջրածնի, թթվածնի, 

ազոտի, ծծմբի, ֆոսֆորի և հալոգենների հետ: 

Օժտված լինելով ամենաբարձր վալենտականությամբ՝ ամենափոքր չափսերով 

ատոմների մեջ և ամենափոքր չափսերով առավելագույն վալենտականությամբ տարրերի 

մեջ, ածխածինն ընդունակ է առաջացնելու մեծ թվով և կայուն միացություններ, որը և 

պայմանավորել է այդ տարրի բացառիկ դերը բնության մեջ:   
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Ածխածնի ատոմի կառուցվածքը. 
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1. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԸ 

Օրգանական քիմիայում հատկապես արդիական են դասակարգման և 

անվանակարգման խնդիրները, քանի որ ուսումնասիրման օբյեկտ են միլիոնավոր 

միացություններ: Ժամանակակից անվանակարգը պետք է լինի համակարգային և 

միջազգային, որպեսզի ամբողջ աշխարհի մասնագետները կարողանան հաղորդակցվել 

միմյանց հետ, ըստ միացության անվան՝ կարողանան վերծանել կառուցվածքը և, 

հակառակը, ըստ կառուցվածքի անվանել տվյալ միացությունը: Բացի դրանից, 

ժամանակակից անվանակարգը պետք է կիրառելի լինի համակարգչային մշակման 

համար: 

1.1. Օրգանական միացությունների դասակարգումը 

Օրգանական միացությունների (ՕՄ) ժամանակակից դասակարգման հիմքում 

դրված են երկու կարևորագույն հատկանիշներ՝ 

 մոլեկուլի ածխածնային կմախքի կառուցվածքը, 

 մոլեկուլում առկա ֆունկցիոնալ խմբերը: 

Ըստ ածխածնային կմախքի կառուցվածքի՝  ՕՄ-ները բաժանվում են երկու մեծ 

խմբերի ոչ ցիկլիկ (ալիֆատիկ) և ցիկլիկ (նկ. 1.1).  

 

                                                   օրգանական միացություններ 

 

 

                      ալիֆատիկ                                                        ցիկլիկ 

                      (ացիկլիկ) 

 

     

                                                   կարբոցիկլիկ        հետերոցիկլիկ 

                                                                                                    

 

  

                                                                  

   ալիցիկլիկ                    արոմատիկ  

 

 

Նկ.1.1.  Օրգանական միացությունների դասակարգումը 

Դիտարկենք ացիկլիկ միացությունների հիմնական դասերը: 
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Ալկաններ 

 Ալկաններն ացիկլիկ ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլում ատոմները միացած են 

միայն միակի կապերով, և որոնք համապատասխանում են  CnH2n+2 ընդհանուր բանաձևին: 

 

Ալկաններում ածխածնի ատոմները sp3 հիբրիդսյին վիճակում են և մոլեկուլում 

առկա են միայն C–C և C–H սիգմա(σ) կապեր: Ալկանները դասվում են սահմանային կամ 

հագեցած ածխաջրածիններին:  

Ալկեններ 

Ալկեններն ացիկլիկ ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլում,  բացի միակի կապերից, 

պարունակվում է  նաև մեկ կրկնակի կապ ածխածնի ատոմների միջև (C=C), և որոնք 

համապատասխանում են  CnH2n ընդհանուր բանաձևին: 

Սահմանումից երևում է, որ ալկենները չհագեցած միացություններ են և 

պատկանում են ոչ սահմանային ածխաջրածինների դասին: Մոլեկուլում կրկնակի կապի 

առկայությունը և նյութի տվյալ դասին պատկանելիությունը արտացոլված են նրա անվան 

մեջ՝ – են վերջածանցով:  

Օրինակ՝ CH2 = CH2  էթեն,  CH3–CH= CH–CH3  բութեն–2 

Ալկադիեններ 

 Ալկադիեններն ացիկլիկ ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլում,  բացի միակի 

կապերից, պարունակվում են  նաև երկու կրկնակի կապեր ածխածնի ատոմների միջև (C=C), 

և որոնք համապատասխանում են  CnH2n–2 ընդհանուր բանաձևին: 

Ալկադիենները չհագեցած միացություններ են և պատկանում են ոչ սահմանային 

ածխաջրածինների դասին: Մոլեկուլում կրկնակի կապերի առկայությունը և նյութի տվյալ 

դասին պատկանելիությունը արտացոլված են նրա անվան մեջ՝ –դիեն վերջածանցով: 

Օրինակ՝ H2C=CH–CH=CH2 բութադիեն–1,3: 

 

Ալկիններ                      Ալկիններն ացիկլիկ ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլում,  բացի 

միակի կապերից, պարունակվում է  նաև մեկ եռակի կապ ածխածնի ատոմների միջև (CC), 

և որոնք համապատասխանում են CnH2n–2 ընդհանուր բանաձևին: 

 

Մոլեկուլում եռակի կապի առկայությունն արտացոլված է անվան (–ին) 

վերջածանցով:  

Օրինակ՝ HC  CH էթին 

Ալկադիենները և ալկիններն ունեն նույն CnH2n-2 ընդհանուր բանաձևը. միջդասային 

իզոմերներ են: Օրինակ`  

HCC–CH2–CH3՝ բութին-1 

H2C=CH–CH=CH2 ՝բութադիեն–1,3 
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Օրգանական միացությունների դասակարգումն ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի  

Ֆունկցիոնալ խումբ է կոչվում միացությունների բնորոշ քիմիական հատկությունները 

պայմանավորող ատոմների խումբը, որով որոշվում է միացության պատկանելիությունը 

որոշակի դասի (աղյուսակ 1.1.): 

 

Աղյուսակ 1.1. Ֆունկցիոնալ խմբերը և դրանց համապատասխան դասերը. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Օրգանական միացությունների անվանակարգի հիմունքները 

Գիտությանը հայտնի 20 միլիոն նյութերի գերակշիռ մասը օրգանական միացու-

թյուններ են: Կարո՞ղ է արդյոք մարդկային միտքն ընդգրկել այդպիսի բազմազանություն: 

Պատասխանը միակն է՝ ո՛չ, եթե յուրաքանչյուր նյութ դիտարկվի մեկուսացված՝ առանց 

մյուս նյութերի հետ ունեցած որևէ կապի: Սակայն գիտնականներն ստեղծել են համակարգ, 

որում բոլոր միացությունները զետեղված են շատ խելամիտ: Այդ համակարգի շնորհիվ 

կարելի է հեշտությամբ որոշել, թե որ խմբում պետք է զետեղել յուրաքանչյուր նոր 

սինթեզված կամ բնական հումքից անջատված նյութ:  

Օրգանական քիմիայի զարգացման սկզբում հայտնաբերվող միացությանը տրվում 

էր դիպվածային (տրիվյալ) անվանում՝ հաճախ կապված այդ միացության հայտնաբերման  

Ֆունկցիոնալ խումբը Դասի անվանումը Ընդհանուր 

բանաձևը 

բանաձևը անվանումը   

– – ածխաջրածիններ R–H 

–F, –CI, –Br, –J (Hal) հալոգեններ հալոգենածանցյալներ R–Hal 

–OH հիդրօքսիլային սպիրտներ, Ֆենոլներ R–OH,Ar–OH 

–O– օքսի եթերներ R–O–R’ 

–SH մերկապտո թիոլներ R–SH 

–NH2 ամին ամին (առաջնային) R–NH2 

–NO2 նիտրո նիտրոմիացություններ R–NO2 

>C=O կարբոնիլային ալդեհիդներ, կետոններ R–HC=O,R–CO–R’ 

– COOH կարբօքսիլային կարբոնաթթուներ R–COOH 

– SO3H սուլֆո սուլֆոնաթթուներ R–SO3H 
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պատմության հետ:  Օրինակ՝ քացախաթթու, կարագաթթու, մրջնաթթու, գլիկոլ 

(քաղցր) և այլն: Նոր հայտաբերվող միացությունների քանակի շատացումը նյութերի 

անվանումները  կառուցվածքի հետ կապելու անհրաժեշտություն է առաջացրել: Այդպես են 

հայտնվել ռացիոնալ անվանումները՝ մեթիլամին,  դիէթիլամին, էթիլ սպիրտ, 

դիմեթիլկետոն, որոնց հիմքում պարզագույն միացության անվանումն է: Բարդ 

մոլեկուլների համար ռացիոնալ անվանումները կիրառելի չեն: 

Ներկայումս առավել կիրառելի է Տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային 

միության կողմից մշակված անվանակարգը (IUPAC), որը կոչվում է ԻՅՈՒՊԱԿ-ի 
անվանակարգ:: Այդ անվանակարգը երաշխավորում է մի քանի սկզբունքներ: Դրանցից 

մեկը տեղակալման սկզբունքն է, որի հիման վրա մշակվել է շատ թե քիչ համընդհանուր 

տեղակալիչային անվանակարգը: 
Տեղակալիչային անվանակարգի կանոններն են.  
1. Միացության անվան հիմքում ացիկլիկ միացության գլխավոր շղթան է, 

կարբոցիկլիկ կամ հետերոցիկլիկ համակարգը, որոնց անվանումը կազմում է միացության 
անվան հիմքը, բառի արմատը: 

2. Ընտրում են բնութագրական խումբը, որը նշվում է վերջածանցում: 

Բնութագրական խմբերն ընտրվում են ըստ ավագության: Հիմնական խմբերի 

դասավորությունն ըստ ավագության. 

–COOH > –SO3H > –CHO > >C=O > –OH > SH > NH2 

3. Ընտրում են տեղակալիչները այբբենական կարգով, որոնք նշվում են միայն 

նախածանցում: 

4. Միացության արմատի անվանումից անմիջապես հետո համապատասխան 

վերջածանցով նշվում է կրկնակի և եռակի կապի տեղը շղթայում. 

Օրինակ՝   H3C–CH2–CH2–CH=CH–CH3  

                                     հեքսեն–2    

5. Հիմնական շղթան համարակալվում է այն ծայրից, որը մոտ է ավագ խմբին: Եթե 

ավագ խումբը ածխածնի ատոմ է պարունակում, ապա համարակալումն սկսվում է ավագ 

խմբից: 

Որպես օրինակ դիտարկենք հետերոֆունկցիոնալ միացություններից մեկը. 

 
2-ամինո-3-մերկապտո-3-մեթլբութանաթթու 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ո՞րն է օրգանական միացությունների միջազգային անվանակարգի անհրաժեշտության 

պատճառը: 

2. Որո՞նք են տեղակալիչային անվանակարգի կանոնները: 

3. Տրված օրինակին հետևելով լրացրե՛ք ուղղանկյունները. 

 
4. Գրե՛ք  հետևյալ անվանումներն ունեցող միացությունների կառուցվածքային բանաձևերը. 

ա) պրոպեն   բ) 3-մեթիլհեքսան 

գ) պենտին-1   դ) պենտին-2 

ե) 2-ամինոպրոպանաթթու    զ) 2-հիդրօքսիպրոպանաթթու 

5. Ո՞րն է կոչվում ֆունկցիոնալ խումբ: Ի՞նչ ֆունկցիոնալ խմբեր են ձեզ հայտնի: Գրե՛ք 

սպիրտների, կարբոնաթթուների, ամինների ֆունկցիոնալ խմբերը: 

6. Ո՞ր դասին են պատկանում օրգանական միացությունները, որոնք պարունակում են 

հետևյալ ֆունկցիոնալ խմբերը. ա) –NH2,  բ) –OH, գ) –COOH: Բերե՛ք համապատասխան 

միացությունների օրինակներ: 

7. Գրե՛ք խնձորաթթվի կառուցվածքային բանաձևը և անվանե՛ք ըստ ԻՅՈՒՊԱԿ 

անվանակարգի: 

 

 

☺Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

 

1.  Հետևյալ անվանումներից որո՞նք  են դիպվածային. 

1. մրջնաթթու 

2. մեթանաթթու 

3. կիտրոնաթթու 

4. էթանդիթթու 

ա) 1.2. 

բ) 2.3.4. 
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գ) 1.3. 

 դ) 2.4. 

2. Ո՞րն է հետևյալ միացության անվանումն ըստ միջազգային անվանակարգի. 

 
ա) α-կետոպրոպիոնաթթու 

բ) 2-օքսոպրոպանաթթու. 

գ) պիրոխաղողաթթու 

դ) օքսալաքացախաթթու 

3. Ո՞րն է CH3CH2CH2–O–CH2CH3 միացության անվանումն ըստ միջազգային անվանակարգի. 

ա) 1-բութօքսիպրոպան 

բ) 1-էթօքսիպրոպան 

գ) 1-պրոպօքսիէթան 

դ) բութիլպրոպիլեթեր 

4. Պենիցիլամին անտիդոտն օգտագործվում է ծանր մետաղներով թունավորվելիս: Ո՞րն է 

այդ միացության անվանումը ըստ միջազգային անվանակարգի. 

 

ա) 3-մեթիլ-2-ամինա-3-մերկապտոբութանաթթու 

բ) 3-մերկապտո-2-ամինա-3-մեթիլբութանաթթու 

գ) 2-ամինա-3-մերկապտո-3-մեթիլբութանաթթու 

դ) 3-մեթիլ-3-մերկապտո-2-ամինաբութանաթթու 

5. Ո՞ր միացությունն է պատկանում  ցիկլիկ ածխաջրածինների դասին. 

ա) բութան 

բ) դիվինիլ 

գ) բութեն-1 

դ) բենզոլ 

6.  Ո՞ր միացությունն է պատկանում  ոչ ցիկլիկ ածխաջրածինների դասին. 

ա) տոլուոլ 

բ) նավթալին 

գ) ցիկլոհեքսան 

դ) մեթան 

7. Միցությունների ո՞ր դասին է պատկանում պրոպենը. 



11 
 

ա) ալկանների 

բ) ալկենների 

գ) ալկինների 

դ) ցիկլոալկանների 

8.  Ո՞ր միացությունն է պատկանում  ալկինների դասին. 

ա) էթան 

բ) ացետիլեն 

գ) էթիլեն 

դ) պրոպիլեն 

9. Միցությունների ո՞ր դասին է պատկանում բենզոլը. 

ա) ալկանների 

բ) ալկենների 

գ) արենների 

դ) ցիկլոալկանների 

10. Համապատասխանեցրե՛ք  ածխաջրածինն իր դասի հետ. 

Ածխաջրածին դասը 

ա) տոլուոլ 1) ցիկլոալկան 

բ) բութան 2) չհագեցած ածխաջրածիններ 

գ) պրոպեն 3) ալկան 

դ) ցիկլոհեքսան 4) արեն 
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2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐՈՒՄ 

Բնության մեջ քիմիական տարրերի միայն փոքր մասն է մեկուսացված ատոմական 

վիճակում, դրանք «ազնիվ» կամ իներտ գազերն են: Մնացած տարրերի ատոմներն 

առաջացնում են բարդ համակարգեր՝ մոլեկուլներ, ասոցիատներ և ագրեգատներ, որոնք 

ունեն ավելի կայուն էլեկտրոնային կառուցվածք, քան առանձին բաղադրիչ ատոմները: 

Ատոմների միջև գոյություն ունեցող քիմիական ուժերի բնույթը երկար ժամանակ մնում էր 

անհայտ: Ներկայումս հայտնի է, որ ցանկացած քիմիական կապ առաջանում է ատոմների 

էլեկտրոնային թաղանթում առկա էլեկտրոնների մասնակցությամբ, և կապի բնույթը 

որոշվում է էլեկտրոնների շարժման օրինաչափություններով: Մոլեկուլի առաջացման 

հետևանքով խախտվում է ատոմների հատկապես արտաքին շերտերի էլեկտրոնների 

շարժման բնույթը: 

Քիմիական կապի ժամանակակից տեսությունը կառուցվում է ատոմի 

քվանտամեխանիկական տեսության հիման վրա ու ձգտում է բացատրել մոլեկուլների 

հատկությունները՝ ըստ ատոմների հատկությունների, և բավարար պատասխան է տալիս 

հետևյալ հարցերին. 

1. Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս է առանձին ատոմներից մոլեկուլ առաջանում: 

2. Ինչո՞ւ ատոմները որոշակի հարաբերակցությամբ են միմյանց հետ միանում և 

ինչպիսի՞ն է այդ փոխհարաբերությունը միացության բաղադրության մեջ առկա 

քիմիական տարրերի համար: 

3. Ինչպիսի՞ն է մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքը և ինչպե՞ս է այն 

կախված բաղադրիչ ատոմների էլեկտրոնային կառուցվածքից:  

Նկարագրել քիմիական կապը նշանակում է նկարագրել մոլեկուլում էլեկտրոնային 

խտության բաշխումը:  

Քիմիական կապը ատոմների փոխազդեցություն է, որն ուղեկցվում է էներգիայի 

անջատումով: Այդ էներգիան կազմում է 40-ից մինչև 1000 կՋ/մոլ: Էներգիայի այդպիսի 

լայն միջակայք հնարավոր է տարբեր փոխազդեցությունների պատճառով, որոնք 

ներկայումս դասակարգվում են որպես կովալենտային, իոնային, ջրածնային և 

մետաղական կապեր: 

2.1. Մոլեկուլում էլեկտրոնների նկարագրման խնդիրը 

Ատոմի կառուցվածքը դիտարկելիս քննարկվել է Շրեդինգերի հավասարումը և դրա 

կիրառումն ատոմում` էլեկտրոնների դինամիկ վարքը նկարագրելու համար: Նշվել է նաև, 

որ այդ հավասարման ճշգրիտ մաթեմատիկական լուծումը կարող է ստացվել միայն 

ջրածնանման մասնիկների համար: Մոլեկուլում էլեկտրոնի վարքի նկարագրման 
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հիմնախնդիրը մնում է մինչև վերջ չլուծված, քանի որ անհնար է ստանալ ալիքային 

հավասարման ճշգրիտ լուծումներ, եթե համակարգը կազմված է ավելի քան մեկ 

էլեկտրոնից և մեկ պրոտոնից: Իրավիճակը կարելի է պարզեցնել, եթե անտեսվի միջուկի 

շարժումը, սակայն դա էլ, իհարկե, հիմնախնդրի վերջնական լուծումը չէ: Խնդիրն այն է, որ 

ստացվեն մոլեկուլային ալիքային ֆունկցիաներ (Ψմոլ), որոնք կնկարագրեն  էլեկտրոնների 

վարքը մոլեկուլներում: Հայտնի է խնդրի լուծման` մոլեկուլային ալիքային ֆունկցիաները 

գտնելու երկու եղանակ` վալենտային կապերի տեսությունը և մոլեկուլային օրբիտալների 

մեթոդը (ՄՕ), որոնք հիմնված են տարբեր սկզբնական ենթադրությունների վրա, բայց 

սկզբունքորեն հանգեցնում են նույն արդյունքներին: Մինչև այդ մեթոդներին մանրազնին 

ծանոթանալը անհրաժեշտ է նշել մի քանի հիմնախնդիր, որոնք ծագում են երկուսից ավելի 

էլեկտրոն պարունակող մոլեկուլները դիտարկելիս: Ցայտուն օրինակ է ջրի մոլեկուլը: 

Ներկայացնենք Լյուիսի կառուցվածքները ջրի մոլեկուլի համար. 

 

Ներկայացված են երկու կապող և երկու չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգեր: 

Ըստ Լյուիսի կառուցվածքների քիմիական կապը պատկերվում է որպես էլեկտրոնային 

զույգ, որն ընդհանրացվել է երկու ատոմի կողմից: Վալենտային կապերի մեթոդի հիմքում 

նույնպես այս պատկերացումն է: Այդ մեթոդը հիմնված է այն դրույթի վրա, որ ցանկացած 

մոլեկուլ առաջանում  է մի շարք դիսկրետ քիմիական կապերով: Բոլոր կապերը 

համարվում են լրիվ մեկուսացված, և դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է նկարագրվել 

որպես երկու էլեկտրոնի և երկու միջուկի փոխազդեցություն: Այս մոդելը կոչվում է 

երկկենտրոն և երկէլեկտրոն: Անհրաժեշտ է կրկին ընդգծել, որ այս տեսության 

շրջանակներում բոլոր կապերը խիստ տեղայնացված են: Վալենտային կապերի մեթոդով 

յուրաքանչյուր առանձին զույգի համար փորձում են գրել ալիքային ֆունկցիաները և ապա 

կոմբինացնել ամբողջ մոլեկուլի համար: 

Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրմանը քվանտամեխանիկական մոտեցում 

ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է կազմել և լուծել Շրեդինգերի հավասարումը բազմէլեկտրոն և 

բազմամիջուկ համակարգերի համար, որից հետո ստացված լուծումներին տալ 

ֆիզիկական մեկնաբանություն: Լուծելով Շրեդինգերի հավասարումը մոլեկուլի համար՝ 

մենք կստանայինք մոլեկուլի երկրաչափական պարամետրերը՝ էլեկտրոնային խտության 

բաշխումը, էներգիական մակարդակների համախումբը և դրանով պայմանավորված՝ 

մոլեկուլի ամբողջական բնութագիրը: Հայտնի է, որ հավասարման ճշգրիտ լուծումն 

անհնար է բազմէլեկտրոն ատոմի համար: Մաթեմատիկական ավելի մեծ դժվարություններ 

են ծագում մոլեկուլը հաշվարկելիս: Այդ պատճառով հաշվարկման տարբեր մոտավոր 

եղանակներ են ստեղծվել: Ավելի լայն տարածում են ստացել երկու մոտեցում. վալենտային 
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կապերի (ՎԿ) տեսությունը և մոլեկուլային օրբիտալների (ՄՕ) մեթոդը, որոնք տարբերվում 

են ալիքային ֆունկցիայի ընտրությամբ:  

 

2.2. Վալենտային կապերի տեսությունը 

Վալենտային կապերի տեսության հիմքում էլեկտրոնների զույգման գաղափարն է: 

Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր էլեկտրոնային զույգ կարող է կապել միայն երկու 

միջուկ, այսինքնª կապը ՎԿ մեթոդում երկէլեկտրոն է  և երկկենտրոն: 

Չզույգված էլեկտրոններ ունեցող երկու ատոմ մոտենալիս հնարավոր է դառնում 

մեկէլեկտրոնանոց օրբիտալների վրածածկ և ատոմների միջև ի հայտ է գալիս բարձր 

էլեկտրոնային խտությամբ մարզ: Դիտարկենք, օրինակ, ջրածնի մոլեկուլի առաջացման 

գործընթացը: Ատոմների միջև հեռավորության փոքրացմանը զուգընթաց էլեկտրոնների և 

տարբեր ատոմների միջուկների միջև էլեկտրաստատիկ ձգողությունն աստիճանաբար 

մեծանում է և հասնում առավելագույնի, ինչը համապատասխանում է ջրածնի մոլեկուլի 

առաջացմանը: Ատոմների հետագա մոտեցումից կտրուկ մեծանում են վանողական 

ուժերը: Էներգիայի փոփոխությունը կարելի է ներկայացնել կորով (նկ.2.1). 

 

Էներգիա 

 

 

                   

փխրեցում 

                    

                          ro             

  E                          կապում 

Նկ. 2.1. Ջրածնի երկու ատոմներից կազմված համակարգի պոտենցիալ էներգիայի 

կախվածությունը երկու միջուկների հեռավորությունից 

Ստանդարտ վիճակը, որում էներգիան հավասար է զրոյի, համապատասխանում է 

երկու առանձին ատոմներին (r=∞): Ձգողության մարզում էներգիան բացասական է, իսկ 

վանման մարզում` դրական, հետևաբար կապ առաջանալիս էներգիա է անջատվում: 

Պոտենցիալ էներգիայի նվազագույնին համապատասխանող հեռավորությունն ատոմների 

միջև կոչվում է հավասարակշռային՝ ro:    

Պոտենցիալ էներգիայի կորի վրա նվազագույն էներգիան՝ կապի առաջացումը, 

համապատասխանում է հակազուգահեռ սպիներ ունեցող էլեկտրոններով ջրածնի երկու 

ատոմի մոտեցման գործընթացին: Զուգահեռ սպիներ ունեցող էլեկտրոններով ջրածնի 

երկու ատոմ մոտենալիս պոտենցիալ էներգիայի կորը նվազագույն չունի և արտացոլում է 
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մոնոտոն մեծացող վանողական ուժեր (փխրեցնող վիճակ): Համաձայն այդ մոդելիª ջրածնի 

մոլեկուլում առաջանում է մեկ կովալենտային կապ.  

 

H· + ·H  H··H 

Հելիումի երկու ատոմներ մոտենալիս քիմիական կապի առաջացում հնարավոր չէ, 

քանի որ ցանկացած ատոմի յուրաքանչյուր էլեկտրոն կունենա նույն սպինը,  ինչ մյուս 

ատոմի էլեկտրոններից մեկը: Այլ խոսքով, He2 մոլեկուլ չի կարող առաջանալ: 

Վալենտային կապերի մեթոդը (ՎԿՄ) այլ կերպ կոչվում է տեղայնացված էլեկտրոնային 

զույգի տեսություն, քանի որ մեթոդի հիմքում ընկած է այն ենթադրությունը, թե քիմիական 

կապը երկու ատոմի միջև իրականացվում է մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային զույգի 

միջոցով, որոնք տեղայնացված են առավելապես ատոմների միջև: ՎԿՄ քիմիական կապը 

միշտ երկկենտրոն է և երկէլեկտրոն:  Քիմիական կապի առաջացմանը մասնակցում են 

վալենտային էլեկտրոնները: Ալիքային ֆունկցիան, որը նկարագրում է կապ առաջացնող 

էլեկտրոնների վիճակը, կոչվում է տեղայնացված օրբիտալ (ՏՕ): Նշենք, որ տեղայնացված 

օրբիտալը նկարագրող էլեկտրոնները, Պաուլի սկզբունքին համապատասխան, պետք է 

ունենան հակազուգահեռ սպիներ, այսինքն ՎԿՄ բոլոր սպիները զույգված են, և բոլոր 

մոլեկուլները պետք է լինեն դիամագնետիկներ: Հետևաբար վալենտային կապերի մեթոդով 

սկզբունքորեն չի կարող բացատրվել մոլեկուլների մագնիսական հատկությունները: 

Այնուամենայնիվ, տեղայնացված կապերի սկզբունքն ունի մի շարք կարևոր 

առավելություններ, որոնցից մեկը դրա ակներևությունն է: ՎԿՄ բավականին լավ 

կանխատեսում է ատոմների վալենտային հնարավորությունները և առաջացած 

մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը: Վերջինս պայմանավորված է ԱՕ-ի 

հիբրիդացմամբ, որով բացատրվում է տարբեր էներգիական վիճակում գտնվող ԱՕ-ի 

հաշվին առաջացած երկկենտրոն, երկէլեկտրոն քիմիական կապերի նույն էներգիայով 

օժտված լինելու փաստը: 
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Այսպես, Be*(2s12p1), B*(2s12p2), C*(2s12p3) s- և p- օրբիտալների հաշվին համապա-

տասխանորեն առաջանում են երկու, երեք և չորս կապեր, և դրանցից մեկը պետք է ամուր 

լինի մյուսներից: Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ BeH2, BCI3, CH4 մոլեկուլներում բոլոր 

կապերը համարժեք են: BeH2–ում կովալենտային անկյունը 180, BCl3–ումª 120, իսկ CH4–

ում` 10928': Ատոմային օրբիտալների 2p2 հիբրիդացումը. 

Համաձայն հիբրիդացման վերաբերյալ եղած պատկերացումների՝ քիմիական կապն 

առաջանում է հիբրիդային օրբիտալներով, որոնք օժտված են նույն ձևով և էներգիայով` 

տարածական որոշակի ուղղորդվածությամբ: Այսպես՝ մեկական s- և p-օրբիտալներն 

առաջացնում են sp-հիբրիդային օրբիտալներ, որոնք միմյանց նկատմամբ ուղղորդված են 

180օ անկյան տակ. 

 
CH4 մոլեկուլում ածխածնի չորս ԱՕ-ից առաջացած հիբրիդային օրբիտալներն 

անվանվում են sp3 օրբիտալներ, որոնք էներգիայով և ձևով լրիվ համարժեք են և 

տարածականորեն ուղղորդված դեպի կանոնավոր քառանիստի գագաթները: 

Հիբրիդացման տեսության հիմնական դրույթներն են. 
 Հիբրիդային օրբիտալները (ՀՕ) բնութագրում են ուղղորդված տեղայնացված կապերը:  

 ՀՕ ապահովում են ԱՕ առավելագույն վրածածկ` σ- կապերի ուղղությամբ: 

 Հիբրիդային օրբիտալների թիվը հավասար է հիբրիդացմանը մասնակցած ԱՕ թվին: 

 Հիբրիդացվում են էներգիայով միմյանց մոտ վալենտային ԱՕ-ները՝ անկախ նրանից՝ 

լրի՞վ են լրացված, կիսով չա՞փ, թե՞ դատարկ են. 

 Հիբրիդացմանը մասնակցում են այն ԱՕ-ները, որոնք ունեն սիմետրիայի ընդհանուր 

հատկանիշներ:Եթե հիբրիդացված ԱՕ-ի քանակը գերազանցում է կապ առաջացնող 

ատոմների թիվը, ապա մոլեկուլում մնում են չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգով ՀՕ-

ներ, օրինակ՝ ջրի կամ ամոնիակի մոլեկուլում (նկ. 2.2): 

 

Նկ. 2.2. Ամոնիակի, ջրի և մեթանի մոլեկուլների կառուցվածքը 
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Կ. Ինգոլդի պատկերացումները մեզոմեր ձևերի մասին դարձան Պոլինգի կողմից 

մշակված ռեզոնանսային տեսության բաղադրիչ մասը: Մեզոմերիա հասկացությունն 

օգտագործվեց այն մոլեկուլների քիմիական կապի նկարագրման համար, որոնք անհնար է 

միանշանակ նկարագրել կառուցվածքային բանաձևով: Օրինակ՝ օրգանական 

նիտրոմիացությունների և կարբոնաթթուների անիոնների (կարբօքսիլատ իոն) 

կառուցվածքները չի կարելի պատկերել միայն մեկ դասական վալենտային բանաձևով: 

Ըստ ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության տվյալների թթվածնի ատոմները և° նիտրո 

խմբում, և° կարբօքսիլատ իոնում համարժեք են: Երկու N-O, ինչպես նաև երկու C-O 

կապերն ունեն նույն միջատոմային հեռավորությունը և ընդգրկում են նույն թվով 

էլեկտրոններ: Նման դեպքում անհրաժեշտ է օգտվել երկու սահմանային վալենտային 

բանաձևիցª կանոնական կառուցվածքներից, որոնց ռեզոնանսային հիբրիդները տրված 

մոլեկուլներն են: 

  Մեզոմեր ձևերը պատկերվում են երկծայր սլաքով (  ), որը չի կարելի շփոթել 

հավասարակշռության նշանի հետ. 

 

 

  Ներկայացված կառուցվածքներն անվանվում են մեզոմերային կամ ռեզոնանսային: 

Դրանք մեկը մյուսից տարբերվում են միայն էլեկտրոնների դասավորությամբ: 

Ռեզոնանսային տեսության համաձայն՝ սահմանային կառուցվածքներն իրականում 

գոյություն չունեն, բայց այս կամ այն չափով իրենց ներդրումն ունեն էլեկտրոնային 

իրական բաշխման մեջ մոլեկուլում, որը ներկայացվում է որպես ռեզոնանսային հիբրիդ: 

Իրական մոլեկուլի էներգիան փոքր է ցանկացած ռեզոնանսային կառուցվածքի 

էներգիայից: Սահմանային կառուցվածքների ներդրումը մոլեկուլի իրական 

կառուցվածքում ամենամեծն է, երբ կանոնական կառուցվածքներն ըստ էներգիայի, 

հավասարարժեք են:  

2.3. Մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը 

Վալենտային կապերի մեթոդն օժտված է կուռ կառուցվածքով և ակներևությամբ: Այն 

քվանտային պատկերացումները տարածում է սովորական կառուցվածքային բանաձևերի 

վրա, ընդսմին յուրաքանչյուր վալենտային միավորի տակ հասկացվում է մեկ 

էլեկտրոնային զույգ: Սակայն ՎԿ մեթոդը, պարզվում է, բավարար չէ նույնիսկ ամենապարզ 

միացությունների հատկությունները բացատրելու համար: 

 Այսպես՝ ՎԿ մեթոդի շրջանակներում անհասկանալի է թթվածնի 

պարամագնիսականությունը: Մագնիսի կողմից ձգվելու ունակությունը վկայում է 

մոլեկուլում չզույգված էլեկտրոնների առկայության մասին: Նշանակում է Օ=O 

կառուցվածքը թթվածնի մոլեկուլի բավարար նկարագրությունը չէ: Ըստ վալենտային 
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կապերի մեթոդի թթվածնի մոլեկուլը կենտ էլեկտրոններ չունի (նկ.2.3), հետևաբար պետք է 

որ օժտված լիներ դիամագնիսական հատկություններով. 

  

O

O

O2

 
Նկ. 2.3. Թթվածնի մոլեկուլի առաջացման դիագրամն ըստ ՎԿ մեթոդի 

 Սակայն հեղուկ թթվածինը ձգվում է մագնիսի կողմից: Դա փորձնական ապացույց է, 

ընդսմինª անառարկելի: Այս փաստը, իհարկե, միակը չէ: Եթե նկատի ունենանք այն 

դրույթը, որ տարրի վալենտականությունը հավասար է արտաքին էլեկտրոնային 

թաղանթում առկա չզույգված էլեկտրոնների թվին, ապա իներտ գազերը չպետք է 

միացություններ առաջացնեին: Սակայն ներկայումս հայտնի են Xe, Kr, Rn իներտ գազերի 

ավելի քան 100 միացություն թթվածնի և հալոգենների հետ: ՎԿ մեթոդը չի բացատրում 

նաև էլեկտրոնադեֆիցիտ միացությունների, օրինակª B2H6 միացության գոյության փաստը:  

Այսպիսով, չնայած որակական մեկնաբանություններում ՎԿ մեթոդի պարզությանն ու 

հուսալիությանը՝ տեսական քիմիայում բացարձակ առաջնությունը տրվում է մոլեկուլային 

օրբիտալների (ՄՕ) տեսությանը: 

 ՄՕ մեթոդի հիմնական սկզբունքները 

 Մոլեկուլը դիտվում է որպես միջուկների և էլեկտրոնների համակցություն, 

որտեղ յուրաքանչյուր էլեկտրոն շարժվում է մյուս էլեկտրոնների և բոլոր միջուկների 

դաշտում: 

 Էլեկտրոնի վիճակը մոլեկուլում նկարագրվում է ալիքային ֆունկցիայով, որը 

բնութագրվում է քվանտային թվերի հավաքածուով: Այդ ֆունկցիան անվանվում է 

մոլեկուլային օրբիտալ (ՄՕ):  Ի տարբերություն միակենտրոն ԱՕ (էլեկտրոնը մեկ միջուկի 

դաշտում)՝ ՄՕ ընդհանուր դեպքում բազմակենտրոն է: Ալիքային ֆունկցիայի մոդուլի 

քառակուսին lΨl2 մոլեկուլում որոշում է էլեկտրոնի գտնվելու հավանականության 

խտությունը: Յուրաքանչյուր մոլեկուլային օրբիտալի համապատսխանում է որոշակի 

էներգիա: 

 Էլեկտրոններով զբաղեցված ՄՕ համախումբը կոչվում է մոլեկուլի էլեկտրոնային 

կոնֆիգուրացիա: Այն կառուցվում է ատոմի համար ընդունված հիմնարար դրույթների 

համաձայն. 

1.Նվազագույն էներգիայի սկզբունքը. էլեկտրոնն զբաղեցնում է նվազագույն 

էներգիայով օժտված ազատ ՄՕ-ն: 

2. Հունդի կանոնը. տվյալ ենթամակարդակի սահմաններում ԱՕ էլեկտրոններով 

լրացումն ընթանում է այնպես, որ գումարային սպինը լինի առավելագույնը: 

3. Պաուլի սկզբունքը. ատոմում անհնար է երկու այնպիսի էլեկտրոնների 

գոյությունը, որոնք բնութագրվեն նույն՝ չորս քվանտային թվերով: Ասվածից բխում է, որ 

մեկ ՄՕ-ում չեն կարող գտնվել երկուսից ավելի էլեկտրոն, երկուսի դեպքում դրանց 
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սպինները պետք է հակազուգահեռ լինեն: Հետևաբար մոլեկուլի էլեկտրոնային 

կոնֆիգուրացիան 2n էլեկտրոններով նկարագրելիս կպահանջվի n ՄՕ: 

Նկարագրել մոլեկուլը ՄՕ տեսությամբ, նշանակում է որոշել օրբիտալների տեսակը, 

դրանց էներգիան և էլեկտրոնների բաշխման բնույթն ըստ օրբիտալների: Քանի որ 

մոլեկուլային օրբիտալները բազմակենտրոն են, ուստի պարզագույն մոտեցմամբ դրանք 

կարելի է ներկայացնել որպես ատոմային օրբիտալների գծային կոմբինացիա (ԱՕԳԿ)՝ 

գումար և տարբերություն: Դա մոլեկուլում ալիքային ֆունկցիայի մոտավոր նկարագրման 

ամենատարածված մեթոդներից մեկն է: Այսպես՝ եթե ատոմային օրբիտալները նշանակենք 

ΨA և ΨB, ապա՝ 

Ψ+ = C1գΨA + C2գΨB,  Ψ- = C3գΨA - C4գΨB 

C1, C2, C3, C4 գործակիցները ցույց են տալիս համապատասխան ատոմային 

օրբիտալների մասնակցության բաժինը ՄՕ առաջանալիս: Դիտարկենք երկկենտրոն ՄՕ 

ձևը և հարաբերական էներգիան, որոնք առաջանում են ջրածնի երկու 1s օրբիտալներից: 

Միջմիջուկային տիրույթում ելային ԱՕ-ի վրածածկ է կատարվում, և եթե ԱՕ ալիքա-

յին ֆունկցիաների նշանները վրածածկի մարզում միատեսակ են, ապա դա դրական 

վրածածկին է համապատասխանում` ԱՕ գումարում: ԱՕ տարբեր նշանների դեպքում 

տեղի է ունենում բացասական վրածածկ՝ ԱՕ հանում: ԱՕ գումարելիս միջմիջուկային 

տիրույթում առաջանում է էլեկտրոնային մեծ խտությամբ երկկենտրոն ՄՕ: Այդպիսի ՄՕ 

էներգիապես ավելի շահավետ է և անվանվում է կապող ՄՕ (  σկապող1s).  ԱՕ հանելիս 

միջմիջուկային տիրույթում առաջանում է փոքր էլեկտրոնային խտությամբ երկկենտրոն 

ՄՕ: Դա էներգիապես շահավետ չէ, և անվանվում է փխրեցնող (նշանակվում է  σփխրեցնող 1s): 

ՄՕ առաջացման գործընթացը ցույց է տրված նկ. 2.4-ում. 

 

 
Նկ. 2.4. Կապող և փխրեցնող ՄՕ առաջացման սխեման 

ԱՕԳԿ մեթոդով ՄՕ կառուցելիս պահպանում են հետևյալ կանոնները. 

 Կոմբինացվող ԱՕ էներգիայով պետք է մոտ լինեն, քանի որ էներգիայի մեծ 

տարբերության դեպքում էլեկտրոնը մի ԱՕ-ից կանցնի մյուսին և ՄՕ չի 

առաջանա: 

  ՄՕ առաջացնող ԱՕ-ները պետք է վրածածկվեն: Այդ դեպքում միջուկները 

դիրքորոշվում են այնպես, որ վրածածկը լինի առավելագույնը: Սովորաբար 

ատոմային օրբիտալից ՄՕ առաջացումը պատկերվում է էներգետիկ դիագրամի 

ձևով, որում ուղղահայաց առանցքի վրա նշանակվում է օրբիտալների էներգիան 

(նկ. 2.5). 
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  E                     Ψ–   σփխրեցնող 1s                  

  

                           + E 

                                    

      1sA                                                        1sB 

                                   

   

 Նկ. 2.5. ԱՕ և ՄՕ էներգիական մակարդակների դիագրամը 

 Ջրածնի մոլեկուլում երկու էլեկտրոն է առկա, որոնք նվազագույն էներգիայի և 

Պաուլի սկզբունքներով զբաղեցնում են  σկապող 1s օրբիտալըª հակազուգահեռ սպիներով.  

H2[ (σկապող1s)2 ] 


2H  իոնը կազմված է երկու պրոտոնից և մեկ էլեկտրոնից: Ակնհայտ է, որ մոլեկուլային 

իոնի միակ էլեկտրոնը կզբաղեցնի ավելի շահավետ  σկապող 1s օրբիտալըª 


2H  [ (σկապող1s)1 ] 

 Երկհելիում մոլեկուլային իոնի՝ 

2He   երեք էլեկտրոններից երկուսն զբաղեցնում են 

կապող, իսկ մեկըª փխրեցնող օրբիտալը. 


2He  [(σկապող1s)2 (σփխրեցնող 1s)1] 

 Հելիումի երկու ատոմից կազմված համակարգում առկա 4 էլեկտրոններից երկուսն 

զբաղեցնում են կապող, իսկ երկուսըª փխրեցնող օրբիտալները. 

2He  [(σկապող1s)2 (σփխրեցնող 1s)2] 

Մոլեկուլային օրբիտալների տեսության համաձայն` կապի կարգը կարելի է որոշել 

որպես կապող ու փխրեցնող էլեկտրոնների քանակի կիսատարբերություն. 

 
 Երկրորդ պարբերության տարրերը, բացի գնդաձև s-օրբիտալից, ունեն նաև p-

օրբիտալներ, որի հետևանքով առաջանում են տարբեր սիմետրիայով ՄՕ: Այսպես՝ s և px, 

py, pz ԱՕ վրածածկը հանգեցնում է σ մոլեկուլային օրբիտալների առաջացմանը, որոնք 

ունեն գլանաձև սիմետրիաª  միջուկները միացնող գծի ուղղությամբ (նկ. 2.6.). 

 

Նկ. 2.6. σ-մոլեկուլային օրբիտալների առաջացման ուրվագիրը 

 py և py, pz և pz ԱՕ վրածածկը հանգեցնում է կապող և փխրեցնող π ՄՕ առաջացմանը 

(նկ. 2.7.).                                     
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Նկ. 2.7. π-մոլեկուլային օրբիտալների առաջացման սխեման 

 

 ԱՕ-ները օժտված են նույն էներգիայով և վրածածկվում են նույն ձևով: Դա 

պայմանավորում է առաջացող πկապող 2py և πկապող 2pz, πփխրեցնող 2py և πփխրեցնող 2pz ՄՕ նույն 

էներգիան ու ձևը: 

 ՄՕ էներգիան որոշվում է փորձով՝ ըստ սպեկտրասկոպիայի տվյալների: Պարզվում 

է, որ երկրորդ պարբերության երկատոմ մոլեկուլների համար ՄՕ լրացման կարգը 

որոշվում է 2s և 2p ԱՕ էներգիաների տարբերությամբ: Նշանակալից տարբերության 

դեպքում, որը բնորոշ է պարբերության վերջին տարրերին՝ թթվածնից սկսած, ՄՕ ըստ 

էներգիայի, դասավորվում են հետևյալ ձևով. 

  σկապող2s <  σփխրեցնող 2s <  σկապող2px < πկապող 2py = πկապող 2pz < πփխրեցնող 2py = πփխրեցնող 2pz <  

σփխրեցնող 2px: 

 Օրինակ` էլեկտրոնները թթվածնի մոլեկուլում բաշխված են այսպես (նկ. 2.8 ) O2  

[ KK 2*

2

4

2

2

2

2*

2

2

2 pppxx   ]. 

 

Նկ. 2.8. էլեկտրոնների բաշխումն ըստ ՄՕ մեթոդի 
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 ՄՕ տեսության համաձայն՝ թթվածնի ատոմների միջև առկա է կրկնակի կապ, իսկ 

բուն մոլեկուլը երկռադիկալ է՝ կենտ էլեկտրոնների զուգահեռ սպիններով, հետևաբար և 

օժտված է պարամագնիսականությամբ: 

Առավելագույն մուլտիպլետության սկզբունքին համապատասխան՝ երկու 

էլեկտրոններն զբաղեցնում են «քանդող» π օրբիտալները, և թթվածնի մոլեկուլում 

հայտնվում են կենտ էլեկտրոններ, որոնք էլ մոլեկուլային թթվածնի պարամագնիսականու-

թյան պատճառն են: 2s- և 2p- ԱՕ փոքր էներգիական տարբերության դեպքում 

էլեկտրոններով լրացման կարգը ՄՕ հետևյալն է.  

σկապող2s < σփխրեցնող 2s < πկապող2py = πկապող 2pz < σկապող2px < πփխրեցնող2py = πփխրեցնող2pz < σփխրեցնող 2px: 

Հետերոմիջուկ երկատոմ մոլեկուլները նկարագրելու համար, ըստ ՄՕ տեսության, 

օգտագործվում է նույն մոտեցումը: Դրանց էլեկտրոնային կառուցվածքը մոտավոր 

ներկայացնելու համար կարելի է օգտագործել նույն թվով էլեկտրոններ ունեցող 

հոմոմիջուկային մոլեկուլների ՄՕ համակարգը: Այդպիսի մոլեկուլներն անվանվում են 

իզոէլեկտրոնային: Օրինակ` CO մոլեկուլը և CN‾ իոնը իզոէլեկտրոնային են N2 մոլեկուլին: 

Յուրաքանչյուր մոլեկուլում 14-ական էլեկտրոն է և էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիան 

հետևյալն է. (σկապող1s)2(σփխրեցնող1s)2(σկապող2s)2(σփխրեցնող2s)2(πկապող2py)2(πկապող2pz)2(σկապող2px )2  

Ներկայացվածից երևում է, որ կապի կարգը CO և CN‾ հավասար է 3-ի: Այդպիսի 

պատկերացումները համապատասխանում են CO-ի մոլեկուլի դիսոցման էներգիայի 

բարձր արժեքին՝ 1076 կՋ/մոլ, որը շատ մոտ է N2 մոլեկուլի դիսոցման էներգիային(2.9.): 

 

 

Նկ. 2.9. CO մոլեկուլի առաջացման էներգիական դիագրամը` ըստ ՄՕ տեսության 
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Իոնային կապ 

Նատրիումի և քլորի ատոմները մոտենալիս նատրիումի ատոմի արտաքին 

էլեկտրոնն անցնում է քլորի ատոմին: Դա պայմանավորված է նրանով, որ իներտ գազի 

էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա ձեռք բերելու համար ոչ միայն քլորի ատոմին է պակասում 

մեկ էլեկտրոն այլև նատրիումն ունի մեկ էլեկտրոնի ավելցուկ նման կոնֆիգուրացիայի 

համեմատ: Արդյունքում նատրիումի ու քլորի ատոմները փոխարկվում են Na+ և Cl– 

իոնների, որոնք միմյանց հետ կապվում են էլեկտրաստատիկ ձգողության ուժերով: Նման 

միացությունները մոլեկուլ չեն առաջացնում, ունեն բյուրեղային կառուցվածք: Այդ 

կառուցվածքում դրական և բացասական իոնները հերթով դասավորվում են 

բյուրեղացանցի հանգույցներում: 

Իոնային կապը կովալենտային կապի մասնավոր դեպքն է, երբ առաջացած 

էլեկտրոնային զույգը սահմանային շեղման հետևանքով հայտնվում է ավելի 

էլեկտրաբացասական տարրի ատոմի մոտ: Այդ կապը` որպես կապի առանձին տեսակ, 

դիտարկելու համար հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ իոնային կապով 

միացությունները կարելի է նկարագրել էլեկտրաստատիկ մոտեցմամբ՝ հաշվի առնելով, որ 

իոնային կապը պայմանավորված է բացասական և դրական իոնների էլեկտրաստատիկ 

ձգողությամբ: Հականուն լիցքավորված իոնների փոխազդեցությունը կախված չէ 

ուղղությունից, իսկ կուլոնյան ուժերն օժտված չեն հագեցվածությամբ: Այդ պատճառով 

իոնային միացությունում յուրաքանչյուր իոն ձգում է այնքան թվով հակառակ նշանի իոն, 

որքան անհրաժեշտ է իոնային բյուրեղացանց առաջանալու համար: Իոնային 

միացություններում մոլեկուլ չկա: Յուրաքանչյուր իոն շրջապատված է որոշակի թվով 

մյուս նշանի իոններով: Այդ թիվն անվանվում է կոօրդինացիոն թիվ: Իոնական զույգերը 

կարող են գոյություն ունենալ գազային վիճակում՝ բևեռային մոլեկուլների ձևով: Գազային 

վիճակում NaCl դիպոլային մոմենտը հավասար է ~3.10–29 Կլ.մ, որը համապատասխանում 

է Na0,8+ Cl0,8–-ին: 

2.4. Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ, ՎանդերՎաալսի ուժեր 

Սովորական պատկերացմամբ կովալենտային կապով միացությունների մոլեկուլ-

ների միջև գոյություն ունեն ձգողության ուժեր: Այդ ուժերով են բացատրվում գազերի 

շեղումը իդեալականից, գազերի հեղուկացումը կամ կոնդենսացումը, հեղուկների 

գոլորշիացման ջերմության անոմալիան և այլն: Պինդ և հեղուկ նյութերի խտությունների 

որոշակի արժեքները վկայում են, որ մոլեկուլների միջև վանողական ուժեր նույնպես 

առկա են: Վերջիններիս բացակայության դեպքում նյութերի խտություններն անսահան 

կմեծանան: Այսպիսով, միջմոլեկուլային փոխազդեցությամբ պայմանավորված 

մոլեկուլները մոտենում են իրար մի հեռավորության վրա, որտեղ վանողության և 

ձգողության ուժերը հավասարակշռվում են: 

Մոլեկուլների միջև փոխազդեցության ուժերը հեռավորության վրա ազդող ուժեր են, 

բավականին դանդաղ են փոքրանում հեռավորության վրա և անվանվում են 

Վանդերվաալսյան ուժեր: Այդ ուժերի գոյությունը կարելի է բացատրել երեք պատճառով:  

 Էլեկտրաստատիկ փոխազդեցություն: Այն ներառում է հաստատուն դիպոլ 

մոմենտ ունեցող մոլեկուլների հետ էլեկտրական լիցք ունեցող իոնների կամ մոլեկուլների 
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փոխազդեցություն: Ակնհայտ է, որ այն ավելի իրական է իոնային բյուրեղացանցերի և 

ուժեղ բևեռային մոլեկուլների համար: 

 Ինդուկցիոն փոխազդեցություն: Հաստատուն դիպոլ մոմենտ ունեցող 

մոլեկուլները  ուրիշ մոլեկուլում (բևեռային կամ ոչ բևեռային) դրդում են ինդուկտված 

դիպոլ մոմենտ: Հաստատուն և ինդուկտված դիպոլների փոխազդեցությունը նվազեցնում 

է երկու մոլեկուլից կազմված համակարգի էներգիան և կայունացնում այն: Այդպիսի 

փոխազդեցություն նկատվում է իներտ գազերի հիդրատացման պրոցեսում, բևեռային 

նյութերի ոչ բևեռային լուծույթներում և հատկապես այն  մոլեկուլների դեպքում, որոնք 

ունեն բևեռայնանալու ունակություն, օրինակ` զուգորդված կրկնակի կապերով 

միացությունները:  

 Դիսպերսիոն փոխազդեցություն (Lոնդոնյան ուժեր):  Եթե Վան-դեր-

Վաալսյան ուժերի առաջին երկու բաղադրիչը կարելի է հասկանալ էլեկտրաստատիկայի 

պատկերացումների հիման վրա, ապա դիսպերսիոն փոխազդեցությունը կարելի է 

բացատրել միայն քվանտային մեխանիկայի պատկերացումներով: Այդ փոխազդեցության 

վերաբերյալ կարելի է կազմել մոտավոր մոդելային պատկերացում՝ դիտարկելով 

ձգողության ուժը իներտ գազի երկու ատոմի միջև՝ ի հաշիվ ակնթարթային դիպոլների, 

որոնք ծագում են միջուկի շուրջը էլեկտրոնների սինքրոն շարժման ընթացքում: Դիպոլի 

ուղղությունը փոխվում է վայրկյանում 1015 պարբերականությամբ, որի հետևանքով իներտ 

գազի ատոմը օժտված չէ հաստատուն դիպոլ մոմենտով: Սակայն երկու ատոմ մոտենալիս 

ակնթարթային դիպոլները տարածակարգավորվում են մեկը մյուսի նկատմամբ, և դրանց 

ուղղությունը փոխվում է: 

Դիսպերսիոն փոխազդեցության առանձնահատկությունը դրա 

համընդհանրությունն է, քանի որ բոլոր մոլեկուլներում առկա են շարժվող էլեկտրոններ, 

իսկ ոչ բևեռային մոլեկուլների համար այդ փոխազդեցությունը Վան-դեր-Վաալսյան ուժերի 

գլխավոր աղբյուրն է: 

Իոնամոլեկուլային փոխազդեցություններ 

Սովորական քիմիական և Վան-դեր-Վաալսյան փոխազդեցության միջանկյալ դեպք 

է իոնների և մոլեկուլների միջև փոխազդեցությունը: Իոն-դիպոլային փոխազդեցությունը 

որոշակի դեր ունի էլեկտրոլիտների ջրային կամ սպիրտային լուծույթներում (բևեռային 

լուծիչներ): Հատկապես այն մեծ է նկատելի բևեռայնությամբ (Ag+) և մեծ լիցք ունեցող (Ca2+, 

Mg2+) իոնների դեպքում: 

Էլեկտրոլիտների լուծույթներում առաջանում են իոնների և լուծիչի մոլեկուլների 

փոխազդեցության բավականին կայուն արգասիքներ՝ սոլվատներ (հիդրատներ` ջրային 

լուծույթներում): Այսպես, ալկալիական մետաղների LI+, K+, Na+ մեկ կատիոնը միացնում է 

6-8 մոլեկուլ ջուր: Անիոնները` որպես ավելի խոշոր մասնիկներ, քիչ են սոլվատացված, 

քանի որ լիցքը դրանցում բաշխված է մեծ ծավալում:  

Աղյուսակ 2.1.-ում ներկայացված են ներ- և միջմոլեկուլային փոխազդեցության 

տեսակները.  
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Աղյուսակ 2.1. Միջմոլեկուլային փոխազդեցության տեսակները.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Հիդրոֆոբ փոխազդեցություններ 
Հիդրոֆոբ փոխազդեցություններ (հաճախ ոչ ճիշտ՝ հիդրոֆոբ կապեր) անվանվում է 

ոչ բևեռային մոլեկուլների (օրինակ` ածխաջրածինների) և ոչ բևեռային խմբերի 

(ամինաթթուներում, լիպիդներում և այլն) միջև գործող փոխազդեցության ուժերը ջրային 

լուծույթում: Այդ փոխազդեցությունները պայմանավորված են ջրի կառուցվածքի 

փոփոխությամբ` դրա մեջ վերը նշված նյութերի մոլեկուլների ներդրմամբ: 

Ինչպես հայտնի է, ի հաշիվ միջմոլեկուլային ջրածնային կապերի, ջուրը 

կարգավորված կառուցվածք ունի: Ներդրված ոչ բևեռային մոլեկուլները հակազդում են 

այդպիսի կապերի առաջացմանը՝ համակարգում մեծացնելով անկարգավորվածությունը 

(էնթրոպիան):  

Հարկ է նշել, որ հիդրոֆոբ փոխազդեցությունները միշտ ջերմակլանիչ են (∆H > 0)` ի 
տարբերություն մյուս բոլոր տեսակի փոխազդեցությունների: 

Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների շարժիչ ուժը և դրանց ծագման պատճառը ջրի 

ձգտումն է՝ հակազդելու իր կառուցվածքի փոփոխությանը՝ համակարգի էնթրոպիայի 

մեծացմամբ: Այսպիսով, նյութերը, որոնց մոլեկուլներում կապերը կովալենտ ոչ բևեռային 

են կամ քիչ բևեռային, չեն լուծվում ջրում, այլ կերպ ասած, հիդրոֆոբ են: Այդպիսի 

միացությունները լավ լուծվում են լիպիդներում և լիպոֆիլ են անվանվում, քանի որ 

լիպիդները (ճարպերը)  իրենց բնույթով քիչ բևեռային են: 

Լիոֆոբություն և լիոֆիլություն հասկացությունները, որոնք բնութագրում են հեղուկ 

միջավայրի հետ նյութերի փոխազդեցության ունակությունը, չափազանց կարևոր են 

օրգանիզմի հյուսվածքներում տարբեր նյութերի բաշխման օրինաչափությունները 

հասկանալու համար: 

Բնույթով պայմանավորված` նյութերը կարող են կուտակվել կա՛մ լիպիդային 

բջջաթաղանթներում, կա՛մ ջրային միջավայրում: Դա պետք է հաշվի առնեն դեղաբանները 

դեղանյութեր ստեղծելիս, որոնց ազդեցության թիրախը կարող են լինել ինչպես 

բջջաթաղանթը, այնպես էլ ջրային կենսամիջավայրը: 

Գոյություն ունի միացությունների մի խումբ, որոնք կառուցված են առանց 

քիմիական կապերի: Այսպես՝ արդեն վաղուց հայտնի են այսպես կոչված կլատրատներ 

№ Փոխազդեցության 

տեսակը 

Փոխազդ. 

էներգիան, կՋ/մոլ 

Օրինակ 

1. կովալենտային 200-800 H2 

2. իոն-իոնային 40-400 Na+CI- 

3. իոն-դիպոլային 4-40 Na+ (H2O)m 

4. դիպոլ-դիպոլային 0,4-4 HCI, HCI 

5. դիպոլ-ինդուցված 

դիպոլ 

0,4-4 HCI, C6H6 

6.  դիսպերսիոն ուժեր 4-40 Ne, Ne 

7. ջրածնային կապ 4-40 H2O, H2O 
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կամ ներդիր միացություններ: Դրանք առաջանում են, երբ մի տեսակի մոլեկուլները 

(հյուրերը) ներդրվում են այլ մոլեկուլների (տերերի) խոռոչում: Տրամաբանական է, որ 

«հյուրերի» չափսերը և կոնֆորմացիան (տարածական ձևը) պետք է խիստ 

համապատասխանեն̔ «տերերի» խոռոչի չափսին ու ձևին: «̔Հյուր-տեր»՚ փոխազդեցության 

էներգիան սովորաբար չի գերազանցում 40 կՋ/մոլ, չնայած երբեմն հասնում է 125 կՋ/մոլ: 

Բնության մեջ այդպիսի միացություններ շատ են հանդիպում, օրինակ` օրգանիզմում 

ներդիր միացություններ առաջացնում են ածխաջրերը, ինչպես նաև որոշ ճարպային 

ծագմամբ նյութեր:  

Այլ կերպ են կառուցված կատենանների, ռոտօքսանների և հանգույցների 

մոլեկուլները: Կատենանները կառուցված են մեխանիկական շղթայի ձևով(ա). 

ռոտօքսանները` անիվ-առանցք սկզբունքով, իսկ հանգույցի սկզբունքը երևում է նկարից 

(նկ. 2.12 ).  

 
Նկ. 1.12. Կատենան,    ռոտօքսան,      հանգույց 

Այդպիսի միացությունները, ըստ երևույթին, որոշակի դեր ունեն կենդանի նյութն 

առաջացնող պոլիմերների քիմիայում (սպիտակուցներ և նուկլեինաթթուներ): Ներկա-յումս 

հայտնի են կատենանային և ռոտօքսանային դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ և 

հանգուցային ռիբոնուկլեինաթթուներ:  

 

 Հարցեր ինքնուրույն աշխատանքի համար 
1. Ուշադրություն դարձնելով միայն վալենտային էլեկտրոնների վրա` նկարե՛ք Լյուիսի 

կառուցվածքները հետևյալ մոլեկուլների համար. ա) մեթան`CH4, բ) բրոմմեթան` CH3Br, 

գ) C2H6` էթան, դ) C2H5OH` էթանոլ, ե) էթիլեն` C2H4: 

2. Օգտագործելով մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը` բացատրե՛ք թե ինչո՞ւ չի 

առաջանում He2 մոլեկուլը: 

3. Li2-ի համար կառուցե’ք մոլեկուլային օրբիտալների լրիվ դիագրամը` դրա համար 

օգտագործելով և’ վալենտային էլեկտրոնները, և’ ներքին շերտերի էլեկտրոնները: Այդ 

մոլեկուլում որոշեք կապի կարգը: Կփոխվի՞ արդյոք կապի կարգը, եթե բացառենք 

ներքին էլեկտրոնները: 

4. Օգտագործելով մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը՝ բացատրե՛ք դիամագնետի՞կ, թե՞ 

պարամագնետիկ են [N2]ˉ և [N2]+ մասնիկները: 

5. Ո՞րն է վալենտային կապերի մեթոդի և մոլեկուլային օրբիտալների տեսության 

սկզբունքային տարբերությունը: 

6. Ի՞նչ է նշանակում ատոմային օրբիտալների գծային կոմբինացիա եզրույթը: 

7. Օրինակներով բացատրե’ք տեղայնացված և ապատեղայնացված կապերի էությունը: 

8. Ինչպե՞ս է որոշվում քիմիական կապի կարգը: 

9. Ի՞նչ բնույթ ունեն Վան-դեր-Վաալսյան ուժերը: 
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10. Ո՞րն է անվանվում հիդրոֆոբ փոխազդեցություն, և ո՞րն է այդ փոխազդեցության շարժիչ 

ուժը: 

☺Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար  

1. Ներկայացված գծապատկերին համապատասխան ցույց տվեք էլեկտրոնային ամպերի 

վրածածկի տեսակը (σ- կամ π- կապ) և ատոմները որոնց միջև ծագում է այդ կապը էթանի 

մոլեկուլում. 

 
ա)  σ - կապ, C -C 

բ)  π - կապ, C - H  

գ) σ - կապ, C -H 

դ) π - կապ, C - C  

2. Ո՞ր մասնիկը կարող է ծառայել որպես էլեկտրոնների դոնորներ կովալենտային կապ 

առաջանալիս.  

ա)  BF3 

բ)  NH3  

գ) H+ 

դ) Na 

3. Քանի՞ sp-հիբրիդային ատոմային օրբիտալ է մասնակցում H3C–CCH մոլեկուլի 

առաջացմանը. 

ա) 2 

բ)  8 

գ) 6 

դ) 4 

4. Ո՞րն է համարվում քիմիական կապի նկարագրման հիմնական բնութագիրը. 

ա) մոլեկուլում ատոմների միջև էլեկտրոնային խտության բաշխման բնույթը 

բ) հարաբերական ատոմային զանգվածները 

գ) հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները  

դ) մոլեկուլի տարածական կառուցվածքը 

5. Որոշե՛ք էթանի մոլեկուլում էլեկտրոնների թիվը, որոնք քիմիական կապերի ստեղծմանն 

առանձնակի ներդրում չունեն.  

ա) էական ներդրում ունեն բոլոր էլեկտրոնները 

բ)  չորս 

գ) ութ 

դ) երկու 

6. Որոշե՛ք, թե նշված հատկություններից որը բնորոշ չէ σ - պարզ կապին. 

ա) միակի 

բ) ուղղորդված 

գ) պարզ 

դ) բազմակի 

7. Էլեկտրոնային ամպերի վրածածկերից ո՞ր  դեպքում սիգմա կապ չի առաջանա. 
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³)

µ)

·)

¹)

 
8. Նշված հատկություններից ո՞րը բնորոշ չէ π - կապին. 

ա) կրկնակի կամ եռակի  

բ) կայուն չէ 

գ) գտնվում է հորիզոնական հարթության մեջ 

դ) ուղղորդված չէ 

9. Հիբրիդացումը դա. 

ա) օրբիտալի ձևի հավասարեցումն է 

բ) կապի ուղղորդվածությունն է 

գ) կապի բազմակիությունն է 

դ) կապի բևեռացումն է 

10. Ո՞ր մոլեկուլի առաջացումն է պատկերված ստորև և որքա՞ն է կապի կարգը 

մոլեկուլում. 

 
 ա) թթվածին և 3 

բ) ազոտ և 3   

գ) ֆտոր և 1     

դ) թթվածին և 2 
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3· ԱՏՈՄՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  

ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐՈՒՄ և ՆՐԱ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ  

Մոլեկուլը կազմող ատոմներն օժտված են փոխազդեցությամբ, որը փոխանցվում է 

էլեկտրոնային և տարածական էֆեկտներով:  

Էլեկտրոնային էֆեկտները բնութագրում են կովալենտային կապով կապված 

ատոմների շղթայով տեղակալիչների ազդեցության փոխանցման ունակությունը: 

Փոխանցման հետևանքով կատարվող էլեկտրոնային խտության բաշխումը հանգեցնում է 

հարևան կապերի էլեկտրոնային վիճակների փոփոխության: Տեղակալիչը նույնպես զգում է 

իր վրա այն ատոմների ազդեցությունը, որոնց հետ նա կապված է: Տեղակալիչի 

ազդեցությունը (հատկապես, եթե այն իր վրա կրում է զգալի դրական կամ բացասական 

լիցք) կարող է փոխանցվել ոչ միայն քիմիական կապերով, այլև՝ տարածությամբ: Այդ 

դեպքում որոշիչ նշանակություն ունի տեղակալիչի և մոլեկուլի այն մասնիկի տարածական 

դիրքը, որի վրա փոխանցվում է տեղակալիչի էլետկրոնային ազդեցությունը:  

 

3.1.Ինդուկտիվ էֆեկտ 
Կովալենտային կապի հատկություններից մեկը կապի բևեռացումն է՝ էլեկտրոնային 

խտության տեղաշարժը դեպի կապ առաջացրած ատոմներից մեկի կողմը: Նույն 

էլեկտրաբացասականությամբ օժտված տարրերի ատոմների միջև կովալենտային կապի 

էլեկտրոնային խտությունը բաշխված է հավասարաչափ: Այդպիսի կապը համարվում է ոչ 

բևեռային, օրինակ, C–C կապն էթանում, էթիլենում, ացետիլենում՝ 

                   sр3   sр3                                                        sр2  sр2                                                          sр   sр 

                         Н3С—CH3                    Н2С=СН2                           HC≡CH 

Ածխածնի ատոմը հաճախ կապված է լինում ավելի էլեկտրաբացասական 

տարրի ատոմին (հալոգենի, թթվածնի, ազոտի): Հալոգենածանցյալների, սպիրտների, 

ամինների, ալդեհիդների և կետոնների մոլեկուլներում առկա են բևեռային կապեր, որի 

արդյունքում հետերոատոմներին միացած ածխածնի ատոմի վրա առաջանում է 

էլեկտրոնային խտության պակաս, այսինքն՝ մասնակի դրական լիցք՝ «𝛿+», իսկ 

հետերոատոմի վրա՝ էլեկտրոնային խտության ավելցուկ՝ «𝛿-»: 
𝛿+    𝛿-                        𝛿+   𝛿-                          𝛿+   𝛿-                        𝛿+ ↷ 𝛿- 

C→Cl                     C→OH               C→NH2              C = O 

Մեկ կովալենտ կապի բևեռայնությունը դառնում է հարևան 𝜎-կապերի 

էլեկտրոնային խտության տեղաշարժի պատճառ. կովալենտ կապի դիպոլի 

ազդեցությունը փոխանցվում է 𝜎-կապերի շղթայով էլեկտրաստատիկ ինդուկցիայի 

մեխանիզմով:  

 

Ինդուկտիվ էֆեկտը (I-էֆեկտ) տեղակալիչների էլեկտրոնային ազդեցության 
փոխանցումն է 𝝈-կապերի շղթայով:  

 

Ինդուկտիվ էֆեկտը փոխանցվում է 𝜎-կապերի շղթայով աստիճանաբար 

մարումով, և որպես կանոն այն արդեն չի հայտնվում երեք-չորս կապից հետո:  
                                       𝛿′′+      𝛿′+      𝛿+        𝛿- 
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CH3-CH2→CH2→CH2→OH    (𝛿′′+ < 𝛿′+  < 𝛿+) 

Գրաֆիկորեն I-էֆեկտը պատկերվում է սլաքով վալենտային գծի վերջում, որն 

ուղղված է դեպի առավել էլեկտրաբացասական տարրի ատոմը: Կապի բևեռայնության 

ուղղությունը կարելի է որոշել՝ օգտվելով տարրերի էլեկտրաբացասականության 

Պոլինգի սանդղակից: Տեղակալիչի ինդուտկիվ էֆեկտի ուղղությունը որակապես 

գնահատվում է համեմատելով գործնականորեն ոչ բևեռային C–H կապի հետ՝ 

ընդունելով ջրածնի ատոմի I-էֆեկտը հավասար զրոյի: Տեղակալիչները, որոնք ավելի 

ուժեղ են տեղաշարժում 𝜎-կապի էլեկտրոնային խտությունը, քան ջրածնի ատոմը, 

ցուցաբերում են բացասական ինդուկտիվ(−I) էֆեկտ կամ դրական I-էֆեկտ (+I): 

Բացասական ինդուկտիվ էֆեկտով օժտված տեղակալիչները ընդհանուր առմամբ 

փոքրացնում են էլեկտրոնային խտությունը 𝜎-կապերի համակարգում և դրանք 

կոչվում են էլեկտրոնաակցեպտորային: Մեծաթիվ ֆունկցիոնալ խմբեր՝ հալոգեններ, 

OH, NH2, NO2, COOH և այլն, ցուցաբերում են բացասական I-էֆեկտ և այնքան ուժեղ, 

որքան մեծ է համապատասխան հետերոատոմի էլեկտրաբացասականությունը . 

CH3→CH2→Cl   <  CH3→CH2→CH2→NO2  <  CH3→CH2→OH     

Էլեկտրոնադոնոր տեղակալիչները, ջրածնի ատոմի համեմատ, մեծացնում են 

էլեկտրոնային խտությունը 𝜎-կապերի շղթայում, այսինքն՝ ցուցաբերում են +I-էֆեկտ: 

Դրանց թվին են պատկանում փոքր էլեկտրաբացասականությամբ ատոմները (Li, Mg, 

Na, Si և այլն), ինչպես նաև բացասական լիցքավորված ատոմներ կամ խմբեր, որոնք 

ունեն էլեկտրոնային խտության ավելցուկ և որը ձգտում են բաշխել հարևան կապերի 

վրա՝ 

CH3⟵CH2⟵MgCl     CH3−CH2⟵CH2⟵ CH2⟵Li 

Ալկիլ խմբերը, որոնք կապված են sр2-  կամ  sр- հիբրիդային վիճակում գտնվող 
ածխածնի ատոմի հետ, ցուցաբերում են +I-էֆեկտ: Օրինակ` պրոպենի մոլեկուլում 

մեթիլային խմբի ածխածնի ատոմը, որը sр3- հիբրիդային վիճակում է, պակաս 
էլեկտրաբացասական է, քան կրկնակի կապի ածխածնի sр2- հիբրիդացված ատոմները: 
Այդ պատճառով մեթիլային խումբը հանդես է գալիս որպես էլեկտրադոնոր, և նրա 
ազդեցությունն առաջին հերթին զգում է π-կապը: π-կապի էլեկտրոնային խտության 
տեղաշարժը պատկերում են կոր սլաքով, ինչպես ցույց է տրված պրոպենի ու տոլուոլի 
օրինակներում՝ 

                                                                                                      

 

 

 

Ալկիլ խմբերը ցուցաբերում են +I-էֆեկտ միայն լուծույթում, գազային ֆազում 

նրանք կարող են ցուցաբերել և  −I-էֆեկտ, այսինքն՝ ձգել էլեկտրոնային խտությունը 

ավելի ուժեղ, քան ջրածնի ատոմը:  

Ինդուկտիվ էֆեկտը առավելագույն արժեք է ունենում այն դեպքում, երբ ատոմի 

կամ ատոմների խմբի վրա առկա է լրիվ լիցք: Իոնները հարուցում են էլեկտրոնային 

խտության ուժեղ տեղաշարժ, որը շղթայով տարածվում է հեռու՝ 
   

 

 

                                                                    

CH2 CH3

sp3 sp3

CH2 = CH CH3

sp2 sp2 sp3

CH3 C O-

CH3

CH3

CH3 CH2 NH3
+
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     NH3
+ (−I-էֆեկտ)                                    H2O+ (−I-էֆեկտ)                                                                O¯ (+I-էֆեկտ) 

Ալկիլ, ֆունկցիոնալ և լիցքավորված խմբերի ինդուտկիվ էֆեկտների բնութագրերի 
տվյալները ներկայացված են աղյուսակում. 

Աղյուսակ 3.1.   Որոշ տեղակալիչների էլեկտրոնային էֆեկտները 

Տեղակալիչ 
Էլետրոնային էֆեկտներ Համատեղ գործողության 

բնութագիր ինդուկտիվ մեզոմեր 

ալկիլ խմբեր 

− O- 

−NH2, −NHR, −NR2 

−OH, −OR  

− NH3
+, −NR3

+ 

հալոգեններ (F, Cl, Br, I) 

 

−COOH, −COOR 

−NO2 

−C≡N 

−SO3H 

+I 

+I 

-I 

-I 

-I 

-I 

-I 

-I 

-I 

-I 

-I 

- 

+M 

+M 

+M 

- 

+M 

-M 

-M 

-M 

-M 

-M 

 

էլեկտրոնադոնոր 

 

էլեկտրոնաակցեպտոր 

 

 

3.2. Մեզոմեր էֆեկտ 

Զուգորդված համակարգում տեղակալիչի ազդեցությամբ էլեկտրոնային խտության 

վերաբաշխման մեջ հիմնական դերը կատարում են ապատեղայնացված կովալենտային 

կապերի π-էլեկտրոնները: 

Մեզոմեր էֆեկտը կամ զուգորդման էֆեկտը (M-էֆեկտ) տեղակալիչների 

էլեկտրոնային ազդեցության փոխանցումն է զուգորդված համակարգում: 

Տեղակալիչը կարող է զուգորդման համակարգ մցնել π-կապ (π, π-զուգորդում) կամ 
p-ԱՕ, որը կարող է լինել թափուր, զբաղված մեկ էլեկտրոնով կամ չբաշխված 
էլեկտրոնային զույգով (p, π-զուգորդում): Տեղակալիչի մեզոմեր էֆեկտի ցուցաբերելու 
արդյունքում էլեկտրոնային խտության բաշխումը զուգորդված ածխածնային բաց շղթայում 
կամ արոմատիկ համակարգում տարբերվում է այն բաշխումից, որը կունենար զուգորդված 
համակարգը տեղակալիչի բացակայության դեպքում: Ի տարբերություն ինդուկտիվ 
էֆեկտի, մեզոմեր էֆեկտը փոխանցվում է զուգորդված համակարգով առանց մարման: 
Տեղակալիչների մեզոմեր էֆեկտների բնույթի վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են 3.1 
աղյուսակում: 

Տեղակալիչները, որոնք փոքրացնում են էլեկտրոնային խտությունը զուգորդված 
համակարգում (տեղաշարժում են էլեկտրոնային խտությունը դեպի իրենց կողմը), 

C=O
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ցուցաբերում են բացասական մեզոմեր էֆեկտ (−M) և էլեկտրոնաակցեպտորային են: 
Դրանցից են այն տեղակալիչները, որոնք պարունակում են կրկնակի կամ եռակի կապեր՝ 
ածխածնի և ավելի էլեկտրաբացասական տարրի ատոմների միջև. 

 

(−M-էֆեկտ) 
 

 

                     պրոպենալ              բենզոյական թթու          բենզոնիտրիլ 
 

Տեղակալիչները, որոնք մեծացնում են էլեկտրոնային խտությունը զուգորդված 
համակարգում (տեղաշարժում են էլեկտրոնային խտությունը դեպի զուգորդված 
համակարգ), ցուցաբերում են դրական մեզոմեր էֆեկտ (+M): Դրանցից են այն 
տեղակալիչները, որոնք պարունակում են չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգ կամ 
բացասական լիցք ունեցող հետերոատոմ: Այդ տեղաակլիչները հանդիսանում են 
էլեկտրոնադոնորներ և իրենց էլեկտրոնային զույգը ընդգրկելու հաշվին զուգորդված 
համակարգում ստեղծում են էլեկտրոնային խտության ավելցուկ: Օրինակ՝ անիլինի 
մոլեկուլում էլեկտրոնադոնոր ամինային խմբի ազդեցությամբ բենզոլային օղակում 
կատարվում է էլեկտրոնային խտության վերաբաշխում՝ խտանալով հիմնականում օրթո- և 
պարա- դիրքերում: Օրինակներ՝(+M-էֆեկտ). 

 

 
Տեղակալիչի ինդուկտիվ և մեզոմեր էֆեկտների ուղղությունները կարող են 

չհամընկնել: Մոլեկուլում էլեկտրոնային խտության բաշխվածության վրա տեղակալիչի 

ազդեցությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ էֆեկտների 

գումարային ազդեցությունը: Այսպես, անիլինում ամինային խմբի բացասական ինդուկտիվ 

էֆեկտը պետք է հանգեցներ բևեռացման՝ տեղաշարժելով բենզոլային օղակի կապերը դեպի 

ազոտի ատոմը, այսինքն՝ հակառակ ուղղվածության համեմատած մեզոմեր էֆեկտի 

ուղղվածության հետ: Չնայած ամինային խմբի բացասական ինդուկտիվ էֆեկտը ծածկվում 

է ավելի ուժեղ դրական մեզոմեր էֆեկտով: Հազվադեպ բացառությամբ (հալոգենների 

ատոմներ) մեզոմեր էֆեկտը գերակայում է ինդուկտիվը: 

Հանքային թթուների և անիլինի փոխազդեցության ժամանակ ազոտի ատոմի 

չբաշխված էլեկտրոնային զույգը կապ է առաջացնում պրոտոնի հետ, և պրոտոնացված 

ամինային խումբը կորցնում է դրական մեզոմեր էֆեկտի դրսևորման ունակությունը: 

Ամոնիումային իոնը հանդես է գալիս ուժեղ էլեկտրոնաակցեպտորի դերում. 

                                           

NH3

                    CH2CH2 CH3
H2N

                                                
                                                   NH3

+ -խումբ (−I-էֆեկտ)                      NH2 -խումբ (−I-էֆեկտ)   
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Ինդուկտիվ և մեզոմեր էֆեկտների գումարային ազդեցության արդյունքը որոշ 

տեղակալիչների համար ներկայացված է աղյուսակում: Օրգանական միացությունների 

մոլեկուլներում էլեկտրոնային խտության վերաբաշխումը, հաշվի առնելով 

էլեկտրոնային էֆեկտների գումարային ազդեցությունը, կազմում է այս կամ այն տիպի 

փոխազդեցության մեջ ընդրգկվելու մոլեկուլի հնարավորությունների համեմատական 

գնահատականի հիմքը:  

 Ինդուկտիվ և մեզոմեր էֆեկտները ազդում են միացությունների 

հատկությունների վրա ինչպես ստատիկ, այնպես էլ դինամիկ վիճակում: 

 

3.3. Դաշտի էֆեկտը 

 Ռեակցիոն կենտրոնի վրա տեղակալիչների ազդեցությունը, որը փոխանցվում է ոչ 

թե կապերով, այլ անմիջականորեն տարածության կամ լուծիչի մոլեկուլներով՝ դիպոլ-

դիպոլային փոխազդեցության մեխանիզմով, կոչվում է դաշտի էֆեկտ (F-էֆեկտ): 

Փորձնական ճանապարհով շատ դժվար է բաժանել ինդուկտիվ էֆեկտը դաշտի էֆեկտից: 

Դաշտի էֆեկտը պայմանավորված է մոլեկուլի երկրաչափական ձևով և իրականացվում է, 

երբ փոխազդող խմբերը տարածականորեն մոտ են: 

Դաշտի էֆեկտի գոյության ապացույցը կոշտ համակարգերում կարբօքսիլային խմբի 

դիսոցման հաստատունի վրա տեղակալիչների ազդեցության փաստն է, որտեղ 

տեղակալիչի տարածական դիրքը ֆիքսված է: Օրինակ՝ ստորև բերված (I) և (II) 

իզոմերներում քլորի ատոմների ինդուկտիվ ազդեցությունը թթվայնության վրա միատեսակ 

է, քանի որ քլորի ատոմները և կարբօքսիլային խումբը բաժանված են միևնույն թվով 

միատեսակ կապերով: Քլորի ատոմները (II) իզոմերում կարբօքսիլային խմբին ավելի մոտ 

տարածությունում են, քան (I) իզոմերում: Քլորի ատոմների ազդեցությունը (II) իզոմերում, 

որը փոխանցվում է դաշտով տարածության մեջ, հանգեցնում է նրա թթվայնության 

մեծացմանը. 

                                                          

 

 

 

                           

pKa 6,07                                      

     pKa 5,67 

 

Լիցքերի խտության բաշխման փորձնական և հաշվարկային տվյալները ցույց են 

տալիս, որ որոշ դեպքերում դաշտի էֆեկտը տեղակալիչի ազդեցության էլեկտրոնային 
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փոխանցման մեջ ավելի կարևոր դերէ կատարում, քան ինդուկտիվ էֆեկտը: Որպես կանոն 

ինդուկտիվ էֆեկտը և դաշտի էֆեկտը գործում են միասին, և գործնականորեն անհնար է 

որոշել դրանցից յուրաքանչյուրի մասնաբաժինը տեղակալիչի գումարային ազդեցության 

մեջ: Այդ իսկ պատճառով հետագայում կկիրառվի ինդուկտիվ էֆեկտի հասկացությունը՝ 

ենթադրելով համատեղ ազդեցությունը կապերով և տարածությամբ: 

 

3.4. Տարածական էֆեկտներ 

Մոլեկուլի ռեակցունակության վրա կարող են ազդել տարածական (ստերիկ) 

էֆեկտները, որոնք պայմանավորված են տարածության մեջ ատոմների խմբերի 

որոշակի դիրքով: 

Էլեկտրոնների ազդման էֆեկտը կարող է փոխվել կամ նույնիսկ փախհատուցվել 

տարածականների ազդեցությունից: Դա հստակ երևում է N,N-դիմեթիլանիլինի և 

N,N,2,6-տետրամեթիլանիլինի ռեակցունակության համեմատությունից: N,N-

դիմեթիլանիլինի մոլեկուլում դիմեթիլամինային խումբը՝ N(CH3)2, որպես 

էլեկտրոնադոնոր, բենզոլային օղակի հետ զուգորդվում է շնորհիվ ազոտի ատոմի 

չբաշխված էլեկտրոնային զույգի  և օղակի 𝜋-կապի ապատեղայնացված էլեկտրոնային 

ամպի փոխազդեցության: p, 𝜋-զուգորդման շնորհիվ բենզոլային օղակն ակտիվանում է, 

իսկ օրթո- և պարա-դիրքերում ձևավորվում է էլեկտրոնային խտության 

հարաբերական ավելցուկ: Դա հանգեցնում է նրան, որ N,N-դիմեթիլանիլինը 

հեշտությամբ մտնում է ազոզուգակցման ռեակցիայի մեջ, որը բնորոշ է էլեկտրոնային 

խտությամբ «հարուստ» արոմատիկ միացություններին. 

N2 N(CH3)2 NN N(CH3)2

 
բենզոլդիազոնիում կատիոն   N,N-դիմեթիլանիլին                  ազոներկ 

     Եթե N,N-դիմեթիլանիլինի մոլեկուլում բենզոլային օղակի երկու օրթո-

դիրքերում էլ ներառված լինեն մեթիլ խմբեր, ապա վերանում է մոլեկուլի՝ 

ազոզուգակցման ռեակցիային մասնակցելու ունակությունը: Այդպիսի 

ռեակցիոնունակության փոփոխության պատճառը տարածական էֆեկտն է: Օղակի 

օրթո-դիրքերում առկա մեթիլ խմբերը չեն կարող խոչընդոտել պարա-դիրքում 

դիազոնիում կատիոնների հարձակմանը: Բայց քանի որ մեթիլ խմբերը զբաղեցնում են 

տարածության որոշակի ծավալ, այդ պատճառով նրանք հնարավորություն չեն տալիս 

դիմեթիլամինային խմբին մնալու բենզոլային օղակի հարթության մեջ: Արդյունքում p-

ԱՕ ազոտի ատոմի չբաշխված էլեկտրոնային զույգի հետ կորցնում է օղակի p-

օրբիտալների հանդեպ զուգահեռությունը և համապատասխանաբար չի 

վերածածկվում նրանց հետ: Դիմեթիլամինային խմբի էլեկտրոնադոնորային էֆեկտը չի 

դրսևորվում, և դրա հետևանքով բենզոլային օղակը չի ակտիվանում: Այդ դեպքում 

առկա է զուգորդմանը տարածականորեն խոչընդոտելու երևույթը. 
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Քանի որ տեղակալիչներն ունեն իրական ֆիզիկական ծավալային չափսեր, 

ուստի տարածական էֆեկտները հաճախ առաջանում են խոչընդոտների ձևով, որոնք 

չեն թողնում ռեագիրվող մասնիկները մոտենան միմյանց: Այդ դեպքում մոլեկուլի որևէ 

տեղամասի ռեակցունակությունը որոշվում է ոչ այնքան էլեկտրոնային խտության 

բաշխվածության բնույթով, այլ պարզապես մոլեկուլի առանձին խմբերի կամ 

մասնիկների չափսերով, օրինակ՝ բիմոլեկուլային նուկլեաֆիլ տեղակալման 

ռեակցիաներում:  

Տարածական գործոնները կարևոր դեր են կատարում օրգանական 

միացությունների կենսաբանական ազդեցության դրսևորման և կենդանի 

համակարգերում ռեակցիաների ընթանալու մեջ: Ներկայացնենք ընդամենը մի քանի 

օրինակ: Այսպես՝ ամինաակրիդինի կատիոնային ածանցյալների քիմիաթերապևտիկ 

հատկություններն ուսումնասիրելիս պարզվել է, որ հակաբակտերիալ ակտիվությունը 

կախված է արոմատիկ հետերոցիկլիկ մոլեկուլի հարթ մասի մակերեսից: 9-

ամինաակրիդինի (I) կատիոնի համար այն կազմում է 0,38նմ2: Հարթ մակերևույթ 

ունեցող 4-ամինախինոլինի (II) և 4-ամինապիրիդինի (III) կատիոնները ունեն 0,28 և 

0,17 նմ2 մակերեսներ՝ և հակաբակտերիալ ակտիվությամբ օժտված չեն: 9-

ամինաակրիդին կատիոնի բենզոլային օղակներից մեկի հիդրման արդյունքում 

ցիկլոհեքսանային օղակը դառնում է ոչ հարթ և չնայած սկզբնական մոլեկուլի հետ 

կառուցվածքային համապատասխանությանը 9-ամինո-1,2,3,4-տետրահիդրոակրիդին 

կատիոնը (IV) լիովին կորցնում է ակտիվությունը. 

N

NH2

H                    

N

NH2

H                          

N

NH2

H                           

N

NH2

H                        
                   (I)                              (II)                                (III)                                    (IV) 

Նման օրինակ կարող է լինել ֆենամինը, որը ԿՆՀ-ի ուժեղ խթանիչ է: Եթե ֆենամինի 

մոլեկուլում հարթ բենզոլային օղակը փոխարինենք ցիկլոհեքսենային կամ 

ցիկլոհեքսանային օղակով, ապա դեղաբանական ազդեցությունը զգալիորեն կթուլանա: 

Հավանաբար ընկալիչների մակերևույթը, որոնց հետ ֆենամինը փոխազդեցության մեջ է 

մտնում, նույնպես ունի հարթ կառուցվածք: Ընդհանուր առմամբ կենսաբանական 

ազդեցության դրսևորման համար անհրաժեշտ է դեղանյութի հետ կապված 

համապատասխան ընկալիչի եռաչափ կառուցվածքի որոշակի կողմնորոշում: Այսպես՝ 

օրնիդի հիպոտենզիվ ազդեցությունը շարունակում է մնալ բենզոլային օղակում բրոմի 

ատոմը քլորով, յոդով, մեթիլ կամ նիտրոխմբով փոխարինելիս, բայց վերանում է, եթե բրոմի 

ատոմը փոխարինվում է ջրածնի ատոմով: Հետևաբար հիպոտենզիվ ազդեցության 

դրսևորման համար անհրաժեշտ է օրթո-տեղակալիչների որոշակի ծավալների 

պահպանություն:  
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                                ֆենամին                                               օրնիդ 

Թիրօքսինի և տրիյոդոթիրոնինի բենզոլային օղակում 3 և 5 դիրքերում յոդի երկու 

ատոմների առկայությունը հանգեցնում է նրան, որ տարածական դժվարությունների 

շնորհիվ բենզոլային օղակները տեղակայվում են փոխուղղահայաց հարթություններում: 

Ապացուցված է, որ հենց այդպիսի դիրքերի առկայությունն է հանդիսանում նրանց 

թիրեոիդային  հատկության դրսևորման անհրաժեշտ պայմանը: 

 

H2N I

O

I

OH

R

I

OHO

                                  

NH

CH3

CH3

C

O H2
C N(C2H5)2

 
տրիյոդոթիրոնին (R=H)                                   լիդոկային 

      թիրօքսին (R=I)    

 

Տարածական գործոնների դերը պետք է հաշվի առնել նաև դեղանյութերի 

կենսատրանսֆորմացիայի ուղիների կանխատեսման մեջ: Օրինակ՝ տեղային 

անզգայացնող միջոց լիդոկաինի սինթեզի ժամանակ հիդրոլիզից նրան պաշտպանելու 

համար բենզոլային օղակի օրթո-դիրքում ներմուծվում են երկու մեթիլ խմբեր: Այդ խմբերը 

տարածական դժվարություն են ստեղծում ամիդային կապի հիդրոլիզի ռեակցիայի 

ընթանալու համար (հիդրոլիզը քսենոբիոտիկների կենսատրանսֆորմացիայի լայն 

տարածված ռեակցիաներից մեկն է): Իրոք, լիդոկաինը ավելի երկարատև ազդեցությամբ 

օժտված դեղամիջոց է համեմատած նման կառուցվածքով միացությունների համեմատ, 

որոնցում առկա չեն հիդրոլիզի ռեակցիայի տարածական խոչընդոտներ:  

Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքով պայմանավորված հետ կապված 

խնդիրները պարզաբանելու համար արդյունավետ է օգտվել մոլեկուլային մոդելներից: 

Ներկայումս հայտնվել են մոլեկուլի եռաչափ պատկերի կառուցման բազմապիսի 

համակարգչային ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գործողություններ 

կատարելու մոդելների հետ տարբեր պրոյեկցիաներում: 

 

Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ո՞րն է դաշտի էֆեկտի էությունը. Բացատրե՛ք օրինակով: 

2. Ո՞ր համակարգերն են համարվում զուգորդված: Գրե՛ք բաց և փակ շղթայով զուգորդված 

համակարգերի օրինակներ:   

3. Ո՞րն է կոչվում ինդուկտիվ էֆեկտ, ներկայացրե՛ք օրինակներ: 

4. Ներկայացրե՛ք ֆունկցիոնալ խմբերի օրինակներ, որոնք կարող են դրսևորել և՛ 

ինդուկտիվ, և՛ մեզոմեր էֆեկտներ: 

5. Տարբեր ածխաջրածնային տեղակալիչներ պարունակող բենզոլային օղակն առկա է 

մեծաթիվ դեղանյութերի բաղադրություններում: Այդպիսի նյութերի փոխարկումն 
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օրգանիզմում իրականանում է առաջին հերթին կողմնային ածխաջրածնային տե-

ղակալիչների օքսիդացման ճանապարհով: Բացատրե՛ք տոլուոլում օղակի համեմա-

տաբար բարձր կայունությունն օքսիդացման նկատմամբ:  

☺Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

 

1. Անիլինի մոլեկուլում ամինային խումբը ո՞ր էլեկտրոնային էֆեկտներն է ցուցաբերում. 

ա) + I  

բ) + I, + М 

գ) – I, + М 

դ) – I, – М 

2. Էթիլամինի մոլեկուլում ամինային խումբը ո՞ր էլեկտրոնային էֆեկտներն է ցուցաբերում. 

ա) + I  

բ) + I, + М  

գ) – I, + М  

դ) – I. 

3. Ալդեհիդային խումբը բենզալդեհիդում  ի՞նչ էլեկտրոնային էֆեկտներ է ցուցաբերում.  

ա) – I, – М 

բ) + I, + М 

գ) – I, + М 

դ) – I. 

4. Ալդեհիդային խումբը պրոպանալում ի՞նչ էլեկտրոնային էֆեկտներ է ցուցաբերում. 

ա) – I, – М 

բ) + I, + М 

գ) – I, + М 

դ) – I. 

5. Հետևյալ տեղակալիչներից որո՞նք են բենզոլային օղակում ցուցաբերում դրական 

ինդուկտիվ էֆեկտ. 

ա) –СООН 

բ) –СН3 

գ) –ОН 

դ) –Вr. 

6. Ո՞ր զույգ ներառված խմբերն են օժտված միայն բացասական ինդուկտիվ էֆեկտով.  

ա) Na, NH2 

բ) C3H7, Li 

գ) CH3, OH 

դ) COOH, HaI 

7. Հետևյալ միացություններից որի՞ ռեակցունակությունն է առավել մեծ. 

ա) մեթանալ 
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բ) էթանալ  

գ) ացետոն 

դ) պրոպանալ 

8. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ինդուկտիվ էֆեկտի վերաբերյալ. 

ա) տեղակալիչների էլեկտրոնային ազդեցության փոխանցումն է π-կապի շղթայում  

բ) տարրերի կողմից հեշտությամբ էլեկտրոն տրամադրելու գործընթացն է  

գ) տեղակալիչների էլեկտրոնային ազդեցության փոխանցումն է σ-կապի շղթայում  

դ) մոլեկուլում բևեռացված σ-կապի հարևան ատոմների լիցքերի վերացումն է 

9. Ո՞ր խումբն օժտված չէ  բացասական ինդուկտիվ էֆեկտով.  

ա) NH2 

բ) HaI  

գ) CH3 

դ) COOH  
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4. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

4.1. Օրգանական ռեակցիաների և ազդանյութերի տեսակները 
Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում տեղի է ունենում հին կապերի խզում և նոր 

կապերի առաջացում`  նյութերի ատոմների էլետկրոնային խտության վերաբաշխումով:  

Ատոմը կամ ատոմների խումբը, որը մասնակցում է կապերի խզմանը կամ գոյացմանը, 

կոչվում է ռեակցիոն կենտրոն: Միացության այս կամ այն քիմիական ռեակցիայի մեջ 

մտնելու և այս կամ այն արագությամբ փոխազդելու ունակությունը ծառայում է որպես նրա 

ռեակցունակության բնութագիր:   

Միացության ռեակցունակությունը պետք է միշտ դիտարկվի միայն նրա հետ 

փոխազդող նյութի համեմատությամբ: Հարմարության համար ռեագիրվող նյութերից մեկն 

անվանվում է սուբստրատ, իսկ նրա վրա ազդող միացությունը՝ հարձակվող ազդանյութ:  

Օրգանական քիմիայում սուբստրատ անվանում են այն միացությանը, որի մոլեկուլը նոր 
կապի ստեղծման համար տրամադրում է ածխածնի ատոմը:  

Օրգանական ռեակցիաները շատ են և դրանք բավականին տարբեր են: Դրանով 

պայմանավորված ռեակցիաները համակարգելու անհրաժեշտություն է առաջացել որը 

հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ ռեակցիաներ համապատասխանեցնելու ոչ մեծ 

թվով տեսակների:  

Օրգանական ռեակցիաները դասակարգելու համար կիրառում են հետևյալ 

հատկանիշները՝ 

 փոխազդող նյութերում կապերի փոփոխության բնույթը, 

 ռեակցիայի ուղղությունը, 

 ռեակցիայի արագությունը որոշող փուլին մասնակցող մոլեկուլների թիվը: 

4.2. Քիմիական կապի փոփոխության բնույթը սուբստրատում և ազդանյութում  

Ըստ այս դասակարգման՝ ռեակցիաները լինում են ռադիկալային, իոնային և 

համաձայնեցված:   

Ռադիկալային ռեակցիաներ: Կովալենտային կապի հոմոլիտիկ ճեղքման 

ժամանակ առաջանում են ռադիկալներ, որոնք ունեն մեկական չզույգված էլեկտրոն՝ 

 

 

                                           կապի հոմոլիտիկ ճեղքում     ազատ ռադիկալներ 

Ազատ ռադիկալը չզույգված վալենտային էլեկտրոնով ատոմ կամ ատոմների խումբ 

է: Ռադիկալային ազդանյութերի օրինակներ են հալոգենների տոմները 𝐵𝑟 ∙, 𝐶𝑙∙, հիդրօքսիլ 

𝐻𝑂∙,  հիդրոպերօքսիլ 𝐻𝑂𝑂∙, ալկիլպերօքսիլ 𝑅𝑂𝑂∙ և ալկիլ 𝑅∙ ռադիկալները: Չզույգված 

էլեկտրոնի առկայությամբ է պայմանավորված ռադիկալների փոքր կայունությունը և մեծ 

ռեակցունակությունը: Ռադիկալային մասնիկների բարձր ռեակցունակությունը 

բացատրվում է իրենց ձգտումով՝ լրացնել արտաքին էլեկտրոնային մակարդակը մինչև 

կայուն օկտետ: Սակայն գոյություն ունեն նաև համեմատաբար կայուն ազատ ռադիկալներ, 

որոնցում չզույգված էլեկտրոնը ապատեղայնացված է զուգորդված բազմակի կապերի 

համակարգով, օրինակ՝ եռֆենիլմեթիլ`(𝐶6𝐻5)3𝐶 ∙, բենզիլ`𝐶6𝐻5𝐶𝐻2
∙և ալիլ`𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2

∙ 
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ռադիկալները: Ռադիկալային ռեակցիայի օրինակ է ալկանների քլորացումը լույսի 

ճառագայթների ազդեցությամբ․ CI : CI  2CI•, CI•+ H : CH3  HCI + •CH3 ---  

Իոնային ռեակցիաներ: Կովալենտային կապի հետերոլիտիկ ճեղքումից առաջանում են 

իոններ՝ էլեկտրաֆիլ և նուկլեաֆիլ մասնիկներ: Էլեկտրոնային զույգն անցնում է կապն 

առաջացնող ատոմներից մեկին՝   A : B A+ + B¯   կամ  E : Y           E+ + Y¯ 

Էլեկտրաֆիլ ազդանյութերը մասնիկներ են, որոնք առաջացնում են նոր 

կովալենտային կապեր այն մասնիկի էլեկտրոնային զույգի շնորհիվ, որի հետ այն 

առաջացնում է այդ կապը (նշանակվում են E կամ E+): 

Նուկլեաֆիլ ազդանյութերը մասնիկներ են, որոնք առաջացնում են նոր կովալենտային 

կապեր՝ դրա համար տրամադրելով էլեկտրոնային զույգ (նշանակվում են :Y կամ Y¯): 

Որոշ էլեկտրաֆիլ և նուկլեաֆիլ ազդանյութեր ներկայացված են ստորև. 

Էլեկտրաֆիլ ազդանյութեր  

 դրական լիցքավորված իոններ՝   

H+           CI+    Br+           NO 

2            NO+              

պրոտոն   հալոգեն  նիտրոնիում նիտրոզիլ   կարբկատիոն   ացիլ        դիազո 

 էլեկտրանադեֆիցիտ կենտրոն ունեցող չեզոք մոլեկուլներ՝ 

SO3, BCI3, SbCI5, FeBr3, AICI3 (Լյուիսի թթուներ) 

Նուկլեաֆիլ ազդանյութեր 

 բացասական լիցքավորված իոններ՝ 

 

հիդրիդ  հալոգենիդ     հիդրօքսիդ       ալկօքսի       ցիանիդ      թիոլատ  ալկիլթիոլատ  կարբանիոն 

 չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգ ունեցող չեզոք մոլեկուլներ՝ 

H2O           ROH           RSH           NH3               RNH2, R2NH, R3N 

                          ջուր          սպիրտ        թիոլ          ամոնիակ                  ամիններ 

 𝝅-էլեկտրոնի դոնորներ՝ 

 
Էլեկտրաֆիլ և նուկլեաֆիլ մասնիկները կարող են մասնակցել ռեակցիաներին նաև 

որպես միջանկյալ մասնիկներ՝ իոնային միջանկյալներ: 

 Համաձայնեցված (սինխրոնային) ռեակցիաներ: Այս ռեակցիաներում հին 

կապերի խզումը և նորերի առաջացումը կատարվում է միաժամանակ առանց 

ռադիկալային կամ իոնային մասնիկների: Այս ռեակցիաներն ընթանում են ցիկլիկ 

անցումային վիճակի վրայով և կոչվում են պերիցիկլիկ: 
 

 

4.3. Օրգանական ռեակցիայի ուղղությունը 
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Պրոցեսի ուղղությամբ պայմնավորված՝ օրգանական ռեակցիաները բաժանվում են 

մի քանի հիմնական տեսակների: 

Տեղակալման ռեակցիաներ: Նշանակվում են S նշանով (անգլ. substitution բառից): 

Տեղակալումը, հարձակվող մոլեկուլի բնույթից կախված, կարող է լինել ռադիկալային, 

էլեկտրաֆիլ կամ նուկլեաֆիլ՝ 

Ռադիկալային տեղակալում SR 

 

 

Էլեկտրաֆիլ տեղակալում SE 

 
Նուկլեաֆիլ  տեղակալում SN 

 

 

Սուբստրատի տեղակալվող X մասը կոչվում է հեռացող խումբ: Խումբը, որը 

հեռանում է առանց էլեկտրոնային զույգի, կոչվում է էլեկտրոֆուգ, էլեկտրոնային զույգով 

հեռացողը՝ նուկլեոֆուգ: Ռադիկալային տեղակալման դեպքում հեռացող ազատ ռադիկալը 

միանգամից մտնում է հետագա ռեակցիայի մեջ: 

Միացման ռեակցիաներ: Այս ռեակցիաները նշանակվում են A տառով (անգլ. 

addition): Բազմակի կապերին միանալը կարող է ընթանալ երեք հնարավոր 

մեխանիզմներով (C=C կապի օրինակով)՝                                 

Ռադիկալային միացում AR 

 

                  

Էլեկտրոֆիլ միացում AE 

 
Նուկլեոֆիլ միացում AN 

 
Ճեղքման ռեակցիաներ (էլիմինացում): Նրանք նշանակվում են E տառով (անգլ. 

elimination): Սովորաբար այս ռեակցիաներն իրականացվում են որպես 𝛽- էլիմինացում, 

երբ պոկվող խմբերը հեռանում են ածխածնի հարևան ատոմներից՝ 

 

 

 

X և Y խմբերը կարող են հեռանալ հաջորդաբար կամ միաժամանակ, կարող են միանալ 

կամ չմիանալ:  

Վերախմբավորումներ: Վերախմբավորման պրոցեսում տեղի է ունենում մի ատոմից 

մյուսին ատոմների կամ խմբերի անցում (միգրացիա): Վերախմբավորումների առավել 

տարածված տեսակը 1,2-վերախմբավորումներն են (1,2-տեղաշարժեր): Այդ դեպքում 

միգրացիա կատարող խումբն անցնում է հարևան ատոմին: Այդ միգրացիա կատարող 

խումբը կարող է անցնել կենտ կամ զույգ էլեկտրոնով՝ 
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Ռադիկալային վերախմբավորում 
 

 

          Նուկլեաֆիլ վերախմբավորում 

 

 

 

Պերիցիկլիկ ռեակցիաներ: Փոխազդող մոլեկուլների ծայրերում կապերի 

առաջացումը տեղի է ունենում ցիկլային անցումային վիճակի վրայով 𝜋-կապերի 

միաժամանակյա վերաբաշխման հետ համաձայնեցված:  

Պերիցիկլիկ ռեակցիաներին են պատկանում ցիկլոմիացումը, էլեկտրացիկլիկ 

ռեակցիաները, սիգմատրոպ վերախմբավորումները, ֆունկցիոնալ խմբի տեղաշարժման 

ռեակցիաները: 

Ցիկլոմիացման պրոցեսում երկու չհագեցած մոլեկուլները միանում են՝ 

առաջացնելով ցիկլիկ ադդուկտ կապերի բազմակիություն՝ ընդհանուր փոքրացումով և 

վերաբաշխումով՝ 

 

 

 

Ցիկլոմիացմանը հակառակ ռեակցիան կոչվում է ցիկլոճեղքում:  

Էլեկտրոցիկլիկ ռեակցիաներում ցիկլացումը ներառում է զուգորդված գծային 𝜋-

էլեկտրոնային համակարգի ծայրերի միջև 𝜎-կապի առաջացումը՝ 

 
Սիգմատրոպ վերախմբավորումները ներառում են ելային մոլեկուլում 𝜎-կապի 

խզում և նոր 𝜎-կապի առաջացում նախկինում չկապված ատոմների միջև՝ 

 

 

 

 

 

 Ֆունկցիոնալ խմբի տեղաշարժման ռեակցիաներում կատարվում է միջանկյալ 

առաջացած օղակի կապերի միաժամանակյա փոխանակում: Գնացող խմբերը ձևավորում 

են ածխածին-ածխածին կապով նոր մոլեկուլ, իսկ ելային սուբստրատում կապի 

բազմակիությունը մեծանում է:  

 

 

 

 

4.4. Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ  
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Այս ռեակցիաների ընթացքում փոխվում է ածխածնի ատոմի օքսիդացման 

աստիճանը, որը հանդես է գալիս ռեակցիոն կենտրոնի դերում: Օքսիդացման պրոցեսը 

ներառում է օրգանական սուբստրատից դեպի ռեագենտ-օքսիդիչ էլեկտրոնների անցում, 

իսկ վերականգնման պրոցեսը՝ ազդանյութի էլեկտրոնների փոխանցում օրգանական 

սուբստրատին:  

Օրգանական ռեակցիաների օքսիդա-վերականգնման բնութագիրը ոչ այնքան 

բացահայտ է երևում, որքան անօրգանականների դեպքում է: Որոշ ռեակցիաներում 

կատարվում է էլեկտրոնների ուղիղ անցում, մինչդեռ մյուսների մեխանիզմը չի ներառում 

էլեկտրոնների անմիջական անցման փուլերը: Այդպիսի ռեակցիաների դասակարգման մեջ 

հաշվի է առնվում ռեակցիոն կենտրոն հանդիսացող ածխածնի ատոմի օքսիդացման 

աստիճանի փոփոխությունը: 

Օրգանական միացույթունների օքսիդացումը ածխածնի ատոմի և ջրածնից ավելի 

էլեկտրաբացասական հետերոատոմի հետ նոր կապի կամ բազմակի կապի առաջացումով 

ջրածնի հեռացման գործընթացն է: Վերականգնումը ջրածնի միացումն է՝ օքսիդացման 

հակառակ գործընթացը: 

Օքսիդա-վերականգնման շարքը ցույց է տրված մեթանի՝ մինչև ածխածնի 

երկօքսիդի հաջորդական օքսիդացման օրինակով՝ 

 
              մեթան                մեթանոլ                ֆորմալդեհիդ             մրջնաթթու         ածխածնի (IV) օքսիդ                                                                                                                                                            

Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներից շատերը պատկանում են վերևում 

թվարկած չորս ռեակցիաների դասին: Չնայած կան և ռեակցիաներ, որոնց մեխանիզմները 

տարբերվում են նշվածներից: 

Գոյություն ունեն մի մոլեկուլից մյուսին էլեկտրոնների փոխանցման տարբեր 

մեթոդներ. 

 էլեկտրոնի ուղիղ անցում, երբ էլեկտրոնի աղբյուր է մետաղը կամ մետաղի իոնը (օրինակ՝ 

Fe2+⟶Fe3+): Այդ մեթոդին է վերաբերվում ազատ ռադիկալների օքսիդացումը մինչև 

դրական իոն կամ ռադիկալների վերականգնումը մինչև բացասական իոն, ինչպես նաև 

էլեկտրոլիտիկ վերականգնման կամ օքսիդացման ռեակցիաները, 

 հիդրիդային փոխանցում, երբ էլեկտրոնի անցումը կատարվում է սուբստրատից կամ 

դեպի սուբստրատը հիդրիդ-իոնի H− փոխանցման ճանապարհով: Այդպիսի ռեակցիայի 

օրինակ է լիթիումի ալյումոհիդրիդով կամ նատրիումի բրոմհիդրիդով կետոնների և 

ալդեհիդների վերականգնումը, 

 ջրածնի ատոմի փոխանցումը, որը R-H կապի ազատ ռադիկալային ճեղքում է և H∙ 

ռադիկալի անցում,  

 օրգանական սուբստրատի անմիջական փոխազդեցություն թթվածնի հետ, որը 

հանգեցնում է թթվածնի հետ կովալենտային կապով կապված արգասիքի ստացման, 

օրինակ՝ ալիֆատիկ միացությունների հիդրօքսիլացումը՝ օրգանիզմում դեղամիջոցների 

կենսատրանսֆորմացիայի ճանապարհներից մեկը՝ 
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Օքսիդացման կամ վերականգնման կոնկրետ ռեակցիայի մեխանիզմը կարող է 

զգալիորեն փոխվել պայմանավորված օքսիդիչի կամ վերականգնիչի բնույթով: 

Թթվահիմնային փոխազդեցություն: Դրանցից են լայնորեն տարածված իոնային 

դիսոցման դարձելի ռեակցիաները՝ 

 

                                              թթու               հիմք     զուգորդված  զուգորդված 

                                                                                            հիմք             թթու 

Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Օրգանական քիմիայում ո՞րն է անվանվում ռեակցիոն կենտրոն: 

2. Ո՞ր միացությանն են անվանում սուբստրատ: 

3. Որո՞նք են օրգանական ռեակցիաների դասակարգման համար կիրառվող 

հատկանիշները: 

4. Ինչպե՞ս են անվանվում ռեակցիաները՝ ըստ փոխազդող նյութերում կապերի 

փոփոխության բնույթի: Բերե՛ք օրինակներ:  

5. Ինչպե՞ս են անվանվում ռեակցիաները՝ ըստ ռեակցիայի ընթանալու ուղղության: Բերե՛ք 

օրինակներ:  

6. Ալկանների քլորացումը լույսի ազդեցությամբ ի՞նչ մեխանիզմով է ընթանում: 

7. Էթանի քլորացման ռեակցիայի հավասարումն է.  

  
Որոշե՛ք 

ա) Քլորի ծավալը (ն.պ.), որն անհրաժեշտ է 60 գ էթանը քլորացնելու համար: 

բ) Քլորէթանի զանգվածը, որն առաջանում է 33,6 լ (ն.պ.) էթանից: 

գ) Էթանի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է 516 գ քլորէթան ստանալու համար: 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Օրգանական քիմիայում միացությունն անվանվում է սուբստրատ, եթե նրա մոլեկուլը նոր 

կապի համար տրամադրում է ո՞ր տարրի ատոմը. 

ա) թթվածնի  բ) ազոտի  գ) ածխածնի  ա) ջրածնի 

2. Օրգանական ռեակցիաների դասակարգման համար ո՞ր հատկանիշներն են կիրառում. 

1. փոխազդող նյութերում կապերի փոփոխության բնույթը 

2. ռեակցիայի ուղղությունը 

3. փոխազդող նյութերի գույնը 

4. փորձ կատարողի տրամադրությունը 

ա) 1.2.3. բ) 1.2.  գ) 3.4.  դ) 2.3.4. 

3.  Ո՞ր ազդանյութերն են առաջանում կովալենտային կապի հոմոլիտիկ ճեղքումից. 

ա) իոնային 

բ) էլեկտրաֆիլ 
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գ) նուկլեաֆիլ 

դ) ռադիկալային 

4.  Ինչպե՞ս են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք ընթանում են  առանց ռադիկալային կամ 

իոնային մասնիկների առաջացման. 

ա) իոնային 

բ) միացման 

գ) սինխրոն 

դ) տեղակալման 

5. Ո՞ր  ռեակցիաներն ունեն  SR նշանը. 

ա) ռադիկալային տեղակալման 

բ) ռադիկալային միացման 

գ) էլեկտրաֆիլ տեղակալման 

դ) նուկլեաֆիլ տեղակալման 

6.  Ո՞րոնք են առավել տարածված վերախմբավորման ռեակցիաները. 

ա) 1,2 - բ) 1,3 -  գ) 1,4 -  դ) 2,3 – 

7. Ռեակցիաների ո՞ր դասին է պատկանում բենզոլից բրոմբենզոլի ստացումը՝ երկաթի(III) 

քլորիդի ներկայությամբ.  

ա) ռադիկալային տեղակալման 

բ) ռադիկալային միացման 

գ) էլեկտրաֆիլ տեղակալման 

դ) նուկլեաֆիլ տեղակալման 

8. Ռեակցիաների ո՞ր դասին է պատկանում էթիլենից դիբրոմէթանի ստացման ռեակցիան. 

ա) ռադիկալային տեղակալման 

բ) ռադիկալային միացման 

գ) էլեկտրաֆիլ միացման 

դ) նուկլեաֆիլ տեղակալման 

9. Տոլուոլը լույսի ազդեցությամբ քլորացնելիս ստացվում է բենզիլքլորիդ: Ո՞ր դասին է 

պատկանում  այդ ռեակցիան. 

ա) ռադիկալային տեղակալման 

բ) ռադիկալային միացման 

գ) էլեկտրաֆիլ միացման 

դ) նուկլեաֆիլ տեղակալման 

10. Pt կատալիզատորի ներկայությամբ բենզոլի և ջրածնի փոխազդեցությունն ի՞նչ 

մեխանիզմով է ընթանում. 

ա) ռադիկալային տեղակալման 

բ) ռադիկալային միացման 

գ) էլեկտրաֆիլ միացման 

դ) նուկլեաֆիլ տեղակալման 
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5. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

Օրգանական միացությունների համար, բացի կառուցվածքային իզոմերիայից 

հնարավոր է նաև տարածական իզոմերիա կամ ստերեոիզոմերիա: 

Ստերեոիզոմերները նույնանման կառուցվածքով միացություններ են, որոնք 

միմյանցից տարբերվում են միայն տարածության մեջ ատոմների և ատոմական խմբերի 

դասավորությամբ:  

 

Ստերեոիզոմերները, ըստ իրենց համեմատական կայունության բաժանվում են 

կոնֆիգուրացիոն և կոնֆորմացիոն իզոմերների: 

Կոնֆիգուրացիոն ստերեոիզոմերները բնութագրվում են նրանով, որ կայուն են և 

կարող են գոյություն ունենալ որպես միմյանցից անկախ միացություններ՝ իրենց որոշակի 

ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով:  

Մոլեկուլի կոնֆիգուրացիան փոխելու համար միշտ անհրաժեշտ է խզել 

մոլեկուլում առկա կապերը: Օրինակ` մեկ իզոմերից մյուսին անցնելիս անհրաժեշտ է մեկ 

կապի խզում: Կոնֆիգուրացիոն իզոմերները տարբեր նյութեր են:  

Կոնֆորմացիոն ստերեոիզոմերները կամ ուղղակի կոնֆորմացիաները այն 

իզոմերներն են, որոնց միջև տարբերությունն արտահայտվում է պարզ կապի շուրջը 

մոլեկուլի առանձին հատվածի պտույտով: 

Կոնֆորմացիոն ստերեոիզոմերները հազվադեպ են անջատվում ինքնուրույն ձևով 

և հայտնաբերվում են ֆիզիկո-քիմիական եղանակներով: 

Փոխել մոլեկուլի կոնֆորմացիան նշանակում է մոլեկուլի որևէ հատված պտտել 

պարզ կապի շուրջը կապերի առանցքի ուղղությամբ` առանց  որևէ կապ խզելու: 

Մոլեկուլի կոնֆորմացիաները հնարավոր է հեշտությամբ փոփոխել, որի 

արդյունքում մոլեկուլը չի փոխվի: 
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5.1.Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքի պատկերման ձևերը 

Մոլեկուլի տարածական կառուցվածքը հարթության վրա պատկերելու համար 

կիրառում են տարբեր ստերեոքիմիական և պրոյեկցիոն բանաձևեր:  

1.Գնդաձողային մոդելներ: Այս մոդելները հավաքում են գունավոր գնդերից, որոնք 

մոլեկուլի կազմում առկա ատոմներն են: Գնդերը միացնում են ձողերով, որոնք 

խորհրդանշում են քիմիական կապը (նկ. 4.1.   

       
Նկ. 4.1. Էթանոլի (ա) և ացետոնի (բ) գնդաձողային մոդելները 

2. Կիսագնդային մոդելներ : Այս մոդելները, որը կոչվում է նաև Ստյուարտ–Բրիգլեբի մոդել, 

հավաքում են կտրված հատվածով գնդերից (նկ.4.2). 

                             
         Նկ. 4.2. Էթանոլի (ա) և ացետոնի (բ) կիսագնդային մոդելները 

 

3.Դրեյդինգի մոդելներ: Այս մոդելները բավականին ճիշտ են ցույց տալիս մոլեկուլում 

ատոմների միջև կապի երկարությունը և վալենտային անկյունները. 

   
Նկ. 4.3. Էթանոլի (ա) և ացետոնի (բ) Դրեյդինգի մոդելները 

4. Ստերեոքիմիական բանաձևեր: Այս բանաձևերը կիրառում են այն մոլեկուլների դեպքում, 

որտեղ ածխածնի ատոմը sp2 կամ   sp3 հիբրիդային վիճակում է:   
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C- ատոմը և նրա երկու կապերը դասավորված են հարթության վրա գծիկով, դեպի 

դիտողն ուղղված կապը՝ հոծ գծով, իսկ հարթության հետևում գտնվողը՝ կետերով: 

5. Հեռանկարային բանաձևեր:  Մոլեկուլի երկու ածխածնով կառույցահատվածը 

պատկերելու համար օգտագործվում է իշոտնուկի նման բանաձև, որը ոչ համաչափ 

երկար կենտրոնական կապով հեռանկարային մոլեկուլային մոդել է: Ստորև 

ներկայացված են  բութանաթթվի և 2-ամինաէթանոլի հեռանկարային բանաձևերը. 

 
5. Նյումենի պրոյեկցիոն բանաձևեր.   

Դեպի դիտողն ուղղված ածխածնի ատոմն արտահայտվում է կետով, իսկ օղակը 

հեռացված ածխածնի ատոմն է: Ներկայացված է  ա) էթանի, բ)1-բրոմպրոպանի և բութանի 

կոնֆորմացիաներն ըստ Նյումենի պրոյեկցիոն բանաձևերի. 

 

 

 
7. Ֆիշերի պրոյեկցիոն բանաձևեր: Այս բանաձևերի օգնությամբ պատկերում են այն 

մոլեկուլները, որոնք ունեն ասիմետրիկ C-ի ատոմ: Կառուցվածքային բանաձևերում այդ 

ատոմները նշում են աստղանիշով: Օրինակ՝ կաթնաթթուն. 
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Ածխածնային շղթան պատկերում են այնպես, որ վերևում լինի ավագ խումբը, իսկ 

հորիզոնական դիրքում՝ ջրածնի ատոմը և ֆունկցիոնալ խումբը (OH, NH2 և այլն): Նույն 

ձևով են պատկերում նաև մեկից ավելի ասիմետրիկ C-ի ատոմ ունեցող պրոյեկցիոն 

բանաձևերը, օրինակ՝ գինեթթուն: 

5.2. Կոնֆիգուրացիոն ստերեոիզոմերներ: Քիրալություն 

Մեզ շրջապատող առարկաները՝ ըստ նրանցում առկա կամ բացակա սիմետրիայի 

տարրերի կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ քիրալ և աքիրալ: 

Օրգանական մոլեկուլները կարելի է դիտել որպես երկրաչափական մարմին և 

նրանց նկատմամբ կիրառել սիմետրիա հասկացությունը: Սիմետրիայի գլխավոր տարրերն 

են առանցքը, կենտրոնը և հարթությունը: 

Եթե մոլեկուլը պտտվում է իր առանցքի շուրջը 360o/n և համատեղում է իր 

սկզբնական կառուցվածքի հետ n անգամ, ապա այդպիսի առանցքը կոչվում է n-րդ կարգի 

սիմետրիայի առանցք: Յուրաքանչյուր մոլեկուլ ունի I կարգի սիմետրիայի առանցք (n =1), 

քանի որ  360o պտտվելիս նա համատեղում է իրեն հետ մեկ անգամ: Սակայան օրգանական 

մոլեկուլները կարող են ունենալ II և III կարգի սիմետրիայի առանցքներ: Օրինակ՝ 

քլորոֆորմը ունի 3-րդ կարգի սիմետրիայի առանցք:  C-H կապի շուրջը 1200 պտտելիս 

կատարվում է համընկնում սկզբնական կառուցվածքի հետ: 

 

Սիմետրիայի կենտրոնը կետ է, որից հավասար հեռավորության վրա նույն ուղղի 

վրա գտնվում են տվյալ մարմնի երկու հավասարարժեք կետեր:  

Սիմետրիայի հարթությունը երևակայական հարթություն է, որը բաժանում է 

մոլեկուլը երկու հավասար մասերի, որոնք միմյանց նկատմամբ հայելային պատկերներ են: 
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Սակայն գոյություն ունեն օրգանական մոլեկուլներ, որոնք չունեն սիմետրիայի 

հարթություն: Այդպիսի մոլեկուլներն անհամատեղելի են իրենց հայելային պատկերի հետ: 

Այդ հատկությունը կոչվում է քիրալություն, իսկ մոլեկուլը՝ քիրալ: 

Քիրալություն (հուն. Cheir-ձեռք) ցույց է տալիս, որ երկու առարկաներ միմյանց 

նկատմամբ այնպիսի հարաբերության մեջ են, ինչպես աջ և ձախ ձեռքերը, այսինքն՝ 

միմյանց հայելային պատկերներ են, բայց տարածության մեջ համատեղելիս չեն 

համընկնում: 

 
Քիրալությունը երկրաչափական հասկացություն է, այլ ոչ թե քիմիական: Քիրալ 

մարմինները բնութագրվում են նրանով, որ նրանցում բացակայում են սիմետրիայի 

հարթությունը և կենտրոնը, բայց կարող են ունենալ սիմետրիայի առանցք: 

Քիրալության անհրաժեշտ պայմանը – չորս տարբեր տեղակալիչներ պարունակող 

sp3 հիբրիդիզացված ածխածնի ատոմի առկայությունն է: 

 

 

Օրգանական միացությունների մեջ կարևոր նշանակություն ունեն այն 

միացությունները, որոնք պարունակում են քիրալային  C , կոչվում են նաև  ասիմետրիկ և 

նշանակում են C*:  

5.3. Ստերեոքիմիական անվանակարգ 

Պատմականորեն առաջինը Մ.Ա. Ռոզանովի (1906) կողմից առաջարկված 

քիրալային մոլեկուլի համար կոնֆիգուրացիայի նշանակման D և L համակարգն է: Այդ 

ժամանակաշրջանում տեխնիկապես հնարավոր չէր որոշել բացարձակ կոնֆիգուրացիան, 

և Ռոզանովը հեշտ գտավ այս խնդրի լուծումը: Նա պայմանականորեն որպես ստանդարտ 

ընդունեց գլիցերալդեհիդը՝ ձախ պտտող գլիցերալդեհիդը նշանակեց  L- ,իսկ  աջ պտտողը՝ 

D+:  
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                                                           D+                                                     L– 

Համաձայն այս կոնցեպցիայի՝ D շարքին են պատկանում D-գլիցերալդեհիդի նման 

միացությունները, որոնց ֆունկցիոնալ խմբերը Ֆիշերի պրոյեկցիայում դասավորված են 

ուղղահայաց գծի աջ կողմում, իսկ L շարքինը՝ ձախ կողմում: 

Օրինակ՝ կաթնաթթվի մոլեկուլում պարունակվում է մեկ ասիմետրիկ C-ի ատոմ: 

Կախված բակտերիայի տեսակից առաջանում է կա՛մ ռացեմիկ խառնուրդ, կա՛մ ձախ 

պտտող թթու (աջ պտտող կաթնաթթուն պարունակվում է կենդանիների մկաններում): 

 

Ստերեոիզոմերների L կամ D շարքին պատկանելը որոշվել է քիմիական 

ճանապարհով՝ հետազոտվող միացության՝ համապատասխան գլիցերալդեհիդի 

աստիճանական փոխարկմամբ կամ հակառակը: Պետք է նշել, որ բոլոր փոխարկումները 

պետք է ընթանան առանց քիրալային կենտրոնի կոնֆիգուրացիայի փոփոխման: Պտտման 

նշանը ուղիղ կապ չունի կոնֆիգուրացիայի հետ: Այսպես՝ D(-) կաթնաթթուն ստացվում է   

D(+) գլիցերալդեհիդից: 

 

Բացարձակ կոնֆիգուրացիան իրականացվել է D-գինեթթվի համար 

ռենտգենկառուցվածքային անալիզով 1951թ. Ի. Բեյվուտի կողմից: Ներկայումս 

ռենգենկառուցվածքային անալիզը հիմնական մեթոդներից մեկն է օրգանական 

մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը հաստատելու համար: Սակայն D և L 

համակարգը ունի սահմանափակ կիրառություն, հիմնականում կիրառվում է 

ածխաջրերում, ամինաթթուներում և նման միացություններում: 

Ներկայումս քիրալ մոլեկուլներում ասիմետրիկ ածխածնի ատոմի կոնֆիգուրացիան 

նշանակելու համար կիրառվում է  Ռ. Կաննի, Կ. Ինգոլդի և Վ.Պրելոգի կողմից 1951թ. 

առաջարկված R,S-համակարգը (լատիներենից rectus–աջ, sinister–ձախ): Նրա հիմքում 
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քիրալային կենտրոնը շրջապատող տեղակալիչների ավագության սկզբունքն է: 

Ավագության հերթականությունը հաստատելու համար ղեկավարվում են ստորև նշված 

կանոններից. 

● Տեղակալիչների ավագությունը որոշվում է քիրալային կենտրոնի հետ միացած տարրի 

կարգաթվի մեծությամբ: Ինչքան պարբերական համակարգում մեծ է տարրի 

կարգաթիվը, այնքան ավագ է տեղակալիչը: 

● Այն դեպքում, երբ տեղակալիչների ատոմական համարները նույնն են, ավագության 

հարցը որոշվում է «երկրորդ շերտի» տարրերի կարգաթվերով, այսինքն՝ այն տարրերի, 

որոնք անմիջապես միացած չեն քիրալային կենտրոնին: 

● Եթե երկրորդ շերտի ատոմը միացած է կրկնակի կապով, այդ ատոմների թիվը 

կրկնապատկվում է: 

 Երկու իզոտոպներից ավագ է այն իզոտոպը, որի զանգվածային թիվը մեծ է, օրինակ՝ 

դեյտերիումն ավագ է պրոտիումից: 

 Մոլեկուլի մոդելը դասավորում են այնպես, որ ամենափոքր տեղակալիչը (սովորաբար H-

ի ատոմը) դիտորդից բավականին հեռու լինի: 

    OH>C2H5>CH3>H 

 

Եթե մնացած երեք տեղակալիչների ավագությունը, որոնք դասավորված են 

դիտորդի նկատմամբ շրջված քառանիստի տեսքով, փոքրանում է ժամացույցի սլաքի 

ուղղությամբ, այդ կոնֆիգուրացիան կոչվում է R, տեղակալիչների ավագության 

փոքրացումը ժամացույցի սլաքին հակառակ՝ S: 

Օրինակ՝ գլիցերալդեհիդում տեղակալիչների ավագությունը որոշելու համար 

ընտրում են «երկրորդ շերտի» ատոմները, քանի որ երկու ֆունկցիոնալ խմբերում 

(ալդեհիդային և սպիրտային) քիրալային կենտրոնի հետ միացած է C-ի ատոմը: 

                      OH > CHO < CH2OH 
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R և  S համակարգերի նշանակման համար  առավել հարմար է կիրառել ոչ թե 

մոդելները, այլ Ֆիշերի պրոյեկցիոն բանաձևերը: Դրա համար պրոյեկցիան փոխակերպում 

են այնպես, որ կրտսեր տեղակալիչը գտնվի ներքևում (սովորաբար H-ի ատոմը) և որոշում 

են տեղակալիչների ավագության հաջորդականությունը: 

5.4. Էնանտիոմերներ և դիաստերեոմերներ 

Էնանտիոմերների ձևով կարող են գոյություն ունենալ միայն այն միացություն-

ները, որոնց մոլեկուլները քիրալ են: 

Էնանտիոմերները ստերեոիզոմերներ են, որոնց մոլեկուլները միմյանց վերաբերում 

են ինչպես առարկան և նրա հետ անհամատեղելի հայելային պատկերը: 

Դիաստերեոմերները ստերեոիզոմերներ են, որոնք մեկը մյուսի հայելային պատկերը 

չեն և ունեն ֆիզիկական և քիմիական տարբեր հատկություններ:  

Եթե երկու ստերեոիզոմերներ միմյանց նկատմամբ էնանտիոմեր չեն, ապա դրանք 

դիաստերեոմերներ են: 

Էնանտիոմերներն ունեն միևնույն ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները, 

ֆիզիկական հաստատունները (tեռ.,  tհալ., միևնույն լուծելիությունը, ռեակցիաների 

միանման արագությունը) և տարբերվում են միայն բևեռացված լույսի հարթության 

պտույտի նշանով: Այստեղից էլ դրանց անվանել են օպտիկական իզոմերներ, իսկ 

էնանտիոմերների զույգերը՝ օպտիկական անտիպոդներ: Էնանտիոմերներն ունեն 

պտտման անկյան (ά) միատեսակ արժեք, բայց հակառակ ուղղություն՝ ձախ և աջ պտտվող: 

Աջ պտույտը նշանակում են  (+), իսկ ձախը՝  (-)                 

Էնանտիոմերների հավասար քանակների խառնուրդը կոչվում է ռացեմատ:  

Ռացեմատները օժտված չեն օպտիկական ակտիվությամբ:  

Պտտման անկյան մեծությունը և նշանը փորձով  որոշում են  բևեռաչափով: 

Օրգանական միացությունների օպտիկական ակտիվությունն ի հայտ է գալիս նաև  

լուծված վիճակում: 

Մեզո-միացություններ 

Բազմաթիվ միացություններ մոլեկուլում պարունակում են մեկից ավելի 

քիրալային կենտրոններ: Ստերեոիզոմերների թիվը կարող ենք որոշել N = 2n բանաձևով, 

որտեղ N-ը ստերեոիզոմերների թիվն է, իսկ   n-ը՝քիրալային կենտրոնների թիվը: 

Մոլեկուլները, որոնք ունեն երկու ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ, կարող են 

գոյություն ունենալ չորս ստերեոիզոմերների տեսքով: Օրինակ քլորխնձորաթթուն. I և II, 

ինչպես նաև III և IV էնանտիոմերներ են: 

N = 2n = 4 

2-հիդրoքսի-3 -քլորբութանդիթթու 
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         I                     II                                 III                       IV   

I և III,   I և IV,   II և III,   II  և IV –σ-դիաստերեոմերներ են, քանի որ նրանցում 

հաշվի է առնվում քիրալային կենտրոնի σ-կապերով կապված տեղակալիչների 

տարածական դասավորությունը: 

σ-դիաստերեոմերների կոնֆիգուրացիան մի քիրալային կենտրոնի մոտ նույնն է, 

մյուսինը՝ հակառակ: Ի տարբերություն էնանտիոմերների դիաստերեոմերները տարբեր են 

իրենց ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով: Նրանք տարբերվում են հալման և 

եռման ջերմաստիճաններով, ունեն տարբեր խտություններ, լուծելիություն, դիպոլ մոմենտ: 

Դիաստերեոմերները տարբեր արագությամբ են փոխազդում միևնույն նյութի հետ: Բացի 

դրանից, դիաստերեոմերներից կարող են ըստ կառուցվածքի տարբեր նյութեր առաջանալ: 

Երկու քիրալային կենտրոններով միացության ներկայացուցիչ է գինեթթուն. 

2,3-դիհիդրոքիբութանդիթթու 

Գինեթթուն պետք է գոյություն ունենար չորս կոնֆիգուրացիոն 

ստերեոիզոմերների, այսինքն երկու զույգ էնանտիոմերների ձևով, սակայն իրականում 

նրա համար հայտնի են միայն երեք ստերեոիզոմեր: D+ և   L- գինեթթու և մեզոգինեթթու: 

 
Էնանտիոմերների ռացեմիկ խառնուրդն անվանվում է խաղողաթթու, այն օժտված 

չէ օպտիկական ակտիվությամբ: Մեզոգինեթթուն սիմետրիայի հարթության պատճառով 

նույնպես օժտված չէ օպտիկական ակտիվությամբ: 

π- դիաստերեոմերներ 

Ալկենները և նրա ածանցյալները կարող են առաջացնել π-դիաստերեոմերների: π-

կապի հարթության նկատմամբ երկու ածխածնի ատոմների մոտ միանման 

տեղակալիչները կարող են դասավորվել մեկ կամ տարբեր կողմերում (ցիս-տրանս 
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իզոմերներ): Նրանց գոյության հիմնական պատճառը՝ π-կապի շուրջը պտտման 

անհնարին լինելն է, առանց այն խախտելու: 

π-դիաստերեոմերները իրարից տարբերվում են σ-կապի սիմետրիայի հարթության 

նկատմամբ տեղակալիչների տարբեր դասավորությամբ: 

π-դիաստերեոմերները, որոնց մոտ ավագ տեղակալիչները կրկնակի կապի 

հարթության մի կողմում են նշանակում են  Z, իսկ տարբեր կողմերում՝ E:  

Օրինակ՝ 1- նիտրո-1-բրոմքլորպենտենի կառուցվածքներն են. 

 

 
Ավագությունը որոշվում է ըստ ատոմական կարգաթվի. Br (35) > Cl (17) 

π-դիաստերեոմերների մոլեկուլները աքիրալ են, ունեն սիմետրիայի հարթություն: 

Ալկենների ցիս- և տրանս- իզոմերները π- դիաստերեոմերներ են: 

Օրինակ՝  

մալեինաթթու (ցիս),                                 ֆումարաթթու (տրանս)- բնական թթու է,  

ստացվում է արհեստական                       պարունակվում է սնկերում, 

Ճանապարհով, թունավոր է,                         վատ է լուծվում ջրում: 

 հեշտ է լուծվում ջրում: 

 

5.5. Կոնֆորմացիա 

Ացիկլիկ միացությունների կոնֆորմացիա. Սահմանային ածխաջրածինների 

հոմոլոգիական շարքում, սկսած էթանից, C-C σ-կապի շուրջը ի հայտ է գալիս պտույտի 

հնարավորություն, առանց մոլեկուլի քիմիական կառուցվածքի խախտման: Այդպիսի 

պտույտի արդյունքում փոխվում է C-ի ատոմների մոտ տեղակալիչների տարածական 

դասավորությունը: Պտտման անկյունը կոչվում է թորսիոն անկյուն: Կախված թորսիոն 

անկյան մեծությունից մոլեկուլն ընդունում է տարբեր կոնֆորմացիաներ: 
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Կոնֆորմացիան մոլեկուլում ատոմների տարածական դասավորությունն է, որը 

պայմանավորված է մեկ կամ մի քանի պարզ σ-կապերի շուրջը պտույտով: Նրանց 

փոխադարձ անցումը մեկը մյուսին իրագործվում է առանց կապի ճեղքման: (կոնֆորմերներ). 

Օրինակ՝ 

 

Էթանը պարզ մոլեկուլներից մեկն է, որի մոտ հնարավոր է կոնֆորմացիայի 

գոյությունը: Մեկ մեթիլ խմբի պտույտի հետևանքով մյուսի նկատմամբ առաջանում են մեծ 

թվով կոնֆորմացիաներ: 

 
Կոնֆորմացիաներն արտահայտելու համար օգտագործում են Նյումենի 

պրոյեկցիոն բանաձևերը: Էթանի կոնֆորմացիաներից ընտրում ենք ծածկված և 

արգելակված կոնֆորմացիաները:  

 
                                ծածկված                                                     արգելակված 

Այն կոնֆորմացիաները, որոնց դեպքում տեղակալիչները ն միմյանց նկատմամբ 

ամենամոտ դիրքերում են և օժտված են բարձր էներգիայով, կոչվում են ծածկված:  

Այն կոնֆորմացիաները, որոնց մոտ տեղակալիչները դասավորված են միմյանցից 

առավելագույն հեռավորության վրա և օժտված են ամենափոքր էներգիայով, կոչվում են 

արգելակված: 

Ծածկված և արգելակված կոնֆորմացիաներն իրարից տարբերվում են պոտենցիալ 

էներգիայի մեծությամբ: Էթանի ծածկված կոնֆորմացիաներն անկայուն են, պատճառը 

թորսիոն լարվածությունն է: 
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Այն լարվածությունը, որն առաջացել է դեմ դիմաց կապերի փոխազդեցությունից, 

կոչվում է թորսիոն լարվածություն: 

Թորսիոն անկյան նվազագույն մեծությունը (φ)  ընդունված է 60օ, այսինքն՝ 

բազմաթիվ կոնֆորմացիաներից ընտրվում են միայն վեցը:  

Ջրածնի ատոմի տեղակալումը մեթիլ խմբերով առաջացնում է ծավալուն 

տեղակալիչների փոխադարձ վանումներ, որոնք մեծացնում են համակարգի ներքին 

էներգիան: 

Այն լարվածությունը, որն առաջանում է տեղակալիչների դասավորումից,  նրանց 

վանդերվաալսյան շառավիղների գումարի հեռավորության չափով, կոչվում է վանդեր-

վաալսյան լարվածություն: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ջրածնի ատոմներն ունեն ոչ մեծ վանդերվաալսյան 

շառավիղ (0,12 նմ) և նույնիսկ ծածկված վիճակում նրանց միջև վանում չի առաջանում: 

Էթանի և պրոպանի մոլեկուլներում այդպիսի լարվածություն չկա: Սակայն այն 

հանդես է գալիս նորմալ բութանում: Նորմալ բութանում C-2, C-3 կապի շուրջը 3600 լրիվ 

պտույտի հետևանքով առաջանում են 6 կոնֆորմացիա.  

 

 
Ամենաշահավետը արգելակված, անտիկոնֆորմացիան է, որովհետև թորսիոն 

անկյունը երկու մեթիլ խմբերի միջև 1800 է: 
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Սովորական պայմաններում հեշտությամբ տեղի է ունենում մի կոնֆորմացիայի 

անցում մյուսին, և համապատասխան կոնֆորմերներն անջատել հնարավոր չէ: Նրանք 

կարող են ֆիքսվել միայն սպեկտրալ եղանակներով: 

Երկար շղթաներում պտույտը կարող է կատարվել մի քանի C-C կապերի շուրջը: 

Ըստ ռենտգենգրաֆիկական տվյալների նրանք ունեն զիգզագանման կոնֆորմացիաներ: 

Ցիկլիկ միացությունների կոնֆորմացիաները 
Ցիկլոալկաններին բնորոշ են նույն լարվածությունները, ինչպիսիք  ունեն բաց 

շղթայով միացությունները, այսինքն՝ թորսիոն լարվածությունը, որը պայմանավորված է 

հակադիր քիմիական կապերի փոխազդեցությամբ և վանդերվալսյան լարվածությունը, որն 

առաջանում է ծավալուն տեղակալիչների փոխադարձ վանումից: Միաժամանակ ցիկլիկ 

միացություններին բնորոշ է լարվածության յուրահատուկ տեսակ: Եթե նկատի ունենանք, 

որ ցիկլերն ունեն հարթ կառուցվածք, ապա կատարվում է ներքին վալենտային 

անկյունների շեղում: Այն լարումը, որն առաջանում է ածխածնի ատոմների միջև 

վալենտային անկյունների շեղման պատճառով՝ համեմատած նորմալ արժեքի հետ, 

կոչվում է անկյունային կամ Բայերյան լարվածություն: 

Առավել լավ ուսումնասիրված են ցիկլոհեքսանի կոնֆորմացիաները: 

Ուժեղ անկյունային և թորսիոն լարվածությունների առկայության պատճառով այն 

չի կարող հարթ լինել: Հարթ ցիկլերում ներքին վալենտային անկյունները պետք է լինեին  

1200: σ-կապերի շուրջը C-ի ատոմների պտտման հաշվին ցիկլոհեքսանի մոտ առաջանում 

են թույլ լարված ոչ հարթ կոնֆորմացիաներ, որոնցից առավել կայունը՝ բազկաթոռ և 

նավակ կոնֆորմացիաներն են:  

 

 
Բազկաթոռ կոնֆորմացիան նշանակում են C (chair) տառով և օժտված է  

նվազագույն էներգիայով: Նավակ կոնֆորմացիան նշանակվում է B (boat) տառով: Այս 

երկու կոնֆորմացիաներն էլ չունեն անկյունային լարվածություն, քանի որ նրանց 

վալենտային  անկյունները  = 109,50 է: 

Նավակ կոնֆորմացիայի էներգիան 35կջ/մոլ-ով մեծ է բազկաթոռ ձևի 

կոնֆորմացիայի էներգիայից: Ահա թե ինչու սենյակային ջերմաստիճանում ցիկլոհեքսանի 

մոլեկուլների  99,9% -ը հանդես է գալիս բազկաթոռ ձևով: Բազկաթոռ ձևի 6 C-H  կապերը, 

որոնք զուգահեռ են սիմետրիայի առանցքին, աքսիալ  (a) դիրքում են: Մնացած 6 C-H  

կապերը, որոնք գտնվում են այդ առանցքի նկատմամբ   109,50 անկյան տակ էկվատորիալ 



59 
 

(e) են: Այսինքն՝ յուրաքանչյուր ածխածնի մոտ մի կապը ջրածնի ատոմի հետ  գտնվում է 

աքսիալ, իսկ մյուսը՝ էկվատորիալ վիճակում: 

 
 

Ցիկլոհեքսանի համար էներգետիկ տեսակետից հնարավոր են 2 բազկաթոռ 

կոնֆորմացիաներ: Մի ձևից մյուսին անցնելիս աքսիալ կապերը փոխարկվում են 

էկվատորիալի և հակառակը: Այս երևույթը կոչվում է ցիկլի ինվերսիա, կատարվում է շատ 

արագ: 

 

Ցիկլոհեքսանի մոնոտեղակալված ածանցյալների մոտ բազկաթոռ 

կոնֆորմացիայում տեղակալիչը կարող է զբաղեցնել էկվատորիալ կամ աքսիալ դիրքերը: 

Ցիկլի ինվերսիայի հետևանքով այդ ձևերը կարող են անցնել մեկը մյուսին: Տեղակալված  

ցիկլոհեքսանի կոնֆորմացիաները էներգետիկորեն անհամարժեք են: Թերմոդինամիկորեն 

ավելի շահավետ է էկվատորիալ կոնֆորմացիան: Օրինակ՝ հավասարակշռային 

խառնուրդում մեթիլ ցիկլոհեքսանի կոնֆորմերների 95% էկվատորիալ դիրքում են, միայն 

5%-ն է գտնվում աքսիալ ձևում: Աքսիալ ձևի անկայունության պատճառը 1,3-դիաքսիալ 

փոխազդեցությունն է, այսինքն՝ տեղի է ունենում փոխադարձ վանում աքսիալ ձևի մեթիլ 

խմբի և յուրաքանչյուր երրորդ ածխածնի աքսիալ  ջրածնի  ատոմների միջև: Եվս մի 

պատճառ՝ մեթիլ խումբը աքսիալ դիրքում գոշ կոնֆորմացիայում է, որը հանգեցնում է 

աքսիալ ձևին և 75կջ/մոլ էներգիայի աճ:  

Ցիկլոհեքսանի մոլեկուլում շատ թվով տեղակալիչների դեպքում 

ամենանպաստավորը  էկվատորիալ դասավորությունն է: 
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Ցիկլոհեքսանի օղակը բազմաթիվ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների համար 

կառուցվածքային միավոր է, օրինակ, ստրեպտոմիցին, ստերոիդներ և այլն: Բնական 

միացություններում մեծամասամբ այն ունի բազկաթոռ ձև և միայն որոշ դեպքերում, 

օրինակ, կամֆորան նավակ ձև: 

5.6. Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը և նրանց կենսաբանական 

ակտիվությունը 

Կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների մեծամասնությանը բնորոշ է 

տարածական յուրահատկությունը: Բարձրակարգ կենդանի օրգանիզմների առաջացումը և 

զարգացումը կապվում է օրգանական միացություններում տարածական իզոմերների 

առաջացմամբ: 

Կենդանի բնության էվոլուցիայի ընթացքում են առաջացել օպտիկապես ակտիվ 

միացություններ, որոնցից էլ կառուցվել են ավելի բարդ կենսամոլեկուլներ՝ 

բազմաշաքարներ, պեպտիդներ, սպիտակուցներ նուկլեինաթթուներ, լիպիդներ և այլն: 

Բարդ մոլեկուլների կառուցման համար բնությունը օգտագործել է երկու կամ մի քանի 

տարածական իզոմերներից միայն մեկը: Եվ հենց այդ ընտրության արդյունքում է 

առաջացել բարդ ասիմետրիկ կենդանի աշխարհը, որտեղ քիրալության կրողները 

ֆերմենտներն են, բջջային ընկալիչները, հակամարմինները, բջջաթաղանթները և այլն: 

Բնական է, որ հարց կառաջանա թե սկզբում ինչպես է առաջացել ասիմետրիան, 

ինչո՞ւ որոշ ստերեոիզոմերներ մասնակցում են կենդանի նյութի կառուցմանը, մյուսները՝ 

ոչ: Այս հիմնախնդիրը փորձել են լուծել շատ հետազոտողներ: Դեռևս XX դարի սկզբին 

փորձնականորեն ապացուցվել է, որ բևեռացված լույսի միջոցով հնարավոր է ստանալ 

օպտիկապես ակտիվ միացություններ: Ենթադրվում է, որ շրջանառվող-բևեռացված լույսը, 

որն առաջացել է ջրի մակերեսի վրա լուսնի լույսի անդրադարձման ժամանակ, 

քիրալության առաջացման պատճառներից մեկն է: Համաձայն մյուս վարկածի՝ 

քիրալությունն առաջացել է օպտիկապես ակտիվ կվարցի բյուրեղների մակերեսին 

օրգանական մոլեկուլների սինթեզի արդյունքում: Ենթադրվում է նաև, որ առաջինը 

բնության մեջ առաջացել են ռացեմատները, որոնք տարբեր գործոնների ազդեցությամբ 

ճեղքվել են, բյուրեղացել որպես  առանձին ձևեր: Սակայն մինչև այժմ չկան համոզիչ 
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բացատրություններ, թե ինչու երկու հնարավոր էնանտիոմերներից  բնության մեջ 

հանդիպում է միայն մեկը: 

Ներկայացնենք կենսաբանական տարբեր ակտիվությամբ օժտված բնական 

միացությունների տարածական իզոմերների օրինակներ: 

Կյանքի հիմքը սպիտակուցներն են, որոնք հիմնականում կազմված են L-շարքի 

ամինաթթուներից: D-շարքի ամինաթթվային մնացորդ պարունակվում է միայն 

միկրոօրգանիզմների պոլիպեպտիդներում: Ածխաջրերի մնացորդները, որոնք տարբեր 

բազմաշաքարների կազմի մեջ են հիմնականում լինում են D-շարքի: Բնության մեջ 

հանդիպում է ֆումարաթթուն, բայց չի հանդիպում նրա π –դիաստերեոմեր մալեինաթթուն: 

Ամինաթթուների կամ ածխաջրերի էնանտիոմերների զույգից կենսաբանական 

ակտիվություն ցուցաբերում է միայն մեկը: 

Օրինակ՝ կամպտոտեցին ալկալոիդը ոչ մեծ քանակներով պարունակվում է 

տիբեթյան բույս Camptotheca acuminate-ի կեղևում, ունի մեկ ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ և 

գոյություն ունի զույգ էնանտիոմերների տեսքով: Կամպտոտեցինը ցածր չափաբաժնով 

ճնշում է նորագոյացումների զարգացումը: Ակտիվությամբ օժտված է բնական (S) 

կամպտոտեցինը: 

  կամտոտեցին 

Շատ դեպքերում ֆարմակոլոգիական ակտիվությունը տարածական իզոմերներից 

մեկի դեպքում շատ անգամ գերազանցում է մյուսից: Օրինակ՝  ադրենալին հորմոնի ձախ 

պտտող R իզոմերը 15 անգամ ակտիվ է իր օպտիկական անտիպոդից: 

Դիաստերեոմերների  կենսաբանական ակտիվությունը տարբերվում է տարբեր 

աստիճաններով: Օրինակ՝ α-տոկոֆերոլը (վիտամին E) իր կառուցվածքում ունի երեք 

ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ, հետևաբար կարող է առաջացնել ութ տարածական 

իզոմերներ: Բոլորը հայտնի են և ցուցաբերում են վիտամինային տարբեր 

ակտիվություններ: Բնական տոկոֆերոլները միմյանցից տարբերվում են օղակում  առկա 

տեղակալիչների կառուցվածքով և բոլոր քիրալային կենտրոններն ունեն R-

կոնֆիգուրացիա: 
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5.7.  Դեղանյութերի ստերեոսպեցիֆիկությունը 
  Բնական և սինթետիկ շատ դեղամիջոցների մոլեկուլներ պարունակում են 

ածխածնի ասիմետրիկ ատոմներ և կարող են հանդես գալ ստերեոիզոմերների ձևով։ 

Ստերեոիզոմերները հաճախ ցուցաբերում են տարբեր դեղաբանական ակտիվություն։ 

  Դեղերի ազդեցությունն իրականանում է դեղանյութի և բջջային ընկալիչների 

փոխազդեցության հետևանքով։ «Բջջային ընկալիչը» բջջի զգայուն տարրն է, որի և 

դեղանյութի փոխազդեցությունից ծագում են ֆիզքիմիական և ֆերմենտատիվ 

գործընթացներ՝ հանգեցնելով յուրահատուկ ֆարմակոլոգիական արդյունքի։ Ի 

տարբերություն ֆերմենտների՝ ընկալիչները մետաբոլիզմի չեն ենթարկում իրենց հետ 

փոխազդող նյութին, այլ, հակառակը, իրենք են ենթարկվում դարձելի քիմիական 

փոփոխությունների՝ պայմանավորելով վերջնական ֆարմակոլոգիական ազդեցությունը։ 

Ընկալիչների հետ փոխազդող նյութերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ագոնիստների, որոնք 

գրգռում են բջջային ընկալիչները, և անտագոնիստներ, որոնք արգելափակում են դրանք։ 

Երկու էնանտիոմերներից ավելի մեծ ակտիվություն ցուցաբերող էնանտոմերը կոչվում է 

էուտոմեր (հուն. eu– լավ), իսկ ավելի ցածր ակտիվությամբ օժտված էնանտիոմերը կոչվում 

է դիստոմեր (հուն. dis– վատ)։ Էուտոմերի և դիստոմերի ակտիվությունների 

հարաբերությունը կոչվում է էուդիզմիկ գործակից։ 

  Դեղանյութերի ստերեոսպեցիֆիկ ազդեցությունը բացատրելու համար 

օգտագործվում է եռակետ փոխազդեցության սկզբունքը՝ նույն մոտեցումը, ինչ 

ֆերմենտների դեպքում։ Դեղերի էնանտիոմեր ձևերը ընկալիչների հետ կապվում են կա՛մ 

երեք, կա՛մ երկու լիգանդներով։ 

   Էնանտիոմերների ֆարմակոլոգիական տարբեր ակտիվություն ցուցաբերող նյութի  

օրինակ է դիուրետիկ դեղամիջոց մեֆրուսիդը (բայկարոն), որի մոլեկուլն ունի մեկ 

ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ։ Այդ միացության երկու էնանտիոմերից R-ձևը ավելի քան 

երկու անգամ ակտիվ է իր անտիպոդից։ 

 

 R(–)մեֆրուսիդ 
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  Սրտային անբավարարության դեղամիջոց  β-ադրենաբլոկատոր պրոպրանոլոլի S–

իզոմերի ակտիվությունը ավելի մեծ է, քան R–իզոմերինը։ 

(S) պրոպրանոլոլ 

Ոչ ստերոիդ շատ հակաբորբոքային միջոցներ 2-ֆենիլպրոպանաթթվի 

ածանցյալներն են, օրինակ՝ իբուպրոֆենը։ Այդ միացությունների α-ածխածինը ասիմետրիկ 

է։ Օրգանիզմից դուրս S-իզոմերները պրոստագլանդինների սինթեզի ինհիբիտոր են, որով 

էլ պայմանավորված է դրանց հակաբորբոքային ազդեցությունը։ R-ձևերը տվյալ դեպքում 

ակտիվ չեն։ Օրգանիզմում իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, R–իզոմերները նույնպես 

ցուցաբերում են հակաբորբոքային ակտիվություն։ Դա բացատրվում է նրանով, որ 

օրգանիզմում տեղի է ունենում R–ձևի ասիմետրիկ ածխածնի կոնֆիգուրացիայի 

փոփոխություն։ Այս երևույթն ավելի լավ է դրսևորվում կլիդանակ դեղամիջոցի մոտ։ 

Ընդունելուց 3 ժամ անց R–կլիդանակի 90%-ը փոխարկվում է S–ձևի։ Փոփոխությունն ավելի 

արագ է կատարվում ռացեմիկ խառնուրդի դեպքում։ S-ձևի փոփոխություն շատ քիչ է 

լինում, ոչ ավել քան 5%-ը: Հարկ է նշել, որ այս դեղապատրաստուկը օրգանիզմից դուրս է 

գալիս առանց կառուցվածքային փոփոխությունների։ 

 
Ստերեոիզոմերների ֆարմակոլոգիական ակտիվության անտեսումը կարող է 

հանգեցնել ողբերգական ելքի։ Նման օրինակ է տրանկվիլիզատոր տալիդոմիդը, որը բացի 

քնաբեր ազդեցությունից, ունի նաև տերատոգեն և էմբրիոտոքսիկ ազդեցություն և ազդում է 

նորածինների վրա, որոնց մայրերը հղի վիճակում օգտագործել են այն։ Պարզվել է, որ 

կողմնակի ազդեցություն ունի միայն S-իզոմերը, որն օրգանիզմում մետաբոլիզմի 

ժամանակ վերափոխվում է գլյուտամինի ֆտալոիլ ածանցյալի կամ 

ֆտալոիլգլյուտամինաթթվի, որոնք ունեն թունավոր ազդեցություն։ 
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    (S)– տալիդոմիդ                                              (R)– տալիդոմիդ                                                                       

         

Կան դեպքեր, երբ իր ակտիվությամբ ռացեմատը գերազանցում է անտիպոդներին։ 

Անտիհիստամինային ակտիվությամբ օժտված իզոտիպենդիլը ռացեմիկ ձևով 

գերազանցում է + պտտող իզոմերին 1,4 անգամ, իսկ ձախ պտտող իզոմերին՝ 2,5 անգամ։ 

իզոտիպենդիլ 

Կան նաև դեպքեր, երբ ստերեոիզոմերների ակտիվությունը շատ քիչ է տարբերվում 

կամ նույնն է։ Լինում են դեպքեր, երբ որպես դեղամիջոց օգտագործվում է ռացեմատը։ 

Ցայտուն օրինակ է ալկալոիդ ատրոպինի էնանտիոմերների ֆարմակոլոգիական 

ակտիվությունը։ Այն բույսերում առկա է ձախ պտտող S–իզոմերի ձևով և կոչվում է (–)- 

գիոսցիամին։ Սակայն բույսից անջատելիս այն ռացեմացվում է և որպես դեղամիջոց 

օգտագործվում բժշկության մեջ ատրոպին անունով։ 

Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող բուժիչ նյութերն առանձնացվում են 

բնական օբյեկտներից և որպես կանոն հանդես են գալիս մեկ էնանտիոմերի ձևով: 

Սինթեզված նյութերը հիմնականում ռացեմիկ խառնուրդ են, որոնցից ակտիվ ձևի 

ստացումը դժվար է և դեղերի թանկացման պատճառ է դառնում: Վառ օրինակ է 

քլորամֆենիկոլը: Իր 4 էնանտիոմերներից միայն մեկն ունի հակաբիոտիկ ակտիվություն: 

Որպես հակաբիոտիկ օգտագործվում է միայն մեկ ստերեոիզոմեր լևոմիցետինը [(1R,2R)(-)-

իզոմերը]: Լևոմիցետինն ունի կողմնակի տոքսիկ ազդեցություն։ Դրա համար էլ որպես 

արտաքին դեղամիջոց օգտագործում են սինտոմիցինը, որը աջ և ձախ պտտող թրեո 

իզոմերների խառնուրդ է։  

 Շատ դեպքերում կեսաբանական ակտիվությունը պայմանավորված է ոչ թե ամբողջ 

մոլեկուլի կառուցվածքով և ստերեոքիմիայով, այլ մոլեկուլի որևէ հատվածով, օրինակ՝ 

խինինի դեպքում: Խինոնա ծառի (Chinchona) արմատներից ստացվող խինին ալկալոիդը 

հին դեղամիջոցներից է, օգտագործվում է մալարիա հիվանդության դեմ: Խինինի մոլեկոլում 

առկա են 4 ասիմետրիկ ածխածնի ատոմներ: Հաստատված է, որ 3-րդ և 4-րդ ատոմների 

կոնֆիգուրացիան կապ չունի հակամալարիային հատկությունների հետ, իսկ C-8 և C-9 

ատոմների տեղակալիչների տարբեր դիրքերն ապահովում են անհրաժեշտ 

հատկություններ: Մալարիայի դեմ պայքարի առավել ուժեղ միջոցներ են խինին և խինիդին 

ստերեոմերները էրիթրո-կոնֆիգուրացիայով, հենց դա էլ ապահովում է օպտիմալ 

հեռավորությունը (0,3նմ) հիդրօքսիլ խմբի թթվածնի և ազոտի N-1ատոմի միջև: Հետաքրքիր 

է, որ խինինի դիաստերեոմեր խինիդինը օգտագործվում է որպես հակաասթմատիկ միջոց:  

Կոնֆորմացիայի ձևը ազդում է նաև ֆարմակալոգիական ակտիվության վրա: 

Որպես օրինակ կարելի է դիտարկել ցավազրկող թմրեցնող միջոց պրոմեդոլը, որում ֆենիլ 

խումբը կարող է գտնվել աքսիալ կամ էկվատորիալ դիրքում:  
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                          Պրոմեդոլի կոնֆորմերները, կՋ/մոլ 

 

Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1.  Սահմանե՛ք՝ կոնֆիգուրացիա և կոնֆորմացիա հասկացությունները: Ո՞րն է այդ 

հասկացությունների տարբերությունը: 

2.  Ո՞ր կոնֆորմացիաներն են անվանվում ծածկված,  և  որո՞նք՝ արգելակված: Առաջարկե՛ք 

օրինակներ: 

3.  Պատկերե՛ք ցիկլոբութանի, ցիկլոպենտանի և ցիկլոհեքսանի կոնֆորմացիաները: 

4.  Ո՞ր միացություններն են անվանում էնանտիոմերներ և դիաստերեոմերներ: Ինչպե՞ս է 

որոշվում ստերեոիզոմերների հարաբերական կոնֆիգուրացիան: 

5. Ինչո՞վ է պայմանավորված քիրալության երկու և ավելի կենտրոնով մոլեկուլներում 

մեզոմիացությունների առաջացումը:  

6. Ո՞ր ստերեոիզոմերներն են դասվում π –դիաստերեոմերների շարքին: 

7. Թվարկված կառուցվածքային իզոմերներից որո՞նք են քիրալային միա-ցություններ՝ 1-

քլորպենտան, 2-քլորպենտան, 3-քլորպենտան: Գրե՛ք այդ քիրալային մոլեկուլների 

էնանտիոմերների բանաձևերը:  

8. Գրե՛ք 2-հիդրօքսի-3-քլորբութանդիթթվի՝ HOOC-CHOH-CHCl-COOH, բոլոր ստերեո-

իզոմերների Ֆիշերի պրոյեկցիոն բանաձևերը: Արդյոք բոլո՞ր այդ ստերեոիզոմերներն են 

օպտիկապես ակտիվ: Նշե՛ք, թե որ ստերեոիզոմերների ֆիզիկական ու քիմիական 

հատկություններն են նույնը, և որոնցը՝ տարբեր: 

9. Գրե՛ք 2,3-դիհիդրօքսիբութանդիթթվի՝ HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, բոլոր 

ստերեոիզոմերների՝ Ֆիշերի պրոյեկցիոն բանաձևերը: Արդյոք բոլո՞ր այդ 

ստերեոիզոմերներն են օպտիկապես ակտիվ:  

10. 3-մեթիլ-2-պենտենը ի՞նչ ստերեոիզոմերների ձևով  գոյություն ունի:  

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 
1. Ո՞րն է տրանս-բութեն-2-ի կառուցվածքային բանաձևը. 
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2. Ո՞րն է քլորէթանի առավել կայուն կոնֆորմացիան. 

 
3. Ո՞րն է ցիս-պենտեն-2-ի կառուցվածքային բանաձևը 

 
4. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ. 

ա) գինեթթուն (2,3-դիհիդրօքսիբութանդիթթու) պարունակում է 2 քիրալ կենտրոն 

բ) գինեթթուն ունի երեք ստերեոիզոմեր 

գ) գինեթթուն ունի չորս ստերեոիզոմեր 

դ) գինեթթվի ստերեոիզոմերներից մեկը օպտիկապես ակտիվ չէ և կոչվում է մեզոգինեթթու 

5. Ո՞րն է պենտանաթթվի առավել  անկայուն իզոմերը 

          ա)                                 բ)                                 գ)                                 դ) 

 
6. Որքա՞ն է  C4H8O4 բաղադրությամբ (բութանային շղթայով)  դիհիդրօքսիկարբոնաթթվի 

օպտիկական իզոմերների գումարային թիվը. 

ա) 6           բ) 8          գ) 10            դ) 4 

 
8. Ո՞ր նյութի ո՞ր կոնֆորմացիան է ստորև պատկերված.  

ա) մեթիլքլորիդի՝ արգելակված  

բ) էթիլքլորիդի՝ արգելակված  

գ)  մեթիլքլորիդի՝ ծածկված  

դ) էթիլքլորիդի՝ ծածկված 
 

Cl

H

H

H

H

H
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6. Օրգանական միացությունների թթվահիմնային հատկությունները 
Թթվայնությունը և հիմնայնությունը քիմիայի 

կարևորագույն հասկացություններից են, որոնցով որոշվում 

են օրգանական միացությունների հիմնարար ֆիզքիմիական 

հատկություններն ու կենսաբանական ակտիվությունը: 

Օրգանական քիմիայում գոյություն ունեն թթուների և 

հիմքերի մի քանի հայեցակարգեր: Հիմնականում ընդունված 

է Բրենստեդի – Լոուրիի պրոտոլիտային տեսությունը (1923): 

Համարյա միաժամանակ  Գ. Լյուիսն առաջարկել է թթուների 

և հիմքերի ավելի ընդհանուր հայեցակարգ, որի հիման վրա 

հետագայում Ռ.Պիրսոնը մշակել է կոշտ և փափուկ 

թթուների ու հիմքերի սկզբունքը: 

Թթուների և հիմքերի վերաբերյալ առաջին 

համընդհանուր ընդունված տեսությունը Արենիուսի 

էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսությունն է, որը վերաբերում 

է թթուների և հիմքերի վարքին՝ ջրային լուծույթներում:  

                                                                                            

Սվանտե Ավգուստ Արենիուս 

Արենիուսի տեսության համաձայն թթուներ են այն էլեկտրոլիտները, որոնք ջրային 

լուծույթում դիսոցվում են՝ առաջացնելով ջրածնի իոններ (պրոտոններ):   

 
Արենիուսի տեսության համաձայն հիմքեր են այն էլեկտրոլիտները, որոնք ջրային 

լուծույթում դիսոցվում են ՝ առաջացնելով հիդրօքսիդ իոններ:                                                                                 

    

 
Այս տեսության համար 1903թ. Արենիուսին շնորհվել է Նոբելյան մրցանակ:  

Բրենստեդի–Լոուրիի  թթուների և հիմքերի տեսությունը կամ պրոտոլիտային 

տեսությունը (1923)  

Օրգանական քիմիայում առավել կիրառելի է  1923թ. դանիացի քիմիկոս Յոհան 

Բրենստեդի և անգլիացի քիմիկոս Թոմաս Լոուրիի կողմից առաջարկված թթուների և 

հիմքերի տեսությունը, որը կոչվում է Բրենստեդ-Լոուրիի տեսություն: Այս տեսության 

համաձայն թթուները պրոտոնների դոնորեր են, իսկ հիմքերը` ակցեպտորներ: Թթուները և 

հիմքերը գոյություն ունեն որպես  զուգորդված զույգեր, պրոտոնն ազատ վիճակում 

գոյություն չունի, օրինակ` ջրում նա առաջացնում է օքսոնիում կատիոն: Բրենստեդը նաև 

հաստատել է թթուների և հիմքերի միջև եղած քանակական հարաբերությունները և նրանց 

կատալիտիկ ակտիվությունը: 
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Քանի որ  փոխազդեցությունը թթուների և 

հիմքերի միջև ընթանում է շատ արագ և  

հավասարակշռային  գործընթաց է, ապա 

թթվահիմնային հատկությունները պետք է դիտարկել 

միայն թերմոդինամիկայի տեսանկյունից, բացի  СН 

թթուներից: Որքան ուժեղ է թթուն, այնքան թույլ է 

զուգորդված հիմքը և հակառակը:          

Օրինակ՝ HCl ավելի ուժեղ թթու է, քան 

CH3COOH-ը, համապատասխանաբար ացետատ իոնը   

CH3COO¯, կլինի ավելի ուժեղ հիմք, քան  Cl¯:  

 

Յոհանես-Նիկոլաուս Բրենստեդ 

 Քացախաթթուն իր կազմում ունի չորս ջրածնի ատոմ, բայց միայն մեկն է թթվային, 

այն, որը կապված է թթվածնի հետ: Ածխածնի հետ կապված ջրածինները դժվար են 

պոկվում: Այդ առումով բազմաթիվ օրգանական թթուներ նման են միմյանց. նրանք 

պարունակում են մեծ թվով ջրածնի ատոմներ, բայց միայն  COOH խմբի ջրածինն է 

թթվային: 

Թթվայնության չափանիշ է համարվում հավասարակշռության հաստատունը, որը 

կոչվում է նաև թթվայնության հաստատուն (Ka):  

 

 

Ka գնահատելու համար հարմար է օգտագործել թթվայնության ցուցիչ.  

pKa = - lgKa 

Պայմանականորեն թթուները «ուժեղ» են, եթե pKa < 0 և «թույլ», եթե pKa  2–15.7: 

 

Թթու  HI  HBr  H2SO
4
  HF  CH3COOH  H

2
O  ROH  NH

3
  

рK
a 
 -11  -9  -9  3,4  4,75  15,7  16-18  30  

6.1. Բրենստեդի թթուներ  

Դրանք այն միացություններն են, որոնք թթվահիմնային ռեակցիայում պրոտոն են 

տրամադրում, այսինքն՝ պրոտոնի դոնորներ են: 

Կախված տարրի բնույթից, որին միացած է պրոտոնը, դրանք բաժանվում են՝ 

CH – թթուներ(ածխաջրածիններ), 

NH – թթուներ(ամիններ, ամիդներ, իմիդներ),  

OH – թթուներ(կարբոնաթթուներ, սպիրտներ, ֆենոլներ), 

SH – թթուներ(թիոլներ): 

Տարրը և նրա հետ միացած ջրածինը կոչվում է թթվային կենտրոն: 

 

][

][][ 3

AH

OHA
Ka
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Թթվի ուժը որոշվում է տվյալ թթվից առաջացած անիոնի կայունությամբ. որքան 

կայուն է անիոնը, այնքան ավելի ուժեղ է թթուն:  

 Անիոնի կայունությունը պայմանավորված է մի քանի գործոններով՝ 

1. թթվային կենտրոն հանդիսացող տարրի բնույթով՝ էլեկտրաբացասականությամբ և 

բևեռայնանալու ունակությամբ, 

2. անիոնում բացասական լիցքի ապատեղայնացման աստիճանով, 

3. թթվային կենտրոնի հետ միացած օրգանական ռադիկալի բնույթով, 

4. սոլվատացման էֆեկտներով: 

Էլեկտրաբացասականության աճին զուգընթաց մեծանում է տարրի բացասական 

լիցք կրելու հնարավորությունը և առաջացող անիոնի կայունությունը: 

Երբեմն հաջողվում է կանխատեսել թթուների ուժը՝ ըստ պարբերական 

համակարգում տարրի ունեցած դիրքի: 

Պարբերություններում թթվի ուժը մեծանում է պրոտոնին միացած տարրի 

էլեկտրաբացասականության մեծացմանը զուգընթաց. 

H-CH3 < H-NH2 < H-OH < H-F 

 

Խմբերում թթվի ուժը մեծանում է պրոտոնին միացած տարրի շառավղի 

մեծացման հետ՝ H-OH  <  H-SH  < H-SeH  

Ըստ թթվայնության մեծացման Բրենստեդի թթուները դասավորված են 

հետևյալ շարքով: 

CHթթու  <  NHթթու  <  OHթթու  <  SHթթու 

Ածխաջրածիններն օժտված են շատ փոքր թթվային հատկու թյուններով: 

Հայտնի է, որ թթվայնությունն աճում է ալկան < ալկեն < ալկին շարքում:  

Ատոմի էլեկտրաբացասականության վրա ազդում է նաև նրա հիբրիդային վիճակը, 

այդ պատճառով էլ CH-թթուների դեպքում ալկաններից էթիլենային և հետո 

ացետիլենայինածխաջրածիններին անցնելիս թթվայնությունն աճում է. 

C (sp3)  C (sp2)    C(sp) 

                                      pKa     48                   28                    25 

Օրինակ՝ էթանը և էթիլենը չեն փոխազդում  ալկալիական մետաղների հետ, 

իսկ ացետիլենը փոխազդում է մետաղական նատրիումի հետ.  

                    H-C≡C-H  +  Na  → H – C ≡ C - Na + ½ H2  

Ացետիլենի ջրածինը տեղակալվում է նաև ծանր մետաղների ատոմներով. 

                H-C≡C-CH2-CH3    
OHNHAg ])([ 23    Ag-C≡C-CH2-CH3  

                                       CH3-C≡C-CH3  → 
SH թթուներն ավելի ուժեղ են, քան OH թթուները, քանի որ ծծմբի ատոմն ունի 

ազատ օրբիտալ, և բացասական լիցքը հնարավորություն ունի ապատեղայնացվելու ավելի 

մեծ ծավալում, որն էլ նպաստում է անիոնի ավելի մեծ կայունությանը: Այդ պատճառով էլ 

թիոլները ի տարբերություն սպիրտների, փոխազդում են ալկալիների ջրային լուծույթների, 

ծանր մետաղների օքսիդների հետ՝ առաջացնելով աղեր.  
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C2H5SH + NaOH → C2H5SNa + H2O 

2C2H5SH + HgO → (C2H5S)2Hg + H2O 

Սպիրտները՝ որպես թույլ թթուներ, կարող են փոխազդել միայն ակտիվ 

մետաղների հետ. 

2R-OH + 2Na → 2RONa + H2 

Թթվի ուժը որոշվում է զուգորդված հիմքի կայունությամբ: Օրինակ՝ OH-թթուներում 

թթվայնությունը մեծանում է սպիրտներից ֆենոլ, ֆենոլից կարբոնաթթուներին  անցնելիս: 

                СН3OH (սպիրտներ) < H2O < СН3RCOOH (կարբոնաթթուներ)  

Քացախաթթուն շատ անգամ ավելի ուժեղ թթու է, քան մեթանոլը կամ ջուրը.  

 
Ֆենոլները թթվայնությամբ գերազանցում են ալիֆատիկ սպիրտներին: Դա 

բացատրվում է ֆենօքսիդ իոնի մեծ կայունությամբ, որտեղ բացասական լիցքը 

ապատեղայնացված է բենզոլային օղակի ածխածնի ատոմների վրա. 

 
Կարբոնաթթուների թթվայնության մեծացումը ֆենոլների համեմատ 

պայմանավորված է  կարբոնաթթուների դիսոցումից առաջացած RCOO¯ ացիլատ իոնների 

կայունությամբ, որոնք ամենակայուն օրգանական անիոններն են, որտեղ բացասական 

լիցքը ի հաշիվ  p-π զուգորդման հավասարաչափ բաշխված է թթվածնի երկու ատոմների 

միջև. 

 
Բենզոյական թթուն` C6H5COOH(pKa = 4,17) ավելի ուժեղ է, քան 

քացախաթթուն (pKa=4,75), որը բացատրվում է  ացետատ իոնի համեմատ բենզոյատ 

իոնի  կայունությամբ.  
 

 

 

 

Անիոնի կայունության վրա վճռորոշ ազդեցություն ունեն տեղակալիչների 

էլեկտրոնային էֆեկտները  (I,M): 

Էլեկտրոնաակցեպտոր տեղակալիչները մեծացնում են թթվայնությունը, 

էլեկտրադոնորները՝ իջեցնում. 

CH3COOH < ClCH2COOH < Cl2 CHCOOH < CCl3COOH 

Հալոգենի α- դիրքից β-դիրք անցումը իջեցնում է թթվայնությունը. 

CH3-CH2-CHCl-COOH > CH3CHCl-CH2COOH > ClCH2(CH2)2COOH 

H3C C

O

O

-

-

C

O

O

-

-

+I -I
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Ալիֆատիկ թթուների հոմոլոգիական շարքում մոլային զանգվածի մեծացման հետ 

թթվայնությունը նվազում է. 

HCOOH  > CH3COOH > CH3(CH2)nCOOH 

Արոմատիկ շարքում՝ էլեկտրադոնոր տեղակալիչները իջեցնում են ֆենոլների և 

արոմատիկ թթուների թթվայնությունը, իսկ էլեկտրաակցեպտորները՝ մեծացնում, 

հատկապես օ- և պ- դիրքերի տեղակալիչները: 

Լուծիչի ազդեցությունը. 

Անիոնի կայունությունը կախված է լուծույթում նրա սոլվատացումից, որքան 

ավելի է իոնը սոլվատացված (առավել հաճախ կիրառվում է ջուրը), այնքան ավելի կայուն 

է, իսկ սոլվատացումն այնքան ավելի ուժգին է ընթանում, որքան փոքր է իոնի չափսը: 

Իրական  «սեփական» թթվայնությունը կարող է որոշվել գազային ֆազում, որտեղ 

բացառված է լուծիչի ազդեցությունը: Օրինակ՝ ալիֆատիկ սպիրտներում թթվայնությունը 

մեծանում է ալկիլ ռադիկալի երկարության և ճյուղավորվածության մեծացմանը 

զուգընթաց: 

                                 Գազ ֆազում 

                             ջրային միջավայրում 

 Այս տարբերությունը պայմանավորված է փոքր իոնների ավելի լավ 

հիդրատացումով: Գազային ֆազում սպիրտներն ավելի ուժեղ թթուներ են, քան ջուրը, իսկ 

ջրային լուծույթում՝ ավելի թույլ թթուներ, քան ջուրը:                               

Նույն պարբերության ատոմներ պարունակող թթվային կենտրոնով Բրենստեդի 

թթուների դեպքում անիոնների կայունացման որոշիչ գործոնը ատոմների 

էլեկտրաբացասականությունն է, իսկ տարբեր պարբերությունների ատոմներ պարունակող 

թթվային կենտրոնով Բրենստեդի թթուների դեպքում՝ ատոմների բևեռայնանալու 

ունակությունը: 

Նշանակում է միևնույն ռադիկալներով Բրենստեդի բոլոր թթուներին բնորոշ է 

թթվայնության նվազումը՝ հետևյալ հաջորդականությամբ. 

SH > OH > NH > CH 

 

6.2.Օրգանական միացությունների հիմնայնությունը, Բրենստեդի հիմքեր. 

Բրենստեդի հիմքեր են այն միացությունները, որոնք ունակ են թթվից ընդունելու 

պրոտոն, այսինքն՝ պրոտոնների ակցեպտորներ են:  

Բրենստեդի հիմքերը լինում են p-հիմքեր և π-հիմքեր:   

p-հիմքեր կարող են լինել չեզոք կամ բացասական լիցքավորված անիոնները, որոնց 

հետերոատոմն ունի չբախշված էլեկտրոնային զույգ և կարող է կովալենտ կապ հաստատել 

պրոտոնի հետ: 

Տարբերում են՝ 
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1. ամոնիումային հիմքեր, հիմնայնության կենտրոնը՝ N  (RNH2, R2NH, R3N և ազոտ 

պարունակող այլ միացություններ), 

2. օքսիոնիումային հիմքեր, հիմնայնության կենտրոնը՝O (ROH, ROR RCHO և այլ 

միացություններ), 

3. սուլֆոնիումային հիմքեր,  հիմնայնության կենտրոնը՝ S (RSH, R-S-R ) 

4.  ֆոսֆոնիումային հիմքեր՝ P (RPH2): 

π – հիմքեր (ալկեններ, դիեններ, արեններ). թույլ հիմքեր են, քանի որ 

էլեկտրոնային զույգերն ազատ չեն: 

Օրգանական միացությունների հիմնայնությունն այնքան մեծ է, որքան  բարձր է 
էլեկտրոնային ամպի խտությունը պրոտոնի ակցեպտոր հանդիսացող տարրի վրա. 

 
 

Էլեկտրադոնոր տեղակալիչները մեծացնում են հիմնայնությունը, էլեկտրաակ- 

ցեպտորները՝ փոքրացնում: Որքան մեծ է ատոմի էլեկտրաբացասականությունը, այնքան 

փոքր է միացության հիմնայնությունը: Օրինակ՝ սպիրտները և պարզ եթերները ավելի թույլ 

հիմքեր են, քան ամինները: 

Ալիֆատիկ ամինների հիմնայնությունը գազային ֆազում մեծանում է ազոտի մոտ 

ալկիլ խմբերի թվի մեծացման հետ (+I). 

NH3+  < CH3→NH2 <  (C H3)2NH 

  

6.3.Թթուների և հիմքերի էլեկտրոնային տեսությունը Կամ Լյուիսի տեսությունը 

(1926) 
 

Թթուների և հիմքերի էլեկտրոնային տեսությունն ավելի ընդհանուր տեսություն է:  

Ըստ Լյուիսի՝   Թթուները նյութեր են, որոնք ընդունակ են միացնելու էլեկտրոնային զույգ` 

էլեկտրոնային զույգի ակցեպտոր են: Հիմքերը էլեկտրոնային զույգի դոնորներ են : 

Լյուիսի թթուներ են H+, բոլոր կատիոնները, ինչպես նաև AlX3, FeX3, BX3, SbX5, SnX4, ZnX2 

(X=F, Cl, Br, I):   

Լյուիսի հիմքեր են բոլոր անիոնները OH-, OR-, CH3COO-, NH2-,- H2O, ROH, ROR, RCH=O, 

RSH, NH3, R3N, RCH=CH2, R-C6H այն բոլոր միացությունները, որոնք π կապ ունեն:  

 

Հարցեր  և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 
1. Սահմանե՛ք հետևյալ հասկացությունները՝ Բրենստեդի թթուներ, թթվայնություն գազային և 

հեղուկ միջավայրերում: 

2. Սահմանե՛ք հետևյալ հասկացությունները՝ Բրենստեդի հիմքեր, հիմնայնություն գազային և 

հեղուկ միջավայրերում: 

3. Համեմատե՛ք միանման ու տարբեր կենտրոններով  Բրենստեդի թթուների թթվայնությունը: 

4. Ինչպիսի՞ խմբերի են ստորաբաժանվում Բրենստեդի հիմքերը:  Համեմատե՛ք միանման ու 

տարբեր կենտրոններով  Բրենստեդի հիմքերի համեմատական հիմնայնությունը: 
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5. Բնութագրե՛ք Լյուիսի թթուներն ու հիմքերը, առաջարկե՛ք օրինակներ: 

6. Համեմատե՛ք էթանթիոլի ու 2-մեթիլ-1-պրոպանթիոլի թթվայնությունը լուծույթում: 

7. Համեմատե՛ք դիմեթիլամինի ու տրիմեթիլամինի հիմնայնությունը լուծույթում: 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Ըստ հիմնայնության ո՞ր շարքում են ճիշտ տեղադրված  Բրենստեդի հիմքերն ըստ 

հիմնայնության  նվազման. 

ա)  CH3OH > CH3SH > CH3NH2 

բ)   CH3SH > CH3NH2 > CH3OH 

գ)  CH3NH2 > CH3OH> CH3SH 

դ)  CH3NH2 > CH3SH > CH3OH 

2. Հետևյալ միացություններից որո՞նք են Լյուիսի թթուներ. 

1. R-NH2      2. ROR  3. BF3  4. AlCl3 

ա) 3. 4.    

բ)  1.3. 

գ) 2.4. 

դ)  1.4. 

3. Ո՞ր արտահայտությունն է սխալ. 
ա) Լյուիսի հիմքերը նույնական են Բրենստեդի հիմքերին  

բ)  Լյուիսի թթուները պրոտոնային թթուներ են 

գ)  Բրենստեդի թթուները պրոտոնային թթուներ են 

դ)  Լյուիսի թթուները ազատ օրբիտալով ցանկացած միացություններ են. 

4. Ո՞ր սահմանումներն են ճիշտ Լյուիսի տեսության վերաբերյալ. 

1. հիմքերը էլեկտրոնային զույգի դոնորներ են 

2.  հիմքերը էլեկտրոնային զույգի ակցեպտորներ են 

3.  թթուները էլեկտրոնային զույգի դոնորներ են 

4.   թթուները էլեկտրոնային զույգի ակցեպտորներ են 

         ա) 1.4.   բ) 2.  գ) 2.4.   դ) 2.3.     

5. Ներկայացված նյութերից ո՞րը չի փոխազդում մետաղական նատրիումի հետ. 

ա) CH3-O-CH3 

բ) CH3- CH2OH 

գ)  C6H5COOH 

դ) C6H5OH  

6. Նշված միացություններից ո՞րն է ամենաթույլ թթուն. 

ա) ֆենոլ 

բ)  պրոպանոլ-2 

գ)  բենզոյաթթու 

դ) ակրիլաթթու 

7. Հետևյալ արտահայտություններից ո՞րն է սխալ. 

ա) թթվի ուժը կախված է թթվային կենտրոնի բևեռայնանալու ունակությունից և 
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էլեկտրաբացասականությունից 

բ)  OH-թթուները ուժեղ են NH թթուներից 

գ)  OH- թթուները ուժեղ են SH թթուներից 

դ) ռադիկալի ճյուղավորումը նպաստում է ալիֆատիկ սպիրտների թթվայնության  

նվազմանը 

8. Դասավորել հետևյալ միացություններն ըստ հիմնայնության աճի. 

1. անիլին 

2. պարաամինոֆենոլ 

3. պարաամինոբենզոյաթթու 

ա) 1.2.3. 

բ) 3.1.2. 

գ) 3.2.1. 

դ) 2.1.3. 

9. Դասավորել Բրենստեդի թթուներն ըստ թթվայնության աճի. 

1. SH-   2. CH-  3. NH-  4. OH- 

ա)  1.2.3.4. 

բ) 3.1.2.4. 

գ) 3.2.1.4. 

դ) 2.3.4.1. 

10. Հետևյալ միացությունները դասավորել ըստ հիմնայնության աճի` 

1. էթանթիոլ  2. դիմեթիլսուլֆիդ  3. դիմեթիլեթեր 

ա) 3.2.1. 

բ) 3.1.2. 

գ) 1.2.3. 

դ) 2.3.1. 
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7. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ  

7.1. Ածխաջրածինների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը 

Օրգանական պարզագույն միացությունների մոլեկուլները պարունակում են  

միայն երկու տարր` ածխածին և ջրածին: Այդ միացությունները կոչվում են ածխա-

ջրածիններ` ածխածնի ջրածնային միացություններ: 

 

Օրինակ` CH4, C3H8, C2H2, C4H6, C6H6  և այլն: Ընդհանուր բանաձևն է CxHy: 

Ածխաջրածինները բաժանվում են երկու խմբի՝ ոչ ցիկլիկ և ցիկլիկ (կարբոցիկլիկ): 

Ոչ ցիկլիկ ածխաջրածիններին են պատկանում այն օրգանական միացությունները, 

որոնց մոլեկուլի ածխածնային կմախքը բաց շղթա է: Այդ շղթաները կարող են առաջանալ 

միակի կապերով (ալկաններ), կարող են պարունակել մեկ կրկնակի կապ (ալկեն), երկու 

կամ ավելի կրկնակի կապեր (դիեններ կամ պոլիեններ),  մեկ եռակի կապ(ակիններ) 

(նկ.6.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.6.1 Ածխաջրածինների դասակարգումը 

²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ 

ä³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÍË³ÍÝÇ ¨ çñ³ÍÝÇ 

³ïáÙÝ»ñ: 

հ³·»ó³Í ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ. 

ÙáÉÉ»ÏáõÉáõÙ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 

ÙÇ³ÛÝ CC ¨ CH ÙÇ³ÏÇ Ï³å»ñ: 

²Û¹ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³ÝíáõÙ 

»Ý ³ÉÏ³ÝÝ»ñ ¨ óÇÏÉá³ÉÏ³ÝÝ»ñ: 

 

 

 

 

 

աÉÇý³ïÇÏ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ աñáÙ³ïÇÏ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ 

չÑ³·»ó³Í ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ. 

մոլեկուլում պարունակում են 

նվազագույնը մեկ ածխածին–

ածխածին բազմակի կապ  ինչպես 

նաև CH միակի կապեր:  

 

 

 

աÉÏ»ÝÝ»ր. å³ñáõÝ³-

ÏáõÙ »Ý C=C Ï³å: 

աÉÏÇÝÝ»ñ. 

å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 

CC Ï³å: 

աÉÏ³¹Ç»ÝÝ»ñ. å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 

»ñÏáõ ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³å: 



76 
 

 

 

7.2. Ալկաններ (սահմանային ածխաջրածիններ, պարաֆիններ, հագեցած 

ածխաջրածիններ), ընդհանուր բնութագիրը, անվանակարգը և իզոմերիան 

Ալկանները հագեցած ացիկլիկ ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլում ածխածնի           

ատոմները կապված են միայն միակի կապով (σ-) և ունեն CnH2n+2 ընդհանուր 

 բանաձև:   

 

Ալկաններն առաջացնում են հոմոլոգիական շարք, որն անվանվում է շարքի 

առաջին անդամի՝մեթանի անունով: 

Նույն դասին պատկանող օրգանական միացությունների այն շարքը, որում նյութերը 

դասավորված են մոլեկուլային զանգվածի աճման կարգով, և որի յուրաքանչյուր անդամ 

նախորդից տարբերվում է մեկ СH2 խմբով, անվանվում է հոմոլոգիական շարք, շարքի 

անդամները՝ հոմոլոգներ, իսկ СH2 խումբը՝ հոմոլոգիական տարբերություն: 

Մեթանի հոմոլոգիական շարքը՝ 

 

Միջազգային անվանակարգն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է իմանալ 

մոլեկուլի որոշակի կառուցահատվածների` օրգանական ռադիկալների անվանումը և 

կառուցվածքը: Եթե ալկանի մոլեկուլից ջրածնի մեկ ատոմ հանվի, ապա կառաջանա 

միավալենտ ածխաջրածնային ռադիկալ` R–: Ալկաններից ստացված միավալենտ 

ռադիկալների ընդհանուր անվանումն է ալկիլներ, որոնք ստացվում են համապատասխան 

ալկանի -ան վերջածանցը փոխելով –իլ վերջածանցի, և արտահայտվում են հետևյալ 

ընդհանուր բանաձևով՝ CnH2n+1:  

Ալկաններում իզոմերիան պայմանավորված է տարբեր կառուցվածքով շղթաներ 

առաջացնելու ածխածնի ատոմի հատկությամբ: Իզոմերիայի այդ տեսակն անվանվում է 

ածխածնային կմախքի իզոմերիա: Օրինակ՝ C5H12 ալկանը գոյություն ունի երեք 

կառուցվածքային իզոմերի ձևով. 
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Մոլեկուլում ածխածնի ատոմների թվի մեծացման հետ իզոմերների թիվը 

մեծանում է: Մեթանի, էթանի և պրոպանի դեպքում միակ կառուցվածքը դիտվում է որպես 

մեկ իզոմերի առկայություն: Կառուցվածքային իզոմերները տարբերվում են ֆիզիկական 

հատկություններով: 

Ստորև ներկայացվում են ալկանների հոմոլոգիական շարքի առաջին 10 

ներկայացուցիչը, դրանց կարևոր ֆիզիկական հատկությունները, միավալենտ 

ռադիկալներն ու վերջիններիս անվանումները (աղյուսակ 7.1). 

Աղյուսակ 7.1. Ալկանների հոմոլոգիական շարքը.                                                                                       

Բանաձևը 

CnH2n+2 

Անվանումը Եռման ջեր- 

մաս տիճանը 

(օC) 

Ագրեգատ

ային 

վիճակը 

Ռադիկալները 

    բանաձևը 

CnH2n+1 

անվանումը 

CH4 մեթան –161,6  CH3 մեթիլ 

C2H6 էթան –88,6 գազեր C2H5 էթիլ 

C3H8 պրոպան –42,1  C3H7 պրոպիլ 

C4H10 բութան –0,5  C4H9 բութիլ 

C5H12 պենտան +36,07  C5H11 պենտիլ 

C6H14 հեքսան +68,7 հեղուկներ C6H13 հեքսիլ 

 

Ալկանների իզոմերիան և  անվանակարգը 

• Ալկաններին բնորոշ է  sp3-հիբրիդացումը: 

• С-С – կապի երկարությունը = 0,154 նմ է: 

• Անկյունն օրբիտալների միջև = 109Օ28՛ է: 
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Նկ.6.2. Մեթանի քառանիստային կառուցվածքը 

 

Նկ. 6.3. Պենտանի ա) գնդաձողային մոդելը, բ) ստերեոքիմիական բանաձևը 

Ալկանների աÝí³Ý³Ï³ñ·Ç Ï³ÝáÝÝ»ñÁ. 

 Ընտրում են առավել երկար չճյուղավորված ածխածնային շղթան: Պետք է հատուկ 

ուշադրություն դարձնել, որ ածխածնային ամենաերկար չճյուղավորված շղթան 

պարտադիր չէ, որ ուղիղ լինի:  

 Երկար շղթան ընտրելուց հետո չճյուղավորված շղթայի ածխածնի ատոմները 

համարակալվում են այն ծայրից, որին ճյուղավորումն ավելի մոտ է, այնպես, որ 

կողմնային շղթային միացած ածխածնի ատոմների համարները լինեն նվազագույնը: 

Օրինակ` իզոպենտանի համարակալումն սկսվում է ձախից, քանի որ կողմնային շղթան 

միացած է երկրորդ ածխածնի ատոմին: 

 
 Անվանվում են տեղակալիչները` նշելով այն ածխածինների համարները, որոնց 

միացած են դրանք: Եթե առկա են մի քանի տեղակալիչ, ապա թվանշաններով նշում են 

դրանցից յուրաքանչյուրը և սկզբից կարդում ավելի պարզ կառուցվածք ունեցող ռադիկալը. 

 Վերջում կարդացվում է երկար շղթան, որն անվան արմատն է: 

Այսպես՝ նշված ածխաջրածնի անվանումն է  2-մեթիլբութան:  

Անհրաժեշտ է իմանալ նաև հետևյալ երկու առանձնահատկությունը. 

1. տեղակալիչի դիրքը ցույց տվող համարի և տեղակալիչի միջև դրվում է գծիկ, 

2. տեղակալիչի և արմատի անունները գրվում են միասին, օրինակ՝ 2-մեթիլբութան: 
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7.3. Ալկանների քիմիական հատկությունները 

Ցանկացած միացության քիմիական հատկություններ որոշվում են այդ միացության 

կառուցվածքով` ատոմների և ատոմների միջև առկա քիմիական կապերի բնույթով: Քանի 

որ C-C և C-H կապերի հետերոլիտիկ խզում սովորական պայմաններում տեղի չի 

ունենում, ուստի ալկանները գործնականում իոնական ռեակցիաների մեջ չեն մտնում: 

Դրանով է բացատրվում նաև ալկանների կայունությունը բևեռային ազդանյութերի 

նկատմամբ (թթուներ, հիմքեր, իոնային բնույթի օքսիդիչներ, օրինակ` KMnO4, K2CrO4 և 

այլն): Հետևաբար ալկաններին բնորոշ են տեղակալման ռեակցիաները: Չնայած C-H կապն 

ավելի ամուր է , քան C–C կապը, բայց առավել հեշտ է կտրվում, քանի որ գտնվում է 

մոլեկուլի մակերեսին և մատչելի է ազդանյութերի գրոհի համար:  

1.  Ռադիկալային տեղակալման ռեակցիաներ. 

Ալկաններում ջրածնի տեղակալման ռեակցիան շղթայական բնույթի է և ընթանում է 

ռադիկալային մեխանիզմով (SR): Ռադիկալային մեխանիզմով ընթացող շղթայական 

ռեակցիաների մեխանիզմը ներկայացվում է երեք հիմնական փուլերով. 

 Ինիցման փուլ (շղթայի ծագում).  

Շղթայի ծագումն իրականանում է ֆոտոքիմիական (առավել հաճախ ուլտրա-

մանուշակագույն ճառագայթման ազդեցությամբ), ջերմային, ռադիոակտիվ ճառագայթման 

կամ քիմիական գործընթացների հետևանքով, որոնց ժամանակ առաջանում են ազատ 

ռադիկալներ, տեղի է ունենում կովալենտային կապի հոմոլիտիկ ճեղքում.  

 

 Շղթայի աճման փուլում առաջացած ռադիկալը կտրում է ջրածնի ատոմն ալկանի 

մոլեկուլից՝ նոր ալկիլ ռադիկալ առաջացնելով. 

 

Ալկիլ ռադիկալների  ռադիկալային կենտրոնն ունի հարթ կառուցվածք, իսկ կենտ 

էլեկտրոնը զբաղեցնում է zp -օրբիտալը: Ալկիլ ռադիկալների առաջացման հեշտությունը և 

դրանց համեմատական ակտիվությունը մեծանում է հետևյալ կարգով. 

 

   մեթիլ      առաջնային  երկրորդային  երրորդային   

Որքան կայուն է ազատ ռադիկալը, այնքան հեշտ և արագ է առաջանում: Ստացված 

ալկիլ ռադիկալն իր հերթին փոխազդում է ազդանյութի X2 մոլեկուլի հետ՝ առաջացնելով 

AlkX վերջանյութը և X· ռադիկալը, որը կրկնում է նկարագրված ռեակցիայի ցիկլը.  

 

 Շղթայի կտրման փուլում բախվում են երկու ռադիկալներ, կամ ռադիկալը 

բախվում է անոթի պատին. 
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Նյութերը, որոնք ազդանյութից ավելի հեշտ են փոխազդում ռադիկալների հետ, 

արգելակում են ռադիկալային ռեակցիան և անվանվում են ինհիբիտորներ (ռեակցիայի 

դանդաղեցուցիչներ):   

Ալկանները ռադիկալային մեխանիզմով ենթարկվում են հալոգենացման, 

նիտրացման, սուլֆոքլորացման և սուլֆոօքսիդացման: 

Հալոգենացում 

Քլորացում: Եթե մեթանի և քլորի խառնուրդով լցված փակ կոլբը դնենք ցրված լույսի 

տակ, ապա կարելի է նկատել քլորի դեղնականաչավուն գույնի աստիճանական 

թուլացում, որը մեթանի և քլորի փոխազդեցության վկայությունն է: Արևի լույսի տակ 

ռեակցիան ընթանում է պայթյունով. 

CH4 + CI2  CH3CI + HCI,    CH3CI + CI2  CH2CI2 + HCI 

CH2 CI2 + CI2  CHCI3 + HCI, CHCI3 + CI2  CCI4 + HCI 

Մեթանի հոմոլոգների քլորացումը տարվում է հեղուկ կամ գազ ֆազում:Բարձր 

ջերմաստիճանում (>400 օC) քլորի ատոմը փոխազդում է ոչ ընտրողաբար, տեղակալում է 

ջրածնի ցանկացած ատոմի. 

 

Ցածր ջերմաստիճանում երրորդային ածխածնի ատոմ հեշտ է քլորացվում: 

Ի տարբերություն քլորացման՝ բրոմացումը կատարվում է ընտրողաբար: Մեծ 

քանակությամբ տեղակալումն ընթանում է երկրորդային ածխածնի ատոմի մոտ (50:1):  

 
Նիտրացում (Կոնովալովի ռեակցիան) 

Ալկանները նիտրացվում են խիտ ազոտական թթվով ինչպես գոլորշի, այնպես էլ 

հեղուկ ֆազում 400-500 օC: Երկու դեպքում էլ ռեակցիան ընթանում է ռադիկալային 

մեխանիզմով, որտեղ ակտիվ մասնիկը նիտրոնիում ռադիկալն է՝ ·NO2: Այս մեթոդն 
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ընդունելի է միայն մեթանի համար, որովհետև այդ պայմաններում ածխածնային շղթան 

կտրվում է: 

Նշված թերությունից զուրկ է Կոնովալովի ռեակցիան, որը տարվում է ցածր 

ջերմաստիճանում (110-140 օC) և նոսր ազոտական թթվով: Ընթանում է ռեգեոսելեկտիվ 

ռեակցիա. 

 
Սուլֆոքլորացում և սուլֆոօքսիդացում 

Ալկանների ուղիղ սուլֆացումն ընթանում է շատ դժվար, և հիմնականում ընթանում 

է օքսիդացման ռեակցիա: Ավելի հեշտ է ընթանում ծծմբի(IV) օքսիդի և քլորի կամ թթվածնի 

համատեղ ազդեցությամբ ընթացող ռեակցիան: Երկու ռեակցիաներն էլ ընթանում են 

ռադիկալային մեխանիզմով. 

 

 
Թթվածնով փոխազդեցությունը հանգեցնում է ալկիլսուլֆոնաթթվի ստացմանը: 

 
2.Այրման և օքսիդացման ռեակցիաներ 

Բոլոր ածխաջրածիններն օդում այրվում են՝ առաջացնելով ածխածնի (IV) օքսիդ և 

ջուր: Ալկանների հոմոլոգիական շարքի առաջին անդամներն այրվում են անծուխ, 

կապույտ բոցով՝ անջատելով մեծ քանակությամբ ջերմություն, և որպես վառելանյութ 

օգտագործվում են կենցաղում և արդյունաբերության մեջ: Գազային ալկանները (մեթան, 

էթան, պրոպան, բութան) օդի հետ առաջացնում են պայթյունավտանգ խառնուրդներ, որը 

պետք է հաշվի առնել դրանք օգտագործելիս. 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + Q 

Ալկանների այրման ռեակցիայի ընդհանուր հավասարումն է՝ 

CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 = nCO2 + (n + 1)H2O + Q 

Մեծ մոլային զանգվածով ալկանները այրվում են ծխացող բոցով, քանի որ 

մոլեկուլում ածխածնի զանգվածային բաժինը շատ մեծ է: Դրանում համոզվելու համար 

կատարե’ք փորձ. 

Հախճապակյա թասի մեջ լցրե՛ք պարաֆին, դրե՛ք փակ էլեկտրական սալիկի վրա և 

սպասե՛ք մինչև պարաֆինի հալվելը: Այրվող մարխը մոտեցրե՛ պարաֆինի մակերեսին: 

Տաք պարաֆինը կսկսի այրվել ծխացող բոցով: Փորձը կատարե՛ք քարշիչ պահարանի 

տակ: Բացատրե՛ք պարաֆինի ոչ լրիվ այրման պատճառը:  

Գործնական նշանակություն ունի ալկանների հոմոլիտիկ օքսիդացումը գազային 

կամ հեղուկ ֆազում՝ օքսիդիչի պակասի պայմաններում: Այս ռեակցիան դրված է  

արդյունաբերության մեջ բութանի օքսիդացումից քացախաթթու ստանալու հիմքում. 
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Որպես կողմնակի նյութեր՝ այս օքսիդացման ռեակցիայի ընթացքում ստացվում են 

բութանոն և էթիլացետատ: 

Օդի թթվածնով ալկանների կատալիտիկ օքսիդացման ռեակցիաները դրված են 

կարևոր արտադրական գործընթացների՝ ալդեհիդների, կետոնների, սպիրտների 

ստացման հիմքում: 

3.  Դեհիդրման (ջրածնազրկման) ռեակցիաներ 

Ալկանների ջրածնազրկման ռեակցիան դարձելի, բարձր ջերմաստիճանային 

կատալիտիկ բարդ գործընթաց է, որը հիմնականում օգտսգործվում է արդյունաբերության 

մեջ: Որպես ջրածնազրկման ռեակցիայի կատալիզատոր օգտագործվում են մետաղների 

օքսիդներ  (Cr2O3, Fe2O3, ZnO, MgO և այլն), մետաղներ (Pt, Pd, NI, Fe):  

Փոքր մոլային զանգվածով ածխաջրածինների (C2-C4) դեհիդրումից ստացվում են 

ալկեններ.   242

300,

62 HHCHC CNi o

 
 

Ամֆոտեր օքսիդների ներկայությամբ բութանի դեհիդրումից ստացվում է 

բութադիեն-1,3.
 

)( 8422

650450,/

3223
3232 HCCHCHCHCHCHCHCHCH COAIOCr o

    

Եթե ալկանի մոլեկուլում պարունակվում է վեց և ավելի ածխածնի ատոմներ, 

ապա ստացվում է ցիկլոհեքսան կամ դրա հոմոլոգները, որոնք ռեակցիայի պայմաններում 

փոխարկվում են արոմատիկ ածխաջրածինների. 

 

    Նավթի վերամշակման գործընթացում նշված դեհիդրոցիկլացման ռեակցիան 

հանգեցնում է ալկանների արոմատացմանը՝ նավթի կատալիտիկ ռիֆորմինգին:    

4.Կրեկինգ 

Նավթի ածխաջրածինների ջերմային և կատալիտիկ ճեղքումն անվանվում է 

կրեկինգ: Հատկապես ճեղքման են ենթարկվում ծանր ֆրակցիաները: Կրեկինգն 

իրականացվում է 450-600օC կամ կատալիզատորների առկայությամբ: Որպես 

կատալիզատոր հիմնականում օգտագործվում են ալյումոսիլիկատները. 

CnH2n+2           CmH2m + CzH2z+2 ,  որտեղ n = m + z 

Բացի նշված ռեակցիայից, ընթանում են նաև այլ ռեակցիաներ՝ իզոմերման, 

ցիկլացման, արոմատացման, պոլիմերացման, ալկիլացման: Վերջանյութերի 

բաղադրությունը կախված է նավթի որակից, կատալիզատորի բնույթից և 

տեխնոլոգիական ռեժիմից: 
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5. Իզոմերացում 

C–C կապի ճեղքմամբ են ընթանում նաև ալկանների իզոմերացման 

ռեակցիաները: Դրանք ռեակցիաներ են, որոնք կապված են մոլեկուլի կմախքի 

վերակառուցման հետ: Իզոմերումը տեղի է ունենում Լյուիսի թթուների կատալիտիկ 

քանակների ներկայությամբ ալկանները տաքացնելիս: 

 
Ալկանների կառուցվածքը հաստատում են սպեկտրոսկոպիական եղանակով (նկ.7.1.): 

 

Նկ.7.1. Հեքսանի և պրոպանի ՊՄՌ սպեկտրները 

7.4.Ալկանների առանձին ներկայացուցիչները  

Մեթան  

Մեթանը սահմանային ածխաջրածինների պարզագույն ներկայացուցիչն է: Դուք 

անցած տարիներին շատ եք առընչվել այս նյութի հետ: Հիշե’ք այն ամենը, ինչ ձեզ հայտնի է 

մեթանի հատկությունների, բնության մեջ գտվելու և գործնական կիրառության 

վերաբերյալ: Սիստեմավորենք և լրացնենք մեթանի բնութագիրը: Մեթանը` CH4 

(ճահճագազ) առանց հոտի գազ է, լուծվում է էթանոլում, եթերում, ածխաջրածիններում և 

քիչ է լուծվում ջրում (1լ ջրում լուծվում է 45մլ մեթան 20oC), օդից թեթև է գրեթե երկու 

անգամ, բնական և նավթին ուղեկից գազերի հիմնական բազադրամասն է: Օդի հետ 

առաջացնում է պայթյունավտանգ խառնուրդներ, որը դժբախտ պատահարների պատճառ 

է դառնում, օրինակ` ածխի հանքահորերում: Մեթանը կազմում է մի շարք մոլորակների 

մթնոլորտի հիմքը, օրինակ` Յուպիտերի, Սատուրնի:  

Մեթանի կառուցվածքին նույնպես ծանոթ եք: Դուք գիտեք, որ մեթանի մոլեկուլում 

ածխածինը sp3 հիբրիդային վիճակում է, մոլեկուլն ունի կանոնավոր քառանիստային 

կառուցվածք. 
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Ս տ ա ց ո ւ մ ը  

Արդյունաբերության մեջ անջատում են բնական գազից կամ կրեկինգ գազից: 

Լաբորատորիայում ստանում են նատրիումի ացետատն ալկալու հետ հալելով կամ 

ալյումինի կարբիդի և ջրի փոխազդեցությունից. 

3243 CONaCHNaOHCOONaCH
ot   

34234 )(43 OHAICHOHCAI   

Տեսական նշանակություն ունի մեթանի սինթեզի ռեակցիան, որովհետև այն ցույց 

է տալիս պարզ նյութերից օրգանական նյութերին անցնելու հնարավորությունը: 

Ռեակցիան ընթանում է տաքացման պայմաններում` Ni կատալիզատորի ներկայությամբ.  

 
Քիմիական հատկությունները 

Նախորդ ենթագլուխներում արդեն ծանոթացել եք մեթանի և իր հոմոլոգների 

անվանակարգին, ալկանների ֆիզիկական և քիմիական հատկություններին: Հետևյալ 

գծապատկերում ձեզ են ներկայացվում մեթանի քիմիական հատկությունները:  

CH4

t
o

>1000 oC
C + H2

to = 1500oC C2H2 + H2

+H2O
CO + H2

H-C
O

H
+ H2O

  to, Ï³ï³ÉÇ½³ïáñ

CI2 CH3CI, CH2CI2, CHCI3, CCI4

+O2,

+ O2 CO2 + 2H2O +880 Ïæ

CH3OH

HCOOH

+ Fe2O3, to Fe+ CO2 + H2O

 

Կ ի ր ա ռ ո ւ մ ը  
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Մեթանը բնական գազի ձևով  կիրառվում է որպես մեծ կալորիականությամբ օժտված 

վառելանյութ և հումք է մեծ թվով նյութերի՝ ջրածին, մուր, ացետիլեն, քլորոֆորմ և մյուս 

քլորմեթաններ, ֆրեոններ՝ CF2CI2, նիտրոմեթան,  սինթեզ գազ և այլնի սինթեզի համար: 

Մեթանն ուժեղ վերականգնիչ է և օգտագործվում է երկաթահանքից`Fe2O3 երկաթը 

վերականգնելու համար: 

Պրոպան` C3H8, բութան C4H10  

Հեշտ հեղուկացվող գազեր են, օգտագործվում են կենցաղում որպես բալոնային գազ: 

Պրոպանն օգտագործվում է նաև որպես մեքենաների վառելանյութ, էկոլոգիապես ավելի 

մաքուր է, քան բենզինը: Բութանն օգտագործվում է բութադիեն ստանալու համար, որը 

սինթետիկ բութադիենային կաուչուկի մոնոմերն է.  

C4H10 222 2HCHCHCHCH3
O

2
Cr,3O2Ai

   

Պետրոլեի եթեր: Հագեցած ալիֆատիկ հեղուկ ածխաջրածինների խառնուրդ է 

(հիմնականում  C5 –C6 և ճյուղավորված շղթայով), որն ստացվում է բենզինի ցածր 

ֆրակցիաների թորումից: Եռման ջերմաստիճանը 30-80oC սահմաններում է: 

Օգտագործվում է որպես լուծիչ՝ խեժերի, ճարպի, եթերային յուղերի և այլ ոչ բևեռային 

նյութերի համար: 

Պարաֆին: Նորմալ կառուցվածքով ալկանների խառնուրդ է՝ C18-C35, հալման 

ջերմաստիճանը 45-65oC է: Ստացվում է նավթից, հոտ և համ չունի, չի լուծվում ջրում և 

սպիրտում, լավ լուծվում է օրգանական լուծիչներում: Կիրառվում է բժշկության մեջ, 

ծամոնի բաղադրամասերից է: Կիրառվում է ճարպաթթուներ և սպիրտներ ստանալու 

համար: 

Վազելին: Համասեռ քսուքանման զանգված է՝ առանց հոտի և համի, ստացվում է 

պարաֆինը հանքային յուղերում լուծելով: Տաքացնելիս հեշտությամբ լուծվում է 

ածխաջրածիններում, սպիրտում և եթերում: Հիմնականում օգտագործվում է մետաղյա 

իրերը կոռոզիայից պաշտպանելու համար:  

Բժշկական վազելինը տարբերվում է տեխնիկականից մաքրության աստիճանով, 

կիրառվում է բժշկական, դեղագործական և հարդարանքի նպատակով: 

Վազելինային բժշկական յուղ: Յուղանման թափանցիկ հեղուկ է՝ առանց հոտի և 

համի: Օգտագործվում է որպես թուլացուցիչ, տարբեր մածուկներ և նրբաքսուք 

պատրաստելու համար:  
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7.5. Ալկանների ստացման եղանակները և կիրառման ոլորտները 

 

Ալկանների ստացման հիմնական բնական աղբյուրներն են նավթը և բնական գազը: 

Նավթի տարբեր ֆրակցիաներ պարունակում են ալկաններ C5H12-ից մինչև C30H62: 

Ալկաններ պարունակվում են նաև նավթին ուղեկից գազերում և քարածխում:   

Արդյունաբերության մեջ ալկաններ ստացվում են նավթի կրեկինգից: 

Այս եղանակը կարևոր է նրանով, որ մեծ մոլային զանգվածով հագեցած 

ածխաջրածինների ճեղքումից ստացվում է շատ արժեքավոր հումք օրգանական սինթեզի 

համար՝ էթան, էթիլեն, պրոպեն, բութան, իզոբութան, իզոպենտան և այլն:  

Հայտնի են նաև ալկանների ստացման սինթետիկ եղանակներ, որոնք օգտագործվում են 

բացառապես լաբորատոր նպատակներով և հիմնականում «էկզոտիկ» ածխաջրածինների 

սինթեզի համար: Ստորև թվարկված մեթոդներից մի քանիսն այժմ պատմական 

հետաքրքրություն ունեն, օրինակ` Վյուրցի և Կոլբեի ռեակցիաները:  

Մեթանի հոմոլոգները կարելի է ստանալ. 

1.  չհագեցած ածխաջրածինների կատալիտիկ հիդրումից՝ 

CnH2n + H2              CnH2n+2 

CnH2n-2 + 2H2              CnH2n+2 

2.  պինդ վառելանյութից գազային վառելանյութի ստացում (բարձր ջերմաստիճանում և Ni 

կատալիզատորի ներկայությամբ)՝ 

4

,

22 CHHC
otNi  

3. սինթեզ գազից (CՕ + H2) ստացվում է ալկանների խառնուրդ՝ 

nCO + (2n+1)H2  CnH2n+2 + nH2O 

4. մեթանի հոմոլոգներ կարելի է ստանալ Վյուրցի ռեակցիայով՝ տաքացման 

պայմաններում ալկանների միահալոգենածանցյալների և մետաղական նատրիումի 

փոխազդեցությունից՝  

2C2H5CI + 2Na  C4H10 + 2NaCI 

5. ալկաններ կարելի է ստանալ կարբոնաթթուների աղերից՝ 

 ա) աղերի էլեկտրոլիզով (Կոլբեի եղանակ)՝. 

2CH3COONa + 2H2O  CH3–CH3 + 2CO2 + 2NaOH+ O2 

բ) կարբոնաթթուների աղերի և ալկալիների միահալումից (Դյումայի եղանակ)՝ 

CH3COOH + NaOH  CH4 + Na2CO3 
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Ալկանների կիրառումը 

 

 

7.6. ՑԻԿԼՈԱԼԿԱՆՆԵՐ (ցիկլոպարաֆիններ, նաֆտեններ, ցիկլաններ, 

պոլիմեթիլեններ) 

 

Ցիկլոալկանները փակ ածխածնային շղթայով հագեցած ածխաջրածիններ են: 

Ցիկլոալկանների հոմոլոգիական շարքի ընդհանուր բանաձևն է CnH2n: Ճիշտ այդպիսի 

բանաձևով է ներկայացվում ալկենների հոմոլոգիական շարքը, որից հետևում է, որ 

յուրաքանչյուր ցիկլոալկանին իզոմեր է համապատասխան ալկենը: Նշվածը միջդասային 

իզոմերիայի օրինակ է: 

Պարզագույն ցիկլոալկանը` ցիկլապրոպանը` C3H6, հարթ եռանդամ կարբոցիկլ է: 

Մնացած ցիկլերն ունեն ոչ հարթ կառուցվածք, քանի որ ածխածնի ատոմները 

ձգտում են առաջացնել քառանիստային վալենտային անկյուններ: Ստորև ներկայացվում 

են ցիկլոալկանների հոմոլոգիական շարքի առաջին չորս ներկայացուցիչների 
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կառուցվածքային բանաձևերը, ինչպես նաև ցիկլոպրոպանի ու ցիկլոհեքսանի 

գնդաձողային մոդելները. 

 

                    
Ցիկլոալկաններում ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ sp3- հիբրիդային վիճակում է և 

առաջացնում է չորս σ-կապ` C-C և C-H: Կապերի միջև անկյունները կախված են ցիկլի 

մեծությունից: Պարզ ցիկլերում (C3 և C4) C-C կապերի միջև անկյունները շատ են 

տարբերվում քառանիստայինից` 109,28օ, որը մոլեկուլում ստեղծում է լարվածություն և 

ապահովում դրանց բարձր ռեակցունակությունը: Ազատ պտույտը  ցիկլ առաջացրած C-C 

կապերի շուրջը հնարավոր չէ: 

Հաստատված է, որ ցիկլոալկաններում σ-կապերի առաջացումը sp3-հիբրիդային  

օրբիտալների վրածածկից տեղի է ուենում ոչ թե միջուկները միացնող գծով, այլ դրանից 

դուրս: Այդպիսի վրածածկը առանցքով չէ, որը բնութագրական է σ-կապերին, այլ ինչ-որ 

չափով մոտենում է կողմնային վրածածկին` նման π-կապին: Առաջացած σ-կապերը, որոնց 

առավելագույն էլեկտրոնային խտությունը երկու միջուկները միացնող գծից դուրս է 

անվանվում են «բանանային»:  

Հատկություններով բանանային կապերը մոտ են π-կապին և հեշտությամբ կտրվում 

են: Դա է պատճառը, որ ցիկլոպրոպանը մտնում է միացման ռեակցիաների մեջ: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Իզոմերիան և անվանակարգը. ցիկլոալկաններին բնորոշ է ածխածնային կմախքի 

իզոմերիան (կառուցվածքային իզոմերիա), օրինակ` գոյություն ունի C4H8 բանաձևն ունեցող 

երկու ցիկլոալկան. ցիկլոբութան և մեթիլցիկլոպրոպան. 
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Հնարավոր է նաև ցիկլում տեղակալիչների դիրքով պայմանավորված իզոմերիա, 

օրինակ` 1,2- և 1,3-դիմեթիլբութան. 

 
Ըստ միջազգային անվանակարգի կանոնների ցիկլոալկաններում գլխավորը ցիկլ 

առաջացրած ածխածնային շղթան է: Կարդալու համար համապատասխան ալկանի 

անվանն ավելացվում է «ցիկլո» նախածանցը: Տեղակալիչների առկայության դեպքում ցիկլը 

համարակալվում է այնպես, որ տեղակալիչներով ածխածիններն ստանան առավել փոքր 

համարներ: Օրինակ` ստորև ներկայացված միացությունը պետք է կարդալ 1,2-

դիմեթիլբութան և ոչ թե 2,3-  կամ 3,4-դիմեթիլբութան. 

 
Ֆիզիկական հատկությունները. սովորական պայմաններում առաջին երկու 

անդամները (C3-C4) գազեր են, C5-C16` հեղուկներ, իսկ C17-ից` պինդ նյութեր: Ցիկլոալկանների 

եռման և հալման ջերմաստիճաններն ավելի բարձր են, քան համապատասխան 

ալկաններինը: 

Ստացումը. ցիկլոալկանները նշանակալից քանակներով պարունակվում են 

նավթում (այստեղից է առաջացել նավթեններ անվանումը): Ցիկլոալկաններ կարելի է 

ստանալ. 

1. Ցիկլոալկանների ստացման հիմնական եղանակը ալկանների 

երկհալոգենածանցյալներից հալոգենի պոկումն է` մետաղների հետ տաքացնելով. 

  
2. Արոմատիկ ածխաջրածինների կատալիտիկ հիդրումից ստացվում է ցիկլոհեքսան 

կամ դրա ածանցյալները. 

126

,,

266 3 HCHHC NiPto

   

 

Քիմիական հատկությունները. քիմիական հատկություններով փոքր և սովորական 

ցիկլերը միմյանցից էապես տարբերվում են: Ցիկլոպրոպանը և ցիկլոբութանը հակված են 

միացման ռեակցիաներին իսկ ցիկլոպենտանը և ցիկլոհեքսանը հատկություններով նման 

են ալկաններին, քանի որ տալիս են տեղակալման ռեակցիաներ. 
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բենզոլի առաջացմանը. 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ալկաններից ստացված միավալենտ ռադիկալներն ինչպե՞ս են անվանվում և ո՞րն է 

դրանց ընդհանուր բանաձևը: 

2. Հաշվե՛ք մրի զանգվածը, որը հնարավոր է ստանալ 44,8 լ (ն.պ.) մեթանի քայքայումից: 

3. Հաշվե՛ք օդի այն ծավալը (20% O2), որն անհրաժեշտ է պրոպանի այրման 

համար. ա) 100 լ ծավալով, բ) 0,2 մոլ նյութաքանակով, գ) 88 գ զանգվածով: 
4. Որո՞նք են ալկանների ստացման բնական աղբյուրները: 

5.  Ալկանների ստացման սինթետիկ եղանակներն ի՞նչ նպատակի են ծառայում: 

6. Ինչպե՞ս է կոչվում CH2 խումբը և այն շարքը, որի անդամները տարբերվում են այդ խմբով:  

7. Ո՞րն է ցիկլոալկանների հոմոլոգիական շարքի ընդհանուր բանաձևը: 

8. Ինչո՞ւ են ցիկլոալկանները կոչվում «նավթեններ»: 

9. Ցիկլոպրոպանի կառուցվածքը հարթ հավասարակողմ եռանկյուն է և ածխածնի 

ատոմների միջև վալենտային անկյունը պետք է լիներ 60օ: Սակայն հաստատված է, որ 

վալենտային անկյունը շեղված է այդ արժեքից:  Բացատրե’ք պատճառը: 

10. Ինչո՞վ է բացատրվում փոքր ցիկլերի անկայունությունը և քիմիապես ակտիվ լինելը: 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 
1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի մեթանի մոլեկուլը. 
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ա) գծային 

բ) հարթ եռանկյուն 

գ) կանոնավոր քառանիստային 

դ) բուրգի 

2. Ո՞ր մետաղի կարբիդի հիդրոլիզից է մեթան ստացվում. 

ա) կալցիումի 

բ) նատրիումի 

գ) երկաթի 

դ) ալյումինի 

3. Ո՞ր նյութն է հիմնականում ստացվում մեթանի ջերմային քայքայումից 1000 օC-ում. 

ա) էթեն  բ) էթին  գ) մուր  դ) պրոպին 

4. Որքա՞ն է վերականգիչի մեկ մոլի կողմից տրամադրված էլեկտրոնների քանակը հետևյալ 

հավասարմանը համապատասխան ռեակցիայում. 

CH4 + H2O = CO + 3H2 

ա) 8  բ) 6  գ) 4  դ) 2 
5. Ո՞ր ածխաջրածինը չի կարող ստացվել Վյուրցի ռեակցիայով. 

ա) էթան  բ) պրոպան  գ) բութան  դ) մեթան 

6.Վյուրցի ռեակցիայով պենտան ստանալու նպատակով մետաղական նատրիումը 

փոխազդեցության մեջ են դրել էթիլբրոմիդի և 1-բրոմպրոպանի խառնուրդի հետ: Պենտանից 

բացի, ո՞ր ածխաջրածինները կստացվեն. 

ա) էթան և հեքսան 

բ) էթան և բութան 

գ) բութան և հեքսան 

դ) պրոպան և բութան 

7. Ո՞ր կարբոնաթթվի աղը պետք է վերցնել  Կոլբեի եղանակով բութան ստանալու համար. 

ա) էթանաթթվի 

բ) պրոպանաթթվի 

գ) մեթանաթթվի 

դ) բութանաթթվի 

8. Դյումայի եղանակով պրոպան ստանալու նպատակով լաբորանտը ուսանողներին 

առաջարկել է 4 աղ: Ո՞ր աղը պետք է վերցնի սովորողը. 

ա) քացախաթթվի  

բ) պրոպանաթթվի    

գ) բութանաթթվի     

դ) 2-մեթիլպրոպանաթթվի 

9. Ո՞ր միացությունը կստացվի, եթե 1,4-դիքլորպենտանը տաքացման պայմաններում 

փոխազդեցության մեջ դրվի մետաղական նատրիումի հետ. 

ա) ցիկլոպենտան 

բ) մեթիլցիկլոբութան 

գ) էթիլցիկլոպրոպան 

դ) դիմեթիլցիկլոպրոպան 
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10. Ո՞ր միացությունների և մետաղան նատրիումի փոխազդեցությունից ցիկլոպրոպանի 

ածանցյալ կստացվի. 

1. 1,4-դիբրոմհեքսան 

2. 2,4-դիբրոմհեքսան 

3. 1,2-դիբրոմպրոպան 

4. 1,3-դիբրոմբութան 

ա) 1.2.   

բ)  2.4. 

գ) 1.3. 

դ) 3.4. 

 

 

 

 

 

8. ՉՀԱԳԵՑԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ  

Ալկեններ 

8.1.  Ալկենների ընդհանուր բնութագիրը 

 

Ալկեններն ացիկլիկ միացություններ են, որոնց մոլեկուլը, բացի միակի կապից 

պարունակում է նաև մեկ C=C կրկնակի կապ և ունեն СnH2n ընդհանուր բանաձևը: 

Կրկնակի կապ առաջացրած ածխածնի ատոմները sp2-հիբրիդային վիճակում են,  

հիբրիդային օրբիտալներն ուղղորդված են դեպի հարթ եռանկյան գագաթները, 

կովալենտային անկյունը 120օ է:  
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 sp2-հիբրիդացում             π-կապ 

                                    

                           
1. Կրկնակի կապ պարունակող երկար շղթայի ընտրություն. 

 
3. Ատոմների համարակալում այն ծայրից, որը մոտ է կրկնակի կապին. 

 
4. Անվանումը՝ 4-մեթիլպենտեն-2 

 
 

 

1. Կառուցվածքային՝ շղթայի ճյուղավորման, օրինակ՝ 

CH3–CH2–CH=CH2`բութեն–1,  CH3–C=CH2` մեթիլպրոպեն 

                                                                            CH3 

2.  Կրկնակի կապի դիրքի. 

CH3–CH2–CH=CH2`բութեն–1,  CH3–CH=CH–CH3`բութեն–2 

3. Տարածական՝ ցիս–տրանս իզոմերիա՝ π-դիաստերեոմերներ.      

 
          ցիս բութեն–2                                 տրանս բութեն–2                                                  

4. Միջդասային. 

CH3–CH=CH2` պրոպեն,                            ցիկլոպրոպան 

 

8. 2. Ալկենների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 

Ֆիզիկական հատկությունները 
Ագրեգատային վիճակը. 

 

 

н

н

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

с 

с 

 

 

Անվանակարգ

գը 

Իզոմերիան 
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C2H4–C4H8          գազային 

C5H10 – C18H36                        հեղուկ,  > C19H38                 պինդ նյութեր 

Մոլեկուլային զանգվածի մեծացմանը զուգընթաց օրինաչափորեն մեծանում են 

եռման և հալման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում փոքրանում է: 

Էթիլեն С2Н4 

Tհալմ  = - 169,20С, Tեռ. = - 103,70С , լուծվում է օրգանական լուծիչներում: 

Քիմիական հատկությունները 

Ալկենների ռեակցունակությունն անմիջականորեն կապված է մոլեկուլում առկա 

ածխածին-ածխածին կրկնակի կապի հետ:  Կրկնակի կապ առաջացրած ածխածնի 

ատոմները sp2 հիբրիդային վիճակում են: Չհիբրիդացված p–օրբիտալների կողմնային 

կրկնակի վրածածկից առաջացած  - կապը պակաս կայուն է  -կապից և հեշտությամբ 

խզվում է տարբեր ազդակների ազդեցությամբ: Դրանում կարելի է համոզվել, եթե 

դիտարկենք ածխածին-ածխածին - և - կապերի բնութագրերը. 

C-C կապի երկարությունը 0,154 նմ է: -կապի էներգիան` կՋ/մոլ: 

C=C կապի երկարությունը 0,134 նմ է, կրկնակի() կապի էներգիան` 620 

կՋ/մոլ:ԱՍվածից երևում է, որ -կապի էներգիան հավասար է 620 – 348 = 272 կՋ/մոլ, որը76 

կՋ/մոլ էներգիայով քիչ է -կապի էներգիայից: Դա է պատճառը, որ ալկեններին բնորոշ են 

ÙÇ³óÙ³Ý  ¨ ûùëÇ¹³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ: Հարձակումը π-կապի վրա կարող է լինել 

էլեկտրաֆիլ, նուկլեաֆիլ և ռադիկալային ազդանյութերով: 

 

1. Էլեկտրաֆիլ միացման ռեակցիաներ 

Ալկեններին բնորոշ միացման ռեակցիան իրականացվում է π-կապի վրա 

էլեկտրաֆիլ ազդանյութերի հարձակումով: Ինչպես գիտենք, այդ ռեակցիաներն 

անվանվում են էլեկտրաֆիլ միացման ռեակցիաներ՝ AE:  

Միացման ռեակցիաներում -կապը խզվում է, և երկու նոր -կապեր են 

առաջանում: Էլեկտրաֆիլ ազդանյութեր են. HOH(թթու), H2SO4, ալկիլհիդրոսուլֆատ, HX, 
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HOX: -Կապի էլեկտրոնների հաշվին ալկեններում առկա է բարձր էլեկտրոնային 

խտությամբ մարզ՝ -կապի էլեկտրոնային ամպը մոլեկուլի հարթության վերևում և 

ներքևում. 

 
Ակնհայտ է, որ կրկնակի կապը կենթարկվի դրական լիցքավորված մասնիկների 

գրոհին, որոնք կոչվում են էլեկտրաֆիլ ազդանյութեր: Գրոհի հետևանքով տեղի է ունենում 

-կապի հետերոլիտիկ ճեղքում, և ռեակցիան ընթանում է իոնային մեխանիզմով. ընթանում 

է էլեկտրաֆիլ միացման ռեակցիա:  Օրինակ՝ 

 
Դիտարկենք Էլեկտրաֆիլ միացման ռեակցիաների օրինակներ. 

1. Ջրի միացում (հիդրատացում): Ջուրը անմիջականորեն, առանց կատալիզատորի 

ալկեններին չի միանում: Ռեակցիան իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերցնել 

կատալիտիկ քանակներով ուժեղ թթու (ազոտական, ծծմբական, պերքլորական): 

Արդյունաբերության մեջ ռեակցիան իրականացնում են ֆոսֆորական թթվի 

ներկայությամբ՝ տաքացման և բարձր ճնշման պայմաններում: 
Ալկեններին ջրի միացումն իրականանում է էլեկտրաֆիլ միացման մեխանիզմով և որպես 

ռեակցիայի արգասիք՝ առաջանում են միատոմ սպիրտներ: Թթուն հանդես է գալիս որպես 

էլեկտրաֆիլ. 

H2C=CH2 + H2O 
H  CH3 – CH2 – OH 
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2. Ð³Éá·»Ý³çñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ÙÇ³óáõÙ (ÑÇ¹ñáÑ³Éá·»Ý³óáõÙ). կñÏÝ³ÏÇ Ï³åÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇ³Ý³É 

µáÉáñ Ñ³Éá·»Ý³çñ³ÍÇÝÝ»ñÁ: Ð³Éá·»Ý³çñ³ÍÇÝÝ»ñÇ é»³ÏóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 

ÃÃí³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³Ý Ñ»ï HF < HCI < HBr < HJ.  

CH2=CH2 + HCI  CH3– CH2CI 
àã ëÇÙ»ïñÇÏ ³ÉÏ»ÝÝ»ñÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÙ³Ý ¨ ÑÇ¹ñáÑ³Éá·»Ý³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý 

é»·ÇáÁÝïñáÕ³µ³ñ: HX ³½¹³ÝÛáõÃÇ ÙÇ³óáõÙÁ áã ëÇÙ»ïñÇÏ ï»Õ³Ï³Éí³Í ³ÉÏ»ÝÝ»ñÇÝ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý 

Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³óÝ»Éáí ï³ñµ»ñ í»ñç³ÝÛáõÃ»ñ. 

CH=CH2R HX

R  CH2 CH2 X

R  CHX CH3  

ì.ì.Ø³ñÏáíÝÇÏáíÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ù»Í Ãíáí ÝÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñ ³å³óáõó»É ¿, áñ 

ëáíáñ³µ³ñ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ í»ñç³ÝÛáõÃ»ñÇó Ù»ÏÁ, ³ÛëÇÝùÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ é»·ÇáÁÝïñáÕ³Ï³Ý 

é»³ÏóÇ³: àñå»ë ûñÇÝ³Ï ¹Çï³ñÏ»Ýù 2-Ù»ÃÇÉåñáå»ÝÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý, áñÁ 

Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ »ññáñ¹³ÛÇÝ µáõÃÇÉ ëåÇñïÇ (2-Ù»ÃÇÉåñáå³ÝáÉ-2) ³é³ç³óÙ³ÝÁ. 

C=CH2

3CH

3H C 2 OH
10% H2SO4, 25 oC 3CH

3H C C  C

OH

3H

 

                            2-Ù»ÃÇÉåñáå»Ý                                         2-Ù»ÃÇÉåñáå³ÝáÉ-2 

êï³ïÇÏ íÇ×³ÏáõÙ (é»³ÏóÇ³ÛÇ Ù»ç ãÙï³Í) 2-Ù»ÃÇÉåñáå»ÝÇ ÙáÉ»ÏáõÉáõÙ ¿É»Ïïñ³¹áÝáñ 

Ù»ÃÇÉ ËÙµ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ -Ï³åÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ËïáõÃÛ³Ý  µ¨»é³óáõÙ, 

áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇ ÉÇóù»ñÇ Í³·Ù³ÝÁ (ëï³ïÇÏ ·áñÍáÝ) ¨ áñáßáõÙ åñáïáÝÇ ÏáÕÙÇó 

·ñáÑ»Éáõ ï»ÕÁ: -Ï³åÇ Ë½áõÙÇó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ »ñÏáõ Ï³ñµáÏ³ïÇáÝÇ ³é³ç³óáõÙ ¨ ¹ñ³ÝóÇó 

³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³ïÇáÝÁ, áñÝ ³í»ÉÇ Ï³ÛáõÝ ¿.  

C=CH2

3CH

3H C

2

H

3CH
3H C C  CH

+

3CH

3H C 3H
+

H

C C

 
¾É»Ïïñ³¹áÝáñ ³ÉÏÇÉ ËÙµ»ñÁ ÷áùñ³óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóùÁ ¨ Ï³ÛáõÝ³óÝáõÙ 

»ññáñ¹³ÛÇÝ Ï³ñµáÏ³ïÇáÝÁ, áñÝ ¿É ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ¿É»ÏïñաýÇÉ ÙÇ³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

²é³ç³ó³Í Ï³ñµáÏ³ïÇáÝÇÝ ³ñ³· ÙÇ³ÝáõÙ ¿ çñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÁ ¨ ëï³óíáõÙ ¿ »ññáñ¹³ÛÇÝ ëåÇñï: 

ÜáõÛÝ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ùµ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ ³í»ÉÇ Ï³ÛáõÝ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝÇó ¨ »Ã» ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¨’ 

³é³çÝ³ÛÇÝ, ¨’ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³ñµáÏ³ïÇáÝներÇ ³é³ç³óáõÙ, ³å³ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝÁ: 

²ÛëåÇëáí, é»³ÏóÇ³ÛÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Ø³ñÏáíÝÇÏáíÇ ÏáÕÙÇó ÷áñÓáí Ñ³ëï³ïí³Í 

(¿ÙåÇñÇÏ) Ñ»ï¨Û³É Ï³ÝáÝÇÝ (1869). 

HX տեսակի  ազդանյութը ոչ սիմետրիկ ալկեններին միանալիս ջրածնի ատոմը 

միանում է կրկնակի կապ առաջացրած այն ածխածնի ատոմին, որը շատ է հիդրված:  
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3. Հալոգենների միացումը (հալոգենացում) 

Ալկենների քլորացումը և բրոմացումը տարածված օրգանական ռեակցիաներ 

են: Ֆտորը չափազանց ակտիվ ազդանյութ է, այն հարձակվում է ոչ միայն π-կապի վրա, 

այլև մոլեկուլի մյուս կառույցահատվածների վրա, որը հանգեցնում է C–C կապի 

կտրմանը, և ստացվում է արգասիքների խառնուրդ: Յոդը միանում է շատ դանդաղ, որոշ 

քանակ մնում է չփոխազդած նույնիսկ ալկենի ավելցուկի պայմաններում: 

Ալկենների քլորացումը և բրոմացումը տարածված օրգանական ռեակցիաներ 

են: Քլորի և բրոմի միացումը կրկնակի կապին ընթանում է շատ հեշտ, սենյակային 

ջերմաստիճանում՝ քանակական ելքով. 

CH3–CH2–CH=CH2 + Br2   CCCI o20,4   CH3–CH2–CHBr–CH2 

                   բութեն-1                                    1,2-դիբրոմբութան, 99% 
Բրոմի լուծույթի արագ գունազրկվելը չհագեցած կապի հայտաբերման ռեակցիան է: 

Բրոմացումը կիրառվում է քանակական անալիզում: Այդ նպատակով 

օգտագործում են կալիումի բրոմիդի և բրոմատի ստանդարտ լուծույթներ: Ծծմբական 

թթվով  թթվեցրած լուծույթում ստացվում է ճիշտ հաշված քանակով բրոմ. 

5Br¯+ BrO3¯+ 6H+ → 3Br2 + 3H2O 

Ալկենների բրոմացման ռեակցիան տարածական առանձնահատկություն ունի: 

Բրոմի միացումը ցիկլոպենտենին կամ ցիկլոհեքսենին հանգեցնում է տրանս-1,2-

դիբրոմցիկլոպենտանի կամ ցիկլոհեքսանի առաջացման: Դա վկայում է, որ ռեակցիան 

ընթանում է որպես անտիմիացում.  

 
Ռեակցիայի մեխանիզմը ներկայացվում է ստորև. 

 
2.  Նուկլեաֆիլ միացման ռեակցիաներ 

Կրկնակի կապ առաջացրած ածխածնի մոտ էլեկտրաբացասական տեղակալիչի 

առկայությունը հանգեցնում է π-կապի էլեկտրոնային խտության պակասի: Այդպիսի 

չհագեցած միացությունները նուկլեաֆիլ ազդանյութերի գրոհի համար դառնում են 

դյուրընկալելի. 
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      Նուկլեաֆիլ   սուբստրատ                    կարբանիոն                             արգասիք 

 
Նուկլեաֆիլի հարձակմանը ենթարկվող հայտնի սուբստրատ է ակրիլոնիտրիլը: 

Ստորև ներկայացված են  նուկլեաֆիլ միացման ռեկցիայի մի քանի օրինակներ. 

 

 

3. Ռադիկալային միացման ռեակցիաներ 

Ազատ ռադիկալները էլեկտրոնադեֆիցիտ մասնիկներ են: Նրանք կարող են 

հարձակվել կրկնակի կապի π-էլեկտրոնների վրա և միանալ, որի հետևանքով առաջանում 

է նոր ռադիկալ: Ստացված նոր ռադիկալը կարող է կտրել ջրածնի կամ այլ տարրի ատոմ և 

ավարտել միացումը: Նոր ստացված ռադիկալը կարող է միանալ ալկենի մյուս մոլեկուլին, 

որի հետևանքով կստացվի տարբեր երկարությամբ շղթաներ: Այս ռեակցիան ընկած է 

ռադիկալային պոլիմերացման հիմքում: Պոլիմերացումը կանխելու նպատակով ալկենը 

վերցնում են պակասորդով: 

Կրկնակի կապին միացման ռեակցիան սկսող ռադիկալը կարող է առաջանալ այլ 

աղբյուրներից, օրինակ՝ պերօքսիդներից, որոնք պարունակում են անկայուն –Օ–Օ– կապ: 

Օրինակ՝ բենզոիլ պերօքսիդի ներկայությամբ բրոմաջրածինը լույսի ազդեցությամբ 

միանում է պրոպենին՝ առաջացնելով 1–բրոմպրոպան. 

CH3–CH=CH2 + HBr    2
)56

( COOHC
 CH3–CH2–CH2–Br 

Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ միացումն այս դեպքում ընթանում է 

հակառակ Մարկովնիկովի կանոնի: Ռեակցիայի այս ընթացքն անվանվում է 

պերօքսիդային էֆեկտ, որը հայտնաբերել են Մ.Խարաշը և Ֆ.Մայոն (1933): Հաստատվել է, 

որ պերօքսիդի բացակայությամբ ալկենին բրոմաջրածնի միացման ռեակցիան ընթանում է 

ըստ Մարկովնիկովի կանոնի: 
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Ըստ կայունության՝ ռադիկալներն ունեն հետևյալ դասավորությունը.  

մեթիլ< առաջնային < երկրորդային < երրորդային ռադիկալներ: 

Պերօքսիդային էֆեկտը պայմանավորված է երկրորդային կայուն ռադիկալի 

առաջացմամբ: 

Քլորաջրածինը և յոդաջրածինն ալկեններին ռադիկալային մեխանիզմով չեն 

միանում: Սակայն մի շարք նյութեր միանում են կրկնակի կապին ռադիկալային 

մեխանիզմով. 

 

4. Վերականգնման և օքսիդացման ռեակցիաներ  
Վերականգնման ռեակցիաներ: Ջրածնի միացում (հիդրում): 

Միացման ռեակցիաներից է ալկենների հիդրման  ռեակցիան` ջրածնի միացումը: 

Ալկենները փոխազդում են ջրածնի հետ Pt, Ni կամ Pd մետաղների առկայությամբ ու տաքացման 

պայմաններում. 
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3223

,

233 CHCHCHCHHCHCHCHCH Nito

  

                         բութեն               բութան 

Ալկեններում ջրածնի միացումը հանգեցնում է ածխածնի օքսիդացման 

աստիճանի փոքրացմանը: Այդ պատճառով ալկենների հիդրման ռեակցիան պատկանում 

է վերականգնման ռեակցիաների շարքին.  

3223

,

233 CHCHCHCHHCHCHCHCH Nito


-3 -3 -3 -3-2 -2-1 -1

 

-2-1
C

+e
C

 

Հիդրման ռեակցիան կիրառվում է արդյունաբերության մեջ՝ բարձրօկտանային 

թվով վառելանյութ ստանալու համար: 

Օքսիդացման ռեակցիաներ 

Ալկենները փոխաղդում են տարբեր օքսիդիչների հետ: Օքսիդացման 

ռեակցիայի ուղղությունը կախված է պայմաններից: Մեղմ օքսիդիչներով օքսիդացնելիս 

կտրվում է միայն π- կապը, իսկ խիստ պայմաններում` խզվում են և՛ π-, և՛ σ- կապերը: 

Օքսիդացման հետևանքով թթվածնի ատոմի հետ առաջանում է նոր կապ: Օքսիդացման 

ռեակցիաների ընթացքում կարող են առաջանալ էպօքսիդներ, վիցինալ երկատոմ 

սպիրտներ, ալդեհիդներ, կարբոնաթթուներ, ածխածնի (IV) օքսիդ: Ներկայացնենք 

օքսիդացման ռեակցիաների օրինակներ. 

1. Էպօքսիդացում: Օքսդացման ռեակցիայի ընթացքում առաջանում է էպօքսիդներ, որոնք 

անվանվում են նաև օքսիրաններ. 

 
Արտադրական կարևորություն ունի էթիլենի օքսիդը, որն ստացվում է տաքացման 

պայմաններում կատալիզատորի ներկայությամբ (Ag) էթիլենն օդի թթվածնով 

օքսիդացնելիս: էթիլենօքսիդը պարունակում է լարված եռանդամ օղակ, որը 

հեշտությամբ բացվում է և միանում տարբեր ազդանյութերի հետ: Էպօքսիդները 

լայն կիրառություն ունեն կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի և պոլիմերների 

սինթեզում:  

2. Հիդրօքսիլացում: Ալկենները հեշտությամբ օքսիդանում են կալիումի պերմանգա-

նատի լուծույթով սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում` չեզոք կամ թույլ 

հիմնային միջավայրում: Այս ռեակցիան կրկնակի և եռակի կապի որակական 

հայտաբերման ռեակցիան է: Ռեակցիայի ընթացքում պերմանգանատ իոնի 

վադագույն երանգն անհետանում է և նստում է դարչնագույն նստվածք` MnO2:  
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Այս ռեակցիան հայտնաբերել է ռուս քիմիկոս Ե.Ե.Վագները (1898), և կոչվում է մեղմ 

օքսիդացում ըստ Վագների: 

3. Տաքացման պայմաններում ուժեղ օքսիդիչներով (KMnO4, K2Cr2O7, թթու 

միջավայրում, HNO3) օքսիդացնելիս կրկնակի կապը կտրվում է և առաջանում են 

կարբոնիլային միացություններ. 

OHSOKSOCrCOOHCHSOHOCrKCHCHCHCH 24234234272233 164)(461643 

 

4. Ինչպես բոլոր ածխաջրածինները, էթիլենային ածխաջրածինները նույնպես այրվում 

են լուսավոր բոցով` առաջացնելով ջուր և ածխածնի (IV) օքսիդ. 

2CnH2n + 3nO2  2nCO2 + 2nH2O + Q 

C3H6 + 3O2  3CO2 + 3H2O + Q 

 

Էթիլեն 

Էթիլենի քիմիական հատկությունները՝ 
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Հարցեր  և  վարժություններ  ինքնուրու յն  աշխատանքի  համար  

1. Էթիլենի մոլեկուլում ածխածնի ատոմների միջև ի՞նչ կապեր են առկա, և ո՞րն է դրանց 

տարբերությունը:  

2. Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում հիդրման և հալոգենացման: Բերե՛ք օրինակներ:  

3. Ի՞նչ մեխանիզմով են ընթանում ալկեններին միացման ռեակցիաները: Օրինակներով 

բացատրե՛ք մեխանիզմը: 

4.Պրոպենին քլորաջրածին միանալիս հնարավոր է երկու արգասիքի ստացում: Որո՞նք են 

այդ միացությունները, գրե՛ք դրանց ստացման ռեակցիաների հավասարումները: Ո՞ր 

արգասիքը կստացվի առավել մեծ քանակով և ինչո՞ւ:  

5. Պերօքսիդային միացությունների ներկայությամբ պրոպենին բրոմաջրածին միացնելիս 

ռեակցիան ընթանում է  հակառակ Մարկովնիկովի կանոնի: Ո՞ր մեխանիզմով  է ընթանում 

այդ ռեակցիան:  

6. Գրե՛ք հետևյալ փոխարկումների իրականացման ռեակցիաների հավասարումները. 

CH2=CH2  CH3 – CH2CI  C4H10  CH3COOH 

 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

 

1. Ո՞ր դեպքում ջրի միացումը տված ալկեններին կընթանա Մարկովնիկովի կանոնին 

հակառակ.  

ա) CH3 – CH=CH2 

բ) CH3 – CH2 – CH=CH2 

գ) CF3 – CH=CH2 

դ) CH3 – (CH3)C=CH2 

2. Ո՞ր ալկենի կատալիտիկ հիդրումից կստացվի 2,2-դիմեթիլբութան. 

ա) 2,2-դիմեթիլբութեն-3 

բ) 2-մեթիլբութեն-1 

գ) 3-մեթիլբութեն-2 

դ) 3,3-դիմեթիլբութեն-1 

3. CxHy ածխաջրածնի և քլորի մեկական մոլի միացման արգասիքի հարաբերական 

խտությունն ըստ ջրածնի 63,5 է: Որքա՞ն է CxHy ածխաջրածնի մոլեկուլում ատոմների 

գումարային թիվը. 

ա) 12  բ) 9  գ) 6  դ) 15 

4. Ո՞ր նյութն է առաջանում 1-քլորպրոպանի և կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային տաք 

լուծույթի փոխազդեցությունից. 

ա) պրոպանոլ-1 

բ) պրոպեն 

գ) պրոպանդիոլ-1,2 

դ) պրոպան 
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5. Ալկենների համար ո՞ր ռեակցիան բնորոշ չէ. 

ա) տեղակալման 

բ) օքսիդացման 

գ) միացման 

դ) պոլիմերացման 

6. Ո՞ր նյութն է առաջանում բութեն-2-ի և բրոմաջրի փոխազդեցությունից.  

ա) բութանոլ-1 

բ) բութանոլ-2 

գ) 2-բրոմբութան 

դ) 2,3-դիբրոմբութան 

7. Ո՞րն է Х-նյութի անվանումն ըստ էթիլեն → Х → բութան փոխարկման ուրվագրի. 

ա) էթան 

բ) բրոմէթան 

գ) 1,2-դիբրոմէթան 

դ) 1,1-դիբրոմէթան 
8. Ո՞րն է Х-նյութի անվանումն ըստ էթանոլ → Х → էթիլենգլիկոլ փոխարկման ուրվագրի. 

ա) էթին 

բ) բրոմէթեն 

գ) 1,2-դիբրոմէթան 

դ) էթեն 
9. Ո՞րն է Х-նյութի անվանումն ըստ բութանոլ-1 → Х → բութանոլ-2 փոխարկման ուրվագրի. 

ա) բութան 

բ) բութին-1 

գ) բութեն-1 

դ) 2-քլորբութան 
10. Հաստատե՛ք համապատասխանություն քիմիական ռեակցիայի հավասարման և նրա 

դասի միջև. 

 

Ռեակցիայի հավասարումը Ռեակցիայի տեսակը 

Ա) C2H4 + H2O = C2H5OH 1) հիդրում 

Բ) C3H6 + Br2 = C3H6Br2 2) դեհիդրատացում 

Գ) C2H6 = C2H4 +H2 3) հալոգենացում 

Դ) C2H5CI +KOH= C2H4+ KCI + H2O 4) դեհիդրում 

 5) հիդրատացում 

 6) դեհիդրոհալոգենացում 
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Ընդհանուր պատկերացումներ 

Ալկինները (ացետիլենային ածխաջրածիններ) չհագեցած ալիֆատիկ 

ածխաջրածիններ են, որոնց մոլեկուլը պարունակում է C≡C մեկ եռակի կապ: 

Ալկինների ընդհանուր բանաձևն է՝ СnH2n-2:  

Հոմոլոգիական շարքի առաջին անդամը ացետիլենն է, անվանումն ըստ 

սիստեմատիկ անվանակարգի՝ էթին: 

 Ացետիլենի մոլեկուլի կառուցվածքը 
Ացետիլենի մոլեկուլային բանաձևն է C2H2, կառուցվածքային բանաձևը՝ H–C ≡ C–H: 

Ացետիլենի մոլեկուլում ածխածնի ատոմները կապված են եռակի կապով և  sp-

հիբրիդային վիճակում են: Երկու հիբրիդային օրբիտալների փոխվրածածկից ածխածնի 

ատոմների միջև առաջանում է σ- կապ, մյուս երկու հիբրիդային և ջրածնի s-օրբիտալների 

վրածածկից առաջանում են երկու C–H σ –կապեր: 

Ացետիլենի մոլեկուլը գծային կառուցվածք ունի (ածխածնի և ջրածնի ատոմների 

միջուկները մեկ ուղղի վրա են), ածխածնի ատոմների միջև առկա երկու π-կապերը երկու 

փոխուղղահայաց հարթություններում են. 

 

 

   

Հիշե՛ք  1. կապի երկարությունը 0,12 նմ է,                

  2. մոլեկուլը գծային է,  

  3. կովալենտային անկյունը 180օ է, 

  4.  կապերը՝ σ և 2π, 

  5. ածխածնի ատոմները sp- հիբրիդային վիճակում են 

8.2.1. Ֆիզիկական հատկությունները, իզոմերիան և անվանակարգը 

Ֆիզիկական հատկությունները 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no18-acetilen-i-ego-gomologi/img002.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no18-acetilen-i-ego-gomologi/img003.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no18-acetilen-i-ego-gomologi/img004.gif?attredirects=0
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Ացետիլենն անգույն գազ է, օդից թեթև, ջրում վատ է լուծվում, մաքուր վիճակում համարյա 

անհոտ է: Հոմոլոգների հատկություններն օրինաչափորեն փոխվում են և նման են 

ալկենների հատկություններին: Ալկինների եռման և հալման ջերմաստիճանները 

մեծանում են մոլային զանգվածների մեծացմանը զուգընթաց: Սովորական պայմաններում 

С2–С3 գազեր են,  С4–С16 ՝ հեղուկներ, բարձր ալկինները պինդ նյութեր են:  

Աղյուսակ 8.2.1. Մի քանի ալկինների ֆիզիկական հատկությունները. 

Անվանումը 

(վերջածանց -ին) 

Բանաձևը t°հալմ., 

°C 

t°եռմ., 

°C 

էթին 

(ացետիլեն) 

HC≡CH -80,8 -83,6 

պրոպին 

(մեթիլացետիլեն) 

CH3–C≡CH -102,7 -23,3 

բութին-1 C2H5–C≡CH -122,5     8,5 

բութին-2 CH3–C≡C–CH3 -32,3    27,0 

պենտին-1 CH3–CH2–CH2–C≡CH -98,0    39,7 

պենտին-2 CH3–CH2–C≡C–CH3 -101,0    56,1 

Իզոմերիան և անվանակարգը 

Կառուցվածքային իզոմերիա 

1.Եռակի կապի դիրքի իզոմերիա (սկսած С4Н6-ից): 

 

2. Ածխածնային կմախքի ճյուղավորման իզոմերիա (սկսած С5Н8): 

 

3. Միջդասային իզոմերիա ալկադիենների և ցիկլոալկենների հետ՝ սկսած С4Н6-ից. 

 
Եռակի կապի նկատմամբ ալկինները տարածական իզոմերիա չեն առաջացնում: 

 

8.2.2. Քիմիական հատկությունները 

1. Միացման ռեակցիաներ 
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ա) Հալոգենացում 

Ընթանում է փուլերով՝ ացերիլեն → էթիլեն → էթան 

 (ինչպես և ալկենները գունազրկում են բրոմաջուրը՝  

СH≡CH + Br2 → CHBr=CHBr (1,2-դիբրոմէթեն) 

CHBr=CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2   (1,1,2,2-քառաբրոմէթան) 

Առաջին փուլում ընթանում է տրանս միացում հետևյալ մեխանիզմով. 

 
բ) Հիդրոհալոգենացում 

Ռեակցիան հալոգենաջրածինների հետ տրանս միացում է, ընթանում է ավելի դժվար՝ 

ալկենների համեմատ և փուլերով.                      

 
Ացետիլենի հիդրոքլորացումից ստացվում է վինիլքլորիդ, որի պոլիմերացումից 

ստացվում են պոլիքլորվինիլային պլաստմասսաները:                                  

 Ացետիլենի ոչ սիմետրիկ հոմոլոգների հիդրոհալոգենացումն ընթանում է ըստ 

Մարկովնիկովի կանոնի՝   

CH3-C≡CH + HBr     3AIBr  CH3-CBr=CH2 

                                             2-բրոմպրոպեն 

գ) Հիդրատացում ( Մ.Գ.Կուչերովի ռեակցիա)՝ 

CH≡CH + H2O   
2Hg  [CH2=CH-OH] → CH3-CH=O (էթանալ ) 

                                                                 վինիլսպիրտ(ենոլ) 

Հիդրատացման ռեակցիան ընթանում է սնդիկի (II) աղերի՝ HgSO4, Hg(NO3)2, ներկայությամբ 

և ացետալդեհիդի արդյունաբերական ստացման եղանակ է: 

դ) HCN-ի միացում՝ 

 
   ե) Սպիրտների միացում՝ 

 
զ) Կարբոնաթթուների միացում՝ 

HC≡G–R + R’COOH  


42
2 , SOHHg CH2=CR–O–CO–R’ 

  2. Պոլիմերման ռեակցիաներ 
Որոշակի պայմաններում ացետիլենն ընդունակ է պոլիմերվելու՝ առաջացնելով 

բենզոլ և վինիլացետիլեն: 

1. Ացետիլենն ակտիվացրած ածխի վրայով անցկացնելիս 450–500 °С ացետիլենի երեք 

մոլեկուլ միանում են և առաջանում է բենզոլ (հայտնի է որպես Ն.Դ.Զելինսկու ռեակցիա). 
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2.  CuCl և NH4Cl ջրային լուծույթներում ացետիլենը դիմերվում է՝ առաջացնելով 

վինիլացետիլեն. 

 

Վինիլացետիլենն օժտված է մեծ ռեակցունակությամբ, միացնում է քլորաջրածին՝ 

առաջացնելով քլորոպրեն: Քլորոպրենը հայկական «Նաիրիտ» կաուչուկի մոնոմերն է.  

 
3. Օքսիդացման և վերականգնման ռեակցիաներ  
1) Այրում   

Այրվում են ուժեղ ծխացող բոցով: Ալկինների այրման ընդհանուր ռեակցիան է՝ 

CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 t → nCO2 + (n-1)H2O + Q 

2) Օքսիդացում  
ա) թթվային միջավայրում տաքացնելիս առաջանում են կարբոնաթթուներ և  CO2, եթե 

եռակի կապը ծայրային է. 

5CH3 – CH2 – C ≡ C – CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5CH3 – CH2COOH + 5CH3COOH + 6MnSO4 + 

3K2SO4 + 4H2O 

5CH3 – C ≡ CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5CO2 + 5CH3COOH + 8MnSO4 + 4K2SO4+12H2O 

բ) չեզոք և թույլ հիմնային միջավայրում սենյակային ջերմաստիճանում առաջանում են 

կարբոնաթթուների աղեր, ացետիլենն օքսիդանում է մինչև օքսալատ (թրթնջկաթթվի աղ). 

3CH ≡ CH + 8KMnO4 → 3KOOC – COOK + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O 

(որակական ռեակցիան պերմանգանատի լուծույթի գունազրկումն է).  

CH3 – C ≡ C – CH3 + 2KMnO4 → 2CH3 – COOK + 2MnO2 

3CH ≡ C – CH3 + 8KMnO4 → 3CH3 – COOK + 2K2CO3 + KHCO3 + 8MnO2 + H2O 

3. Վերականգնում ( kat – Ni,Pd կամ Pt)           

C2H2 + 2H2  kat  C2H6 

4. Տեղակալման ռեակցիաներ  
1) Թթվային հատկություններ. 

R-C≡C-H + NaH → R-C≡C-Na + H2↑ 
Ծայրային եռակի կապ ունեցող ալկինների որակական հայտաբերման ռեակցիան՝ 

R-C≡CH + [Ag(NH3)2]OH → R-C≡C-Ag↓ +2NH3 + H2O 

                            մոխրագույն նստվածք 

R-C≡C-H + [Cu(NH3)2]Cl → R-C≡C-Cu↓ + NH4Cl +NH3 

                                      կարմիր նստվածք 

Արծաթի և պղնձի(I) ացետիլենիդները աղաթթվից քայքայվում են՝ 
R-C≡C-Cu↓ +HCl → R-C≡C-H + CuCl 

Մետաղների ացետիլենիդները պայթուցիկ նյութեր են: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ab30a8b-f667-6f71-b732-cfae0c4ab042/view/
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8.2.3. Ալկինների սինթեզի եղանակները ևկիրառումը 

1. Մեթանի կամ էթանի պիրոլիզ՝ 
 

2CH4   Co1500 C2H2 + 3H2 

CH3 - CH3    Co1000600 C2H2 + 2H2 

2. Կարբիդային եղանակ՝  

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2  

 
Նման ձևով են փոխազդում SrC2, BaC2:  

Մագնեզիումի կարբիդի հիդրոլիզից ստացվում է պրոպին. 

Mg2C3 +4 H2O → CH3–C CH + 2Mg(OH)2  

3. Երկհալոգենալկանների և մոնոհալոգենալկանների նուկլեաֆիլ ճեղքման ռեակցիա. 

CH3-CHBr-CH2Br + 2NaOH   tOHHC ,52 CH3-C CH + 2NaBr + 2H2O 

CH3-BrC=CH2 + NaOH   tOHHC ,52 CH3-C CH + NaBr + H2O 
4. Ալկինների ալկիլացում 

ա)     R-C CH + NaNH2→R-C  C-Na + NH3 

R-C  CNa + R'Hal → RC  CR' + NaHal 

բ)     R-C  C-H + CH3-MgHal → R-C  C-MgHal + CH4 

R-C  C-MgHal + R՛Hal → R-C  C-R՛ + MgHal2 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ո՞ր ածխաջրածիններն են պատկանում ալկիններին, ո՞րն է նրանց ընդհանուր բանաձևը:  

2. Ո՞ր ածխաջրածիններն ունեն նույն ընդհանուր բանաձևը, ինչ  ալկինները. գրե՛ք 

օրինակներ: 

3. Իզոմերիայի ո՞ր տեսակներն են բնութագրական ալկիններին: Կարո՞ղ է բութին-2-ն 

ունենալ ցիս-տրանս իզոմերներ: 

4. Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմներն ացետիլենում: 

5. Ի՞նչ կապեր են առկա ացետիլենի մոլեկուլում, քանի՞ σ- և π-կապ է առաջացնում 

ածխածնի ատոմն ացետիլենի մոլեկուլում: 

6. Ինչո՞ւ է եռակի կապի երկարությունը փոքր կրկնակի կապի երկարությունից: 

Բացատրե՛ք ըստ կապի էլեկտրոնային տեսության: 

7. Ո՞րն է ծայրային եռակի կապի որակական ռեակցիան: 

8. Սենյակային ջերմաստիճանում ո՞ր ալկիններն են գազային վիճակում: 

9. Գրե՛ք ալկինի բանաձևը, որը թեթև է օդից, որի խտությունն ըստ ջրածնի 20 է, որի 50 լ 

այրման համար պահանջվում է 200 լ (ն.պ.) թթվածին: 

10. Ո՞րն է Կուչերովի ռեակցիան: Գրե՛ք ռեակցիայի հավասարումը՝ նշելով 

կատալիզատորը:  

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Ո՞ր ազդանյութի օգնությամբ կարելի է հայտաբերել էթինը՝ էթանի, էթենի և էթինի 

խառնուրդում. 

ա) բրոմաջրի      բ) քլորաջրի       գ) ջրի     դ) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթի 

2. Ո՞րն է ալկինների ընդհանուր բանաձևը. 

ա) CnH2n-6 բ) CnH2n-2 գ) CnH2n+2 դ) CnH2n 

3. Ո՞րն է ալկինի միջդասային իզոմերը. 

ա) ալկեն բ) ցիկլոալկան գ) ալկադիեն   դ) արեն 

4. Ո՞ր ալկինը միջդասային իզոմեր չունի. 

ա) C3H4 բ) C5H8 գ) C4H6 դ) C2H2 

5. Ո՞ր իզոմերիան հնարավոր չէ C5H8 ալկինի համար. 

ա) միջդասային 

բ) ցիս-տրանս  

գ) եռակի կապի դիրքի  

դ) ածխածնային կմախքի 

6. Ո՞ր ալկիններն է հնարավոր հայտաբերել արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով. 

1. բութին–1  

2. բութին–2 
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3. պրոպին 

4. հեքսին-3 

ա) 1.4. 

բ) 2.3.  

գ) 1.3.  

դ) 2.4. 

7. Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են գտնվում երկրորդ ածխածնի ատոմի ատոմային 

օրբիտալները՝ պրոպինի մոլեկուլում. 

ա) sp 

բ) sp2 

գ) sp3 

դ) dsp2 

8. Ո՞ր դեպքում հնարավոր չէ ստանալ ացետիլեն. 

ա) մեթանի ջերմային քայքայումից 

բ) էթանոլի դեհիդրատացումից  

գ) կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզից  

դ) 1,1-դիքլորէթանի դեհիդրոքլորացումից 
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8.3. ԴԻԵՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ (ԱԼԿԱԴԻԵՆՆԵՐ)  
 

 
Դիենային ածխաջրածինները կամ ալկադիենները չհագեցած ածխաջրածիններ են, 

որոնց մոլեկուլը պարունակում է ածխածին–ածխածին երկու կրկնակի կապ, և ունեն  

CnH2n-2 ընդհանուր բանաձևը: 
Դիենների ռեակցունակության վրա մեծ ազդեցություն ունի կրկնակի կապերի 

փոխադարձ դիրքը: Ըստ այդ հատկանիշի՝ տարբերում են երեք տեսակի ալկադիեններ. 

1) Կումուլացված կրկնակի կապով ածխաջրածիններ (1,2-դիեններ), օրինակ՝ պրոպադիեն 

կամ ալլեն՝ CH2=C=CH2: 

2)Մեկուսացված, որոնց մոլեկուլում կրկնակի կապերն առանձնացված են մեկից ավելի sp3 

հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմներով՝ C=C–(CH2)n–C=C, n 1: Օրինակ՝ 

պենտադիեն-1,4՝ CH2=CH–CH2–CH=CH2: 

3) Զուգորդված, որոնց մոլեկուլում կրկնակի կապերն առանձնացված են մեկ հասարակ C–C 

կապով, օրինակ՝ բութադիեն-1,3 կամ դիվինիլ՝ CH2=CH–CH=CH2, 2-մեթիլբութադիեն-1,3 

կամ իզոպրեն. CH2=СCH3–CH=CH2: 

    Կրկնակի կապի դիրքով պայմանավորված իզոմերիան սկսվում է չորս ածխածնի 

ատոմ պարունակող դիեններից, օրինակ՝ բութադիեն-1,2 և բութադիեն-1,3: Սկսած հինգ 

ածխածնի ատոմ պարունակող դիեններից՝ հնարավոր է կրկնակի կապի դիրքով 

պայմանավորված բոլոր երեք տեսակի դիենների գոյությունը: 

Կրկնակի կապերի կառուցվածքը մեկուսացված դիեններում չեն տարբերվում 

ալկեններից, իսկ կումուլացված դիեններն անկայուն են և հիմնային միջավայրում 

տաքացնելիս հեշտությամբ վերախմբավորվում են ալկինների: Առավել կարևոր են 

զուգորդված կրկնակի կապով ածխաջրածինները և հատկապես դրանք էլ մեր 

ուսումնասիրման թեման են: 

8.3.1. Դիենային ածխաջրածինների ստացումը 
Զուգորդված դիենային ածխաջրածիններն  ստացվում են. 

1.  Ալկանների դեհիդրումից. ալկանները բաց են թողնում տաք կատալիզատորի վրայով: 

Որպես կատալզատոր կիրառվում են ամֆոտեր օքսիդները. 

CH3–CH2–CH2–CH3    3232 ,,600 OAlOCrCo

  CH2=CH–CH=CH2 + 2H2 

2. Էթանոլի միաժամանակյա դեհիդրումից և դեհիդրատացումից (Լեբեդևի եղանակ). 

2CH3CH2OH   3232 ,,600 OAlOCrCo

CH2=CH–CH=CH2 + 2H2O + H2 

3. Իզոպրենը ստացվում է պենտանից: Պենտանն ալյումինի քլորիդի հետ տաքացնելիս 

փոխարկվում է 2-մեթիլբութանի, որի կատալիտիկ դեհիդրումից ստացվում է իզոպրեն. 

 

  

 4. Քլորոպրենն ստացվում է ացետիլենից. 
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2HCCH  CuCL  HCC–CH=CH2  
HCL

 H2C=C(Cl)–CH=CH2 

8.3.2. Դիենային ածխաջրածինների ֆիզիկական հատկությունները 

Բութադիեն–1,3. անդուր հոտով հեշտ հեղուկացող գազ է, – 4,5 օC եռման ջերմաստիճանով, 

լուծվում է եթերում, բենզոլում, ջրում չի լուծվում: 

2–մեթիլբութադիեն–1,3. դյուրաեռ ցնդող հեղուկ է՝34 oC եռման ջերմաստիճանով, լուծվում է 

օրգանական լուծիչներում, ջրում չի լուծվում: 

2–քլորբութադիեն–1,3 (քլորոպրեն). բնորոշ անդուր հոտով հեղուկ է, լուծվում է օրգանական 

լուծիչներում, ջրում չի լուծվում: 

8.3.3. Դիենային ածխաջրածինների քիմիական հատկությունները 

Քիմիական հատկություններով դիենները նման են ալկեններին: Մոլեկուլում 

ունենալով կրկնակի կապեր նրանք հեշտությամբ օքսիդանում են, մտնում են էլետրաֆիլ  

միացման ռեակցիաների մեջ, գունազրկում են բրոմաջուրը, միացնում են 

հալոգենաջրածիններ և այլն: Ազդանյութի քանակից կախված հնարավոր է միացման 

ռեակցիա մեկ կամ երկու կրկնակի կապի կտրման հաշվին: Սակայն -էլեկտրոնների 

զուգորդված համակարգի առկայությունը հանգեցնում է միացման ռեակցիաների 

առանձնահատկությունների: Դիվինիլի մոլեկուլն ունի հարթ կառուցվածք և 

պարունակում է չորս ածխածնի ատոմ, որոնք sp2-հիբրիդային վիճակում են: Կրկնակի 

կապի π-էլեկտրոններն առաջացնում են միասնական էլեկտրոնային ամպ և 

ապատեղայնացված են ածխածնի ատոմների միջև.. 

 
Վրածածկը С1–С2 և С3–С4 ատոմների միջև ավելի մեծէ՝  С2–С3 կապի համեմատ: 

Ածխածնի ատոմների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգերի թիվը մեծ է մեկից, փոքր՝ 

երկուսից, այսինքն՝ չկան ոչ մաքուր կրկնակի և ոչ էլ մաքուր հասարակ կապեր.  

 

բութադիեն-1,3 

 

բանաձևը կապի երկա- 

րությունը 

(նմ)   C1-C2 

կապի երկա- 

րությունը 

(նմ)   C2-C3 

կապի երկա- 

րությունը (նմ) 

    C3-C4 

 

ենթադրվող    

 

0,133 

 

0,154 

 

0,133 

 

իրական  

 

0,135 

 

0,145 

 

0,135 
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Երկու կամ ավելի հարևան π-կապերի փոխազդեցությունը, որը հանգեցնում է 

միասնական π-էլեկտրոնային ամպի առաջացմանը, կոչվում է զուգորդման էֆեկտ: 

Այսպիսով, բութադիեն–1,3-ի մոլեկուլը բնութագրվում է զուգորդված կրկնակի 

կապի համակարգով: Դիենային ածխաջրածինների կառուցվածքի նման 

առանձնահատկության պատճառով միացման ռեակցիաների ժամանակ ընթանում է ոչ 

միայն 1,2-միացում, այլև 1,4-միացում, որոնց քանակական հարաբերությունը կախված է 

ռեակցիայի պայմաններից՝ ջերմաստիճանից և լուծիչի բնույթից: Նշենք, որ ավելի հաճախ 

ընթանում է 1-4 միացում: 

Հալոգենացում 

                                                              1,2-միացում                       1,4-միացում 

   
Բութադիեն-1,3                   3,4-դիբրոմբութեն-1              1,4-դիբրոմբութեն-2 

Հիդրոհալոգենացում                  

 
Ցածր ջերմաստիճանում գերակշռում են 1,2-միացման արգասիքները, իսկ 

բարձրում՝ 1,4-միացման: Ստորև ներկայացված է բութադիեն-1,2-ին բրոմաջրածնի 

միացման ռեակցիայի կախվածությունը ջերմաստիճանից.  

ջերմաստիճան oC 1,2-միացման 

արգասիք  % 

1,4-միացման 

արգասիք % 

40 15 85 

0 71 29 

8.3.4.Ցիկլոմիացման ռեակցիաներ 

Զուգորդված դիեններին բնորոշ է ևս մեկ կարևոր ռեակցիա՝ դիենային սինթեզը, որին 

մասնակցում են երկու միացություն՝ դիենը, և որևէ չհագեցած միացություն՝ դիենոֆիլը: 

Դիենային սինթեզի հետևանքով առաջանում է տեղակալված վեցանդամանի օղակ: 

Ռեակցիայի ընթացքում չորս π-էլեկտրանանոց համակարգը փոխազդում է երկու π-

էլեկտրոնանոց համակարգի հետ, այդ պատճառով ռեակցիան կոչվում է [4+2] –

ցիկլոմիացում և համարվում է պերիցիկլիկ ռեակցիաների կարևոր տեսակներից մեկը:  

Դիենային սինթեզի ռեակցիան ընթանում է հեշտ և մեծ ելքով: Այս հետաքրքիր 

ռեակցիայի հայտնաբերման համար գերմանացի քիմիկոսներ Օ.Դիլսը և Կ.Ալդերը 

արժանացել են Նոբելյան մրցանակի և նրանց պատվին [4+2] ցիկլոմիացման ռեակցիան 

ստացել է Դիլս-Ալդերի ռեակցիա անվանումը:  
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Ցիկլոմիացման  ռեակցիայի դասական օրինակ Է բութադիենի և մալեինաթթվի 

անհիդրիդի փոխազդեցությունը.  

 
Դիենում էլեկտրադոնոր տեղակալիչներն ավելի դյուրին են դարձնում 

ցիկլոմիացման ռեակցիան: Դրան հակառակ դիենոֆիլը պետք է ունենա 

էլեկտրաակցեպտոր տեղակալիչներ կրկնակի կապի մոտ: էթիլենը և պարզ ալկենները 

«վատ» դիենոֆիլ են: Նրանց հետ փոխազդեցությունը հնարավոր է, սակայն ընթանում է 

խիստ պայմաններում և փոքր ելքերով. 

 
Բացի մալեինաթթվի անհիդրիդից, որպես դիենոֆիլ հարմար է օգտագործել 

տետրացիանոէթիլեն (NC)2C=C(CN)2, ակրոլեին CH2=CH-CH=O, ակրիլաթթու CH2=CH-

COOH, նրա ածանցյալ էսթերները CH2=CH-COOR և նիտրիլները CH2=CHCN, ինչպես նաև 

ն-բենզոխինոնը: 

Տետրացիանոէթիլենը ռեակցունակ դիենոֆիլ է: Նրա փոխազդեցությունը 

բութադիենի հետ ընթանում է ցածր ջերմաստիճանում և մեծ ելքով (94%). 

 
Եթե ռեակցիային մասնակցում է ցիկլիկ դիեն, ապա առաջանում են բիցիկլիկ 

ածխաջրածինների ածանցյալները. 

 
Դիլս-Ալդերի ռեակցիան համաձայնեցված է և ընթանում է ցիկլիկ անցումային վիճակի 

առաջացմամբ: Ռեակցիայի մեխանիզմը ներառում է 6 էլեկտրոնների վերաբաշխումը 
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վեցանդամանի անցումային վիճակում, դիենոֆիլի կրկնակի կապին մասնակցող 

ատոմները կապվում են դիենի 1-ին և 4-րդ ատոմների հետ սիգմա կապերով և դառնում sp3 

հիբրիդացված ատոմներ, իսկ դիենի 2-րդ և 3-րդ ատոմները պահպանում են իրենց 

հիբրիդացումը և առաջացնում նոր կրկնակի կապ: Դիլս-Ալդերի ռեակցիան ջերմանջատիչ 

է: 

 

8.3.5. Վերականգնում և պոլիմերացում 

Զուգորդված դիենների վերականգնումը մետաղական նատրիում–հեղուկ 

ամոնիակ համակարգով ընթանում է ռադիկալային մեխանիզմով և առաջանում է միայն 

1,4-միացման արգասիք. 

33

,

22
32 CHCHCHCHHCHCHCHCH NHNa    

Զուգորդված դիենային ածխաջրածինների կարևորագույն առանձնահատկությունը 

կատալիզատորի կամ ինիցիատորի ազդեցությամբ պոլիմերվելու ընդունակությունն է, որի 

հետևանքով ստացվում է կաուչուկ. 

                            

 

 

 

Պոլիմերացումը կարող է ընթանալ և՛1,2- և 1,4-միացումով. 
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Ավելի արժեքավոր է դիենային ածխաջրածինների 1,4 միացման տարածակար-

գավորված պոլիմերման արգասիքը՝ պոլիմեր շղթայի ցիս կոնֆիգուրացիան, օրինակ՝ ցիս-

պոլիբութադիենը. 

 n 

ցիս-պոլիբութադիեն 

 
ցիս-պոլիզոպրեն 

 Բնական կաուչուկն օժտված է բացառիկ համալիր հատկություններով՝ բարձր 

հոսունություն, դիմացկունություն հարվածի նկատմամբ, սոսնձելու, ջրի և գազի նկատմամբ 

անթափանց լինելու և այլն: Կաուչուկին անհրաժեշտ ֆիզիկաքիմիական հատկություններ (ամրու-

թյուն, առաձգականություն, լուծիչների և քիմիական նյութերի և ջերմության նկատմամբ 

կայունություն) հաղորդելու նպատակով այն ենթարկում են վուլկանացման՝ ծծմբի հետ 

տաքացնելով 130-140օC: Վուլկանացման պարզեցված գործընթացը կարելի է  ներկայացնել հետևյալ 

ձևով.  

 

 

 Ծծումբը «կարում» է կաուչուկի գծային մոլեկուլները՝ այն փոխարկելով եռաչափ 

մեծ մոլեկուլների, որի ամրությունը գերազանցում է չվուլկանացված կաուչուկին: Ակտիվ 

մուր ավելացնելիս ստացվում է սև ռետին, որն ավելի կայուն է և օգտագործվում է 

ավտոդողերի և այլ ռետինե իրերի արտադրության մեջ: 

 

 

 



117 
 

Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 
1. Ո՞ր միացություններն են պատկանում դիենային ածխաջրածինների շարքին: 

2. Ստորև թվարկված ածխաջրածիններից որո՞նք են դիենային ածխաջրածիններ, գրե՛ք 

դրանց կառուցվածքային բանաձևերը. ա) C4H6,      բ) C6H6,        գ) C3H6,     դ) C3H4,       ե)C5H8: 

3. Անվանե՛ք հետևյալ միացություններն ըստ միջազգային համակարգային անվանակարգի. 

ա) CH2=C=CH2 բ)CH2=C(CH3)–CH=CH2 գ)CH3–CH=CH–CH=CH2  

դ)CH3–C(CH3)2–CH=CH–CH=CH2 

4. Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են գտնվում ածխածնի ատոմները, որոնք առաջացնում են՝ 

ա) երկու սիգմա կապ 

բ) երեք սիգմա կապ 

գ) չորս սիգմա կապ 

5. Ինչպե՞ս են դասավորված միակի և կրկնակի կապերը ալկադիենների մոլեկուլներում, 

որոնց բնորոշ է π-կապերի զուգորդումը: Ո՞ր մոլեկուլում են զուգորդված π-կապեր. 

ա) CH2=C=CH2 բ)CH2=CH–CH=CH2  գ)CH2 = CH–CH2–CH=CH2  

6. Ի՞նչ է նշանակում էլեկտրոնային ամպի ապատեղայնացում: 

7. Ինչպե՞ս է ընթանում բրոմի միացումը բութադիեն-1,3-ին՝ ցածր ջերմաստիճանում:  

8. Ո՞ր դիենային ածխաջրածնի պոլիմերն է բնական կաուչուկը: Գրե՛ք այդ պոլիմերի ցիս 

ձևը: Կաուչուկի ո՞ր հատկությունն է վատացնում տրանս ձևը: 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Ինչպե՞ս է կոչվում  CH2 = CH– ռադիկալը. 

ա) էթիլ 

բ) ֆենիլ 

գ) վինիլ 

դ) ացետիլ 

2. Ո՞ր ածխաջրածինն է պատկանում դիենային ածխաջրածինների շարքին. 

ա) C2H2 

բ) C3H6 

գ) C4H8 

դ) C5H8 

3. Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է իզոպրենի մոլեկուլի բանաձևը. 

 
4. Որքա՞ն է σ-կապերի թիվը իզոպրենի մոլեկուլում. 

ա) 13 

բ) 14 

գ) 12 

դ) 11 
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5. Լեբեդևի ռեակցիայով  բութադիեն-1,3-ը ստացվում է. 

ա) բութանից 

բ) մեթանից 

գ) էթանոլից 

դ) էթանից 

6. Քլորոպրենը (2-քլորբութադիեն-1,3) ո՞ր կաուչուկի մոնոմերն է. 

ա) բնական 

բ) բութադիենային 

գ) նաիրիտ 

դ) իզոբութիլենային 

7. Բութադիեն-1,3-ի և բրոմի քառաքլորածխածնային լուծույթիփոխազդեցությունից 40 օC ո՞ր 

միացությունն է հիմնականում առաջանում. 

ա) 3,4-դիբրոմբութեն-1 

բ) 1,2-դիբրոմբութեն-3 

գ) 2,3-դիբրոմբութեն-2 

դ) 1,4-դիբրոմբութեն-2 

8. Հաստատե՛ք համապատասխանություն  ածխաջրածինների դասի և նրա մոլեկուլում 

բազմակի կապերի թվի հետ. 

Ածխաջրածինը Բազմակի կապերի թիվը 

ա) ալկան 1. մեկ կրկնակի կապ 

բ) ալկեն 2. մեկ եռակի կապ 

գ) ալկին 3. երկու կրկնակի կապ 

դ) ալկադիեն 4. բազմակի կապ չկա 
9. Հաստատե՛ք համապատասխանություն  ածխաջրածինների անվան և նրա մոլեկուլում 

ածխածնի ատոմների հիբրիդային վիճակների միջև.  

Ածխաջրածինը Հիբրիդացումը 

ա) բութան 1. sp2 

բ) իզոպրեն 2. sp և sp2 

գ) պրոպադիեն-1,2 3. sp3 և sp2 

դ) բութադիեն-1,3 4. sp3 

 5. sp և sp3 

 6. sp 

 

 

 

 9. 
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9. ՀՈՄՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ  ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

9.1.Սպիրտներ  

Սպիրտներն ածխաջրածինների ածանցյալներ են, որոնց մոլեկուլը պարունակում է մեկ կամ 

մի քանի հիդրօքսիլային (OH) խումբ, որոնք ածխածնային շղթայում անմիջականորեն 

միացած են ածխածնի  հագեցած ատոմին:  

Սպիրտների ընդհանուր բանաձևն է՝ СxHy(OH)n։  

Դասակարգումը. 

 
 

 
 

Կախված նրանից, թե որ ածխածնին է միացած սպիրտային OH խումբը, 

տարբերում են՝ 

 առաջնային սպիրտ CH3–CH2––CH2–OH 

 երկրորդային սպիրտ  երրորդային սպիրտ 

                            
Երկատոմ սպիրտները (դիոլները) դասակարգվում են ըստ հիդրօքսիլ խմբերի 

փոխադարձ դասավորության: Երբ հիդրօքսիլ խմբերը միացած են միևնույն ածխածնի 

ատոմին, այդ սպիրտները կոչվում են հեմ-դիոլներ: Սակայն դրանք անկայուն են և 

միանգամից վերածվում են ալդեհիդների, օրինակ՝ 
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 Հայտնի են եզակի դեպքեր, երբ գոյություն ունեն հեմինալ դիրքերում OH խմբեր 

պարունակող կայուն միացություններ (ջրային միջավայրում)՝  

 
2,2,2-տրիքլորէթանդիոլ-1,1      1,1,1,3,3,3-հեքսաֆտորպրոպանդիոլ-2,2 

 Եթե հիդրօքսիլ խմբերը հարևան ածխածինների մոտ են, այսինքն՝ գտնվում են 

վիցինալ դիրքում, ապա այդպիսի սպիրտները կոչվում են վից-դիոլներ: Բնական է, որ 

հիդրօքսիլ խմբերը կարող են գտնվել նաև միմյանց հանդեպ ավելի հեռավոր դիրքերում 

լինել (1,3-, 1,4-դիոլներ և այլն): Օրգանական միացությունները, որոնց մոլեկուլում 

հիդրօքսիլային խումբն անմիջականորեն միացած է բենզոլային օղակին, կոչվում են 

ֆենոլներ:   

 

9.2. Միատոմ հագեցած սպիրտներ 

9.2.1. Ֆիզիկական հատկությունները 
Հոմոլոգիական շարքի առաջին անդամները (մինչև С12) հեղուկներ են, որոնց եռման կետը 

համապատասխան ալկանի համեմատ շատ բարձր է միջմոլեկուլային ջրածնային կապերի 

պատճառով. 

       

 

 Պոլիոլներում մի քանի հիդրօքսիլ խմբերի առկայությունը հանգեցնում է 

միջմոլեկուլային ջրածնային կապերի թվի մեծացման, որոնք մեծ ազդեցություն են թողնում 

նրանց ֆիզիկական հատկությունների վրա: Պոլիոլները գոյություն ունեն որպես 

պոլիմերային բնույթի ասոցիատներ: Ցածր պոլիոլները մածուցիկ բարձրաեռ քաղցր համով 

հեղուկներ են, որոնք ունեն մեկից մեծ խտություն (օրինակ` գլիցերինի խտությունը 

1,26գ/սմ3 է):  

Ճյուղավորված կառուցվածքով սպիրտները նորմալ կառուցվածքով իզոմերների 

համեմատ եռում են ավելի ցածր ջերմաստիճանում: Մեթանոլը, էթանոլը, գլիցերինը և 

ցածրամոլեկուլային դիոլները ջրի հետ խառնվում են ցանկացած հարաբերությամբ: 

Մոլային զանգվածի մեծացման հետ լուծելիությունը բևեռային լուծիչներում փոքրանում է: 

Հագեցած սպիրտներում և՛ ածխածնի, և՛ թթվածինի ատոմները  sp3 հիբրիդային վիճակում են.   
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Աղյուսակ 9.1. Սպիրտների ֆիզիկական հատկությունները. 

 

9.2.2.Սպիրտների   իզոմերիան, անվանակարգը, ստացումը 

Իզոմերիան 

1.   ածխածնային շղթայի ճյուղավորումով պայմանավորված (սկսած C4H9OH-ից), 

2.      հիդրօքսիլային խմբի դիրքով պայմանավորված (սկսած՝ С3Н7ОН-ից), 

3.      միջդասային իզոմերիա պարզ եթերների հետ (օրինակ՝СН3–СН2–ОН և СН3–О–СН3): 

 Անվանակարգը 

Համապատասխան ածխաջրածնի անվանն ավելացվում է –ոլ վերջածանցը, իսկ 

ֆունկցիոնալ խմբի դիրքը նշվում է թվանշանով. 

СН3–ОН – մեթանոլ, մեթիլ սպիրտ 

СН3–СН2–ОН – էթանոլ, էթիլ սպիրտ 

            

  Ստացումը 

Արդյունաբերության մեջ. 

Մեթանոլն ստացվում է սինթեզ-գազից (ZnO, Сu) 250°C, 5-10 ՄՊա ճնշման պայմաններում. 
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Նախկինում մեթանոլն ստացել են փայտի չոր թորումից: 

Էթանոլն ստացվում է՝   

 ա)     էթիլենի հիդրատացումից (Н3РО4, 280°C, 8 ՄՊա) 

СН2=СН2 + Н2О  СН3–СН2–ОН 

բ)  գլյուկոզի ֆերմենտատիվ խմորումից՝ 

С6Н12О6(գլյուկոզ)                     2С2Н5ОН + 2СО2 

գ) ալդեհիդների կատալիտիկ վերականգնումից 

CH3 – CHO + H2 
otNi ,  С2Н5ОН 

Լաբորատորիայում առաջնային սպիրտ ստանում են ածխաջրածինների 

հալոգենածանցյալների հիդրոլիզից: Հավասարակշռությունը տեղաշարժելու նպատակով 

ավելացնում են ալկալի, որը կապում է անջատված հալոգենաջրածինը. 

СH3–СH2–Br + H2O  СH3–CH2–OH + HBr 

Մեթանոլ: Անգույն հեղուկ է, եռում է 64 °С,  բնորոշ հոտով, ջրից թեթև է։ Այրվում է անգույն 

բոցով։ Ջրի հետ անսահմանափակ խառնվում է:  

Կիրառվում է որպես լուծիչ և վառելանյութ՝ ներքին այրման շարժիչներում։ 

! Մեթանոլը թույն է։ 5—10 մլ մեթանոլը ծանր թունավորում է առաջացնում, իսկ  30 մլ և 
ավել հանգեցնում է մահվան: 

Էթանոլ: Անգույն հեղուկ է, բնորոշ հոտով և համով, եռման ջերմաստիճանը՝ 78 oС: Ջրից 

թեթև է, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերոիւթյամբ։ Այրվում է կապույտ լուսատու 

բոցով։ Էթիլ սպիրտը պատկանում է քսենոբիոտիկների թվին. նյութեր, որոնք չեն 

սինթեզվում օրգանիզմում, բայց ազդում են օրգանիզմի վրա։ 

1․ Սպիրտը սննդամթերք է, ապահովում է օրգանիզմն էներգիայով։ 

2․ Սպիրտը դեղամիջոց է, որն ունի ախտահանիչ և հակամանրէային ազդեցություն։ 

3․Սպիրտը թույն է, խաթարում է բնականոն կենսաբանական գործընթացները, քայքայում է 

ներքին օրգանները և հոգեբանությունը։ 

Էթանոլի կիրառությունը 

 Էթանոլը կիրառվում է ալկոհոլային խմիչքներ պատրաստելու համար։ 

 Բժշկության մեջ կիրառվում է տարբեր դեղաբույսերից լուծամզվածքներ պատրաստելու 

համար և որպես վարակազերծիչ։ 

 Օգտագործվում է դիմահարդարման գործում, լուծիչ է օծանելիքների և մյուս հեղուկների 

համար։ 

9.2.3.Սպիրտների քիմիական հատկությունները 
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Ռեակցիոն կենտրոնները 

 

1. Ռեակցիաներ, որոնք ընթանում են RO–H կապի խզումով ՝ O–H թթվային կենտրոն. 

Թույլ թթուներ են, փոխազդում են ակտիվ մետաղների հետ․ 

2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2 

                                                                          նատրիումի էթիլատ 

Ալկոհոլատներն անգույն նյութեր են, լավ լուծվում են սպիրտներում, ջրից լրիվ 

հիդրոլիզվում են․ 

R–O–H + NaOH                 R–O–Na +H2O 

Դա նշանակում է, որ սպիրտներն ավելի թույլ թթուներ են, քան ջուրը։ 

Հեղուկ ֆազում`  երրորդային < երկրորդայինից < առաջնային < մեթանոլ: 

• Էլեկտրաբացասական խմբերը մեծացնում են թթվայնությունը: 

• Էլեկտրադրական խմբերը՝ փոքրացնում են թթվայնությունը, օրինակ՝  

CICH2CH2OH (pKa=14,3) 

F3CCH2OH (pKa=12,4) 

2. Ռեակցիաներ նուկլեաֆիլ կենտրոնի մասնակցությամբ․ 

 

 
Օ-ալկիլացում: Այս ռեակցիայի ընթացքում ստացվում է պարզ եթեր։ Ազդանյութ են 

հալոգենածանցյալները, դիալկիլսուլֆատը, ալկիլսուլֆոնատը: Սպիրտների նուկլեաֆի-

լությունը կարելի է մեծացնել՝ փոխարկելով նրանց ալկալիական մետաղների 

ալկօքսիդների: 

Վիլյամսոնի սինթեզը․ 

 
Ռեակցիան ընթանում է SN2 սինխրոն մեխանիզմով․ 
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Վիլյամսոնի սինթեզում երկրորդային և երրորդային ալկիլ հալոգենիդներ 

օգտագործելիս պարզ եթերի ելքը ցածր է ստացվում, քանի որ զուգահեռ ընթանում է 

ալկենի ստացում։ Նուկլեաֆիլ սպիրտների ակտիվությունը կարելի է բարձրացնել, եթե 

օգտագործվի բևեռային ապրոտոնային լուծիչ, օրինակ՝ դիմեթիլսուլֆօքսիդ. 

 
Օ – ացիլացում: Այս ռեակցիայի արդյունքում սպիրտներն առաջացնում են էսթերներ։ 

Որպես ացիլացնող ագենտներ կարելի է օգտագործել ինչպես օրգանական, այնպես էլ 

անօրգանական թթուներ։ Անօրգանական թթուների հետ առանց բարդացման փոխազդում 

են միայն առաջնային սպիրտներ, երկրորդային և երրորդային սպիրտները 

դեհիդրատացվում են․ 

 
Լավ օրինակ է գլիցերինի եռնիտրատը. 

 
Փոխազդեցությունը սուլֆուրիլ քլորիդի, քլորսուլֆոնաթթվի, ֆոսֆորիլքլորիդի հետ. 

 
Օրգանական թթուների և սպիրտների փոխազդեցությունից ստացվում են էսթերներ. 

 
3. Ռեակցիաներ էլեկտրաֆիլ կենտրոնի մասնակցությամբ. 
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Մեծ թվով կարևոր ռեակցիաներ ընթանում են սպիրտների α-ածխածնի վրա 

նուկլեաֆիլի հարձակմամբ։ Արդյունքում տեղի է ունենում C–O կապի խզում և 

հիդրօքսիլային խմբի տեղակալում։ Սակայն այդ խումբը դժվար հեռացող է, քանի որ ուժեղ 

նուկլեաֆիլ է։ Այն անհրաժեշտ է փոխարինել հեշտ հեռացող խմբով։ Գոյություն ունեն 

երկու հիմնական մեթոդներ․ 

1. օքսոնիումային միացության ստացում, 

2. սպիրտի փոխարկում էսթերի։  

R–OH կապի կտրման ռեակցիաներ. 

 1.      հալոգենաջրածինների հետ՝ 

R–OH + HBr         R–Br + H2O 

ROH + HX          RX + H2O 

HI>HBr>HCI 

Այս ռեակցիայում առավել ակտիվ են ալիլային և բեզիլային տեսակի սպիրտները, 

ինչպես նաև երրորդային սպիրտները: Ածխածնային շղթայի երկարացման հետ ռեակցիան 

դանդաղում է:  

Լուկասի ռեակցիան: Քլորաջրածինը սենյակային ջերմաստիճանում փոխազդում է 

միայն երրորդային սպիրտների հետ, երկրորդային և առաջնային սպիրտների հետ 

փոխազդում է ցինկի քլորիիդի ներկայությամբ: Լուկասի ազդանյութն է՝ խիտ աղաթթու 

և ցինկի քլորիդը. 

 

4. CH թթուների մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաներ․ 

1. Ճեղքման ռեակցիա՝ ալկենների ստացում։ Լյուիսի կամ հանքային թթուների 

ներկայությամբ սպիրտները տաքացնելիս ստացվում են ալկեններ։ Երկրորդային և 

երրորդային սպիրտների դեպքում պոկումն ընթանում է Զայցևի կանոնով. 
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Յուրահատուկ փոխարկում է, այսպես կոչված պինակոլինային 

վերախմբավորումը, որն ընթանում է թթուների ազդեցությամբ. 

 

 

5. Օքսիդացման ռեակցիաներ 

Օքսիդացման համար կիրառում են մանգանի (IV) և մանգանի (VI) 

միացությունները:Շատ հաճախ օգտագործվում է քրոմի (VI) միացությունները. 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Էթանը և մեթանը գազեր են, իսկ էթանոլն ու մեթանոլը՝ հեղուկներ: Ինչպե՞ս է բացատրվում 

ֆիզիկական հատկությունների այդ տարբերությունը: 

2. Ինչպե՞ս կարող եք բութանոլ-1-ից ստանալ բութանոլ-2: 

3. Քանի՞ առաջնային, երկրորդային և երրորդային սպիրտների բանաձևեր են 

ներկայացված՝ CH3CH2OH, C2H5C(CH3)CH2OH, CH3)3CCH2OH, (CH3)3COH,CH3CHOHC2H5,     

4. 500 մլ սպիրտը և 500 մլ ջուրը խառնելիս ստացվել է 930մլ լուծույթ: Ո՞րն է ծավալի 

փոփոխության պատճառը:  

5. Ինչո՞ւ H2CO3 թթուն ազատ վիճակում գոյություն չունի: Գրե՛ք կառուցվածքային բանաձևը 

և հիմնավորե՛ք: 

6. Կարո՞ղ է արդյոք հիդրօքսիլային խմբերի թիվը գերազանցել ածխածնի ատոմների թիվը 

բազմատոմ սպիրտի մոլեկուլում: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

7. Գրե՛ք ռեակցիաների հավասարումները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել 

հետևյալ փոխարկումները.  

գլիցերին 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1․ Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ թթվային հատկությունների ուժեղացման. 

ա) էթանոլ, ֆենոլ, գլիցերին 

բ) ֆենոլ, գլիցերին, էթանոլ 

գ) էթանոլ, գլիցերին, ֆենոլ 

դ) էթանոլ, ֆենոլ, մեթանոլ  

2. Ո՞ր նյութը կստացվի պրոպանալը հիդրելիս. 

ա) պրոպան 

բ) պրոպանոլ–1 

գ) պրոպանաթթու 

դ) պրոպանոլ–2  

   ][

22

,

2
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63
22 OkatHCuO OHCHCHCHCHOCHCHHC
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3. Ալկեններին միացման ռեակցիաները ո՞ր դեպքում են ընթանում ըստ Մարկովնիկովի 

կանոնի. 

1.  ,  -չհագեցած կարբոնաթթուներին ջուր միանալիս  

2. 2-մեթիլպրոպեն-1-ի հիդրատացումից 

3. բութեն-1-ի և քլորաջրածնի փոխազդեցությունից 

4. 2-քլորպրոպենը հիդրատացնելիս 

ա) 1.4.  բ) 1.2.  գ) 2.3.  դ) 3.4. 

4. Ո՞ր սպիրտը կայուն չէ . 

ա) մեթիլսպիրտ      գ) վինիլսպիրտ 

բ)  էթիլսպիրտ        դ) բենզիլսպիրտ 

5. Ո՞րն է էթիլենգլիկոլի արդյունաբերական ստացման եղանակ. 

ա) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  HO–CH2–CH2–O–H + 2MnO2 + 2KOH 

բ) էթեն   AgO ,2  էթիլենօքսիդ  OH2  էթիլենգլիկոլ 

գ) դիքլորէթան  OH2 էթիլենգլիկոլ 

դ) էթիլենքլորհիդրին  OH2  էթիլենգլիկոլ 

6. Որո՞նք են գլիցերինի կիրառման բնագավառները. 

1. պայթուցիկ նյութերի արտադրություն 

2. դեղերի արտադրություն 

3.  լավսան մանրաթելի արտադրություն 

4. սինթետիկ խեժերի ստացում 

ա) 1.2. 

բ) 1.3. 

գ)  2.4. 

դ) 3.4. 

7 .  Ո ր ք ա ՞ ն  է C4H10O2 ընդհանուր բանաձևն ունեցող չճյուղավորված շղթայով երկատոմ 

սպիրտների կայուն իզոմերների թիվը. 

ա) 2  բ) 3  գ) 4  դ) 5 

8. Ո՞ր դիոլը կփոխազդի պղնձի(II) հիդրօքսիդի հետ. 

ա)  բութանդիոլ-1,4 

բ) բութանդիոլ-1,3 

գ)  2-մեթիլբութանդիոլ-1,4 

դ)  բութանդիոլ-1,2 
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10.1 ընդհանուր բնութագիրը 

 Ֆենոլներն օրգանական միացություններ են, որոնց մոլեկուլում հիդրօքսիլային խումբն 

անմիջականորեն միացած է բենզոլային օղակի ածխածնի ատոմին։ 

 

Ըստ արոմատիկ օղակի ածխածիններին անմիջականորեն միացած հիդրօքսիլային խմբերի 

թվի ֆենոլները լինում են միատոմ, երկատոմ և բազմատոմ։ 

 
                                                    ֆենոլ                 կրեզոլ 

Երկատոմ ֆենոլներ կամ արենդիոլներ․ 
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Եռատոմ ֆենոլներ կամ արենտրիոլներ. 

 
 

Ֆենոլների իզոմերիան պայմանավորված է բենզոլային օղակին միացած տեղակալիչների 

փոխադարձ դիրքով։ Օրինակ․ 

Օրթո կրեզոլ        մետա կրեզոլ           պարա կրեզոլ  

Եթե հիդրօքսիլային խումբը միացած է կողմնային շղթային, ապա այն պատկանում է 

արոմատիկ սպիրտների դասին: 

10.2. Ֆենոլների ֆիզիկական հատկությունները 

 

Ֆենոլների որոշ ֆիզիկական հատկությունները բերված են աղյուսակ 10.1-ում: 

Աղյուսակ 10.1. Ֆենոլների ֆիզիկական հատկությունները. 

Ֆենոլներ Հալման to Եռման to Լուծելիությունը 

25oC գ/100գ ջրում 

ֆենոլ 41 182 9,3 

մ-կրեզոլ 11 201 2,6 

օ-կրեզոլ 9 173 2,8 

պ-ամինաֆենոլ 186  1,0 

պիրոկատեխին 104 246 45 
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պիրոգալոլ 132.8 309  

 

Ֆենոլը և նավթոլը պատկանում են բարձր թունավորությամբ նյութերին: Առաջացնում են 

այրվածքներ, նյարդային համակարգի գործառույթի խախտում: Ֆենոլի փոշին, գոլորշիները և 

լուծույթը գրգռում են աչքի լորձաթաղանթը, շնչուղիները և մաշկը: 

Ֆենոլներն ավելի քիչ ցնդելի են, քան մոլային զանգվածով նրանց մոտ սպիրտները, քանի որ 

առաջացնում են ամուր միջմոլեկուլային ջրածնային կապեր: 

Ֆենոլը չափավոր է լուծվում ջրում, մյուս միատոմ ֆենոլները ջրում վատ են լուծվում, բայց լավ 

լուծվում են եթերում, բենզոլում, սպիրտում և քլորոֆորմում: Բազմատոմ ֆենոլները ջրում լավ 

լուծելի են: 

 

10.3. Ֆենոլների ստացման եղանակները 
 Ֆենոլը և նրա ածանցյալներն ստացվում են նավթի և քարածխի վեամշակման 

արգասիքներից։ Ածխի կոքսացումից ստացվում է խեժ, որի թորումից էլ ստացվում են 

ֆենոլն ու նրա ածանցյալները։ Ֆենոլի և կրեզոլի համաշխարհային արտադրության 

(8,3 միլիոն տ/տարի) մոտ 2% -ը ստացվում է քարածխային խեժից: 

Ֆենոլի և նրա ածանցյալների ստացման սինթետիկ եղանակները 

1.  Ֆենոլն արդյունաբերության մեջ ստանում են կումոլային եղանակով (95 % աշխարհում 

արտադրվող ֆենոլի): Իզոպրոպիլ բենզոլի (կումոլ)  օքսիդացումից ծծմբական թթվի 

ներկայությամբ․  

 
       կումոլ                                               հիդրոպերօքսիդ                                    ֆենոլ             

ացետոն 

Այս եղանակի առավելությունն այն է, որ ֆենոլից բացի, ստացվում է ևս մեկ 

արժեքավոր արգասիք՝ ացետոն։ Այս ռեացիային անալոգ մետա- և պարաթիմոլից 

ստացվում են մետա- և պարակրեզոլներ, իսկ 2-իզոպրոպիլ նավթալինից՝ β-նավթոլ։  

Ստացման այլ եղանակներ 

2.     Բենզոլից Ռաշիգի եղանակով․  

   2OHCI
 
 )( 2

2 CuOH  

3․ Արոմատիկ սուլֆոնաթթուները պինդ ալկալիների հետ 300-350oC հալելիս ։ Ֆենոլի 

ստացման հնագույն եղանակներից է, սակայն այն պահել է իր նշանակությունը մինչև մեր 
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ժամանակները ՝ տեղակալված ֆենոլներ ստանալու համար։ Օրինակ՝ նավթոլների 

ստացումը նավթալինից (մեթոդը կոչվում է հիմնային հալում). 

 
Բազմատոմ ֆենոլները, օրինակ, պիրոկատեխինը և ռեզորցինը նույնպես կարելի է 

ստանալ հիմնային հալումով.  

 

4. Դիազոնիումային աղերի քայքայումից․ 

 
Այս եղանակով ֆենոլի ստացման ելքը սովորաբար բարձր չէ (50-60%): Դրանից 

օգտվում են հատկապես այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է ստանալ տեղակալված ֆենոլ, 

կամ այլ մեթոդներն արդյունավետ չեն։ 

5. Նավթիլամինների ամինային խումբը կարելի է անմիջականորեն փոխարինել 

հիդրօքսիլային խմբով նատրիումի հիդրոսուլֆիտի ջրային լուծույթի հետ եռացնելով․ 

 
Այս ռեակցիան դարձելի է, և՛ ուղիղ, և՛ դարձելի ռեակցիան անվանվում է Բուխերերի 

ռեակցիա։ 

Ֆենոլներ կարելի է առանձնացնել նաև բուսական հումքից 
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10.4.  Ֆենոլի քիմիական հատկությունները 

 

Ֆենոլի մոլեկուլն ունի երկու ռեակցիոն կենտրոն․ ֆենոլային OH խումբը և 

արոմատիկ օղակը, որոնք փոխադարձաբար ազդում են միմյանց վրա։ Ֆենոլային 

հիդրօքսիլային խումբը p,π-զուգորդման հաշվին հանդիսանում է էլեկտրադոնոր, այդ 

պատճառով  դիպոլի վեկտորը ուղղորդված է  դեպի բենզոլային օղակը. 

 

Զուգորդման հետևանքով թթվածնի մոտ առաջանում է էլեկտրոնային դեֆիցիտ, որի 

հետևանքով ֆենոլային OH խմբի ջրածինը դառնում է շարժունակ՝ մեծանում է թթվային 



134 
 

հատկությունները սպիրտների համեմատ։ Նուկլեաֆիլությունը և հիմնային 

հատկությունները սպիրտների համեմատ ավելի ցածր է։ 

Ֆենոլային հիդրօքսիլի էլեկտրադոնոր հատկությունների պատճառով արոմատիկ 

օղակի էլեկտրոնային խտությունն ավելի մեծ է բենզոլի համեմատ, հատկապես օրթո և 

պարա դիրքերում։ Դա էապես հեշտացնում է էլեկտրաֆիլ տեղակալման և օքսիդացման 

ռեակցիաները։ 

10.4. 1.Ֆենոլի թթվահիմնային հատկությունները 

Ֆենոլի թթվային հատկությունները նշանակալից մեծ է սպիրտների համեմատ, քանի 

որ ֆենօքսիդ իոնները բացասական լիցքի  մեզոմերային ապատեղայնացման հետևանքով 

կայունացված են․ 

 

Թթվային հատկությունները դրսևորվում են ալկալիների լուծույթների հետ 

փոխազդեցությամբ. 

 

Սակայն ֆենոլը թույլ թթու է: Այն թույլ է նույնիսկ ածխաթթվից և հիդրոկարբոնատի 

հետ չի փոխազդում։ Հակառակ ռեակցիան օգտագործվում է ազատ ֆենոլի ստացման 

համար. 

 
Արոմատիկ օղակում տեղակալիչների առկայությունը էապես ազդում է ֆենոլների 

թթվայնության վրա. էլեկտրադոնոր խմբերը փոքրացնում են թթվային հատկությունները, 

իսկ էլեկտրաակցեպտորները՝ ուժեղացնում։ Այսպես, OH- խմբի նկատմամբ օրթո- կամ 

պարա- դիրք մտցված նիտրո խումբը մեծացնում է թթվային հատկությունները ֆենոլի 

նկատմամբ երեք կարգով, իսկ մետա- դիրքում ազդում է ավելի փոքր չափով։ Իր թթվային 

հատկություններով 2,4,6 եռնիտրոֆենոլը (պիկրինաթթուն) մոտ է ուժեղ հանքային 

թթուներին։ 

Երկատոմ ֆենոլներն ավելի ուժեղ թթուներ են ֆենոլի համեմատ։ Կապարի հետ 

անլուծելի աղ առաջացնելու պիրոկատեխինի ընդունակությունն օգտագործվում է 

միացություններում պիրոկատեխինային կառույցահատված հայտնաբերելու համար։ 
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                  պիրոկատեխին 

Ֆենոլային հիդրօքսիլային խմբի արոմատիկ օղակի հետ p,π-զուգորդման 

պատճառով ֆենոլները շատ թույլ հիմքեր են և աղ չեն առաջացնում նույնիսկ շատ ուժեղ 

թթուների հետ։ 

10.4.2. Ռեակցիաներ նուկլեաֆիլ կենտրոնի մասնակցությամբ 
Ֆենոլները թույլ հիմքեր են, օժտված և թույլ նուկլեաֆիլությամբ։ Ռեակցիաները, 

որտեղ ֆենոլները մասնակցում են որպես նուկլեաֆիլներ շատ դժվարությամբ են 

ընթանում։ Ռեակցիան հեշտանում է հիմնային միջավայրում, քանի որ ֆենոլները 

փոխարկվում են ֆենօքսիդ իոնի՝ C6H5O–, որն օժտված է մեծ նուկլեաֆիլությամբ։ 
Օ- Ալկիլացում (Վիլյամսոնի սինթեզի տարբերակներ) 

 
Օ-մեթիլացման համար օգտագործվում է նաև դիազոմեթան` CH2N2: Ռեակցիան ընթանում է 

սենյակային ջերմաստիճանում առանց կատալիզատորի և բարձր ելքով։ 

 
Ֆենոլների Օ-արիլացումն ընթանում է խիստ պայմաններում՝ պղնձի փոշու կամ նրա 

միացությունների կատալիտիկ ազդեցությամբ. Այս եղանակը կոչվում է Ուլմանի 

կոնդենսացում։ 

 
Օ-Ացիլացում 

Ֆենոլների հիդրօքսիլային խումբը ացիլացվում է ակտիվ ացիլացնող ագենտներով՝ 

կարբոնաթթուների քլորանհիդրիդներով կամ անհիդրիդներով։ Արդյունքում ստացվում են 

էսթերներ։ Ռեակցիան կատալիզվում է կամ հանքային թթուներով (ծծմբական, 

ֆոսֆորական), կամ հիմքերով (նատրիումի ացետատ, երրորդային ամին)։ 
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Երկատոմ ֆենոլների ալկիլացումը կամ ացիլացումն ընթանում է աստիճանաբար. 

  

10.4.3.  C- ալկիլացում և ացիլացում 
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Ֆենոլների C-ացիլացումը կարբոնաթթուների քլորանհիդրիդներով կամ անհիդրիդներով 

ըստ Ֆրիդելի-Կրաֆտսի հաճախ բարդանում է դժվար լուծվող ալյումինի ֆենոլյատի (Ar–AICI2) 

առաջացման պատճառով: Գործնականում կիրառում են անուղղակի ացիլացում, որն անվանվում է 

Ֆրիսի վերախմբավորում: 

Ածխածնի (IV) օքսիդի և ալկալիական մետաղների պինդ ֆենօքսիդի 

փոխազդեցությունից առաջանում է ֆենոլաթթուներ: Ռեակցիան անվանվում է Կոլբե – 

Շմիտտի ռեակցիա և համարվում է սալիցիլաթթվի ստացման հիմնական եղանակը: 

 

Ֆենոլի ֆորմիլացման ռեակցիան (Ռայմեր–Թիմանի ռեակցիան). 
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10.4.4. Ռեակցիաներ էլեկտրաֆիլ կենտրոնի մասնակցությամբ 

Ֆենոլների մոլեկուլում C–O կապի ամրությունը պայմանավորում է ֆենոլային 

հիդրօքսիդի տեղակալման ռեակցիայի դժվարությունը։ Ի տարբերություն սպիրտների 

ֆենոլային OH խումբը քլորով չի տեղակալվում, երբ այն փոխազդեցության մեջ է տրվում 

քլորաջրածնի կամ թիոնիլ քլորիդի հետ։ Փոքր ելքով տեղակալում ընթանում է երբ այն 

փոխազդեցության մեջ է դրվում ֆոսֆորի եռքլորիդի կամ պենտաքլորիդի հետ։ Այս 

դեպքում էլ հիմնական արգասիքը հանդիսանում է ֆոսֆորական կամ ֆոսֆորային 

թթուների էսթերները. 

 
Ֆենոլային հիդրօքսիլի տեղակալումը α- և β-նավթոլներում և նրանց 

սուլֆոածանցյալներում ամինային կամ ալկիլամինային խմբով ամոնիակի կամ ալիֆատիկ 

ամինների փոխազդեցությունից իրականացվում է Բուխերերի ռեակցիայով. 

 
      β-նավթոլ                                                                 β-նավթիլամին                
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Ֆենոլն այս ռեակցիան չի տալիս, բայց երկատոմ սպիրտները՝ ռեզորցինը և 

ֆլորոգլյուցինը մտնում են այդ ռեակցիայի մեջ. 

 

 10.4.5. Էլեկտրաֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ բենզոլային օղակում. 

Ֆենոլային հիդրօքսիլային խումբը էլեկտրադոնոր է և առաջին կարգի ուժեղագույն 

ուղղորդիչներից մեկը (օրթո- և պարա-ուղղորդիչ)։ 

Հալոգենացում 

Այս ռեակցիան ընթանում է բացառիկ հեշտությամբ, առանց կատալիզատորի, 

բրոմաջրի կամ քլորաջրի հետ փոխազդեցությունից. 

 
                                                                              2,4,6-եռբրոմֆենոլ                                      

Այս ռեակցիան կիրառվում է ֆենոլի որակական և քանակական որոշման համար։ 

Առանց լուծիչի քլորի հետ փոխազդելիս ստացվում է պարա-իզոմերը. 

 
Սուլֆացում. 

Ֆենոլի սուլֆացումը սենյակային ջերմաստիճանում հանգեցնում է առավելապես 

օրթո-իզոմերի առաջացմանը, իսկ ավելի բարձր ջերմաստիճանում առաջանում է պարա-

իզոմերը: 
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Նիտրացում 

 
Պիկրինաթթվի ստացումը 

 
Ֆրիդել-Կրաֆտսի ռեակցիայի մասնավոր դեպքն է ֆտալաթթվի անհիդրիդի 

կոնդենսացումը ֆենոլի հետ, որի արդյունքում ստացվում է ֆենոլֆտալեին. 

 
                                                                             

Հիդրօքսիմեթիլացման ռեակցիան 

 
Ֆենիլֆորմալդեհիդային խեժի ստացումը  
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Ռեզիտ 

10.4.6. Օքսիդացման ռեակցիաներ 

Ֆենոլներն օղակում ունեն բարձր էլեկտրոնային խտություն և հեշտությամբ օքսիդանում 

են: Ֆենոլն օդում մնալիս վարդագույն երանգ է ստանում, որը բացատրվում է օքսիդացման 

արգասիքներով: 
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Առանձին ներկայացուցիչները 

Ֆենոլն  օժտված է հականեխիչ հատկությամբ, սակայն նրա կիրառությունը բժշկության մեջ 

սահմանափակվում է թունավոր  լինելու  պատճառով: 

FeCl3-ի լուծույթի ներկայությամբ ֆենոլն առաջացնում է կարմրամանուշակագույն 

գունավորում: 

Պիրոկատեխինի  (1,2-դիհիդրօքսի ֆենոլ) ածանցյալներից գվայակոլը (մոնոմեթիլեթեր) և 

վերատրոլը (դիմեթիլեթեր) օգտագործվում են դեղագործության մեջ:  

Պիրոկատեխինից ստացվել է առաջին սինթետիկ հորմոնը՝ ադրենալինը: 

FeCl3-ի լուծույթի ներկայությամբ պիրոկատեխինը առաջացնում է կանաչ գունավորում: 

Հիդրոխինոնն (1,4-դիհիդրօքսի ֆենոլ) առավել հեշտ օքսիդացող երկատոմ ֆենոլ է: FeCl3-ի 

լուծույթի հետ առաջացնում է խինհիդրոնի մուգ կանաչ բյուրեղներ. 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն ուսուցման համար 

1. Որքա՞ն է  σ-կապերի թիվը ֆենոլի մոլեկուլում: 

2. Ո՞ր օրգանական նյութերն են պատկանում ֆենոլներին: Գրե՛ք հետևյալ նյութերի 

կառուցվածքային բանաձևերը՝ 1. ֆենոլ, 2.1,2-դիհիդրօքսիբենզոլ, 3.1,2,3-եռհիդրօքսիբենզոլ, 

4. օրթո-, մետա-, պարա-կրեզոլներ: 

3. Գրե՛ք դիհիդրօքսիբենզոլի բոլոր իզոմերները և անվանեք դրանք ըստ միջազգային 

անվանակարգի: 

 4. Ո՞ր օրգանական նյութերն են պատկանում արոմատիկ սպիրտների դասին: Բերե՛ք 

օրինակներ: 

5.Գրե՛ք հետևյալ ռեակցիաների հավասարումները. 

 
6. Ո՞ր միացությունն է ստացվում ֆենոլի նիտրացումից: Գրե՛ք ռեակցիայի հավասարումը: 
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7-9. Ֆենոլի և միահիմն կարբոնաթթվի էթիլէսթերի 36,4գ խառնուրդը փոխազդել է 20 % 

զանգվածային բաժնով 80գ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի հետ: Նույն զանգվածով 

մեկ այլ նմուշ բրոմաջրով մշակելիս անջատվել է 66,2 գ նստվածք: 

7. Որքա՞ն է մեթիլ խմբերի թիվը էսթերի մեկ մոլեկուլում: 

8. Որքա՞ն է ֆենոլի և էսթերի զանգվածների (մգ) տարբերությունը սկզբնական 

խառնուրդում: 

9. Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդ կպահանջվի խառնուրդում եղած 

ֆենոլի հետ փոխազդելու համար: 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Ֆենոլի որակական ռեակցիան նրա փոխազդեցությունն է երկաթի (III) քլորիդի հետ, ո՞րն է 

այդ ռեակցիայի էությունը. 

1. առաջանում է մանուշակագույն կոմպլեքս միացություն 

2. լիգանդների թիվը 4 է  

3.կենտրոնական ատոմը Fe3+ իոնն է   

4. կոորդինացիոն թիվը 6 է 

ա) 1.3.4. 

բ) 1. 2․3․ 

գ) 1.2.4. 

դ) 2.3.4. 

2. Ո՞ւմ անունն է կրում հետևյալ փոխարկումը. 

 
ա) Ռեֆորմատսկու 

բ) Կոլբեի 

գ) Ֆրիսի  

դ) Կլայզենի  

3. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում` քլորբենզոլ   X    պիկրինաթթու,  որը կարող է 

լինել X նյութը. 

ա) բենզոլ                 

 բ) ֆենոլ 

գ) տոլուոլ               

դ) նիտրոբենզոլ 

4. Ո՞ր նյութն է ստացվում ֆենոլի և քացախաթթվի քլորանհիդրիդի փոխազդեցությունից.  

ա) ֆենիլացետատ                

 բ) քացախաթթու 

O

O

1. AlCl3, C6H5NO2, 1400C

2. H2O, HCl

OH O

35%

OH

O
65%

+
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գ) ֆենիլմեթիլեթեր 

դ) քացախաթթվի անհիդրիդ     

5. Ո՞ր ռեակցիաներին է մասնակցում ֆենոլը. 

1․դեհիդրատացման  

2․բրոմացման,  

3․չեզոքացման, 

4․նիտրացման  

ա) 1.3.4. 

բ) 2.4.5. 

գ) 2.5. 

դ) 1.4.6. 

 6. Ֆենոլի մոլեկուլում ի՞նչ էլեկտրոնային էֆեկտներ են առկա և ի՞նչ ուղղություն ունեն. 

1. դրական ինդուկտիվ 

2. բացասական մեզոմեր 

3. դրական մեզոմեր 

4. բացասական ինդուկտիվ 

ա) 1.3.  բ) 2.3.   գ) 3.4.  դ) 2.4. 

7. Ո՞ր նյութի լուծույթն է անվանվում կարբոլաթթու. 

ա) էթանոլի 

բ) գլիցերինի   

գ) ֆենոլի  

դ) ածխածնի (IV) օքսիդի 
 

11. Ալդեհիդներ և կետոններ 

 Ալդեհիդները և կետոնները միացություններ են, որոնց ընդհանուր բանաձևերն ունեն 

հետևյալ տեսքը.  

 

                                            ալդեհիդ                                            կետոն 

Ալդեհիդները և կետոններն ունեն նույն ֆունկցիոնալ խումբը՝ կարբոնիլային խումբ․  

 

Ալդեհիդները օրգանական միացություններ են, որոնց մոլեկուլները պարունակում են 

կարբոնիլային խումբ, որը միացած է ջրածնի ատոմին և ածխաջրածնային ռադիկալին: 
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Կետոնների մոլեկուլում կարբոնիլային ածխածինը երկու կողմից միացած է 

ածխաջրածնային ռադիկալին։ Ալդեհիդները և կետոնները իզոմերներ են. 

Կարբոնիլային ածխածինը sp2-հիբրիդային վիճակում է. 

 

 

 

11.1. Իզոմերիան  

Ալդեհիդների իզոմերիան պայմանավորված է ածխածնային շղթայի ճյուղավորմամբ. 

 
                                         բութանալ                                2-մեթիլպրոպանալ 

Կետոնների իզոմերիան պայմանավորված է.  

1.ածխածնային շղթայի ճյուղավորմամբ, 

2.կարբոնիլային խմբի դիրքով. 

 
պենտանոն-2                         պենտանոն-3 

11.2.Անվանակարգը 

Ալդեհիդի անունը, ածխաջրածնի անուն + ալ 

 
էթանալ                       3-մեթիլբութանալ 

Կետոնի անունը կազմվում է՝ ածխաջրածնի անուն + ոն 
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պրոպանոն (ացետոն)         2-մեթիլպենտանոն-3 

Կետոնները կարելի է անվանել նաև ռացիոնալ անվանակարգով. 

 
        դիմեթիլկետոն        մեթիլֆենիլկետոն(ացետոֆենոն) 

                                                                                   

11.3. Ֆիզիկական հատկությունները 

Ալդեհիդները և կետոնները բևեռային միացություններ են և ունեն ավելի բարձր 

եռման ջերմաստիճան համապատասխան ածխաջրածինների համեմատ, սակայն 

սպիրտների և կարբոնաթթուների հետ համեմատ եռման ջերմաստիճանը ցածր է 

ջրածնային կապեր չստեղծվելու պատճառով։ Ցածր մոլային զանգվածով 

օքսոմիացությունները ջրում լուծելի են, ունեն սուր հոտ։ Մոլեկուլային զանգվածի 

մեծացմանը զուգընթաց (սկսած C5) լուծելիությունը ջրում կտրուկ ընկնում է, բարձր 

անդամները հաճելի հոտ ունեն։ 

 

11.4. Քիմիական հատկությունները 
Կարբոնիլային միացությունների մոլեկուլներում առկա են մի քանի ռեակցիոն կենտրոններ. 

 Էլեկտրաֆիլ կենտրոն 

Կարբոնիլային ածխածնի ատոմը, որն ունի մասնակի դրական լիցք՝ C = O կապի 

բևեռայնությամբ: Էլեկտրաֆիլ կենտրոնը մասնակցում է նուկլեաֆիլ միացման ռեակցիաներին: 

 Հիմնային կենտրոն 

Թթվածնի ատոմը՝ չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգով: Հիմնային կենտրոնի 

մասնակցությամբ իրականացվում է թթվային կատալիզ միացման ռեակցիաներում, ինչպես նաև 

ենոլացման պրոցեսում: 

 α-CH թթվային կենտրոն, որի առաջացումը պայմանավորված է կարբոնիլային խմբի 

ինդուկտիվ ազդեցությամբ: CH-թթվային կենտրոնի մասնակցությամբ ընթանում են 

կարբոնիլային խմբի շատ թվով ռեակցիաներ, մասնավորապես կոնդենսացման 

ռեակցիաներ: 

 Ալդեհիդային խմբի C-H կենտրոնը, որը մասնակցում է օքսիդացման ռեակցիաներին: 

 Չհագեցած և արոմատիկ ածխաջրածնային ռադիկալները, որոնք ենթարկվում են 

տարբեր նուկլեաֆիլ և էլեկտրաֆիլ ազդանյութերի հարձակման:  

 
Օքսոմիացությունների քիմիան պայմանավորված է կարբոնիլային խմբի առկայությամբ։ 
Կարբոնիլային խմբի առանձնահատկությունները. 
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1. Օքսոխմբի հարթ կառուցվածքը, որի պատճառով մատչելի է հարձակվող խմբերի համար 

և՛ վերևից, և՛ ներքևից։ 

2. Կարբոնիլային խումբը պարունակում է թթվածին ածխածին կրկնակի կապ, որը խիստ 

բևեռացված է․ 

 
11.4.1. Նուկլեաֆիլ միացման ռեակցիաներ (AN) 

Կարբոնիլային խմբի ռեակցունակության համեմատումը նուկլեաֆիլների հետ 

տված ռեակցիաներում. 

 

 

Թթվածին պարունակող նուկլեոֆիլների փոխազդեցությունը․ 

1. Ռեակցիան ջրի հետ. 

ալդեհիդի հիդրատային ձևը 

Այս ռեակցիայի հավասարակշռային վիճակը պայմանավորված է կարբոնիլային 

խմբի բնույթով։ Օրինակ՝ ֆորմալդեհիդը ջրային լուծույթում գրեթե 100%-ով 

հիդրատացված է։ Ջրային լուծույթում ացետոնի հիդրատային ձևը բացակայում է։ 

Եռքլորացետալդեհիդը (քլորալ) առաջացնում է կայուն բյուրեղական հիդրատային ձև՝ 
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քլորալհիդրատ, որն օգտագործվում է բժշկության մեջ՝ որպես քնաբեր, հակադողէրոցքային 

և անզգայացնող միջոց։ 

 
                                          քլորալ                                 քլորալհիդրատ                           

2. Ռեակցիան սպիրտների հետ: 

Սպիրտները դարձելիորեն միանում են ալդեհիդների հետ՝ առաջացնելով 

կիսաացետալներ․ 

 
                                                                             1-էթօքսիէթանոլ (կիսաացետալ) 

Կիսաացետալներն անկայուն միացություններ են։ Բացառություն են ցիկլիկ 

կիսաացետալները, որոնք ինքնաբերաբար առաջանում են  և օքսիալդեհիդներից․ 

 
                                             5-հիդրօքսիպենտանալ                ցիկլիկ կիսաացետալ 

Կիսաացետալների և սպիրտի երկրորդ մոլեկուլի փոխազդեցությունից 

առաջանում է ացետալ․ 

 
1,1-դիէթօքսիէթան (ացետալ) 

3. Ռեակցիան ծծումբ պարունակող նուկլեաֆիլների հետ. 

Ռեակցիան թիոլների հետ 

Ալդեհիդները և կետոնները փոխազդում են թիոլների հետ՝ առաջացնելով 

դիթիոացետալներ. 

 
                                                                           1,1-դի(էթիլթիո)էթան (դիթիոացետալ) 

4. Ռեակցիան նատրիումի հիդրոսուլֆիտի հետ. 

Ալդեհիդները և կետոնները փոխազդում են նատրիումի հիդրոսուլֆիտի հետ 

առաջացնելով հիդրոսուլֆիտային ածանցյալներ՝ նատրիումի α-հիդրօքսիսուլֆոնատ․ 

 
                           պրոպանալ          պրոպանալի հիդրոսուլֆիտային ածանցյալը 
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Այս ռեակցիան օգտագործում են կարբոնիլային միացությունները խառնուրդներից 

մաքրելու համար։ 

5. Ռեակցիան ազոտ պարունակող նուկլեաֆիլների հետ. 

Ալդեհիդները և կետոնները փոխազդում են տարբեր ամինային խումբ պարունակող 

միացությունների հետ, որի դեպքում նուկլեաֆիլ միացումը հաճախ ուղեկցվում է ջրի 

անջատումով․ 

 
 

Ռեակցիան կատալիզվում է ինչպես թթվով, այնպես էլ հիմքով։ Այս ռեակցիան ընթանում է 

միացում - ճեղքում մեխանիզմով․ 

 

 

Արիլ հիդրազինների և կարբոնիլային միացությունների փոխազդեցությունից 

առաջանում են կայուն հիդրազոններ, որոնք լավ բյուրեղային նյութեր են՝ հստակ հալման 

ջերմաստիճանով, որի շնորհիվ դրանք կարելի է օգտագործել՝ կորբոնիլային 

միացությունների ինքնությունը հաստատելու համար։   

 

Ռեակցիան սեմիկարբազիդների հետ. 

 
                            ցիկլոհեքսանոն    սեմիկարբազիդ                 ցիկլոհեքսանոնի  սեմիկարբազոն          

 

Որոշ սեմիկարբազոններ օգտագործվում են որպես դեղամիջոցներ։ 

ե) Ռեակցիան ամինների և ամոնիակի հետ. առաջանում են իմինային միացություններ․  
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11.4.1.Ռեակցիաներ ածխածին պարունակող նուկլեոֆիլների հետ 

Այս դեպքում ածխածնային շղթան երկարում է: 

ա) Ցիանաջրածնային թթվի միացումը. ռեակցիան կատալիզվում է հիմքերով՝ 

CH3–CH2–CHO + HCN = CH3–CH2-CH(OH)–CN 

                  պրոպանալ              2-հիդրօքսիբութանանիտրիլ 

 
բ) Մագնեզիումօրգանական միացությունների միացումը. 

Գրինյարի ազդանյութի՝ RMgHal, և կարբոնիլային միացություններ փոխազդեցությունը 

սպիրտների ունիվերսալ ստացման եղանակ է. 

CH3CH=O + CH3CH2MgBr  CH3CH(OMgBr)CH2CH3  CH3CH(OH)CH2CH3 + MgOHBr 

11.4.2. Կոնդենսացման ռեակցիաներ  
C– H թթվային կենտրոն 

C– H թթվային կենտրոն ունեցող ալդեհիդները և կետոնները ունակ են մտնելու մի շարք 

կոնդենսացման ռեակցիաների մեջ։ Միացությունը, որն ունի շարժուն ջրածին, այդ 

ռեակցիաներում կատարում է նուկլեաֆիլի դեր և կոչվում է մեթիլենային բաղադրիչ, իսկ 

ալդեհիդը կամ կետոնը՝ կարբոնիլային բաղադրիչ։ 

1.Ալդոլային կոնդենսացիա.  ռեակցիան ընթանում է նոսր հիմքերի առկայությամբ․ 

 
Այս ռեակցիան դարձելի է, հակադարձ ռեակցիան կոչվում է ալդոլային ճեղքում՝ ռետրոալդոլային 

ռեակցիա։ 

 Եթե ալդոլային կոնդենսացիան ուղեկցվում է ջրի պոկումով, ապա այն կոչվում  է կրոտոնային 

կոնդենսացիա․ 
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   օկտանալ                                   ալդոլ                       2-հեքսիլդեցեն-2-ալ 

Արոմատիկ ալդեհիդները կարող են լինել միայն կարբոնիլային բաղադրիչ։ 

 
Դարչնալդեհիդ 

2․ Ալդեհիդների կոնդենսացումը թթուների անհիդրիդների հետ․ 

Որպես մեթիլենային բաղադրիչ հանդես են գալիս միայն ալդեհիդները կամ կետոնները․ 

 

Այս ռեակցիան կոչվում է Պերկինի ռեակցիա: 

3․ Կոնդենսացումն ուժեղ է C-H թթուների հետ. 

 
     ցիանքացախաթթու                              իզոպրոպիլիդենցիանքացախաթթու 

Որպես մեթիլենային բաղադրիչ օգտագործվում է բաղադրությամբ 

միացությունը. ռեակցիան  կոչվում է Կնյովենագելի անունով։ 

11.4. 3. Վերականգնման ռեակցիաներ 

 
ացետոֆենոն   ֆենիլէթանոլ 

Կատալիտիկ հիդրում 

 
         ցիկլոհեքսանոն                            ցիկլոհեքսանոլ 

Դիսպրոպորցիոնացման 

Ալդեհիիդները, որոնք ալֆա դիրքում շարժուն ջրածին չունեն, խիտ հիմքի ազդեցությամբ 

ենթարկվում են դիսպրոպոնացման՝ Կաննիցարոյի ռեակցիա։  

Ալդեհիդի ուղիղ կեսը փոխարկվում է սպիրտի, մյուս կեսը՝ կարբոնաթթվի․ 

 
Տիշչենկոյի ռեակցիան 

Ալյումինի ալկոհոլատի առկայությամբ ալդեհիդները փոխարկվում են էսթերների. 

էթիլացետատ 

Այս ռեակցիան արդյունաբերության մեջ օգտագործվում է էթիլացետատ ստանալու համար։ 

Վերականգնում ըստ Կլեմենսոնի 
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Կարբոնիլային խումբը փոխարկվում է CH2 խմբի․  

 
Վերականգնում ըստ Կիժներ-Վոլֆի. 

Հիդրազոնները, որոնք ստացվում են ալդեհիդներից և կետոններից, ենթարկվում են 

ջերմային քայքայման՝ ուժեղ հիմքերի առկայությամբ բարձրաեռ լուծուծիչներում, օրինակ՝ 

էթիլեն գլիկոլում․  

 
11.4.4.  Օքսիդացման ռեակցիաներ 

Օքսիդանում է ալդեհիդային C-H կապը, ընդ որում, ալդեհիդներն ավելի հեշտ են 

օքսիդանում, քան կետոնները: Կետոնների օքսիդացումը հաճախ ուղեկցվում է 

ածխածնային շղթայի ճեղքումով։ Արծաթի օքսիդը ամոնիակային կոմպլեքսի՝ 

[Ag(NH3)2]OH-ի ձևով (Տոլենսի ազդանյութ) օքսիդացնում է ալդեհիդները մինչև 

կարբոնաթթու: Ռեակցիան հայտնի է որպես արծաթհայելու ռեակցիա։ Նման կերպ է 

փոխազդում նաև պղնձի (II) հիդրօքսիդի գինեթթվային կոմպլեքսը (Ֆելինգի ազդանյութ)։  

Այս երկու ռեակցիաներն օգտագործվում են ալդեհիդները հայտաբերելու համար։ Ֆելինգի 

ազդանյութը արոմատիկ ալդեհիդների հետ չի փոխազդում։ 

 
Կետոններն օքսիդանում են պերօքսիդային միացություններով՝ առաջացնելով 

էսթերներ։ Ռեակցիան կոչվում է Բայեր-Վիլլիգերի անունով. 

 
բ) Կետոնների օքսիդացումը. 

 
Պոպովի կանոնը. կետոններն օքսիդացնելիս C–C կապը ճեղքվում է այնպես, որ 

կարբոնիլային խումբը մնում է փոքր ռադիկալի հետ:  

Որպես օքսիդիչ կիրառվում են խիտ ծծմբական և ազոտական թթուները, CrO3-ը: 

 

11.4 .5. Տեղակալման ռեակցիա ածխածնային շղթայում 
Հալոֆորմի ռեակցիան 
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                        Ացետոֆենոն                                                                  բենզոատ   բրոմաֆորմ 

 
 

11.5. Ալդեհիդների և կետոնների ստացման եղանակները 

1. Սպիրտների օքսիդացումից 

ա) Առաջնային սպիրտների օքսիդացումից ստացվում են ալդեհիդներ. 

 
բ) Երկրորդային սպիրտների օքսիդացումից ստացվում են կետոններ. 

 
2. (CO + H2) միացումն ալկեններին. 

 
3. Հեմդիհալոգենածանցյալների հիդրոլիզից. 

 
 

4. Ալկինների կատալիտիկ հիդրատացումից (Կուչերովի ռեակցիան). 

ալդեհիդ 
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5. Կարբոնաթթուների պիրոլիզից՝ 300-400 օC, մետաղների օքսիդների ներկայությամբ. 

 

 

 
6. Թթուների քլորանհիդրիդների վերականգնումն ըստ Ռոզեմունդի. 

 
7. Արոմատիկ ալդեհիդների ստացումը Ֆրիդել-Կրաֆտսի ռեակցիայով. 

 
8. Կարբոնաթթուների կալցիումական և բարիումական աղերի ջերմային քայքայումից. 

 
9. Գրինյարի ազդանյութով. 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ո՞ր ֆունկցիոնալ խումբն է ընդհանուր ալդեհիդների և կետոնների համար. 

2. Ո՞րմիրացություններն են քիմիապես առավել ակտիվ՝ ալդեհիդները, թե՞ կետոնները և 

ինչո՞ւ: 

3. Ինչպե՞ս է անվանվում ալդեհիդների և կետոնների մոլեկուլների համար ընդհանուր 

ֆունկցիոնալ խումբը: 

4. Որոշեք ալդեհիդի մոլեկուլային բանաձևը, եթե նրանում թթվածնի զանգվածային բաժինը 

0,276 է: 

5. Ո՞ր նյութերն են ստացվում 3,4-դիմեթիլհեքսանոն-2-ի օքսիդացումից՝ խիտ ծծմբական 

թթվով։ 

6. Անվանե՛ք հետևյալ միացությունները միջազգային անվանակարգով՝ 

1. CH3COOH   2. CH3CH2CH2COCH3  3. C2H5 O C2H5 

4. C6H5CHO   5. CH2=CHCHO 

 

 

 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. Ո՞րն է ալդեհիդների և կետոնների ընդհանուր բանաձևը. 

ա) CnH2nO2 

բ) CnH2n-2O 

գ) CnH2nO 

դ) CnH2n+1O 

2. Ո՞ր  միացության հիդրատացումից ալդեհիդ կստացվի ՝ Կուչերովի ռեակցիայով. 

ա) պրոպին 
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բ) բութին-2 

գ) էթին 

դ) բութին-1 

3. Հետևյալ միացություններից ո՞րն է պրոպանալի իզոմերը. 

ա) էթանալ 

բ) բութանալ 

գ) պրոպանոն 

դ) պրոպանոլ-1 

4. Կումոլային եղանակով ֆենոլ ստանալիս նրա հետ միասին որ՞ նյութն է ստացվում. 

ա) էթանալ 

բ) բութանոն 

գ) պրոպանալ  

դ) պրոպանոն 

5. Ո՞ր միացությունը կստացվ պրոպանաթթուն ThO2 և MnO2 օքսիդների ներկայությամբ 300-

400 օC  տաքացնելիս։ 

ա) էթանալ 

բ) բութանոն 

գ) պենտանոն-2 

դ) պենտանոն-3 

6. Ո՞ր միացությունը կստացվի ալյումինի քլորիդի ներկայությամբ բենզոլի և քացախաթթվի 

քլորանհիդրիդի փոխազդեցությունից. 

ա) ֆենոլ 

բ) ացետոֆենոն 

գ) էթիլբենզոլ 

դ) բենզալդեհիդ 

7.Ո՞ր ալդեհիդը չիկարող տալ ալդոլ կոնդենսացման ռեակցիա. 

ա) էթանալ 

բ) բութանալ 

գ) պենտանալ 

դ) բենզալդեհիդ 

8. Ըստ Պոպովի կանոնի ո՞ր միացությունները կստսցվեն էթիլերկրորդայինբութիլկետոնի 

օքսիդացումից. 

1.Պրոպանաթթու  2. Էթանաթթու  3. բութանոն   4. պրոպանալ 

ա) 1.2. 

բ) 1.3. 

գ) 2.4. 

դ) 3.4. 

 

 

 

10. Հաստատե՛ք համապատասխանություն փոխարկման ուրվագրի և X նյութի միջև. 

Փոխարկման ուրվագիրը X նյութը 
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ա) ացետիլեն         X           քացախաթթու 1. կումոլ 

բ) կումոլ         X           եռնիտրոֆենոլ 2. ֆենոլ  

գ) բենզոլ         X           ացետոն 3. ացետիլեն 

դ) մեթան         X           բենզոլ 4. էթանալ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Կարբոնաթթուներ 
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12.1.Կարբոնաթթուների ընդհանուր բնութագիրը 
Կարբոնաթթուները թթվածին պարունակող օրգանական միացություններ են, որոնց 

մոլեկուլը պարունակում է մեկ կամ մի քանի կարբօքսիլային խումբ.  

 
Կարբոնաթթուների ֆունկցիոնալ ածանցյալները 

 
Կարբոնաթթուների դասակարգումը 

 Ըստ կարբօքսիլային խմբերի թվի. 

միահիմն     երկհիմն    բազմահիմնքացախաթթու

 
քացախաթթու                  թրթնջկաթթու                              կիտրոնաթթու 

 Ըստ –COOH խմբին միացած ռադիկալի բնույթի. 

  ալիֆատիկ         արոմատիկ              հետերոցիկլիկ 

 
 

 

 

 

12.2. Կարբոնաթթուների անվանակարգը 
Միջազգային անվանակարգի համաձայն՝ միացության անվանն ավելացվում է  

–(ա)թթու վերջնարմատը, օրինակ՝ CH3CH(CH3)CH2COOH միացության անվանումն է՝ 3-

մեթիլբութանաթթու: Այն դեպքում, երբ կարբօքսիլային խումբը ընդգրկված չէ ածխածնային 

շղթայում ավելացվում է կարբոնաթթու բառը, օրինակ՝ 

 
ИЮПАК անվանակարգի կանոններով միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուների 

առաջին հինգ անդամների դեպքում թույլատրվել են դիպվածային անվանումներ: Առաջին 

արոմատիկ թթվի դեպքում պահպանվել է բենզոյական թթու անվանումը։ 

HCOOH մրջնաթթու (մեթանաթթու) 
CH3COOH քացախաթթու (էթանաթթու) 
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CH3CH2COOH պրոպանաթթու (պրոպիոնաթթու) 
CH3(CH2)2COOH կարագաթթու (բութանաթթու) 
CH3(CH2)3COOH վալերիանաթթու (պենատանաթթու) 
HOOC-COOH թրթնջկաթթու (էթանդիթթու) 
HOOCCH2COOH մալոնաթթու (պրոպանդիթթու) 
HOOCCH2CH2COOH սաթաթթու (բութանդիթթու) 
HOOC(CH2)3COOH գլուտարաթթու (պենտանդիթթու) 

12.3. Կարբոնաթթուների ֆիզիկական հատկությունները 
Միահիմն ալիֆատիկ կարբոնաթթուները C1–C9 անգույն հեղուկներ են, իսկ 

արոմատիկ, բարձր մոլային զանգվածով ալիֆատիկ և դիկարբոնաթթուները պինդ նյութեր 

են՝ պայմանավորված միջմոլեկուլային ջրածնային կապերի առաջացմամբ: Եռման 

ջերմաստիճաններն ավելի բարձր է համապատասխան ալդեհիդների և սպիրտների 

համեմատ (աղյուսակ 1). 

 
Աղյուսակ 12.1. Նույն Mr ունեցող նյութերի եռման ջերմաստիճանները. 

Բանաձևը Անվանումը Mr Եռման 

ջերմաստիճանը,  

 

պրոպանալ  

58 

 

49 

 

պրոպանոլ  

60 

 

97 

 

էթանաթթու 

(քացախաթթու) 

 

60 

 

118 

 

12.4. Կարբոնաթթուների ստացման եղանակները 
Ածխածնի ատոմը կարբօքսիլ խմբում օրգանական միացությունների դեպքում 

բարձրագույն օքսիդացման աստիճանում է՝ +3 և հիմնական ստացման եղանակները 

հիմնված են տարբեր դասերի միացությունների՝ սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների 

օքսիդացման վրա: 

1. Ալկենների և ալկինների հիդրոկարբոնիլացում. 

 

 
2.Արենների հոմոլոգների օքսիդացում. 
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3. Առաջնային սպիրտների, ալդեհիդների և կետոնների օքսիդացում. 

 
                                  առաջնային սպիրտ                 ալդեհիդ                      կարբոնաթթու 

 

Առաջնային սպիրտների օքսիդացումն իրականացվում է H2Cr2O7, KMnO4 

(հիմնային լուծույթ), ծխացող ազոտական թթվով: Ալդեհիդներն օքսիդացնում են արծաթի 

օքսիդի ամոնիակային լուծույթով. 

 
4. Մետաղօրգանական միացությունների կարբօքսիլացումից. 

 

 
5. Կարբոնաթթուների ֆունկցիոնալ ածանցյալների հիդրոլիզից. 

 
 

12.5.Կարբոնաթթուների քիմիական հատկությունները 
Կարբօքսիլ խումբը p,-զուգորդված համակարգ է, որն առաջանում է –OH խմբի 

թթվածնի ատոմի չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգի և C=O π-կապի միջև. 

 
Զուգորդման արդյունքում տեղի է ունենում կարբօքսիլ խմբում կապերի որոշակի 

հավասարվում են: C=O կապն ավելի երկար է, քան սովորական ալդեհիդներում և 

կետոններում, իսկ C-O-ն, հակառակը, ավելի կարճ է, քան սպիրտներում: 
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Կարբոնաթթուների մոլեկուլում առկա են հետևյալ ռեակցիոն կենտրոնները. 

 
12.5.1. Թթվային հատկություններ: Կարբոնաթթուները թույլ թթուներ են: Ջրային 

լուծույթում դրանց աղերը հիդրոլիզված են. 

 
Հիմքերի հետ առաջացնում են չեզոքացման ռեակցիա. 

CH3COOH + KOH  CH3COOK + H2O 

C6H5COOH + NaHCO3  C6H5COONa + H2O +CO2 

2RCOOH + Zn  (RCOO)2Zn + H2 

RCOOH + NaH  RCOONa + H2 

Ռադիկալի կառուցվածքն ազդում է կարբոնաթթուների թթվային 

հատկությունների վրա: Էլեկտրոնակցեպտոր տեղակալիչներն ուժեղացնում են 

թթվայնությունը, իսկ էլեկտրոնադոնորները՝ իջեցնում: 

 
Էլեկտրաֆիլ կենտրոն. կարբօքսիլ խմբի ածխածնի ատոմի հաշվին 

կարբոնաթթուները և դրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալներն առաջացնում են նուկլեաֆիլ 

տեղակալման ռեակցիաներ: 

1. Էսթերացման ռեակցիա. 

 

Ռեակցիայի մեխանիզմը. 



163 
 

 

2. Քլորանհիդրիդների ստացումը. 
Ազդանյութեր՝ PCI3, PBr3, PCI5, SOCI2 

 

 
 

3. Կարբոնաթթուների անհիդրիդներ. 

Անհիդրիդներ ստացվում են կարբոնաթթուների տաքացումից ջրազրկող 

միջոցների, օրինակ, P2O5-ի ներկայությամբ,  

 

 
Որոշ դիկարբոնաթթուների անհիդրիդներ առաջանում են թթուների տաքացումից՝ 

առանց ջրազրկող միջոցների. 
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Նման ձևով են ստացվում սաթաթթվի, մալեինաթթվի, գլուտարաթթվի 

անհիդրիդները. 

 
               ֆումարաթթու                 մալեինաթթու                 անհիդրիդ 

 

4. Ամիդների առաջացումը. 

Ամիդներ ստացվում են կարբոնաթթուների ամոնիումային աղերից: 

 
5. Դեկարբօքսիլացում. 

Ալիֆատիկ թթուների գոլորշիները, անցկացնելով ThO2 կամ MnO2 

կատալիզատորների վրայով, ստանում են բարձր ելքով կետոններ: 

 
Նույն արդյունքները ստացվում են կալցիումական և բարիումական աղերի 

տաքացումից. 

 
Դիկարբոնաթթուները այդ նույն պայմաններում վերածվում են ցիկլիկ կետոնների: 

 
Ալկալու հետ նատրիումի ացետատի տաքացումից առաջանում է մեթան. 

 
Առավել հեշտ են դեկարբօքսիլացվում մալոնաթթուն և նրա ածանցյալները, 

ցիանքացախաթթուն, ացետոքացախաթթուն, թրթնջկաթթուն, ացետոնդիկարբոնաթթուն: 

Տաքացնելիս կարբոնաթթուների արծաթի կամ սնդիկի աղերի և բրոմի 

փոխազդեցությունից առաջանում են ալկիլբրոմիդներ (Բորոդինի ռեակցիա). 
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6. Ալիֆատիկ կարբոնաթթուների հալոգենացումը. 
Ալիֆատիկ կարբոնաթթուները կարմիր ֆոսֆորի կամ ֆոսֆորի հալոգենիդի 

կատալիտիկ քանակների առկայությամբ α-դիրքում հալոգենանում են քլորի կամ բրոմի 

հետ փոխազդելիս: Ռեակցիան հայտնի է որպես Հելլի-Ֆոլհարդի-Զելինսկու ռեակցիա: 

 
Քացախաթթուն պիրոլիզի ենթարկելիս առաջանում է կետեն, որը հզոր ացիլացնող 

ազդանյութ է. 

 
                                                                                                   կետեն 

Կետենի մոլեկուլում կարբոնիլային ածխածինը sp-հիբրիդային վիճակում է, իսկ π-

կապերը՝ փոխուղղահայաց հարթություններում.   

 

 
 

12.6. Առանձին ներկայացուցիչները 
Մրջնաթթու 
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Ըստ համակարգված անվանակարգի՝ մեթանաթթու, անգույն հեղուկ է , լուծվում է 

ջրում, բենզոլում, ացետոնում, տոլուոլում: Մրջնաթթուն սննդային հավելուկ է և գրանցված 

է որպես E236: 

Կիրառվում է.  

Բժշկության մեջ՝ որպես արտաքին ցավազրկող միջոց:  

Գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվում է անասնակերի պատրաստման և պահելու 

համար, կանխում է փտումը և նպաստում է խոտի ու սիլոսի երկար պահելուն:  

Քիմիական արդյունաբերության մեջ կիրառվում է որպես լուծիչ:  

Տեքստիլ արդյունաբերության մեջ բուրդը ներկելու համար է: 

Սննդի արդյունաբերության մեջ օգտագործվում է որպես կոնսերվանտ: 

 
Սահմանային թթուների հոմոլոգիական շարքի առաջին անդամն է, միջազգային 

անվանումը՝ մեթանաթթու, բայց ընդունված է նաև պատահական (տրիվիալ) անվանումը` 

մրջնաթթու: Այդ անունն ստացել է այն պատճառով, որ առաջին անգամ հայտնաբերվել է 

մրջյուններում: Մրջնաթթուն պարունակվում է  մրջյունների խայթիչ արտաթորանքում, 

եղինջում և եղևնու փշատերևում:  

Մրջնաթթուն ջրի հետ անսահմանափակ խառնվող, սուր հոտով անգույն հեղուկ է, 

եռում է 101օC ջերմաստիճանում: Միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների հոմոլոգիական 

շարքում ամենաուժեղ թթուն է, օժտված է կարբոնաթթուների՝  արդեն ձեզ հայտնի բոլոր 

հատկություններով: Սակայն մրջնաթթուն ունի նաև առանձնահատկություններ: 

Մրջնաթթվի առանձնահատկությունների պատճառն այն է, որ մոլեկուլում կարբօքսիլ 

խումբը, ի տարբերություն մյուս կարբոնաթթուների, միացած է ոչ թե ածխաջրածնային 

ռադիկալին, այլ ջրածնի ատոմին: Մրջնաթթվի կառուցվածքը դիտարկելիս հեշտ է 

նկատել, որ մոլեկուլում առկա են և’ կարբօքսիլային, և’ ալդեհիդային խմբեր.                                                       

 

 Թթվային հատկությունների հետ մեկտեղ մրջնաթթուն ցուցաբերում է նաև 

ալդեհիդների հատկություններ: Օրինակ` մրջնաթթուն օքսիդանում է արծաթի օքսիդի 

ամոնիակային լուծույթով (արծաթահայլելու ռեակցիա). 

HCOOH + Ag2O  [H2CO3]  + 2Ag H2O + CO2 + 2Ag 

Հիշենք, որ այս ռեակցիան ալդեհիդային խմբի հայտաբերման որակական ռեակցիան 

է: 
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Մրջնաթթվի առանձնահատկություններից է նաև ծծմբական թթվի հետ դրա 

փոխազդեցությունը, որի հետևանքով անջատվում է ածխածնի (II) օքսիդ 

(լաբորատորիայում CO-ի ստացման եղանակներից է ). 

HCOOH   )(42 ËÇïSOH H2O + CO 

Արդյունաբերության մեջ մրջնաթթուն ստացվում է բարձր ճնշման և 

ջերմաստիճանի պայմաններում ածխածնի (II) օքսիդի և կալիումի հիդրօքսիդի 

փոխազդեցությամբ.  

KOH + CO                   HCOOK 

 Կալիումի ֆորմիատ կամ մրջնաթթվական կալիում: 

Կալիումի ֆորմիատից ազատ թթուն դուրս է մղվում ավելի ուժեղ հանքային թթվով՝ 

HCOOK + H2SO4                    HCOOH + KHSO4 

 

Քացախաթթու 

 
Քացախաթթում բնորոշ սուր հոտով հեղուկ է: Սառցային քացախաթթուն հալվում է 

16,5oC-ում, եռում է 180oC-ում, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Բոլորին 

քաջ հայտնի սեղանի քացախը քացախաթթվի 3-9%-անոց ջրային լուծույթն է: 

Որպես ազատ թթու և միացություններ՝ քացախաթթուն փոքր քանակներով 

պարունակվում է բուսական և կենդանական օրգանիզմներում: Գոյանում է օրգանական 

նյութերի օքսիդացումից: Քացախաթթուն ամենալայն կիրառությամբ կարբոնաթթուն է: Այն 

թույլ թթու է, որը հնարավոր է դարձնում քացախի օգտագործումը իբրև սննդի համեմունք 

և պահածոներ պատրաստելու միջոց: Քացախաթթվի աղերը՝ ացետատներն ունեն 

զանազան կիրառություն, օրինակ՝ երկաթի և ալյումինի ացետատներն օգտագործվում են 

գործվածքները ներկելիս, նատրիումի ացետատն օգտագործվում է բժշկության մեջ՝ արյան 

դիալիզում: Քացախաթթվի աղերի որակական հայտաբերման ազդանյութը երկաթի (III) 

աղերն են: Երկաթի (III) ացետատը մուգ շագանակագույն է: Քացախաթթուն մեծ 

քանակներով օգտագործվում է ացետատային մանրաթել, չայրվող կինոժապավեններ, 

պոլիվինիլացետատային պլաստմասսաներ, դեղանյութեր (օրինակ՝ ասպիրին), 

ներկանյութեր (օրինակ՝ ինդիգո), հոտավետ նյութեր և լուծիչներ (էսթերներ) ստանալու 

համար: Աղերից լայն կիրառություն ունի նաև կապարի ացետատը (արճճաշաքարը), որը 

լաբորատորիայում օգտագործում է որպես ջրում լավ լուծվող կապարային աղ, իսկ 
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տեխնիկայում այն օգտագործվում է կապարի կարբոնատ սպիտակ ներկ (կապարի սպաթ) 

ստանալու համար: Արճճաշաքարը քաղցր համ ունի, բայց թունավոր է, և համը տեսնել չի 

կարելի: Քացախաթթվի մի քանի ածանցյալներ գյուղատնտեսություն մեջ կիրառվում են 

մոլախոտերի դեմ պայքարելու համար:  

Մոլախոտերի դեմ պայքարելու նպատակով օգտագործվող նյութերը կոչվում են 

հերբիցիդներ: Լայնորեն կիրառվում են այն հերբիցիդները, որոնք ստացվում են 2,4-

դիքլորֆենօքսիքացախաթթվի  հիման վրա: CI

CI

O CH2-C
O

OH

 

Քացախաթթվի ստացումը 

Քացախաթթվի ստացման առաջին եղանակը, որ մարդն օգտագործել է, խաղողի գինու 

թթվեցման բնական գործընթացն էր: Սպիրտը մանրէների ֆերմենտի ազդեցությամբ օդի 

թթվածնով օքսիդանում է՝ CH3–CH2–OH    CH3 –COOH (կենսաբանական կատալիզատոր): 

Քացախաթթվի ստացման սինթետիկ եղանակ է օդի թթվածնով ացետալդեհիդի 

օքսիդացումը.  

Այս ռեակցիայի համար անհրաժեշտ ացետալդեհիդն ստացվում է մեթանից: Բնական 

գազից քացախաթթվի ստացման հաջորդական փոխարկումների ամբողջ շղթան կարելի է 

արտահայտել հետևյալ սխեմայով. 

CH4  C2H2  CH3-CHO  CH3COOH 

Առավել հեռանկարային է քացախաթթվի ստացումը՝ բութանն օդի թթվածնով 

օքսիդացնելով. 

2 C4H10 + 5O2  4 CH3COOH + 2H2O 

Քացախաթթվի ստացման համեմատաբար նոր և հեռանկարային եղանակ է 

մեթանոլի փոխազդեցությունը ածխածնի (II) օքսիդի հետ կատալիզատորի ներկայությամբ 

և ճնշման պայմաններում.  

CH3OH + CO  CH3COOH 

Պալմիտինաթթու և ստեարինաթթու 

Բարձր  հագեցած միահիմն կարբոնաթթուներից առավել կարևոր են 

պալմիտինաթթուն և ստեարինաթթուն: Դրանց մոլեկուլներում կարբօքսիլային խմբին 

միացած ածխաջրածնային ռադիկալներն ունեն 15 և 17 ածխածնի ատոմ պարունակող 

չճյուղավորված շղթաներ: 

Ստեարինաթթվի մոլեկուլային բանաձևը և մոդելը. 
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 CH3 (CH2)16 COOH 

Ստեարինաթթուն և պալմիտինաթթուն՝ որպես գլիցերինի էսթերներ, առկա է կենդա-

նական և բուսական ճարպերի բաղադրության մեջ: Այդ թթուները սպիտակ, ջրում չլուծվող 

պինդ նյութեր են: Բարձր կարգի թթուներին հատուկ են ճիշտ նույն քիմիական 

հատկությունները, ինչ մյուս կարբոնաթթուներին, օրինակ՝ աղերի առաջացումը 

նատրիումի հիդրօքսիդի և կարբոնատի հետ փոխազդելիս. 

C15H31COOH + NaOH  C15H31COONa + H2O 

2C15H31COOH + Na2CO3  C15H31COONa + CO2 + H2O 

Այս թթուների նատրիումական աղերը` պալմիտատները և ստեարատները, ջրում լուծվում 

են, օժտված են լվացող հատկությամբ և կազմում են սովորական պինդ օճառի հիմնական 

մասը: Կալիումական աղերը հեղուկ օճառն է և հաճախ օգտագործվում է բժշկության մեջ:  

Բարձր կարբոնաթթուների կալցիումական և մագնեզիումական աղերը ջրում չեն լուծվում: 

Այդ անլուծելի աղերի գոյացմամբ էլ բացատրվում է կոշտ ջրում օճառի չփրփրելը: 

2C17H35COONa + Ca2+   (C17H35COO)2Ca + 2Na+ 

Օլեինաթթուն՝ որպես չհագեցած միահիմն կարբոնաթթուների ներկայացուցիչ 

Օլեինաթթվի կառուցվածքային բանաձևն է  CH3–(CH2)7 –CH=CH– (CH2)7 –COOH: 

Պալմիտինաթթվի և ստեարինաթթվի հետ մեկտեղ օլեինաթթուն առկա է ճարպերի 

բաղադրության մեջ: Օլեինաթթուն հեղուկ է, ջրում չի լուծվում, օժտված է երկակի 

քիմիական ֆունկցիայով: Այդ թթուն ցուցաբերում է և’ կարբոնաթթուների, և’ չհագեցած 

ածխաջրածինների հատկությունները: Այսպես, օրինակ` կրկնակի կապի տեղում 

օլեինաթթուն միացնում է ջրածին և բրոմ (գունազրկում է բրոմաջուրը).  

CH3–(CH2)7 –CH=CH– (CH2)7 –COOH + Br2  CH3–(CH2)7 –CHBr – CHBr– (CH2)7 –COOH 

14.7. Թթուները բնության մեջ 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 
1. Ալդեհիդի և արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթի փոխազդեցության արգասիքներից 

մեկը գազային նյութ է:  Ո՞րն է այդ ալդեհիդը. գրե՛ք կառուցվածքային բանաձևը և 

ռեակցիայի հավասարումը: 

2.Հետևյալ մոդելներից ո՞րն է քացախաթթվի մոդելը. 

 
3. Գրե՛ք հետևյալ փոխարկումների իրականացման ռեակցիաների հավասարումները 

CaCO3  CaO CaC2  C2H2  CH3CHO  CH3COOH 

4. 30% զանգվածային բաժնով մրջնաթթվի 368գ լուծույթին ավելացրել են խիտ ծծմբական 

թթու  և տաքացրել: Հաշվե՛ք անջատված գազի ծավալը: 

5. C7H6O3 օրգանական միացությունը նատրիումի հիդրօքսիդի հետ տաքացնելիս 

առաջացնում է C7H4Na2O3 բաղադրությամբ արգասիք, իսկ նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի հետ՝ C7H5 NaO 3:  Գրե՛ք ռեակցիաների հավասարումները: 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար  
1. Ո՞ր նյութից հնարավոր չէ մեկ փուլով թթու ստանալ. 

ա)  CH3COOC2H5  

բ)  CH3CH2CH2CH3  

գ) CH3СНO  

դ) CH3OCH3 

2.  Ստորև տրված թթուներից ո՞րն է ամենաուժեղը. 

ա) քլորքացախաթթու 

բ) քացախաթթու 

գ) ֆտորքացախաթթու 

դ)եռֆտորքացախաթթու 

3. Ո՞ր միացությունը կստացվի քացախաթթվի պիրոլիզից. 

ա) մեթան 

բ)  մրջնաթթու 

գ)  կետեն 

դ) ածխածնի (IV) օքսիդ 

4.  Ո՞ր նյութը կփոխազդի նատրիումի հիդրօքսիդի հետ. 

  ա) ացետոն          բ) էթանաթթու      գ) մեթանոլ   դ) էթանալ 

5. Ո՞ր միացությունը կարող ենք հայտաբերել արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով. 

ա) նատրիումի ացետատ 

բ)  նատրիումի ստեարատ 

գ)  ֆենոլ 

դ) նատրիումի ֆորմիատ 

6. Ո՞ր միացությունը կարող ենք հայտաբերել երկաթի (III) քլորիդով. 
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ա) նատրիումի օլեինատ 

բ)  նատրիումի ստեարատ 

գ)  ֆենոլ 

դ) էթանոլ 

7. Տրված է հետևյալ ռեակցիայի հավասարումը՝ 2A + 5O2  2C17H35COOH + 2H2O: 

Գրե՛ք A-նյութի բանաձևը, ո՞րն է ստացված արգասիքի անվանումը և ի՞նչ կիրառություն 

ունի: 

8. Մրջնաթթվի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.  

1) մրջնաթթուն միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների շարքում ամենաուժեղն է, 

2) մրջնաթթվին բնորոշ չէ արծաթհայելու ռեակցիան.  

ա)  երկու պնդումն էլ ճիշտ է 

բ)  երկու պնդումն էլ սխալ է 

գ)  ճիշտ է միայն 2-րդը 

դ)  ճիշտ է միայն 1-ինը 

9. Թվարկած կարբոնաթթուներից որո±նք են առաջացնում -դիաստերեոմերներ: 

1. ակրիլաթթու 2. Մալեինաթթու  3. Մետակրիլաթթու 4. ֆտալաթթու 

ա) 23 

բ) 14 

գ) 13 

դ) 24 

10. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ ո±ր միացությունների 

փոխազդեցությունից ամիդ չի ստացվում: 

ա) ամին և սպիրտ 

բ) ամին և ացիլքլորիդ 

գ) ամին և թթվի անհիդրիդ 

դ) ամին և էսթեր 
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13. Ամիններ   

Հայտնի են մեծ թվով բնական և սինթետիկ օրգանական միացություններ, որոնց 

մոլեկուլում ազոտի ատոմներ են պարունակվում: Դրանցից են ամինները և 

անինաթթուները: 

Ամինները ամոնիակի օրգանական ածանցյալներն են, որոնց մոլեկուլներում 

ամոնիակի մեկ, երկու կամ երեք ջրածնի ատոմները տեղակալված են ածխաջրածնային 

ռադիկալներով.    RNH2,       R2NH,       R3N 

 Ամինները կարելի է դիտարկել նաև որպես ածխաջրածինների ածանցյալներ, որոնք 

առաջացել են՝ ածխաջրածնի մոլեկուլում ջրածնի ատոմները տեղակալելով ամինային 

խմբով (ամոնիակի մնացորդով):  

13.1. Ամինների դասակարգումը և անվանակարգը  

Դասակարգումը 

1. Ըստ ազոտի ատոմին միացած ածխաջրածնային ռադիկալների թվի՝ տարբերում 

են. առաջնային, երկրորդային և երրորդային ամիններ (աղյուսակ 11.1): 

2. Ըստ ամինային խմբի քանակի՝ տարբերում են մոնոամիններ, դիամիններ և այլն։ 

Պետք է նկատի ունենալ, որ դիամիններում երկու ամինային խումբը չի կարող միացած 

լինել ածխածնի նույն ատոմին։ Այդ պատճառով պարզագույն դիամինը 1,2-էթանդիամինն է․  

                                                 NH2 – CH2 – CH2 – NH2         

                                        էթիլենդիամին (1,2 - էթանդիամին) 

Ըստ ածխաջրածնային ռադիկալի բնույթի՝ ամինները ստորաբաժանվում են 

ալիֆատիկ, արոմատիկ և խառը, ալիցիկլիկ, հետերոցիկլիկ տեսակների, օրինակները՝ 

աղյուսակ 13.1-ում: 

Աղյուսակ 13.1. Ամինների դասակարգումը. 

   Ամիններ Առաջնային Երկրորդային Երրորդային 

ալիֆատիկ CH3NH2-մեթիլամին (CH3)2NH-դիմեթիլամին (CH3)3N 

արոմատիկ C6H5NH2-ֆենիլամին (C6H5)2NH-դիֆենիլամին (C6H5)3N 

ալիցիկլիկ C6H11NH2-ցիկլոհեքսիլ 

ամին 

(C6H11)2NH-դիցիկլոհեքսիլ 

ամին 

- 

հետերոցիկլիկ** C5H5NNH2-պիրիդիլամին - - 

խառը  C6H5-NH-CH3 

մեթիլֆենիլամին 

C6H5-N(СН3)2 

դիմեթիլֆենիկամին 
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**Հետերոցիկլիկ ամինները պարունակում են ազոտի ատոմ ցիկլում․    

 
Էթիլենիմին    պիրոլիդին          պիպերիդին      պիպերազին 

Հայտնի են նաև չորրորդային ամոնիումային աղեր՝ ամոնիումի հիդրօքսիդի 

ածանցյալները, որոնք կոմպլեքս ամոնիումային կատիոնում ջրածնի ատոմների փոխարեն 

ածխաջրածնային ռադիկալներ են.  

[NH4]+,    

        

Անվանակարգը 

Ըստ միջազգային անվանակարգի ամինային խմբին միացած ռադիկալի անվանն 

ավելացվում է ամին վերջածանցը.   

CH3NH2 մեթիլամին 

CH3-CH2-NH2 էթիլամին 

CH3-(CH3)CHNH2  իզոպրոպիլամին 

Երկրորդային և երրորդային ամինների դեպքում ամինային խմբին միացած ռադիկալների 

անվանն ավելացվում է ամին վերջածանցը, օրինակ՝  

CH3–NH–CH2–CH3-մեթիլէթիլամին   

 
Ֆենիլամին                մեթիլֆենիլամին 

Նույն տեղակալիչների առկայության դեպքում օգտագործում են երկ- և եռ- 

նախածանցները, օրինակ. 

  CH3-NH-CH3                                                     (CH3)3N: 

երկմեթիլամին (երկրորդային)                        եռմեթիլամին (երրորդային)                                                                 

Ամինների աղերը անվանում են ամինը փոխելով ամոնիում վերջավորությամբ և նշվում է 

անիոնի անունը,օրինակ. 

            (C2H5NH3)2SO4                                             [(CH3)3NH]NO3      

Էթիլամոնիումի սուլֆատ                           եռմեթիլամոնիումի նիտրատ 

Առաջնային ամինները հաճախ անվանում են որպես ածխաջրածինների 

ածանցյալներ՝ ածխաջրածնի անվանն ավելացնելով ամին բառը և վերջում ավելացնում են 

ածխածնային շղթայում ամինային դիրքը ցույց տվող թվանշանը, օրինակ. 
CH3-CH2-CH2-NH2    պրոպանամին-1 

H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-CH3 բութանդիամին-1,3 
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13.2.Ամինների ստացման եղանակները 
1.Ամոնիակի և ամինների ալկիլացում 

Ամոնիակը փոխազդում է ալկիլհալոգենիդների՝ RX, հետ՝ առաջին փուլում 

առաջացնելով ալկիլամոնիումային աղ, որն ամոնիակի ավելցուկի հետ առաջացնում է 

ալկիլամին։ Ալկիլամինը՝ որպես առավել ուժեղ նուկլեաֆիլ, քան ամոնիակը 

փոխազդեցության մեջ է մտնում ալկիլհալոգենիդի հետ՝ առաջացնելով ալկիլացման 

արգասիք։ Այսպիսով, առաջանում է մոնո-, դի-, եռալկիլամիննների և չորրորդային 

ամոնիումային աղի խառնուրդ․  

 
Սպիրտներն ալկիլացնում են ամոնիակը, ստացված ամինը: Դեհիդրատացման 

կատալիզատորների ներկայությամբ  (Al2O3, SiO2) 300-500 0C առաջացնում է ալկիլացման 

արգասիքների խառնուրդ.  

ROH + NH3   OH2 RNH2 NRNHR ROHROH

32   

2. Ազոտ պարունակող օրգանական միացությունների վերականգնումը 

Ամինների մոլեկուլում ազոտը նվազագույն օքսիդացման աստիճանում է, այդ 

պատճառով ամինների ստացման շատ եղանակներ հիմնված են ազոտ պարունակող այլ 

դասերի միացությունների վերականգնման վրա: 

 Ամինների ստացման կարևոր եղանակ է նիտրոմիացությունների վերականգնումը. 

R–NO2  ][H R–NH2 

Նիտրոմիացությունները վերականգնվում են մինչև առաջնային ամին։ Ռեակցիան 

կիրառվում է հիմնականում արոմատիկ առաջնային ամիններ ստանալու համար. 

ArNO2 ArNH2 

Որպես վերականգնիչ՝ օգտագործվում է ջրածինը կատալիզատորների 

ներկայությամբ (Ni, Pt, Pd), մետաղների (Fe, Zn, Sn) և թթուների խառնուրդ, մետաղների 

աղեր՝ նվազագույն օքսիդացման աստիճանով (SnCl2, TiCl3):  

 Առաջնային ամիններ ստացվում են նաև նիտրիլների վերականգնումից․  

RCN RCH2NH2           [H]՝ H2/Ni; LiAlH4 

 Կարբոնաթթուների ամիդները մետաղների կոմպլեքս հիդրիդներով 

վերականգնվում են մինչև ամիններ։ Համապատասխան ամիդներից կարող են 

ստացվել առաջնային, երկրորդային և երրորդային ամիններ․  
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3. Ամոնիակի և ամինների վերականգնող ալկիլացում: Կատալիզատորի առկայությամբ 

ջրածնով և ամոնիակով մշակելիս ալդեհիդները և կետոնները փոխարկվում են առաջնային 

ամինների. 

R-CHO + NH3  
NiH ,2  R-CH2-NH2 

R-CO-R` + NH3   
NiH ,2  R,R`-CH-NH2 

4. Հոֆմանի վերախմբավորման ռեակցիայով  ստացվում են առաջնային ամիններ․ 

RCONH2 + Br2 + 2NaOH           RNH2 + 2NaBr + CO2 + H2O  

 

13.3. Ամինների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 
Ֆիզիկական հատկությունները 

Ամինները բևեռային միացություններ են և կարող են առաջացնել թույլ ջրածնային 

կապեր: Ցածր մոլային զանգվածով ամինները ամոնիակի հոտով, ջրում լավ լուծվող 

նյութեր են, բարձր ալկիլ ամինները ունեն ձկան հոտ: Արոմատիկ ամինները շատ 

թունավոր են և ջրում վատ են լուծվում: Մեթիլ ամինը գազ է: 

Քիմիական հատկությունները 

Ալիֆատիկ ամինների մոլեկուլում ազոտի ատոմը sp3 հիբրիդային վիճակում է, այդ 

պատճառով էլ ամոնիակի նման մոլեկուլը բրգաձև է:  C-N-C  կապերի անկյունները 1080 է և  

շատ մոտ է ամոնիակում H-N-H կովալենտային անկյանը (1070): 

Հիմնային հատկությունները  

Որպես ամոնիակի ածանցյալներ ամինները ցուցաբերում են հիմնային 

հատկություններ և օրգանական հիմքեր են: Ամոնիակի նման ամինները ջրում դիսոցվում 

են՝ առաջացնելով  OH ¯անիոն. 

CH3 -NH2 + HOH       [ CH3- NH3]+ + OH ¯ 

Ալիֆատիկ ամիններն ավելի ուժեղ հիմքեր են, քան ամոնիակը: Ամինների ջրային 

լուծույթներն ունեն հիմնային ռեակցիա (pKB  = 10—11)  և լակմուսը ներկում են կապույտ: 

Ալկիլ խմբերը մեծացնում են ընդհանուր էլեկտրոնային խտությունն ազոտի 

ատոմի մոտ, որն ունի չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգ, և հետևաբար մեծանում է 

պրոտոն միացնելու ունակությունը։ Երրորդային ամինները թույլ հիմքեր են տարածական 

ազդեցության պատճառով: 

Արոմատիկ ամինները թույլ հիմքեր են, որը բացատրվում է  ազոտի 

չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգի արոմատիկ օղակի π-էլեկտրոնների հետ 

զուգորդման էֆեկտով։  
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Թթուների հետ փոխազդելիս ամիններն առաջացնում են ամոնիումային աղեր. 

RNH2 + HX   →  RNH3+ X - 

Ամինները շատ թույլ N-H թթուներ են (рКа=33-35) և աղ առաջացնում են ակտիվ 

մետաղների հետ փոխազդելով.  

RNH2 + Na  → RNH- Na+ + 1/2 H2 

Որպես հիմք՝ ամոնիակը թթուների հետ փոխազդելով առաջացնում է 

ամոնիումային աղ։ Նման ձևով ամինները ցուցաբերում են հիմնային հատկություններ․ 

CH3- NH2 + HCl  → [CH3- NH3]Cl 

                մեթիլամին             մեթիլամոնիումի քլորիդ 

CH3- NH2 + 2H2SO4  → [CH3- NH3]2 SO4  մեթիլամոնիումի սուլֆատ 

Ալկալիները՝ որպես առավել ուժեղ հիմքեր, դուրս են մղում ամինները՝ իրենց աղերից․ 

[CH3- NH3] Cl + NaOH  →  CH3 - NH2 + H2O + NaCl 

 Ռեակցիան արագանում է տաքացնելիս:        

Նուկլեաֆիլ հատկություններ՝ ալկիլացում և ացիլացում 

Ամիններն օժտված են նուկլեաֆիլ հատկություններով և ալկիլացվում են ալկիլ 

հալոգենիդներով և սպիրտներով ։ 

 
Ամինների ացիլացվում են կարբոնաթթուներով և նրանց ածանցյալներով` 

առաջացնելով ամիդներ․  

2RNH2 + R՛COX → R՛CONHR + RNH3X 

2R2NH + R՛COX → R՛CONR2 + R2NH2X  (X=Cl, OCOR/) 

Ամինների փոխազդեցությունը ազոտային թթվի հետ 

Առաջնային, երկրորդային և երրորդային ամինները տարբեր կերպ են փոխազդում 

ազոտային թթվի հետ, որն ամինի տեսակը որոշելու տարբերիչ ռեակցիա է:  

Երրորդային ալիֆատիկ ամինները ազոտային թթվի հետ սովորական 

պայմաններում չեն փոխազդում։ 

Երկրորդային ամիններն առաջացնում են նիտրոզամիններ. 
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R2NH + NaNO2 + HCl →R2N-N=O + NaCl + H2O 

Նիտրոզամիններն ուժեղ կանցերոգեն են։ Ապացուցված է, որ նիտրոզամիններ 

կարող են սինթեզվել մարդու ստամոքսում սննդի և դեղերի մեջ առկա երկրորդային 

ամիններից և նիտրիտներից։ Նիտրոզամինների կանցերոգեն հատկությունները հիմնված 

են այն բանի վրա, որ նրանք կարող են ալկիլացնել ԴՆԹ նուկլեաֆիլ կենտրոնները, որը 

հանգեցնում է օնկոգեն մուտացիաների։  

Առաջնային ալիֆատիկ ամինները փոխազդում են ազոտային թթվի հետ՝ 

անջատելով գազային ազոտ: Ռեակցիան ընթանում է միջանկյալ անկայուն առաջնային 

նիտրոզամինների առաջացման վրայով, որն իզոմերվում է դիազոհիդրօքսիդի, որը թթվի 

հետ առաջացնում է դիազոնիումային աղ.  

 
              նիտրոզամին        դիազոհիդրօքսիդ   դիազոնիումային աղ 

Ռեակցիայի հետագա ընթացքը կախված է ռադիկալի բնույթից: Եթե R–ը ալիֆատիկ 

ռադիկալ է, ապա աղը շատ անկայուն է և արագ քայքայվում է՝ առաջացնելով մոլեկուլային 

ազոտ: Օրինակ՝ պրոպիլդիազոնիումային աղի փոխարկումը կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ ձևով. 

  
Ռեակցիան օգտագործվում է անալիտիկ նպատակներով առաջնային ամինների 

քանակական որոշման համար՝ ըստ անջատված ազոտի ծավալի:  

Արիլդիազոնիումային աղերը կայուն են և կարող են առանձնացվել ռեակցիոն 

խառնուրդից: Դրանք բարձր ռեակցունակությամբ միացություններ են և լայն կիրառություն 

ունեն օրգանական սինթեզում: 

13.4. Դիազոնիումային աղեր  

ArNH2 + NaNO2 + 2HCl  → ArN2+Cl- + NaCl + 2H2O 
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Դիազոնիումային աղերի ռեակցիաները կարելի է բաժանել երկու խմբի, որոնք 

ընթանում են ազոտի անջատումով և որոնց դեպքում ազոտ չի անջատվոււմ. 

 
 

Ռեակցիան օգտագործվում է արոմատիկ օղակ տարբեր տեղակալիչներ մտցնելու 

նպատակով:  

Ռեակցիաներ առանց ազոտի անջատման.  

Առավել կարևոր է ազոզուգակցման ռեակցիան  

 
Ազոմիացություններն ունեն երկար զուգորդված կապեր, գունավոր են և  

կիրառվում են ներկերի արդյունաբերության մեջ:  

13.5. Բենզոլային օղակի ռեակցիաները 

Ամինային խումբը ակտիվացնող, առաջին կարգի տեղակալիչ է։ Անիլինը հեշտ 

բրոմացվում է, գունազրկում է բրոմաջուրը՝ առաջացնելով եռբրոմանիլին․   

 
Մեծ թվով ռեակցիաներում ամինային խումբը նախապես պաշտպանվում է 

ացիլացման ռեակցիայով։ Ռեակցիան իրականացնելուց հետո ացիլ խումբը հեռացնում են 

հիդրոլիզով․  

 

13.6. Կենսաբանորեն ակտիվ ամիններ և նրանց ածանցյալները  
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Կենսաբանական ակտիվություն ցուցաբերում են ամինային խումբ պարունակող 

հետերոֆունկցիոնալ միացությունները՝ ամինակարբոնաթթուները, ամինասպիրտները, 

ամինաֆենոլները, ամինասուլֆոթթուները։ 

Էթանոլամին  

Էթանոլամինը (կոլամին)՝ HO-CH2-CH2-NH2, բարդ լիպիդների կառուցվածքային 

մասնիկ է։ Օրգանիզմում առաջանում է սերին ամինաթթվի դեկարբօքսիլացումից։ 

Խոլին՝ HOCH2CH2N+(CH3)2, ֆոսֆոլիպիդների կառուցվածքային միավոր է, 

կարգավորում է ճարպային փոխանակությունը, օրգանիզմում ացետիլխոլինի սինթեզի 

ելանյութ է։ 

Ացետիլխոլին՝ CH3COOCH2CH2N+(CH3)2, նյարդային իմպուլսի փոխանցման 

նեյրոմեդիատոր է:  

Կատեխոլամիններ՝ դոֆամին, նորադրենալին, ադրենալին կենսածին ամինները 

ֆենիլալանին ամինաթթվի մետաբոլիտներն են․  

 
 դոֆամին                       նորադրենալին                          ադրենալին 

Կատեխոլամինները կատարում են հորմոնների նեյրոմեդիատորների դեր։  

Կառուցվածքով կատեխոլամիններին նման են մի քանի բնական և սինթետիկ 

կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք նույնպես ամինային խումբ են պարունակում β-

դիրքում ֆենիլային խմբի նկատմամբ.  

 
ֆենամին                                       էֆեդրին 

Ֆենամինը կենտրոնական նյարդային համակարգի խթանիչ է, հանում է 

հոգնածությունը։ Էֆեդրինն անոթալայնիչ է։  

Պ-ամինաֆենոլի ածանցյալները՝ պարացետամոլը և ֆենացետինը, ցավազրկող և 

ջերմիջեցնող դեղապատրաստուկներ են. 

 
պարացետամոլ   ֆենացետին 

Պ-ամինաբենզոյական թթու և նրա ածանցյալները  
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                                    անեստեզին               նովոկային 

Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 
1. Ի՞նչ նմանություն ունեն ամոնիակի և ամինների մոլեկուլների կառուցվածքները: 

2. Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում է ազոտի ատոմը ամինների մոլեկուլում: 

3. Ամինների ո՞ր հատկությունն է պայմանավորում ազատի ատոմի  չընդհանրացված 

էլեկտրոնային զույգը: 

4. Գրե՛ք C3H9N ընդհանուր բանաձևն ունեցող միացությունների իզոմերները և անվանե՛ք: 

5. Ստորև թվարկված ամիններից ո՞րն է պատկանում հագեցած ացիկլիկ ամինների դասին. 

ա) C6H5NH2  բ) C4H11N գ) C4H9N դ) C2H5NH2  

6. Գրե՛ք հետևյալ ռեակցիաների հավասարումները. 

 
Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 
1. Ո՞րն է հագեցած ալիֆատիկ շարքի ամինների ընդհանուր բանաձևը 

ա) CnH2nN  բ) CnH2n+1N  գ) CnH2n+2N  դ) CnH2n+3N 

2. Ո՞ր շարքի ամիններին է պատկանում մեթիլէթիլամինը. 

ա) առաջնային բ) երկրորդային գ) երրորդային  դ) չորրորդային 

3. Ամոնիակ → մեթիլամին → դիմեթիլամին շարքում ինչպե՞ս են փոխվում հիմնային 

հատկությունները. 

ա) մեծանում է  

բ) փոքրանում է  

գ) չի փոխվում   

դ) փոքրանում է, ապա մեծանում 

4. Ամոնիակ → ֆենիլամին → դիֆենիլամին→դիմեթիլամին շարքում ինչպե՞ս են փոխվում 

հիմնային հատկությունները. 

ա) մեծանում է  

բ) փոքրանում է  

գ) չի փոխվում   

դ) փոքրանում է, ապա մեծանում 

5. Ո՞ր միացությունն է գունազրկում բրոմաջուրը. 

ա) բենզոլ բ) տոլուոլ գ) էթիլբենզոլը դ) անիլինը 

6. Ո՞րն է X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում՝ C6H6 → X →C6H5NH2. 

ա) քլորբենզոլ  

բ) տոլուոլ  

գ) նիտրոբենզոլը  

դ) ֆենոլ 

7. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի անիլինը. 



182 
 

1. կալիումի հիդրօքսիդ     2. բրոմաջրածին         3. ամոնիակ    4. ծծմբական թթու 

ա) 1.2.  

բ)  2.4.  

գ) 1.3.   

դ) 3.4. 

8. Հաստատե՛ք համապատասխանություն ամինի անվան և նրա բանաձևի միջև. 

 

ՀԵՏԵՐՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

14. Հիդրօքսիկարբոնաթթուներ (օքսիթթուներ) 

14.1. Ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը և անվանակարգը 

Բնական ծագմամբ նյութերը հաճախ հետերոֆունկցիոնալ միացություններ են, 

որոնց մոլեկուլում առկա են տարբեր ֆունկցիոնալ խմբեր՝ հիդրօքսիլային, կարբոնիլային, 

ամինային, կարբօքսիլային: Հետերոֆունկցիոնալ միացությունները կարևոր դեր  են 

կատարում կենսաբանական գործընթացներում և հաճախ դեղամիջոցների ստացման 

սկզբնանյութեր են: 

Հիդրօքսիթթուներ կոչվում են այն օրգանական միացությունները, որոնց 

մոլեկուլը միաժամանակ պարունակում է և՛ կարբօքսիլային (СООН), և՛ հիդրօքսի (ОН)  

խմբեր: 

Այդ ֆունկցիոնալ խմբերը կարող են միացած լինել ալիֆատիկ շղթային 

(ալիֆատիկ հիդրօքսիթթուներ) կամ արոմատիկ օղակին: Վերջին դեպքում օգտագործվում 

է ֆենոլաթթու անվանումը: 

Ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի փոխադարձ դասավորության տարբերում են α-, β-, γ-, δ-

օքսիթթուներ և այլն: Հունական այբուբենի տառերը ցույց են տալիս հիդրօքսիլային խմբի 

դիրքը կարբօքսիլային խմբի նկատմամբ:  
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Միջազգային անվանակարգում հունական տառերը չեն օգտագործվում: 

Ֆունկցիոնալ խմբի տեղը ցույց է տրվում թվանշաններով:  Մի շարք շատ տարածված 

հիդրօքսիթթուների համար առավելությունը տրվում է  դիպվածային անուններին: 

 

                                                      

14.2. Սինթեզի եղանակները 

1. Հալոգենի նուկլեոֆիլ տեղակալում՝ հալոգենաթթուների հիմնային հիդրոլիզ.  
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2. Ամինաթթուների  դիազոտացումը. 

  
3. Օքսինիտրիլների հիդրոլիզը. 

 
4.  1,2-գլիկոլների օքսիդացումը. 

                  CH2OH-CH2OH  O2
CH2OH-COOH + H2O 

5. Պիրոխաղողաթթվի (α-կետոթթուների) վերականգնումը. 

                   CH3-C(O)-COOH  H2 CH3-CH(OH)-COOH 

β- հիդրօքսիթթուների սինթեզը 

1. Ալդոլների օքսիդացում. 

                   CH3-CH(OH)-CH2-CHO  
 OHCu ,2

  CH3-CH(OH)-CH2-COOH   

2. Չհագեցած թթուներին ջրի միացում. 

                      CH2=CH-COOH + H2O  
H  OH-CH2-COOH 

3. β-կետոթթուների վերականգնում. 

                      CH3-CO-CH2-COOH  H2 CH3-CH(OH)-CH2-COOH 

4. β-հալոգենաթթուների ստացումը. α-հալոգենաթթուների էսթերների և կարբոնիլային 

միացությունների փոխազդեցություն ցինկի ներկայությամբ: Այս մեթոդը հայտնի է որպես 

Ռեֆորմատսկու սինթեզ. 

                                                       

 

 

 

 

 

Ռեֆորմատսկու սինթեզի մեխանիզմը . 

 

 

 

Դիհիդրօքսիթթուների սինթեզը. 
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14.3.Քիմիական հատկությունները 
Օքսիթթուներն ավելի ուժեղ թթուներ են, քան նրանց համապատասխան 

կարբոնաթթուները (հատկապես α-օքսիթթուները): Այստեղ իր ազդեցությունն է ունենում 

OH-խմբի   + M էֆեկտը  ածխածնի  ատոմների հագեցած շղթայում: 

    Նուկլեոֆիլությունը բարձր է   

 

1. Ռեակցիաներ ըստ կարբոնիլային խմբի. 

 
2. Ռեակցիաներ ըստ հիդրօքսիլային խմբի. 
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3.Ռեակցիաներ ըստ և՛ հիդրօքսիլային, և՛ կարբօքսիլային  խմբի.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4․ Դեհիդրատացում. տարբերիչ ռեակցիաները.  

ա) α-հիդրօքսիթթուների դեհիդրատացումը հանգեցնում է լակտիդի առաջացմանը. 

  

 

 

 

 

բ) β-հիդրօքսիթթուների դեհիրատացումից ստացվում է չհագեցած թթու. 

  

 

 

 

գ)  γ-օքսիթթուների դեհիդրատացումը հանգեցնում է լակտոնի առաջացման . 

 
դ) δ-հիդրօքսիթթուները տաքացնելիս փոխարկվում են վալերոլակտոնի. 
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5. Օքսիդացում  

 

 

6.վերականգնում  

 

 

 

14.4. Առանձին ներկայացուցիչները. 

Կաթնաթթու՝ CH3CH(OH)COOH, 2-հիդրօքսիպրոպանաթթու, առաջին անգամ 

հայտնաբերել է Կ.Վ.Շելեն (1780) թթված կաթում, որտեղից էլ այդ թթուն ստացել է իր 

անվանումը: Կաթթնաթթվի մոլեկուլը պարունակում է ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ և 

գոյություն ունի որպես երկու օպտիկապես ակտիվ էնանտիոմերների (D- և L-) և ինակտիվ 

ռացեմիկ խառնուրդ. 

 

L(+)- կաթնաթթուն ստացվում է մկանային հյուսվածքում՝ գլիկոգեն 

բազմաշաքարի հիդրոլիզի արգասիքի կաթնաթթվային խմորումից: D (–) կաթնաթթուն 

կարող է ստացվել միկրոօրգանիզմների, օրինակ՝

, ազդեցությամբ: 

Կաթնաթթվի աղերը և էսթերները կոչվում են լակտատներ: L(+)- Կա թնաթթվի 

աղերը և էսթերները  լույսի բևեռացման հարթությունը պտտում են ձախ, իսկ D (–)-

կաթնաթթվինը՝ աջ: 

Խնձորաթթու` HOOCCH2CH(OH)COOH, հիդրօքսիբութանդիթթու:  Գոյություն ունի 

որպես երկու էնանտիոմեր և ռացեմիկ խառնուրդ։ L-ձևը պարունակվում է խակ խնձորում։ 

Ռացեմիկ խառնուրդն ստացվում է մալեինաթթվի կամ ֆումարաթթվի հիդրատացումից: ․ 

Նույն ռեակցիան ընթանում է օրգանիզմում: Ֆումարաթթվից ստացվում է L-թթու. 

 

Կիտրոնաթթու՝    
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Առավել տարածված հիդրօքսիկարբոնաթթուն է, պարունակվում է ցիտրուսներում՝ 

կիտրոնում 6-8% է, մախորկայի տերևներում՝ 8-14% , որից էլ առանձնացնում են 

արդյունաբերության մեջ։ Գլխավոր ստացման եղանակը շաքարային նյութերի 

կիտրոնաթթվային խմորումն է: 

Որպես միաժամանակ α- և β- օքսիթթու՝ կիտրոնաթթուն մինչև  175օC տաքացնելիս 

ենթարկվում է դեհիդրատացման և ճեղքման. 

 

Կիտրոնաթթուն օրգանիզմում ենթարկվում է դեհիդրատացման, որը Կրեբսի ցիկլի 

փուլերից մեկն է: Այն կոչվում է նաև եռկարբոնաթթվի ցիկլ։ Կիտրոնաթթուն և նրա աղերը 

կիրառվում են սննդի արդյունաբերության մեջ և ֆարմացիայում։ Աղերը կոչվում են 

ցիտրատներ: 

 Գինեթթուներ: Դիհիդրօքսիդիկարբոնաթթուների կարևորագույն ներկայացուցիչն 

է: Աղերը կոչվում են տարտրատներ, թթու աղերը՝ հիդրոտարտրատներ. 

 
Ռացեմիկ խառնուրդը կոչվում է խաղողաթթու, որից էլ անջատում են L-գինեթթուն: 

Քիչ քանակով այն պարունակվում է նաև խաղողի գինում: 

Սալիցիլաթթու՝  Օ-հիդրօքսիբենզոյական թթու, բյուրեղական նյութ է, ջրում վատ է 

լուծվում, ուժեղ թթու է:  

 

 

 
Սալիցիլաթթուն օժտված է հականեխիչ հատկությամբ և կիրառվում է ինչպես 

բժշկության մեջ, այնպես էլ կենցաղում: Բայց ավելի լայն կիրառություն ունեն 

սալիցիլաթթվի ածանցյալները: Հիմնականում դրանք կարբօքսիլ խմբի հաշվին առաջացած 
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էսթերներն են՝ մեթիլսալիցիլատը և ֆենիլսալիցիլատը, որոնց ապրանքային անունը սալոլ 

է և ըստ ֆենոլային հիդրօքսիլի առաջացած քացախաթթվական էսթերը՝ 

ացետիլսալիցիլաթթուն, որի ապրանքային անուններից մեկը  հայտնի ասպիրինն է: 

Սալիցիլաթթվի հայտաբերման ազդանյութը երկաթ (III) է , որի լուծույթի հետ 

սալիցիլաթթուն փոխազդում է՝ առաջացնելով մանուշակագույն կոմպլեքս միացություն: 

 

Հարցեր և վարժություններ 
1. Գինեթթուն առաջացնում է խաղողաթթու, մեզո-գինեթթու, D-գինեթթու և L-գինեթթու: 

Ինչո՞վ են տարբերվում այդ չորս նյութերը: 

2. Ո՞ր ֆունկցիոնալ խմբերն են առկա օքսիթթուների մոլեկուլի բաղադրության մեջ: 

3. Ի՞նչ կիրառություն ունեն սալիցիլաթթուն և նրա ածանցյալները: 

4. Արդյունաբերության մեջ սալիցիլաթթուն ստացվում է Կոլբեի ռեակցիայով: Գրե՛ք 

ռեակցիայի հավասարումը: 

5. Ո՞ր ածխածինն է ասիմետրիկ, և դրանով պայմանավորված՝ ի՞նչ իզոմերներ գոյություն 

ունեն: 

6. Քանի՞ ասիմետրիկ ածխածնի ատոմ է առկա խնձորաթթվի մոլեկուլում:  

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 
1. Ո՞րն է կաթնաթթվի աղի անվանումը. 

ա) ցիտրատ 

բ) գլիկոլատ 

գ) լակտատ 

դ) տարտրատ 

2. Հետևյալ օքսիթթուներից որո՞նք օպտիկական իզոմերներ չեն առաջացնում. 

1. կաթնաթթուն 

2. գինեթթուն 

3. կիտրոնաթթուն 

4. գլիկոլաթթուն 

ա) 1.3.   բ) 1.2.   գ) 2.4.   դ) 3.4. 

3. Ո՞րն է հիդրօքսիբութանդիթթվի դիպվածային անվանումը. 

ա) կաթնաթթու 

բ) գինեթթու 

գ) կիտրոնաթթու 

դ) խնձորաթթու 

4. Ո՞ր թթուն է առավել թույլ. 

ա) կաթնաթթու 

բ) քացախաթթու 

գ) գլիկոլաթթու 

դ) β-օքսիպրոպանաթթու 

5. Ո՞ր հիդրօքսիթթուն և նրա ածանցյալներն են օժտված հականեխիչ հատկություններով և 

լայն կիրառություն ունեն բժշկության մեջ. 

ա) կիտրոնաթթուն 

բ) կաթնաթթուն 
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գ) գինեթթունւ 

դ) սալիցիլաթթուն 

6. Ո՞ր հիդրօքսիթթուներն են տաքացնելիս տալիս ներմոլեկուլային նուկլեաֆիլ 

տեղակալման ռեակցիա. 

1. α-հիդրօքսիկարբոնաթթուները 

2. γ-հիդրօքսիկարբոնաթթուները 

3. β-հիդրօքսիթթուները 

4.δ-հիդրօքսիկարբոնաթթուները 

ա) 1,3  բ) 1,2   գ) 2,4   դ) 3,4 

7. Ո՞ր միացություններն են առաջանում α-օքսիթթուների դեհիդրատացումից. 

ա) լակտոններ 

բ) դիկետոպիպերազիններ 

գ) լակտիդներ 

դ) չհագեցած թթուներ 

8. Համապատասխանեցրե՛ք հիդրօքսիթթուների միջազգային անվանումն իր դիպվածային 

անվան հետ. 

Միջազգային անվանումը Դիպվածային անվանումը 

2-հիդրօքսիպրոպանաթթու 1. գինեթթու 

Հիդրօքսիբութանդիթթու 2. խնձորաթթու 

Հիդրօքսիէթանաթթու 3. գլիկոլաթթու 

2,3-դիհիդրօքսիբութանդիթթու 4. կաթնաթթու 

 

 

15. Օքսոթթուներ 

  Օքսոկարբոնաթթուներ կոչվում են այն միացությունները, որոնց մոլեկուլը 

պարունակում է կարբօքսիլային խմբի հետ միասին նաև օքսո խումբ, այսինքն դրանք 

ալդեհիդաթթուներ են կամ կետոթթուներ։  

Ֆունկցիոնալ խմբերի փոխադարձ դիրքով պայմանավորված՝ տարբերում են α, β, 

γ-օքսոթթուներ։  

Մեծ թվով օքսոթթուներ նյութափոխանակության կարևոր մետաբոլիտներ են։ Այդ թթուների 

կենսաբանական դերն այն է նաև, որ նրանք կենդանի օրգանիզմներում α-ամինաթթուների 

սինթեզի ինտերմեդիատներ են։ 

Անվանումներ՝ կենսաքիմիական գրականության մեջ արմատավորվել են, օրինակ, հետևյալ 

անվանումները՝  
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15.1. Ստացման եղանակները 

Ընդհանուր ստացման եղանակները. 

1. Հիդրօքսիթթուներն ունակ են օքսիդանալու և առաջացնելու ալդեհիդա և կետոթթուներ. 

 

 

 

 

 

 

 

2․Ստացվում են թթուների դիհալոգենածանցյալների   հիդրոլիզից, օրինակ՝ 

դիքլորքացախաթթվի հիդրոլիզից. 

 
Երբեմն դիհալոգենածանցյալը մատչելի չի լինում և ընտրվում է այլ եղանակ։ α-

օքսոթթուների ստացման ժամանակակից եղանակներից է 1,3-դիտիանի հաջորդաբար 

ացիլացման, ապա ալկիլացման ռեակցիան:  

Դիտիանից առաջացած անիոնը (I) սկզբում ացիլացնում են քլորածխաթթվի 

էսթերով: Առաջացած ացիլ ածանցյալից (II) ստանում են նոր կարբանիոն (III), որն էլ 

ալկիլացնում են համապատասխան հալոգենիդով, օրինակ, բենզիլքլորիդով, ապա 

բրոմսուկցինիմիդով ճեղքում են ցիկլիկ թիոացետալը (IV) և հիդրոլիզելով ստանում 

վերջնական արգասիքը. 
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3. α-օքսոթթուները ստանում են նաև օքսոնիտրիլների հիդրոլիզից. 

 

4. Էթիլեն գլիկոլի օքսիդացումից ․  

 
β- օքսոթթուների ստացումը. 

1.Որպես հիմնական եղանակ՝ կիրառվում է էսթերային կոնդենսացումը․ 

 
Խաչաձև էսթերային կոնդենսացում կատարվում է, եթե էսթերներից մեկը α-դիրքում 

ջրածին չունի։ Այդպիսի միացություններ են մրջնաթթուն, բենզոյական թթուն, 

թրթնջկաթթուն, որոնք ռեակցիայի ընթացքում միայն կարբոնիլային բաղադրիչի դեր են 

կատարում։ Ռեակցիայի ընթացքում մեթիլենային բաղադրիչն ավելացվում է 

կարբոնիլային բաղադրիչի և հիմքի խառնուրդին։ Նման հերթականությունն ապահովում է 

կարբոնիլային բաղադրիչի անընդհատ ավելցուկ, որը հնարավորություն է տալիս 

նվազեցնելու մեթիլենային բաղադրիչի ինքնակոնդենսացումը, օրինակ՝ էթիլօքսալատի 

կոնդենսացումը ֆենիլքացախաթթվի էսթերի հետ․   
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Ստացված միացությունն օգտագործվում է ֆենոբարբիտալ քնաբեր դեղանյութը սինթեզելու 

համար։ 

Վարժություն․ Ո՞ր նյութը կստացվի, եթե նշված ռեակցիայում որպես մեթիլենային 

բաղադրիչ օգտագործվի էթիլացետատ։  

2. Ացետոքացախաթթուն ստանում են Կլայզենի կոնդենսացումով. 

Եթե էթիլացետատը մշակենք  C2H5ONa-ով և առաջացած խառնուրդը թթվեցնենք, ապա 

կստացվի ացետոքացախաթթվային էսթեր: 

2CH3COOC2H5 + C2H5O-Na+  
OHHC 52

 CH3COCH¯OOC2H5-Na+ + 2C2H5OH 

CH3COCH¯COOC2H5Na+ 
H CH3CO-CH2COOC2H5 ացետոքացախաթթու                                                                     

Էթիլատ իոնը պոկում է ջրածնի ատոմը էսթերի α – C-ի ատոմից՝ առաջացնելով 

կարբանիոն: Ուժեղ նուկլեաֆիլ կարբանիոնը գրոհում է էսթերի երկրորդ մոլեկուլի 

կարբոնիլային խմբի C-ին՝ դուրս մղելով էթիլատ իոնը՝ առաջացնելով կետոէսթեր: 

3. Կլայզենի խաչաձև կոնդենսացում հնարավոր է այն դեպքում, երբ ազդանյութերից մեկը 

չի պարունակում α –ջրածնի ատոմ. 

C6H5COOC2H5 + CH3-COOC2H5  
OHC 52  C6H5CO-CH2COOC2H5 + C2H5OH 

    էթիլբենզոատ                                             էթիլբենզոիլացետատ 

4. Երկհիմն թթվի ներմոլեկուլային էսթերային կոնդենսացումից ստացվում է ցիկլիկ 

օքսոթթու.                        

 
5. β-օքսոթթվի ստացման սպեցիֆիկ եղանակ է սառը պայմաններում կիտրոնաթթվի 

դեկարբօքսիլացումը օլեումով. 

 
6. γ-օքսոթթուները ստացվում են սաթաթթվի անհիդրիդից. 



194 
 

 
15.2. Քիմիական հատկությունները 

Ալդեհիդաթթուները և կետոթթուները ունեն և՛ թթուների, և՛ ալդեհիդների 

(կետոնների) հատկություններ։ Ըստ կարբօքսիլային խմբի՝ նրանք մասնակցում են 

ցանկացած թթվին բնորոշ ռեակցիային՝ իոնացում, աղերի, էսթերների և ամիդների 

առաջացում։ Ըստ կարբոնիլային խմբի՝ առկա են ցանկացած կետոնին բնորոշ նուկլեաֆիլ  

միացման ռեակցիաների մեջ՝ առաջացնելով հիդրօքսի թթուներ, ցիանհիդրիններ և այլն։ 

Ալդեհիդաթթուները հեշտությամբ օքսիդանում են՝ փոխարկվելով երկհիմն 

թթուների. 

  

 

α –օքսոթթուներ 

1. α –օքսոթթուները նոսր թթուներով ենթարկվում են դեկարբoքսիլացման, խիտ 

թթուներով՝ դեկարբոնիլացման․ 

 

   
β – կետոթթուներ 

Ացետոքացախաթթվական եթեր և կետո-ենոլ տաուտոմերիա 
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Անգույն հեղուկ է՝ դուրեկան մրգային հոտով: Առաջին անգամ սինթեզվել է 100 տարի 

առաջ, և նրա կառուցվածքը երկար ժամանակ հաստատված չէր: Հիմնական 

դժվարությունն այն է, որ քիմիական փոխարկումների ժամանակ ստացվում էին երկու 

տեսակի ածանցյալներ՝ ացետոքացախաթթվի և β-հիդրոքսիկրոտոնաթթվի, այսինքն՝ 

ԱՔԹԷ ցուցաբերում է երկակի ռեակցունակություն: 

Որպես կետոն՝ այն տալիս է միացման ռեակցիաներ: Փոխազդում է HCN-ի, 

հիդրոքսիլամինի և ֆենիլ հիդրազինի հետ: Բացի այդ, այն օժտված է նաև այլ 

հատկություններով, որոնք բնորոշ չէին էսթերներին և կետոններին: Փոխազդում է FeCl3-ի 

հետ՝ առաջացնելով կարմիր գունավորում  (ֆենոլի նման), և ակնթարթորեն գունազրկում է 

բրոմի լուծույթը: 

Կնորը, սառեցնելով ացետոքացախաթթվի էսթերի լուծույթը մինչև-780C,   անջատեց 

պինդ նյութ, որը ակնթարթորեն չէր գունազրկում բրոմը և FeCl3-ի հետ չէր առաջացնում 

կարմիր գունավորում: Երբ Կնորը Na-ացետոքացախաթթվի էսթերի կախույթով բաց թողեց 

չոր HCl, ապա անջատվեց յուղ, որն ակնթարթորեն փոխազդեց բրոմի և FeCl3-ի հետ: 

Թթուների և հիմքերի բացակայության դեպքում այս երկու նյութերն էլ կարելի է 

պահել  -780C-ում: Սակայն թթվի կամ հիմքի առկայության դեպքում երկու նյութերն էլ 

արագ վերածվում են միևնույն նյութի՝ ացետոքացախաթթվի էսթերի, որը երկու տեսակի 

խառնուրդ է՝ կետո և ենոլ: 

Սենյակային ջերմաստիճանում ացետոքացախաթթվի էսթերը պարունակում է  

92,3% կետոնային, 7,7% ենոլային տեսակները, որոնք  տաուտոմեր հավասարակշռության 

մեջ են․ 

 
ԱՔՏԷ-ը՝ որպես ենոլ, FeCl3-ի հետ տալիս է բնորոշ մանուշակագույն գունավորում: 

Եթե այդ գունավոր լուծույթին կաթիլներով ավելացնենեք բրոմ, ապա ենոլային 

տաուտոմերը, միացնելով բրոմ, կրկնակի կապով վերածվում է բրոմածանցյալի, և գույնն 

անհետանում է: Սակայն որոշ ժամանակ անց գույնը նորից վերականգնվում է, քանի որ 

խախտված հավասարակշռությունը վերականգնվում է. 
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15.3. Կետոնային խմբի ռեակցիաները. 

Ջրածնով վերականգնում, կապտաթթվի միացում. 

 

Հիդրազոնի ստացում․        

                                                                                                      
15.4. Ենոլ տեսակի ռեակցիաները. 

1. Ացետիլացում պիրիդինում. 

             CH3C(OH)=CH-COOC2H5  
COClCH3 CH3-C(OCOCH3)=CH-COOC2H5 

2. Պենտաքլորֆոսֆորի հետ փոխազդեցություն. 

 

3. Մետաղական նատրիումի հետ փոխազդեցություն. 

      2CH3C(OH)=CH-COOC2H5 + 2Na → H2 + 2CH3CONa)=CH-COOC2H5 

4. ԱՔՏԷ-ն ենթարկվում է կետոնային և թթվային ճեղքման՝ առաջացնելով ացետոն և 

քացախաթթու. 
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15.5.Առանձին ներկայացուցիչները 

 Պիրոխաղողաթթու 

Կենսաբանական կարևոր նշանակություն ունի պիրոխաղողաթթուն, որը 

ածխաջրերի և սպիտակուցների փոխարկումների արգասիքն է կենդանի օրգանիզմում։ 

Գլյուկոզի կաթնաթթվային խմորումից առաջանում է կաթնաթթու, որի 

օքսիդացումից էլ ստացվում է պիրոխաղողաթթու։  

Ացետոքացախաթթու:  անկայուն թթու է, սենյակային ջերմաստիճանում 

հեշտությամբ քայքայվում է՝ առաջացնելով ացետոն և ածխածնի(IV) օքսիդ:  

 
Ացետոքացախաթթվի էթիլ էսթեր 

Լայնորեն կիրառվում է օրգանական սինթեզում՝   որպես ելանյութ կետոնների, 

կարբոնաթթուների, հետերոֆունկցիոնալ միացությունների ստացման համար, ինչպես 

նաև հետերոցիկլիկ ածանցյալների, որոնք ուշագրավ են որպես դեղանյութեր:          

γ -  և   δ - օքսոթթուներ    

Յուրահատկությունը ցիկլաշղթայական տաուտոմերիան է․ 

 

           4-օքսոպենտանաթթու (լևուլինաթթու)    4-հիդրօքսի-4-պենտանոիդ (հիդրօքսիլակտոն) 

Հիդրօքսիլակտոնները տաքացնելիս կամ ջուր խլող նյութի առկայությամբ ջուր են պոկում 

և առաջացնում չհագեցած լակտոններ։ Առաջանում է երկու իզոմեր․ 

 
                  α-անգելիկալակտոն        β-անգելիկալակտոն 

Վարժություն։ Ո՞ր իզոմերը մեծ քանակով կստացվի և ինչո՞ւ։ 

Արոմատիկ γ –օքսոթթուները ստացվում են արենների ացիլացումից, սաթաթթվի կամ 

ֆտալաթթվի անհիդրիդով․ 

 
                                                                                                                      ատրախինոն 
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Հարցեր և վարժություններ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

1. Ի՞նչ ֆունկցիոնալ խմբեր է պարունակում օքսոթթուների մոլեկուլը: 

2. Ֆունկցիոնալ խմբերի փոխադարձ դիրքով պայմանավորված՝ ի՞նչ թթուներ են 

տարբերակվում: 

3. Ո՞րն է օքսոթթուների կենսաբանական դերը: 

4. Թվարկե՛ք օրգանիզմում նյութափոխանակության արգասիք օքսոթթուները:  

5. Ի՞նչ մեխանիզմով է ընթանում օքսոբութանաթթվի և ֆենիլհիդրազոնի փոխազդեցության 

ռեակցիան: 

6.  Ինչպե՞ս են կոչվում կետոթթուները ըստ միջազգային անվանակարգի: 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1.Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ օքսոկարբոնաթթուների վերաբերյալ. 

ա) կարող են լինել ալդեհիդաթթուներ 

բ) կարող են լինել կետոթթուներ 

գ) մոլեկուլը պարունակում է մեկ ֆունկցիոնալ խումբ 

դ) հետերոֆունկցիոնալ միացություններ են 

2. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ պիրոխաղողաթթվի վերաբերյալ.   

1. ալդեհիդաթթու է 

2. կետոթթուների առաջին ներկայացուցիչն է 

3. միջազգային անվանումը կետոպրոպանաթթու է 
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4. ստացվում է կաթնաթթվի օքսիդացումից 

ա) 1,2,3 

բ) 1,3,4 

գ) 2,3,4 

դ) 3,4 

3. Ո՞ր օքսոթթուն է α-ամինաթթուների սինթեզի սկզբնանյութը.  

ա) լևուլինաթթու 

բ) պիրոխաղողաթթու 

գ) թրթնջկաքացախաթթու 

դ) կետոգլուտարաթթու 

4. Ո՞ր թթուն է միաժամանակ և՛ α-, և՛ β- կետոթթու. 

ա) պիրոխաղողաթթու 

բ) օքսալաքացախաթթու 

գ) կետոգլուտարաթթու 

դ) գլիօքսալաթթու 

5. Ածխաջրատային փոխանակության գործընթացում առաջանում է պիրոխաղողաթթու: 

Ո՞րն է այդ թթվի միջազգային անվանումը. 

ա) 2-օքսոպրոպանաթթու 

բ) 3-հիդրօքսիբութանաթթու 

գ) 3-օքսոբութանաթթու 

դ) 2-օքսոբութանաթթու 

6. Էսթերներ ստացվում են օքսոթթուների և ո՞ր նյութի փոխազդեցությունից. 

ա) մեթան 

բ) ամոնիակ 

գ) հիդրօքսիլամին 

դ) սպիրտ 

7. Ո՞ր միացություններում է հնարավոր ֆունկցիոնալ խմբի դիրքային իզոմերիա. 

1. 2-հիդրօքսիէթանաթթու 

2. 3-հիդրօքսիբութանաթթու 

3. կետոգլուտարաթթու 

4. 2-օքսոբութանդիթթու 

ա) 1,2  բ) 1,4  գ) 3,4  դ) 2,3 

8. 3-օքսոբութանաթթվի էթիլ էսթերի առաջացումն ի՞նչ մեխանիզմով է ընթանում. 

ա) AN  բ) SN  գ) SE  դ) AE 

9. Կետո-ենոլ տաուտոմերիան ո՞ր միացություններին է բնորոշ.  

ա) օքսիթթուներին 

բ) օքսոթթուներին 
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գ) ֆենոլաթթուներին 

դ) ամինաթթուներին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ամինաթթուներ 

 

Ամինաթթուները հետերոֆունկցիոնալ միացություններ են, որոնց կազմում առկա են 

մեկ կամ մի քանի -COOH  և -NH2   խմբեր: 
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Կենսաբանական տեսակետից կարևոր նշանակություն ունեն α-ամինաթթուները 

(բոլոր պեպտիդները, սպիտակուցները կազմված են α-ամինաթթուներից): Բնության մեջ 

հանդիպող ամինաթթուների քանակը հասնում է 300-ի, նրանցից  20-ը առավել 

կարևորներն են, քանի որ հանդիպում են բոլոր սպիտակուցներում:  

Պինդ վիճակում և ջրային լուծույթներում α-ամինաթթուները գոյություն ունեն 

որպես ներքին աղեր (մեծամասնությամբ): 

Կենդանի օրգանիզմի համար α-ամինաթթուների հիմնական աղբյուրը սննդային 

սպիտակուցներն են:      Շատ α-ամինաթթուներ սինթեզվում են օրգանիզմի կողմից և 

կոչվում են փոխարինելի (օրինակ՝ գլիցին, ալանին, ասպարագինաթթու, 

գլուտամինաթթու, ցիստեին, թիրոզին և այլն), իսկ որոշ ամինաթթուներ չեն կարող 

սինթեզվել օրգանիզմի կողմից և ստացվում են դրսից: Այդ ամինաթթուները կոչվում են 

անփոխարինելի:  Դրանց խմբում են իզոլեյցինը, լեյցինը, լիզինը, մեթիոնինը, 

ֆենիլալանինը, տրեոնինը, տրիպտոֆանը և վալինը: Որոշ բնածին հիվանդությունների 

դեպքում անփոխարինելի թթուների ցանկը մեծանում է: α-ամինաթթուներն օգտագործվում 

են որպես դեղամիջոցներ, օրինակ՝ գլուտամինաթթուն` կենտրոնական նյարդային 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում, մետիոնինը և հիստիդինը` լյարդի 

հիվանդությունների, ցիստեինը` աչքի հիվանդությունների դեպքում: 

Ամինաթթուների դասակարգումը  և անվանակարգը 

Նրանց անվանումները կազմվում են ըստ միջազգային անվանակարգի, բայց 

սովորաբար կիրառվում են տրիվիալ անվանումները (պայմանավորված անջատման 

աղբյուրով): 

Ըստ ամինախմբի դիրքի՝ տարբերվում են α, β, γ ամինաթթուներ: 

NH2-CH2- COOH-  գլիցին կամ գլիկոկոլ 

NH2-CH2- CH2- COOH –  β-ալանին կամ   3-ամինապրոպանաթթու 

NH2-CH2- CH2-CH2- COOH  - 4-ամինակարագաթթու 

Ըստ ռադիկալի քիմիական բնույթի` α –ամինաթթուները լինում են ալիֆատիկ, 

արոմատիկ և հետերոցիկլիկ: Օրինակ՝ 
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          α-ալանին                           թիրոզին                                       պրոլին                                                   

 Հաշվի առնելով α-ամինաթթուների մոլեկուլներում COOH  և NH2 խմբերի 

ընդհանուր քանակը՝  նրանք լինում են չեզոք, հիմնային և թթվային: Օրինակ՝ 

                                                     

                                                                                              չեզոք 

                                          

                                                                   գլյուտամինաթթու 

Ամինաթթուների ստերեոիզոմերիան 

Քանի որ α-ածխածինը ասիմետրիկ է (խիրալ կենտրոն է), ուսատի α-

ամինաթթուները  (բացառությամբ գլիցինի) գոյություն ունեն որպես տարբեր 

կոնֆիգուրացիոն ստերեոիզոմերներ՝   L և D α-ամինաթթուներ: Ամինաթթուների 

բանաձևերը նույնպես ընդունված է գրել Ֆիշերի կառուցվածքային բանաձևերով՝ 

             

  L                     D 

Կենդանական օրգանիզմների սպիտակուցների կազմում առկա են միայն   L-շարքի 

ամինաթթուներ, մանրէների դեպքում կան նաև  D-շարքի ներկայացուցիչներ: 

Ֆիզիկական հատկությունները 

Չնայած ամինաթթուները սովորաբար ներկայացվում են որպես  

NH2-CHR-COOH միացություններ, այնուամենայնիվ նրանց որոշ հատկություններ՝  

ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ քիմիական, չեն համապատասխանում այս 

կառուցվածքին: 
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1. Ամիններին և կարբոնաթթուներին հակառակ ամինաթթուները  չցնդող բյուրեղային 

նյութեր են, որոնք քայքայվելով հալվում են բարձր t0-ում: Շատերն ունեն քաղցր 

համ: 

2. Նրանք չեն լուծվում ոչ բևեռային լուծիչներում (եթեր, բենզոլ), բայց նկատելի լուծելի 

են ջրում 

3. Թթվայնության և հիմնայնության հաստատունները COOH  NH2 խմբերի համար 

շատ փոքր են: 

4. Նրանց ջրային լուծույթները դրսևորվում են բարձր դիպոլ մոմենտ ունեցող նյութերի 

լուծույթների պես: 

Նշված այս բոլոր հատկությունները համապատասխանում են դիպոլյար-իոնի 

կառուցվածքին: 

 

ամինաթթուների սինթեզը 

α-ամինաթթուներ 

1. Սպիտակուցների հիդրոլիզ 

2. α-հալոգենաթթուների ամինացումից. 

                                                      hϑ 

 

 

 

2. Ցիանհիդրինային սինթեզ (Շտրեկեր, Զելինսկի). 

3.  

R-CHO + HCN → R-CHOH-CN  3NH
 R-CHNH2-CN  

HOH ,2
 

R-CHNH2-COOH 

4. α-կետոթթուների վերականգնիչ ամինացում. 
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5. Տրանսամինացում. հիմնական բիոսինթետիկ ուղին է: Տրանսամինացման ընթացքում 

կետոթթուն՝ հիմնականում α-կետոգլուտարաթթուն, ընդունում է ամինախումբ որևէ 

ամինաթթվից (օրինակ՝ ասպարագինաթթվից)` վերածվելով համապատասխան 

ամինաթթվի. 

 

 

 

 

                  թրթնջկաքացախաթթու                               գլուտամինաթթու 

β-ամինաթթուները ստացվում են`   

1. α,β-չհագեցած թթուների և ամոնիակի փոխազդեցությունից. 

CH2=CH-COOH + NH3 → NH2-CH2-CH2-COOH 

2.Ռոդիոնովի եղանակով. 

R-CHO + HOOC-CH2- COOH + NH3 → R-CHNH2-CH2-COOH + CO2 + H2O 

γ- և այլ ամինաթթուներ ստացվում են NH3-ի փոխազդեցությունից հալոգեն տեղակալված 

թթուների հետ:  

Ամինաթթուների քիմիական հատկությունները 

Որպես հետերոֆունկցիոնալ միացություններ` α –ամինաթթուները առաջացնում են 

կարբօքսիլային  և ամինային  խմբերին բնորոշ ռեակցիաներ: 

Թթվահիմնային հատկությունները  

α –ամինաթթուների ամֆոտերությունը պայմանավորված է երկու խմբերի 

առկայությամբ: Նրանք առաջացնում են աղեր ինչպես ալկալիների, այնպես էլ թթուների 

հետ. 

 

HOOC CH2 CH COOH

NH2

CH2CH2CHOOC

O

COOH+

HOOC CH2 C COOH

O

CH2CH2CHHOOC

NH2

COOH+
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Կարբoքսիլ խմբի հաշվին ռեակցիաներ 

1. Աղերի առաջացումը.  α –ամինաթթուները ծանր մետաղների կատիոնների հետ 

առաջացնում են ներկոմպլեքսային աղեր (խելատներ). 

  

   կապույտ գույն 

2. Բարդ եթերների առաջացումը. α –ամինաթթուները էսթերացման ժամանակ 

սպիրտների հետ փոխազդելիս թթվային կատալիզատորի ներկայությամբ (գազային HCl) 

լավ ելքով ստացվում են բարդ եթերներ. 

 

3. Դեկարբoքսիլացում. α –ամինաթթուները միևնույն ածխածնի մոտ ունեն երկու 

էլեկտրաակցեպտոր խմբեր, այդ պատճառով էլ նրանք հեշտ դեկարբoքսիլացվում են:  

Լաբորատոր պայմաններում α –ամինաթթուների դեկարբoքսիլացումը կատարվում է 

ունենում CO2-ի կլանիչների առկայությամբ , օրինակ` Ba(OH)2-ի հետ  նրանց 

տաքացնելիս.  

R CH

NH2

COOH
t0C, Ba(OH)2

R CH2 NH2
+   BaCO3   +   H2O

 

Օրգանիզմում այս ռեակցիան ընթանում է դեկարբօքսիլազա  ֆերմենտների 

ազդեցությամբ. 
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                            սերին                                                        կոլամին 

Ամինա խմբով պայմանավորված ռեակցիաներ 

1. N-ացիլ ածանցյալների առաջացումը. 

Հալոգենանհիդրիդներով կամ անհիդրիդներով ամինաթթուները տաքացնելիս 

ստացվում են N-ացիլ ածանցյալները. 

 

N-ացիլ ածանցյալները հեշտությամբ ենթարկվում են հիդրոլիզի` առաջացնելով 

ելային ամինաթթու: Այդ պատճառով պեպտիդների սինթեզում NH2 խմբի 

պաշտպանության համար ացիլացման ռեակցիան մեծ կիրառություն ունի: 

2. Դեզամինացում. 

Այս ռեակցիաների միջոցով օրգանիզմում նվազեցվում է α –ամինաթթուների ավելցուկը: 

Դեզամինացումը կարող է լինել ոչ աերոֆոբ  (բակտերիաներ, սնկեր) և աերոֆոբ: 

Առանց թթվածնի մասնակցության  NH2-խմբի կորուստը տեղի է ունենում ֆերմենտների 

(ասպարտազա) ազդեցությամբ  NH3-ի անջատման ուղիով,  և առաջանում են  α,β-

չհագեցած թթուներ:  

 

L-ասպարագինաթթու                                                      ֆումարաթթու 

Օքսիդացվող դեզամինացումը տեղի է ունենում օքսիդազա ֆերմենտի ազդեցության տակ, 

անջատվում է  NH3 և առաջանում է համապատասխան  α-կետոթթու.  
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Վերը նշված դեզամինացման ուղիները իրականացվում են միայն ֆերմենտատիվ ուղիով: 

Օրգանիզմից դուրս դեզամինացումն իրականացվում է ազոտային թթվով: Այս դեպքում 

առաջանում է համապատասխան α-հիդրօքսիթթու և անջատվում է գազային N2, որի 

ծավալով դատում են ռեակցիայի մեջ մտած α-ամինաթթվի քանակության մասին (Վան-

Սլայկի մեթոդ). 

 

3.Շիֆի հիմքերի առաջացումը. 

α-ամինաթթուները և ալդեհիդները փոխազդելիս առաջացնում են տեղակալված իմիններ 

(Շիֆի հիմք). 

 

Ռեակցիան ֆորմալդեհիդի հետ առկա է ֆորմոլ տիտրման հիմքում: Ամինախումբը 

կապվում է և հնարավոր է դառնում ազատ կարբoքսիլ խումբը տիտրել հիմքով (α-

ամինաթթուների որակական որոշում, Սերենսի եղանակ). 

 

4. Ալկիլացում. 

Գլիցինը ալկիլացնելիս ստացվում է մեթիլամինաքացախաթթու՝ սարկոզին. 

 

Մեթիլյոդիդի ավելցուկի դեպքում առաջանում է բետաին. 

 

 

CH2

NH2

COOH CH2

NH

COOH

CH3

CH3I



CH2NH2 COOH
3CH3I


CH2(H3C)3N

+
COOH 
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5. α-ամինաթթուները 2,4-դինիտրոֆտորբենզոլի հետ առաջացնում են դեղին 

դինիտրոֆենիլ ածանցյալներ, որոնք օգտագործվում են քրոմոտոգրաֆիկ եղանակներով 

իդենտիֆիկացման համար: Այս ռեակցիան սովորաբար կատարում են ոչ թե ամինաթթվի, 

այլ պեպտիդների կամ սպիտակուցների հետ, որոնցից էլ հետո առանձնացնում են 

ամինաթթուների ԴՆՖ-ածանցյալները  (Սենեգերի մեթոդ):   

 

5.Պայմանավորված ամինա խմբի դիրքով՝ տաքացնելիս ամինաթթուները դրսևորվում են 

տարբեր կերպ: 

Երկու մոլեկուլ α-ամինաթթուներից մեկ մոլեկուլ ջուր անջատելիս առաջանում են 

դիպեպտիդներ.  

 

Երկու մոլեկուլ ջուր միջմոլեկուլային դեհիդրատացումից անջատվում է և  առաջանում է 

դիկետոպիպերազին.  

 

 

β-ամինաթթուները տաքացնելիս անջատում են ոչ թե ջուր, այլ NH3 առաջացնելով 

չհագեցած թթուներ. 

 

γ-ամինաթթուները տաքացնելիս առաջացնում են լակտամներ. 

 

NH2 CH COOH

R

  +O2N

O2N

F
HF

O2N

O2N

NH CH COOH

R

OH
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Որակական ռեակցիաներ 

α-ամինաթթուները նինհիդրինի հետ առաջացնում են կապտամանուշակագույն 

գունավորում: 

 

Արոմատիկ և հետերոցիկլիկ α-ամինաթթուներ հայտնաբերելու համար կիրառվում է 

քսանտոպրոտեինային ռեակցիան (ֆենիլալանին, թիրոզին, տրիպտոֆան): Օրինակ՝ 

թիրոզինի վրա խիտ HNO3 ազդելիս առաջանում է նիտրոմիացություն, որը դեղին է, նրան 

հիմք ավելացնելիս  առաջանում է նարնջագույն գունավորում. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պեպտիդներում և սպիտակուցներում պեպտիդային կապեր հայտնաբերելու համար 

կիրառվում է բիուրետային ռեակցիան: Բիուրետային ռեակցիա առաջացնում են այն 
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պեպտիդները, որոնք պարունակում են գոնե երկու պեպտիդային կապ: Պեպտիդը կամ 

սպիտակուցը CuSO4-ի ալկալիական լուծույթի հետ տաքացնելիս առաջանում է 

կապտամանուշակագույն գունավորում: 

 

 

Թեստային առաջադրանքներ ինքնաստուգման համար 

1. NaOH ջրային լուծույթում ո՞ր բանաձևն է համապատասխանում ամինաքացախաթթվին. 

ա) +NH3 – CH2COONa 

բ) NH2 – CH2 – COONa 

գ) NH2 – CH2 – COO¯ 

դ) +NH3 – CH2 – COO¯ 

2. Ո՞ր բանաձևն է համապատասխանում  β – ամինապրոպիոնաթթվին․  

ա) CH3 – CH(+NH3) – COO¯ 

բ) CH3 – CH(+NH3) – CH2 – COO¯ 

գ) CH3 – CH2 – CH(+NH3) – COO¯ 

դ) +NH3 – (CH2)2 – COO¯ 

3. α-ամինաթթուները 200 °С տաքացնելիս ո՞ր նյութն է ստացվում․  

ա) լակտամներ 

բ) դիկետոպիպերազիններ 

գ) լակտոններ 

դ) չհագեցած կարբոնաթթուներ 

4. Ո՞ր միացությունների հետ փոխազդելիս գլիցինը կառաջացնի պեպտիդային կապ. 

ա) քլորաջրածին 

բ)կալիումի հիդրօքսիդ 

գ) կաթնաթթու 

դ)գլիցիլ գլիցին 

5. Ո՞ր նյութերի հիդրոլիզից կստացվեն ամինաթթուներ․ 

1․ գլիցիլֆենիլալանին 

2․ մեթիլգլիցինատ 

3․ սպիտակուց 

4․ էթիլբենզոյատ 

ա) 2,4 
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բ) 1,3 

գ) 1,2,4 

դ) 

1,2,

3 

6. 

Ամ

ին

աթ

թու 

կա

րել

ի է 

ստ

անալ ամոնիակի և  ո՞ր նյութի փոխազդեցությունից․  

ա) քլորբենզոլ 

բ) էթիլբրոմիդ 

գ) պրոպանոլ-2 

դ) քլորպրոպանաթթու 

7․Ո՞ր նյութն է առաջանում սերինի դեկարբօքսիլացումից․ 

ա) խոլին 

բ) սերոտոնին 

գ) 2-ամինաէթանոլ  

գ) հիստամին 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժի

նները 

                                                    Հարցերի համարները 
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Թե

ստ

այ

ին 

առ

աջ

ադ

րա

նք

նե

րի 

պ

ա

տ

աս

խ

ան

նե

րը 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. գ բ բ դ դ դ բ բ գ 4321 

2. գ բ դ ա բ դ ա գ ա դ 

3. գ դ ա դ բ դ ա գ գ  

4. գ բ դ գ ա ա գ գ ա բ 

5. բ բ ա դ ա դ գ բ գ գ 

6. գ ա բ ա ա բ գ բ դ գ 

7. գ դ գ բ դ գ բ գ բ դ 

8.1 գ դ ա բ ա դ բ դ դ 5346 

8.2 դ բ գ դ բ գ ա բ   

8.3 գ դ բ գ գ գ դ 4123 4321 դ 

9. գ բ գ գ բ ա գ դ                                              

10. ա գ բ ա բ գ գ    

11. գ գ գ դ դ բ դ բ դ 4213 

12. դ դ գ բ դ գ բ դ ա ա 

13. դ բ ա դ դ գ բ 3624   

14. գ դ դ բ դ գ գ 4231   

15. գ գ բ բ ա դ դ բ բ  

16 դ դ դ դ դ դ գ    
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