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Спирттер дегеніміз құрамында бір немесе бірнеше гидроксил тобы -ОН

баркөмірсутектердің туындылары.

Құрамындағы -ОН тобының санына байланысты спирттер былайша бөлінеді:

• Бір атомды спирттер 

• Екі атомды 

• Үш атомды 

• Көп атомды спирттер, гидроксил тобы үштен көп болса.

Көмірсутек радикалының сипатына қарай спирттер:

• Қаныққан

• Қанықпаған

• Ароматты

Гидроксил тобы байланысқан көміртек атомына қарай былай бөлiнедi:

• біріншілік

• екіншілік

• үшіншілік



Номенклатура және изомериясы

Спирттерді ең ұзын көміртек тізбегі бойынша сәйкес көмірсутектің атына -ол

жұрнағын жалғап атайды. Тізбекті гидроксил тобы мүмкіндігінше аз нөмірге ие

болатындай етіп нөмірлейді.Қосылыста екі немесе үш гидроксил тобының болуы -

диол, -триол деп белгіленеді. Көптеген спирттердің тривиалды атаулары бар.

Мысалы:

СН3ОН - ағаш спирті

C2H5OH - шарап спирті

CH2 - CH2 – этиленгликоль

│ │

ОН ОН

Спирттердің изомериясы екі факторға байланысты:

1. көміртек қаңқасының құрылымы;

2. -ОН тобының орны.



Алу әдістері
1. Көмірсутектердің моногалоген туындыларын сілтілердің судағыерітіндісімен 

гидролиздеу:                                                                                                                 

СН₃-СН₂-Cl +НОН↔ СН₃-СН₂-ОН + НCl

2. Алкендерге сумен әсер ету.

CH₂꓿CH₂ + HOH→ CH₃-CH₂-OH

3. Құрамында крахмал және қант бар шикізаттарды ферменттік ашыту:                   

C₆H₁₂O₆→ 2C₂H₅OH + 2CO₂
4. Альдегидтер мен кетондарды тотықсыздандыру. Альдегидтерден -біріншілік, 

кетондардан екіншілік спирттер алынады:

CH₃COH + H₂ = C₂H₅OH (этил спирті)

CH₃ - C – CH₃ + H₂ = CH₃ - CH – CH₃ (пропанол-2)

‖                                   │

O                                  OH



Химиялық қасиеті

1. Белсенді металлдармен әрекеттесуі(орынбасу реакциясы):                                                                                                     

2С₂Н₅ОН + 2Na → 2С₂Н₅ОNa + H₂
2. Карбон қышқылдарымен әррекеттесіп күрделі эфир және су түзеді(этерификация 

реакциясы):                                                                                                                  

CH₃COOH + С₂Н₅ОН → CH₃COOС₂Н₅ + H₂O
3. Молекулаішілік дегидратацияланғанда алкен түзіледі:

С₂Н₅ОН → CH₂꓿CH₂ + H₂O
4. Молекулааралық дегидратацияланғанда жай эфир түзіледі:           

2С₂Н₅ОН  → С₂Н₅-О-С₂Н₅ + H₂O
5. 1-шілік спирт тотықса альдегид, 2-шілік спирт тотықса кетон түзіледі;

6. Спирттердің жануы:                                                                                                        

С₂Н₅ОН + 3О₂ → 2CO₂ + 3H₂O



Көпатомды спирттердің химиялық қасиеті

• Белсенді металлдармен әрекеттесуі:                                                                                           

C2H4(OH)2 + 2Na → C2H4O2Na2 + H₂

• Глицерин Cu(OH)₂ ертінідісімен әрекеттескенде ашық көк түсті ерітінді пайда

болады. Бұл көпатомды спирттерді анықтаудың сапалық реакциясы:

C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → C3H5OHCuO2 + 2H2

• Глицерин жоғары молекулалы карбон қышқылдарымен әрекеттесіп май түзеді:

C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₅COOH ↔ C₃H₅(COOC₁₇H₃₅)₃ + H₂O

• Нитрленуі:                                                                                                                   

C3H5(OH)3 + 3HNO₃ ↔  C₃H₅(ONO₂)₃ + 3H₂O  



Ароматты сақинаның көміртек атомымен тікелей байланысқан

гидроксил тобыбар қосылыстар фенолдар деп аталады.Гидроксил

тобының саны бойынша бір-, екі- және үш атомды фенолдар болып

бөлінеді. Фенолдар - кристалды заттар немесе жоғары

температурада қайнайтын сұйықтықтар, өздеріне тән иісі бар.

Фенолдардың жоғары қышқылдығы олардың физикалық

қасиеттеріне қатты әсер етеді. Олар спирттермен салыстырғанда

берігірек сутектік байланыстар түзеді, соған сәйкес қайнау

температураларыжоғары, суда, сәйкес циклды спирттерде жақсы

ериді.



Алу жолдары және химиялық қасиеті
Алу жолдары:

1. Фенол және оның гомологтары көп мөлшерде тас көмір шайырынан алынады.

2. Бензолсульфоқышқылының натрий тұзын күйдіргіш натрмен балқыту арқылы:

Химиялық қасиеттері:

1. Қышқылдық қасиеттері. Спирттерден айырмашылығы фенолдар сілтілердің 

судағы ерітінділерімен феноляттар түзеді.                                                                                    

C₆H₅OH + NaOH → C₆H₅ONa + H₂O
2. Фенол бром суымен әрекеттесіп, ақ түсті тұгба береді. (сапалық реакция)

C₆H₅OH + 3Br₂ → C₆H₂Br₃OH + 3HBr



3. Азот қышқылымен әрекеттесуі:                                                                                              

C₆H₅OH + 3HNO₃→ C₆H₂(NO₂)₃OH + 3H₂O  (пикрин қышқылы)

4. Гидрленуі, Ni, Pt катализатор:                                                                                                                 

C₆H₅OH + 3H₂→ C₆H₁₁OH (циклогексанол)

5. Конденсациялау реакциясы. Фенол формальдегидпен әрекеттесіп фенол 

формальдегид смоласы алынады:                                                                                  

2C₆H₅OH + HCOH → C₆H₄OH-CH₂- C₆H₄OH + H₂O



Жай эфирлер
Эфирлер дегеніміз спирттер немесе фенолдардың гидроксил тобындағы сутек атомын

әлдебір радикал орын басқан қосылыстар. Жалпы формуласы: R-O-R'.

R' радикалының түріне қарай эфирлер үшке бөлінеді:

1. жай эфирлер, R' - көмірсутек радикалы;

2. бейорганикалық қышқылдардың күрделі эфирлері, R' – бейорганикалық оттекті

қышқылдардың қышқыл қалдығы (-NO2, -NO, -SO3H, т.с.с.)

3. карбон қышқылдарының күрделі эфирлері, R' - карбон қышқылының қалдығы.

Жай эфирлердің изомериясы екі факторға байланысты:

1. Көмірсутек радикалдарының құрылысы:

2. Көмірсутек радикалдарының құрамы. Изомерияньң бұл түрі метамерия деп 

аталады. 



Алу жолдары

• Алкоголяттар мен алкилгалогенидтерді 

әрекеттестіру (Вильямсон синтезі):

RONa+R'-I->R-O-R'+NaI

• Спирттерді дегидратациялау :

• Спирттердің алкендерге қосылуы. 

Марковников ережесі бойынша жүзеге асады:

•Алкилвинил эфирлерін ацетиленді спирттерімен

және қатты сілтімен қысымда қыздыру арқылы 

алады (Фаворский, Шостаковский реакциясы):



Химиялық қасиеттері

1. Жай эфирлер концентрлі йодты сутек қышқылымен қыздырғанда ыдырайды. 

2. Күшті минералды қышқылдар жай эфирлермен қосылу өнімдерін береді:

3. Жай эфирлер сақтау кезінде, әсіресе жарықта, ауаның оттегісімен өздігінен 

тотығады (аутотығу). Нәтижесінде гидропероксидтер түзіледі:



Альдегидтер - молекулаларында сутегі
атомымен және көмірсутек радикалымен
байланысқан карбонил тобы бар органикалық
заттар.
Альдегидтердің жалпы формуласы немесе R-
CHO. Альдегидтердің функционалды тобы (-
CHO) альдегидтер тобы деп аталады.

Кетондар-молекулаларында екі көмірсутекті
радикалдармен байланысқан карбонил тобы
бар органикалық заттар
Кетондардың жалпы формуласы немесе R-
CO-R'.

Альдегидтер мен кетондар карбонилді
қосылыстар деп аталады, олардың жалпы
формуласы Cnh2n.



Альдегид атауларын құрастыру алгоритмі

• Негізгі көміртегі тізбегін табыңыз-бұл альдегид тобының көміртегі атомын
қамтитын көміртегі атомдарының ең ұзын тізбегі.

• Альдегид тобының көміртегі атомынан бастап негізгі тізбектегі көміртек
атомдарын нөмірлеңіз.

• Көмірсутектерге арналған алгоритм бойынша қосылысты атаңыз.

• Атаудың соңында-Әл жұрнағын қосыңыз.

• Физикалық қасиеттері: формальдегид-тұншықтыратын иісі бар, суда еритін
газ (су молекулаларымен сутегі байланысы пайда болады, 40% сулы ерітінді
формалин деп аталады, температураның жоғарылауымен ерігіштігі
төмендейді); ацетальдегид-суда еритін жеміс иісі бар түссіз, жеңіл қайнаған
сұйықтық; ацетон - өткір иісі бар, суда еритін түссіз сұйықтық.

• Қатарда алкандар альдегидтер (кетондар) спирттер суда ерігіштігі және
қайнау температурасы жоғарылайды



Химиялық қасиеттері
• Альдегидтер мен кетондардың химиялық қасиеттері көбінесе олардың

молекулаларында жоғары полярлы карбонил тобының болуына байланысты
(байланыс оттегі атомына полярланған). Осы топтың көміртегі атомында жартылай
заряд (+) неғұрлым көп болса, қосылыстың белсенділігі соғұрлым жоғары болады.

• Жану:

• 2CH3CHO + 5O2  4CO2 + 4H2O

• 2CH3COCH3 + 9O2  6CO2 + 6H2O



Қосылу
• Hcho rcho rcor ' қатарында қосылу реакцияларына бейімділік төмендейді. Бұл карбонил

тобының көміртегі атомымен байланысқан көмірсутек радикалдарының болуы мен санына
байланысты.

• А) гидрогенизация :

• HCHO + H2  CH3OH

• CH3—CO—CH3 + H2  CH3—CH(OH)—CH3

• Бұл жағдайда альдегидтерден бастапқы спирттер алынады, ал кетондардан қайталама спирттер
алынады.

• Тотығу:

• CH3CHO + Ag2O 2ag +CH3COOH ("күміс айна" реакциясы-сапалы реакция)

• HCHO + 2Cu (OH)2 2H2O + Cu2O + HCOOH (қызыл тұнба пайда болады-сапалы реакция)

• Кетондар әлсіз тотықтырғыштармен тотықпайды.

• Көмірсутек радикалындағы сутегі атомдарын алмастыру

• CH3 —CH2 —CHO + Cl2  CH3—CHCl—CHO + HCl

• Альдегидтер мен кетондарды алу



Спирттерде тотығуы.
• .

• А) бастапқы

• CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

• б) қайталама

• CH3—CH(OH)—CH3 + [O]  CH3—CO—CH3 + H2O

• Спирттерді сусыздандыру.

• А) бастапқы

• CH3CH2OH  CH3CHO + H

• б) қайталама

• CH3—CH(OH)—CH3  CH3—CO—CH3 + H2

• Метанның тотығуы: CH4 + O2 HCHO + H2O (азот оксидтерінің қатысуымен
500оС)

• Ацтиленді ылғалдандыру (Кучеров реакциясы; зертханалық әдіс): C2H2 + H2O 
CH3CHO

• Этиленнің тотығуы: 2c2h4 + O2 2ch3cho



Физикалық қасиеті
Альдегидтердің физикалық жағдайы көміртек атомдарының санына
байланысты:формальдегид-газ тәрізді зат;құрамында екіден 12 – ге
дейін көміртегі атомы бар альдегидтер-сұйықтықтар;13 немесе одан
да көп көміртегі атомдары бар альдегидтер-қатты заттар.Сызықтық
құрылымы бар альдегидтердің қайнау температурасы тармақталған
изомерлерге қарағанда жоғары. Қалыпты жағдайда тығыздық,
тұтқырлық, сыну көрсеткіші молекулалық массаның жоғарылауымен
жоғарылайды. Гомологиялық қатардағы алғашқы екі альдегид-
формальдегид және этаналь-сумен шексіз араласады. Әрі қарай
гомологиялық қатарда көміртегі қаңқасының жоғарылауымен
ерігіштігі төмендейді. Альдегидтер спирттерде, эфирлерде және
басқа да органикалық еріткіштерде жақсы ериді.



Кіріспе

Карбон қышқылдары – ол құрамында бір немесе бірнеше

карбоксил топтары — «СООН» бар органикалық қосылыстар. 

(Лат. «carbo» – көмір және грек. «oxys»  –қышқыл деген

мағынаны білдіреді)

Егер ондай қышқылдарда «СООН»  тобы біреу болса бір 

негізді, ал екеу болса екі негізді т.с.с дейді. Осы топтағы 

органикалық қосылыстар мен олардың туындылары табиғатта 

жиі таралған.

Карбон қышқылдары да көмірсутектің туындылары болып 

келеді. Оның құрамындағы бір немесе бірнеше сутек 

атомдарының орнын карбоксил топшасы СООН басқан.
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Мысалы, майлардың бәрі дерлік карбон 

қышқылдарының глицеринді эфирі. 

Оның қарапайым 

түрінің бірі- сірке 

қышқылының 

судағы ерітіндісі. 



Карбон қышқылдарының жіктелуі

Карбоксил тобының санына қарай

Бірнегізді

Екінегізді

Көпнегізді

С17Н35СООН стеарин 

қышқылы
НООС-СН2-СН2-

СООН

янтарь қышқылы

Лимон қышқылы

(ОН)-С3Н4 -СООН)3



Көмірсутек радикалының табиғатына байланысты жіктеу

Қаныққан (шектелген)

Қанықпаған (шектелмеген)

Ароматты

СН3СООН 

сірке қышқылы

С17Н33СООН олейн

қышқылы

С6Н5СООН

бензой қышқылы

Карбоксил топшасы бензол сақиналарымен байланысты болса, олар ароматты карбон қышқылы  өкілі 

болып саналады. 



Төменгі карбон қышқылдары – өткір иісі бар сұйықтықтар, суда жақсы ериді.

Молекулярлы салмағы артқан сайын суда ерігіш қасиеті және тығыздығы азаяды, ал 

қайнау температурасы артады.

Жоғары қышқылдар (пеларгон қышқылынан бастап (н-нонан қышқылы) СН3-(СН2)7-

СООН, — қатты заттар, иісі жоқ, суда ерімейді.

Төменгі карбон қышқылдары сузыз және концентрлі ерітінді күйінде теріге әсер етеді, 

күйдіреді, әсіресе құмырсқа және сірке қышқылдары.

Физикалық қасиеттеріне сутектік байланыс түзу қабілеті әсер етеді.

Қышқылдар спирттермен салыстырғанда, мықты сутектік байланыстар түзеді.

Функционалды топ –полярланған.

Сонымен қатар, карбон қышқылдары карбонилды дипольмен де сутектік байланыс

түзе алады. 

Карбонилды қосылыстар сұйық және қатты күйлерінде циклдық димерлер күйінде

болады.

Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері



Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері

-иондағы зарядтың делокализденуіне

байланысты спирттер мен фенолдарға қарағанда 

күштірек қышқылдар болып табылады.



Тұз түзу. Карбон қышқылдары металдармен, сілтілермен, 

карбонаттармен әрекеттесіп тұздар түзеді:

2RCOOH + Mg → (RCOO)2 Mg + H2 ↑

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

2RCOOH + Na2CO3 → 2RCOONa + CO2 ↑ + H2O

Мысалы: СН3СООН + Мg → (CH3COOH)2Mg + H2 ↑

магний ацетаты

сірке қышқылы метанол метилацетат

Күрделі эфир түзу. Карбон қышқылдары спирттермен 

әрекеттесіп, күрделі эфирлер түзіледі, су 

тартатын концентрлі күкірт қышқылы қатысады.



Амидтер түзу:

а) Карбон қышқылының аммоний тұзын қыздырғанда амид, 

су түзіледі.

ә) Карбон қышқылдарының хлорангидридтері аммиакпен 

әрекеттескенде амидтер түзіледі.

СН3СОСl + NH3 → CH3CОNH2 + HCl



Галогендеу реакциясы. Карбон қышқылдары галогендермен 

орын басу реакциясына түседі. Орын басу реакциясында 

карбоксил тобына жақын жердегі сутегі атомы галоген 

атомына ауысады.

Ангидридтер түзу. Карбон қышқылының екі молекуласы 

қосылып, ангидридтер түзеді, қышқылды дегидратациялап 

Р2О5 қатысында:

2СН3СООН → (СН3СО)2О + Н2О



Құмырсқа қышқылы құрылысының ерекшелігіне байланысты тотықсыздандырғыш

қасиет көрсетеді, альдегидтер тәрізді «күміс айна» реакциясын береді.

Құмырсқа қышқылының тағы бір ерекше қасиеті – оның концентрлі күкірт

қышқылымен қыздырғанда айырылуы:

Карбон қышқылдары әлсіз қышқылды тұздан ығыстырады, мысалы:



Тотықсыздандыру реакциясы. Күшті 

тотықсыздандырғыш (LiAIH4) әсерінен карбон 

қышқылдары спирттерге дейін тотықсызданады.

Тотығу реакциясы. Монокарбон қышқылдары 

тотықтырғыштар әсеріне берік, тек құмырсқа қышқылы 

көмір қышқылын түзіп, тотығады.



1) Табиғи көзден

2) Көміртектердің тотығуынан

Сірке қышқылы, СН3СООН, өткір иісі бар 

сұйықтық. Балқу т-сы 16,75 °С, қайнау т. 118,1°С. 

Тағам өндірісінде, тұздар, сірке ангидридін, 

ацетилхлоридті, ацетатты талшықтарды, 

аспирин, эфир және хош иісті заттар, дәрілерді, 

еріткіш алу үшін қолданылады. 

КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ АЛУ 

ЖОЛДАРЫ:

CH
3

CH
2

CH
2

CH
3

+    3O2 2CH3COOH +   2H2O



Спирттердің тотығуынан:

Альдегидтердің тотығуынан:



Қорытындылай келетін болсақ, бүгінгі тақырып арқылы біз құрамында оттегі бар

органикалық қосылыстар жайлы білімімізді толықтыра түстік. Нақтылай келе

спирттерге, фенолдарға, альдегидтерге, кетондарға, карбон қышқылдарына, жай

эфирлерге қатысты көптеген мәліметтер алдық. Солардың физикалық, химиялық

қасиеттеріне, алу жолдарына, қай жерлерде кездесетініне тоқталып өттік. Тақырып

мәліметке толы, соның арқасында білімімізді шыңдай түстік.

Қорытынды


