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В книге изложены основы органической химии, Объем мате? 
риала распределен согласно программе для техникумов по 
органической химии. При изложении материала берутся во вни
мание современные взгляды на природу химических связей и 
на механизм важнейших реакций*-, . . v •

Книга представляет собой учебное 'пособие для учащихся 
средних специальных учебных заведений, а также может быть 
полезной и для студентов нехимических вузов.
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Grāmatā sniegti organiskās ķīmijas pamati. Materiāla sakār

tojums un apjoms ir saskaņots ar tehnikumu' programmām 
organiskajā ķīmijā. Vielas izklāstā ņemti vērā jaunākie teorē
tiskie uzskati par ķīmisko saišu dabu un svarīgāko reakciju 
mehānismiem..

Grāmata domāta kā mācību līdzeklis vidējo speciālo mācību 
iestāžu audzēkņiem. Kā mācību palīglīdzekli to var izmantot arī 
augstāko mācību iestāžu neķīiinijas specialitāšu studenti.
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IEVADS

Organiskās vielas, to īpatnībās un daudzveidība

Vielas, kuras ietilpst dzīvo organismu — augu un dzīvnieku sa
stāvā, kā arī tām radniecīgas sintētiskās vielas pazīstamas ar no
saukumu organiskās vielas. Visu organisko vielu uzbūves pamatā 
ir ogleklis, tāpēc tās var uzskatīt par oglekļa savienpjumiem. To
mēr dažus oglekļa savienojumus, piemēram, karbonātus, cianīdus, 
cianātus, oglekļa oksīdus un karbīdus uzskata par neorganiskajiem 
savienojumiem. , '. .. ■

Organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ievē-, 
rojami atšķiras no neorganisko savienojumu īpašībām. Organisko 
savienojumu kušanas un viršanas temperatūras daudz zemākas, 
un tie labi š ķ īs rnepolāros šķīdinātājos (benzīnā. benzolā7'tetra- 
hlorogleklī-u. c.). Lielākā daļa organisko vielu nedisociē jonos, un 
to Šķīdumi nevada elektrisko strāvu. Vairums, organisko savieno
jumu LahL-deg.- Daudzi organiskie savienojumi jutīgi pret skābju ‘ 
un sārmu iedarbību un pat pret mērenu sildīšanu, bet temperatū- 
rās, kas augstākas par 400°C, lielākā daļa organisko savienojumu 
sadalās. Ārējo apstākļu un mikroorganismu ietekmē organiskie sa
vienojumi pārveidojas. Ar tiem var notikt daudzas ļoti dažādas 
pārvērtības, kas būtiski atšķiras no neorganisko vielu pārvērtībām-

Lielākajai daļai organisko savienojumu ir ļoti komplicēta uz
būve. Atšķirībā no neorganiskajiem savienojumiem,'TfuruTnoTeitulās 
parasti ir neliels viena elementa atomu skaits [H2S 04; Ca3(P0 4)2 
u. c.], organiskajos savienojumos tas var būt ļoti liels, piemēram, 
pentakozānā C25H52.

Organisko savienojumu molekulās atomi saistīti ar kovalentām 
saitēm.. Oglekļa, atomi veido īsākas vai garakās~irkneš, kuram 
var būt stipri atšķirīga uzbūve, tāpēc ar vienādu sastāvu un mole- 
kulmasu iespējamas ļoti daudzas un dažādas vielas (izomēri). So 
īpatnību dēļ organisko savienojumu skaits ir ļoti liels (vairāk par 
2 milj.), turpretim visu neorganisko savienojumu ir tikai nedaudz 
vairāk par 50 tūkstošiem.

Organisko vielu lielais daudzums, to īpašību lielā atšķirība, 
īpašie iegūšanas paņēmieni un lielā nozīme dzīvības procesos bija 
par iemeslu šo vielu izdalīšanai atsevišķā grupā, kuru apskata 
organiskā ķīmija.
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4;k Organiskās ķīmijas izveidošanās par atsevišķu ķīmijas nozari ; 
un tās tālākā attīstība 1 " -v L

Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta organiskos savie- ■ 
nojumus, to uzbūvi, iegūšanas metodes, ķīmiskās pārvērtības .un . 
likumus, kuriem pakļautas šo savienojumu pārvērtības. ' ' ; !

Par patstāvīgu ķīmijas nozari organiskā ķīmija attīstījās tikai 
19. gs., kaut gan tās. pirmsākumi meklējami sirmā senatne. '• .

Jau aizvēsturiskās tautas prata iegūt un izmantot daudzas or
ganiskās vielas, piemēram, taukus, eļļas,, cukuru, cieti, sveķus,, da
žādas krāsvielas, ārstniecības vielas, smaržvielas, konservēšanas 
līdzekļus u. c. Pamazām cilvēki iemācījās arī.šīs vielas pārstrādāt,, 
iegūstot dažādus produktus. Tā, piemēram, raudzējot saldās sulas, 
ieguva dzērienus, kas satur spirtu, Jau senās tautas bija ievēro-;; 
jušas, ka stāvot vīns saskābst par etiķi. Ēģiptē un Gallijā prata 
gatavot alu. Gaili no taukiem ieguva ziepes. Indijā, Feniķijā un 
Ēģiptē bija attīstīta krāsošanas māksla utt. ■

Visas tajos laikos pazīstamās vielas bija sastopamas tikai mai
sījumos kopā ar citām vielām, atsevišķas tīras vielas cilvēki ne
prata iegūt līdz pat 9. gs. Alķīmijas periodā tika izstrādāti daži 
vielu attīrīšanas paņēmieni, .no-kuriem pirmais bija pārtvaice. Pārē 
tvaicējot jau agrāk pazīstamo etiķi, 9. gs, ieguva pirmo tīro orga
nisko vielu — etiķskābi. 11. gs., pārtvaicējot vīnu, ieguva spirtu,- 
Tvaicējot spirtu kopā ar sērskābi, 1Ģ. gs, ieguva ēteri, Vēlāk alķī
miķi iemācījās iegūt tīras vielas arī ār citām metodēm, piemēram, 
pārkrista 1 izējot, pārtvaicējot ar ūdens tvaiku utt! v-,Aķ, . . :
' Līdz pat 17. gs. zinātnieki vēl nesaskatīja atšķirības starp or

ganiskajām un neorganiskajām vielām. Visas vielas iedalīja tikai 
pēc to fizikālajām īpašībām. Tā, piemēram, pie vienas un tās pašas 
grupas pieskaitīja dažādas augu eļļas un sērskābi (eļļaini šķid
rumi), pie citas grupas — spirtu, sālsskābi un amonija hidroksīdu 
(gaistoši šķidrumi) u. tml. ■ , ,

Lielāka interese par organiskajām vielām radās 16. gs., kad, 
attīstoties medicīnai, tās sāka izmantot par ārstniecības vielām. 
Organisko vielu pētīšana ievērojami attīstījās tikai 18. gs'. beigās 
un 19. ģs. sākumā, kad sākās strauja rūpniecības attīstība.

17. gs. beigās un 18. gs. sākumā ķīmiķi ievēroja, ka kompli
cētās un nepastāvīgās organiskās vielas atšķiras no vienkāršajām 
un stabilajām neorganiskajām vielām. Atbilstoši dabas iedalīju
mam minerālu, augu un dzīvnieku valstīs arī vielas sāka' iedalīt 
augu un dzīvnieku valsts vielās. 18.. gs. beigās jau bija izdalītas 
no augiem un izpētītas daudzas augu valsts vielas. Tad sāka pētīt 
arī dzīvnieku valsts vielas un konstatēja, ka starp augu un dzīv
nieku valsts vielām nav būtiskas atšķirības, bet to īpašības stipri 
atšķiras no minerālu valsts vielu īpašībām. Tāpat noskaidroja, ka 
daudzas vielas, piemēram, tauki, sastopami kā augu, tā arī dzīv- - 
nieku valstī. Sakarā ar to zviedru ķīmiķis Berceliuss 1807. gadā 
ieteica augu un dzīvnieku valsts vielas nosaukt par organiskajiem
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savienojumiem, bet ķīmijas nozari, kas pēta šos savienojumus, — 
par organisko ķīmiju. .

Tā kā visi 19. gs. sākumā pazīstamie organiskie savienojumi 
piederēja pie augu un dzīvnieku valsts organismu dzīvības pro
cesu produktiem, Berceliuss, 2erārs un citi tā laika ievērojamākie 
ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās-vielas var veidoties tikai dzīvajās 
šūnās «dzīvības spēka» ietekmē. Tā radās t. s. vitālisma teorija 
(latiņu valodā vis vitalis — dzīvības spēks), kas bija tipiski nezi
nātniska teorija. Tā centās ieviest zinātnē mistikas un reliģijas 
elementus un kavēja organiskās ķīmijas tālāku attīstību, jo šīs 
teorijas piekritēji uzskatīja, ka organiskās vielas nevar iegūt labo
ratorijas apstākļos.

Pirmo triecienu vitālisma teorijai deva vācu ķīmiķis Vēlers, kas 
1824. gadā no neorganiskas vielas diciāna (CN)2 sintezēja skābeņ- 
skābi: TĪ2C2O4, kuru līdz tam ieguva tikai no augiem.

Četrus gadus vēlāk, 1828. gadā, sildot neorganisku vielu — 
amonija dabātu, Vēlers ieguva urīnvielu, kuru agrāk izdalīja tikai 
no dzīvnieku urīna: jvv

. NH4OCN^ CO(MH2)2\;v;; kvdlv;
amonija 

, cianāts
urīflviela

■' Izdarot ļoti daudzus mēģinājumus, Vēlers pārliecinājās, ka 
uzskats par dzīvības spēku ir maldīgs. Vēstulē savam skolotājam 
Berceliusam viņš rakstīja: «Man Jums jāsaka, ka varu pagatavot 
urīnvielu, un šim nolūkam man nav .vajadzīga ne niere, ne dzīvs 
organisms vispār.» ':;V' •■’Vķ-k 1
V Vitālisma teorijas piekritēji sīvi pretojās šiem jaunajiem 'uz

skatiem un centās pierādīt, ka Vēlera atklājumi ir kļūdaini un tiem 
ir tikai gadījuma raksturs. Tomēr jau tuvākajos gados daudzu 
citu zinātnieku pētījumi pierādīja organiskās sintēzes'iespējamību: 
un galīgi atspēkoja maldīgos vitālistu uzskatus. Tā 1842. gadā 
krievu ķīmiķis Ziņins sintezēja anilīnu, bet 1845. gadā Vācu ķīmi
ķis Kolbe no ogles, izmantojot sēru, hloru un ūdeni, ieguva etiķ
skābi. Franču ķīmiķis Bertelo 1854. gadā sintezēja taukus un 
1858. gadā, laižot isēroglekļa un . sērūdeņraž.a tvaikus pāri sakar
sētam varam, ieguva metānu. Krievu ķīmiķis Butlerovs 1861. gadā 
sintezēja cukurvielu, Pirmo pilno organiskās vielas sintēzi (no 
elementiem) veica franču ķīmiķis Bertelo 1862. gadā. Laižot ūdeņ
radi starp ogles elektrodiem elektriskajā lokā, viņš ieguva aeeti- 
lēnu: 1 i

2C 4- H2 —*■ C2II2

Sie atklājumi pilnīgi pierādīja, ka laboratorijas apstākļos bez 
jebkāda dzīvības spēka līdzdalības var iegūt kā neorganiskās, tā 
ari'organiskās vielas. Šķietami nepārvaramā robeža starp orga
niskajiem un neorganiskajiem savienojumiem izzuda, tomēr šo 
savienojumu stipri atšķirīgās īpašības lika meklēt šo atšķirību
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izskaidrojumu. Pagājušā gadsimta vidū par vienīgo kritēriju, kas 
šķīra organiskās vielas no neorganiskajām, uzskatīja šo vielu sa
stāvu. Tā kā visu organisko savienojumu sastāvā bija konstatēts 
oglekiis, organisko ķīmiju formulēja par oglekļa savienojumu 
ķīmiju.

Tomēr arī šāds dalījums nav loģiski pamatots. Kā jam redzē
jām, daudzi oglekļa savienojumi un arī pats oglekiis pieder pie 
neorganiskajiem savienojumiem. Bez tam, formulējot organiskos 
savienojumus kā oglekļa savienojumus, netiek ņemti vērā pārējie 
šo savienojumu sastāvā ietilpstošie elementi. Gandrīz visi orga
niskie savienojumi satur arī elementu, kurš veido visvairāk savie
nojumu — ūdeņradi. Tas liek secināt, ka īpašības, kuras nosaka 
organisko savienojumu dabu, piemīt nevis ogleklim vai ūdeņ
radim atsevišķi, bet gan savienojumiem, kurus veido abi šie ele
menti, — ogļūdeņražiem. Tādēļ visus organiskos savienojumus var 
uzskatīt par ogļūdeņražu atvasinājumiem, kurus iegūst, aizvietojot 
ogļūdeņražu ūdeņraža atomus ar citiem elementiem. Pamatojoties 
uz to, K. Sorlemmers (1889. g.) organisko ķīmiju nosauca par 
ogļūdeņražu un to atvasinājumu ķīmiju.

Tomēr arī šim apzīmējumam ir daži trūkumi. Par ogļūdeņražu 
atvasinājumiem (pilnīgas oksidācijas produktiem) var uzskatīt arī 
oglekļa oksīdus, kurus pieskaita pie neorganiskajiem savieno
jumiem.

Līdz ar to jēdziens organiskie savienojumi saglabājies kā izde
vīgs apzīmējums veselai savienojumu grupai, kurai piemīt kopīgas 
īpašības.

Organiskās ķīmijas teorētiskie pamati sāka attīstīties tikai
19. gs. II ceturksnī, kad radās t. s. radikāļu teorija. 19. gs. vidū 
to nomainīja tipu teorija, bet 1861. gadā krievu ķīmiķis Butļerovs 
izstrādāja organisko savienojumu uzbūves teorijas pamatus, uz 
kuriem izveidojās organisko savienojumu uzbūves teorija, kas. 
izskaidroja daudzas līdz tam laikam nepazīstamas parādības un 
kas nav zaudējusi savu nozīmi līdz pat mūsu dienām. Organisko 
savienojumu uzbūves teorijas izstrādāšana veicināja strauju orga
niskās ķīmijas attīstību.

Organiskās ķīmijas attīstībā liela nozīme ir arī daudzu citu 
krievu un padomju zinātnieku darbiem, piemēram, Zaiceva, Mar- 
kovņikova, Ļebedeva, Zeļinska, A. Ņesmejanova u. c.

Organiskās sintēzēs sasniegumi un tālākas attīstības 
perspektīvas

Organiskās sintēzes strauja attīstība sākās 19. gs. II pusē, un 
jau 19. gs. beigās sintēzes metodes sāka ieviest arī rūpniecībā. 
Izveidojās sintētisko krāsvielu, sprāgstvielu un medikamentu rūp
niecība. Sevišķi strauji organiskās ķīmijas rūpniecība attīstījās 
Vācijā. Ķīmiskās rūpniecības un metalurģijas attīstības dēļ Vā-
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cija kļuva par vienu no attīstītākajām kapitālistiskajām valstīm. 
Pēc pirmā pasaules kara Vācija zaudēja savu prioritāti un pir
majā vietā izvirzījās ASV. (Vācija par galveno ķīmiskās rūpnie
cības izejvielu izmantoja akmeņogles, ASV — naftu.)

Cariskajā Krievijā ķīmiskā rūpniecība bija vāji attīstīta un 
atradās ārzemju kapitālistu rokās. Pasaules kara un pilsoņu kara 
laikā ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi tika gandrīz pilnīgi iznīci
nāti, tāpēc jaunajai Padomju valstij vajadzēja radīt ķīmisko rūp
niecību pilnīgi no jauna.

Viens no galvenajiem rūpniecības attīstības priekšnoteikumiem 
bija kurināmā un izejvielu bāzes radīšana, tādēļ pēc V. I. Ļeņina 
norādījuma un viņa vadībā tika apspriests un 1918. gada 20. jū
nijā parakstīts dekrēts par naftas rūpniecības nacionalizāciju.

Pirmais solis ķīmiskās rūpniecības attīstībā Padomju Savie
nībā bija pastāvošo, kaut arī izpostīto rūpniecības uzņēmumu na
cionalizācija. V. I. Ļeņina vadībā 1918. gada 28. jūnijā tika 
parakstīts dekrēts par lielāko . gumijas rūpniecības uzņēmumu 
«Treugoļņik» Petrogradā un kara laikā no Rīgas uz Maskavu eva
kuētā «Provodņik» nacionalizāciju. .

Līdz 1919. gada beigām tika nacionalizētas visas ķīmiskās rūp
niecības fabrikas un apvienotas Valsts ķīmiskās rūpniecības uzņē
mumā «Himosnova».

īsā laikā tika radītas arī daudzas pilnīgi jaunas ķīmiskās 
rūpniecības nozares, piemēram, anilīna krāsvielu, plastmasu, māk
slīgo šķiedru, laku un krāsu u. c. Tika uzceltās un nodotas, eks
pluatācijā pasaulē pirmās sintētiskā kaučuka rūpnīcas. Jau 1940. 
gadā salīdzinājumā ar 1913. gadu ķīmiskās rūpniecības ražojumu 
apjoms bija pieaudzis 25 reizes.

Padomjū varas gados Piemaskavas og|u baseinā tika īstenota 
arī D. Mendeļejeva ideja par akmeņogļu apakšzemes gazifikāciju, 
kura bija sevišķi ieinteresējusi V. I. Ļeņinu, un 1913. gādā viņš 
tai bija veltījis īpašu rakstu laikrakstā «Pravda».

Tagad Padomju Savienībā darbojas trīs apakšzemes gazifikā- 
cjjas stacijas: Satskā pie Tulas, Angrenskā — Uzbekijā un Južno- 
abinskā — Kuzņeckas ..baseinā.

Lielā Tēvijas kara laikā tika iznīcināta apmēram puse no visas 
ķīmiskās rūpniecības. Pēc kara sākās strauja ķīmiskās rūpniecības 
reorganizācija un atjaunošana, un jau 1959. gadā ķīmiskās rūp
niecības produkcijas 'izlaide bija palielinājusies gandrīz 125 rei- 
žes salīdzinājumā ar 1940. gadu.

- ļ Sevišķi strauji ķīmiskā rūpniecība sāka attīstīties pēc PSK.P 
, " CK 1958. gada maija plēnuma, kas pieņēma lēmumu par ķīmiskās 

rūpniecības paātrinātu attīstību. Laikā no 1959. gada līdz 1965. 
gadam plastmasu ražošana pieauga 3,2 reizes, ķīmisko šķiedru ra
žošana — 2,4 reizes, bet 'minerālmēslu ražošana — 2,6 reizes. 
Septiņgades laikā nodoti ekspluatācijā vairāk nekā 500 lieli ķīmis
kās rūpniecības uzņēmumi, to skaitā Daugavpils sintētiskās 
šķiedras rūpnīca (1962. g.), Valmieras stikla šķiedras rūpnīca



V (1962. g.) un Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca (1965. g.). Izvei- 
doti jauni ķīmiskās rūpniecības centri uz lēto izejvielu bāzes Baš- 
kīrijā, Pievolgā, Azerbaidžānā, Sibīrijā un Vidusāzijā.

Laikā no 1966.,gada līdz ' 1970. gadam ķīmiskās ūn 'naftas 
ķīmiskās rūpniecības produkcijas ražčšana palielinājusies par 
78 procentiem. Izveidota loti liela naftas un gāzes bāze Austru- 

y  mos. Tjumeņas un Mangišlakas atradnes' pilnīgi nodrošina ar, 
naftu un gāzi Sibīrijas un Tālo ; Austrumu tautas saimniecību. , ' 
Sājā laika posmā naftas ieguve palielinājusies 1,4 reizes, gāzes 
ieguve — 1,5 reizes un minerālmēslu ieguvē — 1,8 reizes. 1970. 
gadā Padomju Savienībā ražoja 1672 tūkstošus tonnu sintētisko 
sveķu un plastmasu un 623 tūkstošus tonnu ķīmisko šķiedru.

PSRS tautas saimniecības attīstības piecgadu plāna direktīvās 
1971.—1975. gadam norādīts, ka devītajā piecgadē plastmasu un 

’■ sintētisko sveķu ražošana palielināsies apmēram 2 reizes, ķīmisko 1 
šķiedru ražošana — 1,7 reizes, kaučuku ražošana — 1,7 reizes, 
sadzīves ķīmijas izstrādājumu ražošana — 1,9 reizes, minerāl- 
mēslu ražošana — vairāk nekā 1,6 reizes, naftas ieguve —— 1,4 
reizes un gāzes ieguve — 1,6 reizes. " »

Daudz plašāk paredzēts ražot konservantus un antiseptiskas 
, vielas, bioloģiski aktīvas vielas medicīnas , un lauksaimniecības >■ 

vajadzībām, dažādas plēves pārtikās produktu, fasēšanai, tehnis
kām vajadzībām izmantojamo taukvielu un ’citu pārtikas produktu 

■ aizstājējus, sintētisko glicerīnu, krāsvielas, lakas,_ palīgvielas 
audumu, trikotāžas izstrādājumu, apavu un mākslīgas ādas kva- 

t litātes uzlabošanai. 1 ;
Organiskās sintēzes rūpniecība dod lētus un ļoti augstvērtīgus 

materiālus mašīnbūvniecībai, celtniecībai, transportam un pārē
jām rūpniecības nozarēm, tādējādi veicinot komunisma materiāli 
tehniskās bāzes radīšanu. Sakarā ar to Padomju Savienības Ko
munistiskā partija un valdība veltī, sevišķu vērību sintētisko mate
riālu ražošanai. Kā norādīts PSĶP CK 1963. gada decembra plē
numa lēmumos, komunisms ir Padomju vara plus visas zemes 

' elektrifikācija, .plus tautas saimniecības ķimizācija.
Organiskās sintēzes rūpniecības galvenās izejvielas ir dabas

gāze un naftas gāze, nafta, akmeņogles, brūnogles, slāneklis, 
kūdra un koksne. Padomju Savienībā ir milzīgi šo izejvielu krā
jumi. Padomju Savienības teritorijā ir apmēram 55% no visās 
pasaules ogļu krājumiem, 45% — dabasgāzes un vairāk nekā 

, 60% kūdras. Pēc akadēmiķa N. Meļņikova datiem (1966. gada),
ņemot vērā paātrinātu patēriņa kāpinājumu, ģeoloģiski izpētīto ; 
ogļu krājumu pietiks apmēram 1000 gadiem, naftas un dabas
gāžu — vairāk nekā 100. gadiem, kūdras — 200 gadiem.

Pēdējos gados atklātas vēl jaunas naftas un gāzes atradnes.
Plastmasu ražpšanā arvien vairāk izmanto dabasgāzes un 

naftas pārstrādes produktus. 1960. gadā no plastmasu ražošanai 
patērētajām izejvielām dabasgāžu un naftas produktu izejvielas 
sastādīja tikai 24,5%, akmeņogļu izejvielas — 59,5% un pārējās
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izejvielas — 16%, bet 1970. gadā — dabasgāzes un naftas, pro
dukti — 72%, akmeņogļu izejvielas; — 17% un pārejās izej
vielas — 11%,

Sevišķi liela, vērība tiek veltīta izejvielu kompleksai izmanto
šanai un rūpniecībā izmantojamo pārtikas produktu aizstašanai 
ar ogļūdeņražu izejvielām.

Tā, piemēram, naftas pārstrādes blakusproduktus — naftas 
gāzes un krekinga gāzes izmanto par augstvērtīgu izejvielu p last-' 
masu, sintētiskā kaučuka, sintētisko šķiedru, etilspirta un citu 
produktu ražošanai. No koksnes pārstrādes atlikumiem ražo 
spirtu, fenolus, etiķskābi un citus produktus. Lauksaimniecības 
blakusproduktus, piemēram, kokvilnas pogaļu apvalkus un saules
puķu čaumalas, graudu sēnalas, spaļus u. tml. izejvielas, lieto 
furfurola, etiķskābes, etilspirta un citu produktu ražošanai.

Tādus produktus kā etilspirtu, spirtus no C3 līdz Cs, etiķskābi 
un pienskābi, kuru ražošanai agrāk izmantoja graudus un kārtu-, 
pēļus, tagad ražo no naftas krekinga gāzēm. No naftas krekinga 
gāzēm iegūst arī etilēnu, butadiēnu un acetonu, ko agrāk ražoja 
no etilspirta. Glicerīna un taukskābju ražošanā nafta un naftas 
krekinga gāzes aizstāj taukus. Ziepes, ko ražoja no taukiem un 
eļļām, arvien vairāk aizstāj sintētiskie mazgāšanas līdzekļi.

Pēdējos gados lielu vērību veltī arī mākslīgo pārtikas produktu, 
ražošanas problēmām. Šim nolūkam gan neizmanto naftu, bet 
pilnvērtīgas olbaltumvielas. No tām iegūst mākslīgos ikrus 
(PSRS — akad. A. Ņesmejanovs) un .mākslīgo gāju (ASV).

Izmantojot mikroorganismus, kas dzīvības norisēm izmanto 
naftu, iegūst olbaltumvielu masu, ko izlieto lopbarībā, Koksnes 
hidrolizēs procesā iegūst glikozi, kas derīga ne tikai spirta rau
dzēšanai, bet arī lopbarībai un lopbarības rauga ražošanai.

Svarīgs organiskās sintēzes rūpniecības virziens ir smalkā 
organiskā sintēze, kas ražo ķīmiskos reaģentus, sevišķi tīras vie
las, ārstniecības preparātus u. c. , ";'p '

Pašreizējā organiskās sintēzes attīstības posmā raksturīgi ievē
rojami sasniegumi dabas vielu (kas cieši saistītas ar dzīvības 
procesiem) iegūšanā. Sintezēti hlorofils, hemīns, daudzi hormoni, 
vitamīni, alkaloīdi un dažādas antibiotiskas vielas. Sekmīgi risi
nās olbaltumvielu molekulu uzbūves noskaidrošana un sintēze. 
1967. gadā tika mākslīgi rekonstruēts viens no dabiskajiem 
vīrusiem. 7 77.'-7 Vt ■■' . ■777  7; 7 1 ; ;7'.777.'7 7V:N

1970. gadā VII starptautiskajā dabas vielu ķīmijas simpozijā 
Rīgā Nobeļa prēmijas laureāts Horana paziņoja rezultātus, kādus 
viņš ieguvis, sintezējot vienu no gēniem. Šis gēns atrodas visu 
dzīvo organismu hromosomās un glabā bioloģisko informāciju, 
kura nepieciešama; lai šūnā veidotos alanīna transporta ribo- 
nukleīnskābe (tRNS). Kad izdosies atrast metodes, ar kurām varēs 
likt iegūtajam gēnam darboties, tad pēc šī gēna informācijas ra
dīsies tāda pati tRNS, kāda sintezējas šūnā.

Pašu tRNS (ribonukleīnskābi, kas pienes ribosomām aminoskābi
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alanīnu) no gatava dabas vielu maisījuma tīrā veidā ieguva Hdlijs 
(ASV) 1963. gadā un pēc tam noskaidroja, kādā secībā tās 
pavedienā sakārtoti nukleotīdi.

Horanas skolnieks Naraņga jau sintezējis visus nepieciešamos 
nukleotīdu fragmentus, lai samontētu svarīgās olbaltumvielas — 
hormona insulīna gēnu.

Bioorganiskā ķīmija ir visjaunākā ķīmijas nozare un pašlaik 
attīstās visstraujāk. Tā nodarbojas ar dzīvajā dabā esošo savie
nojumu struktūras un funkciju pētīšanu.

Organisko savienojumu elementārsastāvs un tā noteikšana
Visu organisko savienojumu sastāvā ietilpst ogleklis un gan

drīz visu organisko savienojumu sastāvā — arī ūdeņradis. Bez 
tam ]ieļg_.ziaļa organisko savienojumu satur skābeKTi, jau mazāk 
ir to savienojumu, kas satur sJJjieJdurn vēl mazakTr savienojumu, 
kuri satur silīciju, sēru, fosforu, halo_gēnus un citus elementus.

Lai noteīktuvielas sastāvu un TIzDiTvTrvtspīrmš’ jānosaka, no 
kādiem elementiem tā sastāv, — jāizdara kvalitatīvā analīze. Pēc 
tam izdara kvantitatīvo analīzi un nosaka vielas procentuālo sa
stāvu, pēc kura aprēķina empīrisko formulu. Lai noteiktu vielas 
molekuIformulu, uzzina tās molekulmasu, bet lai varētu uzrakstīt 
tās struktūrformulu, ar ķīmiskām un fizikālām metodēm konstatē 
atomu sakārtojumu molekulā.

Kvalitatīvā analīze. Lai noteiktu organisko savienojumu sa
stāvā ietilpstošos elementus, tos vispirms pārvērš par labi pazīs
tamiem neorganiskajiem savienojumiem, kurus konstatē ar analī
tiskās ķīmijas metodēm.

O g’l e k ļ a__ujņ_ū d e ņ r a ž a__ n.Q.i.£.i.k š a-n-a. Organisko
saviennjūmn~an atīzi-Rāk~a*-oglekļa noteikšanu. Visvienlraršākafg' 
paņēmiens ir organisko savienojumu pārogļošana, 'ļos Trārsējot 
porcelāna vai pTātrņa'”Tī^eir“Tā organiskais savienojums satur 
oglekli, tas pārogļojas un pēc tam sadeg. Reizē ar oglekli šajā 
mēģinājūmF vāT^lttuveni konstatēt arī slānekli, jo, sadegot lie
lākajai daļai sTapēETi saturošo' vielu, j«£am.a.'degošu.. rnatu.-sma,kat-. 
Liela daļa organisko savienojumu karsējot iztvaiko, tāpēc šo me
todi var izmantot tikai maz gaistošu vielu analīzei.

Precīzāk ogleklLnasak3, karsējot organisko vielu kopā ar CuO 
( 1 :^ 7  Sājā gadījumā reizē ar oglēkTTnosaka arī ūdeņradi. Vara 
oksīds oksidē organiska]ā vieTa cšoso.-oglekfi* pār -G0 2, ■ •Fet-.uHēņ- • 
radi_par HšO:

f C3H803 +  7Cu0-^3C02-f4H20+7Cu_>,
l  iglicerīns __--------------- - '  •

Ja-^anaTizējoT organisko vielu, nav zināma tās formula, tad 
reakcijas, vienādojumā attiecīgā elementa simbolu raksta kvadrāt
iekavās:

[C]+2Cu0 - v C02 +  2Cu
7 2[H] + CuO -> H2O + CU



Izdalījušos CO2 konstatē, laižot degšanas produktus cauri 
£a  (Č H h vaī Ba {ŪH) 2 šķīdumarn,. ,ar'"kuflem 1302 veido neškis10-' ' 
šus karbonātus, kas izkrīt nogulšņu veidā.:..

1̂ Ca{0H)2-f-C02—>-CaC03+ H 20
Ūdens rašanos konstatē vai nu pēc ūdens tvaiku kondensēša- 

nās ~u;Tl:āU:ra'tīite[3^
medene,”kurā Ir bezūdens CuSO^Ttas kļūst zils:
' g o ;+  SHzO ̂ CuSOļ-SFraO"— -  s.!

balts _ _________ ___, ■ . zils.. , /  ' ■ s

S l ā p e k ļ a  n o t e i k š a na.  Lai._organiskajā vielā esošo slā-.. 
pekli pārvērstu par viegli konstatējamu neorganisko savienojumu. 
analizēj.amo...paraugu..sakausē ar nātriju/ Ja organiska- viela satur 
siāpekli. sakausējot ar nātriju, rodas nātrija cianīds:

(ļq+ [N ]+ N a-> N aC N

Iegūto sakausējumu izšķīdina ūdenī, nofiltrē.un.iiltrātam....pifi- 
lej FeSO* šķīdumu, paškabitiāļarHCl un vel'pielej FēGlai škīdumti. 
Ja  analizējamā viela satur sTapekli, rodas Berlīnes zila nogulsnes:

( '  2NaCN + FeS04-^Fe(CN )2 +  Na2S 04 
Fe(CN)2+4NaCN Na4[Fe(CN)6]

I heksaciano(2)ferāts
j  (nātrija ferocianlds)

\  3Na4[Fe(CN)6]+ 4FeCl3->-Fe4[Fe(CN)6]3 +  12NaCl
\  Berlīnes zilais

Ja slāpekļa ir maz, var parādīties tikai zila vai pat zilganzaļa 
nokrāsa,

, Siāpekli var - konstatēt, .arī..pēc.-amonjaka-4zdalīšanas.,_.v.āipt
organisko yieļu.ko.p.ā .ar. sārmu vai karsējot-kopā-ar-.natronkaļķiem.

jS ē r a  n o t e i k š a n a .  Lai noteiktu sēru, organiskā viela jāsa- 
k a u se .ar. n ī t i  Iju: " * J '

C "[S]+ 2N a->- Nā2S .
Nofiltrētajam sakausējumam pielej Pb (NOaļg vai PbJCHgCOO)2 

šķīdumu, ja  .analizējamā -viela- satur- sēru, rodās~tū'nTši bruņas no- 
gu 1 s n es. vajhriin s- k r āso jumsr_

^  N a2S + Pb (N03)2-> PbS +  2NaN03

S.ē̂ P-u---n n--f-o^-f-ortr-vrar-rrnteīkt--ajī. karsējot organisko—vielu 
kopā ar koncentrētu slāpekļskābi. Slāpekļskābe oksidē organiskajā 
viela esošo sēru par-”H2S04, bet fosforu — par H3P 04; šīs skābes 
konstatē ar parastajām kvalitatīvās analīzes metodēm {bārija hlo
rīdu, amonija molibdātu). .... ..............................-

H a l o g T ņ u  n o t e i k š a n a .  Organisko savienojumu, moleku
lās hālogēni saistīti::ar.1cQ^ālHttām“SaitS^4^ēe"fievar atšķelties
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jonu veidā un ar parastajām pierādīšanas metodēm (AgNOs) tos 
nevar konstatēt. '

Visvienkāršākā ir halogēnu, pierādīšana ar liesmas metodi. 
Līdz baltkvēlei nokarsētu vara stiejplīti flcasj pārklājusies a r  CuO 
kārtiņu)“ Ternērc īarializej ā mā v ie lā . un. a tkal-Tevādā" liesma .'-Vara 
oksīda skābeklis oksidē.-Oglekii par C02 un ūdeņradi par H2O, bet 
halogēns savienojas ar varu, veidojot.-gaistosus vara Halogēni dus, 1O J ’ * J1 ■ • o  -• * o
kas liesmu kraso zalā' krāša'TBeilšteina mēģinājums). 

"Halogēnus, var -noteikt - afīv-of ganisko~ vieiu. sākausējot 1ar nāt
riju, iegūto sakausējumu paskābinot •■ar;HNOa u.ņ pielejpL'ĀgNOs 
šķtdiīmīirTšknt "Baltas TCP). .vai iedzeltenas (Br, I) nogulsnes: :.

Ī l i
[Clļ+Na ->■ NaCl ' ,
NaCl +  AgNOj-  ̂AgCI-f NaKOs

S k ā b e k i i  ar parastajām kvalitatīvās, analīzes metodēnļ.jTe- 
varkohsfātēt, tāpēc o.ar. tā klātbūtni spriež pēc kvantitatīvās ana^~ 
līzeyJda.Tiēm. Ja pārējo elementu saturs sastāda 100%, dota viela 
skābekii nesatur, ja turpretī pārējo elementu kopējais saturs ir. ma
zāks par 100%, tad analizējamā vielā ir skābeklis.

Kvantitatīvā analīze. Galvenās organisko vielu sastāvdaļas — 
oglekli, ūdeņradi un slāpekli visbiežāk nosaka, sadedzinot no
svērtu organiskās vielas daudzumu grūti kūstoša stikla vai kvarca' 
caurulē. ' 'ī '■ ...

O g l e k ļ a  un ū d e ņ r a ž a  n o t e i k š a n a .  Karsējot nosvērto 
vielas _daudzumu kapā ar CuO skābekļa plūsmā, rodas C 02 un 
H20. Odeni uztver nosvērtā U veida caurulē ar bezūdens CaCL. 
Oglekļa dioksīdu uztver kālija aparātā ar stipru KOH šķīdumu:

2KOH + C 02-> Ķ2C03 +  H20  ' l  I.
Pēc mēģinājuma, nosverot U veida-cauruli, un kālija aparātu, 

no starpības uzzina C02 un H20  daudzumu un aprēķina oglekļa 
un ūdeņraža procentuālo saturu.

S l ā p e k l i  var noteikt pēc vairākām metodēm.
Dimā metode. Vielas iesvaru (kopā ar CuO) sadedzina caurulē 

C 02 straumē. Slāpeklis izdalās brīvā veidā (N2) un kopā ar citiem 
oksidēšanās produktiem (H20; C02) tiek uztverts graduētā cau
rulē — azotometrā, kas piepildīts ar stipru KOH šķīdumu. KOH 
uzsūc C 02 un H20, bet izspiestā N2 tilpumu nolasa azotometrā;.

Ķjeldāla metode. Vielas iesvaru vāra kopā . ar koncentrētu 
H2SO4, kas pārogļo un sadedzina vielu, bet pati daļēji pārvēršas 
par S02. Organiskajā vielā esošais slāpeklis pārvēršas par 
(NH4)2S04. Oksidēšanās beigās iegūto šķīdumu apstrādā ar sārma 
pārākumu. Izdalījušos NH3 uztver ar zināmas koncentrācijas HC1 
vai H2SO4 šķīdumu. To pēc tam titrējot ar sārmu, var aprēķināt, 
cik daudz amonjaka radies reakcijā.

H a l o g ē n u s  nosaka, karsējot vielas iesvaru aizkausētā bieza 
stikla caurulē kopā ar HN03 (blivums 1,5) AgN03 klātbūtnē. Slā
pekļskābe oksidē oglekli un ūdeņradi par C02 un H20, bet halo-
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gēns izdalās grūti Šķīstošu nogulšņu (AgCl; AgBr; Agl) veidā. 
Nogulsnes nofiltrē, izmazgā, izžāvē un nosver. ,y

S ē r u  nosaka līdzīgi kā halogēnus, tikai nepieliek AgN03. Tā 
kā sērs vieglāk oksidējas broma klātbūtnē, iesvaram pieliek dažus 
kristāliņus tīra kālija bromīda. Slāpekļskābe oksidē sēru par 
H2S 04, ko nogulsnē ar BaCl2 šķīdumu BaS04 veidā, Nogulsnes 
nofiltrē, izmazgā, izkarsē 50CTC temperatūrā un nosver. • , , .. ,, 4

• S k ā b e k l i  parasti nosaka pēc starpības (atņemot no 100% 
pārējo elementu daudzumu summu procentos). ■ ; Nv

Ir izstrādātas arī tiešās skābekļa noteikšanas metodes. Pēc
M. Koršuna metodes, vielas iesvaru karsē kvarca caurulē slāpekļa 
plūsmā. Sadalīšanās produktus laiž pāri stipri sakarsētai oglei. 7 
Sājos apstākļos viss skābeklis pārvēršas' par CO, ko nosaka ar> 
sakarsētu I2O5: •. $ :

I2O5*rSCO — 5COo -ļ-12 ■ • ‘ '
Izdalīto jodu nosaka, titrējot ar tiosulfāta šķīdumu.

Organisko savienojumu ķīmiskas formulas noteikšana

Zinot organiskā savienojuma kvantitatīvo (procentuālo) sa
kāvu, var aprēķināt tā atomāro jeb vienkāršāko formulu, šim 
nolūkam katra elementa procentu skaitu dala ar tā atommasu. Pēc 
tam visus iegūtos skaitļus dala ar mazāko. Tā iegūst skaitļus, kas 
rāda attiecību stžrp elementu atomu skaitu molekulā.

Ja, piemēram, atrasts, ka organiskā viela satur 80% oglekļa • 
un 20% ūdeņraža, oglekļa atomu skaita attiecība pret ūdeņraža 
atomu skaitu ir šāda:

C=- 6,6 _  1
12 6,6
20 20 %

H = ——=201 6,6
Savienojuma vienkāršākā formula ir CH3.
Vienkāršākā formula rāda tikai attiecību starp atomu skaitu, 

bet ne pašu atomu skaitu molekulā. -Tāda pati attiecība starp 
oglekļa un ūdeņraža atomu skaitu (1 :3 ) ir arī savienojumos ar 
formulu C2H6-, C3H9; C4H12 utt.

Lai atrastu savienojuma īsto formulu jeb molekulformulu, tā 
molekulmasa jāizdala ar vienkāršākajai formulai atbilstošo mole- 
kulmasu. Savienojuma molekulmasu nosaka ar fizikāli ķīmiskām 
metodēm. Gāzveida vielu molekulmasu var aprēķināt arī pēc to 
relatīvā blīvuma, izmantojot formulu: .

M =M,d
kur Mi — vielas molekulmasa, attiecībā pret kuru izteikts gāzes 

relatīvais blīvums; 
d — gāzes relatīvais blīvums.
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Visbiežāk gāzu relatīvo blīvumu izsaka attiecībā pret ūdeņradi. . 
Tādā gadījumā v ■

M = 2d

' .. 8 ' :  /  ’ • : ' ■

Izdalot aprēķināto vielas molekulmasu ar vienkāršākajai for
mulai atbilstošo molekulmasu, atrod skaitli, kas rāda, cik reižu 
molekulformula lielāka par vienkāršāko formulu. Ja iepriekš ap
skatītajā piemērā dots, ka vielas relatīvais blīvums attiecībā pret 
ūdeņradi ir 15, tad tās molekulmasa ir

M = 2 - 15 =  30
Vienkāršākajai formulai atbilstošā molekulmasa ir

M ch,=  12 +  3 =  15
Dalot vielas molekulmasu (30) ar vienkāršākajai formulai at

bilstošo molekulmasu (15), iegūstam skaitli 2, kas rāda, ka vie
las molekulformula ir 2 reizes lielāka par vienkāršāko, t. i.,

C2H6

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc organiskās vielas iedala atsevišķā grupā, kuru apskata
organiskā ķīmija? '  '

2. Kāpēc vitālisma teorija kavēja organiskās ķīmijas attīstību? 
Kādu zinātnieku pētījumi pierādīja šīs teorijas maldīgumu?

3. Kāpēc apzīmējums «organiskā ķīmija» saglabājies līdz mūsu 
laikiem? Kā citādi var formulēt šo ķīmijas nozari?

4. Ka attīstījās organiskās sintēzes rūpniecība? Kādas ir tās attīs
tības perspektīvas Padomju Savienībā?

5. Kādas ir organiskās sintēzes rūpniecības galvenās izejvielas, 
un kā tās cenšas izmantot?

6. Kādi ir jaunākie organiskās sintēzes novirzieni?
7. Kādas ir galvenās organisko savienojumu sastāvdaļas, un kā 

tās nosaka?
8. Uz ko pamatojas organisko savienojumu kvantitatīvā analīze?

' UZDEVUMI

1. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka tā satur 54,5% oglekļa 
un 9,1% ūdeņraža. Tās relatīvais blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 44. 
Kāda ir šīs vielas molekulformula?

Atrisinājums. Saskaitot oglekļa un ūdeņraža procentu skaitu, pār
liecinās, vai organiskās vielas nesatur skābekli:
54,5+9,1 =63,6%

No aprēķina redzams, ka savienojums satur skābekli:
100-63,6=36,4%

14
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Dalot katra elementa procentu skaitu ar tā atommasu, bet pēc 
tam visus iegūtos skaitļus ar mazāko skaitli, aprēķina savienojuma 
vienkāršāko formulu:

4,54 
2̂ 27 ~

9,1° _
2̂27* ~

2,27

54,5
~Ī2~

=4,54

9,1
H =  — =9,10 

1
36,4

0 =  —  =2,27 
16 2,27

= 1

Savienojuma vienkāršākā formula ir C2H4O. Pec formulas M=2d 
aprēķina savienojuma molēkulmasu:,

M = 2 - 44=88 ,
Vienkāršākajai formulai atbilstošā molekulmasa ir

M = 2 -1 2 + 4 .1  +  16=44CjH.0
Izdalot vielas molēkulmasu ar vienkāršākajai formulai atbilstošo 

molēkulmasu, atrod, ka molekulformula ir 2 reizes lielāka, t. i.,

C4H80 2

Piezīme. Ja uzdevumā dota organiskās vielas molekulmasa vai 
relatīvais blīvums, pēc kura var aprēķināt molēkulmasu, vielas mole- 
kulformulu var aprēķināt arī pēc šāda paņēmiena.

a) Vispirms aprēķina, cik svara daļu oglekļa satur dotā viela. 
Tā kā organiskā viela satur 54,5% oglekļa, t. i„ 100 sv. d. vielas 
satur 54,5 sv. d. oglekļa, tad, zinot vielas molēkulmasu (šajā gadī
jumā 88), pēc proporcijas var aprēķināt, cik sv. d. oglekļa satur viena 
molekula vielas:

100 sv. d. organiskās vielas satur 54,5 sv. d. oglekļa 
8 8 ....................  „ „ x „ „

88 • 54,5
x —------- — =48 sv. d. oglekļa

, 1 0 0

Dalot oglekļa svara daļu skaitu vienā molekulā vielas ar tā atom
masu, atrod oglekļa atomu skaitu molekulā:

48
T2 = 4  oglekļa atomi

. b) Tāpat aprēķina arī ūdeņraža daudzumu vienā molekulā vielas: 

100 sv. d. vielas satur 9,1 sv. d. ūdeņraža 
88 „ „ „ ,, x „ ,,

88-9,1
x —---------- = 8  sv. d. ūdeņraža

100

15
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Dalot ūdeņraža svara daļu skaitu ar tā atommasu, atrod atomu 

' • ■■ ‘ " : skaitu molekulā: .. ’ ■.. ’ !
8

V ļ;.j ,ļV 1
=8 atomi ūdeņraža

c) Skābekļa daudzums molekulā vielas ir šāds: 
, 100 sv. d. vielas satur 36,4 sv, d. skābekļa

,, ,, », % ' h m

t , /• ■ \ * ' 1 A
»' « , 1 i|J

v  88

I , + ;: / “ ' ■

88 • 36,4
x = ---------- =32 sv. d. skābekļai , ,/ .... ’ . ; r\,

ī'f&i

&  m

100
Dalot to ar atommasu, atrod atomu skaitu molekulā:

32
16

=  2 skābekļa, atomi 1
vļ";.

Tātad organiskas vielas molekulformulā ir šāda: 

C4H80 2 \  ,

2. Karsējot stikla caurulē 0,1538 g organiskās vielas kopā ar CuO, 
izdalās 0,3651 g C02 un 0,1878 g H20 . Kādā ir šī savienojuma for-' ,' 
mula, ja tā molekulmasa ir 74? , 1

Atrisinājums, a) Vispirms nosaka, cik gramu oglekļa satur dotais 
paraugs. 1 v... .̂ ■■ ■ V ivjjvj ,,V
M = 1 2 + 2 -1 6 = 4 4OOļ
■rt 44 g .C 0 2 satur 12 g C 

0,3651 ,, ,, ,, -r ,, ,,
0,3651 • 12: ■■■': +  ■■■ x— —— —-----=0,09957 g C

44

Tas norāda, ka 0,1538 g analizējamās vielas satur 0,09957 g C. 
Pēc tā var aprēķināt, cik procentu oglekļa satur dotā viela:
0,1538 g vielas satur 0,09957 g C 

100 „ „ „ x „ „
100 • 0,09957

x = --------- — =64,7% C
0,1538.

b) Tāpat aprēķina ari ūdeņraža saturu:
M = 2 + 1 6 = 1 8

18 g H20  satur 2 g H 

0,1878 „ „ ' „ * „ „
0,1878-2

* =  ^-----=0,0209 g H
18

16
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Ūdeņraža procentuālais saturs organiskajā vielā:
0,1538 g vielas satur 0,0209 g H 

100 ,, ,, „ x ,, ,,
100 0,0209

* = ---------------- =13,6% H
0,1538

c) Tālāk pārliecinās, vai organiskā viela nesatur skābekli, Tā ka 11 
C un H kopējais saturs mazāks par 100%, tad starpība ir skābekļa

■ saturs: . . .  o '  ī
100- (64,7+ 13,6) =21,7% 0

d) Vielas molekulformulu var aprēķināt vai nu pēc pirmā, vai ari $
otrā paņēmiena.

1) Pēc pirmā paņēmiena vispirms aprēķina vielas vienkāršāko for
mulu:

64,7 5,39
C = — ^ = 5 ,3 9  -1— « 4

12 1,36
13.6

H = ---------- 13,60.. 1
21.7

0 =  -*—— =  1,36 
' 16

13,60
1.36

1.36

10 ;■■ •

1,36
= 1

Vielas vienkāršākā formula ir C4H10O.
Vienkāršākajai formulai atbilstošā molekulmasa

. M ' =4* 1 2 + 1 0 + 1 6 -7 4  v • ■;ī,;
C.H|0°

Tā kā tā ir vienāda ar uzdevuma nosacījumos doto savienojuma . 
molekulmasu, tad arī molekulformula ir tāda pati kā vienkāršākā 
formula C4H10O 1 ■

2). Pēc otrā paņēmiena aprēķina katra elementa daudzumu vienā 
molekulā un, dalot to ar attiecīgā elementa atommasu, konstatē katra 
elementa atomu skaitu.

a) Cik daudz oglekļa satur analizējamā viela:
100 sv. d. vielas satur 64,7 sv. d. C 
74 „ ,, „ ,, x „ „ ,,

: -̂-'64,7+ ' ;
* = — . = 47 ,88»48  sv. d. C

!r

100
48vai = 4  atomi oglekļa

b) Cik daudz ūdeņraža satur viela?
100 sv. d. vielas satur 13,6 sv. d. H
74 „ „ * „ ■ „ „

74-13,6 „
x = ------------- =10 sv. d. H

100
vai 10 atomi ūdeņraža

2 — Organiskā ķimija 17



c) Cik daudz skābekļa satur viela? 

100 sv. d. vielas satur 22,1 sv. d. 0  
74 „ „ „ x „ „ „

74 • 22,1
x = ------------- =16,35 « 1 6  sv. d. O

100
vai 1 atoms skābekļa

Tātad vielas molekulformula ir C4H10O.
3. Organiskā viela satur 92,3% oglekļa un 7,7% ūdeņraža. Tās- 

relatīvais blīvums , attiecībā pret. gaisu ir 0,9. Kāda ir šīs vielas mole
kulformula? (C2H2)

4. Gāzveida viela satur 81,8% C un 18,2% H. Tās relatīvais blī
vums attiecībā pret ūdeņradi ir 22. Kāda ir šīs vielas molekulformula? 
(C3H8)

5. Ogļūdeņradis satur 14,3% H un 85,7% C. Tā relatīvais blīvuma 
attiecībā pret gaisu ir 1,93. Kāda ir šī ogļūdeņraža molekulformula? 
(C4H8)

6. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka tā satur 52,1% C un 
13,1% H. Tās molekulmasa ir 46. Kāda ir šīs vielas molekulformula? 
(C2H60 )

7. Šķidrums satur 92,3% C un 7,7% H. Tā tvaiku relatīvais blī
vums attiecībā pret ūdeņradi ir 39. Kāda ir šīs vielas molekulformula? 
(C6H6)

8. Organiskā viela satur 30,7% C, 3,82% H un 45,23% Cl. Tās 
relatīvais blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 39,25. Kāda ir šīs vielas 
molekulformula? (C2H3CIO)

9. Trim organiskajām vielām ir vienāds procentuālais sastāvs: 
C — 85,71% un H — 14,29%. Vienas vielas relatīvais blīvums attie
cībā pret ūdeņradi ir 14, otras — 21, bet trešās vielas — 42. Kādas 
ir šo savienojumu molekulformulas? (C2H4; C3H6; C6H12)

10. Analizējot organisko vielu, atrasts, ka tā satur 62,07% C un 
10,34% H. Tās tvaiku relatīvais blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 29. 
Kāda ir šīs vielas molekulformula? (C3H6O)

11. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka. tā satur 39,79% C 
un 6,82% H. Tās molekulmasa ir 60. Kāda ir šīs vielas molckulfor- 
mula? (C2H4O2)

12. Kāda ir gāzveida vielas molekulformula, ja šī viela satur 
92,3% C un 7,7% H? Sīs vielas viena litra masa 1,16 g (normālos ap
stākļos). (C2H2)

13. Sadedzinot kppā ar CuO 5 mg vielās, izdalās 16,92 mg C 02 
un 3,46 mg H20 . Pētāmās vielas molekulmasa ir 78. Kāda ir šīs vielas 
molekulformula? (CbHs)

14. Sadedzinot 3,0 g vielas, rodas 6,6 g C 02 un 3,6 g H20 . Sīs 
1 vielas relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu ir 2,07. Kāda ir šīs vielas

molekulformula? (CsHjO)



ORGANISKO SAVIENOJUMU UZBOVE

Pirmās organisko savienojumu uzbuves teorijas

Kaut gan 19. gs. sākumā jau bija pazīstamas joti daudzas un 
dažādas organiskās vielas, tomēr organiskā ķīmija nevarēja 
strauji attīstīties, jo daudzām parādībām trūka teorētiska izskaid
rojuma. Sakarā ar to radās nepieciešamība izstrādāt teoriju, kas 
izskaidrotu organisko savienojumu uzbūvi.

Pirmā teorija par ķīmisko saišu dabu savienojumos bija Ber- 
celiusa elektroķīmiskā teorija (1819. g.). Ķīmisko savienojumu 
rašanos tā izskaidroja ar pretēji lādētu daļiņu pievilkšanos. Savā 
laikā šī teorija bija progresīva un it sevišķi veicināja neorganis
kās ķīmijas attīstību. Organiskajā ķīmijā daudzas reakcijas ar šo 
teoriju nevarēja izskaidrot, tāpēc radās jauna teorija — t. s. radi
kāļu teorija.

Pēc šīs teorijas uzskatīja, ka organiskie savienojumi šastav 
no atomu grupām — radikāļiem (piemēram, CH3*, C2H5- u. c.), 
tāpat kā neorganiskie savienojumi sastāv no atomiem. Šī teorija 
stipri veicināja organiskās ķīmijas attīstību, tomēr ari tai bija 
daudz principiālu trūkumu. Tā, piemēram, šī teorija necentās 
izskaidrot pašu radikāļu uzbūvi, uzskatīja, ka radikāļi ir. tikpat 
nemainīgi kā atomi, nemēģināja izpētīt to molekulas daļu, kas 
ķīmiskajās reakcijās izmainās. Vēlāk izrādījās, ka, lai gan dau
dzās reakcijās radikāļi var bez izmaiņām pāriet_ no viena savie- 
nojuma otrā, tos tomēr nevar uzskatīt par pilnīgi nemainīgiem. 
Tā, piemēram, ūdeņraža atomus radikālī var aizstāt ar halogēna 
atomiem.

Pēc ilgākiem pētījumiem zinātnieki secināja, ka organisko vielu 
reakcijām ir zināma līdzība ar dažu vienkāršāko neorganisko 
vielu reakcijām, tāpēc organiskās vielas var uzskatīt par neorga
nisko vielu atvasinājumiem. Tā radās tā sauktā tipu teorija 
(1852. g.).

Pēc tipu teorijas organiskie savienojumi pieder pie viena no 
četriem tipiem — H2, H20, NH3 un HC1 un rodas, aizvietojot šajos 
tipos ūdeņraža atomus ar radikāļiem.

Tipu teorijas piekritēji absolūti neinteresējās par radikāļu uz
būvi un līdz ar to arī savienojumu molekulu uzbūvi uzskatīja par 
neizskaidrojamu. Ķīmijai attīstoties, zinātnieki atklāja ari tādas 
komplicētas organiskas vielas, kuras varēja pieskaitīt nevis vie
nam, bet vairākiem tipiem. Kaut gan tipu teorija nespeja pilnīgi 
izskaidrot organisko savienojumu uzbūvi, tomēr ari tā veicināja 
organiskās ķīmijas attīstību. Tā radīja jēdzienus par homologu 
rindām, vērtību, ķīmiskajām funkcijām un atklāja ceļu uz uzbūves 
teoriju.

Tipu teorijas piekritējs vācu ķīmiķis Ķekulē 1858. gadā kon
statēja oglekļa atoma četrvērtību un četriem jau esošajiem tipiem



A. Butļerovā organisko savienojumu uzbuives teorija

pievienoja piekto — CH4. Tajā pašā gadā angļu ķīmiķis Kūpers 
atzīmēja oglekļa atomu spēju saistīties citam ar citu, veidojot og
lekļa atomu virknes. Tomēr īstas teorijas par organisko savie
nojumu uzbūvi vēl.arvien nebija. Tādu izstrādāja krievu ķīmiķis 
A. Butļerovs. v
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Izmantojot līdz tam laikam gūtos organiskās ķīmijas sasnie
gumus un pareizās atziņas, krievu ķīmiķis Aleksandrs Butļerovs, 
izstrādāja jaunu organisko savienojumu ķīmiskās uzbūves teoriju, 
kuras pamatidejas viņš izteica referātā' 1861. gadā; bet pēc tam 
publicēja savā organiskās ķīmijas mācību grāmatā (1864.—
1866. g .). ■ . ' v‘- ;>

A. Butļerovs neatzina tipu teorijas kļūdainos uzskatus, ka 
ķīmiski nav iespējams noteikt vielas molekulas uzbūvi. Viņš pa
rādīja, ka vielas molekulas uzbūvi var noteikt, pētot tās īpašības, 
un otrādi — zinot vielas uzbūvi, var paredzēt tās īpašības. Parei
zās atziņas par oglekļa četrvērtību un tā atomu spēju veidot 
virknes A. Butļerovs paturēja savā uzbūves teorijā.
' A. Butļerovā uzbūves teorijas pamatidejas īsumā var formulēt 
šādi.' '-'y.' ' / ■ ■ } , vV

1. Katras vielas molekulai ir stingri noteikta uzbūve, tāpēc 
katrai vielai atbilst tikai viena noteikta formula.

2. Visi atomi, kas veido organiskās vielas molekulu, saistīti 
savā starpā noteiktā kārtībā saskaņā ar to vērtību.

Reālo molekulas uzbūvi var attēlot ar struktūrformulu, kurā 
ķīmisko saiti starp atomiem attēlo ar svītriņu:

H H
I I

H—c —c -
I I

H H

-H H-

H H
I I

-G =  G—H H—C = C —H

3. Vielu īpašības ir atkarīgās ne tikai no tā, kādu elementu 
atomi un kādā daudzumā ietilpst to molekulās, bet arī no tā, kā 
šie atomi ietekmē cits citu. Visvairāk ietekmē viens otru tieši saisr 
tītie atomi, bet eksistē iedarbība arī starp tālākajiem atomiem.

Sī A. Butļerovā, doma par atomu savstarpējo ietekmi bija pret
statā pārējo tā laika zinātnieku metafiziskajiem uzskatiem, ka 
katram atomam vai atomu grupai ir stingri noteiktas īpašības, 
kas nav atkarīgas no to saistības ar citiem atomiem.

A. Butļerovā ideju par atomu savstarpējo ietekmi tālāk at
tīstīja viņa skolnieks V. Markovņikovs.

Butļerovā organisko savienojumu uzbūves teorija deva iespēju 
zinātniski apkopot organiskās ķīmijas faktu materiālu, izskaidroja 
tās svarīgākās likumsakarības un radīja pamatu pašreizējai orga-

20



niskajai ķīmijai. Sl teorija palīdzēja izskaidrot daudzus jautāju
mus, piemēram, izomērijas parādību, kas tika atklāta pagājušā 
gadsimta pirmajā ceturksnī, bet gandrīz četrus gadu desmitus 
nevarēja' rast teorētisku izskaidrojumu. Tā kā pēc Butļerova orga
nisko savienojumu uzbūves teorijas vielas īpašības nosaka ne 
tikai tajā ietilpstošo atomu skaits un daba, bet arī sakārtojums, 
kļuva skaidrs, ka var eksistēt vielas ar vienādu, sastāvu un mole- 
kulmasu, bet ar pilnīgi dažādu uzbūvi. Tas norāda, ka vienai un 
tai pašai summārajai formulai var atbilst tik daudz vielu, cik 
slruktūrformulu var uzrakstīt, izmantojot doto atomu daudzumu 
un ņemot vērā vērtību likumu (tikai visas šīs vielas vēl nav 
iegūtas). >  '■ . 1

Vielas ar vienādu molekulu sastavu, bet dažadu ķīmisko uz
būvi un īpašībām sauc par izomēriem, bet pašu parādību par izo- 
mēriju~ ' . " b/i

Tā, piemēram, formulai C2HeO atbilst šādas vielas: 
CH3— CH2OH un CH3—O—CH3. Abas šīs vielas eksistē īstenībā. 
Etilspirts CH3— CH2OH ir bezkrāsains šķidrums, bet dimetilēteris 
CH3— O—CH3 — gāze. Etilspirts un dimetilēteris ir izomēri.

Butļerovs pirmais izskaidroja arī dinamiskās izomērijas (tauto- 
mērijas) parādību, t. i., izomēru spēju noteiktos apstākļos pāriet 
citam citā. Viņš nekad nesaistīja ķīmiskās uzbūves teorijas pamat
principus ar formulu rakstības paņēmieniem, bet daudzkārt savos 
darbos pasvītroja, ka, uzkrājoties faktu materiāliem, uzbūves teo
rijā a t t ī s t ī s i e s . t ā l ā k . . . ‘ • .

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados radās mācība par 
molekulu telpisko uzbūvi — stereoķīmija, kas apstiprināja Butļe
rova domu, ka nākotnē noteiks ne tikai kārtību, kādā atomi sais
tīti molekulā, bet arī to izvietojumu telpā.

Nākamais solis uzbūves teorijas attīstībā bija ķīmisko saišu 
elektronu teorijas izmantošana organiskajā ķīmijā.

Ķīmiskās saites elektronu teorija

20. gs. divdesmitajos un trīsdesmitajos gados radās tā sauktā 
ķīmiskās saites elektronu teorija, kas sekmēja organiskās ķīmijas 
parādību izskaidrošanu.

Pēc šīs teorijas atomu tieksmi saistīties citam ar citu nosaka 
to ārējā enerģētiskā līmeņa elektronu konfigurācijas nestabilitāte. 
Ķīmiski saistoties, atomi tiecas izveidot ārējā enerģētiskajā līmenī 
stabilu elektronu konfigurāciju, kāda ir inerto gāzu atomiem (divi 
elektroni kā hēlijam vai astoņi elektroni ka pārējām inertajām 
gāzēm).

Inerto gāzu elektronu konfigurāciju var iegūt divējādi.
1. Atdodot vai pievienojot elektronus — rodas tā sauktā elek- 

! trovalentā jeb jonu saite. Ja, piemēram, nātrija atoms, kam ārējā 
enerģētiskajā līmenī ir tikai viens elektrons, to atdod hlora
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atomam, kuram ārēja enerģētiskajā līmenī ir septiņi elektroni, tad 
izveidojas pozitīvs nātrija jons un negatīvs hlorīda jons:

Na +  -CI:-*[N a]++[:C l:J-

• •

2. Apvienojot elektronus pāros pa vienam no katra atoma, ro
das t. s. kovalentā saite. Tā, piemēram, oglekļa atoms, kam ārējā 
enerģētiskajā līmeni ir četri elektroni, veido ar četriem ūdeņraža 
atomiem četrus elektronu pārus, kas pieder kā oglekļa, tā ari 
ūdeņraža atomiem. 'Līdz ar to oglekļa atoms iegūst stabilu astoņ- 
elektronu konfigurāciju, bet katrs ūdeņraža atoms — divelektronu 
konfigurāciju: ' •

4H • -f • C~- H : Č : H 
H

Kovalento saiti, kuru veido kopīgs elektronu pāris, apzīmē ar 
diviem punktiņiem vai struktūrformulās — ar svītriņām:

Y
H

H : C : H jeb

H
1

H—C—H
; # . 1

i-i ' >' ‘
H H

H
metāns

H
• • ' • • 1

H : C-: C1 jeb H ^ C —C1 1
H

I
H

metilhlorīds
Arī oglekļa atomi savā starpā saistīti ar kovalento saiti, t. i., 

ar elektronu pāri:
H H H H

I I
H : C : C : H  jeb H—C—C—H

•• "  I I
H H H H

etāns ,
Divkāršo saiti veido divi elektronu pāri:

C :: C : H jeb H—C =C —H
• • • i
H H

etilēns
1 1

H H

C ::0 jeb H—c = o  1
H -

1
H

skudrskabes aldehīds
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Trīskāršo saiti veido tris elektronu pāri:
H : C j j C : H jeb H—C =  C—H

acetilēns
H H

H:C:C*:: N jeb H—C—C = N

H H
acetonitrils

Vēl pilnīgāk organisko savienojumu uzbūvi izskaidro kvantu 
mehānika — fizikāli matemātiska atomu teorija, kas radās 20. gs. 
trīsdesmitajos četrdesmitajos gados.

Kvantu mehānikas priekšstati par organisko
savienojumu uzbūvi

Pēc kvantu mehānikas priekšstatiem, elektronam vienlaikus 
piemīt kā daļiņas, tā arī viļņa īpašības. Elektrons nepārvietojas 
pa noteiktu trajektoriju, bet tā kustība ap kodolu atgādina vi(ņa 
izplatīšanos, tāpēc savā kustībā elektrons izveido it kā negatīvi 
lādētu mākoni, kas aptver atoma kodolu. Vislielākais elektrona 
mākoņa blīvums ir tajās vietās, kur elektronam iespējams atras
ties visbiežāk, bet mazāka blīvums ir tur, kur elektrons atrodas 
retāk.

Telpu ap kodolu, kurā ir maksimāls elektrona mākoņa blīvums, 
sauc par orbitāli.

Atkarībā no elektronu enerģijas un saistības spēka ar kodolu, 
kā arī no to ieņemto orbitālu formas elektroni pieder noteiktam 
enerģētiskajam līmenim un apakšlīmenim. Pirmajā līmenī ir tikai 
viens apakšlīmenis — s, otrajā divi — s un p, trešajā trīs — s, p  
un d, ceturtajā četri — s, p, d un f.'

Katra apakšlīmeņa elektroni ieņem citādas formas orbitāles: 
s elektroni — sfēriskas (lodveida), p elektroni — hanteles 
(telpiska astoņnieka) veida, d elektroni — zieda ar četrām zied
lapiņām v£i sarežģītākas formas un f elektroni — vēl sarežģītā
kas formas (1. a tt.).

Viena apakšlīmeņa elektronu orbitāles var būt dažādi izvie
totas telpā (attiecībā pret koordinātu asīm). Tā, piemēram, p 
apakšlīmeņa elektronu orbitāles izvietotas perpendikulāri (90° 
leņķī) viena pret otru (2. att.).

Tā kā telpā iespējami tikai trīs savstarpēji perpendikulāri 
stāvokļi, tad ir tikai trīs p orbitāles. Orbitāles, kuras ieņem d 
elektroni, var būt orientētas telpā piecos dažādos stāvokļos, tāpēc 
ir piecas d orbitāles, bet f elektronu orbitāles ieņem septiņus da
žādus stāvokļus, tāpēc ir septiņas f orbitāles.
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J. att. s, p un d apakšlīmeņu elek- . 2. att. p apakšlimeņa
troņu orbitaļu forma. i ,  /  ' elektronu orbitālu iespēja-

; . " mie virzieni telpā. •

Katrā orbitālā var būt ne vairāk par diviem elektroniem ar 
pretējiem spiniem (elektroni griežas ap savu asi viens otrām pre
tējā virzienā). Šādus elektronus sauc par sapārotiem elektroniem 
jeb elektronu pāri.

Attēlojot atoma uzbūvi shematiski, orbitāles apzīmē ar aplī
šiem О vai kvadrātiņiem □ , bet elektronus ar bultiņām. Sapāro
tos elektronus apzīmē ar pretēji vērstām bultiņām.

Н ф  Н е ф  c  ® Ф Ф О
Ф

Formulās, kuras attēlo elektronu izvietojumu līmeņos un apakš- 
līmeņos, t. i., elektronu konfigurācijas formulās, enerģētiskos 
līmeņus apzīmē ar skaitļiem pirms attiecīgā apakšlimeņa apzīmē
juma, bet elektronu skaitu apakšlīmenī ar skaitli, pie apakšlīmeni 
apzīmējoša burta augšā pa labi. Tā, piemēram, oglekļa atoma 
elektronu konfigurācijasTormula ir

С 1 s2 2s2 2p2 ' ’ >
Ķīmiskās saites veidošanā parasti piedalās tikai ārējā ener

ģētiskā līmeņa elektroni. Ķīmisko saiti var veidot tikai nesapāroti 
elektroni, tāpēc, ja ārējā enerģētiskā līmeņa elektroni ir sapāroti, 
viens no katra pāra elektroniem cenšas pāriet uz brīvajām tā paša 
■enerģētiskā līmeņa orbitālām. Šādus atomus sauc par ierosinātiem 
atomiem.

Orbitālu hibridizācija. Organisko savienojumu uzbūves pamatā 
ir IV grupas elements ogleklis, kuram ir tieksme veidot kovalen- 
lās saites. Oglekļa atomam' pamatstāvoklī (neierosinātā stāvoklī)
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ir divi nesapāroti elektroni, tāpēc varētu domāt, ka tas veido divas 
kovalēntās saites. Kā zināms, organiskajos savienojumos ogleklis 
parasti ir četrvērtīgs. Kvantu mehānika to izskaidro ar oglekļa 
atoma pāreju ierosinātā stāvokli. Tā kā otrajā līmenī ir brīva viena 
p orbitāle, viens no 2s elektroniem pāriet uz šo brīvo orbitāli un 
izveidojas četri nesapāroti elektroni:

Elektronu pārejai no 2s orbitāles uz 2p orbitāli jāpatērē ievē
rojams enerģijas daudzums (161,5 kcāl/mol). Tomēr enerģija, kas 
izdalās, veidojoties četrvērtīgā oglekļa divām jaunām saitēm, ievē
rojami pārsniedz šo enerģijas daudzumu, tāpēc arī, ogleklis savie
nojumos parasti ir četrvērtīgs.

Oglekļa atoms ierosinātā stāvoklī var veidot četras kovalēntās 
saites ar četriem citiem atomiem, piemēram, ar četriem ūdeņraža 
atomiem, veidojot metāna CH4 molekulu. Sājā gadījumā saišu 
veidošanā piedalās oglekļa atoma trīs p apakšlīmeņa elektroni, 
kuri ieņem koordinātu asu virzienā (90° leņķī) izvietotās hanteles 
veida orbitāles, un viens s apakšlīmeņa elektrons, kurš ieņem lod
veida orbitāli bez noteikta virziena telpā, tāpēc trim saitēm vaja
dzētu būt vienādām un savstarpēji perpendikulārām, bet ceturta
jai — ar nedaudz mazāku enerģiju un bez noteikta virziena telpā. 
Eksperimentāli pierādīts, ka visas četras metāna kovalentas saites 
ir vienādas un simetriski izvietotas telpā. So parādību var izskaid
rot ar Lainusa Polinga 1931. gadā izvirzīto hibridizācijas teoriju.

Pēc šīs teorijas starp s un p orbitālām rodas savstarpēja iedar
bība, kuras rezultātā izveidojas vienādas hibridizētās orbitāles. 
Hibridizētajās orbitālās elektronu blīvums sadalīts nevienmērīgi 

-’attiecībā pret kodolu, tāpēc tām viena puse ir lielāka, bet otra 
mazāka. ■ ;

Oglekļa atomam iespējami trīs orbitāļu hibridizācijas gadījumi: 
sp3, sp'z un sp hibridizācija.

Orbitāļu sp3 hibridizācija ir tādā gadījumā, kad oglekļa atoms 
saistīts ar četriem atomiem. Sājā hibridizācijas gadījumā no vie
nas s un trim p orbitālām izveidojas četras vienādas hibridizētās 
orbitāles, kurām katrai ir lU s orbitāles un 3/4 p orbitāles (3. att.).

Visas četras hibridizētās orbitāles izvietotas simetriski telpā 
un vērstas pret četrām regulāra tetraedra virsotnēm, veidojot leņķi 
starp orbitālām 109°28' (4. att.).
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,s +  3p —«- U sp^

S un p elektronu orbltāļu hibridizācija.

Orbitā\u sp2 hibridizācija rodas tādā 
gadījumā, kad oglekļa atoms saistīts nevis 
ar četriem, bet ar trim atomiem:

A A1
N  /

C =  C
/  \

B B1
Sājā gadījumā hibridizācijā piedalās 

tikai trīs oglekļa atoma elektronu orbitā- 
les — viena s un divas p orbitāles, veido
jot trīs vienādas hibridizētās orbitāles, kas 
izvietotas 120° leņķī un atrodas vienā 
plaknē. Katra šāda orbitāle sastāv no Vs s 

orbitāles un 2/s p orbitāles. Oglekļa atoma trešā p orbitāle paliek 
neizmainījusies un atrodas perpendikulāri hibridizēto orbitāļu plak
nei (5. a tt.).

Orbitāļu sp hibridizācija ir tādā gadījumā, kad oglekļa atoms 
•saistīts tikai ar diviem atomiem. Sājā gadījumā no vienas s un 
vienas p orbitāles veidojas divas vienādas hibridizētās sp orbitā
les, kurām katrai ir V2 s un ‘/2 P orbitāles. Sīs orbitāles izvietotas 
vienā līnijā un veido 180° leņķi. Katram oglekļa atomam paliek

5. att. Orbitālu izvietojums sp2 
hibridizācijas gadījumā.

6. ait. Orbitāļu- izvietojums 
sp hibridizācijas gadījumā.
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divas p orbitāles, kas izvietotas perpendikulāri pret hibridizēto 
orbitāļu līniju un viena pret otru (6. a tt.).

0 un n saites. Kovalentās saites veidošanos var iedomāties 
šādi. Kad viens otram tuvojas divi atomi, to kodoli sāk pievilkt 
viens otra elektronus un abu atomu elektronu orbitāles daļēji pār
klāj viena otru, jo pilnīgi saplūst tās nevar pozitīvi lādēto kodolu 
atgrūšanās dēļ. No divām elektronu orbitālām, kuras katra pie
derēja savam atomam, izveidojas viena kopīga divelektronu orbi- 
tāle — t. s. molekulārā orbitāle, kas aptver abu atomu kodolus.. 
Sīs orbitāles maksimālais elektronu blīvums ir telpā starp abu 
atomu kodoliem — orbitāļu pārklāšanās vietā.

Jo vairāk pārklājas elektronu orbitāles, jo stiprāka ir ķīmiskā 
saite starp to veidojošiem atomiem,

Orbitāles var pārklāties divējādi: to centrus savienojošo asu. 
virzienā vai arī tam perpendikulārā virzienā (sāniski), tāpēc iz
šķir divus kovalento saišu tipus — or (sigma) saiti un n fpī) saiti.

<j saite rodas, elektronu orbitālām pārklājoties to centrus savie
nojošo asu (simetrijas asu) virzienā. So saiti var veidot kā 
nehibridizētās, tā arī hibridizētās orbitāles. Ja pārklājas divas S' 
orbitāles, veidojas cr saite s-s (7. att. a). Pārklājoties s orbitālei ar 
p orbitāli, veidojas 0 saite s-p (7. att. b). Divas p orbitāles veido' 
0 saiti p-p (7. att. c).

Hibridizētās orbitāles saiti veido tajā virzienā, kurā atrodas 
lielākā orbitāles daļa. Tās var pārklāties kā ar s orbitālām, veido
jot a saiti s-sp3 (7. att. d), tā arī savā starpā — 0 saite sp3-sp3’ 
(7. att. e). Tā kā nesimetriskajām hibridizētajām orbitālām viena 
puse ir daudz lielāka par otru, tās pārklājas vairāk nekā nehibri
dizētās s vai p orbitāles un izveido stiprākas ķīmiskās saites par 
nehibridizēto s vai p orbitāļu veidotajām.

Zinot oglekļa atoma hibridizācijas stāvokli, var noteikt 'a r ī ' 
leņķi starp saišu virzieniem (jo 0 saites veidojas orbitāļu simetri
jas asu virzienā). Tā, piemēram, oglekļa atomam sp3 hibridizācijas,

d e;
7. att. Kovalentās a saites veidošanās: 
o -r~ (T saite s-s; b — <y saite s-p; c — a saite p-p; 
d — o saite s-sp3; e — o saite sp3-spa; z-z — ass, kas 
savieno atomu kodolus.
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Kā jau Butļerovs organisko savienojumu uzbūves teorijā no.- 
rādīja, ļoti liela nozīme ir tieši savā starpā saistīto atomu ietek
mei vienam uz otru. Tā, piemēram, ja ūdeņraža atoms saistīts ar 
oglekļa atomu (C;—H saite), to tikai ar ļoti lielām grūtībām var 
atraut protona veidā un aizvietot ar sārmu metālu atomiem. Ūdeņ
raža atomu, kas saistīts ar skābekļa atomu (O— H saite), jau

So modeli sauc par modeli a r , t saitēm vai «banānveicla» saitēm.

Sakarība starp organisko savienojumu uzbūvi un to īpašībām

stāvoklī leņķis starp saišu virzieniem ir 
109°28', sp2 hibridizācijas stāvoklī 120°, bet 
sp hibridizācijas stāvoklī 180°.

n saite veidojas, pārklājoties divām bla
kus atomu nehibridizētajām p orbitālām, pie 
tam pārklāšanās notiek perpendikulāri abus 
atomus savienojošās a saites līnijai {8. a tt.). 
(Nosaukums n (pīj saite radies no tā, ka Šo 
saiti veido p elektroni.)

Kaut gan, veidojoties jx saitei, orbitāles pārklājas divās vietās 
(virs o saites ass un zem tās), tomēr izveidojas tikai viena saite. 
n saites elektroni atrodas tālāk no kodola, tāpēc arī vājāk ar to 
saistīti un līdz ar to daudz kustīgāki.

Orbitālām pārklājoties, izdalās enerģija, pie. tam, jo vairāk tās 
pārklājas, jo vairāk enerģijas izdalās. Tā kā jī saitē orbitāles pār
klājas mazāk, tad arī, tai veidojoties, izdalās mazāk enerģijas,, 
nekā rodoties cr saitei. Tāda saite ir enerģētiski mazāk izdevīga, 
tāpēc jt saites veidojas tikai tādā gadījumā, kad orbitāju telpiskās 
orientācijas dēļ o saišu rašanās nav iespējama. Tāds stāvoklis ir 
oglekļa atomam sp2 un sp hibridizācijas stāvoklī, kur nehibridizē- 
tās p orbitāles ir izvietotas perpendikulāri hibridizēto orbitāļu 
līnijai, tāpēc var pārklāties tikai sāniski.

Vienkāršās saites, t. i„ tādas, kuru veidošanā piedalās tikai 
divi elektroni, vienmēr ir o saites.

Priekšstati par hibridizāciju, kā arī par a un jt saitēm labi iz
skaidro pašreiz zināmos faktus, bet eksperimentāli tie nav pierādīti. 
Lainus Polings divkāršās saites attēlošanai iesaka citu modeli, kas, 
pēc viņa domām, labāk atbilst eksperimentālajiem datiem. Pēc Polinga 
mode|a oglek|a atomus savieno divas vienādas saites nevis pa taisni, 
bet , pa divām 'izliektām līnijām (līdzīgi spēka līnijām magnētiskajā



daudz vieglāk aizvietot ar sārmu metālu atomu, bet, ja ūdeņraža 
atoms saistīts ar kādu halogēna atomu, piemēram, fluora atomu 
(F—H saite), to var viegli aizvietot ar metāla atomu pat reakcija 
ar sārmu. Ūdeņraža atoma dažādās ķīmiskās dabas iemesls ir 
dažādā saišu C—H, O—H un F—H polaritāte un polarizācija.

Kovalento saišu polaritāte un polarizācija. Kovalentā saite at
karībā no to veidojošo atomu dabas var būt nepolāra vai polāra.. 
Ja kovalento saiti«veido divi vienādi atomi (Cl—Cl) vai arī atomi 
ar maz atšķirīgām elektronegativitātēm (C—H), kopīgais elek
tronu mākonis'vienādi aptver abu atomu kodolus, jeb, kā mēdz 
teikt, kopīgais elektroņu' pāris vienādi pieder abiem saiti veidojo
šiem atomiem. Šādu saiti sauc par, nepolāro kovalento saiti:

C l: Cl

. H.

H : C : H

v
Gadījumos, kad kovalento saiti veido atomi ar dažādām elek

tronegativitātēm, elektronegatīvākais atoms stiprāk pievelk elek
tronus, tāpēc elektronu blīvums jeb kopīgais elektronu pāris 
nobīdās uz elektronegatīvākā atoma pusi. Šādas nobīdes rezultātā 
pie elektronegatīvākā atoma rodas nepilns negatīvs lādiņš, bet. pie 
otra atoma tikpat liels pozitīvs lādiņš, kurus apzīmē ar 6+  un 6—. 
Saiti starp šādiem atomiem sauc par polāro kovalento saiti.
■ .Tā, piemēram, apskatot metilhlorīda CH3—Cl molekulu, re- 

• dzam, ka elektronu pāris, kas veido saiti starp oglekļa un hlora 
atomiem, nobīdīts uz elektronegatīvākā hlora atoma pusi, tāpēc 
pie hlora rodas zināms negatīvs lādiņš, bet pie oglekļa pozitīvs 
lādiņš. Elektronu nobīdi var parādīt arī ar bultiņu uz elektronega- 
līvākā atoma pusi; \ v.) 1 ' ' \ . 1

H— Cl4-  jeb H-

H
I

-c-
1

H

-Cl

Jo vairāk atšķiras saiti veidojošo atomu elektronegativitāte, jo 
lielāki ir nepilnie lādiņi 6+  un 6— un līdz ar to vairāk izteikts 
saites polārais raksturs.

Elementu elektronegativitāte periodos pieaug no kreisās uz 
labo pusi, bet A grupās no apakšas uz augšu.

Jo polārāka ir saite starp atomiem, jo vieglāk tā pārtrūkst, 
tāpēc šādi savienojumi ir ķīmiski aktīvāki.

Elektronu blīvuma sadalījums molekulas saišu virzienā mainās 
jonu vai stipri polāru molekulu radītā elektriskā lauka ietekmē. 
Šādu elektronu blīvuma nobīdi, kuru izraisa jonu vai polāru mole
kulu radītais elektriskais lauks, sauc par saišu polarizāciju.
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W Ē
1, tabula ■ '

Elektronegativitāte pēc Polinga

Elements Elektro-
neg. Elements Elektro*

neg. Elements Elektro-
neg. Elements Elektro-

neg.

H 2,1
c 2,5 Si 1,8
N 3,0 p 2,1 As 2,0
0 3,5 s 2,5 Se 2,4 j ■ v 7;*
F 4,0 C1 3,0 Br . 2,8 I 2,5

< • ••''' '["!• '.J
Polarizācija atkarīga no elektronu kustīguma. Elektronu kustīgums 
savukārt atkarīgs no to attāluma no kodola. Jo tālāk no kodola ;
atrodas elektroni, kas veido saiti, jo stiprāk tāda saite polarizējas. |
Bez tam viena un tā paša līmeņa p elektroni kustīgāki par s 
elektroniem, tāpēc n saite polarizējas vieglāk nekā o saite. Tā, •]
piemēram, iedarbojoties ar kādu pozitīvu jonu saturošu reaģentu J
uz nesimetrisko propilēna CH3— CH = CH2 molekulu, tā CH3—  j
grupa sāk atgrūst no sevis elektronus un divkāršās saites n elek- i
troni nobīdās pie viena no oglekļa atomiem. Līdz ar to molekula 
kļūst polāra, t. i., polarizējas: J

H H
i ~  V' ' • 1 «+ *- ,, '. ■ ,

H - C  —  G = C - H  — H - C — C = c -  H 
♦ 1 1  1 I I
H H H H H H

Ar jt saites polarizāciju arī izskaidrojama lielā aktivitāte,’ kas 
piemīt savienojumiem ar divkāršo un trīskāršo saiti. *

Pētījumi rāda, ka molekulu reakcijas spēja attiecībā pret polā
riem reaģentiem vairāk atkarīga no saišu polarizācijas nekā no 
polaritātes. Tā, ■ piemēram, alkiljodīdu lielā aktivitāte izskaidro
jama ar saites C—I sevišķi lielo polarizāciju. (Joda atomam ir 
liels rādiuss, tāpēc tā vērtības elektroni atrodas tālu no kodola.)

Indukcijas efekts. Vienas saites polaritāte un polarizācija 
ietekmē-arī pārējo saišu stāvokli molekulā, t. i., rada arī tajās 
zināmu polaritāti. Tādu parādību sauc par indukcijas efektu.

Indukcijas efekts ir pakāpeniska elektronu blīvuma nobīde, kas 
molekulā izplatās pa a saitēm, jeb funkcionālo grupu savstarpējās 
iedarbības izplatīšanās pa 0 saitēm.

Indukcijas efekts izpaužas ne tikai uz blakus atomiem, bet arī 
uz tālākajiem atomiem (Butļerova paredzējums par atomu sav
starpējo ietekmi). Ja molekulā ir elektronegatīvs atoms, tas pola
rizē blakus a saiti, tā savukārt nākamo 0 saiti utt. Ja, piemēram, 
savienojumā

A—C1—C2—X
I I
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X ir elektronegatīvs atoms vai grupa, saite C2—X ir polāra un 
oglekļa atoms C2 iegūst zināmu pozitīvu lādiņu (elektronu, blī
vums nobīdīts no C2 uz X pusi). Lai kompensētu šo lādiņu (elek
tronu nobīdi), elektronu pāris, kas saista C2 ar blakus atomu C1, 
arī nobīdās uz C2 pusi. Sī nobīde savukārt atvelk elektronus no 
A atoma. Notiek vispārēja elektronu blīvuma nobīde uz elektro- 
negatīvā atoma pusi: .

A - ^ C '^ C 2->X
Elektrpnegatīvajam atomam vai atomu grupai, kura atvelk elek
tronu pāri no blakus atoma un izraisa pakāpenisku induktīvo no
bīdi arī citās saitēs tajā pašā virzienā, ir negatīvs indukcijas 
efekts—I.

Atoms vai atomu grupa, kas atgrūž elektronus, uzrāda pozi
tīvu indukcijas efektu + 1.

Pārējo atomu vai grupu indukcijas efektus salīdzina ar ūdeņ
raža atoma indukcijas efektu, kas pieņemts par nulli.

Pēc indukcijas efektu lieluma aizvietotājus var sakārtot šādā 
rindā:

N 0 2—> C N -> C 1 —> B r— >1— > —COOH>—O H >— NH2>H
- i

. H < -C H 3 < -C 2H s<-C H (C H 3)2< -C (C H 3)3• ■ 1 “ļī '

Indukcijas efekts piesātināto ogļūdeņražu virknē, attālinoties 
no polārā atoma vai grupas, diezgan ātri pavājinās, jo.elektronu 
nobīdes kompensēšanā piedalās ne tikai saites starp oglekļa ato
miem, bet arī starp oglekļa un ūdeņraža atomiem esošās saites,

H H H
v- 1
c -> c - vC ->X
t t t
H H H

Elektronu nobīde vairākkāršās saitēs. Molekulās ar divkāršām 
-un trīskāršām saitēm elektronu pāris var nobīdīties arī tā, lai pil
nīgi piederētu vienam no atomiem. Sis atoms iegūst negatīvu 
lādiņu, bet otrs atoms — pozitīvu lādiņu:

Č :: 0 : —— 6 : o f
• • »  « *  *

Šāda pilnīga elektronu nobīde notiek tikai ķīmiskos procesos rea
ģentu elektriskā lauka ietekmē, un to sauc par elektromēro efektu. 
Atšķirībā no indukcijas efekta, kurā elektronu nobīde ir pastāvīga, 
elektromērā efekta gadījumā tā rodas tikai uz īsu mirkli reaģenta 
ietekmē.

Elektronu nobīde spilgtāk izteikta sistēmās ar divām un vai
rākām divkāršām saitēm. Šādās sistēmās elektronu mākoņa
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uzbūve un īpašības atkarīgas no divkāršo saišu savstarpējā izvie- '/{ 
tojuma. Visvairāk no pārējām atšķiras tādas sistēmas, kurās div- j 
kārsās saites mainās ar vienkāršām, jeb tā saucamās konjugētās 
sistēmas: .ti

C = C—c = c
Šādās sistēmās kustīgie rc saišu p elektroni nav saistīti noteiktās 
vietās, bet sadalīti pa visām konjugētajām saitēm — kā divkār
šajām, tā arī vienkāršajām — jeb, kā mēdz. teikt, delokalizēti. Līdz 
ar to visas konjugētās saites izturas kā vienota elektronu sistēma, 
kurā var pārvietoties it saišu elektroni.

Līdzīgas īpašības piemīt arī savienojumiem, kuros kāds atoms 
ar nedalītu elektronu pāri (kā, piemēram, O, N, S) atrodas blakus 
ogleklim ar divkāršo saiti: . ' t ,

■

N>N'-C =  C— 
/  ♦ ) I

Konjugētajās sistēmās novērojama īpaša veida elektronu nobīde — 
tā sauktais konjugācijas jeb mezotnērais efekts, kas izplatās tikai 
pa konjugēto saišu sistēmu. Struktūrformulās to parāda ar sa
liektu bultiņu:

- C H  =  CH^- CH = C H -

) n^ - ch - / cB V

Konjugācijas jeb mezomērais efekts ir pastaviga n saišu elek
tronu blīvuma nobīde molekulā ar konjugētu saišu sistēmu.

Sēdu nobīdi, tāpat kā indukcijas efektu, izraisa kāds aizvieto
tājs, kas var vai nu atdot savus elektronu pārus kopīgajai konju
gētajai sistēmai, vai ari tos atvilkt.

Indukcijas’ efekta gadījumā elektronu blīvuma nobīde notiek 
pa o saišu ķēdi katras kovalentās saites robežās un orbitā’ļu pār
klāšanās nemainās. Konjugācijas efekta gadījumā turpretim n 
saites elektroni nobīdās ārpus kovalentās saites robežām, un rezul
tātā izmainās orbitāju pārklāšanās. Tā, piemēram, butadiēna
1 2 3 4 ■ ' !

CH2= C H —CH =  CH2 molekulā nehibridizēto p elektronu orbitāles 
pārklājušās divkāršo saišu vietā, t. i., starp 1., 2. oglekļa atomu 
un 3., 4. oglekļa atomu. Ja kāds reaģents izraisa molekulā kon
jugācijas efektu, elektronu blīvums pārgrupējas un p elektronu 
orbitāles pārklājas starp 2., 3. oglekļa atomu, t. i., starp 2., 3. og
lekļa atomu izveidojas divkāršā saite, bet starp 1., 2. oglekļa 
atomu un 3., 4. oglekļa atomu — vienkāršās saites:

1

CH2-C H  =  CH—CH2
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Atšķirībā no_ indukcijas efekta, kas piesātināto ogļūdeņražu 
virknē diezgan ātri samazinās, konjugācijas efekts var izplatīties 
pa konjugēto virkni ievērojamā attālumā bez samazināšanās.

Organisko reakciju tipi un mehānismi

Organiskās reakcijas var iedalīt šādi: a) aizvietošanas reak: 
cijas, b) pievienošanas reakcijas, c) atšķelšanās reakcijas un 
d) pārgrupēšanās reakcijas.

Dažreiz komplicēta summāra reakcija var atbilst vairākiem 
reakciju tipiem, bet atsevišķas tās stadijas vienmēr var attiecināt 
uz kādu no šiem tipiem.

Organiskās reakcijas ir daudz sarežģītākas par neorganiska
jām. Galaproduktu iegūšanas procesā starp reaģējošajām daļiņām 
bieži notiek vesela virkne savstarpēji saistītu elementāraktu. Šādu 
detalizētu reakcijas gaitu sauc par reakcijas mehānismu. Reakci
ja s . mehānisms norāda, kādas stadijas ir reakcijā un kā katra 
notiek: kādi atomi «uzbrūk» viens otram, cik viegli notiek šāds 
«uzbrukums», kā pārtrūkst esošās ķīmiskās saites un kāds saišu 
tips rodas katrā stadijā.

Pašreizējā organiskajā ķīmijā reakcijas iedala arī atkarībā no 
to mehānismiem: homolltiskajās jeb radikāļu reakcijās un hetero- 
lītiskajās jeb jonu reakcijās.

Katrā ķīmiskajā reakcijā pārtrūkst starp atomiem esošās ķīmis
kās saites un rodas jaunas. Kovalentā saite starp atomiem A un 
B var pārtrūkt divējādi: homolītiski un heterolītiski.

Homolitiskās šķelšanās gadījumā elektronu pāris, kas veido 
ķīmisko saiti, sadalās tā, ka pie katra atoma paliek pa vienam 
elektronam, un atomi pārveidojas par brīviem radikāļiem:

A B :—— A* + ’B

Par radikāļiem sauc atomus vai atomu grupas ar brīvu nesa- 
pārotu elektronu. Radikāļi ir nestabili, tāpēc tie tūlīt reaģē tālāk. 
Šāda tipa reakcijas sauc par homolītiskām jeb brīvo radikāļu 
reakcijām.

Kovalentajai saitei šķeļoties heterolītiski, saiti veidojošais elek
tronu pāris pilnīgi paliek pie viena no atomiem. Sis atoms iegūst 
negatīvu lādiņu, bet atoms, kurš zaudē elektronu, — pozitīvu 
lādiņu:

A i:B -> A + + :B -i
Izveidojas pozitīvi un negatīvi joni, kas pakļauti eleklrostatis- 

kās pievilkšanās un atgrūšanās spēkiem. Ja ar kovalento saiti 
saistīti divi oglekļa atomi, tad elektronu mākoņa pilnīgas nobīdes 
gadījumā elektronu zaudējušais oglekļa atoms pārvēršas par
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pozitīvi lādētu karbkatjonu, bet oglekļa atoms, kas pievieno elek- ; 
troņu, — par karbanjonu. /  ̂ . , y $ ģ

Jāpiebilst, ka šāda pilnīga elektronu nobīde notiek ļoti reti. 
Parasti elektronu blīvums tikai daļēji nobīdās pie viena no ato
miem — polarizējas, un tie iegūst nepilnus lādiņus, ko apzīmē ar 
6+  un 6— ■ i'". 'V'*.:''' /.■ .t'ļ.■; t . : , . '■1 ■ v; ■'
» ..■ ■" A:B->-A : B ! , i

Reakcijas, kurās notiek heterolītiska saišu šķelšanās, sauc par 
heterolītiskām jeb jonu reakcijām.

Pie kāda reakcijas tipa — homolītiskā vai heterolītiskā — pie
der reakcija, var noteikt, pētot eksperimentālos apstākļus, kas 
veicina reakciju. ,
. Homolītiskās reakcijas veicina gaisma, augsta temperatūra un 
arī vielas, kurām sadaloties rodas brīvi radikāļi. Sīs- reakcijas 
notiek nepolāros šķīdinātājos vai tvaika, īāzē. Bieži tās ir ķēdes 
reakcijas. Homolītiskās reakcijas bremzē tādas vielas, kuras viegli 
reaģē ar brīvajiem radikāļiem.

Heterolītiskās reakcijās neietekmē gaisma vai brīvie radikāļi. 
Tās katalizējas ar skābēm un bāzēm. Heterolītiskās reakcijas pa
rasti notiek šķidrā fāzē, un tās veicina polāri šķīdinātāji. Brīvo 
radikāļu akceptori tās neietekmē. ' ' . ' ■ ■

Pec radikāļu vai jonu mehānisma var norisēt ,kā pievienošanas, 
tā arī aizvietošanas un atšķelšanās reakcijas.

Reakcijas ātrumu un virzienu stipri ietekmē «uzbrūkošo» rea
ģentu daba.

Reaģentus, kuri, piedaloties reakcijā, atdod savu elektronu pāri 
ķīmiskās saites veidošanai af citu atomu kodoliem, sauc par nuk- 
leofiliem reaģentiem jeb elektronu donoriem.

Reaģentus, kuri, piedaloties reakcijā, sayas saites veidošanai 
paņem elektronu pāri, kas piederēja otrai molekulai, sauc par 
elektrofiliem reaģentiem jeb elektronu akceptoriem.

Organisko vielu molekulas parasti sastāv no daudziem ato
miem, kas saistīti ar daudzām ķīmiskām saitēm. Tomēr izrādās, 
ka reakcijas gaitā izmainās tikai noteikta molekulas daļa un no
teiktas ķīmiskās saites, t. i., funkcionālā grupa, bet ar pārējo 
molekulas daļu nekādas izmaiņas nenotiek, tāpēc daudzos gadīju
mos var tikai norādīt, kādas, pārmaiņas notiek ar šo grupu. Šādos 
gadījumos organiskajā ķīmijā bieži izmanto reakciju vispārīgo 
shēmu, piemēram:

R-
Br2

-H ---- >R-
H20

-Br---->-R- -OH
Sājā shēmā parādīts, ka ogļūdeņradis, reaģējot ar bromu, veido 

ogļūdeņraža bromīdu, bet tas savukārt, reaģējot ar ūdeni, veido 
spirtu. Ar ogļūdeņraža radikāli, kas apzīmēts ar R, nekādas 
izmaiņas nav notikušas. Shēmā neparāda blakusproduktus, bet 
reaģentus raksta virs bultiņas.
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Rodas jautājums, vai ir iespējams paredzēt, kāda organiskās 
vielas daļa būs visaktīvākā un kādas ķīmiskās saites pārtrūks, 
iedarbojoties ar kādu reaģentu. Izrādās, ķa reaģētspējīgākās ir 
šādas molekulas daļas: /  '

1) tās vienkāršās saites, kurām ir samērā maza enerģija;
2) stipri polarizētās vienkāršās saites; 1
3) divkāršās un trīskāršās saites ar to kustīgajiem rt elektro-

niem; ■ \  , 1 r .... / . / ; ķ/V' /  ,•
4) atomi ar brīviem elektronu pāriem.
Organiskās reakcijas reti noris vienā, virzienā. Visbiežāk ir 

iespējamas vairākas reakcijas, kas noris ar dažadu ātrumu. Par 
galveno uzskata reakciju, kura noris vieglāk un ar lielāku ātrumu. 
Parasti, jo vieglāk ro<Jps starpstadiju radikāļi vai joni, jo. ātrāk 
un vieglāk noris reakcija. Radikāļi un joni vieglāk rodas tādā 
gadījumā, kad to nesapāroto elektronu vai lādiņu daļēji kompensē 
blakus atomu induktīvā vai mezomērā elektronu nobīde. Tā, pie
mēram, apskatot metilkatjonu (a) un alilkātjonu (b),

, '■'■;■■ .■ ...

«s»

H
I

H—c+
. 1 ' 

H

CH2=CH —CH2

1 1

.

redzam, ka alilkatjona divkāršās saites kustīgie it elektroni var 
diezgan stipri kompensēt pozitīvo lādiņu un delokalizēt to pa visu 
sistēmu, līdz ar to samazinot alilkatjona enerģiju. Tas norāda, ka 
alilkatjons rodas vieglāk nekā metilkatjons.

ORGANISKO SAVIENOJUMU KLASIFIKĀCIJA

Atkarībā no oglekļa atomu virknes uzbūves organiskos savie
nojumus iedala trijās grupās: acikliskajos, karbocikliskajos un 
heterocikliskajos savienojumos.

Acikliskie jeb alifātiskie ir tādi organiskie savienojumi, kuru 
molekulu uzbūves pamatā ir vaļējas oglekļa atomu virknes. Tās 
var būt kā taisnas, tā arī sazarotas:

H H H H H
I I I I  I

H - C - C - C —c —c -
I I  I I l

H I-I H H H

H
I

-H H—c -

H
I-c-

H
I

-C------

H H - C - H
I

H

H
I-c-
I

H H
I I . '

-C—C -H
1 I

H H - C - H  H H
I

H - C - H
I

H
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Karbocikliskie ir tādi organiskie savienojumi, kuru molekulu 
uzbūves pamatā ir slēgtas oglekļa atomu virknes jeb cikli:

H2C"

CH2 

CH2 HC
I

HC

CH

CH
II
CH

. CH '

Heterocikliskie ir tādi organiskie savienojumi, kuru molekulas 
vienlaikus ar oglekļa atomiem ciklā satur ari kādu citu elementu 

f e  atomus. Visbiežāk heterociklisko savienojumu ciklā ir slāpeklis, 
skābeklis vai sērs:

HC----- CH
II II

HC CH
\  /  

o

HC
I

HC

/ •
CH

CH

CH
\  /

. N..

grupu —C
\

o

H
utt.

. .

Oglekļa atomu virknes vai cikli veido organisko savienojumu 
* skeletu, kuram pievienoti citi atomi vai grupas.

Grupas, kas pievienotas oglekļa atomu skeletam un piešķir sa
vienojumiem raksturīgās īpašības, sauc par funkcionālām grupām.

Atkarībā no tā, kādu funkcionālo grupu savienojums satur, 
visas trīs iepriekš minētās savienojumu grupas savukārt iedala 
daudzās apakšgrupās. Tā, piemēram, savienojumus, kuros ar og
lekļa atomiem saistīts tikai ūdeņradis, sauc par ogļūdeņražiem. 
Spirti satur funkcionālo grupu —OH, karbonskābes — karboksil- 
grupu —COOH, amīni — aminogrupu —NH2, aldehīdi — aldehīd-

Var būt arī savienojumi ar vairākām funkcionālajām grupām. 
Tā, piemēram, oksiskābes (CH3— CHOH— COOH) satur divas 
funkcionālās .grupas — hidroksilgrupu —OH (ko organiskajā 
ķīmijā bieži sauc arī par oksigrupu) un karboksilgrupu —COOH, 
aminoskābes (CH3—CHNH2— COOH) satur aminogrupu —MH2 
un karboksilgrupu, aminospirti (H2NCH2— CH2OH) — hidroksil-



■. ■'.

I
grupu —OH un aminogrupu —NH2 utt. Šādiem savienojumiem 
katra funkcionālā grupa piešķir savas raksturīgās īpašības, bet, 
tā kā savienojumos grupas savstarpēji ietekmē viena otru, tiem 
bieži piemīt arī dažas specifiskas īpašības.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kad radās pirmās teorijas par organisko savienojumu uzbūvi? 
Ko tās deva organiskās ķīmijas attīstībai, un kādi ir to trūkumi?

2. Kāda ir Butļerova organisko savienojumu uzbūves teorijas bū
tība?

3. Kā ķīmiskās saites veidošanos izskaidro kvantu mehānika?
4. Kāpēc organiskajos savienojumos ogleklis. veido četras kova- 

lentās saites?
5. Ar ko atšķiras cr saite no n saites? Cik papildu saišu rodas, 

veidojoties ?t saitei?
6. Paskaidrojiet, kāpēc visas četras kovalentās saites metāna mole

kulā ir vienādas!
7. Raksturojiet visus trīs oglekļa hibridizācijas stāvokļus!
8. Kā izskaidrojama parciālo lādiņu (6 +  ur) 6 — ) rašanās savie

nojumos ar polāro kovalento saiti?
9. Kāda atšķirība ir starp ķīmisko saišu polaritāti un polari

zāciju?
10. Kādu parādību sauc par indukcijas efektu, un kā tas mainās 

ogļūdeņražu atomu virknē?
11. Ar ko atšķiras konjugācijas efekts no indukcijas efekta?
12., Ko sauc par reakcijas mehānismu? Kā iedalās organiskās reak

cijas atkarībā no to mehānisma?
13. Kā var noteikt, pie kāda reakciju tipa pieder reakcija?
14. Kā iedala organiskos savienojumus?

. 15. Kādas grupas sauc par funkcionālajām grupām?
16. Kā izpaužas funkcionālo grupu īpašības savienojumos, kuri 

satur vairākas funkcionālās grupas?
17. Kāda parādība novērojama, ja uz savienojumu, kura uzbūve 

H
I

H—C—C=C — II, iedarbojas ar kādu pozitīvu jonu saturošu vielu,
I I I

H H H
piemēram, ar HCi?

18. Kāda parādība izpaužas šādos savienojumos:

a) CH3—CH =  CH—CH =  CH2

b) CH3—CH =  CH—OH
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19. Kuram no minētajiem savienojumiem ir vislielākā polaritāte un 
kuram vismazākā?

H H

A i
H H

20. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā hlora molekula homo- 
lītiski šķeļas gaismas ■ ietekmē, un paskaidrojiet, kas rodas šajā reak  ̂
cijā!

H H ■ H H

a) H-
1

- c -1
1
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I. ACIKLISKIE SAVIENOJUMI

1. OGĻŪDEŅRAŽI
•' ».

Ogļūdeņraži ir visvienkāršākie organiskie savienojumi, kuru 
sastāvā ietilpst tikai divi elementi — ogleklis un ūdeņradis. Visus 
pārējos organiskos savienojumus var uzskatīt par ogļūdeņražu 
atvasinājumiem.

Ogļūdeņražu ir ļoti daudz. To daudzveidība izskaidrojama ar 
oglekļa atomu spēju: savienoties savā starpā, veidojot virknes. 
Ogleklis atšķiras no pārējiem elementiem ar ļoti mazo atoma rā
diusu (0,77 A), tāpēc tā atomi spēj savienoties savā starpā. Aug
stākā robeža, cik oglekļa atomu var savienoties virknē, vēl nav 
zināma. Līdz šim ir sintezēts ogļūdeņradis ar 82 oglekļa atomiem 
molekulā. ' ; 'j

Oglekļa atomu virknes var būt kā vaļējas, tā ari slēgtas 
(cikli), tāpēc ogļūdeņražus^iedala acikliskajos jeb alifātiskajos 
(ar vaļējām oglekļa atomu virknēm) un cikliskajos (ar slēgtiem 
cikliem). Atkarībā no ķīmiskās saites starp oglekļa atomiem, kā 
ari no oglekļa un ūdeņraža attiecībām molekulā ogļūdeņražus 
savukārt iedala piesātinātajos un nepiesātinātajos.

Par piesātinātajiem sauc ogļūdeņražus, kuru molekulās oglekļa 
atomi saistīti savā starpā ar vienkāršām (<r) saitēm; t. i., ar vienu 
elektronu pāri, bet visas pārējās vērtības piesātinātas ar ūdeņ
raža atomiem.

Par nepiesātinātajiem sauc ogļūdeņražus, kuru molekulās līdz 
pilnīgai piesātinātībai trūkst divu vai četru ūdeņraža atomu, tāpēc 
starp oglekļa atomiem .izveidojas divkāršās vai trīskāršās saites, 
t. i., oglekļa atomi saistīti ar diviem vai trim elektronu pāriem.

PIESĀTINĀTIE OGĻŪDEŅRAŽI JEB ALKĀNI

C„H:2n+2

Uzbūve. Piesātināto ogļūdeņražu molekulās oglekļa atoms ir 
sp3 hibridizācijas stāvoklī. Visas četras hibridizētās oglekļa atomu 
orbitāles izvietotas 109°28' leņķī un vērstas pret regulāra
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t tetraedra virsotnēm (sk. 4. a tt.). Tas veido 
a saites ar ūdeņraža atomu s orbitālēm vai 
citu oglekļa atomu hibridizētajām orbi
tālēm.

Visvienkāršākais piesātinātais ogļūdeņra
dis, kura molekulā ir tikai viens oglekļa 
atoms, ir metāns CH4. Tā molekulā oglekļa 
atoma četras hibridizētās orbitāles veido a 
saites ar četru ūdeņraža atomu s orbitālēm 
(9. att.). Tā kā katra o saite veidojas, pārklā

joties divu elektronu orbitālēm, tad metāna 
molekulu shematiski var attēlot arī ar t. s. 
elektronformulu, kurā katras a saites vietā 

liek divus punktiņus (katrs punktiņš attēlo vienu elektronu):
H

9. att. Kovalentās <r 
saites metāna mole
kulā.

H : C : H

H
Ja elektronu pāra vietā liek svītriņu, iegūst struktūrformulu:

H

h — i - H
I

H
■ Mācoties, organisko ķīmiju, bieži izmanto molekulu mode|us, kas 

viegli izgatavojami no plastilīna.
No vienas krāsas plastilīna izveido četras nelielas lodītes, kas 

attēlo ūdeņraža atomus, no citas krāsas — 1,5 reizes lielāku lodīti, 
kas attēlo oglekļa atomu. (Oglekļa atoma diametrs 1,8 A, ūdeņraža 
atoma diametrs 1,17 A.) Uz lielākās lodītes virsmas atrod četrus 
simetriskus punktus un tajos iesprauž četrus kociņus tā, lai kociņu 
virziens sakristu ar regulāra tetraedra virsotnēm. Uz šiem kociņiem 
uzsprauž mazākās lodītes un cieši piespiež lielākajai. Šāds modelis it 
kā attēlo reālo metāna formulu ( 10. att. a).

Labi pārskatāms arī modelis^ ko izgatavo, lodītes savienojot ar 
stienišiem, tikai šajā gadījumā jāievēro, ka īstenībā atomi nevar atraš- 
ties tik tālu viens no otra. Stienīši norāda tikai ķīmiskās saites vir
zienu, un lodītes attēlo nevis atomus, bet tikai to centrus ( 10. att. b). 
Izgatavojot modeli, tāpat kā iepriekšējā gadījumā jāraugās, lai stienīšu 
virzieni būtu pareizi. Ja visi stienīši iestiprināti pareizos virzienos, tad, 
noliekot modeli uz galda tā, lai tas atbalstās uz trim lodītēm, cetur
tajam stienītim jābūt vērstam perpendikulāri uz augšu.

Ogļūdeņraža ar diviem oglekļa atomiem molekulā — etāna modeli 
var izgatavot, savienojot divas oglekļa lodītes un katrai no tām pie
vienojot trīs ūdeņraža lodītes (sk. 12. att. a). Lai modelis vairāk at
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bilstu reālajai molekulai, izgatavojot no lodītēm un stienīšiem etāna 
un tālāko ogļūdeņraža molekulu modeļus, jāievēro, ka saitei starp 
oglekļa atomiem jābūt 1,5 reizes garākai nekā saitei starp oglekļa un 
ūdeņraža atomiem. (Saites C—C garums 1,54 A, bet saites C—H 
garums 1,09 A.)

Ogļūdeņraža ar diviem oglekļa atomiem — etāna C2H6 mole
kulā abi oglekļa atomi saistīti savā starpā ar a saiti, bet pārējās 
katra oglekļa atoma vērtības ar <j saitēm saistītas ar ūdeņraža 
atomiem. Etāna molekulā ir septiņas a saites. Elektronu orbitāļu 
pārklāšanās etāna molekulā parādīta 11. attēlā.

Etāna molekulu var attēlot ar elektronformulu:

Vienkāršības labad bieži lieto saīsinātu struktūrformulu, kurā 
pie katra oglekļa atoma pievienotos ūdeņraža atomus raksta bla
kus oglekļa atomam, to skaitu norādot ar indeksu:

Pievienojot etāna modelim vienas ūdeņraža lodītes vietā trešo 
oglekļa lodīti, iegūst nākamā ogļūdeņraža — propāna C3H8 modeli. 
Tā kā saišu virzieni ir noteikti, trešā lodīte jāpievieno nevis taisnā 

■līnijā, bet noteiktā leņķī — 109°28'’ (12. att. b).
Izgatavojot molekulas modeli ogļūdeņradim ar četriem oglekļa

H H

H : C : C :H

H H
vai arī ar struktūrformulu 

H H

H—C—C—H

CH3-CH3

10. att. Metāna molekulas modeļi. 11. att. Kovalenlās O saites etā
na molekulā.
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12. att. Etāna {«), propāna (b), butāna (c) molekulu modeļi.

atomiem molekulā — butānam C4H10, redzam, ka tā molekulai ir zig- 
zagveida formā (12. att. c). Tāda pati forma ir ari tālāko ogļūdeņražu 

.. molekulārai ' i, -

Pētot piesātināto ogļūdeņražu struktūru ar rentgenstruktūr- 
anallzes metodi, noskaidrots, ka to molekulām ir zigzagveida 
forma. Oglekļa atomi atrodas vienā plaknē, un leņķis starp vērtī
bas saitēm aptuveni vienāds ar regulāra tetraedra leņķi. Savā 
starpā saistīto oglekļa atomu centri ir 1,54 A attālumā, bet attā
lums no oglekļa atoma centra līdz ūdeņraža atoma centram ir 
1,1 A. Tādējādi oglekļa atomu virknei piesātināto ogļūdeņražu 
molekulā jābūt tādai, kā redzams 13. attēlā.

Rakstot struktūrformulas, to neņem vērā un oglekļa atomus 
raksta taisnā virzienā:

H H H H

H - C - C —C - C - H  jeb CH3—CH2- C H 2—CH3
I 1 I I
H H H H

Molekulu konformācijas. Piesātināto ogļūdeņražu molekulās 
oglekļa atomi nav cieši nostiprināti, bet siltumkustības rezultātā 
var griezties ap 0 saiti kā ap, asi. Tomēr izrādās, ka atomu grie
šanās nav pilnīgi neierobežota. Zināmos apstākļos tā it kā sadu
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ras ar kaut kādu pretes
tību un apstājas, tāpēc mo
lekula var pastāvēt dažā
dās ģeometriskās formās, 
ko sauc par konformācijām.
Atsevišķās konformācijas 
atšķiras ne tikai ar atomu 
telpisko izvietojumu, bet 
arī ar potenciālo enerģiju.
Enerģijas starpība nav 
liela .(~ 3  kcal/mol), tāpēc atsevišķās konformācijas nav stabilas 
un siltumkustības rezultātā pāriet cita citā.

Ķonformāciju cēlonis ir pie blakus oglekļa atomiem pievienoto 
atomu savstarpējā atgrūšanās. Jo tuvāk tie atrodas viens otram, 
jo stiprāk atgrūžas, tāpēc oglekļa atomi pagriežas tā, lai vienādie 
(pie tiem pievienotie) atomi attālinātos. Stāvoklī, kurā vienādie 
atomi atrodas vistālāk, atgrūšanās starp tiem ir vismazākā un 
griešanās apstājas — «nobremzējas», tāpēc šādu ķonformāciju 
sauc par nobremzēto.

Nobremzētā konformācija ir visstabilākā, jo molekulai šajā 
stāvoklī ir vismazākā potenciālā enerģija. Tā kā enerģijas star
pība nav liela, pietiek ar siltumkustības enerģiju, lai griešanās 
turpinātos un molekula pārietu citā konformācija.,'■

Pazeminātā un parastajā temperatūrā lielākajai- daļai molekulu; 
ir nobremzētā konformācija. Temperatūru paaugstino't, palielinās 
siltumkustības enerģija un rodas lielāks skaits nestabilāko kon- 
formāciju. k

Ķonformāciju rašanos vislabāk var saprast, aplūkojot no lodī
tēm un stienīšiem izveidotos molekulu modeļus. ■;

Tā, piemēram, etāna molekulas modelī, griežot vienu oglekļa 
lodīti kopā ar tai pievienotajām ūdeņraža atomu lodītēm ap C—C 
saiti, varam atrast tādu stāvokli, kurā ūdeņraža atomi atrodas vis
tuvāk. Ja uz šādu modeli skatāmies no gala, tuvākajam oglekļa 
atomam pievienotie ūdeņraža atomi aizsedz tālākajam oglekļa 
atomam pievienotos ūdeņraža atomus, tāpēc šādu ķonformāciju 
sauc par aizsegto (14. att. a).

Tā kā šādā stāvoklī ūdeņraža atomi visstiprāk atgrūžas, og
lekļa atomi pagriežas tā, lai ūdeņraža atomi attālinātos. Šāds

]4. att. Etāna molekulas konformācijas: 
a — aizsegtā; b — nobremzētā.



stāvoklis ir tad, kad, skatoties no gala, otrai lodītei pievienotie 
ūdeņraža atomi atrodas vidū starp pirmajai lodītei pievienotajiem 
ūdeņraža atomiem, t. i., nobremzētajā konformācijā (14. att. b).

Savienojumiem ar četriem un vairāk oglekļa atomiem molekulā 
var būt dažādas konformācijas, kas atšķiras ne tikai ar dažādu 
ūdeņraža atomu stāvokli, bet ari ar dažādu oglekļa atomu virknes 
formu. Ja, piemēram, pentāna molekulas modelī ceturto oglekļa 
atomu pagriežam par 180°, atomu virkne izlokās, bet, pagriežot 
art otro oglekļa atomu, iegūstam molekulu ar gandrīz ciklisku 
formu (15. a tt.).

Arī šiem savienojumiem stabilākas ir tādas konformācijas, ku
rās atomi atrodas tālāk viens no otra.

Jāievēro, ka, atomiem griežoties, leņķis starp oglekļa vērtībām 
neizmainās, bet paliek tāpat 109°28/.

Vispārīgā formula. Kā redzējām, metāna CH4 molekulā ir viens 
oglekļa atoms un četri ūdeņraža atomi, etāna C2H6 molekulā — 
divi oglekļa un seši ūdeņraža atomi, propāna C3H8 molekulā — 
trīs oglekļa un astoņi ūdeņraža atomi, butāna C4H10 molekulā — 
četri oglekļa un desmit ūdeņraža atomi utt. No šīm formulām var 
secināt, ka ūdeņraža atomu skaitu molekulā iespējams aprēķināt, 
pareizinot oglekļa atomu skaitu molekulā ar divi un pieskaitot vēl 
divi.

Ja, piemēram, piesātinātā ogļūdeņraža molekulā ir trīs oglekļa 
atomi, tad ūdeņraža atomu skaitam jābūt 3* 2 +  2 =  8, kā tas arī 
ir propāna C3H8 molekulā. Tāpat var aprēķināt ūdeņraža atomu 
skaitu arī'citu ogļūdeņražu molekulās. No minētā var secināt, ka 
visu piesātināto ogļūdeņražu molekulu sastāvu iespējams izteikt 
ar vispārīgo formulu C„H2K+2, kur n — oglekļa atomu skaits, bet 
2n+2 — ūdeņraža atomu skaits savienojuma molekulā.

Zinot vispārīgo formulu, var uzrakstīt jebkura ogļūdeņraža 
formulu. Tā, piemēram, piesātinātā ogļūdeņraža ar 12 oglekļa 
atomiem molekulā formulaJr

C12H122+2. t. i., Ci2H26
Nosaukumi. Pirmajiem četriem ogļūdeņražiem ir vēsturiskie no

saukumi. Pārējo piesātināto ogļūdeņražu nosaukumus atvasina no 
oglekļa atomu skaitu norādošā grieķu valodas skaitļa vārda, pie
vienojot izskaņu -āns, piemēram: C5H12 pentāns, CeHu heksāns utt.

Organisko savienojumu nomenklatūrā visbiežāk lietotie grieķu
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valodas skaitļa vārdi: mono — viens, di — divi, tri — trīs, tetra—• 
četri, penta— pieci, kēksa — seši, hepta — septiņi, okta — astoņi, 
dēka — desmit. Izņēmums ir nonāna nosaukums, kas atvasināts 
no latiņu valodas skaitļa vārda nona — deviņi.

Homologu rinda. Sakārtojot piesātinātos ogļūdeņražus oglekļa 
atomu skaita pieaugšanas kārtībā, iegūst homologu rindu jeb ho- 
moloģisko rindu. Katrs nākamais homologu rindas loceklis atšķi
ras no iepriekšējā ar —CH2— grupu (metilēngrupu), ko. sauc par 
homoloģisko starpību. ' •

Jebkuru savienojumu grupu, kurā katrs nākamais loceklis at
šķiras no iepriekšējā par vienu —CH2— grupu, sauc par homologu 
rindu, bet šis rindas locekļus — par homologiem.

Visiem homologu rindas locekļiem ir līdzīga uzbūve un tāpēc 
arī līdzīgas ķīmiskās īpašības. To fizikālās īpašības, pārejot no 
viena locekļa pie otra, mainās pakāpeniski un vienmērīgi, tāpēc, 
zinot kāda homologu rindas locekļa īpašības, var spriest arī par 
rindas iepriekšējā un nākamā locekļa īpašībām.

Radikāļi. Iedomājoties, ,ka no piesātinātā ogļūdeņraža mole
kulas atņem vienu ūdeņraža atomu, iegūst atomu grupu ar brivu 
nesapārotu elektronu, kuru sauc par piesātinātā ogļūdeņraža radi
kāli jeb alkilu. Radikāļi brīvā veidā vai nu nemaz nepastāv, vai 
arī eksistē ļoti īsu mirkli, bet tie bieži piedalās ķīmiskajās reak
cijās kā veselas vienības.

Piesātināto ogļūdeņražu radikāļu (alkilu) vispārīgā formula 
ir C„Ha»+i. To nosaukumus atvasina no atbilstošo piesātināto 
ogļūdeņražu (alkānu) nosaukumiem, aizstājot izskaņu -āns ar -il 
un pievienojot vārdu radikālis.

Piemēri: CH4 metāns CH3* metiiradikālis

Izņēmums ir no pentāna atvasinātā radikāļa nosaukums, kuru 
sauc par amilradikāli, nevis par pentilradikāli. Vispārīgā veidā 
radikāļus apzīmē ar R.

Izomērija. Piesātināto ogļūdeņražu rindā, sākot ar ceturto tās 
locekli — butānu, novērojama tā sauktā struktūras izomērija. Četri 
oglekļa atomi var savienoties savā starpā, veidojot kā taisnu, tā 
arī sazarotu virkni:

C2He etāns 
C3H8 propāns 
C4H10 butāns

C2H5- etilradikālis 
C3H7- propilradikālis 
C4H9 • butilradikālis

H H H H H H H

II H H H H ] H 
H—C—H

H
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* Piesātināto ogļūdeņražu homologu rinda
2. tabu la

Ogļūdeņraža
nosaukums Formula

! Kušanas 
temp. 
(;C)

Viršanas
temp.
(°C)

Atbilstošā radikāla 
nosaukums

Radikāla
formula

Metāns CH4 -182,5 -161,6 M etil~ CH3-
Etāns C2H8 -182,8 - 88,6 Etil -— C2H5. -,
Propāns c3h 8 -187,7 -42,1 Propil ~ C3H7.
Butāns -138,3 -0 ,5 Butil ~ C4H9 •
Pentāns c 5H12 -129,7 36,1 A m il~ C5H,, •
Heksāns C,HM -95 ,3 68,7 Heksil C8H13.-
Heptāns C7Hi6 -90 ,6 98,4 H eptil~ QHis« ;
Oktans C8H ,8 -56 ,8 125,7 Oktil — C8H|7-
Nonāns C9H2Ū- -53 ,5 150,8 Nonil — C9Hl9 •
Dekāns C10H22 -29 ,7 174,1 D ecil~ C10H21 •
Undekāns c , ;H24 -2 5 ,6 195,9 Undecil~ C1IH2S •
Dodekāns CÙ2H26 -9 ,6 216,3 Dodecil ~ CI2H2S •
Tridekāns C13HS8 -5 ,4 235,4 T ridecil — C13H27 •
Tetradekāns CI4H30 +5,5 253,6 Tetradecil ~ ChH29 •
Pentadekāns C15H32 +9,9 270,6 Pentadecil~ CuH3i •
Heksadekāns CI6H34 +  18,2 286,8 Heksadecil ~  

(cetil — ) 1
C)8H33 •

Heptadekāns C;7H36 +  22,0 302,1 Heptadecil~ C17H36 •
Oktadekāns C,8H38 +28,2 317,0 Oktadecil ■— C,8H37 ■
Nonadekāns C,9H40 +31,8 330,0 Nonadecil~.: ,G 19H39.
Eikozāns C20H42 +  36,4 343,0 Eikozil~ C20H41 ?..
Heneikozāns C21H44 +40,2 356,0 Heneikozil C21H43 '
Dokozānš •C22H4S +44,0 370,0 D okozil~ C22H4S •
Trikozāns C23H48 +  47,5 380,0 Trikozil ~ C23H47
Tetrakozāns C24HSÛ +50,6 394,0 TetrakoziI~ C24H« •
Triakontāns C30H62 + 66,0 450,0 Triakontil~ C3oH6i •

Jeb, attēlojot ar saīsināto formulu,
CH3— CHa— CH2—CH3

n-butāns ;
CH3— CH— CH3

' *CH3
tzobutnns

Ogļūdeņražus ar taisnu oglekļa atomu virkni sauc par normā
lajiem' ogļūdeņražiem, bet ar sazarotu — par izoogļūdeņražiem, 
piemēram, normālais butāns jeb saīsināti n-butāns un izobutāns.

Peņtānam ir trīs izomēri — normālais pentāns un divi izopen- 
tani:

CH8—CH2-CHa—CHg— CH3 CH3-C H -C H 2—CH3
n-pentāns ļ

CH3
, izopentāns

CH3- C — CH3
I

CH3
i2opentāns
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Palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā, izomēru'skaits 

strauji pieaug. Tā heksānam ir pieci, heptānam deviņi, oktānam 18, 
nonānam 35, dekānam 75, bet eikozānam 366 319 izomēri. Protams, ; 
ne visi šie izomēri praktiski iegūti un izpētīti. Pagaidām sintezēti 
un izpētīti tikai pirmo deviņu homologu rindas locekļu visi ižo- 
mēri, bet katram no augstākajiem homologu rindas locekļiem 
zināmi tikai daži izomēri.

Apskatot izomēru formulas, redzam, ka oglekļa atomi var būt 
savienoti ar vienu, diviem, trim vai pat četriem citiem oglekļa 
atomiem. Oglekļa atomu, kas saistīts tikai ar vienu citu oglekļa 
atomu, sauc par pirmējo, ar diviem citiem oglekļa atomiem sais
tītu — par otrējo, ar trim citiem oglekļa atomiem saistītu — par 
treŠējo un ar četriem oglekļa atomiem saistītu — par ceturtējo.. 
Tā, piemēram, izooktāna molekulā ir pieci pirmējie (X),  viens 
otrējais ( XX) ,  viens trešējais ( X X X )  un viens ceturtējais 
( X X X X )  oglekļa atoms: O-Ž'v

x
CH3

f

'  X X X  X X X  X X X X  X v
CH3- C H 2—C H -C —CH3. :4 > , .

I -| ■ ' - / №
X X

: y CH3 CH3 .
Nomenklatūra. Izoogļūdeņražu lielā skaita dēļ radās grūtības 

to nosaukumu atvasināšanā, tāpēc tika. izstrādāta vienota sistemā
tiskā nomenklatūra, kuru pieņēma starptautiskajā ķīmiķu kongresā 
2enēvā 1892. gadā un kura pazīstama ar nosaukumu Zenēvas No
menklatūra.

Pēc Zenēvas nomenklatūras normālajiem ogļūdeņražiem atstāj 
nosaukumus, kas atvasināti no grieķu valodā izteikta oglekļa 
atomu skaita, bet izoogļūdeņražus nosauc pēc tā ogļūdeņraža,, 
kuram atbilst visgarākā oglekļa atomu virkne, sānvirknes nosau
cot kā radikāļus. Lai norādītu sānvirknes atrašanās vietu, garākās 
virknes oglekļa atomus numurē un nosaukumā norāda tā oglekļa 
atoma'numuru, no kura atzarojas šī virkne. Numerāciju sāk no tā 
gala, kuram tuvāk sānvirkne. Radikāļu nosaukumus un skaitļus,! ■ 
kas apzīmē to stāvokli, raksta pirms galvenās virknes nosaukuma.;) 
Ja garākajai virknei pievienoti vairāki vienādi radikāļi, to skaitu 
norāda ar vārdiem di, tri, tetra, penta u tt, kurus raksta pirms ?, 
radikāļa nosaukuma. Ja pie kāda oglekļa atoma ir divi vienādi \ 
radikāļi, šī oglekļa atoma numuru raksta divas reizes.

Tā, piemēram, abus izopentānus pēc Zenēvas nomenklatūras 
nosauc šādi: CH3

CH3- C H —CH2—CH3
1 2] 3

CH3—C—CH3

CH3
2-metilbuUns

CH3
2,2-dimelilpropāns



Ogļūdeņraža

< ■

CH3 
>1

*V. :

CH»—CH2—C —CH—CH2—CH—c
I I
CH3 CH2

„ . I
CH2
I

CH3

CH3
I

-CH3

CH2 CHa

<1h 3

nosaukums ir 2,2,6,6-tetrametil-3-etil-5-propiloktāns.
Par galveno virkni parasti uzskata to, kurai ir vairāk atzaro

jumu. Dažreiz tā var būt uzrakstīta arī taisnā leņķī, kā, piemēram:
CH3

CH3—CH2—CH2—CH—CH—CH2—CH3
I

3CH—CH3
I

= CH2
I

■-‘ CH3
3,5-dimetil-4-etiloktāns.

Ja molekulā ir atzarojumi ari no kādas sānvirknes, tad sān- 
virknes oglekļa atomus apzīmē ar to pašu skaitli, kāds ir galvenās 
virknes ogleklim, no kura atzarojas sānvirkne. Lai parādītu oglekļa 
atomu stāvokli sānvirkne, tiem liek klāt rādītājus. Sānvirknei pievie
notā radikāļa apzīmēšanai — «metil», «etil», «propil» vietā liek «mēto», 
«eto», «propo» utt., piemēram:

CH3 CH3
1 2 31 4 S 6 7 1 8 9

CH3-C H  - C - C H 2- C H -C H 2- C - C H 2—CH3

CH3 CH2
I

CH3

5'CH2 CH3

5’CH—CHs 
I

>SCH3
2,3,7,7-letrameti!-3-etil-5‘'-meto-5-propilnonātis'

Vai arī
CH3 CH3

7 s l  5 4 3 5l l 32
CH3- C H -C H - C H 2-C H -C H -C H 3

CH2 CH3—C—CH3
1 I

CH3 .CH3
2,2,6-lrimetil-5-etil-3l-meto-3-etilheptāns
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Zenēvas nomenklatūra tika izstrādāta tikai samērā vienkāršiem 

savienojumiem. Pilnīgāka bija Lježas nomenklatūra, kuru apstip
rināja Starptautiskās tīrās un praktiskās ķīmijas apvienības 
IUPAC (International Union of P’ure and Applied Chemistry) 
10. konferencē Lježā 1930. gadā. Lježas nomenklatūrā salīdzinā
jumā ar Zenēvas nomenklatūru bija dažas pretrunas, tāpēc 
1947. gadā IUPAC sanāksmē Londonā sastādīja starptautisku ko
misiju, kura turpināja (arī tagad turpina) pārstrādāt un papil
dināt organisko savienojumu nomenklatūru un 1957. gadā, bet pēc 
tam arī 1965. gadā publicēja Starptautiskās IUPAC nomenklatūras 
noteikumus.

IUPAC nomenklatūrā paturēti Zenēvas nomenklatūras pamat
principi ar papildinājumiem un nelieliem labojumiem. Tā, piemē
ram, ogļūdeņraža

' 1 1 2 3 4 5 6 7
CH3—CH2—CH— C H -C H 2—CH2—CH3

I I
CH3 *’CH—CH3 

‘2CH3
nosaukums pēc Zenēvas nomenklatūras ir

3-metil-41-meto-4-etilheptāns, 
bet pēc IUPAC nomenklatūras

3-metil-44zopropilheptāns vai arī 
3-metil-4-l'-metiletilheptāns.

Ja sānvirkne sazarota, tās pilnu nosaukumu var likt ari iekavās, 
piemēram, iepriekš minēto ogļūdeņradi var nosaukt
4(1 -metiletil) -3-metilheptāns.

••
Ja pie viena oglekļa atoma ir vairākas sazarotas sānvirknes, to 

skaitu norāda ar vārdiem: bis, tris, tetrakis utt. Sazarotās sānvirknes 
pilnu nosaukumu var likt iekavās vai arī, sānvirknes oglekļa atomus 

' numurējot, likt skaitļus ar svītriņām, piemēram:

CH3
3' 21 l ' ļ
CH3—CH2—C—CH3

9 8 7 6 5 1 4 3 2 I
CH3-C H 2—CH2—CHj—C—CH2-C H 2—CH-CH 3 

CH3-C H 2-C -C H 3 CH3

I
CH3

2-metiI-5,5-!us-l,,I,-diiTietilpropilnonāns jeb 
• , 5,5-bis(l,l-dimetiIpropil)-2-metilnonāns

Vienkāršākos ogļūdeņražus dažreiz nosauc ari pēc ta sauktās 
racionālās nomenklatūras. Pēc racionālās nomenklatūras visus
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pārējos ogļūdeņražus uzskata par metāna radikālatvasinājumiem, 
piemēram, abus butāna izomērus nosauc

' ' • 4 . ' \ ■

CH3

' CH8— ļ CHs ļ -C H 2—CHs GH3-r- ļ CH ļ — CH3$
metiletllmetāns

; c h |-
trlmetilmetāns

Daudziem plaši pazīstamiem savienojumiem lieto ari triviālos 
vai vēsturiskos nosaukumus, kas atvasināti pēc šo savienojumu 
atrašanās dabā un iegūšanas paņēmiena (vīna spirts, skudrskābe, 
piencukurs, urīnviela, vanilīns u. c.), ieguvēja vārda (Mihlera 
ketons, Čičibabina ogļūdeņradis, Griņjāra reaģents) un tamlīdzīgi. 
Sie nosaukumi nenorāda savienojuma uzbūvi.

Tehnikā bieži lieto arī pustriviālos vai pussistemātiskos nosau
kumus, kuros tikai daļa nosaukuma horāda uz šā savienojuma 
uzbūvi, piemēram, metāns, butāns, acetons.

Fizikālās īpašības. Piesātināto ogļūdeņražu fizikālās īpašības 
atkarīgas no to sastāva uņ uzbūves. Apskatot normālo homologu 
rindas locekļu viršanas un kušanas temperatūras (sk. 2. tabulu 
46. lpp.), redzam, ka pirmie četri homologu rindas locekļi paras
tajos apstākļos ir gāzes, nākamie vienpadsmit locekļi — šķidrumi, 
bet, sakot ar heksadekānu C16H34, — cietas vielas.

Ogļūdeņražu viršanas temperatūra pakāpeniski pieaug, pie tam 
blakus esošo homologu viršanas temperatūras starpība samazinās, 
pieaugot oglekļa atomu skaitam molekulā. Sākot ar pentānu, kat
ram nākamajam rindas loceklim viršanas temperatūra ir par 25— 
309C augstāka nekā iepriekšējam, bet astoņpadsmitajam rindas, 
loceklim oktadekānam tā ir jau tikai par 14°C augstāka nekā 
heptadekānam. Izomēri ar taisnu virkni vārās augstākā tempera
tūrā nekā izomēri ar sazarotu virkni, jo sazarotas molekulas nevar 
tik blīvi piekļauties cita citai un šķidrā stāvoklī starp tām ir ma
zāki savstarpējās pievilkšanās spēki.

Kušanas temperatūras pieaug lēnām. Dažos gadījumos izomē- 
riem ar sazarotu virkni ir augstāka kušanas temperatūra nekā 
izomēriem ar taisnu virkni.

Piesātināto ogļūdeņražu blīvums sākumā pieaug strauji, pēc 
tam — lēnām, sasniedzot 0,78.

Gāzveida un cietie ogļūdeņraži ir bez smakas, Šķidrie — ar 
benzīna vai petrolejas smaku. Alkānu molekulas ir nepolāras, 
tāpēc ūdenī tie nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos, 
piemēram, benzolā, tetrahlorogleklī u. c.

Piesātinātajiem ogļūdeņražiem piemīt narkotiska iedarbība. Tie 
izraisa centrālās nervu sistēmas depresiju.

Piesātināto ogļūdeņražu homologu rindā sevišķi spilgti izpau-

1
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žas parādība, ka, izmainoties vielu kvantitatīvajam sastāvam, vei
dojas jaunas vielas ar citādām kvalitatīvajām īpašībām. Pēc 
F. Erigelsa vārdiem, ķīmija ir zinātne par vielu kvalitatīvajam iz
maiņām, kas. norisinās, mainoties kvantitatīvajam sastāvam.

Ķīmiskās īpašības. Piesātinātos ogļūdeņražus agrāk uzskatīja 
par ļoti neaktīviem, tāpēc arī bija dots nosaukums — parafīni (no 
latīņu parum affinis — maza tieksme). Jaunākie pētījumi rāda, 
ka alkāni ir inerti tikai pret jonu reaģentiem, piemēram, skābēm, 
bāzēm un oksidētājiem ūdens šķīdumā, bet samērā viegli reaģē ar 
brīvajiem atomiem un radikāļiem.

Piesātināto ogļūdeņražu molekulās gan oglekļa atomi savā 
starpā, gan arī oglekļa un ūdeņraža atomi saistīti ar vienkārša
jām o saitēm, tāpēc jebkuras ķīmiskās pārmaiņas var notikt, vai 
nu pārtrūkstot oglekļa atomu virknei, vai arī atraujot ūdeņraža 
atomu un tā vietā pievienojot citu atomu vai grupu. Tāpēc arī 
piesātinātajiem ogļūdeņražiem raksturīgas sašķelšanās un aizvie
tošanas reakcijas.' '

Noskaidrots, ka o saite C—Č ir vājāka (83,6 kcal/mol) nekā 
g  saite C—H (98,8 kcal/mol), tomēr ķīmiskās reakcijas biežāk no
tiek ar saišu C—H pārraušanu, jo šīs saites reaģentiem vieglāk 
pieejamas. Ar to arī izskaidrojams, ka ar piesātinātajiem ogļūdeņ
ražiem visvieglāk norisinās aizvietošanas reakcijas, kurās viens 
vai vairāki ūdeņraža atpmi aizvietojas ar citiem atomiem vai 
.grupām. r->

Svarīgākās aizvietošanas reakcijas ir šādas.
1. Halogenēšana. Viena no,'raksturīgākajām piesātināto ogļ

ūdeņražu reakcijām ir ūdeņraža aizvietošana ar halogēniem. Sau
les gaismā, kā arī» sildot vai katalizatoru klātbūtnē pakāpeniski 
var aizvietot visus ūdeņraža atomus ar halogēna atomiem (šādu 
pakāpenisku ūdeņraža aizvietošanu sauc par metalepsiju):

H
I I I

H - C —H +  Cl—C1
i t_______ i
H

.metāns

H

*■ H—C—-Cl +  HCl
1

H
hlormetāns jeb 

*) metilhlorīds

r
H—C—Cl +  Cl—Cl

I
H

Cl
I

H—C—Cl+HCl
I

H
dihlormetāns
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ci
I

H—C—Cl +  Cl—Cl
I

H

CI

Cl
| .  -

H—C—Cl +  HCl
I

Cl
trihlormetāns jeb 
hloroforms

Cl

H—C—Cl +  Cl —Cl —* Cl—C—Cl +  HCl

Cl Cl
tetrahlormetāns Jeb 
tetrahlorogleklis

Sī reakcija notiek pēc radikāļu ķēdes mehānisma. Gaismas 
ietekmē hlora molekula ho'molītiski sašķeļas par brīviem hlora 
atomiem tā, ka pie katra atoma paliek pa vienam nesapārotam 
elektronam: ... .

:Cl +  Cl : :  Cl ■ + • Cl: (1>

Brīvajam hlora atomam ar nesapāroto elektronu — radikā
lim — ir liels enerģijas krājums, tāpēc tas ir ļoti aktīvs. Sastopo
ties ar metāna molekulu, hlora' radikālis atrauj metānam vienu 
ūdeņraža atomu un veido ar to kovalento saiti:

H H

H : C +  H + • Cl: —— H : C • + H : Cl 

H H
jeb, izmantojot saīsināto pierakstu,

H3C Ļ; H + -Cl— ~*CH3+HCl (2)

Pie metāna atlikuma paliek viens nesapārots elektrons, t. i., 
rodas brīvs radikālis, kas nesapārotā elektrona dēļ viegli reaģē 
ar otru hlora molekulu, un atkal veidojas jauns hlora atoms ar 
nesapārotu elektronu — radikālis:

•CH3+CI :C1-^CH3C1 +  C1- (3)
Brīvais hlora radikālis savukārt «uzbrūk» metilhlorīda mole

kulai, atraujot rto tās ūdeņraža atomu un izveidojot radikāli:
CH3CI +  CI • -v  • CH2C1 +  HC1

Brīvais radikālis atkal reaģē ar hlora molekulu, veidojot brīvu
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hidra radikāli. Reakcija turpinās tik ilgi, kamēr visi ūdeņraža; 
atomi ir aizvietoti ar hlora atomiem;

• CH2C1 + C1; C1 ->CH2C12+CI •
CH2C12 +  C1 • -*■ • CHC12 +  HC1
• CHCI2+ C I : CI -> CHC1,+C1 •
CHGU+Cl CCIa +  HCi
•CCla+Cl : C l^C C U  + ei*

Reakcijas beigās atkal paliek brīvs hlora radikālis. Tas reaģē 
ar citu metāna molekulu un izveido jaunu metilradikāli 'CH 3, kas 
reaģē tālāk tāpat kā iepriekšējā piemērā, vai arī reakcijas (2) un 
(3) atkārtojas tik ilgi, kamēr ķēde pārtrūkst. Ķēdes pārtrūksanu 
var izraisīt radikāļa sadursme ar citu radikāli, piemēram, šajā 
gadījumā tā var notikt pēc vienas no šādām reakcijām:

2C1 • -> Cl2
2CH'3 -> CH3—CH3
CH3+Ci-->CH3C1

Reakcijas, kuru rezultātā rodas produkti, kas izraisa reakcijas 
turpināšanos, sauc par ķēdes reakcijām. Lai sāktos ķēdes reak
cija, ir nepieciešams iniciators, kas izraisa brīvo radikāļu rašanos. 
Aplūkotajā gadījumā iniciators ir gaisma. Ķēdes reakcijas bieži 
sākas lēni, pēc tam reakcijas ātrums strauji pieaug, un reizēm 
var notikt pat sprādziens.

Līdzīgi metānam reaģē arī pārējie piesātinātie ogļūdeņraži. 
Visvieglāk halogēns aizvieto trešējam oglekļa atomam pievienoto 
ūdeņraža atomu, otrējam oglekļa atomam pievienotā ūdeņraža 
atoma aizvietošana notiek jau grūtāk, bet visgrūtāk aizvietojams 
ūdeņraža atoms, kas pievienots pirmējam oglekļa atomam. Aizvie
tojot ar halogēnu vairākus ūdeņraža atomus, nākamais halogēna 
atoms stājas vai nu pie tā paša oglekļa atoma, kur iepriekšējais 
halogēna atoms, vai arī pie blakus oglekļa atoma: /

Cl2 Cls
CH3— CH2—CH—CH3 —> CH3—CH2—CC1—CH3 —*•

CIa CIa
— CH3—CHC1—CC1—CH3 —v CH3— CC12—CC1—CH»

Zemākos homologu rindas locekļus (līdz C3H8) var pilnīgi 
nohlorēt, bet augstākie rindas locekļi šajā reakcijā pārtrūkst.

Halogenēšanai visbiežāk izmanto hloru, retāk bromu. Ar jodu 
tiešās ūdeņraža aizvietošanas reakcijas nenotiek.
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2. Nitrēšanu. Ogļūdeņradim reaģējot ar atšķaidītu slāpekļskābi 
paaugstinātā temperatūrā, ūdeņraža atomu var aizvietot ar mitro-$ 
grupu (Konovalova reakcija): ", ; '•

H. V . V ; V
| ! 420°C : ļ 4

H— C— H t" H0 K0 2.---- »■ H—C—NO2+H2O

Ari nitrēšanas reakcija noris'pēc radikāļu mehānisma. Par 
reakcijas iniciatoru darbojas slāpekļa dioksīds ar brīvu elektronu, . 
kurš vienmēr ir atšķaidītā slāpekļskābē: ; ' )

Oj NU; OH + H U: ONO 2-N02 + H20

H
I

H

CH3—C :H +  ■ N 02-*CH3—C- +H N 02

H H
2HNOo

CH

H
I

N02+ • ŅO-f H20
1 ' 1 ' . H

I' 1

3—C • +  *N02 

H ,

CH3—C : N02

A
Nitrēšanas apstākļi atkarīgi no ogļūdeņražu molekulu lieluma ' 

un uzbūves. Metāns nitrējas tikai 400—450°C temperatūrā, bet • 
etāns un tālākie homologu rindas locekļi nitrējas jau ~  150°C , 
temperatūrā, pie tam ar nitrogrupu visvieglāk aizvietojas trešējā ’ 
oglekļa ūdeņradis, visgrūtāk — pirmējā oglekļa ūdeņradis. Tā,0 
piemēram, nitrējot 2-rhetilbutānu, rodas 2-nitro.-2-metilbutāns:

CH3—CH—CH2—CH3+ H 0 N 0 2->- CH3-

N0 2

-A CH2— CH3+ H 20

CH3 CH3

Nitrējot augstā temperatūrā (virs 400°C) gāzes fāzē, šāda liku- , 
mība nav spēkā, bet reizē ar nitrēšanu pārtrūkst ari saites starp 
oglekļa atomiem, tāpēc rodas dažādu mononitrosavienojumu mai
sījums. Tā, piemēram, nitrējot propānu, rodas 1-nitropropāna, 
2-nitropropāna, nitroetāna un nitrometāna maisījums.



3. Sulfurēšana. Ogļūdeņražus,-kas satur trešējo oglekļa atomu, 
mēreni sildot kopā ar kūpošo sērskābi, rodas sulfoskābes:

CH3 CH3

CH3 -  CH2-  C—H +  HOSO3H CH3—CH2—C—SO3H + H20

M M  CH3 c h 3
Pārējie piesātinātie ogļūdeņraži parastajā temperatūrā ar kūpošo 
sērskābi gandrīz nereaģē, bet augstā temperatūrā — oksidējas.

Sulfoskābes ar 8—20 oglekļa atomiem molekulā plaši lieto par, 
deterģentiem — sintētiskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

4. Sulfohlorēšana. Alkanus apgaismojot ār ultravioleto gaismu, tie 
reaģē ar sēra dioksīda un hlora maisījumu un veidojas sulfohlorldi. 
Arī šī reakcija noris pēc ķēdes mehānisma, kuru iniciē 'hlora radikālis:

CI2 2C1 • , V " ': 
RH+C1 • R;+HCI

R • +'S02 “*■ R—Š •

R—S • +CI2 R—S—Cl +  CI • utt. 

O . 0  ,
Ar sulfohlorīdgrupu vieglāk aizvietojas ūdeņradis, kas saistīts ar 

otrējo oglekļa atomu, bet ar trešējo oglekļa atomu saistītais ūdeņradis 
ār sulfohlorīdgrupu neaizvietojas. ■ : \-ī' ' , I

Sulīohlorīdus izmanto sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai, 
ādu rūpniecībā un tekstilrūpniecībā.

i ' %
Svarīgākās saišu pārraušanas reakcijas ir šādas. ’
5. Ķrekings un pirolize. Alkāni ir samērā stabili pret karsē

šanu pat līdz 300—400°C, bet augstākā temperatūrā tie sāk sa
šķelties.

Piesātināto ogļūdeņražu sašķelšanās temperatūra atkarīga m> 
to molekulas lieluma un uzbūves. Jo lielāka ir ogļūdeņraža mole
kula, jo vieglāk tā sašķeļas. Ogļūdeņražos ar lielām molekulām 
vispirms pārtrūkst oglekļa atomu virknes, jo a saite starp oglekļa 
atomiem ir vājāka par 0 saiti starp oglekļa un ūdeņraža atomiem.

Alkānu molekulas pa lielākajai daļai pārtrūkst vidū, veidojot 
piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu maisījumu:

ClcH34 —'-*■ CaHig-ļ- C8H[6

CsHļj— >-C4H10+ C 4H8
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Šādu alkānu sašķelšanos sauc par krekingu. To izmanto, lai 
Iegūtu ogļūdeņražus ar mazāku molekulu no ogļūdeņražiem ar i 
lielāku molekulu.  ̂ j

Ogļūdeņražu sašķelšanās krekinga 'procesā notiek pēc radikāļu \ 
mehānisma.

Ogļūdeņražu sašķelšanu vēl augstākā temperatūra (virs 550 °C) ij 
sauc par pirolizi. Sājā procesā sašķeļas ari ogļūdeņraži ar ma>ā- .) 
kām molekulām, veidojot vienkāršākos gāzveida ogļūdeņražus un ; 
ūdeņradi. Bez tam šajos apstākļos noris ari polimerizācija - un ■ 
'Oglekļa atomu saslēgšanās ciklos; tā rezultātā rodas aromātiskie 
ogļūdeņraži.

Temperatūrās, kas augstākas par 1000°C, visi piesātinātie ogļ- j 
ūdeņraži sadalās par oglekli un ūdeņradi:

C2H5 —*2C +3H 2

So procesu izmanto par lētu oglekļa un ūdeņraža iegūšanas panē- ļ 
mienu. Tagad rūpniecības vajadzībām (NH3 sintēzei, tauku hidro- ! 
genēšanai u. c.) nepieciešamo ūdeņradi iegūst galvenokārt ogļ
ūdeņražu pirolīzes procesā.

6. Oksidēšana. Gaisa skābeklis un parastie oksidētāji (KMn04, 
Kj>Cr04> K2Cr20 7 u. c.) alkānus oksidē tikai augstā temperatūrā, 
pie tam pārtrūkst oglekļa atomu ķēde un rodas dažādi oksidācijas 
produkti — galvenokārt skābes, spirti, aldehīdi, C02 u. c. Jaunākie 
pētījumi rāda, ka augstākie homologu rindas locekļi 100—160°C ļ 
temperatūrā katalizatoru (mangāna sāļu) klātbūtnē viegli oksi
dējas par augstākajām taukskābēm:

ČH8-(C H 2)n-C'Hj-
katallz.

o  o
02 s  f

+  CH3— (CH2)ro—C +CH3— (CH2)p—c
katallz.

OH OH

Sim procesam ir ļoti liela praktiska nozīme ziepju un citu maz
gāšanas līdzekļu ražošanā.

Enerģiski oksidējot ogļūdeņražus ar gaisa skābekli augstā 
temperatūrā, tie pilnīgi oksidējas (sadeg) par C02 un H20  un 
izdalās daudz siltuma:

2C2H6+ 702 -> 4C02+ 6H20

Degot ogļūdeņražiem ar lielām molekulām, izdalās daudz kvēpu, 
jo nepietiek skābekļa visa oglekļa sadegšanai.

Iegūšana. Piesātinātie ogļūdeņraži plaši izplatīti dabā, tāpēc 
tos iegūst kā no dabas produktiem, tā arī sintētiski.
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1. No d a b a s ,  p r o d u k t i e m .  1. Gāzveida ogļūdeņraži —  
metāns un nelielos daudzumos ari etāns un propāns — sastopami, 
dabasgāzē.

2. Šķidrie alkani kopā ar citiem ogļūdeņražiem ietilpst naftā. 
Sevišķi bagātas ar piesātinātajiem ogļūdeņražiem ir Pensilvānijas- 
naftas (ASV), vidēji bagātas — Galīcijas un Rumānijas naftas.. 
No Padomju Savienības naftām visbagātākās ar alkāniem ir Zie- 
meļkaukāza un Gruzijas naftas. Baku nafta satur mazāk piesāti
nāto ogļūdeņražu.

3. Cietie ālkāni sastopami ozokerita (zemes vaska) slāņu- 
veidā. Padomju Savienībā ozokerita slāņi sastopami Rietum- 
ukrainā — Borislavas rajonā, Turkmēnijā,. Celekerias pussalā,. 
Uzbekijā — Fergānā u. c. Attīrītu un balinātu ozokerītu sauc par 
cerezīnu. To kā. vasku lieto daudzās nozarēs, to skaitā kosmētisko- 
izstrādājumu, piemēram, lūpu zīmuļu un krēmu ražošanai.

4. Piesātinātos ogļūdeņražus iegūst arī brūnogļu un kūdras 
sausajā pārtvaicē.

II. S i n t ē t i s k i .  1. Alkānus iegūst tieši no elementiem — 
oglekļa un ūdeņraža 1200 °C temperatūrā, kā ari kopā ar acetilēnu 
elektriskā loka liesmā starp ogles elektrodiem ūdeņraža atmo
sfērā:

C+2H 2->CH4
Sī reakcija var notikt arī zemākā temperatūrā (~300°G) kata
lizatora (sasmalcināta niķeļa) klātbūtnē.

2. Alkānus var iegūt, reducējot oglekļa oksīdus. Oglekļa oksīda^ 
un ūdeņraža maisījumu 250—300 °C temperatūrā laiž pāri katali
zatoram (Ni):

C 0+3H 2-^C H 4+ H 20
Līdzīgi reaģē arī C02, tikai grūtāk un augstākā temperatūrā. 
(~400 °C):

CO2+4H2-»-CH4+2H 20
3. Dažu metālu karbidiem reaģējot ar ūdeni vai skābēm, arū 

rodas piesātinātie ogļūdeņraži:
A14C3 + 1 2H20  ->■ 3CH4 +  4 AI (OH) 3

4. Karsējot karbonskābju sārmu vai sārmzemju metālu sāļus- 
kopā ar nātrija hidroksīdu, natronkaļķiem vai bārija hidroksīdu,, 
arī var iegūt piesātinātos ogļūdeņražus:

CH3COONa +  NaOH CH4 +  Na2C 03
5. Alkānus iegūst no ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem,, 

tiem reaģējot ar metālisko nātriju (Virca sintēze):

ci-i3i T I ~ — -. -
J + 2 Na ; -*-CH3—CH3 + 2NaI

CH3! 1 r~ J

1 , .vlMva. , • T* , r . V r*v- '
' » • .- • • : . . • -■
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So metodi izmanto, lai no ogļūdeņražiem ar, mazākām moleku
lām iegūtu ogļūdeņražus ar lielākām molekulām. Parasti iegūst 
ogļūdeņražus ar divreiz lielāku oglekļa atomu skaitu molekulā, 
nekā izejvielai, t. i., tādus ogļūdeņražus, kuri^ molekulas sastāv i 
no divām vienādām pusēm.

Lai iegūtu ogļūdeņražus, kas sastāv no divām nesimetriskām pu-:|  
sēm, vajadzētu lietot divus dažādus halogēnālkilus, taču tādā gadijumā 
rodas nevis viens, bet trīs dažādi savienojumi. Tā, piemēram, lietojot vļ 
etiljodlda C2H5I un propiljodida C3H7I maisījumu, iegūst butāna, pen-, 
tāna un heksāna maisījumu, jo ar nātriju var reaģēt 

a) divas etiljodlda molekulas:

iJ

C H j— C H j f l l — — , ■ ,
• +  2 Na;-+- C H 3— C H 2—C H j—C H j + 2 N ai-

CH3—CHjļl J  butāns

. ■ b) etiljodlda tin propiljodida molekula:

cH j-cH airi......■!,
+ 2Na j-»- CH3—CH2—CH2—CH2—CHj+2Nal 

CH3-G H 2- C H 2II r-------- . pcntāns , ,ļ' ;
c) divas propiljodida molekulas:

CH3-C H 2-C H 2;I t ......... ,
‘ +  2Nai-

C H a-C H j-C H jil r
•C H 3— CH2—CH2— C H i— C H 2— C H 3+ 2 N aI

heksāns ,i

Lietojot par izejvielām halogēnatvasinājumus, kuros halogēns pie-J 
vienots otrējam vai trešējam oglekļa atomam, iegūst ogļūdeņražus ar |
sazarotām virknēm, piemēram, no izobutiljodida var iegūt 3,4-dimetiI- J 
hekšānu:

C H j - C H r - C H - C H j

r  1 ļ
! + 2N aļ •

I
CHj-C H j- C H -C H s

■ CH3—CH2—CH—CH—CH2—CH3
I I  r

CH3 CHj 
3,4-dimetilheksāns

6. Alkānus iegūst, reducējot ar koncentrētu jodūdeņrazskābi aug- 1 
stā temperatūrā (180—200 °C) daudzus organiskos savienojumus — 
haiogēnatvasinājumus, spirtus, skābes:
CH3- C H 2—CHj—CHj— CH2C1+2HI ->

hlorpentāns
CH3~C H 2—CHr -C H r-C H 3-fHCl +  l2

pentāns
CH3—CH2—CH3—CH2OH+ 2HI CH3—CHj-CH^-CHs+HzO-Ha

butilspirts butāns
7. Iedarbojoties ar ūdeni uz magnija vai cinka metālorganiskajiem 

savienojumiem, arī iespējams iegūt piesātinātos ogļūdeņražus: 
CH3I+M g-»-CH 3MgI 
CH3MgI +  H20 C H 4+ Mg (OH) I
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8. Alkanus var iegūt no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem, pievie
nojot tiem ūdeņradi aktiva katalizatora klātbūtnē (sasmalcināts Ni, 
Pt, Pd):

kat; ' ' /
R—CH=CH2+ H 2----► R -C H 2-C H 3 : ,

Ar šo metodi var iegūt tikai ogļūdeņražus ar lielākām moleku
lām — sākot ar pentānu.

9. Krekinga procesā no ogļūdeņražiem ar lielākām molekulām var 
iegūt ogļūdeņražus, ar mazākām.molekulām.

Izlietošana. Visvairāk piesātinātos ogļūdeņražus izlieto par 
kurināmo, jo, tiem sadegot, izdalās daudz siltuma. Gāzveida ogļ
ūdeņražus izmanto par gāzveida kurināmo gan dabasgāzes, gan 
ari sašķidrinātās gāzes (propāns-butāns) veidā. Šķidros ogļūdeņ
ražus izlieto par degvielu dzinējos: benzīnu — lidmašīnu un auto
mašīnu iekšdedzes dzinējos, petroleju un solāreļļu — dīzeļdzinējos. 
Cieto un šķidro ogļūdeņražu maisījumu — vazelīnu lieto kā eļļo
šanas līdzekli, metālu aizsargāšanai pret koroziju, kosmētikā un 
medicīnā. Cietos ogļūdeņražus izmanto parafīna ražošanai, kuru 
lieto sveču izgatavošanai, elektrotehnikā par izolatoru, sērkociņu 
piesūcināšanai, medicīnā kompresēm, audumu apretēšanai, papīru 
piesūcināšanai un citur. Ozokerītu lieto sveču izgatavošanai un 
citur kā vasku aizstājēju. Cietos piesātinātos ogļūdeņražus iz
manto arī par izejvielu sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai..

Ogļūdeņražus ar sazarotām virknēm izlieto kaučuka rūpniecībā 
un augstas kvalitātes benzīna ražošanai.

Svarīgākie piesātinātie ogļūdeņraži. Metāns CH4 ir bezkrā
saina gāze bez smakas, gandrīz divas reizes vieglāka par gaisu„ 
vāji šķīst ūdenī, labāk spirtā, deg ar bāli zilganu liesmu.

Dabā metāns rodas, sadaloties augu un dzīvnieku organismiem 
bez gaisa pieejas, piemēram, anaerobo baktēriju izraisītajā celu
lozes rūgšanas procesā. Šāda celulozes rūgšana notiek stāvošos- 
purva , ūdeņos un dūņās, kur var novērot metāna burbulīšu izda
līšanos, tāpēc metānu sauc art par purva gāzi. Celulozes sadalī
šanās atgremotāju dzīvnieku kuņģī arī ir celulozes rūgšanas pro
cess, tāpēc atgremotāju dzīvnieku izelpotais gaiss satur metānu. 
Sī iemeslā dēļ metāns sastopams arī cilvēku Un. dzīvnieku zarnu 
gāzēs un asinīs.

Metāns izdalās arī zemes dzīlēs, lēni sadaloties akmeņoglēm,, 
tāpēc to sauc ari par raktuvju gāzi. Akmeņogļu slāņu tukšumos 
ieslēgtā gāze satur 80—90% metāna. Nelielos daudzumos (3,5— 
7,5%) metāns vienmēr ir raktuvju gaisā. Metāna maisījums ar 
gaisu (kurā ir 5—15% metāna) aizdegoties rada eksploziju, tā
pēc tā klātbūtne raktuvēs ir bīstama.

Izšķīdušā stāvoklī metāns ir arī naftā, tāpēc naftas atradņu 
vietās bieži izdalās naftas gāzes, kas satur 39—85% metāna.. 
Daudz metāna satur ari akmeņogļu, kūdras un koksnes sausās 
pārtvaices gāzes. Visvairāk metāna ir dabasgāzē (90—99%).
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Sintētiski metānu var iegūt peciepriekš apskatītajām piesāti- ;j 
■tināto ogļūdeņražu iegūšanas metodēm.

Ķīmiskā ziņā metāns ir visstabilākais ogļūdeņradis. Karsējot 
tas sāk sadalīties tikai temperatūrās, kas augstākas par 800°C. 
Tomēr gaisa klātbūtnē tas viegli aizdegas (uzliesmošanas tem
peratūra 700°C) un sadeg par C 02 un H20:

CH4+ 2 0 2-> C0 2 + 2H20

, Sadedzinot metānu speciālās iekārtās nepietiekamā skābekļa klāt- ' 
būtnē, rodas kvēpi, ko izmanto tipogrāfijas krāsu, gumijas un citu . 
izstrādājumu ražošanai:

CH4-t-02—>;C-ļ-2H20  ;
Sadalot metānu elektriskajā lokā 1000 °C_ temperatūrā, rodas aceti- 
lēns, tāpēc metānu izmanto acetilēna iegūšanai:

2CH4->C H =C H -f3H 2
Laižot metānu un ūdens tvaiku pāri katalizatoram (sasmalci- : 

nāls Ni) 850 °C temperatūrā, iegūst oglekļa oksīda un ūdeņraža 
maisījumu, t,. s^sintēzes gāzi, ko savukārt izmanto ūdeņraža, 
metilhlorīda, spirtu, formaldehīda, ciānūdeņražskābes, ogļūdeņ
ražu ar lielākām molekulām un citu savienojumu sintēzēm:

- c h 4+ h 2o — —>c o + 3H2 ļ
kat. j

Visvairāk metāna izmanto par augstvērtīgu gāzveida kurināmo 
,ar lielu siltumspēju (8560 kcal/m3).

Etāns C2H6 ir bezkrāsaina gāze bez smakas. Deg ar nespožu j 
liesmu. Slikti šķīst ūdenī, labāk spirtā. _ |

Etāns sastopams naftas atradņu gāzēs. Izšķīdušā veida tas '
sastopams arī naftā, bet, nonākot zemes virspusē, no tās izdalās, ļ

Sintētiski etānu iegūst, elektrolizējot kālija acetātu CH3COOK j 
vai arī reducējot etiljodīdu ar koncentrētu jodūdeņražskābi:

. CHs—CHal +  H I-^CH s—CHj+I*
Tehnikā etānu iegūst no etilēna un ūdeņraža katalizatora (sa

smalcināta Ni) klātbūtnē:
kat.

C2H4+ H 2---- ^C2H6..
Etānu galvenokārt izlieto par kurināmo, kā ari par izejvielu 

•daudzās sintēzēs.
Propāns C3H8 — etānam līdzīga gāze. Deg ar spožāku liesmu 

nekā etāns.
Sastopams naftas un tās pārtvaices gāzēs un naftas-krekinga • 

gāzēs. Sintētiski propānu iegūst no propiljodīda, reducējot to ar 
jodūdeņražskābi vai cinku.

Propānu lieto par kurināmo, kā arī par izejvielu daudzu savie-
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nojumu, piemēram, halogēnatvasinājumu, propilēna, glicerīna, 
izopropilspirta, nitrosavienojumu un citu savienojumu iegūšanai. 
Polimerizējot propānu ar propilēnu, iegūst ogļūdeņražus ar saza
rotām virknēm, kurus lieto benzīna kvalitātes uzlabošanai.

Dabasgāze. Lielos daudzumos dabasgāze sastopama gāzu at
radnēs, kur tā atrodas zemes dzīlēs zem spiediena, kā arī naftas 
atradnēs — t. s. naftas gāze. Gāzes atradņu gāze sastāv galveno
kārt no metāna (97—99%), naftas gāzēs ir daudz mazāks metāna 
saturs (40—90%). Kopā ar metānu naftas gāzes satur arī vēl 
citus piesātinātos ogļūdeņražus: etānu, propānu un butānu. Sie 
ogļūdeņraži no naftas gāzes jāatdala, lai gāzes vados nesakrātos 
šķidrums, bez tam tie ļoti nepieciešami augstvērtīga benzīna -ražo
šanai. Propānu un butānu izmanto arī par sašķidrināto gāzi (ba
lonu gāze).

Dabasgāze ir ļoti vērtīgs kurināmais. Tai ir augsta siltum- 
spēja (8500—9000 kcal/m3), tā sadegot neatstāj pelnus un neveido 
CO. Dabasgāzi izmanto ne tikai apkurināšanai, bet arī dažādās 
rūpniecības nozarēs: stikla kausēšanas krāsnīs, domnās, marten
krāsnīs, tērauda lējumu sakarsēšanai pirms velmēšanas un citur.

Dabasgāzi izmanto arī par izejvielu daudzās ķīmiskās rūpnie
cības nozarēs.

Padomju Savienībā ir ļoti daudzas bagātas dabasgāzes atrad
nes, piemēram, Saratovas, Stavropoles, Dagestānas, Baku, Bu- 
hāras—Hivas, Tjumeņas u. c. Izpētītie gāzes krājumi tagad pār
sniedz 16 triljonus kubikmetru, no kuriem vairāk par 13 triljoniem 
atklāti laikā no 1966. gada līdz 1970_. gadam.

Gāzes ieguve Padomju Savienībā strauji pieaug. Tā, piemēram, 
1928. gadā ieguva tikai 0,3 miljardus kubikmetru, 1940. gadā — 
3,4 miljardus kubikmetru, 1958. gadā — 29,9 miljardus kubik
metru, 1965. gadā — 129 miljardus kubikmetru, 1970. gadā — 
198 miljardus kubikmetru, bet 1975. gadā paredzēts iegūt 300— 
320 miljardus kubikmetru gāzes. Milzīgais gāzes ieguves pieau
gums galvenokārt tiks panākts, apgūstot jaunās unikālās atrad
nes Orenburgas apgabalā, Komi APSR, Tjumeņas apgabalā, kā 
arī Uzbekijā un Turkmēnijā. Orenburgas apgabalā paredzēts iz
veidot jaunu lielu gāzes ieguves un pārstrādes rajonu. Sibīrijā 
paredzēts uzcelt gāzes pārstrādes rūpnīcas, kas gadā spētu pār
strādāt 5—6 miljardus kubikmetru gāzes.

Dabasgāzi izmanto ne tikai tās ieguves vietās, bet arī aizvada 
pa caurulēm lielos attālumos. Tā, piemēram, ir ierīkoti gāzes vadi 
Saratova—Maskava, Dašava—Kijeva—Maskava, Dašava^— Rīga. 
Buhāras—Urālu un Igrimas—Serovas gāzes vadi apgādā Urālu 
lielākās pilsētas — Sverdlovsku, Ceļabinsku, Magņitogorsku, 
Orsku, Serovu un citas ar lētu kurināmo. Laikā no 1966. gada līdz 
1970. gadam uzbūvēti maģistrāli gāzes vadi no Uzbekijas, Turkmē- 
nijas un Tjumeņas apgabala uz centrālajiem mūsu valsts rajoniem. 
Maģistrālo gāzes vadu garums palielinājies par 25 tūkstošiem 
kilometru, bet laikā rio 1971. gada līdz 1975. gadam paredzēts
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" uzbūvēt*gāzes vadus vismaz 30 tūkstošu kilometru garumā. Tiks 

turpināta vienotas mūsu zemes gāzes apgādes sistēmas izveido
šana, lai apmierinātu PSRS Eiropas daļas vajadzības pēc kuri
nāmā. Tiks izbūvēts arī Transeiropas gāzes vads, kas ies pa PSRS, 
Cehoslovakijas, Austrijas, Itālijas, VDR un VFR teritoriju.

Pēdējos .'gados Jakutijā — Messo Jahskas atradnē — konsta
tēti ari cietie gāzes hidrātu slāņi, kur 1 tilpumā ūdens saistīti līdz 
200 tilpumiem .gāzes. Tā kā gāzes atradnēs ir liels spiediens un 
daudz mitruma, ziemeļu rajonos ir piemēroti apstākļi, lai rastos 
cietie gāzes hidrāti. Zinātnieki domā, ka ari zem okeāniem gāze 
ir cieto hidrātu stāvokli. Kad izdosies izstrādāt metodes hidrātu 
izmantošanai, pasaules gāzes krājumi palielināsies par vienu ce
turto daļu no pašlaik aprēķinātajiem.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc oglekļa atomi spēj savienoties cits ar citu, veidojot
virknes? Kāda var būt šo virkņu forma? -  >

2. Raksturojiet metāna un etāna molekulu uzbūvi!
3. Izskaidrojiet konformāciju un struktūras izomēru rašanos! Ar 

ko tie atšķiras?
4. Kādas konformācijas ir stabilākas? Kāpēc?
5. Ar ko atšķiras vienas homologu rindas locekļi? Kas tiem līdzīgs?
6. Ar kādu homologu rindas locekli sākas izomērija piesātināto 

ogļūdeņražu homologu rindā? Uzrakstiet visus iespējamos heksāna ho- 
mologus un nosauciet tos pēc starptautiskās nomenklatūras!

7. Nosauciet pēc starptautiskās nomenklatūras šādus ogļūdeņražus:

CH3
I

a) CH3-C H 2-C -C H 2-C H -C H 3 

< ' CH2 ■ CH3

<1h 3 ■

CH3

b) CH3-C H -C —CH2~CH3

CH3 CHS

.■/ CH2
I

CH3
Norādiet, kuri no ogļūdeņraža (a) molekulā ietilpstošajiem oglekļa 

atomiem ir pirmējie, kuri otrējie un kuri trešējie!
8. Uzrakstiet 2,4,4-trimetil-3,5-dietilheptāna struktūrformulu!
9. Kā mainās piesātināto ogļūdeņražu kušanas un viršanas tempe

ratūras, palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā? Kādiem ogļ
ūdeņražiem — ar taisnu vai sazarotu virkni — ir augstāka viršanas 
temperatūra? Kāpēc?
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10. Pret kādiem reaģentiem piesātināti^ ogļūdeņraži ir inerti?
11. Kādu tipu reakcijas raksturīgas piesātinātajiem ogļūdeņražiem?
12. Izskaidrojiet etāna bromēšanas reakcijas mehānismu! Uzrak

stiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
13. Kā piesātinātie ogļūdeņraži izturas pret karsēšanu? Kādi pro

cesi ar tiem var notikt atkarībā no temperatūras?
14. Kāda metode jāizmanto, lai nb ogļūdeņražiem ar mazāku

oglekļa atomu skaitu molekulā iegūtu ogļūdeņražus ar lielāku oglekļa 
atomu skaitu molekulā? ■■

15. Kādi piesātinātie ogļūdeņraži veidojas, nātrijam reaģējot ar
jnetiljodīda un butiljodīda maisījumu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 
■vienādojumus! \ .

UZDEVUMI

:1. Cik litru metāna var iegūt no 400 g nātrija acetāta, kurā ir 
4,5% piemaisījumu?

Atrisinājums: a) Lai atrisinātu uzdevumu, kurā dota viela ar pie
maisījumiem, vispirms jāatrod, cik dotajā’ vielas daudzumā ir tīras 
vielas?. . . ■ ■: ;

100 g  nātrija acetāta satur 98,5 g tīra GH3COONa 
-400 ,, ,, ,t »» x „ ,, t».

400-98,5
x = ------------- =394 g

100

b) Cik / metāna var iegūt no šī acetāta daudzuma?

£ H 3GOONa+NaOH -*CH <+Na2C 03 /
82 22,4
GM CH3COONa =  82 g
GM CH4 ieņem 22,4./

;No: 82 g CH3COONa iegūst 22,4 l CH4
,, 394 ,, ,, x ,, „

■' 394-22,4 ~~
* = ----- ----- — =  107,7 /

82

2. Cik m8 sintēzes gāzes var iegūt no 200 m8 dabasgāzes, kas 
;satur 98% metāna? (784 m8)

3. Nitrējot etānu pēc Konovalova metodes, ieguva 750 g njtro- 
-etāna. Cik litru etāna reaģēja ar HN03? (224 /)

4. Sadedzinot metānu speciālās iekārtās, ieguva 360 g kvēpu. Cik 
’litru metāna sadedzināja, ja sadega 96% visa metāna? (700 /)

5. Cik m8 CO un H2 laida pāri Ni 300 °C temperatūrā, ja reakcijā 
rradās '112 m3 metāna, pieņemot, ka viss CO un H2 izreaģēja? (CO — 
,11.2-m3; Hs .— .336 m3)



f1 §

6. Cik m3 acetilēna gadā saražos Urālu rūpnīcas, kuras 1975. gadā 
pārstrādās 5 miljardus kubikmetru dabasgāzes, pieņemot, ka metāna 
saturs gāzē ir 97% un par acetilēnu pārstrādās 48% visas gāzes? 
(1,164 miljardus m3)

NEPIESĀTINĀTIE OGĻŪDEŅRAŽI

Nepiesātinātie ogļūdeņraži ar divkāršo saiti jeb alkēni

CnH2n

Uzbūve. Vienkāršākais nepiesātinātais ogļūdeņradis ir eti
lēns jeb etēns C2H4. Ar fizikālajām pētīšanas metodēm noskaid
rots, ka etilēna molekulā visi seši atomi atrodas vienā plaknē un 
veido piecas c saites, pie tam visas trīs viena oglekļa atoma a 
saites savā starpā veido 120° leņķi.

120°

So saišu veidošanai tiek patērēti tikai trīs katra oglekļa atoma 
elektroni. Ceturtais elektrons nevar veidot otru o saiti starp og
lekļa atomiem, jo divkāršo saiti veidojošie oglekļa atomi atrodas
sp2 hibridizācijas stāvoklī. Katra oglekļa atoma trīs hibridizetās
orbitāles (katrai no tām ir :/z s orbitāles un % p orbitāles rak
stura) atrodas vienā plaknē un savā starpā veido 120° leņķi. Šiem 
oglekļa atomiem savienojoties, hibridizētās orbitāles pārklājas 
simetrijas asu virzienā, t. i., izveidojas stabila o saite C—C. Pā

rējās hibridizētās orbitāles pār
klājās ar četrām ūdeņraža ato
mu orbitālām, veidojot o saites 
C—H (16. att.).

Pie katra oglekļa atoma vēl 
paliek viena nehibridizēta p or- 
bitāle. Nehibridizētā p orbitāle 
izvietota perpendikulāri hibridi- 
zēto orbitāļu plaknei, tāpēc tā 
var pārklāties ar blakus oglekļa 
atoma p orbitāli tikai «sāniski» 
(17. att. a), t. i., plaknē, kas ir 
perpendikulāra a saišu plaknei
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17. att. 5t saišu veidošanās etilēna molekulā.

(17. att. b), izveidojot papildu saiti starp oglekļa atomiem — 
n saiti. _ . ■

Papildu n saite tuvina oglekļa atomus^ tāpēc divkāršās saites 
ir īsākas nekā vienkāršās. Tā, piemēram, attālums starp oglekļa . 
atomu kodoliem etāna molekulā (t. i., vienkāršās saites garums) 
ir 1,54 A, bet etilēna molekulā (t. i., divkāršās saites garums)^ —.. 
1,33 A. Tā kā, veidojoties n saitei, elektronu orbitāles pārklājas 
daudz mazāk, nekā veidojoties a saitei, jt saite ir vājāka pāra  saiti. 
Kopējā (a+rt) saišu stiprība etilēna molekulā ir 145 kcal/mol, bet 
0 saites stiprība etāna molekulā 83,6 kcal/mol. Starpība 
61,4 kcal/mol ir aptuvena n saites stiprība.;- ''V, , .

Etilēna molekulas uzbūvi var attēlot ar elektronformulu:

'i i*?,-1;!

H H

H :C : : C : H

vai arī ar struktūrformulu:
h  h  ■

H—C =  C—H
• Biežāk lieto saīsināto struktūrformulu: v

eH 2= c n 2

Etilēna molekulas uzbūvi var attēlot arī ar modeļiem, kas izga
tavoti no plastilīna lodītēm un stienīšiem. Divkāršo saiti imitē, savie
nojot oglekļa atomus attēlojošās lodītes ar diviem taisniem vai izliek
tiem stienīšiem (18. att. a). Ja izgatavo modeli bez stienīšiem, oglekļa 
atomus attēlojošās lodītes jāsabīda daudz ciešāk (18. att. b).

Ja etilēna molekulas modelī vienas ūdeņraža lodītes vietā pievieno
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18. att. Etilēna molekulas modeļi.

oglekļa lodīti ar trim ūdeņraža lodītēm (CH3—- radikāli), iegūst nā
kamā nepiesātinātā ogļūdeņraža propēna jeb propilēna modeli
H

\
C =  C

H
/

\ h 3

jeb C3H6

Propēna molekulas modelī savukārt aizstājot vienu ūdeņraža lodīti 
ar oglekļa lodīti, kurai pievienotas trīs ūdeņraža lodītes, iegūst butēna 
modeli •

CH2= CH—CH2—GH3 jeb C4H8 

utt.

Homologu rinda un nomenklatūra. Apskatot iepriekš minēto 
nepiesātināto ogļūdeņražu — etilēna C2 H4 ,. propēna C3 H6  un bu
tēna C4H8 formulas, redzam, ka katrs iepriekšējais ogļūdeņradis 
atšķiras no nākamā ar —CH2— grupu. Tas norāda, ka tie ir viens 
otra homologi un veido homologu rindu (3. tabula).

Nepiesātināto ogļūdeņražu nosaukumus'atvasina no atbilstošo 
piesātināto ogļūdeņražu nosaukumiem, izskaņas -ātis vietā pie
vienojot izskaņu -ēns, piemēram, C2H4 — etēns; C3H6 — propāns. 
Vienkāršākajiem alkēniem bieži lieto ari vēsturiskos nosaukumus, 
kas atvasināti no radikāļu nosaukumiem, pievienojot izskaņu -ēns, 
piemēram, etilēns, propilēns, butilēns, amilēns. Pirmajam homo
logu rindas loceklim biežāk lieto nosaukumu etilēns nevis etēns.

Ja nepiesātināto ogļūdeņražu molekulai atņem vienu ūdeņraža 
atomu, iegūst nepiesātināto ogļūdeņražu radikāļus. To nosauku
mus atvasina no alkēnu nosaukumiem, galotnes s vietā pievieno
jot izskaņu -il, piemēram, CH2 =  CH> — etenilradikālis.

Nepiesātināto ogļūdeņražu molekulu sastāvu var izteikt ar vis
pārīgo formulu CnH2n, bet to radikāļu sastāvu — ar C„H2n_i.

, Pēc starptautiskās nomenklatūras nepiesātinātos ogļūdeņražus 
sauc par alkēniem. {Agrāk tos sauca par olefīniem. Šis nosaukums 
radies no tā, ka homologu rindas pirmais loceklis etilēns ar hloru 
veido eļļainu šķidrumu.) Normālo alkēnu nosaukumus veido ar
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Nepiesātināto ogļūdeņražu ar divkāršo saiti 
(aikēnu) homologu rinda

3. tabu la

Ogļūdeņraža
nosaukums Formula

Kušanas
temp.
(°C)

VirSanas 
1 temp.
| (°C)

1
Radikala

nosaukums
Radlkā- 

1 lls

Etilēns
(etēns)

C2H4 -169,2 -103 ,7 1 Vinil ~  jeb 
etenil ~

!c h 2= c h -

Propēns* G3H6 —185,2/ -47 ,7 Alil — chš—crt—'c h 2-

j Propenil — . CH3-CH =CH  •

Butāns-1 C4H8 -185,3 -6 ,3
, ■'ļ * ‘

Butenil ~ C4H7.
Pentēns-i CsH,» -165,2 30,0 Pentenil — C5H9 •
Heksēns-1 C6H,2 -139,8 -63 ,5 Hekseiiil ~ •
Heptēns-1 C7H,4 -119,0 93,6 Heptenil — C-H13 •
Oktēns-I c aH I6 -101,7 -121,3 Oktenil~ CSH,5 -
Nonēns-1 CsH|8 -8 1 ,4 146,9 N onenil~ CoHiv •
Decēns-1 C10H20 -66 ,3 170,6. Deceni! ~ Cu)H[s •
Undecēns-1 c „ h 22 -49 ,2 192,7 Undecenil ~ c„H2, •
Dodecēns-1 C,2H24 -35 ,2 213,4 Dodecenil~ C12H23 •
Tridecēns-1 CisH2s -23,1 232,8 Tridecenil ~ C13H25"
Tetradecēns-1 C|4H23 - 12,8 251,1 Tetradccenil — C|4H27-
Pentadccēns-i C15H30 -3 ,7 268,4 Pentadecenil~ C:sH2r) •
Heksadecēns-1 Ci6Ha2 4,1 284,9 Heksadecenil — C 16H3I •
Heptadeeēns-1 c,7H34 11,2 299.7 Heptadeceni! ~ Ci7H33 •
Oktadecēns-t '-•1SH3S 18,0 314,2 Oktadecenil~ Ci8 H3 5  -
Nonadecēns-1 CI9H38 23,4 328,0 Nonadecenil — C„H,7 -
Eikozēns-1 G2oH 4o 28,6 341,2 Eikozenil — C2oH39 •
Heneikozēns-1 c 21H42 33,4 355.0 Heneikozenil — C2IH4, -
Dokozēns-1 C22H44 37,8 367,0 Dokozenil ~ C22H43 • •
Trikozēns-1 c 23H46 41,6 379,0 Trikozenil — C23 H4s •
Tetrakozēns-1 c 24H48 45,6 390,0 Tetrakozenil ~ C24H4 7 •
Triakontēns-1 C30H6O 62,4 448,0 Triakontenil — C30H59 •

izskaņu -ēns, divkāršās saites vietu norādot ar skaitli pēc nosau-
1 2 3 4 5

kūma, piemēram, CH2 = CH—CH2—CH2—CH3 pentēns-1.
Oglekļa atomu numerāciju sāk no tā virknes gala, kuram tu

vāk atrodas divkāršā saite. Ja molekulā ir aizvietotāji vai sān- 
virknes, tad ari to vietu apzīmē ar skaitļiem, skaitot no tā virknes 
gala, kuram tuvāk atrodas divkāršā saite (IUPAC nom.), piemē
ram:

CH3
6 5 4 1 '  3 2 1
CH3—C H -C  —C =  CH—CH3

I I ICH3 CH2CH3
I
CH3

3,4,5-tnmetil-4-ctilheksēns-2



Par galveno .uzskata to virkni, kurā :atrodas divkāršā saite, 
pat ja šī virkne nav visg

CH2 =  C -C H 2-
1 2 3

CH3
2-etilpentēns-l.

Nepiesātināto ogļūdeņražu radikāļus pēc starptautiskās nomenkla
tūrās nosauc, pievienojot izskaņu -il un ar skaitli norādot brīvās sai
tes vietuv Vienkāršākajiem radikāļiem bieži lieto vēsturiskos nosaukti- 
mus, piemēram: ■-■■■,.• - ■ ■ ■ 1 •• • ’ , 1

CH2=C H - etenilradikālis jeb vinilradikālis
CH3—CH==CH- propenil-l-radikālis jeb propenilradikālis
CH2=CH —CH2« .propSn-1-il-3rradikālis jeb alilradikālis ■ v«w .■■,■■■' v,
CH3—Č=CH2 propēn-l-il-2-radikālis jeb izopropenilradikālis
CH3—CII—CH—CH2 • butēņ-2-il-l-radikālis jeb krotilradikālis ,

Pēc racionālās nomenklatūras nepiesātinātos ogļūdeņražus uzskata 
par etilēna radikāļatvflsinājumiem. Ja abās etilēna pusēs ir divi vie- • 
nādi radikāļi, pievieno.vārdu sim (simetriskais), bet, jā vienādie radi
kāļi ir vienā.pusē, — osim (nesimetriskais):

ļCHj=CHj—-CH2—CH3 . etilelilēns .(butēns-1)

ČM3—[CH==GHj—CH3 wn-dimetilcti!ēn& (bulēns-2)r 1 V:

. CHj—ļC =  CH2j dsi/n-dimetilctiiēns (2 mcli!propēns-l)'

Izomērija. Arī nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem, sākot ar bu
tānu, novērojama struktūras izomērija, tikai šajā gadījumā izo- 
mēru ir daudz vairāk, jo alkēniem izomēri veidojas kā atkarībā 
no oglekļa atomu ķēdes sazarotības, tā ari atkarībā no divkāršās 
saites stāvokļa molekulā. Tā; piemēram, butēna molekulā divkāršā 
saite var atrasties starp pirmo un otro oglekļa atomu vai arī starp 
otro un trešo oglekļa atomu:

Bez struktūras izomērijas nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem

CH2=CH—CH2—CH3 CH3-C H  =  CH—CH3
butēns-2butēns-1

Butānam var būt arī sazarota virkne: 
CH3

CH2 =  C—CH3
2-metilpropēns-l jeb jzobutēns
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iespējama af\.telpiskā izo 
mērija jeb stereoizomērija.

Apskatot no lodītēm un 
stienīšiem izveidoto butē- 
na-2 CH3—CH-^CH-vCHa 
molekulas modeli, redzam, 
ka griešanās ap divkāršo 
saiti nav iespējama, tāpēc 
var, pastāvēt divi telpiski; 
atšķirīgi izomēri, kuru mo
deļi parādīti 19, attēlā.

Izomēru, kurām abas 
aizvietojošās grupas (šajā 
gadījumā CH3—) atrodas 
divkāršās saites vienā 
pusē,' sauc par as-formu,' 
bet izomēru, kuram aizvie
tojošās grupas atrodas pre
tējās pusēs, — par trans- 
lormu.’ Šādu izomērijas 
veidu sauc par cis-trans- 
izomēriju. Ar struktūrfor- 
mulām cts-izomērus un 
trans-izomērus var attēlot 
šādi:

19. ā tt. Butēna-2 molekulas telpisko izomēru 
modeļi: "■ ■ . . . ,,

Šādi izomēri pastāv dabā un atšķiras ar fizikālajām īpašībām, 
piemēram, kušanas un viršanas temperatūrām. Cis-butēna-2 kuša
nas temp. —138,9 °C, viršanas temp. 3,7°C, bet īrans-izomēra 
kušanas temp. —105,6°C, viršanas temp. 0,9°C. Trans-izomēri 
parasti stabilāki par cts-izomēriem, kuri samērā viegli pārgrupē
jas par trans-izomērizm.

Telpiskie izomēri iespējami tikai tādiem nepiesātinātajiem sa
vienojumiem, kuru molekulās katram ar divkāršo saiti saistītajam 
oglekļa atomam pievienoti divi dažādi atomi vai grupas: 

a a
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Ja kādam ar divkāršo saiti saistītajam oglekļa atomam pievienoti 
divi vienādi atomi vai grupas, tad ds-frans-izornērija nav iespē
jama. Tā, piemēram, 2-metilbutēnam-2 ds-ifrans-izornēru nevar 
būt, jo pie pirmā oglekļa atoma ir divi vienādi aizvietotāji 
(CH3—): 1

C =C  : i v '<•. t  
' /  \  -  ,

CHS, CH3 - .
2-metilbutēiis-2

Fizikālās īpašības. Nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem, tāpat kā 
piesātinātajiem ogļūdeņražiem, pirmie homologu rindas locekļi ir 
gāzes, sākot ar piekto locekli pentēnu C5H10, —  šķidrumi, bet, 
sākot ar nonadecēnu Ci9H38, — cietas vielas. Alkēnu viršanas tem
peratūras gandrīz tādas pašas kā alkānu, pie tam, jo vairāk saza- 
rota virkne, jo tās ir zemākas. Izomēri ar divkāršo saiti molekulas 
vidū vārās un kūst augstākā temperatūrā, pie tam ds-izomēriem 
ir augstāka viršanas temperatūra nekā frarcs-izomēriem, bet ku
šanas temperatūra trans-izomēriem augstāka nekā ds-izomēriem. 
Alkēnu blīvums mazāks par 1, bet lielāks nekā attiecīgajiem alkā- 
niem. Nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ir lielāks sadegšanas sil
tums nekā piesātinātajiem; tas norāda, ka, divkāršajai saitei pār
vēršoties vienkāršajā, izdalās enerģija. Alkēnu divkāršajā saitē 
palielināts elektronu blīvums, tāpēc to molekulas nedaudz polari
zētas. Ar to arī izskaidrojams, ka. zemākie alkēni nedaudz šķīst 
ūdenī.

Uz cilvēka organismu alkēni iedarbojas kaitīgi. To iedarbība 
neizpaužas uzreiz, bet pēc kāda laika. /

Ķīmiskās īpašības. Nepiesātinātie ogļūdeņraži — alkēni ir ļoti 
aktīvi savienojumi. Ar tiem norisinās galvenokārt pievienošanas 
reakcijas, kas norāda, ka molekulā viegli pārtrūkst divkāršās sai
tes. Divkāršo saišu pārtrūkšanu var izskaidrot ar divkāršās saites 
nestabilitāti. Kā jau redzējām, divkāršā saite sastāv no tr un it 
saites, pie tam n saite daudz vājāka par a saiti. Iedarbojoties ar 
aktīviem reaģentiem, n saite viegli polarizējas un pārtrūkst. Pie 
pārtrūkušajām saitēm pievienojas citi atomi vai grupas.

Nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem raksturīgas arī polimerizā- 
cijas un aizvietošanas reakcijas.

P i e v i e n o š a n a s  r e a k c i j a s .  Nepiesātinātie ogļūdeņraži 
var pievienot ūdeņradi, halogēnus, halogēnūdeņražus, ūdeni, sēr
skābi, hidroksilgrupas (oksidējoties), skābekli un dažādas orga
niskās molekulas. Lielākā daļa šo reakciju ir jonu reakcijas.

1. Hidrogenēšana. Paaugstinātā temperatūrā un katalizatora 
(sasmalcināta Ni) klātbūtnē alkēni pievieno ūdeņradi un pārvēr
šas par alkāniem:

C H2 =  CH2 + H2 -> CH3- C H 3
etilēns etāns
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•• Platīna grupas metālu (Pt, Pd) klātbūtnē alkēni hidrogenējas 
jau parastajā temperatūrā.

2. Halogenēšana. Divkāršās saites vietā alkēni viegli pievieno 
halogēnus, veidojot halogēnatvasinājumus. Ja, piemēram, etilēnu 
laiž caur bromūdem, tas atkrāsojas. So reakciju izmanto nepie
sātināto ogļūdeņražu pierādīšanai:

CH2=CH2 +  Br2-*C H 2Br—CH2Br .
etilēns difarometāns

Reakcija var norisēt vai nu pēc radikāļu, vai ari jonu mehā
nisma. Visbiežāk tā noris pēc jonu mehānisma.

Šķīdinātāja ietekmē broma molekula heterolītiski sašķeļas tā, 
ka viens broma atoms iegūst nepilnu pozitīvu, otrs — nepilnu 
negatīvu lādiņu: , -

e+ 6- ,

B r:B r:-> :B r:B r:

Pozitīvi lādētais broma atoms elektrofili «uzbrūk» etilēna n 
saitei, to polarizējot, t. i., nobīdot elektronu pāri pie viena oglekļa 
atoma, un ar šo elektronu pāri pats pievienojas oglekļa atomam. 
Līdz ar to otrs oglekļa atoms iegūst pilnu pozitīvu lādiņu, jo 
elektronu pāris, kas veidoja n saiti, tagad pilnīgi pārgājis pie 
pirmā oglekļa:

. 5+ 5- • +:B r: •'
+ : B r : B r H  : C : 6  : H f  : Br,:

H H
karbkatjons broma anjons

jeb saīsināti:
5 + TT- +

CH2 = CH2 + Br Br ------ CH2 -  CH2 Br + Br~

Izveidotais karbkatjons savukārt pievieno broma anjonu:

CH2—CH2Br +  Br- ->• CH2Br—CH2Br
Noskaidrots, ka propēns CH3—CH=CH2 pievieno bromu div

reiz ātrāk, bet 2-metilpropēns-l CH3—C =  CH2 5,5 reizes ātrāk
I
CH3

nekā etilēns. Tas izskaidrojams ar CH3— grupu pozitīvo induk
cijas efektu (sk. 31. Ipp.).

3. Hidrohalogenēšatia, Alkēni viegli pievieno halogēnūdeņražus.
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Visvieglāk pievienojas jodūdeņradis, nedaudz grūtāk bromūdeņ- 
radis, bet hlorūdeņradis tikai augstā temperatūrā:

CH2=CH 2 +  HI
etilēns

• CH3—CH2I
jodetāns jeb 
eliljodids

Ari halogēnūdeņraži biežāk pievienojas pēc jonu mehānisma.
Kā zināms, halogēnūdeņražu molekulas ir polāras,_t. i., elek

tronu pāris jeb elektronu blīvums nobīdīts uz halogēna atoma 
pusi, tāpēc ūdeņraža atomam inducējas nepilns pozitīvs lādiņš, 
bet, halogēna atomam — nepilns negatīvs lādiņš:

e- 
e+ • • 
H :I :

Polārā haiogēnūdeņraža molekula polarizē alkena molekulu:
6+8-

CH2= CH2 + H 1
5+\ Ĵ .6- . 5+5-
CH2 = CH2 + Hl

Halogēnūdeņražu pozitīvais ūdeņraža jons izrādās aktīvāks par 
halogēna jonu un elektrofili (ar oglekļa elektronu pāri) pievie
nojas negatīvajam oglekļa atomam. Otrs oglekļa atoms iegūst 
pozitīvu lādiņu (jo ūdeņraža jons pievienojoties izmantoja n sai
tes elektronu pāri) un pārvēršas par karbkatjonu; .

6+ • $— fi““ + ’
CH2-C H 2+H I CH2—CHa + I- :

Karbkaljons savienojas ar halogēna anjonu un veido alkilhalo- 
genīdu: t ' ,

c h 2- g h 3+ i CH2I-C H 3
jodetāns jeb 
etiljodlds

Etilēna molekula ir simetriska, tāpēc nav svarīgi, kuram oglekļa 
atomam pievienojas halogēns, kuram ūdeņradis. Alkēniem ar ne
simetrisku uzbūvi halogēnūdeņradis pievienojas pēc Markovņi- 
kova likumības, kas formulēta 1868. gādā.

Pievienojot halogēnūdeņradi nesimetriskiem alkēniem, halo
gēns pievienojas tam oglekļa atomam, pie kura ir vismazāk ūdeņ
raža atomu, bet ūdeņradis otram ar divkāršo saiti saistītajam 
oglekļa atomam, piemēram:

I I
CH3-C H  = CH2 +  HC1

t  I
CH3—CHC1—CH3

2-htorpropāns

So likumību,var izskaidrot ar radikāļu pozitīvo indukcijas 
efektu ( +  1). Saite C—H tomēr ir mazliet polāra, jo ogleklim ir
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nedaudz 'lielāka elektronegativitāte (2,5) nekā ūdeņradim (2,1), 
tāpēc radikāļa ogleklis iegūst nelielu negatīvu lādiņu un nobīda 
no sevis elektronu blīvumu uz nepiesātinātā oglekļa atoma pusi, 
kas. ir sp2 hibridizācijas stāvoklī. . • t . ’ '

Kā zināms, oglek[a atoma orbitālēm sp2 hibridizācijas stāvoklī ir 
lielāka s orbitāles rakstura daļa .(’/3 s orbitāles rakstura) nekā sp3 
hibridizācijas stāvoklī (’/4 s orbitāles rakstura), bet elektroni ir stabi
lāki orbitāla ar lielāku s rakstura daļu, tāpēc oglekļa atomiem sp3 
hibridizācijas stāvoklī ir lielāka elektronegativitāte nekā sp3 hibridi
zācijas stāvoklī;

H
*

H— C — *-.CH
t- : . . . 2

Sis atoms iegūst nepilnu negatīvu lādiņu, kas izraisa vēl daudz 
lielāku divkāršās saites kustīgo zc elektronu nobīdi uz otra ar div
kāršo saiti saistītā oglekļa atoma pūsi. Tas kļūst vairāk elektro- 
negatīvs un līdz ar to spēj stiprāk pievilkt halogēnūdeņraža atdoto 
protonu (H jonu), veidojot karbkatjonu: ... ,

6+ 6— 6+ 6— * —
CH8—CH = CH8+ H —Cl-4-CHs—CH—CHs +  Cl-

Karbkatjons pievieno halogēna anjonu:

CHS—CH—C H s+ cf-*  CH3-C H C I -  CH3
Lai pilnīgi izprastu šo reakciju mehānismu, jāņem vērā vēl arī 

t. s. dinamiskais efekts. Kā redzējām, pirmais pievienojas protons. 
Atkarībā no tā, pie kura nepiesātinātā oglekļa atoma tas pievienojas, 
var rasties divi karbkatjoni: . 1 ' : '

+ -4* . . .
CH3—CH2-C H 2 un CH3- C H -C H 3 

a b
Ķīmiskās reakcijas parasti noris tajā virzienā, kurš prasa mazāku 
enerģijas patēriņu, t. i., kurā rodas vielas ar mazāku enerģijas krā
jumu. Izrādās, ka ar mazāku enerģijas krājumu ir katjons b, jo tā 
pozitīvo lādiņu daļēji dzēš abu metilradikāļu pozitīvie indukcijas 

. efekti: '
H

1
H-4-C-

t
H

•CH-

H
I- o
t
H

■H

Tāpēc arī vieglāk veidojas karbkatjons (b).

Ja abi nepiesātinātie oglekļa atomi saistīti ar vienādu ūdeņ.-. 
raža atomu skaitu, bet dažādiem radikāļiem, no kuriem viens ir
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metilradikalis, tad halogēns pievienojas tieši ar metilradikāli sais
tītajam oglekļa atomam (Vāgnerā—Zaiceva likumība):

I
CH3—CH2-C H  =  CH-

t
-vC H 3-

I
-CH3+H I-

I
-CH2—CH2—GH1—CH3

4. Hidratācija. Skābā vidē alkēni viegli pievieno ūdeni (hidra- 
tējas), veidojot spirtus. Tā, piemēram, 96—98% H2S 0 4 klātbūtnē 
etilēns viegli pievieno ūdeni un veido etilspirtu (Butjerova reak
cija): !

c h 2= c h 2+ h o h - ^ c h 3—c h 2—o h  ;
etilspirts

Reakcija noris divās stadijās. Vispirms etilēnam pievienojas 
sērskābe un rodas etilsērskābe. Ari sērskābes pievienošana notiek 
pēc jonu mehānisma.

Sērskābes klātbūtnē etilēna molekula polarizējas un elektro- 
negatīvajam oglekļa atomam pievienojas ūdeņraža jons:-

5+
CH-

~ 5-
-  CH, H0SO3H CH, -  CH3 + OSO3H

Karbkatjonam pievienojas negatīvais skābes atlikuma jons: 

CH3- -CH2+ 0 S 0 3H- CH3- C H 20 S 0 3H
etilsērskābe

Reaģējot ar ūdeni, etilsērskābe sadalās, veidojot spirtu:
CH3—CH20 S 0 3H +  H0H -v  CH3—CH20 H + H 2S 04 .

Etilēna homologi ar nesimetriskām molekulām hidratējas 
vieglāk. Tā propēns-1 hidratējas jau ar 75—80% _H2S 0 4, 2-metil- 
propēns-1 ar 34—50% H2S 04 utt. Tātad, jo polārākā molekula, 
jo vieglāk tā hidratējas.

5. Oksidēšanās, a) Oksidētāji viegli reaģē ar alkeniem. Ja, 
piemērām, etilēnu laiž caur paskābinātu KMn04 šķīdumu, tas at- 
krāsojas. (Ari šo reakciju lieto alkēnu pierādīšanai.) Ar atšķaidītu 
KMn04 šķīdumu vai H20 2 katalizatora (Cr03, 0 s 0 4) klātbūtne 
alkēni veido divvērtīgos spirtus — glikolus:

3CH2 =  CH2 + 2KMn04+4H 20
-^3CH2O H -C H 2OH+2M n02+2KOH

etilēnglikols

CH2 = CH2+ H 20 2 -> CH2OH—CH2OH
b) Katalizatoru (Ag, A120 3) klātbūtnē 300—-JOÔ C tempera

tūrā etilēns oksidējas ar gaisa skābekli, veidojot etilēnoksīdu:
2CH2=CH2-(-02 2CH2—CH2

\  /  
o
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Etilēnoksīds ir ļoti aktīvs. Tas reaģē ar daudzām citām vie
lām, tāpēc etilēnoksīdu izmanto daudzās rūpniecības nozarēs, pie
mēram, plastmasu, etiiēnglikola, etiķskābes, mazgāšanas līdzekļu 
un citu ražošanai.

c) Ozons pievienojas divkāršās saites vietā, veidojot ozonīdus 
(tie ir savienojumi ar eksplozīvām īpašībām):

CH3—CH=CH2+ 0 3-^ CH3—CH—0 —CH2

■ ■ ' i__ I» ■
Apstrādājot ozonīdus ar ūdeni, tie veido ūdeņraža peroksīdu un 

aldehīdus:

CH3—CH—O—CH2+ H sO ■
I Io------- o

-V o O
-CH3- C  +  H—C + H 20 2

Xh \
acetaldehīds formaldehīds-

d) Enerģiski oksidētāji (konc. KMn04, K2Cr207, H N 03, Cr03 šķī
dums ledus etiķskābē) var arī sašķelt alkēnu molekulas divkāršās 
saites vietā, veidojot karbonskābes, ketonus vai C 02. Ar šo reakciju 
var konstatēt divkāršās saites vietu alkēnu molekulā:

CH3—•C = C H -C H 3 -  

CH3

CH3-C H  =  ČH—CH2

—*■ CH3-C O + C H 3COOH
• I

CH3
acetoņs etiķskābe ,

Cr03
-CH3------ >■ CH3COOH +  HOOC-CH2-C H 3

etiķskābe. propionskābe

6. Alkilēšana. Fosforskābes vai sērskābes klātbūtnē alkēnu mole
kulas savienojas ar alkanu molekulām, un rodas alkani ar lielāku 
oglekļa atomu skaitu molekulā. Tā, piemēram, propānam-1 reaģējot ar 
2-metiIpropānu, izveidojas triju dažādu ogļūdeņražu maisījums:

CH3

• CH3—CHj—CH2—CH2—CH—CH3
2-raetilheksāns

CH3
1

- CH3-C H 2-C H 2- q - c H 3
I

CH3
2.2-dimetilpentāns

CH3
1

- CHg-C H —C-CH 3
I I
CH3 CH3

2,2,3-trimetiibutāns

CH3—CH= CH2+ CH3—CH—CH3

CH3
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Alkilēšana ir [oli izplatīts augstvērtīga šķidrā kurināmā iegūšanas 
paņēmiens.

P o 1 i m e r i z ā c i j a. Alkēnu un citu nepiesātināto savienojumu 
molekulām to divkāršo saišu dēļ piemīt spēja savienoties citai ar 
citu, veidojot savienojumus ar lielām molekulām — lielmolekulā
rās vielas jeb polimērus. Tā, piemēram, savienojoties daudzām 
etilēna molekulām, rodas polietilēns:

i'1..: . 
■A,

rtCH2=CH2-> ( -C H 2-C H 2- ) „
etilēns polietilēns

i ’ ■
CH3—C = CH2 +  CH2 =  (:-C H :

ļ 1_ _ _ L ļ
CH3 (!:h 3

Izobutilēns

CH3 CH3 c h 3

CH3

CH3—C—CH —C—-CH3

CH3 CH3
diizobutilēns

CH3—C—CH = C +  CH2
I I
CH3 CH3

= i - CH3

CH3 CH3 CH3

CH3

-CH2- C —CH =  C
I I I
CH3 CH3 CH3

triizobutilēns

3

Daudzu molekulu savienošanos, kuras rezultātā neizdalās ne
kādi blakusprodukti, sauc par polimerizāciju.

Vielas, kuru molekulas piedalās polimerizācijā,. sauc par tnono- 
mēriem. .•

Monomēra molekulu skaitu, kuras, savienojoties savā starpā, 
veido polimēra molekulu, sauc par politnerizācijas pakāpi.

Spēja polimerizēties parasti piemīt etilēna CH2=GXY un vi- 
nila CH2 =  CHX tipa alkēniem (X un Y dažādi atomi vai to gru
pas). Alkēnu spēja polimerizēties galvenokārt atkarīga no X un 
Y dabas. Etilēns polimerizējas grūti. ' ,

Izšķir pakāpenisko un ķēdes polimerizāciju. Pakāpeniskā poli- 
merizācija noris daudzās stadijās, pie tam katrā stadijā var izda
līt reakcijas starpproduktus. Šādu polirņerizācijas veidu konsta
tēja Butļerovs 1873. gadā. Iedarbojoties ar sērskābi uz izobutilenu, 
no divām butilēna molekulām rodas diizobutilēns, tam pievienojot 
trešo molekulu,— triizobutilēns utt.:

i
*

Polimerizācijas mehānismu nosaka starpproduktu stabilitāte 
un reakcijas apstākļi! Ja starpprodukti ir stabilas daļiņas, notiek 
pakāpeniska polimerizācijā, ja nestabilas, — ķēdes polimerizācijā.

i
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Atkarībā no aktīvo daļiņu dabas izšķir radikāļu un jonu poli- 
merizāciju. Radikāļu polimerizācija vienmēr notiek pēc ķēdes
mehānisma, un starpprodukti šeit ir brīvie radikāļi.

Polimerizācijas ķēdes reakcijai ir trīs stadijas: 1) ķēdes ini- 
ciēšana, 2) ķēdes augšana un 3) ķēdes pārtraukšana.

Ķēdes iniciēšanai (iesākšanai) nepieciešama kāda viela — 
iniciators, kas hpmolītiski sašķeļas par brīviem radikāļiem. Inicia
tora radikālis pievienojas nepiesātinātā ogļūdeņraža molekulai, 
veidojot elektronu pāri ar vienu tā n saites elektronu. Pie otra 
oglekļa atoma paliek brīvs otrs n saites elektrons un rodas jauns 
radikālis: - ,

jai molekulai, izveidojot lielāku radikāli, tas savukārt nākamajai 
molekulai utt., kamēr kādu apstākļu dēļ ķēde tiek pārtraukta:

-f CH2 =  CH2 R—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2- Č H 2+ ...
• * ‘ '1 ' ■ ; . '

Ķēdes pārtraukšanas procesā polimēra radikālis zaudē savas 
brīvā radikāļa īpašības un pārvēršas par makromolekulu. Tas var 
notikt, vai nu saduroties diviem polimēra radikāļiem, vai ari poli
mēra radikālim saduroties ar iniciatora radikāli:

Radikālis — iniciators paliek polimēra molekulas sastavā.

Reakcijai norisot pēc jonu mehānisma, par polimerizācijas inicia
toru darbojas stipras skābes vai citi katalizatori, kas spēj pārvērst 
monomēru par karbkatjonu:

R •; +CH2 = CH2 R—CH2—CI12' - & ‘  V r* w *
moriomērs sākuma radikālis

Ķēdes augšanas procesā, sakuma radikālis pievienojas nākama

R—CH2—CH2 +  CH2 = CH2 -*• R—CH2—CH2—CH2—ČH2 +

R— (CH2—CH2) m—CH2-Č H 2+  R: -V R— (CH2—CH2) m—CH2—CH2- R
vai

R— (CH2- C H 2) «-CH2-CH2+-CH2—CH2- (C H 2—CH2) m—R 
R -(C H 2—CH2) n-C H 2-C H 2—CH2-C H 2- (C H 2-C H 2) m—R

CH3 CH3

CH3- C  +  H+ ->-CH3—C+

CH2 CH3
knrbkatjons
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Pozitīvais karbkatjons pievienojas nākamajai alkēna molekulai, 
veidojot jaunu karbkatjonu, tas pievienojas nākamajai molekulai utt.:

CH3 CH3 Cl-13 CH3 
| 6- |6P | | >

CH3—C++CH2=C CH3- C —CH2—c+

CH3 CH3
I
CH3 .H3

Ķēdei pārtrūkstot, katalizators izdalās brīvā veidā, un molekulas galā 
izveidojas divkārša saitē:

CHS CH3

CH3- C — |cH2- Č -  ļ -CH 2-C=CH2+H+
I L I J»-i I
CH3 . CH3 CH3

Kā pēc radikāļu, tā arī pēc jonu mehānisma ķēde var pārtrūkt 
jebkurā makromolekulas augšanas stadijā, tāpēc arī makromole- 
kulas ir ar dažādu polimerizācijas pakāpi.

Iegūšana. 1. Rūpniecībā alkēnus visvairāk iegūst no naftas 
krekinga gāzēm , kurās tie ir ievērojamos daudzumos.

2. Alkēnus iegūst arī no spirtiem, atšķeļot ūdens molekulu,
a) Laboratorijas apstākļos ūdeni atšķeļ, sildot spirtu kopā ar 

stiprām skābēm, piemēram, koncentrētu sērskābi:
H 2SO,

CH3—CH2OH -----^CH2 = CH2+ H 20
' ' ' f •

Reakcija noris divās stadijās. Vispirms rodas sērskābes esteris, 
kas, to sildot, sadalās par alkēnu un sērskābi:

CH3—CH20  1h  +  h o  | S 0 3H -> CH3—CH20 S 0 3H +  H20

CH3—CH20 S 0 3H — * CH2 =  CH2 + H2S04

b)- Rūpniecības apstākļos ūdeni atšķeļ, laižot spirta tvaikus 
pāri katalizatoram (A120 3) 300—400_°C temperatūrā. •

Visvieglāk ūdens atšķeļas no trešējiem spirtiem, grūtāk — no 
otrējiem spirtiem, bet vēl grūtāk — no pirmējiem spirtiem.

3. Alkēnus var iegūt arī no alkilhalogēnatvasinajumiem, at
šķeļot halogēnūdeņradi ar KOH šķīdumu spirtā. Visvieglāk halo- 
gēnūdeņradis atšķeļas no' tādiem halogēnatvasinājumiem, kuru 
molekulās halogēns saistīts ar trešējo oglekļa atomu:

Br
I

CH3- C - C H 3-
I

CH3

KOH
CH3- C  =  CH2 +  HBr

I
CH3
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4. Alkēnus iegūst ari no d iha logēnog ļūdeņrāžiem , kuru  m ole
kulās halogēna  atom i a trodas p ie  b lakus og lekļa  atom iem , atšķeļot 
halogēnu ar cinku vai magniju:

CH2Br—CH2B r+Z n->  ZnBr2 +  CH2=C H 2
5. D ehidrogenējot a lkā n u s  augstā temperatūrā un katalizatora 

(Cr203) klātbūtnē:

CH3—CH2—CH3 - U  CH3—CH = CH2+ H 2

■ Izmantošana. Alkēni ir ķīmiski ļoti aktīvi un spēj veidot dažā
dus savienojumus, tāpēc tos plaši izmanto par izejvielu daudzās 
ķīmiskās rūpniecības nozarēs. Sevišķi daudz alkēnu izmanto plast
masu, sintētiskā kaučuka, etilspirta, etilēnglikola (antifrīzu), 
esteru un šķidrā kurināmā ražošanai.

Svarīgākie alkēnu pārstāvji. Etilēns CH2 = CH2 ir viens no 
svarīgākajiem alkēniem. Nelielos daudzumos (3—5%) tas sasto
pams akmeņogļu sausajā pārtvaicē iegūtajā deggāzē un koksa 
gāzē, lielākos daudzumos — naftas pirolīzes gāzēs (16—18%) 
un naftas krekinga gāzēs (17—23%). Etilēnu arī visvairāk iegūst 
no naftas krekinga gāzēm vai dehidrogenējot etāna un propāna 
maisījumu, ko iegūst no naftas gāzēm. Daudz etilēna iegūst arī no 
spirta, tam atšķeļot ūdeni.

Etilēns ir bezkrāsaina gāze gandrīz bez smakas. Ūdenī šķīst 
vāji, spirtā un ēterī labāk. Deg ar spožu, nedaudz kūpošu liesmu. 
Ar gaisa skābekli veido eksplozīvu maisījumu. Etilēnam piemīt 
narkotiska iedarbība, tāpēc to kādreiz lietoja narkozēm.

Nelielas etilēna piedevas gaisam (1:1000—1:5000) paātrina 
augļu nogatavošanos, tāpēc etilēnu lieto noliktavās augļu nogata- 
vināšanai. Visvairāk ar etilēnu nogatavina tomātus un citronus. 
( J a , etilēna konc. gaisā l : 2000, tomāti nogatavojas 5—6 dien
naktīs, bez tā 10—12 diennaktīs.) Augļu kvalitāti tas neietekmē.

Etilēns ir viena no svarīgākajām organisko savienojumu sin
tēzes izejvielām. No tā ražo etilspirtu, glikolu, dihloretānu, etilēn- 
oksīdu, šķidro kurināmo un citus savienojumus. Visvairāk etilēna 
izmanto plastmasu rūpniecībā. Svarīgākā no etilēna iegūtā plast
masa ir polietilēns.

Polietilēns ir balta, cieta viela ar amorfu struktūru. Taustot 
tas šķiet taukains un atgādina parafīnu. Vieglāks par ūdeni (blī
vums 0,92—0,95). Ļoti labs dielektriķis. Polietilēnam ir liela stip
rība stiepē, salturība un ķīmiskā izturība. Nelaiž cauri mitrumu 
un gaisu. Kūst 100—-110°C temperatūrā. Paaugstinātā tempera
tūrā tas gaisā lēni oksidējas un izmaina savas īpašības.

Polietilēnu iegūst pēc diviem paņēmieniem: polimerizējot eti
lēnu pie augsta spiediena un pie zema spiediena.

Augstspiediena polietilēnu (Af* =  25000—50 000) iegūst, poli-

* M — molekulmasa.
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merizējot etilēnu pie 1200—1500 atm spiediena un 200°C tempera
tūrā ļoti niecīga skābekļa daudzuma klātbūtnē (iniciators). Sl ir 
vecākā polietilēna iegūšanas metode, kas izstrādāta 1933. gadā, 
bet rūpniecībā ieviesta 1938. gadā. Šādi iegūtā polietilēna mole
kulas nav pilnīgi lineāras formas, bet tām ir nedaudz īsu un arī 
garāku atzarojumu: (Uz 29 C atomiem viena CH3— grupa. Ga
rāko atzarojumu ir mazāk, un tie izvietoti neregulāri.):

.•.CH2=CH2+CH2+CH2 =  CH2+ - ^

CH2
•—CH2—CH2-C H - -CH2—CH2-

CH3
Zemspiediena polietilēnu (līdz M==3 000 000) iegūst pie parastā 

vai nedaudz paaugstināta spiediena komplekso metalorģanisko 
katalizatoru [TiCĻ; Al(C2H5j 3] klātbūtnē. Reakcija noris bez gaisa 
klātbūtnes, jo gaisā katalizators uzliesmo. So metodi izstrādājis 
vācu zinātnieks Ciglers 1952. gadā. Pēc tās iegūtajam polietilē
nam ir kristāliska struktūra un daudz lielāka molekulmasa. Tā 
molekulām lineāra uzbūve, bez sānvirknēm. Zemspiediena poli
etilēns ir ar lielāku blīvumu un kūst augstākā temperatūrā (125— 
130°C) nekā augstspiediena polietilēns. Izturīgāks pret organis-, 
kajiem šķīdinātājiem, bet ar nedaudz sliktākām dielektriskajam 
īpašībām, mazāk elastīgs un. salturīgs, kā arī ātrāk noveco.

Polietilēns pieder pie apgriezeniski cietējošām (termoplastis- 
kām) plastmasām, t. i., sakarsētā stāvoklī ārējo spēku ietekmē 
tas spēj mainīt savu formu, bet atdziestot atkal sacietē un saglaba
iegūto formu. , ' 1 ■' '

Polietilēnu tā dielektrisko īpašību dēļ lieto elektrisko vadu un 
kabeļu izolācijai. Tā kā polietilēns ir ķīmiski izturīgs, no tā iz
gatavo dažādas ķīmiskās aparatūras detaļas, ūdensvada caurules, 
kā arī caurules dažādu Šķidrumu transportēšanai. Polietilēna cau
rules ir izturīgas, elastīgas, daudz vieglākas par metālā cauru
lēm uri viegli tīrāmas. Tās neplīst arī tad* ja tajā_s sasalst ūdens. 
Polietilēna caurules plaši izmanto ķīmiskajā, pārtikās un. citās 
rūpniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecībā. Lauksaimniecībā iz
manto polietilēna tvertnes ķimikāliju uzglabāšanai. Polietilēnu 
lieto ari automātisko dzirdināšanas iekārtu ierīkošanai, graudu

• žāvēšanas iekārtās un citur.
Polietilēna plēves ir ūdensnecaurlaidīgas un gaisnecaurlaidī- 

gas. Tās lieto pārtikas produktu un citu izstrādājumu iesaiņoša
nai, lauksaimniecības kultūru pārsegšanai, lai pasargātu no sal
nām, siltumnīcās stikla vietā un citur. Polietilēna plēves laiž cauri 
ultravioletos starus.

Zemspiediena polietilēnu lieto ari ķīmiski jzturīgu šķiedru ražo
šanai. No polietilēna izgatavo arī dažādus mājsaimniecības priekš
metus.
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Polietilēna trūkums — temperatūrās, kas augstākas par_ 110°C, 
tas kļūst mīksts un zaudē formu. Pēdēja laikā tiek izdarīti pētī
jumi, lai iegūtu karstumizturīgu polietilēnu.

Propilēns CH3—CH =  CH2 ir bezkrāsaina gāze gandrīz bez 
smakas. Visvairāk sastopams naftas krekinga un pirolīzes gāzēs, 
nedaudz — koksa gāzē. Rūpniecībā to iegūst no naftas krekinga 
gāzēm, kā arī dehidrogenējot propānu. Laboratorijās propilēnu 
iegūst no propilspirta vai izopropilspirta, laižot to tvaikus pāri 
sakarsētam A120 3.

Propilēnu izmanto glicerīna, izoprēna (kaučuka), polipropilēna, 
akrilnitrila, akroleīna, acetaldehīda, aeetoņa, augstvērtīga šķidra 
kurināmā un mazgāšanas līdzekļu ražošanai. ; : .

Polipropilēns ir cieta viela, kas plānos slāņos ir. caurspīdīga, 
bet biezākos — pienbalta, aptaustot liekas taukaina. Labs dielek
triķis. Parastajā temperatūrā nešķīst organiskajos šķīdinātājos. 
Kušanas temperatūra 160—170 °C, saiturība —10 °C, Molekul- 
masa no 30 000 līdz 300000, blīvums 0,90—0,92. Mehāniski un 
ķīmiski izturīgs. Tā izstrādājumi ir ar lielu virsmas cietību un 
nodilumizturību.- v-V; ;Ļv;

Polipropilēnu iegūst, polimerizējot propilēnu šķīdinātājā pie 
10—40 atm spiediena 70qC temperatūrā katalītiska kompleksa 
AIR3-KTīCl3 klātbūtnē. Šo metodi izstrādāja itāļu ķīmiķis Nata 
1955.—1956. gadā:

CH = CH2-fCH = CH2+CH = CH2 +  -  #
\ 1 I ;

CH3 CH3 CH3
—CH—CH2—CH—CH2—C H -C H 2------

I L I
, > c h 3' , c h 3 c h 3 .■

Rakstot etilēna homologu un tā atvasinājumu polimerizācijas. 
reakciju vienādojumus, jāievēro, ka visi vinilgrupai —CH =  CH2 
pievienotie radikāļi vai citas grupas polimērā veido sānvirknes.

Izgatavojot polipropilēna molekulas modeli, redzam, ka oglekļa 
atomu zigzagveida virknei pievienotie metilradikāļi var atrasties:

a) visi vienā oglekļa atomu virknes pusē,
b) simetriski dažādās oglekļa atomu virknes pusēs,
c) dažādās oglekļa atomu virknes pusēs bez noteiktas simet-

rija s .
Tas norāda, ka polipropilēnam atkarībā no metilradikāļu izvie

tojuma molekula iespējami trīs dažādi telpiskās uzbūves veidi: 
a) CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

C H C H C H C H i  H C 

H C H C H C H C H  C H

H
I

H A H H
6  — Organiskā ķīmija 8i



i ' ■ ?f|g f .■ ' . , : ' ■ , | |  |itv-

t e  
. .

'

v:\
I.
■
Žt

b) CH3 h  CH3 H CH3
I I I I I
C H C H C H C H C

/ l \ t / l \ l / l \ l / l \ l / l \
H C CH,C H C CH3C H

I I I I
H H H H

c) HCH3 H H CH3
I I I I I

C H C H C H C H c

H C CH3C CH3C H G CH3
I I  I I

H H H H

Ja visi metilradikāļi atrodas vienā oglekja atomu virknes pusē 
(a) vai arī ir simetriski izvietoti abās oglekļa atomu virknes pu
sēs (b), tādu polipropilēna uzbūvi sauc par stereoregulāru, ja tur
pretim radikāļi izvietoti bez noteiktas simetrijas abās oglekļa 
atomu virknes pusēs (c),'— par stereoneregulāru.

Stereoregulāras uzbūves polipropilēns ir mehāniski izturīgāks, 
jo regulāras uzbūves makromolekulas var ciešāk piekļauties cita 
citai un starp tām darbojas lielāki savstarpējās pievilkšanās spēki.

Stereoregulāras uzbūves polipropilēns kūst 172—176°C tempe
ratūrā, tāpēc tā plēves var izmantot pārtikas produktu sterilizā
cijai un uzglabāšanai.

Pēc īpašībām polipropilēns ir augstvērtīgāks nekā polietilēns. 
No tā izgatavo plēves, traukus, elastīgu un ļoti izturīgu izolācijas 
materiālu, caurules, sūkņu, ledusskapju un radioaparātu detaļas 
un citus izstrādājumus.

No polipropilēna ražo arī ķīmiski izturīgas sintētiskās šķied
ras, kuras lieto tauvu, tehnisko audumu, paklāju, trikotāžas un 
citu izstrādājumu ražošanai. Polipropilēna un polietilēna šķiedrām 
ir ļoti mazs blīvums (apm. 0,92 g/cm2), tāpēc no tam izgatavotās 
tauvas negrimst ūdenī. So šķiedru trūkums — maza gaismas iztu
rība, tās slikti krāsojas un oksidējoties noārdās.

Svarīga tautsaimnieciska nozīme ir arī lētajiem etilēna-propi- 
lēna kaučukiem, kurus iegūst kopolimerizācijas procesā, polime- 
rizējot etilēnu kopā ar propilēnu komplekso katalizatoru klātbūtnē. 
Šādi kopolimēri ir piesātināti savienojumi, tāpēc izturīgi pret oksi
dētājiem, skābēm, bāzēm un citiem agresīviem šķīdumiem.

Etilēns un propilēns ir vieni no galvenajiem naftas pārstrādes 
blakusproduktiem, tāpēc tie ir ievērojami lētāki par pārējiem 
monomēriem. Tā kā naftas ieguve nepārtraukti palielinās, Pa
domju Savienībā ir praktiski neizsmeļama bāze etilēna-propilēna 
polimēru ražošanai.
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Lielmolekulārie savienojumi

Lielmolekulāro savienojumu jeb polimēru molekulas sa
stāv no daudzām monoņiēru molekulām, kas sastāda atsevišķus 
polimēra molekulas elementārposmus. Tā, piemēram, polietilēna 
molekulā šādi elementārposmi ir —CH2—CH2—, piemēram,

—CH2—CH24-CH2- C H 24-CH2- C H 2-ICH2- C H 2—
1 1 1

Polipropilēna molekulā —CH—CH2—, piemēram,

CH3 C
—CH—CH2-i-CH -CH 2-j-CH—C H s-tcH —CH2- r

I ! I • I ! I
. , , CHa - , CH3 ; CH3 CH3

Elementārposmu skaitu molekulā rāda polimerizācijas pakāpe 
n. Zinot polimerizācijas pakāpi, var aprēķināt polimēra molekul- 
masu, kas vienāda ar elementārposma molekulmasas reizinājumu 
ar polimerizācijas pakāpi: ■

M — mn
kur m — elementārposma molekulmasa.

Apskatot ķēdes polimerizāciju, redzējām, ka ķēde var pārtrūkt 
dažādās stadijās, tāpēc polimerizācijas procesā iegūtās makromo- 
lekulas ir ar dažādu polimerizācijas pakāpi un līdz ar to ari ar 
dažādu molekulmasu. Eksperimentāli noteiktā molekulmasa ir vi
dējais lielums un var svārstīties samērā plašās robežās. Tā, pie
mēram, polimērā ar molekulmasu 50 000 var būt molekulas ar 
molekulmasu no 10 000 līdz 100 000. Ar to polimēri atšķiras no 
monomēriem, kuru molekulas ir pilnīgi vienādas.

Polimēru molekulām var būt dažāda uzbūve. Iepriekš apskatī
tajā etilēna polimerizācijas piemērā redzējām, ka tā molekulas 
veido taisnu virkni, bet polipropilēna molekulas — sazarotu virkni. 
Iegūtajās polimēru molekulās ir tikai vienkāršās saites,'tātad visi 
oglekļa atomi veido o saites, t. i., atrodas sp3 hibridizācijas stā
voklī, un tiem ir tetraedra forma. Ar to arī izskaidrojams, ka poli
mēram ar taisnu virkni jeb lineāru struktūru īstenībā ir zigzag- 
veida forma ar oglekļa atoma vērtību leņķi 109°28'.

Lineāro molekulu garums ir tūkstošiem reižu lielāks par to 
šķērsgriezumu. Tā kā ap o saitēm atomi var brīvi griezties, lineā
rām molekulām var būt dažādas konformācijas. Molekulas var 
būt stipri saliektas vai pat saritinātas kamolos (20. att.).

Lineāriem polimēriem, kas molekulā satur radikāļus vai citas 
grupas, var būt stereoregulāra vai stereoneregulāra uzbūve.

Katra ķēdi veidojošā posma konfigurācija atkarīga no tā, kā 
tas pievienojies ķēdes reaģētspējīgajam galam. Ja visi posmi vai 
divi viens otram sekojošie posmi novietojas vienādi, rodas

«* 83



c
21. att. Polimēru molekulu ģeometriskā 
forma:
a — lineāra; b — sazarota; c — telpiska.

stereoregulārs polimērs. Pa 
lielākai daļai šādi poli
mēri rodas zemās tempe
ratūrās.

Polimēriem ar sazaro
tām molekulām var būt 
ļoti dažāda sazarotības pa
kāpe. Bez tam lineārās 
molekulas var arī saistīties 
savā starpā, veidojot tel
piskas uzbūves polimēru 
(21. att. c). Polimēru īpa
šības stipri atkarīgas no 
uzbūves un molekulu lie
luma.

Pa lielākajai daļai poli
mēri ir elastīgi, ar lielu 
mehānisko izturību, grūti 
šķīstoši, to šķīdumiem ir 
liela viskozitāte. Sildot lie—- 
lākā' daļa polimēru pama
zām kļūst mīksti un tikai 
tad kūst, vai arī, nemaz 
nekustot, sadalās. Polimēri
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nepārtvaicējas, jo augstā temperatūrā pārtrūkst to ķīmiskas saites 
un molekulas sadalās. •

Lielmolekulārajos savienojumos reizē ar ķīmiskajām saitēm 
starp atomiem makromolekulā darbojas vēl arī savstarpējās pie
vilkšanās spēki starp pašām polimēra makromolekulām. Sie starp- 
molekulārie spēki gan ir .10—50 reižu vājāki par ķīmisko saiti 
starp atomiem, tomēr lielā molekulu garuma dēļ summārā savstar
pējā iedarbība starp atsevišķiem posmiem .ir tik liela, ka pārsniedz 
ķīmiskās saites stiprību molekulā. Ar to izskaidrojama polimēra 
lielā mehāniskā izturība, sliktā šķīdība, kā arī parādība, ka, poli
mērus karsējot, tie nepārtvaicējas, jo, vielai kūstot, šķīstot kādā 
šķīdinātājā vai pārtvaicējoties, ir jāpārvar molekulu savstarpējās 
pievilkšanās spēki. ■' ...■■■ ' i .•/:'■/ '

Palielinoties polimēra polimerizācijas pakāpei, pieaug savstar
pējā iedarbība starp molekulām, tāpat palielinās polimēru mehā
niskā izturība, paaugstinās kušanas temperatūra un samazinās 
šķīdība.

Polimēru elastīgums izskaidrojams ar to molekulu lielo ga-; 
rumu un atomu brīvās griešanās spējUj . . , .

' ' 'T-' i

M M

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI t  •

1. Kādā hibridizācijas sfāvoklī ir oglekļa atomi etilēna molekulā, 
un kādas saites tie veido?

2. Kādi izornērijas veidi iespējami nepiesātinātajiem ogļūdeņ
ražiem?

•3. Uzrakstiet heksēna-3, 2-metilpentēna-2 un 2,3-dimetilbutēna-2 
struktūrformulas un paskaidrojiet, kuriem no tiem ir iespējama telpiskā 
izomērijal : _ . ■ 'l: ■ > v / r  .. .

4. Uzrakstiet propēna hlorēšanas vienādojumu un izskaidrojiet tā
mehānismu!.. T 1 ■' , ' ' r .

5. Kurš no šādiem nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem: etilēns, pro
pāns vai 2-metilpropēns-l vieglāk pievieno halogēnus? Kāpēc?

6. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kas noris, ja HBr pievienojas 
propēnam-1! Izskaidrojiet tās mehānismu!

7. Uzrakstiet butēna-1 hidratēšanas reakcijas vienādojumu un pa
skaidrojiet, pēc kādas likumības pievienojas ūdens!

8. Kādi oksidācijas produkti rodas, alkēnus oksidējot ar ener
ģiskiem oksidētājiem? Kādam nolūkam izmanto šo reakciju?

9. Kādu procesu sauc par alkilēšanu, un kur to izmanto?
10. Kas ir polimerizācija? Kādām vielām piemīt spēja polimeri- 

zēties?
11. Kādos apstākļos notiek alkēnu polimerizācija pēc jonu mehā

nisma? Uzrakstiet reakcijas vienādojumu etilēna polimerizācijai pēc 
jonu mehānisma! Kur paliek katalizators, ķēdei pārtrūkstot?

12. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām: 
propāns-»- I-hlorpropāns-*■ propanols-1 -*■ propēns-1

2-hlorpropāns!
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13. Kādas vielas veidojas, ja ar 2-jodpropānu reaģē: а) KOH šķī
dums spirtā un b) KOH šķīdums ūdenī? Uzrakstiet attiecīgo reakciju- 
vienādojumus!

UZDEVUMI
1. Izlaižot 200 g 'etilspirta caur sakarsētu A120 3, ieguva 67,2 l ).

ogļūdeņraža. Cik procentu spirta izreaģēja?
Atrisinājums: a) Cik g spirta izreaģēja, ja radās 67,2 l ogļūdeņ

raža?
t°

CH3- C H 2O H --------- CH2=CH2+ H 20
46 A'.<V , 22,4 . - . '  ;

GM =46 g
Cj H j O H

GM _ ieņem 22,4 lC.H,
Reaģējot 46 g spirta, rodas 22,4 l etilēna 

„ x „ „ „ 67,2 „ „

45 • 67,2
x = -----—------=138 g

22,4
b) Cik % spirta izreaģēja? 

No 200 g izreaģēja 138 g
100

100-138
* = ---- — — =69% i

200
2. Cik kilogramu etilspirta nepieciešams, lai iegūtu 300 m3 (nortn. 

apst.) etilēna, ja etilēna iznākums ir 80% no teorētiski iespējamā?
Atrisinājums: a) Cik m3 etilēna rastos, ja iznākums būtu teorētiski : 

iespējamais?
80% ir 300 m3 

100 „ „ x „
100 • 300

x = ------------- =375 m3 ■1
80

b) Cik kilogramu etilspirta nepieciešams, lai iegūtu šo daudzumu
etilēna?
CH3-C H 2OH -*■ CH2=CH2+ H 20  

46 22,4

KgMr =  46 kg

KgMr, ieņem 22,4 m3

No 46 kg etilspirta iegūst 22,4 m3 etilēna 
x „ „ „ 375 „

46 - 375



3. Laižot metāna un etilēna maisījumu caur glāzi, kurā ir broms, 
tās masa palielinājās par 8 g. Cik litru gāzes reaģēja ar bromu? 
<6,4/)

4. Laižot etilēnu caur KMnCU šķīdumu, radās 286 g etilēnglikola. 
Cik litru etilēna izlaida caur KMnC>4 šķīdumu, ja etilēnglikola iznā
kums ir tikai 65% no teorētiski iespējamā? (159 l)

5. Cik gramu dibrompropāna rodas, ja caur 400 gramiem 15%- 
Droma šķīduma laiž propiiēna pārākumu, kamēr viss broms izreaģē? 
(75,75 g)

6. Oksidējot ar gaisa skābekli 120 m3 etilēna, radās 180 kg etilēn- 
oksīda. Cik procentu visa etilēna oksidējās? (76,3%)

7. Cik litru etilēna radās, reaģējot dibrometānam ar 140 g cinka,, 
ja izreaģēja 93,3% visa cinka daudzuma? (44,8 /)

8. Cik gramu 95% etilspirta var iegūt no 121,75 litriem etilēna,, 
ja etilēna zudumi reakcijā ir 8%? (242,1 g)

9. 1970. gadā Padomju Savienībā ražoja 1672 tūkstošus tonnuf 
sintētisko sveķu un plastmasu. Cik m3 krekinga gāzes, kas satur 20% 
etilēna, izmantoja polietilēna ražošanai, pieņemot, ka 15% visu sintē
tisko sveķu un plastmasu bija polietilēns? (1003,2 miljoni m3)

10. Astotajā piecgadē nodots ekspluatācijā Polockas ķīmiskais, 
kombināts, kurā gadā ražo 48 tūkstošus tonnu polietilēna. Cik m3 eti
lēna gadā jāpatērē šāda daudzuma polietilēna ražošanai, ja etilēnai 
zudumi ražošanā ir 8%? (41,74 miljoni m3) .

Nepiesātinātie ogļūdeņraži ar trīskāršo saiti 
jeb alkīni

2/i—2

Uzbūve. Vienkāršākais alkīnu rindas ogļūdeņradis ir acetilēns"- 
C2H2. Noskaidrots, ka tā molekulai ir lineāra uzbūve, t. i., visi; 
četri atomi atrodas uz vienas taisnes un veido trīs a saites.

a c a
H—C—C—H

Kā redzējām nodaļā par organisko savienojumu uzbūvi, šāds. 
stāvoklis ir oglekļa atomam sp hibridizācijas stāvoklī. Katra og
lekļa atoma abas hibridizētās orbitāles (tām katrai ir */2 s orbi- 
tāles un ’/2 p orbitāles rakstura) izvietotas 180° leņķī un veido cr 
saites. Abas nehibridizētās p apakšllmeņa elektronu orbitāles at
rodas perpendikulāri pret hibridizēto orbitālu līniju un viena pret. 
otru (sk. 8. a tt.). Nehibridizētās orbitāles veido divas papildu jt 
saites, kas atrodas virs a saites iedarbības sfēras divās savstar
pēji perpendikulārās plaknēs (22. att.). 8

8 T
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Līdz ar to starp og
lekļa atomiem izveidojas 
trīskāršā saite, kas sastāv 
no vienas a un divām «. 
saitēm. ' ■

Acetiļēna molekulu var 
attēlot ar elektronformulu:

• H G  • • C : H

22. att. Ķīmisko saišu izvietojuma shēma vai ar struktūrformulu 
■ .acetiļēna ’molekulā.- . ' '.s,J1' • ' '

H - C s C - H

iri' ■■ •
h ; ;,.

Acetiļēna molekulu var attēlot ari ar modeļiem, kas parādīti 
53. attēlā. '■ ‘ v \

Otra papildu saite vēl vairak tuvina oglekļa atomus, tāpēc 
v ' trīskāršās saites garums (1,20 A) mazaks par divkāršās saites 
, /.'■ .garumu_(l,33 A). - t . /•, • :: '..V: ■•■-V.
> 1 Kopēja trīskāršās saites stiprība ir 198 kcal/mol, bet divkāršās

•saites stiprība — 145 kcal/mol. Starpība 53 kcal/mol ir otras n 
saites stiprība. Tas rāda, ka otra st saite ir vajaka par pirmo (n 
saites stiprība etilēna molekulā 61,4 kcal/mol)-.

Kā redzams, abas n saites ir vājākas par a saiti, tāpēc alkīni 
ir ķīmiski aktīvi. Varētu domāt, ka alkīni ir aktīvāki par alkēniem, 
tomēr īstenībā tā nav. Pētījumi rāda,, ka acetilēns pa lielākai 
daļai ir mazāk aktīvs nekā etilēns. Tas izskaidrojams ar to, ka 
ar trīskāršo saiti saistītie oglekļa atomi atrodas.tuvāk viens otram, 

■ tāpēc to at saišu elektroni mazāk kustīgi. :
Homologu rinda un nomenklatūra. Alkīni ari veido homologu 

Tindu. To molekulu sastāvu var izteikt ar vispārīgo formulu
■CnHzn—2- ' īt,-'-'1-' t' - - ' . - ■

Pēc starptautiskās nomenklatūras to nosaukums beidzas ar iz
skaņu -ins. Alkīniem, tāpat kā alkēniem, trīskāršās saites vietu 
molekulā norāda ar skaitli pēc nosaukuma vai izskaņas -ins, pie
mēram:

ļtj •• rj. ■
u

f-l'

1 2 3 4
g h = c - c h 2—c h 3

butīns-1

5
CH3

4 3 2
CH—C=hC-
I

CH3
4-metilpentins-2

-CH3

23. att. Acetiļēna molekulas modeli.
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Ja molekula ir divkāršās un trīskāršās saites, numerāciju sāk 

no tā virknes gala, kuram tuvjik divkāršā saite, piemēram:

■ '5 .v:,iy:
C H = C -C H 2-C H  = CH2

pentēn-I-tns-4

CHļ;3:'
6 5 4 | 3 2 1
C H s C - C  =  C—CH = CH2

:-H¥

V: VI vV* i

CH2
I

CH2

ZZS CH3
4-metil-3-propiIhek$adién-l,3*ïns-5

Pirmo homologu rindas locekli etlnu CHs=CH biežāk sauc par 
acetilēnu (triviālā nomenklatūra). Pārējos alkīnus dažreiz uz
skata arī par acetilēna atvasinājumiem un nosauc pēc pirmā ho
mologu rindas pārstāvja acetilēna (racionālā nomenklatūra),, 
piemēram:', • 9 ^ 1 ^  >

ZZ'1' \  CH3—C ^ C H
metilacetilēns (prop!ns-l)

. '■1

. .

Acetilēna ogļūdeņražu homologu rinda
4. tabuler.

Formula
. Starptāu- ■ i .■ ’ ■

tiskā Racionālā
nomenkla- nomenklatūra

tūra

Triviālā 
nomen- 

, kiatūra
Košanas

tentp.CO
Vir-

šanas-
temp.
PC)-

CH =  CH
c h 3—c = c h  ;i„ i:
C2Hs- C s C H

CH3—C =  C—CH3

C3H7—C =  CH

CH3—C ssC —CjļHs

CH3—CH—C =C H
I

CH3

Etīns 
Propīns 
Butins-1

Butīns-2

Pentins-1

Pentīns-2

3-metil-
butīns-I

Acetilens ■ 
Metilacetilēns 
Etilaceti- 
lēns
Dimetil-
acetilēns
Propilace-
tilēns
Metiletil-
acetilēns
Izopropil-
acetilēns

Acetilēns
Alilēņs

Krotilēni

Valerileni

-81 ,8
-102,7
-125,7

-32 ,3

-105,7

-109,3

83,6
23.3 
8,5.

27,2'

40,2'

56, E

29.3



Izomērija. Pazīstami divējādi acetilēna ogļūdeņraži:
R—C =  CH un R—C =  C—R'

Pirmā tipa savienojumos pie viena ar trīskāršo saiti saistītā og
lekļa atoma ir ūdeņradis, bet otrā tipa savienojumos ūdeņraža 
nav. Arī to īpašības ir atšķirīgas.

Alkīniem, tāpat kā alkēniem, ir divi struktūras izomērijas 
veidi — atkarībā no trīskāršās'saites novietojuma molekula un 
.oglekļa atomu skeleta uzbūves. Otrais, izomērijas veids novēro
jams, tikai sākot ar pentīnu. Tā kā acetilēna grupa —C==C— ir 
tikai divvērtīga, alkīnu homologu rindā ir mazak izomēru nekā 
.alkēnu homologu rindā, bet vairāk nekā alkānu homologu rindā.'

Fizikālās īpašības. Pirmie homologu rindas locekļi līdz C5H8 
ir gāzes, no C5H8 līdz Ci6H3o — šķidrumi, pārējie — cietas vielas. 
Alkīnu viršanas temperatūra parasti ir par 10—20° augstāka nekā 
.attiecīgo alkēnu viršanas temperatūra un tuvāka alkānu viršanas 
•temperatūrai. Ogļūdeņražiem, kas satur grupu —C ssC —, ir aug
stāka viršanas temperatūra nekā ogļūdeņražiem ar grupu 
—C =C H . Blīvums alkīniem lielāks nekā alkēniem. Visi alkīni ir 
bezkrāsaini.

Ķīmiskās īpašības. Apskatot alkīnu ķīmiskās īpašības, jāņem 
vērā to trīskāršās saites uzbūves īpatnības.

Kā redzējām, alkīnu n saišu elektroni mazāk kustīgi, tāpēc 
.alkīni daudz vājāk reaģē ar elektrofiliem reaģentiem nekā alkēni.

.Ar trīskāršo saiti saistīto oglekļa atomu vērtības leņķi ir 180°, 
t. i., a saišu elektronu blīvums nobīdīts uz divām pusēm. Pārējo 
.oglekļa atoma daļu pārsedz tikai kustīgo n elektronu mākoņi, tā 
pēc oglekļa atoma kodols it kā mazāk aizsargāts un vieglāk pie
dejams nukleofiliem reaģentiem, piemēram, ūdenim, spirtiem, amī- 
niem u. c. Trīskāršajā saitē starp oglekļa atomiem ir liels 
.elektronu blīvums, kas izraisa cr saites C—H elektronu blīvuma 
nobīdi uz molekulas centru. Tas pavājina saiti starp oglekļa un 
ūdeņraža atomiem, tāpēc ūdeņraža atomi ir daudz kustīgāki un 
tos var aizvietot ar metālu atomiem.

Šo īpatnību dēļ alkīniem raksturīgas triju tipu reakcijas: 
.0) pievienošanās trīskāršās saites vietā, b) pievienošanās, sarau
jot saiti C—H, un c) ar trīskāršo saiti saistītajam oglekļa atomam 
pievienoto ūdeņraža atomu aizvietošanas reakcijas.

Pievienošanas reakcijas. Tā kā alkīnu molekulā ir divas it sai
tes, pievienošanas reakcijas parasti noris divās stadijās.

Svarīgākās elektrofilās pievienošanas reakcijas ir šādas.
1. Hidrogenēšana. Katalizatoru (Pt, Pd, Ni) klātbūtnē alkīni 

pievieno ūdeņradi. Vispirms rodas alkēni, pēc tam alkāni. Reak
cija noris lēnāk nekā ar attiecīgajiem alkēniem:

C H =C H  + H2-^  CH2=CH2+ H 2 CH3—CH3
acetilēns etilēns etāns



- 2. Halogenēšana. Arī halogēni alkīniem pievienojas lēnāk nekā 
alkēniem. Rodas nepiesātinātie dihalogenīdi, kurus var viegli atda
līt, jo tālākā halogēna pievienošana notiek vēl grūtāk. Ja, piemē
ram, acetilēnu laiž caur bromūdeni, tas atkrāsojas:

CH ="CH + 8r -  Br — -  CH =  CHBr +  Br — -C H Br =  CHBr
dibrometilēns

. CHBr =  CHBr+Br2->- CHBr2—CHBr2 .
tetrabrometāns

3. Hidrohalogenēšana. Nesimetriskājiefn alkīniem halogēn- 
ūdeņraži pievienojas pēc Markovņikova likumības. Pievienošanās 
notiek pēc jonu mehānisma (sk. 72. lpp.) :•

. CHssCH +  HCl-V CH2 =  CHC1 +  HC1 CH3—CHC12
vinilhlorlds 1,1-dihloretāns

Svarīgākās nukleofilās pievienošanas reakcijas ir šādas.
4. Hidratācija. Etīns viegli pievieno ūdeni, veidojot acetalde- 

hīdu. Ūdens pievienošana parasti notiek katalizatora — dzīvsud
raba sulfāta — klātbūtnē. So reakciju atklāja Kučerovs 1881. 
gadā, tāpēc to bieži sauc par Kučerova reakciju. Ūdens pievieno
šana noris divās stadijās. Vispirms rodas vinilspirts, kas ir ne
stabils un viegli pārgrupējas, veidojot acetaldehīdu:

O
• . ' ; - ■ ; - ■ t ✓

CH =  CH +  HOH->[CH2=CH O H]-^CH 3- C

i H. . • i • •• ; • ’ • ■ ’ . . ' • • • •
Acetilēna homologi hidratējas vieglāk nekā acetilēns. Tiem pie
vienojot ūdeni, rodas ketoni:

CH3—C =  CH Нг НОН - V  ГСНз—С =  CH21 С Н з-С —CH3
I IIL он J о

5. Ciatiūdeņražskābes pievienošana. Alkinu trīskāršajai saitei 
ļoti viegli pievienojas arī ciānūdeņražskābe, veidojot akrilnitrilu;

CH=s C H +H C N -v CH2 =  CH—CN
akrilnitrils

Pievienošanas reakcijas, kurās pārtrūkst saite C—H, ir šādas.
6. Polimerizācija. a) Katalizatoru vara hlorīda (Cu2Cl2) un 

amonija hlorīda (NH4C1) klātbūtnē acetilēns polimerizējas par 
vinilacetilēnu un tālāk par divinilacetilēhu:

2CH==CH -> CH2 =  CH—Cs=CH + CH =  CH ->■
vinil acetilēns

CH2 =  CH—C =  C -  CH =  CH2
divinilacetilēns

Vinilacetilenu lieto sintētiskā kaučuka iegūšanai.
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’. b) Polimerizējot acetilēnu aktīvās ogles klātbūtnē 600 °C tem
peratūrā (Zeļinska—Kazanska metode), veidojas benzols:

CH

CH

CH

CH
^  \  ,

HC CHCH
+11! I II

CH HC CH
+ '

CH CH
> 7. Oksidēšanās. Alkīni viegli oksidējas. Tā, piemēram, laižot
acetilēnu caur KMnO* šķīdumu, tas atkrāsojas. Acetilēnam oksi- v 
dējoties, var veidoties dažādi produkti,, piemēram, skābeņskābe:
: o

CH ‘ ^ O H  ;■,+
o  V.\

\  •’
OH

ii
1 .

CH
+  40 , <: ļ<. j

f tfiv/jV, c
.) t. ■ ■

Alkīni var ari oksidēties pilnīgi līdz C 02:
3CH == CH + 10KMnO4+ 2H20  ->• 6C02 +  10MnO2 +  10KOH i

Aizvietošanas reakcijas. Ālkīnu ūdeņradis samērā viegli aiz- v 
vietojas ar metāliem, un rodas acetilenīdi. Jā, piemēram, aceti- j 
iēnu laiž cauri sudraba oksīda amonjakālam šķīdumam, rodas 
dzeltenas nogulsnes-T-sudraba acetileriīds: ’ >

' Ag;0 , ' ' ! l>i
• H C = C H ------- *- A g - C ^ c —A g+H 2o  ':v ■

NH,OH

Līdzīgi reaģē arī vara oksīda amonjakāls šķīdums. Sudraba 
un vara acetilenīdi ir eksplozīvi. Tie eksplodē sildot vai.no tr ie - ) 

vciena. V'Vv:4v ■':
Iegūšana. Visbiežāk alkīnus iegūst no ogjūdeņražu dihalogenī- 

diem, tiem atšķeļot halogēnūdeņradi ar KOH šķīdumu spirtā. Ha- ; 
logēna atomi var atrasties vai nu abi pie viena oglekļa atoma, 
vai arī pie blakus oglekļa atomiem: ' • 1-

L.H.Brj

H C—C—H +  2KOH ■
I 1 ,

t K l B r j1,1-dibrometāns

CH= CH + 2KBr+ 2H20
acetilēns
(etlns)



CH3—C—C—H +  2K0H CH.r—C = C H  + 2KČ1 +  2H2Q

Acetilēns C H =C H  ir bezkrāsaina gāze bez smakas, vieglāka
par gaisu'. Gaisā deg ar kūpošu liesmu, bet, ja pievada- papildu 
gaisu vai skābekli, tā kļūst ļoti spoža, jo liesmas temperatūra 
paaugstinās līdz 3000°C un daļa acetilēna sadalās, veidojot og
lekļa daļiņas. Tās augstajā temperatūrā stipri sakarst un piešķir 
liesmai spožumu, bet pēc tam sadeg, neveidojot kvēpus. Acetilēns 
slikti šķist ūdenī un parastajos šķīdinātājos; izņēmums ir acetons, 
kurā acetilēns šķīst labi. Ja temperatūra ir 15 °C un spiediens 
750 mm Hg, vienā tilpumā acetona izšķīst 25 tilpumi acetilēna, 
bet pie spiediena 12 atm izšķīst 300 tilpumi acetilēna. Šāds šķī
dums ir ļoti stabils, un to var transportēt tērauda balonos, kuros 
ievietots azbests vai cits porains materiāls, kas novērš acetona 
izšļakstīšahos un iekļūšanu ventilī transportēšanas laikā. Bez po
rainā materiāla acetilēns eksplodē. Acetilēna maisījums ar gaisu 
ir eksplozīvs. Arī šķidrs acetilēns pie paaugstināta spiediena, ir 
eksplozīvs, tāpēc šķidro acetilēnu nelieto. Acetilēnam piemīt nar
kotiska iedarbība. Attīrītu acetilēnū narcilēnu — lieto nar- 
kdzēm. ; f '

I e g ū š a n a .  Vecākais acetilēna iegūšanas paņēmiens ir no 
kalcija karbidci, apstrādājot to ar ūdeni. Kalcija karbīdu savukārt 
iegūst, sakausējot elektriskajā krāsnī koksu ar nedzēstajiem kaļ
ķiem; 1 ■ ' /; .• i0

No kalcija karbīda iegūtajam acetilēnam ir raksturīga smaka, 
ko piešķir sērūdeņraža un iosfīnu piemaisījumi. Tos var atdalīt, 
apsmidzinot iegūto acetilēnu ar nātrija tiosulfāta šķīdumu.

Pēdējā laikā acetilēnu visvairāk iegūst no metāna, to sadalot 
elektriskā loka temperatūrā:

2CH4->CH =  CH +  3H2
I z m a n t o š a n a  Acetilēnu plaši izmanto par degvielu metālu 

griešanai un metināšanai, kā ari par izejvielu dažādu organisko 
savienojumu sintēzēm. No tā iegūst acetaldehīdu, etiķskābi, etiķ
skābes anhidrīdu, etilspirtu, etilacetātu, vinilhlorīdu, aromātiskos 
ogļūdeņražus, dažādus šķīdinātājus un citus savienojumus.

2500-8000 °C
GaO +  3C —t------- > CaC2+CO

+ 2H20  ->■ Ca (OH) 2 +  CH «b CH

C
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Daudz acetilēna izmanto hloroprēna iegūšanai, kas ir svarīga 
izejviela sintētiskā kaučuka ražošanai.

Kā redzējām, polimerizējot acetilēnu vara sāļu klātbūtnē, 
iegūst vinilacetilēnu CH2= C H —C =  CH. Vinilacetilēnam pievieno
jot hlorūdeņradi, rodas hloroprēns: '

CH2=CH —C==CII +  HC1 CH2=CH—C =  CH2 •

'%ļ: % ■: Al V :
Hloroprēns ļoti viegli polimerizējas, veidojot t. s. hloroprēn- 

kaučuku: : . f;‘.
nCH2 =  C -C H = C H *-*  (—CH2—C =  CH—CH2—) *

Al Al
Hloroprēnkaučuks ir izturīgs pret gaismas un gaisa_ iedarbību, 

dažādām eļļām un citām ķīmiskām vielām, ka ari grūti degošs. 
To plaši izmanto dažādām tehniskām vajadzībām.

<,■' i

i

А

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet acetilēna molekulas uzbūvi! Kādas ķīmiskās saites 
ir acetilēna molekulā, un kā tās izvietotas?

2. Kādi nepiesātinātie ogļūdeņraži ir aktīvāki — alkēni vai , al- 
kīni? Kāpēc?

3. Kāds maksimālais broma daudzums var pievienoties 5,6 lit
riem acetilēna?

4. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā HBr pievienojas aceti- 
lēnam, un izskaidrojiet tās mehānismu!

5. Cik litru skābekļa (normālos apstākļos) jāpatērē, lai 
sadedzinātu 560 g acetilēna, kas satur 7,1% nedegošu piemaisījumu? 
(1120/)

6. Kādas nukleofilās pievienošanas reakcijas raksturīgas alkī- 
niem? Uzrakstiet acetilēna hidratācijas reakcijas vienādojumu un 
paskaidrojiet, kā tā noris! Kāda zinātnieka vārdā tā nosaukta?

7. Nosauciet pēc starptautiskās nomenklatūras šādus ogļūdeņ
ražus:

CH3



8. Kādi polimerizācijas produkti rodas, alkīniem polimerizējoties? 
No kā tas atkarīgs?

9. Kāpēc alkīniem raksturīgas aizvietošanas reakcijas?
10. Cik litru acetilēna var iegūt no 800 g tehniskā kalcija kar

bīda, kas satur 20% piemaisījumu? (2241)
itl. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:
a) C -*  CaC2->- CH == CH -*■ CH2=CH —C==CH -*• 

-*-CH2=C H ^C C l=C H 2;
b) CH4 CH =  CH-*- CH2=CHCI CH3—CHCI2;
c) C-*-CH4 -^CH3C l->C H 3- C H 3->C H 3- C H 2Cl->-

CH3CHC12 CH =C H ! ' ; V
12. Laižot acetilēnu caur joda šķīdumu spirtā, iegūts savieno

jums, kas satur 90,7% joda un 1,42% ūdeņraža. Kāda ir šī savieno
juma formula? (C2H4I2)

13. Cik procentu piemaisījumu satur kalcija karbīds, ja no 280 g  
kalcija karbīda iegūti 80 g acetilēna? (29,65%)

14. Kādi ir plašāk pazīstamie acetilēna iegūšanas paņēmieni?
15. Kādam nolūkam acetilēnu izmanto tehnikā? Kāpēc?
16. Kādā veidā acetilēnu transportē?

Nepiesātinātie ogļūdeņraži ar divām divkāršām 
saitēm jeb diēnu ogļūdeņraži

C71H211—2

Nomenklatūra un klasifikācija. Vispārīgajai alkīnu formu
lai C„H2n-2 atbilst ari nepiesātinātie ogļūdeņraži ar divām div
kāršām saitēm jeb t. s. diēnu ogļūdeņraži.

Diēnu ogļūdeņražus nosauc tāpat kā piesātinātos ogļūdeņra
žus, izskaņas -āns vietā pievienojot izskaņu -adiēns. Divkāršo 
saišu vietu molekulā norāda ar skaitļiem pēc nosaukuma.

Atkarībā no divkāršo saišu izvietojuma molekulā izšķir trīs 
saišu sistēmas — kumulētu, konjugētu un izolētu.

Diēnu ogļūdeņražu ar kumulētu. saišu sistēmu molekulās abas 
divkāršās saites atrodas blakus, piemēram:

CH2 =  C =  CH2 propadiēns jeb allēns
Par konjugētu sauc tādu saišu sistēmu, kurā divkāršās saites 

atrodas pamīšus ar vienkāršām:
CH2 =  CH—CH = CH2 butadiēns-1,3 jeb divinils

Izolēta ir tāda saišu sistēma, kurā starp divkāršajām saitēm 
atrodas divas vai vairāk vienkāršās saites:

CH2=C H —CH2—CH =  CH2 pentadiēns-1,4
Diēnu ogļūdeņraži ar izolētu saišu sistēmu kā uzbūves, tā arī 

īpašību ziņā neatšķiras no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar
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a  i b:; ;;
y 24. att.\ Rumulētas saišu sistēmas shematisks attēlojums, ;

vienu divkāršo saiti (alkēniem), tikai ķīmiskajās reakcijas pakā
peniski reaģē abas divkāršās saites.

Uzbūve. Diēnu ogļūdeņražu ar kumulētu saišu sistēmu mole
kulās abi malējie, ar divkāršo saiti saistītie oglekļa atomi atro
das sp2 hibridizācijas stāvoklī. Centrālais, ar abām divkāršajām 
saitēm saistītais oglekļa atoms atrodas sp hibridizācijas stāvoklī. 
Abas nehibridizētās p apakšlīmeņa elektronu orbitāles izvietotas 
savstarpēji perpendikulāri, un viena no tām veido n saiti ar vienā 
pusē esošā oglekļa atoma p elektrona orbitāli, bet otra — ar otrā 
pusē esošā oglekļa atoma p elektrona orbitāli (24. att. a).

Abas it saites atrodas savstarpēji perpendikulārās plaknēs 
(24. att. b), tāpēc ķīmiskajās reakcijās viena otru neietekmē.

Diēnu ogļūdeņražu ar konjugēto saišu sistēmu molekulās visi 
četri ar divkāršo saiti saistītie oglekļa atomi atrodas sp2 hibridi
zācijas stāvo’klī. Visu p elektronu nehibridizētās orbitāles atrodas 
vienā plaknē (25. att. o), tāpēc tās var pārklāties un veidot n sai
tes ne tikai starp 1., 2. oglekļa atomu un 3., 4. oglekļa atomu, 
bet daļēji arī starp 2., 3. oglekļa atomu (25. att. b). Tādējādi visā 
molekulā izveidojas vienota it elektronu sistēma ar lielāku n elek-

25. att. Elektronu orbitālu pārklāšanās butadiēna molekulā (shematisks attē
lojums).
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troņu blīvumu starp 1., 2. oglekļa atomu un 3., 4. oglekļa. atomu 
un mazāku — starp 2., 3. oglekļa atomu. ; '

Ar to arī izskaidrojams, ka attālums starp 2., 3. oglekļa atomu 
mazāks (1,46 A) nekā parastās vienkāršās saites garums 
(1,54 AK bet attālums s ta rp l., 2. oglekļa atomu un 3., 4. oglekļa 
atomu lielāks (1,35 A) -nekā parastās divkāršas saites garums 
(1,33 A). |

; H
-V \  -1,35a  . 1.46A 1.35A * /  \  , ;

. .. C = = = C — ---- c  ===== c; &$
1 : I I ■■ ■■. \  ‘ :■ ,

H H H . H

Radušās n saites iedarbojas viena uz otru; tas izraisa zināmu 
saišu izlīdzināšanos, ko sauc par saišu konjugāciju. Lai parādītu, 
ka konjugētās sistēmās saites izlīdzinātas jeb delokalizētas, tās 
bieži attēlo ar punktētām līnijām:

c h 2~ c h  — c h  — c h 2 ' ■

Ķīmiskās īpašības. Diēnu ogļūdeņražiem, tāpat kā alkēniem, 
raksturīgas galvenokārt pievienošanas reakcijas. Ogļūdeņraži ar 
konjugēto saišu sistēmu daudzās reakcijās izturas citādi nekā 
pārējo sistēmu ogļūdeņraži. Konjugēto sistēmu iekšējā enerģija 
mazāka par radniecīgo nekonjugēto sistēmu iekšējo enerģiju, tā
pēc savienojumi ar konjugēto saišu sistēmu ir aktīvāki. Bez tam 
pievienošanas reakcijās konjugētā divkāršo saišu sistēma izturas 
kā viens vesels. Pārējo sistēmu ogļūdeņražiem pievienošanās no
tiek pie blakus oglekļa atomiem (divkāršās saites vietā), bet kon
jugēto sistēmu ogļūdeņražiem — molekulas galos.

- Tā, piemēram, ja butadiēnam-1,3 pievieno bromūdeņradi, broma 
atoms pievienojas vienā molekulas galā, bet ūdeņraža atoms — 
otrā. Līdz ar to divkāršo saišu vietā izveidojas vienkāršās saites, 
bet vienkāršās saites vietā rodas divkāršā saite:

CH2=CH —CH = CH2 +  IIBr -*• CH2Br—CH=CH—CH3

Bromūdeņraža pievienošanās reakcijas mehānismu var izskaidrot 
Šādi. ļS?:;', '..n.".'...'■'..v;''''.' .--'t K

Iedarbojoties uz butadiēna-1,3 molekulu ar polāro HBr molekulu, 
HBr pozitīvais ūdeņraža jons atvelk pie sevis kustīgos Jt saites elek
tronus, t. i., polarizē tuvāko n saiti. Tas. savukārt izraisa elektronu 
blīvuma nobīdi pārējās jt saitēs, un tā rezultātā vienā molekulas galā 
rodas elektronu pārākums, t. i., nepilns negatīvs lādiņš 6 — , bet otrā 
elektronu iztrūkums — nepilns pozitīvs lādiņš 8 + . Molekulas nega
tīvajam galam pievienojas ūdeņraža jons, bet pozitīvajam — broma
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jons. Virknes vidfl sakoncentrējas elektronu blīvums, un starp otro 
un trešo oglekļa atomu izveidojas jauna jc saite:

C H 2— C H = C H - C H 3 + Br C H 2B r — C H = C H — C H 3
l-brombutēns-2

Tomēr izrādās, ka ne visas HBr molekulas pievienojas 1,4 stā
voklī. Da]a molekulu pievienojas tāpat kā alkēniem — divkāršās sai
tes vietā, tāpēc reizē ar l-brombutēnu-2 rodas arī zināms skaits 
3-brombutēna-l molekulu:

CH2=C H —CH=CH2+HBr -»-CH2=CH—CHBr—CH3
3 - b r o m b u t ē n s - l

Diēnu ogļūdeņraži līdzīgi pievieno arī ūdeņradi un halogēnus. 
Ļoti svarīga īpašība diēnu ogļūdeņražiem ar konjugēto saišu 

sistēmu ir to spēja polimerizēties, veidojot ķaučukveida pro
duktus.

Polimerizācija noris pēc ķēdes mehānisma katalizatora vai 
iniciatora klātbūtnē. Par katalizatoriem parasti lieto sārmu metā
lus vai metālorganiskos savienojumus, par iniciatoriem — orga
niskos vai neorganiskos peroksidus.

Polimerizācijas procesā pārtrūkst abas divkāršās saites un at
sevišķas molekulas parasti savienojas 1,4 stāvoklī. Pēc radikāļu 
mehānisma to var attēlot šādi:

R-+ CH2=CH—CH=CH2 R-CH2—CH = CH- CH2-+ CH2= CH—CH = CH* - 
R—CH2—CH=CH— {CH2)2—CH=CH- CH2*+CH2= CH—CH = CH2 
R—CH2—CH=CH— (CH2}2—CH=CH— (CH2) 2—CH= CH—CH2‘ + -

1

h
iff

Neliela daļa molekulu savienojas arī 1,2 stāvoklī:

C H 2 = C H - C H  =  C H 2 + C H 2 = C H — C H = C H 2 +
1 2 1 2 1 2

i ■ ■
+ C H 2 = C H - C H  =  C H 2 + ------- )— C H 2— C H — C H 2— C H - - C H 2— C H -

l

ļ ļ

3 C H  3 C HII II

1

3 C H

X"..
t 4 C H 2 4 C H 2 4 C H 2

Var reaģēt arī viena molekula 1,2 stāvoklī, bet otra 1,4 stāvoklī:

CH2=CH—CH=CH2+CH2=CH—CH =  CH2+CH2=CH —CH=CH2+  
+  CH2=CH—CH =  CH2+

- — CHz-CH—c h 2—c h = c h —c h 2- c h 2- c h — c h 2- c h  =  c h —c h 2-  •

3 C H

II
4 C H 2

3 C H

II
4 C H 2
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Svarīgākie pārstāvji. Butadiēns-1,3 jeb divinilsļļ CH2 = CH—
—CH = CH2 ir viegli sašķidrināma gāze (virs. temp. —4,4°C). Tā 
ir ļoti svarīga izejviela sintētiskā kaučuka iegūšanai.

Padomju Savienībā butadiēnu iegūst kopš 1931. gada pēc Ļe- 
bedeva metodes. Ja etilspirtu 400—500 °C temperatūrā laiž pāri 
katalizatoram (MgO—ZnO), tas dehidrogenējas un dehidratējas, 
veidojot butadiēnu:

2CH3—CH2OH -> CH2= CH—CH =  CH2+  H2 + 2H20
Pašlaik joti plaši izmanto Balandina un Bogdanovas izstrā

dāto butadiēna iegūšanas metodi, pēc kuras pakāpeniski dehidro- 
genē butānu:

(GraOs-f'AlaOa)
CH3—CH2—GH2—CH3--------CH2 =  CH—CH2̂ -CH3+H 2

b u t ā n s  butēns-1

CH2=CH—ČH2—CH3-^C H 2=C H —CH=CH2+ H 2
b u t ē n s -1 b u t a d i ē n s - 1 . 3

2-metilbutadiēns-l,3 jeb izoprēns . \
1 2 3 4 -

CH2 = C—CH = CH2 
.1
CH3

ir bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru +34,1 °C. To 
pirmo reizi ieguva, sausi pārtvaicējot dabisko kaučuku, kas ir izo- 
prēna polimērs.

Sintētiski izoprēnu iegūst pēc divām metodēm.
Pēc Favorska metodes izoprēnu iegūst, kondensējot acetonu 

ar acetilēnu (katalizatora KOH klātbūtnē) un iegūto produktu 
pēc tam hidrogenējot un dehidratējot:

CH3—C=0+CH==CH-
I

CH3
OH

OH
I

-CH3—C—C2=CH

u

CH3—C—C =  C H +  H2-> CH2=C —CH = CH2 +  H20  

CH3 CH3
Tagad izoprēnu visvairāk iegūst no izopentāna, to dehidroge- 

nējot 600 °C temperatūrā un zem neliela spiediena katalizatora 
(Cr20 3+Al20 3) klātbūtnē:

CH3—CH—CH2—CH3->-CH2 =  C—CH =  CH2+2H 2

CH3 CH3
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Izoprēns, tāpat ka visi dienu ogļūdeņraži ar konjugēto saišu. 
sistēmu, viegli polimerizējas, veidojot dabiskajam kaučukam*, 
līdzīgu produktu, Izoprēnu izmanto par izejvielu sintētiskā kau- | 
čuka iegūšanai. V ’ ■ • 'ū/V m

v  Kaučuks ■ d ; " ; ; ' V ;  ' , v ■:

■ Dabiskais kaučuks ir lielmolekulārs nepiesātināts ogļūdeņ- ,
radis ar sastāvu (C5Hb) ti. Tas ir stereoregulārs ds-formas izo- % 

; . prēna polimērs (abas m etilēngrupas—CH2— atrodas viena div- ■
; ' kārsās saites pusē), kurā izoprēna molekulas savienojušās 1,4 stā- ļ 

voklī un veido ļoti garas virknes, kuru vidējā molekulmasa ! 
150000—500000: ’ , ' , - !

CH3 H CHS H . CH3
\ j !  %/ ‘ \ ?  i /

C - C  c = c
\ \ /  \ - )  /  
CH2 ';  , CH2—CH2 CH2- C H 2

H
/

K 'v- ,
; CH2—

Šāda regulāra uzbūve un lielais molekulu garums piešķir kau
čukam elastīgumu. Garās kaučuka molekulas parastā stāvoklī ir 
stipri izliektas, bet ārējā spēka ietekmē tās var iztaisnoties. Izbei
dzoties ārējai iedarbībai, tās atkal atgūst sākotnējo formu.

Dabā sastopams arī poliizoprēna trans-izomērs, t. s. gutaperča:
c h 3 c h 2—c h 2 h  c h 3 c h 2— •

\  /  \  /  \  /
= ■■/-:t g = C ' v' ■■ C =  C

/  \  • /  \  /  \  i
CH2 H CH3 t  ■ CH2- C H 2 .: H

Gutāperču iegūst no dažām koku un krūmu sugām, kas aug 
Malāgas pussalā, Malajas arhipelāga salās’, Filipīnās u. c. Tā ir 
cieta- balta vai dzeltenbrūna viela. Lieto par izolācijas materiālu 
elektrotehniskajā rūpniecībā un radiorūpniecībā, skābju izturīgu 
līmju ražošanai u. c.

Dabiskais kaučuks ir samērā mīksta, ļoti elastīga viela. Ben
zīnā, benzolā un sērogleklī kaučuks vispirms uzbriest (palielinot t, 
tilpumu pat 10 reižu), pēc tam izšķīst, veidojot viskozus šķīdu- ; 
mus, kurus lieto par līmēm. Ūdenī, spirtā un acetona kaučuks ne- 
uzbriest un nešķīst. Kaučuku sildot, apmēram 70°C temperatūrā !■ 
tas zaudē elastīgumu, 80—100 °C temperatūrā kļūst trausls, bet i 
temperatūrās, kas augstākas par_200°C, sadalās par mazmoleku- 
lāru savienojumu maisījumu, kurā vienmēr -ii»izoprēns._

Kaučuks ir nepiesātināts savienojums,^tāpēc spēj pievienot 
halogēnus un citas vielas, kas reaģē ar divkāršo saiti. Gandrīz ! 
visās reakcijās notiek struktūras izmaiņas. Līdzīgas izmaiņas no- j
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tiek arī, iedarbojoties gaisa skābekiim un citiem oksidētājiem — 
kaučukam «novecojot». Tas kļūst ciets un trausls.

4 : Dabiskais kaučuks sastopams .dažādu kaučukaugu — heveias, 
gv^julas, koksaglza, t'ausagīza un citu'piensulā. To iegūst gandrīz 
tikai no Brazīlijas hevejas, kuras plantācijas audzē Indonēzijā, 
Malajas Federācijā, Srilankā, Vjetnamā u. c. No kokiem, kas sa
snieguši 5 gadu vecumu, iegūst lateksu. Tas ir balts pienains šķid
rums ar iedzeltenu, pelēku vai rozā nokrāsu, kurš satur 34—37% 
kaučuka un 52—60% ūdens. Lateksu koagulē ar skudrskābi vai 
etiķskābi. Iegūto .vielu izmazgā ar ūdenj, izžāvē, izveltnē loksnēs 
un kūpina. Kūpināšana piešķir izturību pret oksidētājiem un aiz
kavē baktēriju attīstīšanos. Dabiskais kaučuks satur 93—94% 
kaučuka, 2,4—2,9% olbaltumvielu, cukurus, pelnus un citas vielas.

Gumija. Dabiskā kaučuka molekulas vāji saistītas savā starpā 
un viegli atdalās cila no citas, tāpēc tām ir maza nodilumizturība 
un maza stiprība stiepē. Dabiskais kaučuks ir neizturīgs ari pret 
temperatūras maiņām. Lai novērstu šīs negatīvās īpašības, kau
čuku vulkanizē, t. i., pārvērš par gumiju. Sājā nolūkā kaučukam 
pievieno vulkanizētājus — sēru, sēroglekli, organiskos peroksīdus 
yai citas vielas, kas augstā temperatūrā pievienojas kaučuka mo
lekulām tajās vietās, kur pārtrūkst divkāršās saites, un it kā 
«sašuj» molekulas kopā. Rodas polimērs ar telpisku struktūru — 
gumija: _ , ,  ■(>:.; . ļ  7: ■; j 7 ■' y : o v ;;

-  — CH2—C -C H —

■ : ?'
S

§ -----CH2—Č—CH—CH2— ••• ■
I I

: c h 3s .. . .  ļ

Vulkanizācijas paātrināšanai pievieno vulkanizācijas paātrinā
tājus un to aktivatorus. Lai piešķirtu gumijai lielāku cietību, kā 
arī nodilumizturību un stiprību stiepē, tās masai pievieno pild- 
vielas (kvēpus, kaolīnu, krītu, silikātus u. c.). Vajadzības gadī
jumā pievieno, arī krāsvielas, plastifikatorus un citus komponen
tus. Kaučuku uz valčiem vai īpašos maisītājos samaisa ar piede
vām, izveido vajadzīgos izstrādājumus un vulkanizē autoklāvos 
zem spiediena 140—180°C temperatūrā 15—50 minūtes.

Ja kaučukam pievieno 4—5% sēra, iegūst mīkstu produktu — 
gumiju, bet ar 20—40% sēra — cietu vielu ebonītu, kuru izmanto 
par dielektriķi.
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Gumija ir nodilumizturīgai, ļoti elastīga, un tai ir liela stiprība 
stiepē. Sīs īpašības gumija saglabā plašā temperatūras intervālā. 
Tā ir arī ūdensnecaurlaidīga un gāzu necaurlaidīga.

Gumiju lieto automašīnu, lidmašīnu, motociklu un velosipēdu 
riepu un kameru, vilcienu bremžu cauruļu, dzensiksnu un citu 
izstrādājumu, ražošanai. No gumijas izgatavo arī apavus, apģēr
bus, dažādus medicīnā un sadzīvē izmantojamus priekšmetus. Ebo- 
nītu lieto elektrotehnikā un akumulatoru tvertņu izgatavošanai.

Gumiju ražo kā no dabiskā, tā arī no sintētiskā kaučuka. Spe
ciālo gumijas šķirņu ražošanai lieto dažādus kaueukus.

Sintētiskais kaučuks. Dabiskā kaučuka ieguve ir klimatiski un 
teritoriāli ierobežota, bet pieprasījums pēc tā izstrādājumiem 
strauji pieaug. Sakarā ar to radās nepieciešamība izstrādāt eko
nomiski izdevīgas sintētiskā kaučuka ražošanas metodes/Pirmais 
šo uzdevumu atrisināja padomju zinātnieks S. Ļebedevs, pēc kura 
izstrādātās metodes 1931. gadā pusrūpnieciskā iekārtā_ ieguva pir
mos 260 kg sintētiskā kaučuka, bet 1932. gadā uzsaka pasaulē 
pirmo rūpniecisko sintētiskā kaučuka ražošanu.

Pēc Ļebedeva metodes sintētisko kaučuku iegūst, polimerizējot 
butadiēnu nātrija klātbūtnē. Butadiēnu savukārt iegūst no etil
spirta {sk. 99. lpp.). Butadiēnkaučuķa ražošanai agrāk patērēja 
ļoti daudz etilspirta, kuru ražoja no graudiem un kartupeļiem. 
Tagad etilspirtu ražo no koksnes hidrolizēs produktiem vai hidra- 
tējot etilēnu. Pēdējā laikā butadiēnu iegūst no butāna, to dehidro- 
genējot (Bizova metode).

Butadiēnkaučuku izmanto riepu, apavu un citu plaša patē
riņa izstrādājumu ražošanai. Tas ir ūdensnecaurlaidīgs un gāzu 
necaurlaidīgs, bet ar nelielu elastību un nodilumizturību, tāpēc 
tas pašlaik zaudē savu nozīmi.

Sintētisko kaučuku- ražo arī no acetilēna, pēc Favorska me
todes.

Acetilēnu polimerizējot vara sāļu klātbūtne, iegūst vinilaceti- 
* lēnu:

CH =  CH + CH==CH -*■ CH2 =  CH—C =C H  
Vinilacetilēnam pievienojot hlorūdeņradi, rodas hloroprēns:

CH2 =  CH—C =  CH +  HCl->-CH2 =  CH—C = CH2
I

Ci
Hloroprēnu polimerizējot, iegūst hloroprēnkaučuku, kas pazīstams 
ar nosaukumiem — nairīts, neoprēns u. c.

nC'H2=C H —G—CH2 -> ( -  CH2—CH= C—CH2—) „

Hloroprēnkaūčuks vulkanizējas bez sēra un ir izturīgs pret atšķai
dītu skābju, sārmu un sāļu iedarbību. Tas līmējas labak nekā 
citas sintētiskā kaučuka šķirnes.
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Pašlaik izstrādātas daudzas sintētiskā kaučuka ražošanas me
todes no dažādām izejvielām — butadiēna, izoprēna, izobutilēna, 
akrilnitrila u. c. Šie kaučuki atšķiras ar savām īpašībām. Dažiem 
no tiem ir liela mehāniskā izturība, citiem termiskā izturība, citi 
ir izturīgi pret ķīmiskajiem ■ reaģentiem utt., tāpēc katru izlieto 
atbilstoši tā īpašībām. Galvenais visu sintētisko kaučuku trū
kums — to elastība mazāka nekā dabiskajam kaučukam.

Viens no augstvērtīgākajiem ir stereoregulāras uzbūves izo- 
prēnkaučuks, kas pēc uzbūves un īpašībām ir analogs dabiskajam 
kaučukam.

Pašlaik ražo arī stereoregulāras uzbūves butadiēnkaučuku. 
Lai atšķirtu šo kaučuku no neregulāras uzbūves butadiēnkaučuka, 
to sauc par divinilkaučuku. Tam ir ļoti liela nodilumizturība, tā 
pēc to lieto autoriepu protektoru ražošanai.

Svarīga nozīme ir arī t. s. silikonu kaučukiem, kas vienlaikus 
ir elastīgi un termiski stabili kā ļoti zemās, tā arī augstās (400°C) 
temperatūrās. Tos izmanto termiski stabilas izolācijas, vakuum- 
iekārtu blīvju un citu izstrādājumu ražošanai. Silikonu kaučuki 
un poliizobutilēnkaučuki ir pilnīgi piesātināti savienojumi, tāpēc 
to vulkanizācijai lieto nevis sēru, bet organiskos peroksīdus.

Sintētisko kaučuku sākumā uzskatīja par dabiskā kaučuka at- 
vietotāju, bet pēc otrā pasaules kara tas ieguva pilnīgi patstāvīgu 
vietu gumijas ražošanā. Rietumeiropas valstīs tās šastada 30%, 
bet ASV 65% no visa izlietotā kaučuka. Tā priekšrocības — eko
nomiskais izdevīgums, augsts darba ražīgums, neatkarība no kli
matiskajiem un ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Sintētiskā kaučuka 
ražošana visā pasaulē strauji pieaug. 1959. gadā ražoja (bez 
sociālistiskās nometnes valstīm) 1,6 miljonus tonnu, t. i., par 49% 
vairāk nekā 1955. gadā. Dabiskā kaučuka ražošana tajā pašā 
laikā pieauga par 5%.

Padomju Savienībā sintētisko kaučuku sāka .ražot 1932. gadā.. 
Salīdzinājumā ar 1932. gadā saražoto kaučuka daudzumu 1967. 
gadā sintētiskā kaučuka ražošana bija pieaugusi 73 reizes.

Astotajā piecgadē stājās ierindā Lejaskamas ķīmiskais kombi
nāts — viens no pasaulē lielākajiem uzņēmumiem, kurā ražo 
augstvērtīgus sintētiskos kaučukus. Devītajā piecgadē paredzēts 
ražot sintētisko kaučuku 55—60% no kaučuka ražošanas kopap
joma. Laikā no 1971. gada līdz 1975. gadam kaučuka ražošanu 
paredzēts palielināt 1,7 reizes salīdzinājumā ar 1970. gadu.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet molekulas uzbūvi dienu ogļūdeņražiem ar kumu- 
lētu saišu sistēmu! Vai kumulētā sistēmā Jt saites ietekmē viena otru?

2. Kāda ir molekulas uzbūve dienu ogļūdeņražiem ar konjugētu 
saišu sistēmu?

3. Kā ķīmiskajās reakcijās izturas ogļūdeņraži ar konjugēto saišu 
sistēmu? Kā notiek pievienošanas reakcijas?

{ : ■• i  ■ ' i H ''•■■■:. ' A V č A  v  ■
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4; U z rak stie t izo p rēn a  p o lim erižāc ijas reak c ija s  v ienādo jum u!
5. K ādu kaučuku  sau c  p a r  s te re o re g u lā ra s  uzbūves kaučuku? Ar 

ko ta s  a tšķ ira s  no  s te re o n e re g u lā ra s  uzbūves kaučuka?
6. K āpēc g u m ija  ir iz tu rīg ā k a  p a r kaučuku  un  n ešķ īs t o rg a n isk a 

jo s  šķ īd in ā tā jo s?
7. N o sau c ie t pēc s ta rp ta u tis k ā s  n o m en k la tū ra s  šād u s ' o g ļū d eņ 

ra ž u s :.  ■ : ■ ^ ; ' v , ķ ' \č',Vr.
, :Y ..7 ' C H 3 ./

a) C H 2= C ------:C------ C H - C H = C H 2

<!:h 3 <!h 2 c h 3
I'

. ■?.

b)

, , CH3

'■■■■■ jCH3 - ■’

CH2=CH—C---- C=CH—CH2—CH3

ĢHs CH2

6h2
<1

> :0'i/

: h 3

2. OGĻŪDEŅRAŽU HALOGĒNATVASINĀJUNU
Par ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem jeb halogēnīdiem sauc 

ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru molekulās viens vai vairāki 
ūdeņraža atomi aizstāti ar kāda halogēna atomiem.

Halogēnatvasinājumu molekulas var saturēt tikai vienkāršās 
vai ari divkāršās vai trīskāršās saites, tāpēc izšķir piesātināto un 
nepiesātināto ogļūdeņražu halogēnatvasinājumus.

Atkarībā no halogēnu atomu skaita molekulā iespējami mono- 
halogēnatvasinājumi, kuru molekulā ir tikai viens halogēna atoms, 
un polihalogēnatvasinājumi, kuri satur vairākus halogēna ato
mus molekulā: Polihalogēnatvasinājumus savukārt iedala dihalo- 
gēnaļvasinājumos, trihalogēnatvasinājumos, tetrahalogēnatvasinā- 
jumos uit. , ' i . ’ 7 '

Atkarībā no molekulās ietilpstošā halogēna izšķir īluorhalogēn-; 
atvasinājumus, hlorhalogēnatvasinājumus, bromhalogēnatvasinā- 
jumus un jodhalogēnatvasinājumus. r

7

PIESĀTINĀTO OGĻODEŅRĀ2U MONOHALOGENATVASINĀJUMI 
JEB ALKILHALOGENID1

C„H2»-+iX jeb R -halļ

Uzbūve. Piesātināto ogļūdeņražu monohalogēnatvasinājumi ir 
tādi piesātināto ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulās viens 
alkana ūdeņraža atoms aizstāts ar kāda halogēna atomu.



■ . '  " ' ' ' ' ' '.. ' " •' . \
Lai labāk izprastu halogēnatvasinājumu uzbūvi, ieteicams izgata

vot to molekulu modeļus.

26. att. Hlormetāna molekulas modelis.

Ja agrāk izgatavotajā metāna molekulas modeli vienu ūdeņraža 
lodīti aizvieto ar hlora lodīti, iegūst metāna hioratvasinājuma — hlor
metāna molekulas modeli (26. att.).

Aizvietojot etāna molekulas modelī ūdeņraža lodīti ar hlora lodīti, 
iegūst hloretāna molekulas modeli; aizvietojot propāna modelī ūdeņ
raža lodīti, — hlorpropāna molekulas modeli utt.

Apskatot halogēnatvasinājumu molekulu modējus, redzams, ka 
hlormetāna molekulā hlora atoms saistīts ar CH3— grupu, t. . 
ar metilradikāli, hloretāna molekulā — ar etilradikāli, hlorpro
pāna molekulā — ar propilradikāli utt. Tas norāda, ka ogļūdeņ
ražu halogēnatvasinājumus var ari uzskatīt par savienojumiem, 
kuru molekulās ogļūdeņraža radikālis saistīts ar halogēna atomu, 
tāpēc ogļūdeņražu halogēnatvasinājumus bieži sauc par alkil- 
halogenīdiem 6n raksta ar vispārīgo formulu R—-X (kur X ir halo
gēna atoms) jeb R—hal.

Klasifikācija. Halogēnatvasinājumu molekulās halogēna atoms 
var būt pievienots pirmējam, otrējam vai trešējam oglekļa atomam, 
tāpēc izšķir pirmējos, otrējos un trešējos halogēnatvasinājumus:

CH3
I

CH3- C H 2C1 CH3- C H -C H 3 CH3—C—CH3
p i r m ē j a i s  ļ ļ

C1 ' ,  C1
o t r ē ļ a i s  , t r e ž ē j a l s

Atkarībā no ta, kāda halogēna atomu satur alkilhalogenīds, 
var būt fluorhalogenīdi, hlorhalogenīdi, bromhalogenīdi un jod- 
halogenīdi.

Nomenklatūra un izomērija. Pēc. starptautiskās nomenklatūras 
alkilhalogenīdus nosauc tāpat kā piesātinātos ogļūdeņražus. Halo
gēna vietu molekulā norāda ar skaitli pirms nosaukuma. Oglekļa 
atomus numurē no tā virknes gala, kuram tuvāk halogēna atoms, 
piemēram:

4 3 2 1
CH3—CH2—CC1—CH3

CH3
2- h l o r - 2 - m e t i i b u t ā n s
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Vienkāršākajiem alkilhalogenīdiem lieto arī nosaukumus, kas 
atvasināti no attiecīgā radikāļa nosaukuma, piemēram,

CH3—Cļ metilhlorīds
Halogēnatvasinājumu izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu 

virknes uzbūves, tā arī no halogēna atoma atrašanās vietas mo
lekulā, tāpēc halogēnatvasinājumiem ir daudz lielāks izomēru 
skaits nekā alkāniem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā. 
Tā, piemēram, butānam ir tikai divi izomēri, bet hlorbutanam — 
četri:

CH3—CH2—CH2- C H 2- C I
1- hlorbutāns (pirmējais butilhlorlds)

CH3—CH2—CH—CH3
$  W . :  ■ I "■ U  ' : ' 'c i

2- hlorbutāns (otrējais butilhlorlds) ‘ ,

CH3—-CH—Čf:2Cl ‘ V  ;

' '  c h 3
1- hlor-2-metiipropāns (pirmējais izobutilhlorids)

CH3
ICH3- C —CH3
i
C1

2- hlor-2-metiIpropāns (trešējais izobutilhlorlds)

Fizikālās īpašības. Halogēnatvasinājumu fizikālās īpašības at
karīgas kā no ogļūdeņraža radikāļa sastāva un uzbūves, tā arī 
no halogēna dabas.

Tāpat kā ogļūdeņražu viršanas temperatūras, arī halogenat- 
vasinājumu viršanas temperatūras paaugstinās, palielinoties og
lekļa atomu skaitam molekulā. Viršanas temperatūras atkarīgas- 
arī no oglekļa atomu virknes uzbūves. Alkilhalogenīdiem ar saza
rotām virknēm ir zemāka viršanas temperatūra nekā alkilhaloge
nīdiem ar taisnām virknēm un tādu pašu oglekļa atomu skaitu

5. tabula
V

Monohalogēnatvasinājumu fizikālās īpašības

C1 Br . I

Radikālis Viršanas
temp.
(°C)

Blīvums
d,»

Viršanas
temp.
(°C)

Blīvums Viršanas
temp,
(°C)

Blīvums
d„»

CH3- -2 3 ,7 0,952 +4,5 1,732 +42,5 2,279
C2HS- +  13,1 0,926 +  38,4 1,461 +72,3 1,936
C3H7 • +  46:6 0,892 +  71.0 1,351 +  102,5 1.749
C,H9- +  78,5 0,887 +  101,6 1,276 +  130,4 1,615
C5H„ • +  108,4 0,878 +127.9 1,218 +  154,2 1,510

106



molekulā. Visaugstākā viršanas temperatūra ir pirmējiem,' 
zemāka — otrējiem, bet viszemākā — trešējiem halogēnatvasinā- 
jumiem.

Salīdzinot dažādu halogēnu halogenīdu viršanas temperatūras, 
redzam, ka tās paaugstinās halogēnu atommasas pieaugšanas 
secībā, t. i., virzienā no fluora uz jodu. Tā, piemērām, pirmie četri 
no fluoratvasinājumiem (metilfluorīds, etilfluorīds, propilfluorīds 
un bīļtilfluorīds) parastajos apstākļos ir gāzes, no hloratvasinā- 
jumiem gāzes ir tikai metilhlorīds un etilhlorīds, bet no bromatva- 
sinājumiem gāze ir tikai metilbromīds. Pārējie halogēnatvasinā- 
jumi ir šķidrumi, bet augstākie — cietas vielas.

Jodalkilu viršanas temperatūra ir aptuveni par 30°C augstāka 
nekā bromalkilu viršanas temperatūra, bet tā savukārt — par 
25 °C augstāka nekā hioralkilu viršanas temperatūra.

Vislielākais blīvums ir jodatvasinājumiem, bet vismazākais — 
fluoratvasinājumiem. Bromatvasinājumi un jodatvasinājumi sm a
gāki par ūdeni. Pieaugot oglekļa atomu skaitam molekulā, halo- 
gēnatvasinājumu blīvums samazinās.

Halogēnogļūdeņraži ir bezkrāsaini, ūdenī nešķīstoši savieno
jumi. Labi šķīst organiskajos šķīdinātājos un arī paši ir labi šķī
dinātāji. Jodatvasinājumi gaismā kļūst brūni, jo gaismas ietekmē 
daļēji sadalās, izdalot brīvu jodu. Zemākajiem halogenīdiem ir 
saldena smarža un narkotiska iedarbība.

Ķīmiskās īpašības. Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi ķīmiskā 
ziņā ir ļoti aktīvi savienojumi. To lielā aktivitāte izskaidrojama 
ar ķīmiskās saites C—hal īpatnībām.

Halogēniem ir liela elektronegativitāte, pie tam vislielākā 
elektronegativitāte ir fluoram, bet vismazākā jodam (sk. 1. tabulu 
30. lpp.), tāpēc starp oglekļa un halogēna atomiem veidojas polārā 
kovalentā saite, kurā elektronu blīvums novirzīts uz halogēna 
atoma pusi, bet uz oglekļa atoma inducējas nepilns pozitīvs lā
diņš 6+. Tas rada labvēlīgus apstākļus anjonu nuldeofilam «uzbru
kumam».

Varētu domāt, ka visaktīvākie ir fluoratvasinājumi, jo saite 
C—F ir vispolārākā, tomēr izrādās, ka tā nav. Noskaidrots, ka 
ķīmiskajās reakcijās lielāka nozīme ir saites polarizācijai reaģenta 
ietekmē, nevis tās polaritātei miera stāvoklī. Polarizācija savu
kārt atkarīga no saites garuma un saites enerģijas. Saites C—hal 
garums atkarīgs no halogēna atoma rādiusa un palielinās Vir
zienā no fluora uz jodu. Visīsākā ir saite C—F (1,42 A), bet vis
garākā — saite C—I (2,12 A). Saites enerģija virzienā no F uz 
1 samazinās (C—F 104 kcal/mol, bet C—I tikai 52,4 kcal/mol). 
Tā kā saite C—I ir visgarākā un ar vismazāko saites enerģiju, 
tad, jodatvasinājumiem «uzbrūkot» kādam reaģentam, tā visvairāk 
polarizējas, tāpēc jodatvasinājumi arī ir visaktīvākie.

Saites stiprību ietekmē arī radikālis. Visstiprākā saite ir starp 
pirmējo pglekla atomu un halogēnu, visvājākā — starp trešējo 
oglekļa atomu un halogēnu. Tas izskaidrojams ar halogēna
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negatīvo indukcijas efektu (sk. 31. fpp.). Radikālis atgrūž elektro
nus stiprāk nekā ūdeņraža atoms, tāpēc saites elektroni no otrējā 
oglekļa atoma nobīdīti uz halogēna pusi stiprāk (b) nekā no pir
mējā oglekļa atoma (a), bet no trešējā oglekļa atoma elektronu 
nobīde ir vēl lielāka (c): ;

. 1 H H 1 ,■
j

H-^C->C->-X
t  t  :

.'V-, H H

H-

H
:4

c -t

H

-vC-

•H

&

H

i  - ■
>X H ^ C —

t  ‘ t  -
H H ^C ^-H, t

■ H
1.1 . . . vV. '! • }v . ■ ■ , . • ļ. 1
Halogēnatvasinājumiem visraksturīgākās ir . aizvietošanas un 

atšķelšanās reakcijas. . Xv :'4 ;v
1. Aizvietošanas reakcijas. Ogļūdeņražu halogēnatvasināju

miem galvenokārt raksturīgas heterolītiskās nukleofiiās aizvieto- 
sanas reakcijas, kaš noris pēc jonu mehānisma. :;'

Viena no svarīgākajām ir halogēnatvasinājumu hidrolizē sārmu 
klātbūtnē. Iedarbojoties uz halogēnalkilu ar sārma ūdens Šķīdumu, 
halogēna vietā stājas hidroksilgrupa un rodas spirts;

: ;■: c h 3—c h 2i + k o h  c h 3—c h 2o h + k i ; ■' 11 - ; ;
Par nukleotilo aģentu šajā reakcija darbojas hidroksiljons, kas 
rodas, sārmam disociējot:

KOH K+ +  OH- . .v y ;: ;
Hidroksiljons, kuram ir .brīvs elektronu pāris, nukleofili «uz

brūk» un pievienojas pozitīvi lādētajam oglekļa atomam, atšķeļot 
halogēna jonu, kas pēc tam savienojas ar metāla jonu:

CH3 -CHž- d  +  OH- -^CH s—CHaOH +  I-
k+ + i- - * k i

Līdzīgas aizvietošanas reakcijas noris arī ar daudzām citām 
vielām — alkoholātiem, sāļiem, cianīdiem, amonjaku u. c. Tā, pie
mēram, halogēnatvasinājumiem reaģējot ar alkoholātiem, veidojās 
ēteri:

CH3—CH2Br +  CH3—CH2O N a-^
e t i l b r o m ī d s  n ā t r i j ā  .

• etilāts

-+CH3—CH2—o —CH2—CH3+NaBr .
d i e t i l e t e r i s

Alkilhalogenīdiem reaģējot ar sājiem, veidojas esteri:
CH3—CH2I +  CH3COON a

etiljodlds nātrija
acetāts

CH3COOCH2CH3+NaI
e t i ķ s k ā b e s
e t i l e s t e r i s
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Ja halogenatvasinajumi reaģē ar am onjaku , rodas a m in i: .
CH3I + 2NH3 • CH3NH2+NH4I :

m e t U a m ī n s

C H 3I +  K C N '->  C H 3CN 4- K I
acetonitrils

Halogēnatvasinājumiem reaģējot ar cianidiem , veidojas n itr ili: . , :'

...................................
Halogēnatvasinājumiem reaģējot ar nā triju , rodas og ļūdeņ- v" 

razi ar d ivre iz  lielāku m oleku lu  (Virca sintēze) .
Ļoti svarīga ir alkilhalogenidu reakcija ar cinku vai m agniju , 

kurā veidojas m etā lorgan iskie  savienojum i: ! 1

; 'v :'•• ■ •, .-‘{vVhļ

C H 3— CH 2— I+ M g -» -C H 3— C H 2M g I (Griņjara reakcija)
etilmaģnija ■ ;. ' Vi ■ ' • • 1 r;.4lvV-:(

2CH 3— CH 2I+ 2 Z n  • Zn (CH3— CH2) 2+Znl2
clietilcinks

' ■Jodlds

No tā Var secināt, ķa, izmantojot halogēnatvasinājumus, var ieva
dīt alkilradikāļus dažādu savienojumu molekulās, t. i.„ alkilēt šos, • - 
savienojumus.

2. Atšķelšanās reakcijas. Iedarbojoties uz halogēnalkilu ar \
sārm a šķ īd u m u  sp ir tā , atšķeļas halogēn.ūdeņražskābe un rodas 
nepiesā tinā ta is ogļūdeņradis: ; v

C H 3— CH 2B r +  KO H  -►  CH 2 = C H 2 +  KB r +  H 20  ■ Ļ '

Ja halogēnūdeņradi atšķeļ no otrējiem halogēnatvasinājumiem, 
ūdeņradis atšķeļas no tā oglekļa atoma, pie kura ir mazāk ūdeņ
raža atomu (Zaiceva likumība): : ■ .

. C H 3— C H — CH 2-C H 3  +  KOH-»-CH3— CH  =  C H — CH 3+  ■:

C1
H -K C I+ H 2O

.V:'"

Iegūšana. Halogēnalkilus iegūst sintētiski pēc dažādām me
todēm. ■ \: V ..',',4; ■ ; ’v

1 Tieši ha logenējo t a lkānus: • -

1 - " C H 3— C H 3 + C I 2 -»- C H 3— CH 2C1 +  HC1 f

Reakcija var arī turpināties, tāpēc kopā ar monohalogenīdiem 
rodas arī dihalogēnatvasinājumi, trihalogēnatvasinājumi un poli- 
halogēnatvasinājumi. Lai iegūtu monohalogēnatvasinājumus, jā
ņem liels ogļūdeņražu pārākums. Ar šo metodi iegūst galvenokārt 
hloratvasinājumus.

Ja ogļūdeņraža molekulā ir vairāki oglekļa atomi, jāievēro, ka 
nākamais halogēna atoms pievienojas tam pašam oglekļa ato
mam, pie kura jau ir halogēns, jo halogēna atoms molekulā
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izraisa' indukcijas efektu, kura dej ši oglekļa saites ar ūdeņradi 
vairāk polarizētas nekā tālāko oglekļa atomu saites:

H H H H

H-*-C-+C->Cl + Cl2 -> H—C—C—C1 + HC1

H H H C1
Ar jodu šī reakcija ir apgriezeniska, 'jo jodalkili viegli reaģē ar 

jodūdeņradi:
, CH4 +  I2 CH3I +  HI

Lai reakcija norisētu līdz galam, izdalītais HI nepārtraukti 
jāaizvāc no reakcijas sfēras. To izdara, pievienojot dzīvsudraba 
oksīdu vai jodskābi, kas oksidē jodūdeņradi par brīvu jodu:

5H1 + H I03->3H20  +  3I2
2. Alkšņiem pievienojot halogēnūdeņražus (sk. 72. lpp.):

CH2=CH2+H I CH3- C H 2I
Sī metode ļoti izdevīga, jo nerodas blakusprodukti — polihalo- 

genīdi. Pēc šīs metodes parasti iegūst jodatvasinājumus.
3. No spirtiem, iedarbojoties uz tiem ar halogēnūdeņražiem:

CH8—CHaOH +  HCl -* CH3- C H 2C1 +  H20  
vai fosfora halogenīdiem:

CH3—CH2OH + PBr5 CH3—CH2Br +  POBr3+HBr 
3CH3- C H 2—CH2OH + PC13 -^3CH3—CH2—CH2C1 +  H3P 0 3

Halogēni visvieglāk aizvieto hidroksilgrupu, kas saistīta ar 
trešējo oglekļa atomu. N

Izmantošana. Alkilhalogenīdi ir ļoti aktīvi savienojumi.^ To 
halogēnu var viegli aizstāt ar citiem atomiem vai grupām, tāpēc 
halogēnatvasinājumus plaši lieto dažādu savienojumu sintēzēm. 
Tehnikā visvairāk izmanto metilhlorīdu, metiljodīdu un etilhlorīdu.

Svarīgākie pārstāvji. Metilhlorīds CH3C1 ir bezkrāsaina, ūdenī 
nešķīstoša gāze. Šķīst metilspirtā un etilspirtā. Metilhlorīdu 
iegūst, sildot metilspirtā un HC1 maisījumu autoklāvā zem spie
diena vai arī hlorējot metānu 10—12 reižu lielākā metāna pārā
kumā. Reizē ar metilhlorīdu rodas arī nedaudz dihlormetāna 
CH2C12 un hloroforma CHC13.

Metilhlorīdu izmanto dažādu vielu sintēzei, kur nepieciešams 
ievadīt molekulā metilradikā 1 i (metilēt), piemēram, silikonu kau
čuka un citu termiski izturīgu silīcijorganisko savienojumu ražo
šanai. Rūpniecībā to izmanto arī dzesēšanas iekārtas.

Metiljodīds CH3I ir smags, bezkrāsains šķidrums, kas gaisā
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kļūst brūns. To iegūst no metilspirta, iedarbojoties uz to ar jodu 
un sarkano fosforu:

3I2+ 2 P -> 2 P Is

3CH3OH +  PI3 3CH3I +  H3PO3
Metiljodīda joda atoms ļoti viegli aizvietojams ar citiem ato

miem vai grupām, tāpēc CH3I ļoti plaši izmanto organiskajās 
sintēzēs par metilējošu līdzekli. Tas viegli reaģē ar magniju, vei
dojot metilmagnija jodīdu.

Etilhlorīds C2H5CI ir bezkrāsaina, viegli‘sašķidrināma gāze 
ar raksturīgu smaržu. Slikti šķīst ūdenī, bet labi organiskajos 
šķīdinātājos.

Etilhlorīdu iegūst vai nu no etilspirta, iedarbojoties uz to ar 
hlorūdeņradi, vai arī no etilēna un sausa hlorūdeņraža kataliza
tora (bezūdens dzelzs hlorīda) klātbūtnē:

CH2=CH2-|-HCI ^  CH3CH2C1
Etilhlorīdu izmanto antidetonatora — tetraetilsvina 

(C2H5) 4Pb — ražošanai, kā ari par etilēšanas līdzekli, piemēram, 
etilcelulozes iegūšanai. To lieto ari manometrisko termometru pil
dīšanai. Sašķidrināts etilhlorīds viegli iztvaiko (viršanas temp. 
12,5°C), stipri atdzesējot apkārtējo vidi, tāpēc to lieto medicīnā 
(galvenokārt zobārstniecībā) par vietējās anestēzijas līdzekli.

DIHALOGĒNALKILl UN POLIHALOGENALKIL1

Dihalogēnalkilu un polihalogēnalkilu molekulā var būt kā 
viena, tā arī dažādu halogēnu atomi. Tie var atrasties kā pie 
viena, tā arī pie dažādiem oglekļa atomiem, piemēram:

CH2C1—CH2C1 CH3—CHCI2 CF2C12
1,2 - d i h l o r e t ā n s  1, 1- d i h l o r e t ā n s  d i f i l o r d i f l u o r m e t ā h s

Sie savienojumi ir smagi, eļļaini, ūdenī nešķīstoši šķidrumi vai 
cietas vielas. Labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Daudzi no tiem 
arī paši ir labi organisko vielu šķīdinātāji.

Dihalogēnatvasinājumu un polihalogēnatvasinājumu ķīmiskās 
īpašības līdzīgas monohalogēnatvasinājumu ķīmiskajām īpašībām.

Hloroforms CHCI3 ir smags, bezkrāsains, nedegošs šķidrums 
ar raksturīgu smaržu. Vārās 6I,2°C temperatūrā. Labi šķīst spirtā 
un ēterī. Gaisa un gaismas ietekmē viegli oksidējas, veidojot ļoti 
indīgu vielu — fosgēnu: v

2CHCI3 +  O2 -> 2COCl2-ļ-2HCl
Lai novērstu fosgēna rašanos, hloroformam pievieno apmēram 1% 
etilspirta.

Hloroforms labi šķīdina taukus, sveķus, kaučuku un citas vie
las, tāpēc to izmanto par šķīdinātāju. Hloroformam ir narkotiska
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iedarbība, tādēļ to lieto medicīnā narkozēm. Pēdējā laikā hloro
formu izmanto arī par izejvielu fluoratvasinājumu iegūšanai.

Rūpniecībā hloroformu iegūst, tieši hlorējot metānu, kā arī no 
etilspirta vai acetona, iedarbojoties uz tiem ar hlorkaļķiem. Hlor- 
kaļķi oksidē etilspirtu par acetaldehīdu, kas pēc tam hlorējas par 
trihloracetaldehīdu jeb hlorālu:

'+ h »o  ^  Ca(OH)2+2HOCl

Ca(OCl)2;
. CaCl2~ 2 0

o

CH3—CH2OH + 0 -* C H 3—C +  H20
. V  .

H
a c e t a l d e h r d s

o  o

CH3—C +3HOC1-*-'.GCli—c  ,+ 3H20
\  \

H • H
, > V . V h l o r ā l s  :

Hlorāls reaģē ar kalcija hidroksīdu, veidojot hloroformu un 
skudrskābes sāli: V

O
t i № . :  $  f
>  2CCI3—C +C a(O H )2->2CHCl8+Ca(HCOO)2 ,■ \

H
Pēdējā lāikā spirta vietā lieto acetaldehīdu vai acetoņu. Ace- 

tons reaģē līdzīgi. Vispirms rodas trihloracetons, kas tālāk sada
lās par hloroformu un etiķskābes sāli:

• CH3—CO—CH3 +  3C12 CH3-C O -C C I3 +  3HCI
2CH3— CO—CCl3+Ca (OHj2 ->■ 2CHCI3+  (CH3COO)2Ca

Laboratorijas apstākļos hloroformu iegūst tieši no hlorala, ap
strādājot to ar sārmu,

Jodoforms CHI3 ir dzeltena kristāliskā viela ar raksturīgu 
smaržu. Tā kušanas temperatūra 119°C- Viegli pārtvaicējas ar 
ūdens tvaiku. Šķīst hloroformā un etiķskābē. Jodoformam piemīt 
stipras antiseptiskas īpašības, tāpēc jodoformu lieto medicīnā 
brūču pārkaisīšanai, ķirurģijā, zobārstniecībā u. c. To iegūst no 
etilspirta vai acetona, iedarbojoties uz . tiem ar jodu sārma klāt
būtnē. (Reakcija analoģiska hloroforma iegūšanas reakcijai.) 
Rūpniecībā jodoformu iegūst, elektrolizejo.t KI vai NaI šķīdumu 

' spirtā.
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• Tetrahlorogleklis CC14 ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu 
smaržu. Tā viršanas temperatūra 76,5°C. Ūdenī nešķist, bet labi 
šķīst organiskajos šķīdinātājos. Ļoti labi šķīdina dažadas_ orga
niskās vielas — taukus, sveķus, kaučuku, bitumus u. c., tāpēc teh
nikā to lieto par šķīdinātāju un arī traipu tīrīšanai. Tetrahlor-, 
ogleklis ir nedegošs, un tam piemīt arī īpašība noslāpēt viegli 
gaistošu šķidrumu degšanu, tāpēc to izmanto degošu šķidrumu 
dzēšanai. To izmanto arī par izejvielu freona iegūšanai, kā arī 
sintētiskās šķiedras — enanta ražošanai..- ■ t';1;: ; -

. Tetrahloroglekli iegūst, hlorējot metānu, ’Bez' tam rūpniecībā 
•' to bieži iegūst, hloram reaģējot ar sēroglekli:

V . 2CS2 +  6C12->2CC!4T-2S2C12 Ļ ' Ļ / Ū 1
Dihloretāns CH2C1—CH2C1 ir bezkrāsains, slikti degošs šķid

rums ar īpatnēju smaržu. Tā viršanas temperatūra 83,7 °C. Odenī 
nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Labi šķīdina or
ganiskās un; arī daudzas neorganiskās vielas, piemēram, sēru, 
jodu, balto fosforu u. c. Tas ir lēts, bet indīgs šķīdinātājs, tāpēc 
par šķīdinātāju to lieto ierobežoti. To izmanto naftas produktu 
attīrīšanai no parafīniem, kā arī vilnas, kažokādu un metāla de
taļu attaukošanai. Dihloretānu izmanto par izejvielu vinilhlorīda 
sintēzē, plastmasu rūpniecībā, etilēndiamīna iegūšanai u. c.

Dihloretānu iegūst, hlorējot etilēnu šķidrā dihloretānā 20— 
30 °C temperatūrā:

CH2=CH2+C12-^  CH2C1—CH2GI ; -1 ;

NEPIESĀTINĀTO OGĻŪDEŅRAŽU HALOGENATVAS1NĀJUMI
Izomērija un nomenklatūra. Nepiesātināto ogļūdeņražu halo- 

gēnatvasinājumu izomērija atkarīga kā no halogēna, tā arī no 
divkāršās saites atrašanās vietas molekulā. Bez tam. tādiem ne
piesātināto ogļūdeņražu dihalogēnatvasinājumiem, kuru molekulā 
abi halogēna atomi pievienoti oglekļa atomiem, kas saistīti ar div
kāršo saiti, piemēram, dihloretēnam CHC1 =  CHC1, iespējama arī 
telpiskā cis-trans-izomērija ' ' C 1 ... \ ' '

H—C—C1 H ^ C —CI

'/•''•i'VV, h —c —ci ■' c i—c —h
c i i - i z o m ē r s  / r a n s - i z o m č r s

Pēc starptautiskās nomenklatūras nepiesātināto ogļūdeņražu ha- 
logēnatvasinājumus nosauc tāpat kā nepiesātinātos ogļūdeņražus. 
Halogēna atrašanās vietu molekulā norāda ar skaitli pirms no
saukuma. Oglekļa atomu numerāciju sāk no tā virknes gala, ku
ram tuvāk divkāršā saite. Vienkāršākajiem halogēnatvasinājumiem 
lieto arī vēsturiskos nosaukumus:

CH2 = CHC1 hloretēns jeb vinilhlorīds
GH3—CH = CHC1 1-hlorpropēns-l
CH2C1—CH = CH2 3-hlorpropēns-l jeb alilhlorīds
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Fizikālās īpašības ir līdzīgas piesātināto halogēnatvasinājurnu 
īpašībām.

Ķīmiskās īpašības ir atkarīgas no halogēna atoma un divkār
šās saites izvietojuma molekulā, tāpēc nepiesātināto ogļūdeņražu 
halogēnatvasinājumus iedala trijās grupās. ,

1. Savienojumi, kuru molekulā halogēna atoms atrodas pie 
oglekļa atoma, kas saistīts ar divkāršo saiti, piemēram,

C H 2 =CHC1 vinilhlorīds

2. Savienojumi, kuru molekulā halogēna atoms pievienots og
lekļa atomam, kas atrodas blakus divkāršajai saitei:

CH 2 = C H — C H 2C1 alilhlorīds

3. Savienojumi, kuros starp divkāršo saiti un oglekļa atomu, 
kuram pievienots halogēns, ir vismaz divas vienkāršās saites:

C H 2 = C H — CH 2— C H 2C1 4-hlorbutēns-l

Sīs grupas savienojumos divkāršā saite un halogēns neietekmē 
viens otru, tāpēc tiem piemīt kā halogenīdu, tā ari nepiesātināto 
ogļūdeņražu īpašības.

Pirmās grupas halogēnatvasinājumi stipri atšķiras no pārē
jiem.-Pārējo halogēnatvasinājurnu halogēna atoms ļoti viegli aiz
vietojams ar citiem atomiem vai grupām, turpretim pirmās gru
pas halogēnatvasinājurnu, piemēram, vinilhlorīda, hlora atoms 
ļoti mazkustīgs. To nevar aizstāt ar hidroksilgrupu, ne iedarbojo
ties ar skābēm, ne bāzēm, tas nereaģē ar N H 3, KCN  utt.

Hlora atoma mazais kustīgums izskaidrojams ar saites C—C! 
garuma samazināšanos. Saite C—C1 vinilhlorīda molekulā īsāka nekā 
etilhlorīda molekulā, jo vinilhlorīda molekulā hlora atoms saistīts ar 
oglekļa atomu sp2 hibridizācijas ̂ stāvoklī. Šādam ogleklim ir lielāka 
s orbitālos rakstura daļa (’/3 s orbitāles rakstura) nekā etilhlorīda 

. oglekljm, kas ir sp3 hibridizācijas stāvoklī (V4 s orbitāles rakstura). 1 
Tā kā elektroni stabilāki orbitālā, kurai lielāka s orbitāles rakstura 
daļa, hlora atoms ciešāk piesaistās oglekļa atomam, tāpēc arī saite,
C—C1 vinilhlorīda molekulā īr īsāka (1,69 A) nekā etilhlorīda mole
kulā (1,77 A).

Ari pievienošanas reakcijas ar šīs grupas savienojumiem no
ris ļoti lēni. Tomēr izrādās, ka vinilhlorīdam un tā tipa savieno
jumiem piemīt ļoti liela polimerizēšanās spēja. Vinilhlorīds viegli 1 

polimerizējas, veidojot polivinilhlorīdu:

/iCH2 =  C H C l->  (— C H 2— CHC1— )„

Otrās grupas savienojumi turpretim ir ļoti aktīvi. Tiem rak
sturīgas aizvietošanas reakcijas. Tas izskaidrojams ar divkāršās



saites un halogēnā savstarpējo ietekmi — konjugācijas efektu, 
kas palielina halogēna atoma kustīgumu..

CH2 =/ CHX-  CH2 -  a: CH2 = CH -  CH2 + :Cl;

Sīs grupas halogenīdiem raksturīgas arī nepiesātināto ogļūdeņ
ražu reakcijas — pievienošanas, oksidēšanās u. c.

Iegūšana. Nepiesātināto . ogļūdeņražu haiogēnatvasinājumus 
iegūst pēc divām metodēm.

1. No acetilēna rindas ogļūdeņražiem, tiem pievienojot halo- 
gēnūdeņražus:

CHh3CH +  H I-> C H 2=CHI
2. No etilēna rindas ogļūdeņražiem, tos halogenējot. Reakcija 

noris divās stadijās. Vispirms divkāršās saites vietā pievienojas 
halogēns, pēc tam ar sārma šķīdumu spirtā atšķeļ halogēnūdeņ- 
radi:

CH2=CH2+Cl2-> CHaCl—CH2CI

H—C—C—Cl +  NaOH -> CH2 =  CHCl +  NaCl+H20
I I

j tT H i
Svarīgākie pārstāvji. Vinilhlorīds CH2=CHC1. Bezkrāsaina 

gāze, kas sašķidrinās —13 °C temperatūrā. Ļoti viegli polimerizē- 
jas, veidojot polivinilhlorīdu. Tā polimerizāciju iniciē dažādi fak
tori — saules gaisma, temperatūra, katalizatori. Polimerizācija 
noris pēc radikāļu mehānisma (sk. 77. Ipp.). Polimerizējot zemās 
temperatūrās (10—20 °C), var iegūt stereoregulāras uzbūves poli
vinilhlorīdu, kas kļūst mīksts augstākā temperatūrā.

x Polivinilhlorīds ir balta, cieta viela, kas 75—80°C temperatūrā 
kļūst mīksta. Temperatūrās, kas augstākas par 140°C, tas sāk 
sadalīties, izdalot HC1. Šķīst dihloretānā, hlorbenzolā, nitroben- 
zolā u. c. Izturīgs pret ūdens, skābju, sārmu, sāļu un naftas ogļ
ūdeņražu iedarbību. Labi sajaucas ar dažādiem plastifikatoriem. 
Atkarībā no plastifikatora daudzuma un dabas iegūst ļoti dažādus 
produktus.

Neplastificētu polivinilhlorīdu sauc par viniplastu. Tā ir cieta, 
ķīmiski izturīga viela. Lieto cauruļu, ķīmiskās aparatūras un elek- 
troizolatoru ražošanai.

Pievienojot apmēram 40% plastifikatora, iegūst plastikātu. 
No plastikāta ražo plēves, elastīgas loksnes un caurules, mākslīgo 
ādu, zābakus, cimdus, lietusmēteļus, vaskadrānas un citus sadzī
ves priekšmetus. Plastikāta caurules nevar lietot šķidrumu trans
portēšanai, jo izskalojas plastifikators un caurules zaudē izturību. 
Polivinilhlorīda trūkums — mazā termiskā izturība. Augstā

8 * 115



’■■' ■■..■ ■. . ’ . • ■:■■' ■ ■■̂■•'/','-.a '. :■
' v;. ' - :\  - ■ ' : v .̂:-".: •■■ ■■’•-'v ' ■ :■=; '4
temperatūrā tā izstrādājumi kļūst mīksti, zemā — cieti, lūstoši. 
Plastifikatori palielina salturību.

No polivinilhlorīda ražo ari sintētiskās šķiedras. Šķiedru ražo
šanai lieto kā polivinilhlorīdu, tā arī hlorēto polivinilhlorldu — 
perhlorvinilu. Perhlorvinils labāk šķīst organiskajos šķīdinātājos.

Polivinilhlorīdšķiedras ir nedegošas, izturīgas pret ķīmisko rea
ģentu, kā arī mikroorganismu iedarbību. Tās pieder pie lētākajām 

!' sintētiskajām šķiedrām. Lieto tīklu, filtru audumu un citu tehnisko 
izstrādājumu ražošanai. Kopā ar citām šķiedrām no tām ražo arī 
pūkainus audumus, mākslīgo ziemišķādu un citus izstrādājumus.

Padomju Savienībā ražotā perhlorvinilšķiedra pazīstama ar 
nosaukumu hlorīns. Hlorīns neuzsūc ūdeni. Tam ir liela ķīmiskā 
un mehāniskā izturība un labas dielektriskās īpašības. Trūkums — 
zema siltu,mjzturība un gaismas izturība. Lieto tehniskajām vaja
dzībām un arī medicīniskās veļas ražošanai. Tā kā hlorīns ir labs 
dielektriķis, tā šķiedrai beržoties gar ādu, rodas diegan lieli elek- 

' triskie lādiņi. Tas dažreiz uzlabo ar reimatismu vai radikulītu 
;; 'slima cilvēka l a b s a j ū t u . , '

Kopolimerizējot vinilhlorīdu ar vinilacetātu, iegūst sintētiskos 
sveķus, no kuriem ražo sintētisko šķiedru viņjonu.

OGĻŪDEŅRAŽU FLUORATVASINĀJUMI . :'y'

Līdz šī gadsimta četrdesmitajiem gadiem fluoratvasinājumi: 
bija maz izpētīti. Atomtehnikas attīstība prasīja jaunus, dažādos 
apstākļos ļoti izturīgus materiālus; tādi izrādījās fluoratvasinā- 
jumi. Tāpēc 20. gs. otrā pusē sāka strauji attīstīties fluoratvasina- 
jumu pētīšana, un tagad fluoratvasinājumi veido veselu organis
kās ķīmijas nozari. Uz fluorogļūdeņražu bāzes tagad ražo termiski 
izturīgas ziežeļļas, kuras neoksidējas, dažādos apstākļos ļoti iztu
rīgus hidrauliskos materiālus un plastmasas, termoizturīgus kau- 
čukus, netoksiskus aukstuma pārnesējus saldējamām iekārtām, 
materiālus mākslīgo asinsvadu un sirds vārstuļu izgatavošanai
U.  C.

Fluoratvasinājumi stipri atšķiras no pārējiem halogēn.atvasinā- 
jumiem. To īpašības atkarīgas no fluora atomu skaita pie viena 
oglekļa atoma. Monofluoralkāni ir nestabili un indīgi. Palielino
ties fluora atomu skaitam' pie viena oglekļa atoma, fluorogļūdeņ- 
ražu stabilitāte krasi palielinās un toksiskums samazinās. Pilnīgi 
fluorētie savienojumi ir ļoti stabili, nedegoši un nav indīgi. Tos 
Sauc par perfluorogļūdeņražiem.

Ķīmiskā ziņā fluoratvasinājumi ir stipri inerti. Parastajos ap
stākļos tie nereaģē pat ar koncentrētām oksidējošām skābēm, stip
riem oksidētājiem,’sārmiem, metāliem u. c.

Iegūšana. Pazīstami vairāki fluoratvasinājumu iegūšanas pa
ņēmieni.

1. Tieši fluorējot ogļūdeņražus. Fluorēšana ir stipri eksoter-
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misks process, tāpēc, tieši fluorējot, bez īpašas aparatūras fluor- 
ogļūdeņražus nevar iegūt. Fluorēšanas procesā izdalās tik daudz 
enerģijas, ka -fluorējamais ogļūdeņradis pilnīgi sadalās. Lai to 
novērstu, fluorēšanu regulē, atšķaidot fluora un ogļūdeņraža mai
sījumu ar slāpekli un novadot siltumu ar reakcijas caurulē ievie
totu apsudrabotu vara sietiņu vai vara skaidiņām. . , '

2. Fluorējot ar kobaltā fluorīdiem. Si metode ir izdevīgāka. 
Ar slāpekli stipri atšķaidītus fluorējamā ogļūdeņraža tvaikus laiž 
pa cauruli, kurā atrodas C0F3:

C H 3 -C H 3 + 2 C oF 8 - ^ C H 3-.C H 2F + 2 C oF2 +  H F  •

GoF2 reaģē ar fluoru 250 °C temperatūrā un atkal pārvēršas 
par C0F3, kas no jauna piedalās reakcijā. Reakcija turpinās tik 
ilgi, kamēr visi ūdeņraža atomi aizvietoti ar fluoru un rodas per- 
flubralkāni (šajā gadījumā heksafluoretāns CF3—-CF3)., »v

3. No bromogļūdeņrāžiem vai jodogf ūdeņražiem. Fluoratvasi- 
nājumus var iegūt arī no bromogļūdeņražiem un jodogļūdeņra- 
žiem, iedarbojoties uz tiem ar dzīvsudraba, sudraba, kobalta, anti- 
mona vai citu metālu fluorīdiem: : ■ •

2C2H5Br+.HgF2 2C2H5F+H gB r2
Freoni ir fluoru un hloru saturoši piesātināto ogļūdeņražu at

vasinājumi, kurus plaši lieto par aukstuma pārnesējiem saldēja
mās iekārtās.: ‘ ,

Rūpniecībā freoniem lieto pieņemtus apzīmējumus. Metāna atva
sinājum us apzīmē ar divciparu skaitļiem, etāna atvasinājumus — ar 

trīsciparu skaitļiem. Pēdējais cipars- norāda fluora atomu skaitu mole
kulā, priekšpēdējais ūdeņraža atomu skaitu: 1 — nav neviena H atoma, 
2 — ir viens H atoms, 3 — ir divi H atomi utt. Piemēri: ČClsF — 
freons-11; CCi2F2 — freons-12; CHC1F2 — freons-22; C2CI3F3 —  
freons 113 u. c.

Freoni ir loti stabili savienojumi. Tie nehidroližējas, nekorodē 
metālus un nav indīgi. Tehnikā visbiežāk, izmanto freonu-12.

Freons-12 CCI2F2 jebdihlordifluormetāns. Parastajos apstākļos 
tā ir bezkrāsaina gāze bez smakas, ar viršanas temperatūru 
— 30°C. Nedegošs un nav indīgs. Ķīmiskā ziņā ļoti inerts. Tas 
nehidroližējas ar skābēm vai sārmiem, neoksidējas, nereaģē_ ar 
metāliem. To lieto saldējamās iekārtās par aukstuma parneseju.. 
Tā kā sašķidrināts freons ļoti viegli iztvaiko, to izmanto ari aero
solu flakoniņos, dažādu vielu izsmidzināšanai.

Freonu-12 (dihlordifluormetānu) iegūst no tetrahloroglekļar 
tam reaģējot ar antimona hlorīdu fluorūdeņraža klātbūtnē.

Vispirms CC I4 reaģē ar SbF3:

3CCl4+2SbF3-^3CF2Cl2 + 2SbCl3



Pēc tam SbCl3 reaģē ar HF un rodas atkal SbF3, kas no jauna 
piedalās reakcijā: .

2SbCl3+6H F -> 2SbF3+6HCl
Fluoralkēni (nepiesātinātie fluorogļūdeņraži) ir ļoti aktīvi sa

vienojumi. Tiem krasi izteikts elektrofils raksturs, tāpēc fluor- 
•alkēni viegli pievieno dažādus nukleofilus reaģentus. Fluoralkēni 
ļoti viegli polimerizējas kā radikāļu, tā arī jonu katalizatoru klāt
būtnē, Bez tam tie viegli polimerizējas ar dažādām citām vielām, 
veidojot kopolimērus (piemēram, fluorkaučuku).

Tetrafluoretilēns CF2 =  CF2 ir bezkrāsaina gāze bez smakas, 
•ar viršanas temperatūru —76,3°C. Nav indīgs, nešķīst ūdenī, bet 
šķīst organiskajos šķīdinātājos.

Ķīmiskā ziņā ļoti aktīvs. Viegli reaģē ar nukleofiliem reaģen
tiem un piedalās kā pievienošanas, tā arī aizvietošanas reakcijās. 
Polimerizējoties veido politetrafluoretilēnu.

Tetrafluoretilēnu iegūst, sadalot difluorhlormetānu (freonu-22) 
‘600—700°C temperatūrā:

300 °c
2CHF2C1-----v CF2=CF2+2HC1

Politetrafluoretilēns (—CF2—CF2—) n pazīstams arī ar nosau
kumu fluoroplasts-4, teflons. Tā ir cieta, pienbalta viela, kas-327 °C 
temperatūrā kļūst elastīga, bet 415°C temperatūrā nekūstot sada
lās. Termiski ļoti izturīgs. Tā izstrādājumus var izmantot ļoti 
plašā temperatūras intervālā (no — 269°C līdz +260°C).

Politetrafluoretilēns ir sevišķi izturīgs pret ķīmisko reaģentu ie
darbību. Sājā ziņā tas pārspēj pat platīnu un zeltu, tāpēc to daž
reiz sauc par plastmasu—cēlmetālu. Stipras skābes, sārmi un oksi
dētāji uz to absolūti neiedarbojas. Parastajos šķīdinātājos tas ne
šķīst un neuzbriest. Tas ir izturīgs pat pret radioaktīvo starojumu.

Politetrafluoretilēnam ir ļoti labas dielektriskās īpašības, kas 
nemainās apmēram 200° temperatūras intervālā. No tā ražo dažā
dus izstrādājumus, kurus lieto elektrotehniskajā un radiotehnis
kajā rūpniecībā.

Politetrafluoretilēnam ir arī liela mehāniskā izturība. No tā 
izgatavotie gultņi strādā bez eļļošanas temperatūras intervālā no 
—.100°C līdz +  250°C pat 10 000 stundas. Politetrafluoretilēna 
izstrādājumus izmanto aviācijā un ķīmiskajā rūpniecībā.

Galvenais politetrafluoretilēna trūkums ir tāds, ka tā izstrādā
jumi grūti izgatavojami.

Fluoroprēns jeb 2-fluorbutadiēns-l,3. To iegūst no vinilaceti- 
lēna, tam pievienojot fluorūdeņradi:

CH2=C H —c = c h  +  h f - > c h 2= c h —c  =  c h 2

Fluoroprēns polimerizējas 50 reizes ātrāk par butadiēnu.
To kopolimerizējot ar akrilnitrilu, iegūst ļoti augstvērtīgu 

skābju izturīgu un salturīgu kaučuku, ko sauc par fluorkaučuku.
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1. Nosauciet pēc starptautiskās nomenklatūras dotos halogēn- 
alkilus un paskaidrojiet, pie kādiem halogēnatvasinājumiem (pirmējiem,. i 
otrējiem vai trešējiem) tie pieder:

CH3

a) CH3- C H -----C—CHCI-CH3
I I '

CH3 CH2 

CH3

c) CH3- C I —C H -C H 3 

CH3CH3

2. Kāpēc halogēnalkili ir. ķīmiski |oti aktīvi? \
3. Kāda halogēna atvasinājumi ir visaktīvākie? Kāpēc? '
4. Kāpēc halogēnatvasinājumu molekulā visvājākā saite ir starp- 

halogēnu un trešējo oglekļa atomu?
5. Kādu tipu reakcijas raksturīgas ogļūdeņražu halogēnatvasi- 

nājumiem?
6. Kādi savienojumi veidojas, ja 2-hlorpentāns reaģē a) ar KOH 

šķīdumu ūdenī, b) ar KOH šķīdumu spirtā?
7. Kāpēc vinilhlorīda molekulā hlora atoms grūti aizvietojams 

ar citiem atomiem vai grupām?
8. Kādas ir polivinilhlorīda labās īpašības un trūkumi? Kur iz

manto polivinilhloridu?
9. No kā atkarīgas fluoratvasinājumu īpašības?

10. Kādus savienojumus sauc par freoniem, un kur tos izmanto3
11. Ar ko atšķiras politetrafluoretilēns no pārējiem polimēriem? 

Kādas ir tā priekšrocības un trūkumi?
12. Kādu ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu var izmantot, lai aiz

sargātos pret radioaktīvo starojumu?

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

CH3

b) CH2Cl—CH—C—CH3
I I

CH3 CH3

3. SPIRTI (ALKOHOLI) UN ĒTERI

Par spirtiem sauc ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru molekulās 
viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar hidroksilgrupām.

Spirtus var atvasināt kā no piesātinātajiem, tā arī no nepiesā
tinātajiem ogļūdeņražiem, tāpēc izšķir piesātinātos un nepiesāti
nātos spirtus, piemēram:

CH3—CH2OH — piesātinātais spirts
CH3—CH =  CH^-CH2OH — nepiesātinātais spirts



Spirtu molekulas var saturēt vienu vai ari vairākas hidroksil
grupas. Atkarībā no hidroksilgrupu skaita molekulā spirtus iedala 
vienvērtīgajos un daudzvērtīgajos spirtos. Jāievēro, ka daudzvēr
tīgo spirtu molekulās pie viena oglekļa atoma nevar būt vairāk 
par vienu hidroksilgrupu. Ja, piemēram, spirta molekulā ir divas 
hidroksilgrupas, tās pievienotas diviem dažādiem oglekļa atomiem:

CH3—CH2—OH — vienvērtīgais spirts 
CH2OH—CH2OH — divvērtīgais spirts

v ien v ērtīg ie  p iesā tin ā tie  s p ir t i

Cr,H2n+iOH jeb R—OH

Vienvērtīgie piesātinātie spirti ir tādi piesātināto ogļūdeņražu 
atvasinājumi, kuru molekulās viens ūdeņraža atoms aizstāts ar 
hidroksilgrupu. ■ ■ .

Tā kā atomu grupu, kuru iegūst, atņemot piesātināto ogļūdeņ
ražu molekulai vienu ūdeņraža atomu, sauc par radikāli, piesāti
nātos spirtus var uzskatīt ari par organiskajiem savienojumiem, 
kuru molekulās ogļūdeņraža radikālis saistīts ar hidroksilgrupu, 
un tos var uzrakstīt ar vispārīgo formulu ’ ,

CnH2„+iOH jeb R—OH > 1 >
Uzbūve. Lai labāk izprastu spirta molekulas uzbūvi,- ieteicams 

izgatavot tā molekulas modeli. Sādņ modeli var izgatavot no kāda 
piesātināta ogļūdeņraža, piemēram, etāna modeļa, aizvietojot tajā 
vienu lodīti, kas attēlo ūdeņraža atomu, ar citu lodīti, kura attēlo 
skābekļa atomu. Lai izveidotu hidroksilgrupu, šai skābekļa lodītei 
savukārt jāpievieno ūdeņraža lodīte. Rodas jautājums, kādā vir
zienā Šī ūdeņraža lodīte jāpievieno skābekļa lodītei?

Kā zināms, atomi molekulās saistīti nevis taisnās virknēs, bet 
gan zināmā leņķī, kas atbilst leņķim starp attiecīgā elementa vēr
tību saitēm, tāpēc, lai izgatavotu pareizu hidroksilgrupas modeli, 
jāatceras skābekļa atoma uzbūve: !

n(M )©0
(D 1s2 2s2 2p*

?<!■ y.i'

No sešiem skābekļa atoma ārējā līmeņa elektroniem nesapāroti - 
ir tikai divi p apakšlīmeņa elektroni, kuru orbitāles izvietotas 
90° leņķī. Atomam savienojoties ar citiem atomiem, šis leņķis var • 
arī nedaudz izmainīties. Tā, piemēram, ūdens molekulā ūdeņ
raža atomu atgrūšanās dēļ tas ir 104°27':
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H 104°27‘ H

Starp-radikāli un ūdeņradi ir vēl lielāka atgrūšanās, tāpēc 
spirtu molekulās leņķis starp vērtību.,saitēm ir 110o25':

,0

'■'gļv ‘ Ķ  R llo^S’ H " * v' i '

Tas norādā, ka, lai izgatavotu pareizu spirta molekulas, mo
deli, ūdeņraža lodīte jāpievieno skābekļa lodītei 110o25' leņķī 
(27. a tt.). ; , .

Elektronformulās un arī struktūrformulās šo leņķi neparāda. 
Tā, piemēram, etilspirta elektronformulu raksta šādi:

H H

/  H : C : C : 0  : H 

H H
bet struktūrformulu — 

H H ‘ -

H—C—C—O -H  jeb CH3—CH2-O H

. IT H , ■
Klasifikācija. Spirtu molekulās hidroksilgrupa var būt pievie

nota pirmējam, otrējam vai trešējam oglekļa atomam, tāpēc spir
tus iedala pirmējos, otrējos un trešējos spirtos:

CH3—CH2—CH2—OH — pirmējais spirts

27. att. Etilspirta molekulas modelis.



I
CH3— CH— CH3 — otrējais spirts

OH
CH3

CH3—(i—CH3 — trešējais spirts 

J OH

Nomenklatūra un izomērija. Spirtu nosaukumus taido no attie
cīgā radikāļa nosaukuma, pievienojot vārdu «spirts», piemēram, 
CH3—OH — metilspirts, CH3—CH2OH — etilspirts. / '

Pēc starptautiskās nomenklatūras spirtu nosaukumus atvasina 
no attiecīgā ogļūdeņraža nosaukuma, galotnes -s vietā pievieno
jot izskaņu -ols, piemēram, metanols, etanols utt. Hidroksiīgrupas 
latrašanās vietu norāda ar skaitli pēc nosaukuma, piemēram,

. CH3-CHOH-CH3 ,
p r o p a n o l s -2

.. r'v*' ' X -
Spirtu izomērija atkarīga kā no ogļūdeņraža radikāļa uzbūves, 

-±ā arī no hidroksiīgrupas atrašanās vietas molekulā, tāpēc spir
tiem, tāpat kā halogēnatvasinājumiem, ir daudz lielāks izomēru 
skaits nekā ogļūdeņražiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu mo-, 
.lekulā. Tā, piemēram, butilspirtam var būt četri izomēri:

4 3 2 1
CHa—CH2—CH2— CH2—OH
b u t a n o l s - l  j e b  p i r m ē j a i s  b u t i l s p i r t s

1 2  3 4
CH3- C H —CH2- C H 3

OH
b u t a n o l s -2 j e b  o t r ē j a i s  b u t i l s p i r t s  '

CH3—GH—CH2OH

CH3
2 - m e t i l p r o p a n o l s - l  j e b  p i r m ē j a i s  i z o b u t i l s p i r t s

CH3
I

C H 3-C -C H 3
I

OH ,
:2 - m e t i l p r o p a n o l s -2 j e b  t r e š ē j a i s  i z o b u t i l s p i r t s

Dažreiz lieto arī racionālo nomenklatūru. Pēc racionālās nomen
klatūras spirtus uzskata par metilspirta atvasinājumiem, kas iegūti, 
aizstājot metilspirta CH3— grupas ūdeņraža atomus ar radikāļiem. 
Tā kā pēc racionālās nomenklatūras metilspirtu sauc par karbinolu



(vecais nosaukums), arī pārējos spirtus sauc par karbinoliem, piemē
ram:

C H 3 —lĢHj—OHj — metilkarbinols 

C H 3 - ļCH—OHj — dimetiikarbinots

CH3

CHj—CH2 —[CH—OH»— metiletilkarbinols 

CHj

Fizikālās īpašības. Pirmie homologu rindas locekļi līdz 
C11H23OH ir šķidrumi, tālākie cietas vielas. Spirtu homologu rinda 
katra nākamā rindas locekļa viršanas temperatūra ir par 18—20 °C. 
augstāka nekā iepriekšējā.

Zemākie spirti (no Ci līdz C3) sajaucas ar ūdeni visās attie
cībās, no C* līdz Cio slikti šķīst ūdenī, turpretim augstākie spirti 
ne tikai paši nešķīst ūdenī, bet pat samazina citu vielu šķīdību 
(piemēram, miricilspirts). Metilspirtam un etilspirtam ir rakstu-, 
rīga smarža un dedzinoša garša. Spirtiem ar 4—6 oglekļa ato
miem molekulā ir nepatīkama smaka, bet ar 8—10 oglekļa ato
miem molekulā — patīkama smarža. Augstākie spirti ir bez 
smaržas.

Spirtu fizikālās īpašības atkarīgas ari no to molekulas uzbū
ves. Normālajiem spirtiem ir zemāka viršanas temperatūra nekā 
spirtiem ar sazarotu virkni, pie tam, jo sazarotāka oglekļa atomu 
virkne, jo zemāka viršanas temperatūra un augstāka kušanas tem
peratūra.

Salīdzinot spirtu viršanas temperatūras ar pārējo līdz šim ap
skatīto savienojumu viršanas temperatūrām, redzam, ka spirti 
vārās ievērojami augstākā temperatūrā. Tā, piemēram, etāna vir
šanas temperatūra ir —88,6°C, etilēna —103,7°C, etilhlorīda 
12,3°C, etilbromīda 38 °C, bet etilspirta 78,2°C. Metilspirts, kurā 
molekulmasa ir 32, vārās augstākā temperatūrā (64,5°C) nekā

/ 6. tabula-
Vienvērtīgo piesātināto spirtu homologu rinda

Spirta
formula Spirta nosaukums

Viršanas
temp.
r o

KuSanas
temp.
(°C>

CH3OH Metanols jeb metilspirts 64,5 -97 ,9
C2H5OH Etanols jeb etilspirts 78,2 -114,4
C3H7OH Propanols jeb propilspirts 97,2 -127,0
C4H9OH Butanols jeb butilspīrts 117,7 -79 ,9
C5H„OH Pentanols jeb amilspirts 138,1 -78 ,5
C6H,3OH Heksanols jeb heksilspirts 1 155,7 -51 ,6
ClltH21OH Dekanols jeb decilspirts U 231,0 +7,8
C,6H33OH Heksadekanols jeb cetilspirts i  189,5 +49,0
C31I463OH Hentriakontanols jeb miricilspirts

% -S&. ’.
+88,0
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butāns, kura molekula ir gandrīz divas reizes smagāka (molekul-, 
masa 58), vai pat pentāns (36,1 °C), kura molekulmasa ir 72.

Rodas jautājums, kāpēc starp spirtiem nav gāzveida vielu? 
Kādi spēki notur vieglās spirta molekulas šķidrā stāvoklī? izrādās, 
ka šī parādība izskaidrojama ar spirtu molekulu savstarpējo sais
t ī bu— asociāciju. _ '

Spirta molekulu un ūdeņraža atoma īpatnējās ,uzbūves dēļ 
starp spirta molekulām izveidojas papildu saistība, ķo sauc par 
ūdeņraža saiti. ' , ... , ' . „

Kā zināms, ūdeņradis atšķiras no pārējiem elementiem ar to, 
ka tā elektrons atrodas tieši atoma kodola ietekmes sfērā — bez 
elektronu starpslāņa. Tā'kā spirta molekulā ūdeņraža atoms kova- 
lenti saistīts ar skābekļa atomu, kuram ir daudz lielāka elektro- 
negativitāte, kopējā elektronu pāra blīvums; stipri nobīdās uz skā-

|-ļ bekļa atoma pusi. Tā rezultātā ūdeņraža atoms gandrīz pilnīgi 
zaudē elektronu apvalku — protonizējas: ;

m  - ļ i a  ........:
M  V . . R—O i ; Vb * ■

\  6+
• H , 'ģ ļ:,iv

Protonizētais ūdeņraža atoms elektrostatiski. pievelk nākamās 
spirta molekulas hidroksilgrupas skābekļa atomu, kuram ir divi 
nedalīti elektronu pāri, un starp abām spirta molekulām izveido
jas ūdeņraža , saite, kuru .formulās apzīmē ar trim punktiem:
-  h ‘ a ■; . . - ' .

, V  \  ' S ’i  ■ .
O. . .H •

,< ■ /  \  ' ■■ ,: v -'TV,' R O. . .H

: , r  o . . .
: ' '■ ' ' " : >  ' -k'- ū . #

R
Ūdeņraža atoms, kas veido ūdeņraža saiti, neatrodas vienādā 

attālumā no abiem ar to saistītajiem skābekļa atomiem. Tas atro^ 
das tuvāk tam skābekļa atomam,, ar kuru to saista kovalentā 
saite. Bez tam ūdeņraža saiti veido savienojumā saistītie ūdeņraža 
atomi, tāpēc tā ir daudz vājāka par kovaīento saiti. (Ūdeņraža 
saites enerģija 5~—10 kcal/mol, kovalentās O—H saites — 
109 kcal/mol.)

Šķidrumus, kuru molekulas saistītas savā starpa ar ūdeņraža 
saitēm, sauc par asociētiem šķidrumiem. Tiem iztvaikojot, jāsa
rauj ūdeņraža saites starp molekulām, tāpēc arī asociētie šķidrumi 
vārās augstākā temperatūrā.

Ar ūdeņraža saiti izskaidrojamas arī dažas citas spirtu īpašī
bas, piemēram, to' šķīdība ūdenī.
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Tā kā ūdens molekulu uzbūve ir līdzīga spirtu uzbūvei, sajau
cot spirtu ar ūdeni, starp spirta un ūdens molekulām ari rodas 
ūdeņraža saite: ;

\  ; '
0 . , .H

■ v ( :)i "
R 0 .H • c.'.'it

• U.Vv-'ivV :.. /  ■ ■ : ■'
H 0 . .,.H

v' '?* A , •
< . / ii l M

R ' o
■ : /

H
Kā zināms, ogļūdeņraži nešķīst ūdenī. Ja spirta radikālis ir 

mazs, ūdeņraža saite spēj noturēt šķīdumā spirta molekulu, un 
tāds spirts’ labi šķīst ūdenī. Radikāļa oglekļa atomu skaitam pa
lielinoties, spirtu šķīdība samazinās, jo samērā vāja ūdeņraža saite 
nespēj noturēt šķīdumā spirta molekulu ar lielu nepolāru radikāli. 
Jāievēro, ka radikāļa ūdeņraža atomi nevar veidot ūdeņraža saiti, 
jo saites C—H polaritāte ir ļoti maza un uz ūdeņraža atomiem 
nevar izveidoties pietiekami liels pozitīvs lādiņš, kas varētu veidot 
saiti ar ūdens skābekļa : v : >

Ķīmiskās īpašības. Spirtu molekulas satur funkcionālo grupu 
—OH, kas tomēr nedisociē jonu veidā, tāpēc spirtu šķīdumiem 
ir neitrāla reakcija. Hidroksilgrupas skābeklis saistīts ar ūdeņraža 
atomu un ogļūdeņraža radikāli. Atkarībā no tā, kura saite vājāka, 
ķīmiskajās reakcijās var pārtrūkt vai nu saite_ starp radikāli un 
hidroksilgrupu (C—OH), vai arī saite starp skābekli un ūdeņradi 
(O -H ).

Spirtu molekulās arī novērojams indukcijas efekts, kuru iz
raisa hidroksilgrupas skābeklis. Tā rezultātā elektronu blīvums 
nobīdās no radikāļa uz hidroksilgrupas pusi!

H H R
' ■  1 ■ ■ ;  1

R->C — Q-*-H R->-C- - - - 0-«-H R-»-C
■ t

R i . R

0*-H

Vismazākā elektronu blīvuma nobīde ir. pirmējos spirtos, vis
lielākā — trešējos, tāpēc arī saite C—OH visvieglāk pārtrūkst tre- 
šējos spirtos, bet visgrūtāk — pirmējos. Tas norada, ka. trešejiem 
spirtiem ir raksturīgākas tādas reakcijas, kurās pārtrūkst saite 
C—OH un hidroksilgrupas vietā stājas cits atoms vai grupa, tāpēc 
šīs reakcijas var uzskatīt par hidroksilgrupas aizvietošanas reak
cijām.

Arī hidroksilgrupā elektronu blīvums nobīdīts uz skābekļa 
atoma pusi. Vislielākā nobīde ir pirmējos spirtos, tāpēc pirmējiem
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spirtiem raksturīgākas tādas reakcijas, kuras pārtrūkst saite O—H. 
Sajās reakcijās spirta hidroksilgrupas ūdeņraža atoma vietā stājas 
cits atoms vai grupa, tāpēc tās var uzskatīt par hidroksilgrupas 
ūdeņraža aizvietošanas reakcijām.

S v a r ī g ā k ā s  r e a k c i j a s ,  k u r ā s  p ā r t r ū k s t  s a i t e  
O—H.

1. Aizvietošana ar sārmu metāliem. Reaģējot ar sārmu metā
liem, spirtu hidroksilgrupas ūdeņradis aizvietojas ar metāla atomu, 
un rodas alkoholāts, kura molekulā, metāla atoms saistīts ar alk- 
oksilgrupu R—O— (spirta molekulas daļa bez hidroksilgrupas 
ūdeņraža):

2CH3—OH +  2Na 2CH3ONa +  H2
; n ā t r i j a  

m e t i l ā t s

Reakcijas ātrums,'spirtiem reaģējot ar sārmu metāliem, atka
rīgs arī no oglekļa atomu skaita molekulā. Palielinoties oglekļa 
atomu skaitam spirta molekulā, reakcijas ātrums samazinās.

Alkoholāti ir cietas vielas, kas labi šķīst attiecīgajā spirtā. 
Ar ūdeni tie vtegli hidrolizējas, sadaloties spar spirtu un sārmu: 

CH3ONa +  HOH 5*  CH3OH + NaOH
2: Aizvietošana ar skābēm. Spirti reaģē kā ar organiskajām 

skābēm, tā arī ar skābekli saturošām minerālskābēm, veidojot 
esterus: '

O O
r........... II - II.'

c h 3c h 2o : h + hoi  —c —c h 3 ** c h 3c h 2o - c - c h 3+ h 2o
<. h - --------- — J

"  e t i ķ s k ā b e  e t i ķ s k ā b e s
e t i l e s t e r i s

Tā kā reakcija ir apgr.iezeniska, ūdens saistīšanai lieto kom . 
centrētu sērskābi»

N. Menšutkins noskaidroja, ka ar'skābēm visātrāk reaģē pir
mējie spirti, otrējie spirti reaģē apmēram divas reizes lēnāk, bet 
trešējie — apmēram divdesmit reižu lēnāk.

Kā jau iepriekš apskatījām, tas izskaidrojams ar elektronu blī
vuma nobīdi spirtu molekulās. Tā kā trešējos spirtos elektronu 
blīvums visvairāk nobīdīts no radikāļa uz skābekļa atoma pusi, 
skābekļa atoms stiprāk piesaista ūdeņraža atomu (samazinās elekr 
troņu nobīde hidroksilgrupā no H uz O), un tas kļūst mazāk 
aktīvs.

R e a k c i j a s ,  k u r ā s  p ā r t r ū k s t  s a i t e  C—OH.
3. Hidroksilgrupas aizvietošana ar halogēniem. Iedarbojoties 

uz spirtiem ar halogēnūdeņražskābēm, to hidroksilgrupu var aiz
stāt ar halogēnu:

* ____  /
CH3[OH+_HjBr CH3Br +  H20
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Reakcija noris pēc nukleofiiās aizvietošanas mehānisma. To iz
raisa halogēnūdeņražskābes pozitīvais ūdeņraža jons, kas pievienojas 
hidroksilgrupas skābekļa brīvajam elektronu pārim, tādējādi palielinot 
blakus oglekļa atoma pozitīvo lādiņu., Izveidojas karbkatjons, .ktiram 
nukleofili (ar savu elektronu pāri) pievienojas halogenīda jons:

j+ -HjO
CHs—O—H +H + - ļC H a -O -H

L ' h  ' J

-*■ CHa+ +  Br~ -*r CH3t—Br

4. Spirtu dehidratēšana. Sildot spirtus kopā ar ūdeni atšķeļo
šām vielām, piemēram, ar koncentrētu H2SO4, atšķeļas ūdens. 
Odens molekula var atšķelties no divām vai ari no vienas spirta 
molekulas:

- a) ņemot pārākumā spirtu un karsējot līdz 140 °C, ūdens at
šķeļas no divām spirta molekulām un rodas ēteris:

CH3—CH2—ļOH +  HjO—CH2—CH3
. t°. J

II:SO«

HjSO.
CH3̂ -CH2- 0- C H 2— CH3 + H2O

d i . c t i l ē t e r i s

b) sērskābes pārākumā un augstākā temperatūrā ūdens atšķe
ļas no vienas spirta molekulas un rodas nepiesātinātie ogļūdeņ
raži. Odeņradis atšķeļas no tā hidroksilgrupai blakus esošā og
lekļa atoma, pie kura ir mazāk ūdeņraža atomu (Zaiceva liku
mība) :

CHs— CHs— CH— CH* * CH3— CH=CH— CH3+H2O
HjSO«

OH
b u t a n o l s -2 butēns-2

So spirtu īpašību var izmantot, lai no pirmējiem spirtiem iegūtu 
otrējos vai trešējos. Tā, piēmēram, pirmējam propilspirtam atšķe
ļot ūdeni, rodas propilēns:

CH3-CH2-CH2OH —^  CH3- C H  =  CH2+H20
H2SOi

Propilēnam pievienojot ūdeni, rodas otrējais propiispirts, jo 
ūdens pievienojas pēc Markovņikova likumības:

J I
CH3—CH=CH2+HOH-

t ___________ I
CH3— C H -C H 3

I
OH

5. Oksidēšanās reakcijās vienlaikus piedalās kā hidroksilgru- 
pas, tā arī radikāļa ūdeņradis.

Iedarbojoties ar oksidētājiem, piemēram, ar K.Mn04 vai 
K2Cr207, pirmējie spirti oksidējas par aldehīdiem, bet otrējie par
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ketoniem. Trešējie spirti oksidējas ļoti grūti, pie tam pārtrūkst 
saites starp oglekļa atomiem.

Sildot spirtu kopā ar KMn04 vai K2Cr20 7, izdalās atomarais 
skābeklis, kas oksidē spirta molekulu:

2KMn0 4 +  3H2S 04 -*■ 2M11SO4+ K2SO4+ 3H20  +  50

K2Cr20 7 +  4H2S 0 4 -> Cr2 (S04) 3 +  K2SO4 + 4H20 + 3 0
H
I

H
I

cH 3- c - : o H i + o - > C H 5—c = o + h 2o

r. l J
1 H

aldehīds

pirmējais
s p i r t s

CH3 CH3
ļ. ___  I

CH3- C - 0  [h + o ī-> CH3- C  = O + H2O
ft • : ketons

___*------1
f H

s-
s

otrējais
s p i r t s

Oksidētāja skābekļa atoms atrauj vājāk saistītos ūdeņraža 
atomus. Pie tādiem pieskaitāms hidroksilgrupas ūdeņradis un tie 
radikāļa ūdeņraža atomi, kuri pievienoti ar hidroksilgrupu saistī
tajam oglekļa atomam. Tas izskaidrojams ar saites C—OH elek
tronu nobīdi uz skābekļa atoma pusi. Lai kompensētu elektronu 
blīvuma samazināšanos uz oglekļa atoma, pārējās šī oglekļa atoma 
saitēs elektronu blīvums nobīdās uz oglekļa atoma pusi. Līdz ar 
to šim oglekļa atomam pievienotie ūdeņraža atomi ir vājāk saistīti 
nekā pārējie radikāļa ūdeņraža atomi.

Augstās temperatūrās gaisa skābekļa klātbūtnē spirti pilnīgi 
oksidējas — sadeg par C02 un H20:

C2H5-—OH + 302 —>- 2C02+3H 20
Iegūšana. Brīvā veidā spirti dabā reti sastopami. Daudz bie

žāk tie sastopami savienojumos ar skābēm, t. i., esteru veidā, tāpēc 
spirtus var iegūt pēc vairākām metodēm.

1. Hidrolizējot esterus:
CH3COOC2H5+HOH -*■  CH3COOH + C2H5-O H

etiķskābes , etiķskābe etilspirts
etilesteris

2. Dažus spirtus, piemēram, etilspirtu, propilspirtu, izobutil- 
spirtu un amilspirtu var iegūt, raudzējot cukurus (sk. 264. 1 pp.).

Ļoti svarīgas ir sintētiskās spirtu iegūšanas metodes.
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II. Spirtu, ēteru, aldehīdu un ketonu molekulu modeli:
/ — metilspirts; 2 — etilspirts; 3 — dimetilēteris; 4 — acetaldehīds; 5 — acetons.



. 3 . N o nep iesā tinā ta jiem  ogļūdeņražiem , ar divkāršo sa iti.(alkē- 
niem), tos katalltiski h ldra tē jo t (pievienojot ūdeni):

’ " , * kat. .. ' . 1 , ’ ** <'*'*
' CH2=CH2+ H O H — h-CH3-C H 2OH

Etilēna homologiem ūdens pievienojas pēc Markovņikova liku
mības, tāpēc ar šo metodi pirmējo spirtu var iegūt tikai no eti
lēna. No pārējiem 'alkēniem iegūst otrējos vai trešajos spirtus.
1 • 4. H idro lizē jo t o g ļūdeņražu  h a lo g ēn a tva sin ā ju m u s sārm u k lā t ■* 
būtnē: :;':y

c2h 5c i+ h o h  *=* c 2h 5o h + h c i y
..■/ Halogēnatvasinājumu halogēna atoms vieglāk aizvietojas ar 
hidroksilgrupu, ja uz halogēnatvasinājumiem iedarbojas ar sār
miem vai vislabāk ar sudraba hidroksīdu: ' ], l ;v

C2HSC1 +  AgOH -> C2H5OH+AgCI :v
t ■' Pēc šīs metodes var iegūt spirtus ar dažādu molekulas uzbūvi. * 
No pirmējiem alkilhalogenīd-iem iegūst pirmējos spirtus, no otrē- 1 
jiem — otrējos utt. : • i '■ 1  ̂ V k.
. 5: N o aldehīd iem  un ketoniem , tos reducējot. Reducējot aldehī

dus, iegūst pirmējos spirtus; ;.' '  ■ . *' ,-«•
CH3—C = 0  + 2H V C H 3—CH2OH - '' , ' ■ ' :

: ' H
Reducējot ketonus, iegūst otrējos spirtus:

C H 3— C = 0  +  2 H -^ C H 3— C H O H  .

' ' CH3 ^  * Ah 3 r  '■ Q
6. M agnijorgan iska jiem  savieno jum iem  reaģējot ar aldehīdiem , 

kefoniem , karbonskābēm  vai esteriem  (sk. 296. Ipp.).
Svarīgākie vienvērtīgie spirti. Metilspirts jeb metanols CHaOH ,,v 

ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgū^šmaržu. VSras~ 64~?0č  tem- ■ 
peratūrā. Ar ūdeni sajaucas visās attiecībās.HĻoTi JndTgs. NēīīeTf 
mēfiīšpirta daudzumi rāda aTclumuTlielākT^- nāvi.-;

"•Agrāk metilspirtu ieguva koksnes sausajā pārtvaicē, no zem- 
darvas ūdens, tāpēc dažreiz to sauc ar! par koka spirtu. Karsējot 
koksni"’bez’ gaisa klātbūtnes apmēram 400 °C temperatūrā, rodas 
gāzveida produkti (CO, CH4, C02, N2 u. c.), šķidrie produkti — 
darva un zemdarvas ūdens un cietie produkti — kokogle. Zemdar- 
vas ūdens satur 1—2% metilspirta, 5—10% etiķskābes un 0,2— . 
0,5% acetona. Metilspirtu no zemdarvas ūdens atdala destilējot.

Tagad metilspirtu ļegūst sintētiski no oglekļa oksīda un ūdeņ
raža. katalizatora . (Zrij Cr) klātbūtnē zem 200—300 atmosfēru 
spiediena 400 °C temperatūrā:'......

CO +  2H2^ C H 3OH
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Sim noļūkam-.par.asti izmanto ūdens gāzi (to iegūst, laižot ūdens 
fvaiku pāri sakarsētām oglēm) vai sintēzes gāzi (to iegūst, laižot 
metāna un ūdens tvaika maisījumu pāri Ni 700—800 °C tempera
tūrā j.:;. V 'j ■ ".'ķ i ::;-  jlvivV; kkķķ

Metilspirts ir Labs,.. šķīdinātājjs^...tāpēc JLO._plaši izmatīto laku un 
krāsu rūpniecība. Ķīmiskajā rūpniecībā to lieto metilgrupas ievadi- ", 
Šanai organiskajos savienojumos (metilēšanai), par izejvielu 
formaldehīda, krāsvielu, farmaceitisko preparātu, smaržvielu un 
cļfu^v'fēlū'Teģiusanā'ii Dažreiz to jieto ari ērnipīrla dēnaturešanaī. : 

■ Etilspirts,jeb et a no IsC  2 H 5 OH, k a s,.pazži amsiarLitr nosaukumu 
«vīna spirts»T~TF~bēžkrasains "skidrums ar raksturīgu • smarz-u“un 
dedzinošu garšu. Deg ar bezkrāsainu lfesmū7^fās~ 78 '?2T r'terh- 

‘ peratura. LaFiTķist organiskajos šķīdinātājos un arī pats šķīdina 
daudzas' organiskas vielas. Ar ūdeni sajaucas visās attiecībās, Sa- 
jaucoti£s._aL...ūde.tii,...kopējais maisījuma TtilpūlInšTlšam'azinās^ Ta, 
piemēram, sajaucot 52 tilpumus spirta ar 48 tilpumiem ūdens.'

sauc par knntrakc.iiu. Tīrs spirts parasti satur 95,5% spirta un 
4,5% ūdens. Šāds maisījums pjTtvaiceJāšD{opā.''tāpē'c bezūdens jeb 
l'T'šrabsolūto spirtu 'ar pārtvaices metodi nevar iegūt. Lai iegūtu 
ābsolūto spirtu, 95,5%' spirtu apstrādā'ār ūdēni'šai'stošām vielām 
(CaO, bezūdens CuS04, metālisko Ca). Spirta koncentrāciju pa- 
rasti izsaka nevis masas procentos, bet gan tilpumprocentos, Ku
rus pieņemts saulīt par gradiemTTa kaT̂  špatam"sālaūcolles^"ār 
ūdeni, kopējais tilpums sa.ma.z.mās,_ spirta stiprums grādos naV 
vienāds ar tā _masas procentiem.. Tā. piemēram, rekmīkāta, kas 

: saTūī'95'ma~s'as pfdde'iriu'TIHsOH,'.stiprums, ir 96° (t. i., 96~'tiTpu’m-
i procenti) 1' :... ~ • _ Vil ■ "A"
.■“■"Etilspirtu i e g ū s t  kā bioloģiskā procesā — raudzējot cuku
rus saturošāšlūēlīirsTTāln^ / ~ \ .
"~'~KīTgs'ānā š '■procešā"vīēnkāršā’i'š “čukurs — gliko.zejaug.a-.sēņu 
izdalīto fermentu ietekmē sašķeļas par spiHmun COz: . ' ;
■ f  CeH.žOe ̂  2C2HI0H + 2CQ2 ^

F erm enti jeb etizinii ir bioioģisķĶķatalizatori, kas rodas dzīvo 
organismuTTuriā^rTtē paātfiriā" noteiktus ķīmiskos pr ocčsusTīglikal 
šūnās, bet spēj darboties arī M.p.ua,,tam. EermeHijli_ie&rbl6a_Jotr 
specifiska“! . i,-H-tle-viīc4n-a-tikai-kādu noteil4kur.eakcjjii. Fermenti 
jutīgi pret temperatūras maiņām. KafFam fermentam ir noteikts 
temperatūras intervāls, kurā tas darbojas vislabāk. Pa lielākai 
daļai tas ir 25—40°C.

Feriņentu nosaukumus parasti atvasina vai nu no tās vielas, 
uz kuru tie iedarbojas, vai arī no reakcijas galaprodukta nosau- . 
kūma, pievienojot izskaņu -āze. Tā, piemēram, ferments maltāze 
veicina maltozes sašķelšanu, ferments ureāze sašķeļ urīnvielu. Fer
ments invertāze katalizē saharozes hidrolīzi, kuras rezultāta rodas 
invertcuķurs.

Agrāk uzskatīja, ka spirta rugšanu veicina tikai viens rauga. ■



; V A;'ii'
sēņu izdalītais ferments zimāze (no grieķu valodas vārda zymē — , 
ieraugs). Tagad noskaidrots, ka rauga sēņu šūnsula satur vairāk 
nekā 20 dažādu fermentu, kas katalizē dažādas rūgšanas procesa 
reakcijas, tāpēc nosaukums zimāze apzīmē komplicētu fermentus, 
sistēmu. Glikozes rūgšanas procgsā-nods..vesela ..virkne reakciju. 
kurās.starpprodukti pārvērias “tālāk un gala rezultātā rodas etil-

fikai procesa "gala rezultātus.'.. ' r T"“-
' Rūpmeaīfā effisplrtu .legūst,.juwd&ējat^
produktus (graudus, kartupeļus).. Pārtikas produktus a t t īra 'un . 
autolčlāvos •savāra’aT ūdens tvaiku, lai pārplīstu šūnapv'ālkT̂ un
jzvei^otos-'Vieffdātūgā.. masa. "TēguTaiam cietes klīsterim pievieno" 
'iesalu, kas satur fermentus, kuri sašķerdēti (pārcuķurp^ p ^ ie ša i? 1- 

'c u k u r ū -m a  Itozi:

((CeHioOg) n -——> C12H22O1!
L___ciete-----------— maltoze

Pārcukurotajai masai pievieno^raugu, kura ferments, maltāze 
saskel maltozi bar gl ikozi:"  . ,  .*■

IC12H22G11 2C6Hi206
Pārējo rauga fermentu ietekmē glikoze pārrūgst par etilspirtu 

un C 02. Rūgšanas procesa"kopā Fr ~HĪ tsplTtu~TOdds' āfT'glicermsr~ 
'džinTārskāBer r nēIirspTrTs,~ ešTern-ātttekTgT un~cITa?~vielās. Sadaio- % 
ties pārtikas prodūHps esošajām otbāltumvielām. _ rūgšanas pro
cesā rodas ari spirti aTnēlākū~ogrēk]a~āTomu'skaitu molekulā 'I t  

vpropilspirts, izobutilspirts ūn Tzoamng.Bi.EŪ- Tie veido t. s. siveļļu. 
R'ugsānas^rol^a'ļn'nd.ukts —T5raga, satur 15—18^sp irta . Brāgu 
pārtvaicēi.oL iegost4£ls.pirtu. Lai no lēlsoTrtTaldaļlTu''parējos' pie-’: 
maisījumus, to pārtvaicē īpašās ko 10nnās "-t' ire^rffrče Rē^tiTi'cģtot— 
regusT’’ŠpffRT‘—'~rektiftk'ātum(95,5%)" urTaugs'tākās Tīrības spirtu"-

pA

01
SpintLL..raudzē...arI.,no cukurrūpniecības blakusprodukta — me-v. 

V lāses, kas satur saharozi un citus cukurus. . ~r"V*'^r7y7VT~> T  
m~J Pēdējā laikā spirta ražošanai arvien vairāk izmanto koksnes 
4 / pārstxāiles--atB.ķumūT''(zā^.-:'.skat^'āš, evelskald"asV''zarus~'u. cTr~'~ 
'  Koksne satur celulozi (CsHmOa)n, kaš, ’tapāt kā ciete, veidota no • 

glikozes. Celulozi, hidrolizējot ar škabēm^tī^SOļ), iegūst glikozi, 
kuru pārraudzē par spirtu.' Šādi iegūto spirtu saņzzņ&ī^Māžalizes 

jipirtu, TaL'siĶrdafa^B^piem aišTj^iis,...to  .’sEaiīā..axl~meti!spirtu 
* iin furfur'oluT tāpēc Lidrotlzēš špTrtu var lietot t ikai tehniskām vaja

dzībām. ~ ' .... . , “ -•
""Tem urau par koksnes hidrolizēs pētīšanas darbu veicināšanu 
Padomju Savienībā pieņēma V. I. Ļeņina vadībā 1919. gada 
augustā. Pirmo koksnes hidrolizēs rūpnīcu uzcēla 1934. gadā Če- 
repovecā, bet jau pēc 30 gadiem apmēram '/? visa Padomju Sa
vienībā ražotā spirta ieguva, raudzējot koksnes hidrolizēs produk
tus.
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T l  o /  $
Hidrolizēs spirta ražošanai izmanto arī celulozes rūpniecības

blakusproduktu — sū M ^rām . IBlokāĶ t ' ...'  -
Peaeīos gadu desmitos bioloģisko etilspirta ražošanas metodi 

arvien _va i r_ā k .a izstāj _s intētisk ā-s-metode s. >
1. Viens no ekonomiski izdevīgākajiem etilspirta ražošanas pa- 

ņJmi.eniem.Ji^tā-s-iflt4ze no-etilāna, kuru. savukārt' iegūst no naftas 
krekinga gāzēm. Pazīstami divi etilēna hidratēšanas paņēmieni: 

ā)'ēfilēnāTiidratēšana, izmantojot sērskābi (sk. 74. lpp.), un 
b) tiešā hidratēšana katalizatora klātbūtnē (H3PO4 uz silika- 

gela pamata):
kāt

I CH2 =  CH2+HOH-— >CH3—CH2OH
Pēdējā laikā rūpniecībā etilspirtu iegūst galvenokārt pēc šīs 

metodes. Sintētiskais etilspirts ir 3—4 reizes lētāks par raudzē
šanas procesā iegūto, un tā ražošanai nav jāpatērē pārtikas pro
dukti.

2. Dažas valstīs etilspirtu iegūst ari no acetilēna, tam pievie
nojot ūdeni un pēc tam iegūto acetaldehīdu reducējot:

O

HC as CH +  H20  CH3—c
\

H
o  ... $  ļ p l f p  ’

^  kat. '
CH3—c  + 2H —— > CH3—CH2OH

H
I z m a n t o š a n a .  EtUspirtsir-visplašākJzrtiaritotā organiskā 

viela. Visvairāk e t i lsp ir ta  patērē sintētiskā kgučuka.calosanaT. Tas 
ir izejviela ari daudzu citu svarīgu produktu ražošanai, piemē
ram, .etiķskābes» j.Q.etaLdehīd3>_este ru ^ i^ ilē to a^ J^ o { p rm a ijodp^_ 
forma, hlorāta u. c. Etilspirtu Tiefo" arī rakešu degvielas un anti
frīzu ražošanai, kā arī daudzās tautās saīmmgcības nozarēs par 

' ‘Sp^ņatājļļ, piemēram, laku un krasu, tarmaceitiskafāj par f imēri- 
ias. sprāgsi^-ielu^ūmeitās rū^ieciMgļlTgž'afēšt '’ ; 7'

Daudz etilspirta patērē ari reibinošu dzērienu pagatavošanai. 
Etilspirtam piemīt narkotiska, uzbudinoša iedarbība. Ilgstoši iedar
bojoties, tas izraisa ner\n3”š1stēmaš, gremošanas orgānu, aknu un 
sirds dārbīBāš traūcēiumus.r

Propilspirtam C3 H 7 OH pazīstami divi izomēn. Pinuējais-pra- 
pilspirts jeb ~propanoTs-l CH2OH sastopams sLveflā.
OtrējcTpToģilspirtu j)ropanolu-2 CHs^-CHOft^CHs iegūst sintē
tiski no propiTēira,jEo Tudriīējot: “ 1 7“

\ CH3—CH = ČH2-rHOH -> CH3 -C H O H —CH3  \
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Abi propilspirti ir bezkrāsaini šķidrumi, kas labi sajaucas ar 
ūdeni. Tie labi šķīdina organiskās vielas, tāpēc propilspirtus lieto 
etilspirta vietā par šķīdinātājiem. Otrējo propilspirtu (propa- 
noiu-2) lieto arī par izejvielu acetona ražošanai.

Butil sp.i.rt ajn^C^HgOH pavisam ir četri izomēri. Svarīgākie no 
tiem ir butanols-1 (pirmējais normālais butilspirts) 
CH3—CH2—CH2—CH2OH u n 2-metilpropanols-l

GH3—CH—CH2OH. Pirmējo butilspirtu (butanolu-1) iegūst,

• , CH3 ' ; :
raudzējot glikozi ar fermentiem, kurus izdala īpaša baktēriju kul
tūra (Bacterium acetobutglicum). Lieto sviestskābes aldehīda un 
sviestškābes iegūšanai. Sīveļļā sastopams 2-metilpropanols-l (pir
mējais izobutilspirts). Abus butilspirtus lieto par šķīdinātājiem 
laku un krāsu rūpniecībā, esteru iegūšanai u. c.

Amilspirtam C5H11OH ir astoņi izomēri; no tiem svarīgākie ir 
divi:

2- metilbutanols-l CH3—CH2—CH—CH2OH
I

• • s CH3
un .. ' * ■ ■ -v

3- metilbutanols-l CH3—CH—CH2—CH2OH
. '* ' • I ■' '■ ■

CH3
Abi amilspirti rodas' etilspirta rūgšanas procesā, noārdoties 

olbaltumvielām, ūn tie ir galvenā sīveļļas sastāvdaļa (apm. 68%). 
Ja amilspirtus iegūst no sīveļļas, tos parasti neatdala vienu no 
otra, un tehnikā abu šo spirtu maisījumu sauc vienkārši par amil- 
spirtu. '

Amilspirti ir bezkrāsaini šķidrumi ar nepatīkamu smaku. Slikti 
šķīst ūdenī, bet labi organiskajos šķīdinātājos un arī paši šķīdina 
daudzas vielas, tāpēc tos lieto par šķīdinātājiem.

Amilspirtus visvairāk izmanto esteru ražošanai, kurus lieto 
parfimērijas rūpniecībā un arī pārtikas rūpniecībā par augļu 
esencēm.

No augstākajiem spirtiem svarīgākie ir cetilspirts Ci6H33OH, 
kas ietilpst spermaceta sastāvā, un miricilspirts C3iH63OH, kas 
ietilpst bišu vaskā.

Optiskā aktivitāte. Rūgšanas procesā iegūtajam amilspirtam — 
2-metilbutanolam-I piemīt optiskā aktivitāte, t. i., spēja griezt po
larizētas gaismas polarizācijas plakni. Vielas, kuras spēj pagriezt 
gaismas polarizācijas plakni par noteiktu leņķi, sauc par optiski 
aktīvām. ■'

P a r a s t ā  b a l tā  ga ism a  ir  d a ž ā d a  g a ru m a  e lek trom agnē tisko  viļņu 
sakopojum s. So v iļņu  sv ā rs t īb a s  ir p e rpend iku lā ras  gā ism as  izp la t ī
š a n ā s  v irz ien am  un  notiek d a ž ā d ā s  plaknēs . Izm an to jo t  g a is m a s  fi l
t r u s  vai spec iā lus  g a ism a s  avotus , v a r  iegū t  m ono h ro m atisk u  g a ism u



(t. i., gaismu ar noteiktu viļņa garumu), tomēr ari šādas gaismas 
viļņu svārstības notiek dažādās plaknēs,

Ja monohromatisku gaismu izlaiž caur polarizatoru — no kalcīta 
(Islandes špata) monokristāla izgatavotu prizmu (Nikola prizmu), kas 
laiž cauri tikai tādus gaismas viļņus, kuri svārstās vienā noteiktā 
plaknē, iegūst polarizētu gaismu.

Par polarizētu sauc gaismu, kuras svārstības notiek vienā plaknē.

28. att. Parastās un polarizētās gaismas ‘ svārstību 
shematisks attēlojums..

Plakni, kas perpendikulāra polarizētās gaismas elektriskā lauka 
svārstību plaknei, sauc par gaismas polarizācijas plakni (28. att.). 
Novietojot polarizētās gaismas ceļā optiski aktīvu vielu, tā pagriež 
gaismas polarizācijas plakni par noteiktu leņķi pa labi vai pa kreisi.

Vielu optisko aktivitāti, t. i., gaismas griešanas leņķi un virzienu, 
nosaka ar polarimetru (29. att.). Galvenās polarimetra sastāvdaļas 
ir divas Nikola prizmas: polarizators (P), kaš nostiprināts nekustīgi 
noteiktā stāvoklī, un analizators (A), kuru var grozīt pa labi un pa 
kreisi. ' \ ='■ .-"v--r/

29. att. Polarimetra uzbūves shēma.

Polarizators polarizē no monohromatiska gaismas avota (G) krī
tošo gaismu. Ja analizators orientēts tāpat kā polarizators (paralēli), 
gaisma iziet cauri arī analizatoram un redzes lauks ir gaišs. Ievieto
jot polarimetra caurulē (C) optiski aktīvu vielu, tā pagriež gaismas 
polarizācijas plakni par’ noteiktu leņķi, tāpēc caur analizatoru izgāju
šās gaismas daudzums samazinās un redzes lauks kļūst tumšāks. Lai



atkal iegūtu maksimālu apgaismojumu, analizators jāpagriež tādā pašā 
virzienā un par tikpat daudz grādiem, par cik viela pagrieza gaismas 
polarizācijas plakni. Griešanas leņķi nolasa uz skalas, kas savienota ar 
analizatoru.

Novērojamais griešanas leņķis atkarīgs no šķidruma staba garuma 
un šķīduma koncentrācijas, tāpēc vielas optiskās aktivitātes raksturo
šanai ir ieviests speciāls lielums — īpatnējā griešanas spēja [a]. 

Šķidrumiem īpatnējo griešanas spēju aprēķina pēc formulas

[<*]’ JL
dp

kur q)— novērotais polarizācijas plaknes griešanas leņķis (grādos); 
d — šķidruma slāņa biezums, t. i., caurules garums (dm); 
p — šķidruma blīvums (g/ml).

Šķīdumiem īpatnējo griešanas spēju aprēķina pēc šādas formulas:

[a]- <P
dc'

kur c — aktīvās vielas-koncentrācija (g/mt).
Gaismas polarizācijas plaknes griešana atkarīga arī no tempera

tūras un gaismas viļņu garuma, tāpēc, atzīmējot vielas īpatnējo grie
šanās spēju, norāda arī temperatūru un to, kāda monohromatiskā 
gaisma izmantota. Ja, piemēram, vielas optisko- aktivitāti nosaka ar 
nātrija lampas liesmu (D līnija) 20 °C temperatūrā, tad raksta

Ī«]bS0V 1
Ja viela gaismas polarizācijas plakni griež pa labi, to apzīmē ar 

(•+), -bet, ja pa kreisi, — ar {—).- Ja, piemēram, 2-metilbutanola-I 
[a]D20= —5,9, tas nozīmē, ka 1 dm biezs tā slānis 20°C temperatūrā 
pagriež nātrija lampas gaismas polarizācijas plakni par 5,9° pa kreisi.

Katrai optiski aktīvai vielai eksistē arī otra viela ar tādām pašām 
fizikālām un ķīmiskām īpašībām, tikai tā gaismas polarizācijas plakni 
griež uz otru pusi, piemēram, vienlaikus ar 2-metilbutanolu-l, kas griež 
polarizācijas plakni par 5,9° pa kreisi, eksistē arī otrs izomērs, kurš 
griež polarizācijas plakni par 5,9° pa labi.

Divus izomērus, kuri neatšķiras ar fizikālajām un ķīmiskajām īpa
šībām, bet griež gaismas polarizācijas plakni par vienādu leņķi katrs 
uz savu pusi, sauc par optiskajiem antipodiem.

Pazīstami divējādi ķīmiskie savienojumi, kas griež gaismas polav 
rizācijas plakni.

1. Kristāliskas vielas, kuru optiskā aktivitāte saistīta ar kristālu 
uzbūvi un zūd, tiem noārdoties, piemēram,' vielai izšķīstot.

2. Vielas, kuras saglabā savu optisko aktivitāti arī šķīdumos.
Tas norāda, ka šo vielu optiskā aktivitāte atkarīga no to molekulu

uzbūves. Organiskie savienojumi pieder pie šīs grupas.

1

s I

'.yk

Zinātnieki Le-Bels un Vant-Hols neatkarīgi viens no otra 1874. 
gadā secināja, ka organisko savienojumu optiskās aktivitātes



cēlonis ir to molekulu asimetrija, kuru rada asimetriskais oglekļa 
atoms. Par asimetrisku sauc oglekļa atomu, kas saistīts ar četriem 
dažādiem atomiem vai grupām:

E
I

A—C—B • ,
I .
D

Molekulas, kuras satur asimetrisko oglekļa atomu, var veidot 
divas dažādas konfigurācijas, kuras nav savietojamas un atšķiras 
viena no otras kā spoguļattēls no oriģināla vai labā roka no krei
sās:

E
I

A—C—B
I
D

Šādas konfigurācijas sauc par spoguļizomēriem jeb enantiomē- 
riem. Viena no šīm konfigurācijām atbilst izomēram, kas gaismas 
polarizācijas plakni griež pa labi ( +  ), bet otra — izomēram, kas 
to griež pa kreisi ( —).

Apskatot 2-metilbutanola-l formulu, redzam, ka tā molekula 
satur asimetrisko oglekļa atomu (X ):

H

c h 3— CHz—3(ļ— CH2OH

" ' .  ̂ Ah 3 : ' '

Lai uzskatāmāk pārliecinātos, ka 2-metilbutanola-l molekula veido 
spoguļizomērus, no loditēm un stienīšiem var izgatavot divus tā mole
kulu modeļus, kuros vienas krāsas lodīte attēlo asimetrisko oglekļa 
atomu, bet četras citu krāsu lodītes — grupas —C2H5, —CH3, — CH2OH 
un H atomu. Lai izgatavotu spoguļizomērus, abi modeļi jānovieto tā, 
lai divi stienīši (viens no katra modeļa) būtu vērsti viens pret otru. 
Pie šieiīr stienīšiem abos modeļos jāpievieno vienādas grupas, piemē
ram, H atoms. Tāpat vienādas grupas jāpievieno arī pie stienīšiem, 
kas abos modeļos vērsti vienā virzienā, piemēram, uz augšu — CžHs, 
pret skatītāju —CH2OH, no skatītāja —CH3.

Aplūkojot iegūtos modeļus, redzams, ka tie atšķiras viens no otra 
kā spoguļattēls no oriģināla (30. att. ā). Šādus modeļus nav iespējams 
savietot. Savietojot tā, lai divas vienādās grupas sakristu, pārējās 
divas vienmēr ir vērstas pretējos virzienos (30. att. b).

Viens no šiem modeļiem attēlo amilspirtu, kas griež gaismas pola
rizācijas plakni pa labi, otrs — amilspirtu, kas šo plakni griež pa 
kreisi.

E
I

B—C -A
I
D
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30. att. Asimetrisko 2-metilbutanola-l molekulu modēji.

Spoguļizomērus parasti attēlo ar projekcijformulām. Projek- 
cijformulās ar vertikālām svītrām parāda grupas, kas atrodas pa
pīra plaknē vai tās priekšā (vērstas pret skatītāju), ar horizon
tālām — grupas, kas atrodas aiz papīra plaknes (vērstas prom no 
skatītāja):

f
C2H5 C2H5
I

H3C—C—-H
I

CH2OH

H—
I

C -C H 3

1 h 2o h

Projekcijformulas var griezt tikai papīra plaknē.



mikroorganismu iedarbību, ūdenī uzbriest maz. To lieto lietusmē
teļu, lietussargu, peldkostīmu, filtrējošo audumu, tīklu un tamlī
dzīgu izstrādājumu ražošanai.

Alilspirts CH2—CH—CH2OH ir vienkāršākais nepiesātinātais 
spirts, kas sastopams, brīvā veidā.- Tas ir bezkrāsains šķidrums ar 
asu, nepatīkamu smaku un viršanas temperatūru 96,7 °C. Ar ūdeni 
sajaucas visās attiecībās.

Alilspirtam piemīt kā spirtu, tā arī nepiesātināto ogļūdeņražu 
īpašības. Kā spirts tas veido alkoholātus, esterus un ēterus; oksidē
joties veido aldehīdu — akroleīnu — un akrilskābi:

o 0
CHz=CH—CH2OH CH2= CH—C -v CH2 = CH—COOH

Alilspirta hidroksilgrupa ir sevišķi aktīva, piemēram, to viegli 
var aizvietot ar halogēriu. Reaģējot kā nepiesātinātais ogļūdeņ
radis, tas divkāršās saites vietā var pievienot ūdeņradi, halogēnu 
vai halogēnūdeņradi.

Rūpniecībā to iegūst no aīilhlorīda, kuru savukārt iegūst no 
propilēna, to hlorējot augstā temperatūrā:
! . -H C l +HOH

CH2 =  CH—CH3+Cl2------CH2=C H —CH2CI------ ►
+HOH
------>■ CH2=  CH—CH2OH+HCl

Svarīga nozīme ir vairākiem augstākajiem nepiesātinātajiem 
spirtiem ar 10 oglekļa atomiem molekulā. Tie ir šķidrumi ar patī
kamu smaržu un ietilpst ēterisko eļļu sastāvā. (Ēteriskās eļļas 
iegūst no ziediem, lapām un citām augu daļām, ar ūdens tvaiku 
pārtvaicējot to gaistošās sastāvdaļas.)

Svarīgākie šo spirtu pārstāvji ir citronellols

CH3—C = CH— CH2—CH2—CH7-CH2—CH2OH
I I

CH3 CH3

kas nelielos daudzumos sastopams rožu eļļā, un geraniols 

CH8— C = CH— CH2-CH2— C = CH— CH2OH
I I
CH3. CH3

Tas ir šķidrums ar rožu smaržu un ir galvenā ģerāniju un rozi; 
eļļas sastāvdaļa. To satur arī ilang-ilang eļļa un citas ēteriskās 
eļļas, kuras izmanto parfimērijas rūpniecībā.
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Par daudzvērtīgajiem spirtiem sauc spirtus, kuru molekulas 
satur divasjīmLīiairāk hidroksilsrupas.. T ~  .' --.f;'

Daudzvērtīgo spirtu'molekulās līidroksilgrupas pievienotas da-....
toihiem, 10 SāTferrolumrmrņh'vām- vai trim hidr-

oksil grupām pie viena oglekļa atomā 1 r 'n  est abil i. J a  a d ī j u m o s, ka-d 
vārētu ra"strēš~šādi ̂ avienoi umiTatšķeļas ūdens. un. ro.dās“āIdēhTdi" 
vai ketohi: ' ~~~---- — — 'f—

CH3

H
I

- c -
I

OH
-OH-

CH3- C —CH3-
/ V

:h 6 l __o [ h >

h
I

CH3- C  =  0-1-H20
aldehīds

•CH3—C—CH3+ H 20
■ ■: i i . ■ i .,

O ’ v!V '.V  
ketons

Daudzvērtīgie spirti ir eļļaini šķidrumi vai cietas vielas ar 
saldu garšu. • ":~r

Tiem piemīt tādas pašas ķīmiskās īpašības kā vienvērtīgajiem 
spirtiem. Tāpāt~T?ā~ ^flvērtĶiē'Tpfftr' tie veido.-.aikoholātus, āte» 
rus un estērusTNo" "daudzvērtīgajiem spirtiem atšķeļot ūdeni, iegūst 
nepiešāTinātos ogļūdeņražus, bet, aizvietojot tajos hidroksilgrupu 
ar halogēnu, — halogenīdus. Daudzvērtīgie spirti, tāpat kā vien
vērtīgie, var oksidēties par aldehīdiem vai ketoniem.

Atšķirībā no vienvērtīgajiem spirtiem daud7_vprtTgīp 
smago metālu ' hidroksidienn Tā. olēmēranīT^užTeiot etilēnglikolu 
vara hidroksīdšTnoģulsnem, rās izšķīst un rodas zils vara gliko- 
lāta šķīdums:

CH2OļH HOl

ļ v ' +

CHjOlH1___ ___ HO!

\
CH2- 0

Cu
\

CH2
vara
glikolats

/ r
o

Cu + 2H20

Tas norāda, ka daudzvērtīgo spirtu hidroksilgrupas ūdeņradis 
ir kustīgāks un tiem vairāk izteiktas skābju īpašības. (Indikatoru 
krāsu tie tomēr nemaina.) Tas izskaidrojams ar hidroksilgrupu 
savstarpējo ietekmi.

Daudzvērtīgos spirtus iegūst ar tādām pašām metodēm kā vien
vērtīgos, piemēram, no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem, alkilhaIo- 
genīdiern, esteriem u. c.
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Divvērtīgie spirti jeb glikoli

C„H2„(OH)2

Nomenklatūra un izomērija. Divvērtīgos spirtus nosauc pēc div
vērtīgā radikāla, pievienojot vārdu -glikols, piemēram,

CH2OH—CH2OH etilēnglikols ' ķ-.

'ik
i

Pēc-starotantiskās-namenklatūras to nosaukumus atvasina no 
attiecīgā ogļūdeņraža nosaukuma, pievienojot vārdu -diols un ār 
skaitļiem norādot HTdroKslTģrupas atrašanās vietu, pieiTrē'raffiT ■

_ CH2OH—CH2—CH2OH propāndiols-1,3
Divvērtīgo spirtu izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu vir

knes uzbūves, tā arī no —OH grupu izvietojuma molekulā.
Vienkāršākajam divvērtīgajam spirtam — etilēnglikolam ir 

tikai viens izomērs: . /  ;
CH2OH—CH2OH etāndiols-1,2

Divvērtīgajam spirtam ar trim oglekļa atomiem molekulā jau 
ir divi izornēri: . ! ‘ , 1 ■■ ,

CH3-CH— CH2OH un CH2-CH2— CH2
I ; I

OH OH OH
t'.V

propāndioIs-1,2 
(a  glikols)

1 , propāndiols-1,3
. '  (p glikols) ,

Pieaugot oglekļa atomu skaitam molekulā, izomēru skaits pa
lielinās. . ■ ’’ ’

Gtikolus ar sazarotām molekulām nosauc tapat kā ogļūdeņ
ražus: ■: ' 7 V , '  ' ■■ ’ ,

• CH3 CH8
.  1 2 1 3 1 4  5  ’ '■ ",

CH3- C -----C H -C H -C H 3  '

OH OH
2,3-d.imetilperitāndiols-2,4

Divvērtīgos spirtus, kuru molekulās abas hidroksilgrupas pie
vienotas blakus oglekļa atomiem, sauc par a glikoliem. Ja hidr- 
okšilgrupas atdala viens oglekļa atoms, tad spirtus sauc par p gli- 

- koliem, ja divi, r— par y glikoliem utt.
Fizikālās īpašības. Zemākie glikoli ir biezi šķidrumi ar saldu 

garšu, augstākie — cietas vielas. Glikolu viršanas temperatūra 
ievērojami augstāka nekā vienvērtīgo spirtu viršanas temperatūra. 
Tas izskaidrojams, ar to, ka divas hidroksilgrupas palielina mole
kulu asociāciju (ūdeņraža saite).

Ķīmiskās īpašības. Gljkoliem raksturīgas tādas pašas reakcijas 
kā vienvērtīgajiem spirtiemr Tā kā_tojnolekufTs satui d'lVāS liidr-̂ -
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oksilgrupas, tās var .reaģēt pakāpeniski. Tā, piemēram, iedarbojo
ties arlnatriju,- vispirms aizvietojas vienas hidroksilgrupas ūdeņ
radis, pēc tam otras: 1 ' .

2CH2OH—CH2OH+2Na 2CH2OH—GH2ONa+H2
2CH2OH—CH2ONa +  2Na 2CH2ONa—CH2O.Na+ H2

Iedarbojoties uz glikoliem ar halogēnūdeņražskābēm, halogēns 
viegli: aizvieto tikai vienu hidroksilgrupū. Rodas t. s. glikolu halo- 
gēnhidrīni: . ■ 1 -

. CH2OH—CH2OH +  HC1-^CH2OH—CH2Cl +  HžO • ;
etilēnghkols . etilēnhlorhidrlns

Ūdens atšķelšana var notikt divējādi. Atšķeļot vienu molekulu 
ūdens, rodas nepiesātinātie spirti: ■>' $>■. v

, , - H 20
CH3— CH—CH2—CH2O H--- ► CH2 =  CH—CH2—CH2OH ,

OH 1
i butāndiols-1.3 . butēn-3-ols-l
Atšķeļot divas ūdens molekulas, rodas diēnu ogļūdeņraži:

-2 H ;0
CH3- C H —CH2- C H 2----->CH2=CH—CH=CH2

j i ļ ' V . V ' f ; ' ' ļ :  ■; '■ ■■ | ■>. .,t, ■' butadiēris-1,3 1 .

OH .. OH ^  ; ;
Ūdens var atšķelties arī no divām glikola molekulām. Arī 

šaja gadījumā atkarībā no reakcijas apstākļiem var rasties divē
jādi produkti.-Ja, piemēram, no divām etilēnglikola molekulām 
atšķeļ vienu ūdens molekulu, rodas dietilēnglikols: ,

H O -C H a-C H a-O ĪH + H O ]-C H 2- C H 2-O H  -  
->H O —CH2—CH2- O - Č H 2—CH2—OH

v. . dietilēnglikols ' ;

Dietilēnglikola molekulā ir vēl divas hidroksilgrupas. No tām 
var atšķelties ūdens molekula un rasties cikliskais ēteris ar divām 
ēteru grupām — dioksāns: ,

/
O

\

CH2-C H 20ļH*

g h 2- c h 2[o hj

CH2- C H 2
/  ’ \

0" 0  +  H20
V  -  /

CH2—CH2
dioksāns

Dioksāns ir universāls šķīdinātājs, kas šķīdina kā polāras, tā ne- 
polāras vielas.

Iegūšana. Glikolus iegūst pēc tām pašām metodēm kā vienvēr
tīgos spirtus. Bez tam a glikolus var iegūt arī, ar KMn04 uzma
nīgi oksidējot nepiesātinātos ogļūdeņražus:

0 + H ,0
CH2=CH2-----*CH2OH—CH2OH

K iluO ,
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Eti 1 ēJLgliJkols CH2OH— CH2OH ir vienkā ršākais_divvērtīgais--
spirts. To bieži sauc vienkārši par glikolu.

.■■'HEIĪiēnglikols ir bezkrāsains eļļains šķidrums ar-saldu garšu 
un virsanas lemperaTunf 197°C~Tab’i šķīst ūdenī un spirtā, slikti—'" 
ēterī. Ja jīdēnī izšķīdina.etilēpglikolu. šķīduma sasalšanas. temp_eĻ. 
ratūra pazeminās, pie tam, jo lielāka šķīduma koncentrācija, jo

i№ liē to lS T -
frizu pagatavošanai.

Etilēnglikols ir ļoti higroskopisks, tāpēc to lieto iespiedkrāsu 
un zīmoglaku pagatavošanai, kā arī kosmētisko preparātu ražo
šanā glicerīna vietā. Uzxilvēlvā-Q-egaH-ismu_etilēnglikols iedarbojas

Etilēngliķola slāpekļskābes esteris — dinitroetilēnglikols ir ar 
eksplozīvām īpašībām, tāpēc ar to aizstāj nitroglicerīnu.
■ Ar divvērtīgām—skābēm etilēnglikols . veido_. Doliesterus. kurus 
i7.manln.-laku..un krāsu, kā arī plastmasu un sintētisko šķiedru ra-' 

.itižanaL  Tā, jumēiain,.-etilēngllkolar..'__
polietilēntereflalātn lieto sintētiskas šķiedras — J  
(sk. Aromātiskās,dikarbonškabesji

Trīsvērtīgie spirti jeb trioli

CnH2n_, (OH) 3!

Trīs\Lē£iīgo sfrtftu-mo1ekula.s-satnt-tns hidroksilgrupas, kas nie- 
vienoFaTdažādiem oglekļa atomiem. Rāc_.starptautīskās^ nomen
klatūras trisvertigo'spirtu nosaukumus atvasina no attiecīgo ogļ
ūdeņražu ndsā'ūtoīiiīēm^ izskanu -īnofoT~Hidroksilgrupu^
vietu molekula- norāda ar skaitļiem pēc nosallkuma, piemēram.

tt H 2OH—CHOH—CH2—CH20
____ baitāntrjols-1,2,4

Glicerīns jeb propāntriols-1,2,3 jCH2OH—CHOH—CH2OH ir1
svarīgākais trīsvērtīgais spirts. •*“ --------- * —

F i z i k ā l ā s  ī p a š ī b a s .  GlicerīnsJr bezkrāsains sīrupveida 
šķidmms^ar. saldu garšu. Smagāks par ūdeni (blīvums 1,26)._Ar_ 
ūdeni un spirtu sajaucas visās attiecībās. Varas 290 °C tempera- 
tūrā^pie dam .daļēji sadalās. Ļoti higroskopisEsT

Ķ ī m i s k ā s  ī p a š ī b a s .  Glicerīnam ir^Jīdžīgas ķīmiskās 
īpašības ar divvērtīgajiem spirtiem. Trīs hidroksilgrupa~s~Yēl stip- 
rāk ietekmē cita citu, tāpēcTndroksilgrupu ūdeņradis glicerīna mo
lekulā ir vēl kustīgāks nekā glikolu molekula. Glicerīns, piemēram,
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|oti viegli reaģē ar vara hidroksīdu, veidojot zilu vara glicerāta

Ļoti raksturīga glicerīna reakcija ir dehidratēšana. Ja glicerīnu 
apstrādā ar ūdeni atšķeļošām vielām, piemēram, ar nātrija hidro- 
gēnsulfātu, vai arī karsē, atšķeļas divas ūdens molekulas un rodas 
nepiesātinātais aldehīds — akroleīns, ko var konstatēt pēc asās, 
nepatīkamās smakas. Reakcija noris divās stadijās. Vispirms rodas 
nestabils .starpprodukts, kas viegli izomerizējas par akroleīnu:

Līdzīga sadalīšanās notiek arī, stipri karsējot taukus, piemē
ram, cepot taukus vai eļļās uz karstas pannas. Piedegušu tauku 
smaku rada akroleīns.

Svarīgas ir glicerīna esterifikācijas reakcijas. Ar organNkajīlm 
un-arLneorganiskaiām skaliem glicerīns'veido esterus. Svarīgākais, 
neorganisko skābju glicerīrmTšten’sl'r šiapēklškābeFēsteris — gli- 
(^Fī^a-trinlEIIsrToĻiegustr apstrādāj6t glicerīnu ar konēinGetas 
HNOa un HgSCL maisījumu:' “ 7“  ‘ ■

Ghcerīiia-^r.tniiEais.-kaA-pa2Īstams arX-:Mi~tiQsfliiknmii niimglj- 
c e r lD ;s^ .ir„ .sm .a g s ,. .e iJ .a in s . . ik j ia u T is ar saldu garšu. Nešķīst ūdeni, 
bet labi šķist organiskajos šķīdināta jos .^asir~ Toti eksplozīvs — 
eķs.alo.d.ē_.pai îio..sa-tri&ifii4-uxiia.,v.ai sildot. rāp ēc lm T pRcerīna" tņ- 
^tļžilLJžarast i. .nfeļļeto. Riesnrinot..ap-te-potainas -raaktīvāTviēTas. 
(taļķ.u^Jn_iuz^rij,u„.zenj.U vaj^njktīvas.Meljs..(kQkQglx,.Jsoka.Jxiil- 

ius), -iegūst..dinamītu, kura transportēšana nav bīstama. J^ļ. ar
30 — Organiskā ķīmija

šķīdumu:
CH20 CH20

\} '
Cu .

CHOļH- h o ;

c h 2o h

-v CHO + 2HaO

CH2OH

var3
glicerāts

c h 2o n o 2
K2S04 j

CH0N02 +3H 20
I

CH20N 02
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nitrogU .C£iina4^sūa*a-H ^reedti40^iagfisi.49ti_^tIy.u^41lJ^t; 
vfelu, no kuras ražo bezdumu pulverus.

G1 iņerinajtrīn itrjlslīriļS I Jn^sJb^.-.n iecioa^daiu lziunQs -.tās •. 
)IIŠina^j!b.JSiOSS.adus,. tāpēc tā 1 % Šķīdumu soirta lieto rne- 'papIāsijoa-sir.d.s..asinsvadus, tāpēc 

dicīnā.
fe  g ū š a n a. Tīrā veidā glicerīns dabā gandrīz nav sastopams 

(nelielos daudzumos to.satur dzīvnieku asinis), bet tā esteri (tauki 
un eļļas) plaši izplatīti. Viens no vecākajiem glicerīna iegūšanas . 
paņēmieniem ir tauku hidrolizē. Hidrolizējot taukus ar minerāl- i 
skābēm, pārkarsētu tvaiku vai fermentiem, tie sašķeļas par glice
rīnu un taukskābēm, bet, hidrolizējot ar sārmu šķīdumiem, — par 
glicerīnu un taukskābju sāļiem:

CH2OCOC17H35 ; ' CH2OH'
Ķ m '  l  W  I

CHOCOC17H35 +3HOH-^CHOH +3Ci7H88COOH .

CH2OCOCI7H35 CH2OH
Pēdējā laikā glicerīnu iegūst galvenokārt sintētiski pēc vairā

kām metodēm. Visbiežāk to iegūst no propilēna, to hlorējot augstā : 
temperatūrā (400—500 °C). Rodas alilhlorīds, kuru hidrolizējot ■ 
iegūst alilspirtu. Alilspirtam pievienojot ūdeņraža peroksīdu kata 
lizatora klātbūtnē, veidojas glicerīns:

Cl. ' • НОИ
CH2=CH—CH3--------ņCH2 =  C H -C H 2C l— ->

400—500 °C alilhlorīds

Ш

——* CH2 =  GH—CH2O H -----► CH2OH—CHOH—CH2OH I
alllspirts kat.

Glicerīna sintētiskā iegūšana ļauj sekmīgi atrisināt svarīgu | 
tautās saimniecības uzdevumu —• samazināt pārtikas produktu-1 
patēriņu tehniskām vajadzībām.^ : 'y. ' _ i
■ I z m a n t o š a n a .  Visvairāk glicerīna patērē_gliftālsveku. .un .1 

sprāgstvielu ražošanai. To Jieto arT''parttkās~~f upniecībā liķieru,. |  
vīļļu-unldtu^dzērrenu saIdināšanal.'TTātTdžās' rūpniecības nozarēs |  
glicerīnu izmanto tā higroŠkoplškīTma dēļ, ~pierņ^ ^  
čībā — larpasargafū~ā"d'as no izzušanas. tekštilrūume.cIba--̂ --sra-->;'>j 
ta v o āūčfumu a ptfsreirpol igrātTfā u. c. Glicerīnu lieto arī kosmētikā 
un medicīna mīkstinošu ziežu ūn šķīdumu pagatavošanai. jAtšķaT^I 
čfīts VlirerīnsZpaiiaiasgainrmTfc^  ĶoneefffretsG^
atņem tai 'ūdeni .uņ padara sausu. Tas var oat radrTā'das apde- :j| 
gurnus. , . ■ . , • •— i—

, JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kā iedala glikolus atkarībā no hidroksilgrupu savstarpējā at- ;
tāluma? _

2. Kā izmainās spirtu šķīdība, palielinoties hidroksilgrupu skaitam ļ
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butilspirts vaj butilēnglikols — labākmolekulā? Kurš no spirtiem 
šķīst ūdeni? Kāpēc?

3. Kāpēc daudzvērtīgie spirti spēj reaģēt ar smago metālu hidr
oksīdiem? i • ;

4. Kādus produktus var iegūt, dehidratējot glikolus un glicerīnu?
5. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

CI;I« -> CH =  CH -*• CH2=CH2 CHjCI—CHjCl ->■ CH2OH—CH2OHI.
6. Kādi ir svarīgākie glicerīna esteri, un kur tos izmanto?
7. Kādas ir plašāk pazīstamās glicerīna iegūšanas metodes?
8. Kādas īpašības piemīt koncentrētiem un kādas atšķaidītiem glU 

ceriņa šķīdumiem? ■ v;
9. Rūpniecībā etilēnglikolu iegūst, hidrolizējot 1,2-dihloretānu. Cik 

tonnu etilēnglikola var iegūt, hidrolizējot 49 tonnas 1,2-dihloretāna, ja 
zudumi ražošanā ir 5% no teorētiski iespējamā? (29,45 t)

10. Karsējot 300 gramus glicerīna, ieguva 137 gramus akroleīna.
Cik procentu visa glicerīna sadalījās? (75%), : v. . ■

ETERI

R - O - R '

EjLeri ir spirtu atvasinājumi, kuru molekulās spirta hidroksil- 
Srupas ūdeņradis aizmēTots 'ārrudtkūlīr~~ ~~~

Ēterus var_u^atE7^urpa4^p-i^ti-^flEidrMienu4Q-t9.§-JSg.y.lt> 
atņemot molekulu ūdens divām spirta molekulām:

R-IO H !
i .

R -o iH :
R - O - R +  H20

L--1

Eter.u--mokk-ulā-s--abi-X^dikāli var būt 
Eterus, kuru molekulās abi radikāļi, vieni 
jiem ieb simetriskajiem ēteriem, piemēram,

CH3—O—CH3 , O: '.O'

„vai_.arl.-da lādi.., 
mar. vienkārša-

Ēterūs ār dažādiem radikāļiem sauc par jaņ] 
riskajlem ēteriem, piemēram,

CH3—CH2—O—CH3 ■_ ,
Nomenklatūra un izomērlja. Ēterus nosauc pēc jo  molekulās 

ietilpstošajiem radikāļiem, piemēram:*^
)C2H5—O—C2H5 — dietilēteris
ļ CH3—0 —C3H7 — metilpropilēteris
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Pēc starptautiskās nomenklatūras ēterus uzskata par ogļūdeņ
ražu atvasinājumiem, kuru molekulās ūdeņraža atoms aizvietots 
ar alkoksigrupu RO—, piemēram:

CH3—O—C2H5 — metoksietāns
C2H5—O—C2H5 — etoksietāns

Ēteru izomērija atkarīga no radikālu uzbūves, kuri var būt ar 
taisnām vai sazarotām virknēm, piemēram:

CH3—CH2—O—CHz—CH2—CH3
etilpropilēteris Jeb etoksipropāns-ļ

CH3—CH2—0 —CH—CH3

I
CH3

etiiizopropiļēterls Jeb etoksipropans-2

Fizikālās īpašības. Dimetilēteris un metiletilēteris parastajos 
apstākļos ir gāzes, pārējie ēteri ir bezkrāsaini, viegli gaistoši šķid
rumi ar patīkamu smaržu.

Ēteru viršanas temperatūra ir ievērojami zemāka nekā spirtu 
viršanas temperatūra, kuru molekulā ir tāds pats oglekļa atomu 
skaits. Tā, piemēram, etilspirts vārās 78,2 °C temperatūrā, bet di
metilēteris CH3—0 —CH3 vārās — 24 °C temperatūrā. Tas izskaid
rojams ar to, ka starp ētera molekulām nav ūdeņraža saites, t. i., 
tie nav asociēti.

Ūdenī ēteri gandrīz nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinā
tājos un arī paši labi šķīdina daudzas organiskās vielas.

Ķīmiskās īpašības. Ēteri ir jnazaktlvi.savienoiumi. Atšķaidītas 
skābes, sārmi un pat metāliskais nātrijs parastajos apstākļos uz 
tiem neiedarbojas. Izņēmums ir koncentrēta sērskābe un jodūdeņ- 
ražskābe, kuras ēterus sadala pat istabas temperatūrā.

1. Reaģējot ar koncentrētu H2SO4, rodas sērskābes esteris un 
spirts:

CH3—CH2—O -C H 2—CH3 +  H2SO4 
CH3—CH2—O—S 03H -f CH3—CH2OH

2. Ar koncentrētu HI rodas halogēnalkils un spirts:
CH3 - 0 —CH3+HI ->■ CH3I +  CH3OH

Iegūšana. Visbiežāk ēterus iegūst, dehidratējot spirtus koncen
trētas H2SO4 vai katalizatora klātbūtnē.

1 . Sildot spirta pārākumu kopā ar koncentrētu H2SO4, reak
cija noris divās stadijās:

a) vispirms spirts ar H2SO4 veido sērskābes esteri:

CjHsOrHTHOļSOsH C2H50 - S 0 3H +  H2O
I____ ____»

b) sērskābes esteris reaģē ar spirta pārākumu, veidojot ēteri:

C2H5[6 Šb;HTHO]C2Hs -  C2H5-O --C 2HS+ H2S 0 4

4

148



2. Ēterus iegūst arī no alkoholatiem, tiem, reaģējot ar alkilhalo-' 
genīdiem:

e 2H50!Nā + i]c2H5 -v  C2H s -0 - C 2Hs + NaI
. ■ *---------

' Dietilēteris C2H5—0 —C2H5 ir svarīgākais ēteru grupas pārstā
vis, ko tehnikā parasti sauc vienkārši par ēteri.

Tas ir bezkrāsains, viegli gaistošs šķidrums ar raksturīgu 
smaržu un viršanas temperatūru 35,6°C. Ētera tvaiki apmēram 
2,5 reizes smagāki par gaisu. Tie ļoti viegli uzliesmo; sajaucoties 
ar gaisu, veido eksplozīvu_ maisījumu, tāpēc, strādājot ar ēteri,, 
jābūt sevišķi uzmanīgiem. Ēteri uzglabājot, tas daļēji oksidējas un 
veido eksplozīvus peroksīdu savienojumus, tāpēc pirms lietošanas 
ēteri pārbauda ar paskābinātu KI šķīdumu. Ja ētera paraugs kļūst 
brūns, tas norāda, ka ēteris satur peroksīdu savienojumus. Tos at
dala, ēteri skalinot kopā ar FeSO* šķīdumu.

Ēteris ūdeni šķīst maz.. (100 tilpumos ūdens izšķīst 0,5 til
pumi ētera) un nedaudz šķīdina arī ūdeni (100 tilpumos ētera- 
šķīst 1,25 tilpumi ūdens). Ar spirtu sajaucas visās attiecībās. Labi- 
šķīdina, dažādas organiskās vielas.

Ēteris ir daudz indīgāks par etilspirtu. Nelielos daudzumos- 
ēteris un tā tvaiki iedarbojas reibinoši, bet lielākos izraisa vispā
rēju narkozi, tāpēc dažreiz ēteri lieto arī medicīnā narkozēm. Iz
tvaikojot tas ļoti stipri atdzesē apkārtējo vidi, tāpēc to lieto vie
tējai anestēzijai.

Visvairāk ētera izlieto par šķīdinātāju.

Epoksīdi
Par divvērtīgo spirtu iekšējiem ēteriem var uzskatīt arī nepie

sātināto ogļūdeņražu oksīdus, kas pazīstami ar nosaukumu epok
sīdi. Svarīgākais no tiem ir etilēnoksīds 

CH2- C H 2
\  /

O
To var uzskatīt arī par etilēnglikola iekšējo ēteri. Etilēnoksīds 

ir viegli sašķidrināma gāze. Sašķidrināta etilēnoksīda viršanas 
temperatūra ir 10,7 °C. Ar ūdeni sajaucas visās attiecībās.

Ķīmiskās īpašības. Etilēnoksīds ir ķīmiski ļoti aktīvs savieno
jums, kaut arī to var uzskatīt par ēteri. Tas ieskaidrojams ar tor 
ka etilēnoksīda molekula veido trīslocekļu ciklu, kurā ir lieli sprie
gumi (vidējais vērtības leņķis 60°). Sakarā ar to saite starp 
oglekli un skābekli viegli pārtrūkst, un etilēnoksīds pievieno dažā
dus ūdeņradi saturošus savienojumus.

1. Etilēnoksīdam pievienojot ūdeni, rodas etilēnglikols:

{ I
C H ,-C H 2 + H O H ^ C H 2- C H 2 

V - ----- ' OH OH
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• 1
2. Ja etilēnoksīdam pievienojas halogēnūdeņraži, roda.s’ halo- 

gēnhidrini: . '.\v; vOvo _'̂ v- 7^177.7

№ ./r.<
■

CH2—CH2 +  HC1 -> CH2C1—CH2OH
/  etiienhlorhidrīns

§  o  7  iM
• 1 ' 3. Etilēnoksīdam pievienojot amonjaku, rodas āmiriospirti:

V-' , CH2—c h 2 +  n h 3^ c h 2o h —c h 2n h 2 '
, ,  , \ y  " !
p-;:;.:;- • : ... O .:

etanolamms

4; Ar spirtiem etilēnoksīds veido nepilnus, glikola eterus, kurus 
plaši izmanto kā sintētiskos mazgāšanas līdzekļus:

v R0H +  CH2- C H 2- ^ R - 0 —CH2- C H 2-O H
' \  /7  1 ' ' . . . . ■ ■

5. Karsējot vai katalizatora (AI2O3, H3PO4) klātbūtnē etilēn- 
oksids viegli izomerizējas par acetaldehidu: 1

o
-  : - •; ' / •

CH2—CH2-> CH2=CH O H -> CH3—c
■ \  /■. \  .

:: .0^:77 :77 : H ■ ,.b. .
Iegūšana. 1. Etilēnoksīdu iegūst, oksidējot etilēnu ar gaiša skā- 

bekli katalizatora (Ag) klātbūtnē:
m' '  . - ' —S50 “C 1 ■
2CH2 =  CH2+ 0 2 > 2CH2—CH2 '
v V:'7:7 A* \  /

2. Etilēnoksīdu var iegūt no etilēnhlorhidrina, to dehidrohlorē- 
jot koncentrēta sārma klātbūtnē:

‘ CH2CI—CH2OH +  NaOH -*C H 2—CH2 +  NaCl +  H20
* \  /

O

Izmantošana. Etilēnoksīdu ļoti plaši izmanto rūpniecībā dažādu 
savienojumu sintēzēm. Tā, piemēram, kondensējot etilēnoksīdu 
kopā ar hidroksilgrupu saturošiem savienojumiem (spirtiem, fe
noliem), iegūst sintētiskos mazgāšanas līdzekļus. Atkarībā no tā, 
cik etilēnokšīda molekulu piedalās reakcijā, iegūst vielas ar dažā
dām īpašībām:

R—OH + nCHa—CH2'-v R -O — (CH2—CH2- 0 )  n—H
\  /

O
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Ja, piemēram, oleilspirts C18H37OH kondensējas ar 6—8 mole
kulām etilēnoksīda, rodas vielas, ko lieto vilnas izstrādājumu maz
gāšanai. Oleilspirlam kondensējoties ar 10—15 molekulām etilēn
oksīda, iegūst līdzekļus kokvilnas audumu mazgāšanai.

Sevišķi svarīga nozīme ir epoksīdu sveķiem, kurus izmanto 
stiklaplastu, aizsargpārklājumu, līmju un citu vielu ražošanai. Tie 
ir materiāli ar augstu mehānisko un ķīmisko izturību un labām 
dielektriskajām īpašībām. Epoksīdu līmes lieto metālu un citu 
materiālu līmēšanai.-

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc ēteriem ir daudz zemāka viršanas temperatūra nekā spir
tiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā?

2. Ar kādiem reaģentiem ēteri viegli reaģē?
3. Kādus ēterus var iegūt, karsējot kopā ar koncentrētu sērskābi

metilspirta un propilspirta maisījumus? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 
vienādojumus! -.TV V.vv ..j:v-,'.. vv.-iv ' A. S

4. Kādas pārvērtības notiek ar dietilēteri, to uzglabājot? Kā pār
bauda ēteri pirms lietošanas?

0. Ar kādiem reaģentiem reaģē etilēnoķsīds? Uzrakstiet attiecīgo' 
reakciju vienādojumus! ' -■ ■■■; ‘ - •

6. Kā no etilēnoksīda var iegūt sintētiskos mazgāšanas līdzekļus?
7. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:
a) e t i le n s e t a n o ls -»•nātrija etilāts-*-dietilētens;
b) etāns etilhlorīds etanols etilēns -> etilēnoķsīds sintētis

kie mazgāšanas līdzekļi!
8. Cik gramu etilēnhlorhidrīna dehidrohlorēja koncentrēta sārma, 

klātbūtnē, ja reakcijā radās 200 g etilēnoksīda?

4. ALDEHĪDI UN KETONI

C„H2nO ļ

Aldehīdi un ketoni ir organiskie savienojumi, kas satur funkcio
nālo grupūTs)C =  0, ko sauc par karbonilgrupu.
. ' (j/j/’“  ' — ■

Aldehīdos kar boni 1 grupa saistīta ar radikāli un ūdeņraža atomu

11 ' S f t l ’ $$f$!
R—C—H, bet ketonos ar diviem radikāļiem R—C—R', kuri var 
būt vienādi vai arī dažādi. ~~

Aldehīdiem un ketoniem ir vienāda vispārīgā formula C„H2nO, 
tāpēc tie ir viens otra izomēri. Tā, piemēram, formulai C3H6O at-

O
II
C—CH3.bilst gan aldehīds CH3— CH2—C < ^ , £an ari ketons CH



ALDEHĪDI

Aldehīdi ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulās ūdeņraža 
■atoms aizvietots ar aldehidgrupu

—C

O

H

Aldehīdu molekulas funkcionālā karbonilgrupa ^>C==0 saistīta
a r  ūdeņraža atomu uņ ogļūdeņraža radikāli. Atkarībā no tā, ar 
kādu radikāli — piesātināto vai nepiesātināto — saistīta aldehīd- 
■grupa, izšķir piesātinātos un nepiesātinātos aldehīdus.

Uzbūve. Aldehīdgrupas

■31. att. Aldehīdgrupas a un ;t saišu izvieto
jums.

oglekļa atoms atrodas sp2 
hibridizācijas stāvoklī. Tā 
trīs hibridizētās orbitāles 
izvietotas vienā plaknē 
120° leņķī, bet nehibridi- 
zētā p orbitāle — perpen
dikulāri šai plaknei (tāpat 
kā etilēna molekulā).

Skābekļa atomam ir 
divi nesapāroti p apakš- 
līmeņa elektroni. Viens no' 
tiem veido o saiti ar hibri- 
dizēto oglekļa atoma, orbi
tāli, bet otrs — it saiti ar

oglekļa atoma nehibridizēto p orbitāli. Kā parasti, jt saites_ orbi
tāles atrodas plaknē, kas perpendikulāra cr saites plaknei. Pārējās 
oglekļa atoma hibridizētās orbitāles veido o saites ar ūdeņraža 
atoma un radikāļa oglekļa atoma orbitālām (31. att.)".

iuO 6 r-rz
. 0 :

r J . c /e • jeb elektronformulas veidā R : C ‘
y.

6̂ H H

Radikāļa oglekļa atomu, kas tieši saistīts ar karbonilgrupu, T
. i



sauc par a oglekli, bet tam pievienotos ūdeņraža atomus — p a r 
a ūdeņražiem: ■

O

CH3—CH2—CH2—G 
v P « \

H
Nomenklatūra un izomērija. Pēc,starptautiskās_nomenklatū ra s ^  

aldehīdus nosauc pēc atbilstošajiem o^ūd'ēlTrazrēm7~galotni -s aiz- 
stājot ār izškaņu'-ā?ž7̂ pīemēfānīī ~ " *~

m m  Q:ļ o  ■
V  ^  . ' • - -  ’

H—C metanāls, CH3—C etanāls
\  ' • \

H H

pa
Aldehīdu nosaukumus atvasina arī no to skābju nosaukumiem,, 

r tuīrām tie pā rvēršas o'kšīdē iotiēsV Piemef āhTr'"'

O
' . S  ; ;  ,
H—G formaldehīds jeb skudrskābes aldehīds

1 °< , • ’ :
CH3—C acetaldehīds jeb etiķskābes aldehīds

' ' . ■ ,

Aldehīdu izomērija atkarīgā no radikāļa uzbūves. Aldehīdus; 
ar sazarotu radikāli nosauc tāpat kā izoogļūdeņražus. Oglekļa* 
atomus numurē, sākot ar aldehīdgrupas oglekli:

CH3—CH2—CH—CH2—C

O

CH3
3-metilpentanāls

\
H

Fizikālās īpašības..Vienkāršākais aldehīds — formaldehīds ir  
ūdenī labi šķīstoša gā7P ar "āsn ~sm~aku. Nākamie homologu rin
das locekļi ir šķidrumi, bet augstākie — cietas vielas. Aldehīdi ar 
sazarotām oglekļa atomu virknēm vārās zemākās un kūst augstā
kās temperatūrās nekā aldehīdi ar taisnām oglekļa atomu virknēm.

Pirmie homologu rindas locekļi ar ūdeni sajaucas visās attiecī-
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\ Aldehīdu homologu rinda
V 7. tabu la

v j ;
Aldehīda formula Nosaukums

Viršanas j KuSanas 
temp. I temp. 
(°C) .[ CC)

. /
Ri.'nv;

H -C
\ H

CH3- C
#■
\, ' yi\h , > :: ' H

t o
ÇH3—CH3—( y

\
H

CH3- C H 2- C H 2- C
\

H

C H a -C H -C ^

<!;h 3 \
V .X X v  J>

. CH3— (CH2)3—C ;

H
; 0

CH3—CH—CH2- C ^
+ i'XX;: X  ■

■ ' % vi,:.,.,.'CH3, ■ , H ,

C H a-C C H īh -C ^

h

Metanāls. jeb formaldehlds

Etanāls jeb etiķskābes alde
hīds .

- 21,0

+ 21,0

Propanals jeb propionskābes 
aldehīds

Butanals jeb sviestskābes al
dehīds ;

2-metilpropanāls jeb izo- 
sviestskābes aldehīds

Pentanāls jeb baldriānskābes 
■ aldehīds y, . ■ ■

3-metilbutanāls jeb izobah 
driānskābes aldehīds

Heksanāls jeb kapronskābes 
aldehīds

48,8

74h

-92,0

-123,5

-81 ,0

64,0

103,4

92,0

-99,0

-65 ,9

-91,5

23,9

bās, tālākie nedaudz šķist ūdeni, bet augstākie ir ūdenī nešķīstošas 
cietas vielas.

Pirmajiem homologu rindas locekļiem ir asa smacējoša smaka. 
Dažiem homologu rindas vidējiem locekļiem mazās koncen- 
trācijās ir patīkama smarža, piemēram, pelargonskābes aldehīds 

O
CH3—(CHa)7— ' ir ar rožu smaržu, kaprīnskābes aldehīds 

H
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o
CH3- ( C H 2)8- ar rožu vai apelsīnu ziedu smaržu, ļau

ti

nnskābes aldehīds CH3—(CH2) io— ar vijolīšu smaržu. , '
-  . ' - -i \  , v- ' ' ■

' H ,
Aldehīdi varās ievērojami zemākās temperatūrās nekā spirti' 

ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā. Tā, piemēram, pro- 
pionskābes aldehīds vārās 48,8°C temperatūrā, bet propilspirts 
97,2°C temperatūrā. Tas norāda, ka aldehīdi nav stipri asociēti 
šķidrumi. ' ;,

Apskatot aldehīdu molekulu uzbūvi, redzams,' ka to molekulās, 
nav ūdeņraža atomu, uz kuriem būtu ievērojams pozitīvs lādiņš,, 
tāpēc ūdeņraža saite starp aldehīdu molekulām nevar veidoties. 
Tāpat kā spirtu hidroksilgrupas skābeklim, arī aldehīdgrupas skā
beklim ir divi nedalīti elektronu pāri, tāpēc tas var veidot starp- 
molekulāru saiti ar ūdens molekulām un var pastāvēt aldehīdu; 
hidrāti: /  ' , ’ v ', ,

R—C = 0 .. . H - 0

H H
Ķīmiskās īpašības. Skābeklim ir lielāka elektronegativitāte 

(3,5) nekā ogleklim (2,5), tāpēc saite starp oglekli un skābekli: 
polarizējas, t. i., kustīgo n saites elektronu blīvums nobīdās uz 
skābekļa atoma pusi. Līdz ar to karbonilgrupas skābekļa atoms 
iegūst nepilnu negatīvu lādiņu, bet oglekļa atoms — nepilnu pozi
tīvu'lādiņu: , . .

(*>

Lai kompensētu šo pozitīvo lādiņu, oglekļa atoms tiecas sev 
pievienot nukleofilus reaģentus, t. i., tādus reaģentus, kuriem ir 
negatīvs lādiņš vai nedalīts elektronu pāris. So reaģentu nukleo- 
filā grupa ar savu elektronu pāri pievienojas pozitīvi lādētajam 
karbonilgrupas oglekļa atomam, bet pārējā daļa elektrofili saistās 
ar skābekļa atomu:

H
|a+ ja - | 

R—C =  O +  HA-
t____— i

H

R - C —OH

A



: Saite starp oglekli un skābekli reaģentu ietekmē var arī pār
trūkt un karbonilgrupas skābeklis aizvietoties ar citiem atomiem 
vai grupām, tāpēc karbonilgrupai raksturīgas divējādas reakci
jas — pievienošanas un skābekļa aizvietošanas reakcijas.

Karbonilgrupas polarizācija izraisa elektronu blīvuma nobīdi 
arī pārējās saitēs [sk. elektronu nobīdi radikālī formulā (*)]. Šīs 
nobīdes dēļ aldehīdgrupas ūdeņradis un, radikāļa a  ūdeņraži kļūst 
reaģētspējīgāki un piedalās tiem raksturīgās reakcijās.

Ar to arī izskaidrojama aldehīdu lielā ķīmiskā aktivitāte. Tie 
var piedalīties dažādās ķīmiskās reakcijās. Pārskatāmības dēļ tās 
var iedalīt šādi: a) aldehīdgrupas ūdeņraža reakcijas, b) reakcijas, 
kurās notiek pievienošanās karbonilgrupai, c) karbonilgrupas skā
bekļa aizvietošanas reakcijas un d) radikāļa a  ūdeņraža aizvieto
šanas reakcijas.

A i d e h ī d g r u-p-a-s—ū d e n r a  ž -a—r p. a k e i i a s 
(7) Oksidēšanās. Aldehīdi ļoti viegli oksidējas.~Tos oksidē pat 

.gaisa skābeklis un tādi vāji oksidētāji kā smago metālu oksīdi 
■un hidroksīdi: '

' siĪdot aldehīdu konā ar amonjakāln sudraba oksīdu, alde-
ļiīos^oksidējam par attiecīgo skābi, bet sudraba oksīds reducējas 
par brīvu "sudrabu, kas nosēža&_uz-mēģewes-sienām. veTffijgt^rsud-
■ra'Bl,.spjoguli»^.Šo reakčij.u-sau6'-f - - — ----- -■*------ c~"'“
Tzmaņļo__aldehīdu pierādīšanai;--

tu un

O O

R—C -f  Ag20  -*■ R—C + 2 A g
\  \

H OH
sildot tikko iegūtas vara hidroksīda nogulsnes konā..ar alde- • 

~hīduT tas~kļūst dzeltenas un beigās izkrīt ja rkanas Cu20  nogul- 
-.snes: f  -f t, o </ c  ■" —.

--------  O O f r
I S  S  .1

.R—C +2Cu (OH)2 -> R—C +C u20 + 2 H 20  /

H_____ OH
II

R e a k c i j a s ,  k u r ā s  n o t i e k  p i e v i e n o š a n ā s  k a r b o 
n i l g r u p a i .  ’ / :i
2. Ciānūdeņražskābes pievienošana. Aldehīdi pievieno ciānūdeņ- 

ražskābi (zilskābi), veidojot a-oksinitrilus jeb ciānhidrīnus:
CN

6+1 5- 6* iS-
C H , - C  =  0  +  HCN CH3 - C  — OH

H H
a-oksipropionskābes nitrīts

1156
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So aldehīdu īpašību izmanto, lai novērstu saindēšanos ar ciān- 
ūdeņražskābi. Ja, piemēram, jāstrādā ar ciānūdeņražskābi, profi
laktiski lieto glikozi, kura satur aldehīdgrupu. Oksinitrilu iz
manto arī citu vielu sintēzēm.

Ciānūdeņražskābcs pievienošanas reakcija notiek pēc jonu mehā
nisma. Ciānūdeņražskābes molekula heterolītiski sašķeļas tā, ka elek
tronu pāris paliek pie CN jona:

H ļ :C : :N -* H + +  : CN"
, Negatīvais CN jons ar savu elektronu pāri nukleofili pievienojas 

pozitīvajam karbonilgrupas ogleklim:

CN
5+ _ 5 -  . 1 .

CH.I3— C = 0 + :CN”-—^CH g- C

H H
Līdz ar to karbonilgrupas a elektronu pāris pilnīgi pāriet pie skā

bekļa, kurš ar šo elektronu pāri pievieno sev pozitīvo ūdeņraža jonu 
(protonu):

CN

CH3—Č—0 : -+ H + -

CN

• CH3—C—OH

H H
Līdzīgi pievienojas arī nātrija hidrogēnsullīts NaH S03.

3. Nātrija hidrogēnsulfīta pievienošana. Pievienojot nātrija hid- 
rogēnsulfītu, veidojas hidrogēnsulfīta savienojumi, kas izkrīt baltu 
nogulšņu veidā:

a-
0 +—,

a+Z' I
R—C + H S 0 3Na

tXH I

OH

R—t —S 03Na

A
So reakciju izmanto kā aldehīdu pierādīšanai, tā arī to atda

līšanai no piemaisījumiem, jo, sildot hidrogēnsulfīta savienojumu 
kopā ar sodu, izdalās brīvs aldehīds:

OH
I

2R—C—S 0 3Na +  Na2C03 -
I

H

o

2R—C +  2N a2S 03+CO2+ H 20
\

H
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4. Metālorganisko savienojumu pievienošana notiek līdzīgi. Ogļ
ūdeņraža radikālis pievienojas karbonilgrupas oglekļa, atomam, bet 
pārējā molekulas daļa — skābekļa atomam:

■ • CH,
ļ I I

R ~C ==0+CH 3MgI -*» R—C—OMgl

t l t l i i f l .  :
Iegūtie savienojumi viegli hidrolizējas, veidojot attiecīgos spirtus:

CH3 CH3

R _i_O M ģI +H2O -+• R— i OH+MgOHI

So reakciju izmanto, lai no aldehīdiem vai pirmējiem spirtiem iegūtu 
. otrējos spirtus. . ‘ : j ļ' vV\;,: ■ ķ j v p '^ V V, ,:V

5. Ūdeņraža pievienošana. Katalizatoru (Ni, Co, Pt, Pd) klāt
būtnē aldehīdi pievieno ūdeņradi, reducējoties par pirmējiem 
spirtiem: • tv •

k&t
R—C =  O +  H2 — +■ R—CH2OH ■■

I V . .
H

6. Pusacetālu veidošanās. Pievienojot spirtus, veidojas pusace-
tāli: ■.".ī '-'-viv-'--;'kv-v-'yv: :■■,’■-

OH .

R—C = 0  + CH30H  ** R—Č—OCH3

H H

7. Poiimerizācija. Aldehīdu karbonilgrupa var pievienot ne 
tikai citu vielu molekulas, bet arī pašu aldehīdu molekulas, t. i., 
aldehīdi var polimerizēties. Polimerizācijas procesā pārtrūkst al- 
dehīdgrupas n saite un atsevišķu aldehīdu molekulu karbonilgru
pas savienojas savā starpā, veidojot polimērus ar dažāda garuma 
virknēm:

H H H H H H1I I 1
C = 0 + C = 0 + C = Q + ,

1 I '
— c - o —c —0 - 1 1

- i —1
'\ 1 |
CH3 CH3 CH3

1 1
CH3 CH3

ļ
CH3
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Šādi polimerizējas tikai pirmie divi homologu rindas locekļi — 
formaldehīds un acetaldehīds. Pārējie aldehīdi (arī acetaldehīds) 
polimerizējas trimolekulāri, veidojot slēgtus ciklus:

R

3R—CH

o
CH ^

/  \  
o  o

R -H C  C H -R
H ■ : . \  №  . m  -

m m  ■
Polimerizācijas reakcijas ir apgriezeniskas. Polimērus sildot 

kopā ar nelielu skābju piedevu, tie depolimerizējas par aldehīdiem.
8. Kondensācija. Aldehīdu ķīmiskajās reakcijās var, piedalīties 

ne tikai karbonilgrupa, bet arī radikāļa, a  oglekļa un ūdeņraža 
atom i,. ■"■'v -v' ; ":v

Vāji sārmainā vidē vienas aldehīda molekulas radikāļa a og- 
leklis nukleofili pievienojas otras aldehīda molekulas karbonilgrū- 
pas ogleklim, bet kustīgais a  ūdeņradis elektrofili saistās ar kar- 
bonilgrupas skābekli. Rodas oksialdehīdi jeb aldoli, tāpēc šo pro
cesu sauc arī par aldolo kondensāciju:

: o h - ' O ' OH O
. it i ;; /  % 0 m

t CH3—C + HCH2—C —*■ CH3— C—CH2 c
K__ 1 ■ I t  V

p-oksisviestskabes 
aldehīds jeb aldols

H

Āldola molekulā hidroksilgrupa atrodas blakus aktīvajam a  
ūdeņradim, tāpēc atšķeļas ūdens un rodas nepiesātinātais aldehīds:

1 OH H i 0
' ! ļ  /

CHs—c —c —c

A A \
CHa-GH = CH—C + H 2O

, • \  ,
,' H

1 krotonaldehīds

Aldehīdi viegli kondensējas arī ar citām vielām, kuras satur 
aktīvu ūdeņraža atomu, piemēram, ar fenoliem, aromātiskajiem 
amīniem un citām vielām, veidojot lielmolekulāros savienojumus.

Polikondensācija ir tāds lielmolekulāro savienojumu rašanās 
process, kurā, savienojoties monomēra molekulām, kā blakuspro
dukts izdalās kāda mazmolekulāra viela.

Polikondensācija ir arī daudzu svarīgu dabas produktu — di- 
saharīdu, polisaharīdu un olbaltumvielu — veidošanās process.

9. Fuksinsērpaskābes pievienošana. Viena no raksturīgākajām



aldehīdu krāsu reakcijām ir ar fuksīnsērpaskābi, ar ko tie veido 
sarkanvioletu krāsojumu. Paskābinot krāsojums izzūd. Izņēmums 
ir formaldehīds, kurš ar fuksīnsērpaskābi veido krāsojumu, kas 
skābā vidē neizzūd.

K a r b o n i 1 g.r u p a s s k ā b*e k ļ a a i z v i e t o š a n a s  r e a k 
c i j a s
10. Skābekļa aizvietošana ar halogēniem. Iedarbojoties ar PČ15., 

karbonilgrupas skābekli var aizvietot ar halogēniem:
O C1

. /  /
R—C +PC15- > R - C —CHPOCla

\  \  ' '

H ■ ' H . \ J _ ^

11. Aldoksimu. veidošanās. Aizvietojot karbonilgrupas skābekli ar 
hidroksilamīna (NH2OH) atlikumu, rodas aldehīdu oksimīdi jeb aldok- 
sīmi, kas labi kristalizējas, tāpēc ari šo reakciju izmanto aldehīdu 
pierādīšanai un atdalīšanai:

О
CH3- C ^  + h 2n o h - 

>4“H
• CH3—C=NO H-f H20  

■ acetaldoksīms

12. Hidrazonu veidošanās. Aldehīdi reaģē ari ar hidrazīnu 
NHļr—NH2 un fenilhidrazīnu H2N—N H -C 6HS.

Reaģējot ar hidrazīnu, veidojas hidrazoni:

■ R—C =N —NH2+H 20

i  ,
hidrazons

0
R—C + H 2N—NH2-

\
H

hldrazīns

Ja hidrazonus silda kopā ar KOH platīna klātbūtnē, veidojas ogļ- 
. ūdeņraži undzdalās brīvs slāpeklis (Kižnera—Volfa reakcija):

C H s-C = N—NH2 CH3- C H 3-f-N2
1

H

Aldehīdiem reaģējot ar fenilhidrazīnu, veidojas fenilhidrazoni:

О
/ /

R -C  + H 2N—NH—C6Hs -

, fenilhldrazlns

R—C = N—NHC6H3+ H 20
!

H
fenilhidrazons

Fenilhidrazoni un hidrazoni labi kristalizējas, tāpēc ari šīs reak
cijas pieder pie aldehīdu pierādīšanas un atdalīšanas reakcijām.

IGO
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R a d i k ā ļ a  ū d e ņ r a ž a  a i z v i e t o š a n a s  r e a k c i j a s
13. Radikāļa ūdeņradi, it sevišķi a stāvoklī, var aizvietot ar 

halogēniem vai citiem atomiem vai grupām.
Tāpat kā piesātinātajos ogļūdeņražos, ūdeņraža aizvietošana 

notiek pakāpeniski — pēc radikāļu mehānisma:
О О

v У  ' S  - '
СНз—С +  C12-^C H 2CI—С +НС1

 ̂ . \  ■' ■' \  . . . Г v
н  н

Pēc tam aizvietojas otrs ūdeņraža atoms, tad trešais.
Iegūšana. Daži aldehīdi dabā sastopami ēteriskajās eļļās. Arī 

daudzi cukuri pieder pie polioksialdehīdiem.
Aldehīdus iegūst sintētiski pēc. dažādām metodēm.
1. Oksidējot vai katalītiski dehidrogenējot pirmējos spirtus. 

Laboratorijas apstākļos aldehīdus var iegūt, iemetot attiecīgajā 
spirtā līdz baltkvēlei nokarsētu vara stiep līti:

2Cu+ 0 2->- 2CuO /,
H О :

, , 1 I ' S  . • ' ... , .
R—C—OH +  CuO-v R—C +Cu +  H20

I . \  ’
H H

Rūpniecībā spirta tvaikus laiž pāri sakarsētam katalizatoram
(Cu, Fe, Ni vai Zn). Spirta molekulai atšķeļas ūdeņradis un vei
dojas aldehīds:

О
• Cu
R -C H 2O H ----— >R—C + H 2

300 -400 °c
. H

2. Hidrolizējot ogļūdeņražu dihalogēnatvasinājumus, kuru mo
lekulā abi halogēna atomi atrodas pie viena un tā paša pirmējā 
oglekļa atoma:

C1
/

CH3— C— Cl-
*4*2 HaO

-2HC1

н

о н
/

СНз— с —о н
\

Н J

о

СНз— с  + н 2о
X

н
3. Hidratējot acetilenu katalizatora klātbūtnē (sk. 91. lpp.);

О
S

СН =СН  + Н20 ->СН 3- С
X

H
Pārējie acetilēna homologi veido ketonus.
XI — Organiskā ķīmija 161
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4. Alkenietn pievienojot oglekļa‘oksīdu un ūdeņradi kataliza

toru (Co,Ni) klātbūtnē pie apmēram 200 aim spiediena un 100— 
150 °C temperatūrā: ' ,, *d

i "■ . ' • ' O " ' ■*
2 , $  : ' M  ^  :
CH2= CH2 +  CO +  H2 -> c h 3—c h 2—c  • <

HV,-. . v .;v  V, ■ ... • ■■ ■ r ; -1 . ' ' • . i; ■' . .

Sī sintēze pazīstama ar nosaukumu oksosintēze. Oksosintēzē , 
iegūst aldehīdus, kas molekulā satur par vienu oglekļa atomu 
vairāk nekā nepiesātinātais ogļūdeņradis, no kura to iegūst. No / 
etilēna hemologiem iegūst normālas un sazarotas uzbūves alde- V 
hīdu maisījumu. ■ } f ļ ļ

Izmantošana. Tā kā aldehīdi ir ļoti aktīvi savienojumi, tos?!;: 
plaši izmanto par izejvielu: citu savienojumu sintēzēm.

Svarīgākie pārstāvji. Formaldehids jeb metanāls H—C ̂  j

ir bezkrāsaina indīga gāze ar asu smaku. Kairinoši iedarbojas uz , 
ācu ūn e.lppģānac'nrjT5nii ^ t ¥ d u~ r^ī'~skTšrLKienī: 40^TormaI5e— ■ 
bīda šķīdi im.iL.iiflen.ī.. <;anr..par fnrmgļīnu.

Formaldehidam ņiemīļvisas aldehīdgrupai raksturīgās ķīmiskas 
īpašības. Tā kā formaldehīda molekulā nav rādiKāļāf'kās,'afģrūžoF^' 
no sevis elektronus, daļēji kompensē karbonilgrupas oglekļa po-j« 
zitīvo lādiņu, karbonilgrupa formaldehīda molekulā vairāk pola
rizēta un tāpēc aktīvāka par pārējo aldehīdu karbonilgrupu. Līdz 
ar to formaldehīdam piemīt ari dažas specifiskas īpašības.

1. Stāvot formaldehīda šķīdumā pamazām, notiek oksidēšanās- 
reducēšanās procesi — t. s. dismutācija jeb disproporcionēšanās. ;l 
Ūdens klātbūtnē viena formaldehīda molekula oksidējas par. skudr- v| 
skābi, bet otra reducējas par metilspirtu:

-  O O (>t
#  +H,0 #  ■ FV

2H—c  — » h —c  + c h 3o h  ■ "
. ■ ■ \  ■. \  : . ■

H OH
Dismūtācijas dēļ formalīns parasti satur arī metilspirtu un 

skudrskābi. ■ķ'V:^,.. ;
■ 2. Formalīns, it sevišķi zemā temperatūrā, stāvot polimerizējas 

un veido paraformaldehīdu (paraformu), kas izkrīt baltu nogulšņu 
veidā:' '

h 2c o + h 2c o + h 2c o +  .. .->  ■ . ;,'j
-► — CH2— O—CH2—O—CH2—o-

Parasti paraformaldehīda molekulā ir 3—8 formaldehīda mole
kulas, bet zemā temperatūrā to skaits var sasniegt pat 100.

Formaldehīda polimerizācija ir apgriežēnišks process. Sildot,
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it sevišķi skābju klātbūtne, paraformaldehīds depolimerizējas par 
formaldehidu:

(CH20)„-—>nC H20
3. Reaģējot ar amonjaku, formaldehids veido heksametilēntetr- 

aminu, kas pazīstams ar nosaukumu urotropins:
6H2C = 0+ 4N H 3 - v (CH2)6N4+6H 20  

Urolropīna struktūrformula ir šāda:
N

"/)

CH2 ^ C H 2 

CH2'  CH2^ ļ

* ,

Urotropīnu pirmais sintezēja A. Butļerovs. To lieto medicīnā 
nieru, urīnvadu, podagras un infekcijas slimību ārstēšanai.- Tas 
ietilpst ari antiseptisku līdzekļu, piemēram, kalceka sastāvā. Uro- 
tropīnū lieto gāzmaskās* rūpniecībā kā kaučuka vulkanizācijas pa
ātrinātāju, plastmasu ražošanā un citur.

4. Sārmainā vidē, piemēram, Ca(OH)2 klātbūtnē, formaldehids
aldolizējas, veidojot oksialdehīdus — heksozes un pat vēl sarežģī
tākus cukurus: . '■ ,

; , . 0
fe& V 'V  ^  • + H 2CO ■!.' v  -.-vV  !, V- :

H2CO + H2CO -*  CH2O H -C  ------V

•' , ■' ■ 0  ' ■

CH2OH—CHOH—C ■ utt. v ^
p  ■;i  -  ■■ ' \

, H v

5o reakciju atklāja A. Butļerovs 1861. gadā. Polimerizējot 
formaldehidu, viņš ieguva pirmo sintētisko cukurvielu.

5. Formaldehids ļoti viegli kondensējas ar dažādām vielām, 
veidojot sintētiskos sveķus, tāpēc tas ir viena no svarīgākajām iz
ejvielām plastmasu rūpniecībā.

Tā, piemēram, kondensējot formaldehidu ar fenolu, iegūst
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fenolformaldehīdsveķus, kas pazīstami ar nosaukumu bakelīts 
(L. H. Bakelands, 1907. g.) jeb fenoplasts (sk. Fenoli).

Kondensējot formaldehīdu ar urīnvielu (karbamldu), iegūst 
caurspīdīgus neapgriezeniski cietējošus (termoreaktīvus) karb- 
a.mīdsveķus, no kuriem ražotās plastmasas sauc par aminoplas- 
tiem. Tie ir ar labām dielektriskām īpašībām, kā ari izturīgi pret 
daudziem organiskajiem šķīdinātājiem. Lieto elektrotehnisko 
iekārtu, mikroporaino plastmasu, skaidu plātņu un ari plaša patē
riņa izstrādājumu ražošanai.

Kondensējot formaldehīdu ar kazeīnu, iegūst ragveida pro
duktu — galalītu.

Formaldehīdu tā lielās ķīmiskās aktivitātes dēļ plaši izmanto 
arī par izejvielu dažādu citu vielu sintēzēm. Tā, piemēram, kon
densējot formaldehīdu ar acetilēnu ūn iegūto produktu hidrogenē- 
jot un oksidējot, iegūst glicerīnu:

O
^  +H,

H C = C H + H —C -*HC =  C—CH20 H ------ >
\  (Pd)

H
• ' I • ' H202

-> CH2=CH—CH2O H---- ► CH2OH—CHOH—CH2OH
alilspirts . glicerīns

Formaldehīdu izmanto arī dezinfekcijai. Tam piemīt spēja sa- 
recināt olbaltumvielas, tāpēc tas nonāvē sīkbūtnes. Gāzveida form
aldehīdu lieto telpu dezinficēšanai. Formalīnu lieto medicīnā in
strumentu, trauku un citu priekšmetu dezinficēšanai.

Tā kā formalīns sarecina olbaltumvielas un padara tās ne
pūstošas, to izmanto bioloģisko un anatomisko preparātu uzgla: 
bāšanai un ādu miecēšanai.

Vājus formalīna šķīdumus (apm. 0,1%) lieto lauksaimniecībā 
sēklu kodināšanai.

I e g ū š a n a .  Rūpniecībā formaldehīdu iegūst pēc šādiem pa
ņēmieniem.

1. •Ķatalltiski oksidējot metanolu ar gaisa skābekli:
O

✓
2CH3OH +  O2 2H—C +2H 20

H
2. No metāna, to oksidējot ar gaisa skābekli katalizatora (slā

pekļa oksīdu) klātbūtnē apmēram 500°C temperatūrā:
O X

CH4 +  0 2^ H - -C + H 20

H
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Lai iegūtais fornraldehīds neoksidētos tālāk, metāna un gaisa 
maisījumu caur reakcijas zonu izvada ar lielu ātrumu.

/7 0
Acetaldehīds (etiķskābes aldehīds) jeb etanāls CLI3— ir

X H
bezkrāsains, ļoti viegli gaistošs šķidrums ar stipru smacējošu 
smaku. Lielā atšķaidījumā acetaldehīda smarža atgādina zaļu lapu 
smaržu. Labi šķīst ūdenī un daudzos organiskajos šķīdinātājos.

Tam piemīt visas aldehīdu ķīmiskās īpašības. Tāpat kā form
aldehīds, tas kondensējas ar fenoliem, amīniem un citām vielām, 
veidojot sintētiskos sveķus.

Neliela sērskābes daudzuma klātbūtnē, parastajā temperatūrā 
acetaldehīds polimerizējas par paraldehīdu, kuram ir cikliska uz
būve: •

CH3
I

CH
/  \  

o  o3CH3—c

-H<! CH—CH3

. o  : ■
Zemākā temperatūrā veidojas metaldehīds (C2H40 )4,

Paraldehīds ir šķidrums, metaldehīds cieta viela. Sildot tie 
abi depolimerizējas par acetaldehīdu. Paraldehīdu lieto medicīnā 
par miega zālēm. Metaldehīdu lieto par degvielu (t. s. sausais 
spirts) un arī par pesticīdu.

Visi acetaldehīda radikāļa ūdeņraži atrodas a  stāvoklī, tāpēc 
tos var aizvietot ar halogēniem. Pakāpeniski aizvietojot radikāļa 
ūdeņražus ar halogēniem, iegūst trihloracetaldehīdu jeb hlorālu:

O
✓

o

CH3—C + 3C12->CC13—C +3HC1

H H
Hlora atomi stipri atvelk elektronu blīvumu no karbonilgrupas 

oglekļa, tāpēc hlorāls viegli pievieno ūdeni, veidojot hlorālhidrātu:

O
S

CCI3—C + H 20
\

H

OH
/

CC13—C—OH
\

H

Ar sārmiem hlorālhidrāts viegli sadalās, veidojot hloroformu 
un skudrskābes sāli:
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Hlorālhidrātu izmanto hloroforma iegūšanai un ari medicīnā 
par miega zālēm.

Acetaldehīdu izmanto ari par izejvielu etiķskābes un etilspirta 
ražošanai.

I e g ū š a n a .  1. Rūpniecībā acetaldehīdu parasti iegūst pēc 
Ķučerova metodes — no acetilēna, tam pievienojot ūdeni

2. Izstrādāta metode ari acetaldehīda iegūšanai no etilēna, to 
oksidējot ar gaisa skābekli pallādija-vara katalizato/u klātbūtnē:

Vienkāršākais nepiesātinātais aldehīds ir akroleīns jeb prope-

nāis c h 2= c h —c f  •
Akroleīns ir bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru 

52,5 °C. Tam ir ļoti asa, gļotādas kairinoša smaka, kas atgadina 
sadegušu tauku smaku.

Akroleīna molekula satur aldehīdgrupu ūn divkāršo saiti, tāpēc 
tam piemīt kā aldehīdu, tā arī nepiesātināto ogļūdeņražu ķīmiskās 
īpašības. Akroleīna molekulā kā karbonilgrupa, tā ari radikāļa div
kāršā saite var pievienot dažādus atomus vai grupas.

Aldehīdgrupa un divkāršā saite savstarpēji ietekmē viena otru, 
tāpēc akroleīna ķīmiskajās reakcijās novērojamas dažas īpatnības.

1. Halogēnūdeņraži pievienojas nevis pēc Markovņikova liku
mības, bet otrādi. Halogēns pievienojas virknes galā, bet ūdeņra
dis pie oglekļa, kas saistīts ar aldehīdgrupu:

Tas izskaidrojams ar to, ka akroleīna molekulā ir konjugēta 
divkāršo saišu sistēma, kurā elektronu blīvums nobīdīts uz elektro-

Nepiesātinātie aldehīdi

O O

H
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negatīvā skābekļa pusi. Līdz ar to malējais oglekļa atoms iegūst 
pozitīvu lādiņu un pievieno halogēnu, bet ūdeņradis pievienojas 
skābekļa atomam:

r -i
♦

c h 2 0  +  HCl — -  CH2CI -  CH =

OH

H

m

m

o
CH2CI -  CH, —  c

' : : V
:K’ i S  . H

V

2. Nātrija hidrogēnsuljits pievienojas ne tikai karbonilgrupai, 
bet ari radikāļa divkāršajai saitei:

O ' ■' I OH
^  ■■ ' I

CH2 =  G H -C  -f 2NaHS03 CH2- C H 2—C—S 03Na
• \  I I V

S 0 3Na H №
3. Oksidējot ar parastajiem oksidētājiem, oksidējas ne tikai 

aldehidgrupa, bet ari radikāļa.divkāršā saite. Sudraba oksīds ok
sidē tikai aldehīdgrupu, tāpēc .ar Ag20  no akroleīna var iegūt 
akrilskābi:

O O
, ' y s  ; /  -■■■• ■■■

CH2 =  CH—C +Ag20  -> CH2 =  CH—C +2Ag
\  \

H OH 7

4. Halogēni pievienojas tikai radikāļa divkāršajai saitei:

f  ■
/ :  . S  ■

CH2=C H —C +B r2 -> CH2Br—CHBr—C

H H

Akroleīnu i e g ū s t  pēc vairākām metodēm. 1. Ķatalitiski ok
sidējot propilēnu

O

CH2=CH —CH3 +°--^ C H 2 = CH—< f  + H 20
250 -  300 "C

H
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. 2. Kondensējot jormaldehīdu ar acetaldehldu katalizatora 
Li3P 04 klātbūtnē:

0 0  o
^ s

H -C  +CH3- C  -> CH2OH—CH2—c  —
\  \  \

H H H
O '

s
-^C H 2 = CH—C + H 20

\  .
H

3. Dehidratejot glicerīnu ar koncentrētu H2S 0 4 vai KHS04: 
, O

✓
CH2OH—CHOH—CH2OH -*■ CH2 =  CH—C +2H20

\
H

Akroleīns ļoti viegli polimerizējas un arī kondensējas ar citām 
vielām. Kondensējot akroleīnu ar pentaeritrītu, iegūst caurspīdīgu 
plastmasu, kas pēc izskata atgādina stiklu. Akroleīnu plaši lieto 
plastmasu rūpniecībā, kā arī par izejvielu daudzu svarīgu vielu 
sintēzēm. Tas ir starpprodukts arī glicerīna sintētiskajā ražošanā.

y.O
Krotonaldehīds CH3—C H = C H —C:f ir šķidrums, kas vārās

105 °C temperatūrā. Tam ir mazāk asa smaka nekā akroleīnam. To 
iegūst, kondensējot acetaldehīdu.

Krotonaldehīdu oksidējot ar Ag20 , rodas krotonskabe.
To izmanto sviestskā.bes, sviestskābes aldehīda un maleinskā- 

bes anhidrīda sintēzēm.
Svarīgākais aldehīds ar divām divkāršajām saitēm ir citrāls:

O
. /

CH3—C =  CH—CH2—CH2—C = CH -  c
1 I \
CH3 CH3 > H

Tas ir dzeltens eļļains šķidrums, kam piemīt stipra citronu 
smarža. Sastopams daudzu ēterisko eļļu sastāvā, piemēram, citron- 
eļļā, eikaliptu eļļā u. c.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādā hibridizācijas stāvoklī ir aldehīdgrupas ogleklis un kādas 
saites tas veido?
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2. Kāpēc aldehīdiem ir zemāka viršanas temperatūra nekā spirtiem 
ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā?

3. Ar kādas vielas molekulām aldehīdi var veidot starpmolekulāru 
saiti? Kāpēc?

4. Kāpēc aldehīdiem ir tieksme pievienot nuklcofilus reaģentus?
5. Kādās grupās var iedalīt aldehīdu ķīmiskās reakcijas?
6. Kāpēc aldehīdiem raksturīgas pievienošanas reakcijas?
7. Ar ko atšķiras polimerizācijas reakcijas no kondensācijas reak

cijām?
8. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

0 ' O
a) C -*■ CaC2 CH =  CH -► CH3— - * CH2C1—o f

\  V
H H

o
b) CH2=CH2 -*• CH3-C H 2OH CH3- C

\
■ CH3- C

o

H
\ OH

o
c) c h 4 - r  H - c

\
(CH20 ) n!

H
9. Kādas ķīmiskās reakcijas raksturīgas nepiesātinātajiem alde

hīdiem?
10. Kā nepiesātinātajiem aldehīdiem pievienojas halogēnūdeņraži? 

Kāpēc?
11. Smaržvielai citrālam ir šāda struktūrformula: 1

O
CH3—C = € H —CH2—CH2— C=CH—c" ^  - ■ ,

I I \
CH3 CH3 H

Nosauciet to pēc starptautiskās nomenklatūras, uzrakstiet citrāla 
ģeometrisko izomēru projekcijformulas un paskaidrojiet, kādas ķīmis
kās reakcijas tam raksturīgas!

12. Formaldehīdam reaģējot ar amonjaku, ieguva 420 g urotropīna. 
Cik litru amonjaka izlietots, ja izreaģēja tikai 80% no reakcijā ņemtā 
amonjaka? (336 /)

KETONI

R—CO—R'

Ketoni ir np|nclenražu atvasinājumi, kuru molekulās karbonil- 
2ljia_&aistita-ar-.diviem radikāļiem.

Ķetonus, kuru molekulā abi radikāļi vienādi, piemēram,
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CH3—Č—CH3, sauc par simetriskajiem jeb vienkāršauem_Jk£tftir 
• niem. Ketonus. kuru molekulā radikāli dažādi,, piemēram,

; CH3—C—C2H5, sauc par asimetriskajiem jeb jauktajiem ketoniem. 
Nomenklatūra un izomerija. Ketonu nosaukumus._aty.as.ina peC 

: to molekulās ietilpstošajiem ra.dikaJierri,-.pie,\ienoiot vardil «ketons».
piemeiani, .

š f t &i  ■ ■ 0S v  o .  j ,m  \':&4
CH3—Č—CH3 dimēti lketons Vy

\Cvl’‘‘ Tv

CH3—č —C2H3 metiletilketons v-'
Pēc starptautiskās nomenklatūras ketonu nosaukumus atvasina 

n o -ons. piemēram;-"^

o  |  ■

CH3—-C—CH3 propanons '
Ketonu izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu virknes saza- 

rotlbas, tā arī no karbonilgrupas atrašanās vietas molekula.
Lai norādītu karbonilgrupas atrašanās vietu molekula, oglekļa 

atomus numurē, sākot no tā virknes gala, kuram tuvāk karbonil- 
grupa. Tā, piemēram, pentanonam var būt trīs izomēri:

O

CH3—C—CH2—CH2—CH3 pentanons-2 jeb , 
■; metilpropilketons ;■

O
1 2 3 m 4 5

CH3—CH2—C—CH2—CH3 pentanons-3 jeb dietilketons

0
s ' l l >.!,'?> 4t t • '' V"’ -v

CH3—C—CH—CH3 3-metilbutanons-2 jeb
ļ metilizopropilketons’
CH3

Fizikālās īpašības. Vienkāi'šākie-ketoni4r- šķ.ldxumLax_palIkamu
smaržu, augstākie-T=_cie.tAS..vielas.__

“‘Zemākie homologu rindas locekļi sajaucas ar ūdeni visas at
tiecībās. Palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā, ketonu 
šķīdība samazinās. Visi ketoni labi šķīst spirtā, ēterī un citos
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organiskajos šķīdinātājos. Arī paši ketoni labi šķīdina daudzas or
ganiskās vielas. _ '

Ķīmiskās īpašības. Ketoni, tāpat kā aldehīdi, satur karbonil- 
grupu,, tāpēc tiem raksturīgas -. karbonilgrupas reakcijas. Ketonu 
molekulā karbonilgrupa saistīta ar diviem radikāliem, kuri vairāk 
kompensē karbonilgrupas oglekļa pozitīvo- lādiņu nekā radikālis 
un ūdeņradis aldehīdu molekulā, tāpēc ketonu karbonilgrupa ir 
mazāk polāra nekā aldehīdu karbonilgrupa un ketoni ir mazāk 

. aktīvi.

• • . ■

H-

H 6  H
4 ■ ll#+. 4

-C-+C^-C+-H
t . ,  t
H H •

Tā kā ketonu molekulā nav ar karbonilgrupu saistītā ūdeņ
raža atoma, tie neoksidējas. Ketoni Var oksidēties tikai ar ļoti 
spēcīgiem oksidētājiem, piemēram, ar KMnO«, pie tam šajā pro
cesā oglekļa atomu virkne pārtrūkst karbonilgrupas vietā un iz
veidojas divas karbonskābju molekulas ar mazāku oglekļa atomu 
skaitu. So reakciju izmanto karbonilgrupas vietas konstatēšanai.

Ketoniem, tāpat kā aldehīdiem, raksturīgas pievienošanas reak
cijas.

1. Ciānādeņražskābes pievienošana. Ketoni, tāpat kā aldehīdi, 
pievieno ciānūdeņražskābi, veidojot oksinitrilus jeb ciānhidrīnus:

R - - R OH
\  V  [ \  ■/'

C = 0 -f  HCN C—CN
" * / ļ _____ _L /

R R
oksinitrils

2. Nātrija hidrogēnsulfita pievienošana. Pievienojot nātrija hid- 
rogēnsulfītu, rodas hidrogēnsulfita atvasinājuma nogulsnes:

■ . ■ OH
I I '■ I ;

R—C = 0  +  H S03Na R—C—S 03Na
f t _ i

c h 3 — CH3
Sī reakcija raksturīga tikai metilketoniem, kas satur vismaz 

vienu CH3* radikāli.
3. Metālorganisko savienojumu pievienošana notiek tāpat kā alde

hīdu gadījumā. Radikālis pievienojas karbonilgrupas ‘ogleklim, bet pā-' 
rējā daļa — skābeklim:

' CH3

R—C = 0 + C H 3MgI -*■ R—C—OMgl
I I

R' R'
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Iegūtajam savienojumam hidrolizējoties, rodas trešējais spirts:
CH3 ČH8

R—C—OMgl+HOH 4  R -d -O H + M g O H I

R' R'
Reizē ar šo reakciju, magnijorganiskajiem savienojumiem reaģējot 

ar ketoniem, notiek arī ketonu izomerizācija par nepiesātinātajiem 
spirtiem un rodas šo spirtu jauktie magnija alkoholāti:

O OU ; \
II /

CH3—C—CH3-*-CH2==C

CH3

OH
/

OMgl

CH2= C  +CH 3MgI->-CH2=C  +CH4

■̂ CHs ■ ^CHa ,
4. Ūdeņraža pievienošana. Ja ketoni pievieno ūdeņradi, rodas 

otrējie spirti:
H

R—C=  0 + 2H R—C—OH
I I

R R
5. Ketonu karbonilgrupā mazāk polarizēta nekā aldehīdu kar- 

bonilgrupa, tāpēc atšķirībā no aldehīdiem ketoni nepolimerizējas.
6. Kondensācija. Ketoni, tāpat kā aldehīdi, kondensējas, vei

dojot p-ketonspirtus, kuri viegli atšķeļ ūdeni un pārvēršas, par me- 
zitiloksīdu:

O

CH3—C = 0  +  HCH2—C—CH3 -v
I
CH3

OH o  o
I II ■ - H"° II

->• CH3— C—CH2—C—CH3----->■ CH3—C = CH—C—CH3
I I

CH3 CH3
mezitiloksīds

Ketoni kondensējas arī ar citām vielām. Tā, piemēram, kon
densējot ketonus ar, aldehīdiem, iegūst nepiesātinātos ketonus.

Sausa hlorūdeņraža klātbūtnē ketoni kondensējas arī ar fenolu, 
veidojot ūts-fenolu, ko lieto epoksīdu sveķu ražošanai.

Enerģisku katalizatoru (HC1, ZnCl2) klātbūtnē ketoni konden
sējas arī ar amīniem.



7. Ar fukslnsērpaskabi ketoņi neveido krāsainu savienojumu.
K a r b o n i 1 g r u p a s s k ā b e k ļ a  a i z v i e t o š a n a , s  r e a k 
c i j a s
8. Ķetonu skābekli, tāpat kā aldehīdu skābekli, var aizvietot ar 

halogēniem:
C1

R—C = 0  +  PCl5-> R—C—CI +  P.OCI3
I , I
R R

R - C =  O +  H j 'N -O Hļ — — .
R

R -C  = N -O H  +  HzO

Rketoksims
.10.Fenilhidrazonu veidošanās. Tāpat kā aldehīdi, ketoni reaģē arī 

ar fenilhidrazīnu, veidojot fenilhidrazonu:

R—C = 0 + H2N—NH—C6H6 R—C= N—NH -C 6H6 4- H20
I I

R R

R a d i k ā ļ a  ū d e ņ r a ž a  a i z v i e t o š a n a s  r e a k c i j a s
11. Ķetonu. radikāļu ūdeņraža aizvietošana ar halogēniem. Tā

pat kā aldehīdiem, arī ketoniem vieglāk aizvietojas tie ūdeņraža 
atomi, kas pievienoti tieši ar karbonilgrupu saistītajam ogleklim:

CH3—C = 0  +  Br2->CH 3—C = 0  +  HBr
I I

CH3 ■ CH2Br
Reakcija var norisēt arī tālāk:

CH3—C = 0  +  Br2-
I

CH2Br

CH3—C = 0  +  HBr utt.
I

CHBr2
Iegūšana.JKetonņs iegūst pēc vairākām metodēm.._-ņiP—tam, da- 

žag.ņo. tām anaļogas_aldehīdu iegūšanas metodēm.
( 0  Oļjsideļolotrējos, spirtus ar gaisa skābekli katalizatoru fCu.

Ag .ar oksidētājiem (ļ\2Crj07j:
H

Š

9. Ķetoksimu veidošanās. Aizvietojot skābekli ar hidroksilamīna 
atlikumu, rodas ketoksīmi: v

R—C—OH + O -v R—C = O + H20



2. Dehidrogenējot otrējos spirtus, t. i., karsējot tos vara vai 
sudraba klātbūtnē: -„I,,•:...,

h  . £§ ■'■ ■ I  5 ®

R—C -O H  —ļ 300—400 °C |

' R • ' R

> r - c = o + h 2

3. Karsējot karbonskabju kalcija vai bārija sāļus. Ja ņem vie
nas skābes sāli, iegūst simetriskos ketonus:

CH3COO O

CH3COO
/

Ca-—► CHs—C—CH3 + CaC03
propanons Jeb 
dimetilketons

Ņemot divu dažādu skābju sāļu maisījumu, iegūst nesimetris
kos' (jauktos) ketonus;. , : . '/■/;: . 'r

(CH3COO)2Ca +  (CH3- C H 2—CH2—COO)2Ca
etiķskābes sviestskābes
kalcija sāls •. kalcija sāls

o

• 2CH3—C—CH2—CH2—CH3-f 2CaC03
. pentanons-2 jeb 

' ' rņetilpropilketons

. Ja viens no sāļiem ir skudrskābes sāls, — veidojas aldehīdi.
4. Hidratējot acetitēna homologus katalizatora klātbūtnē:

R—C = C H  + H20->-R—C—CHs
5. Hidrolizējot dihalogēnogļūdeņražus, kuriem abi halogēna 

atomi atrodas pie viena no otrējiem oglekļa atomiem:
■ v 'C V * .v - v ', ; -  $  fk o h  o h  i  ■
v - ; — ; v.,'  \ / '  ' ,

CH3—CC12—CH2—CH3 +  2HOH -* CH3— Cr-CH2—CHs-*-1
2,2-dihlorbutāns / i■Ķ:\.,ļ j ; ■■ 'i

CH3—C—CH2—CH3+2H20
butanons-2

Izmantošana. Ketoni ir labi organiskie šķīdinātāji, tāpēc teh
nikā tos plaši lieto krāsu, laku, plastmasu un citu vielu šķīdinā
šanai. Ķīmiskās aktivitātes dēļ ketonus izmanto arī par izejvielu 
ķīmiskajā rūpniecībā dažādu vielu sintēzēm.
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^cetons ļeb-xlimetilketons CH3—Č—CH3 ir vienkāršākais uņ 
plašāk izplatītais ketons. Tas ir bezkrāsains šķidrums ar rakstu
rīgu smaržu, vieglāks par ūdeni. Tā viršanas temperatūra 56,2°C. 
Labi sajaucas ar ūdeni un organiskajiem šķīdinātājiem. Pievie
nojot acetona ūdens šķīdumam NaCl, K2CO3 vai citus sāļus, šķī
dums sadalās acetona un ūdens slāņos. ... :b '

Acetons labi šķīdina arī daudzas organiskās vielas — dažādas 
lakas, nitrocelulozi, acetilcelulozi, acetilēnu u. c., tāpēc to ļoti 
plaši lieto par šķīdinātāju dažādās rūpniecības nozarēs, piemēram, 
sprāgstvielu, mākslīgā zīda, krāsu un laku, farmaceitisko un kos
mētisko izstrādājumu rūpniecībā un citur. ••••.. ■./. ' ;

• Acetonu izmanto ari par izejvielu daudzu svarīgu vielu sin
tēzēm. .

Tā,1'piemēram, acetonam reaģējot ar jodu sārmainā vidē, iegūst 
jodoformu:

I2 +  NaOH-+NaI +  HOI
O o

/ CH3—C—CH3+ 3 H O I-> I3C—C—CH3 +  3H20  .
o  0
I: . II $

I3C—C—CH3 +  N aO H ^ C H l3+NaO—C—CH3
Acetonam reaģējot ar acetilēnu bezūdens KOH klātbūtnē, var 

iegūt izoprēnu (Favorska metode); kuru savukārt izmanto sintē
tiskā kaučuka ražošanai: , : ! i, , . ■

' i '

CH3—C = 0  +  H C=CH
■ I '

CH3 
'* OH

KOH
CH3-

OH 

-C -C e C H -
I

CH3 : ; •

-H2-

CH3—C—CH=CH2 CH2= C —CH = CH2 +  H20
I "! ■̂   ̂ I

§ 0  CH3 CH3 _
Sai metodei piemīt trūkums — liels KOH patēriņš, tāpēc tā 

rūpniecībā nav plaši ieviesusies.
Acetonam reaģējot ar HCN, iegūst oksinitrilu, no kura savu

kārt var iegūt metilakrilnitrilu, metakrilskābi un metaķrilskābes 
esterus — izejvielas organiskā stikla, plastmasu un sintētiskā 
kaučuka ražošanai.

I e g ū š a n a .  1. Rūpniecībā visbiežāk acetonu iegūst no otrējā 
propilspirta (propanola-2) , to katalītiski dehidrogenējot. Otrējo



propilspirtu savukārt iegūst no naftas krekinga gāzes — propi- 
iēna, to hidratējot:

GH2=C H —CH3 +  HOH CH3—CHOH—CH3
propanols-2

' Ni
CH3—CHOH—CH3--- *CH3—CO—CH3+ H 2

2. Acetonu var iegūt no acelilēna, tam reaģējot ar ūdens tvaiku 
460 °C temperatūrā katalizatora (cinka un dzelzs oksīdu) klāt
būtnē:

2CH=CH + 3H20 -> CH3—C = O +  C024-2H2
I

CH3 1
3. Izplatīts acetona iegūšanas paņēmiens ir kalcija ticetāta vai 

etiķskābes termiska sadalīšana, laižot etiķskābes tvaikus pāri sa
karsētam katalizatoram (Al20 3l Tb02):

O [ ........... "65 O
11 !•/ . 11: ' 11

CH3- C - ! O H  + H O -C 5-C H 3-  CH3- C - C H 3+ C 0 2 +  H2Q
l. — — — — — — -  -  — J

4. Acetonu var iegūt arī bioķīmiskā procesā, raudzējot cieti 
īpašu baktēriju klātbūtnē.

5. Viens no vecākajiem acetona iegūšanas paņēmieniem ir kok
snes sausā pārtvaice. Acetons kopā ar etiķskābi un metanolu iz
dalās zemdarvas ūdenī. Zemdarvas ūdenim pievienojot kalcija 
hidroksīdu, izgulsnējas etiķskābe kalcija acetāta veidā. Pāri paliek 
acetona un metanola maisījums, kuru, frakcionēti destilējot, sadala 
par metanolu un acetonu. Arī no izgulsnētā kalcija acetāta, to kar^ 
sējot, iegūst acetonu.

Acetons sastopams arī diabētiķu urīnā un asinīs.
O 
II. '

Acetona atvasinājumi — bromacetons BrCH2—C—CH3 un hlor-
O
II

acetons C1CH2—C—CH3 ir vielas, kas izraisa acu asarošanu, tāpēc 
tās lieto par t. s. asaru gāzēm jeb lakrimatoriem. .<

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāda ir atšķirība starp kefonu un aldehīdu uzbūvi?
2. Kuri karboniigrupu saturošie savienojumi — aldehīdi vai ke- 

toni — ir aktīvāki? Kāpēc?
3. Kādas .ķīmiskās reakcijas raksturīgas kā aldehīdiem, tā ari 

ketoniem?
4. Kādas aldehīdiem raksturīgas reakcijas ar ketoniem nenorisi

nās? Kāpēc?
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5. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām: 

a) CH3—CH =  CH2-*C H ,—CHC1—CH3-v
O
II

CH3-C H O H —CH3 CH3—C—CH3;

o o o
b) CH3-C H 2OH CH3- C

\
->-CH3—C—CH3;

II

OH
o

c) CH3- C  E=CH-> CH3—C—CH3 CH3—CCI2-CH3 -v
CH3- C O -C H 3 CH3—CO—CH2Br;

d) CH3—CCi2—CH2—CH3 -*■ CH3—CO—CH2—CH3
OH

I.

6. Kāds ir svarīgākais ketons? Kur to izmanto?
7. Kādus savienojumus var iegūt, katalitiski dehidrogenējot a) pro- 

pilspirtu, b) otrējo izoamilspirtu?
8. Kādi savienojumi rodas, katalitiski reducējot a) sviestskābes 

aldehīdu, b) metiletilketonu?
9. Cik gramu kalcija acetāta nepieciešams, lai iegūtu 464 g ace- 

tona, ja acetona iznākums ir 80% teorētiski iespējamā? (1580 g)
10. Cik litru acetilēna izlietots, lai iegūtu 290 g acetona, ja izrea

ģēja 90% no reakcijā ņemtā acetilēna? (248,9 /)

Karbonskābes ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulas: 
viens' vai vairatn ūdeņraža atumt 'OtžviefoļniLflkarbūksMūLUpām.

6 ?  °  ...........................................
sO H

Atkarībā no karboksi!grupu skaita molekulā karbonskābes var 
būt vienvērtīgas?-divvērtīgas un daudzvērtīgas:

HOOC—CH2—ČH2—-COOH divvērtīgā karbonskabe
Ar karboksilgrupu saistītie .radikāļi.var būt kā piesātināti, tā 

arī nepiesātināti,_ tāpēc atkarībā no to molekulas ietilpstoša

5. KARBONSKĀBES

CH3-COOH vienvērtīgā karbonskābe
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■radikāla karbonskābes iedala- piesātinātajās un nepiesātinātajās 
kaTbonskābes: ■ ' v '-'; _ ; -

-— CH3—CH2—COOH piesātinātā karbor.skābe

■ ■■■ ;•; , ;,- ' '•■" ■ ■■■'.■ : . ' ,■ / '  'ļ v ■

i fim  >ļ '■■
% ', ■ :V' №H v ‘ ' v\f,'y-

I I

CH2 =  CH—COOH nepiesātinātā karbonskabe

VIENVĒRTĪGĀS piesātinātās karbonskābes

. ,1 >' I

„sa.uc.Mrga- •
niskos savienojumus, kuru jņoIekūlās..kpxt>s>ksilgr.up.aAQistīta^ ar 
piesātinātā ogļūdeņraža radikāli: 1 ‘ : v . ; i '

Vienvērtīgo piesātināto karbonskābju uzbūvi var attēlot ar vis
pārīgo formulu R—C z  jeb R—COOH. '  , 1

ķ ; | . -   ̂ : ^ O H  t'::; ,,
, Nomenklatūra un izomerija. Karbonskābēm bieži lieto vēstu- 

:■ ļ ; riskos nosaukumus, kas pa lielākai, daļai atvasinati.-no_ia_vielu 
nosaukumiem, no kūrām attiecīgās^kābes>pirmo-rj&lz.Lieg.ūtas. Tā, 
'piemēram; visvienkāršāko skābi, kuras molekulā ir tikai viens

• oglekļa atoms H—-C<^^ , sauc par skudrskābi, jo pirmo reizi tā

‘ iegūta no skudrām. Karbortslābi ar diviem oglekļa atomiem mole- 
|  kuļā sāu'č pār etiķskābi, jo tā iegūta no etiķa, u tt.: \ t  ; J t  ‘ H 
I  Pēc starptautiskās nomenklatūras ..karbonskābju.„no.sa.ukumus
■ ,-v atva'sina ;_n6^'’ātbilstošo pg]ūdeņražu.- .-:nosarikuiru£m^....pievienojot

vārdiņ «skābe», piemēram, metānskābe H—C ^ ^ :  . etānskābe
■ ....  ‘ .........

C H a - C f ^  utt. : , ' - —
X 0 H i'M;, $ $

Karbonskabju radikāļi var būt kā ar taisnam, tā arī ar sazaro
tām oglekļa atomu virknēm, tāpēc, sākot ar četriem oglekļa ato- 

• miem molekulā, karbonskābēm iespējami virknes izomēri. Pieaugot 
oglekļa atomu skaitam molekulā, izomērū skaits palielinās.
1 Karbonskābes ar sazarotām oglekļa, 'atomu "virknēm nosauc 
tāpat' kā piesātinātos mgļūdeņražusr Ogiekļa atomu ' numerāciju 
sāk no karbokšilgru'fas..'..........  1 -

CH3—CH—CH2—COOH 3-metilbutānskābe

CH3
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■ n p y y y  f • ■ > '  ■
: ' • ■ 1

 ̂ , 4  M ^ é
> CH3

3 2I 1
CH 3-C— COOH

I
CH3

2,2-dimetilpropānskābe

1

;i '
S. tabula

Vienvērtīgo piesātināto karbonskābju homologu rinda

' • ' : Formula ' 1 Nosaukums
VlrSanas

temp.
CC)

Kušanas
temp.

V (°C) , ■

H-cooH ' ! , Metānskābe jeb skudrskābe > 100,5 + 8,4
CH.-COOH Etānskābe jeb etiķskābe 118,1 > 1 6 ,7
€H 3—CH2—COOH ' Propānskābe jeb propionskābe 141,1 -2 2 ,4  '
CH3-C H 2—CHj— COOH Butānskābe jeb sviestskābe 163,3 -5 ,26
CH3- (C H 2)3-C O O H Pentānskābe jeb baldriān-

skābe
186,3 ' -34 ,5

CH3- (C H 2)4-C O O H Heksānskābe jeb kapronskābe 205,8 - 3 ,9  -
CH3— (CH2)5—COOH Heptānskābe jeb enantskāb’e 223 -7 ,5
CH3— (CH's)«—COOH; Oktānskābe jeb kaprilskābe 239,7 +  16,6
CH3- (C H 2)7—COOH Nonāņskābe , jeb pelargon- 

' skābe
253 +  12,5

CH3- (C H 2)s-CO O H  
CH3— (CH2),o-CO OH

DekānSkābe jeb kaprīnskābe 
Dodekānskābe jeb laurin- 

skābe 1 '

. 268,4 +31,5 J 
+44,2

CHs— (CH2) h—COOH ■■■ Heksadekāņskābe jeb palmi- 
tīnskābe .

351,5 +63,1 ;

CH3— (CH2) I5—COOH Heptadekānskābe jeb rnarga- 
rīnskābe ’ ’ • 1 •, '

363,8 +61,3

c h s- ( c h 2) 16- . c o 6 h Oktadekānskābe jeb stearīn- 
skābe ; 1++>■/ : '  > , “'

375,! +69,6

Uzbūve. Tāpat kā aldehīdgrupa, karbonskābju karboksilgrupa 
satur karbonilgrupu. Atšķirībā no aldehīdiem, kuru molekulās kar- 
bonilgrupas ogleklis saistīts ar ūdeņraža atomu, karbonskābēs tas 
savienots ar hidroksilgrupu: : 'v

;<N_
jeb elektronformulas veidā R : c

e \

0 :

0 :H

H

Apskatot karbonskābju molekulas elektronformulu, redzam, ka 
blakus karbonilgrupas ogleklim ar divkāršo saiti atrodas hidr- 
oksilgrupas skābekļa atoms ar nedalītiem elektronu pāriem, tāpēc



-

izveidojas konjugēta saišu sistēma, kurā elektronu blīvums nobī
dīts uz karbonilgrupas skābekļa atoma pusi:

\
H

Šādas nobīdes rezultātā karbonilgrupas oglekliš iegūst nepilnu 
pozitīvu lādiņu. Lai šo lādiņu kompensētu, hidroksilgrupas skā
bekļa elektronu blīvums nobīdās uz karbonilgrupas oglekļa pusi, 
tāpēc hidroksilgrupas skābekļa elektronu blīvums samazinās. Tas 
savukārt palielina elektronu blīvuma nobīdi hidroksilgrupā no 
ūdeņraža uz skābekļa atoma pusi, tādēļ hidroksilgrupas ūdeņraža 
atoms kļūst kustīgāks un spēj atšķelties jona veidā.

Hidroksilgrupā savukārt ietekmē karbonilgrupas īpašības. Elek
tronu blīvuma nobīde no hidroksilgrupas uz karbonilgrupas pusi, 
samazina karbonilgrupas oglekļa pozitīvo lādiņu, un līdz ar to 
karbonilgrupa kļūst mazāk aktīva.,

Karbonskābju molekulā spilgti izpaužas atomu savstarpējā 
ietekme molekulā, ko* bija norādījis Butļerovs un tālāk attīstījis 
padomju ķīmiķis Markovņikovs.

Fizikālās īpašības. Pirmie trīs homologu rindas locekļi ir lais- 
tīgi, bezkrāsaini šķidrumi ar raksturīgu asu smaku. Labi šķīst 
ūdenī. Karbonskābes ar 4—9 oglekļa atomiem molekulā ir eļļaini, 
ūdenī grūti šķīstoši šķidrumi ar nepatīkamu smaku, bet karbon
skābes, kuru molekulā ir 10 un vairāk oglekļa atomu, cietas, ūdenī 
nešķīstošas vielas bez smakas. Spirtā un ēterī visas karbonskābes 
šķīst labi.

Karbonskābju viršanas temperatūra paaugstinās, pieaugot og
lekļa atomu skaitam molekulā; pie tam karbonskābes ar taisnu 
oglekļa atomu virkni vārās augstākā temperatūrā nekā karbonskā
bes ar sazarotu virkni un ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu mo
lekulā.

Kušanas temperatūra arī paaugstinās, pieaugot oglekļa atomu 
skaitam molekulā. Normālas uzbūves karbonskābēm ar pāra skaitu 
oglekļa atomu ir augstāka kušanas temperatūra nekā blakus homo- 
logiem ar nepāra skaitu oglekļa atomu. Tā, piemēram, pelargon- 
skābes CH3— (CH2)7—COOH kušanas temperatūra ir 12,5°C, bet 
kaprilskābes CH3— (CH^e—1COOH 16,6°C. Tas izskaidrojams ar 
metilgrupas un karboksilgrupas dažādo izvietojumu telpā. Skābju 
molekulās ar pāra skaitu oglekļa atomu —CH3 un —COOH gru-

^ 0
R - 6C+ >

{P.
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pas izvietotas simetrijas ass dažādas pusēs, bet ar nepāra skaitu — 
simetrijas ass vienā pusē: "

CH2 CH2 CH2 CH2
-  /  \  /  \  /  \  ' /  \

CH3 CH2 CH2 CH2 COOH
pelargoriskābe (12,5 °C)

CH2 CH2 • CH2 COOH'
- \  /  \  /  \  ./  \  /

CH3 CH2 CH2 CH2
kaprllskābe (16,6 °C)

Karbonskābēm ir daudz augstāka viršanas temperatūra nekā 
aldehīdiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā, piemē
ram, formaldehīda viršanas temperatūra ir — 21 °C, skudrskābes 
100,5°C, acetaldehlda 21 °C, etiķskābes 118,1 °C. Tas norāda, ka 
karbonskābes ir asociēti šķidrumi. Starp karbonskābju molekulām, 
veidojas vēl stiprāka ūdeņraža saite nekā starp spirtu molekulām,, 
jo karbonskābēs ūdeņraža saiti veido karbonilgrupas skābeldis,. 
kuram ir lielāks negatīvais lādiņš nekā spirtu hidroksilgrupas skā- 
beklim. Karbonskābes asociējoties parasti savienojas pa divām mo
lekulām, un veidojas dimēri:

O . . . H —o
' /  \

R -C  C -R
\  . . ^  • v .. ' v .

O—H . . . 0
Karbonskābju dimēru ūdeņraža saite stiprāka (saites enerģija. 

~ 7  kcal) nekā spirtu ūdeņraža saite, tāpēc to molekulas atrodas 
•nedaudz tuvāk un dimēri ir daudz stabilāki. Vienkāršākajām skā
bēm (skudrskābei, etiķskābei) šādi dimēri sastopami pat tvaika 
stāvoklī.

Ķīmiskās īpašības. Karbonskābju molekula satur hidroksilgru
pas ūdenradi(I), hidroksilgrupu (II), karbonilgrupu (III) un ra
dikāli (IV):

O I
II

R—C—O—H IV m

Katrai no šīm grupām ir savas raksturīgās reakcijas.
H i d r o k s i l g r u p a s  ū d e ņ r a ž a  r e a k c i j a s
1. Disociācija. Tā kā karbonskābju hidroksilgrupā elektronu 

blīvums nobīdīts uz skābekļa atoma pusi, stipri polarizētā kova- 
lentā saite O—.H_.var pārvērsties par jonu saiti, t . i., hidroksil
grupas ūdeņraža atorns.var atšķelties jona veidā:_

R—COOH ^  R—COO-+H+ ’
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ķ <  *,.T, v '  - i , , :'.
* ’ t  < f : * ■ ■■:■ . ; ■ ..- ■•: ' : : .  , *’ :,: ■

Karboksilātjonā abi skābekļa atomi ir vienādi, jo konjugācijās 
efekta dēļ elektronu blīvums abās saitēs izlīdzinās. Ķarboksilāt- 
jonu var attēlot šādi:

\vfļ \l :-v-vTj, >. ;••.

F>r,oV<A.u'vVĀ v;-'.V.'i- v'.
f', . - / r -,3

ks; $ $ ' ; :6r

R - \ .
' 1 . 1 ■ '

m k

Karbonskābes ir daudz vājākas par minerālskābēm. Visstip
rākā ir skudrskābe; oglekļa atomu skaitam molekulā palielinoties, 
karbonskābju. disocjācijas pakāpe samazinās. Tas izskaidrojams ar 
radikāļa pozitīvo indukcijas efektu ( +  1). Jo lielāks radikālis, jo 
stiprāk tas atgrūž no sevis elektronus un līdz ar to jo vairāk saT 
mazina karbonilgrupas oglekļa pozitīvo lādiņu, bet tas savukārt 
pamazina elektronu blīvuma nobīdi hidroksilgrupā:

bi

ti
I

-c-
f
H

H
I

; c -
f
H

'I
' V

\
H

Ja karbonskābes radikālī ievada kādu elektronegatīvu atomu, 
kas atvelk elektronus (negatīvais indukcijas efekts), skābes diso- 
uiācijas pakāpe palielinās. Tā, piemēram, hloretiķskābei ir daudz 
■stiprākas skābes Īpašības nekā etiķskābei:' , ; v ; .

C1

H
I .

-c -
t
H

o
✓
\

\
H

‘

il u h

2. Sālu veidošanās. Reaģējot ar metāliem,-bāzēm„vaLs,āļiem, 
ka-rbonskābes veido.sāļusj " ; .

2CH3COOH +  Zn Zn (CH3COO) 2 +  H2
cinka acetāts

HCOOH +  NaOH ->• HCOONa-f H20
nātrija 
Sonniāts

2CH3COOH +  Na2C 03 2CH3COONa +  H20 + C 0 2
nātrija
acetāts

Reaģējot ar sāļiem, stiprākās skābes izspiež vājākās un vairāk 
gaistošās skābes.
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Karbonskābju sāji labi disociē jonos, i
Ka r b o n s  k ā b j u h i d . r o k s  i 1 g r u p ā s '  a iz v i e t o š a n a s -  
r e a k c i j a s
3. £sLar-u-.veidošanās. Karbonskābēm reaģējot ar spirtiem, Vei

cas Pātari- ' 1 .■ TT, ji'i-'f.O!'doļag. esteri:

!! r - - ----- ]
R -C - ļO H  + HjO—R'

o
II

R—C—O—R' + H20

4. Halogēnanhidridu veidošanās. Iedarbojoties uz .karbonskā
bēm ar fosfora halogenīdiem, karbonskābju hidroksilgrupas vietā 
stājas halogēna atoms un veidojas halogēnanhidrīdi:

O O
„  S  ' ' ; /

3R—C +PCI3 -► 3R—C i

OH Cl

+  H3P 0 3

5. A nhidridu veidošanās. No divām...k.arbpnskābes molekulām' 
atšķeļat ūdens molekulu, rodas skābju arihidrldu T’T T

O O
ll r ------- -1 II

c h 3- c - : oh  + h :o - g - c Hj —

o 0

— CH3—C—0 —Č—CH3 + H20
■ 1 ' ■. , ' ' •, . • ".'t -■ ; 1

6. Amidu veidošanās. Aizvietojot karbonskābju hidroksilgrupu 
ar aminogrupu (NH2), veidojas skābju amīdi. Skābju amīdus pa
rasti iegūst no skābju hatogēnanhidrīdiem, tiem reaģējot ar amon
jaku:

O 0
: i : /  . :

R—C +HNH2-^ R —C +HC1
\  .. \  ■■ . . . -

■ . ■. , Cl NH2 !■

K a r b o n i l g r u p a s  r e a k c i j a s
7. Reducēšanās. Karbonskābju karbonilgrupas īpašības atšķiras 

no aldehīdu un ketonu karbonilgrupas īpašībām. Tā kā karbon
skābju molekulā karbonilgrupa saistīta ar hidroksilgrupu, kuras 
elektronu blīvuma nobīde samazina karbonilgrupas oglekļa pozi
tīvo lādiņu, karbonskābju karbonilgrupa gandrīz nedod pievieno
šanas reakcijas. Tā, piemēram, tikai īpašu katalizatoru klātbūtnē 
karbonskābēm ar vairāk nekā četriem oglekļa atomiem molekulā .



var pievienot ūdeņradi, reducējot karbonskābes par aldehīdiefri vai 
^spirtiem:

0  O OH
II . +H’ , II +H* I

R—C—OH —* R—C—H R—C—H
; V v  ' • I ■

H
R a d i k ā ļ a  r e  a k c i j a s
8. Radikāļa ūdeņraža aizvietoMna_ar .̂Jļ{ilo&ēniem. Karbon-

- skābju radikāļa ūdeņradr var 'aizvietot ar halogēniem va i “Cļtierii' 
atomiem vai grupām. Tapat kā aldehīdu molekuTas, arinkarbon- 
-skābju molekulās visvieglāk aizvietojas radikāļa a ūdeņradis.

Ja radikāļa ūdeņradi aizvieto ar halogēnu, iegūst halogēnkar- 
bonskābes, piemēram, etiķskābei reaģējot ar hloru, veidojas hlor- 
•etiķskābe:

r  o  o  .
I S  ■ Z '

CH3—C + Cl2-vC H 2Cl—C +HC1

: ' ' ' . •. ' ' ■.

OH OH
hloretiķskābe

J
Ja hlora daudzums ir pietiekams, var aizvietot ari otro un pēc 

tam trešo ūdeņraža atomu. Reakciju veicina saules gaisma vai 
.katalizatori.

9. Radikāla ūdeņraža aizvietošana ar hidroksilgruvu vai amino-
grupiĻ_ Raūikāļa..ūcļeņradi aizstājot ar hidroRsīTgrupu, iegūst oksi- 

"skabes. piemēram ČHoOTT—COOHT ia radikāla ūdeņradi aizvieto 
•ar aminoprupn, veidojas aminosk^^...pkmeram..CH2NH2—COOH1

Kirbonskāhju rā~dTkāļa ūdeņradi grū titieši aizvietot ar Ejdr- 
oksilprupu vai ar aminopruou. tādēļ šim nolūkam izmanto kalo'-" 
gēnkarbonskābes. _

10. Oksidēšanās. Oksidētāji pa lielākai daļai grūti reaģē ar 
karbonskābēm, pie tam notiek karbonskābju molekulas sašķelša
nās. Tikai atšķaidīts ūdeņraža peroksīds lēnām oksidē karbon
skābes — vispirms par oksiskābēm, pēc tam par ketonskābēm. 
Parasti oksidējas fi ūdeņradis:

R—CH2—CH2—CH2—COOH 
R -C H 2- C H - C H 2-C O O H

i H
-V  R—CH2—CO—CH2— COOH

Ketonskābes ir nestabilas un tūlīt dekarboksilējas par keto- 
niem: ļ

R—CH2—CO—CH2— COOH -v R—CH2—CO—CH3+ C 0 2
Iegūšana. Brīvā veidā karbonskābes dabā reti..sastopamas.^

Daudz biežāk tās sastopamas esteru veidā.
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Tjllidrolizējot esterus:
..arbonskSbes iegūst pēc vairākām metodēm.

£-ar KAlnO*. K9Cr20 7 vai citiem oksidē--

Tā kā aldehīdus savu’kāft iegūst, oksidējot spirtus, tad prak
tiski karbonskābes var iegūt tieši no spirtiem, tos oksidējot.

3. No ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem. Iedarbojoties u r  
halogēnatvasinājumiem ar KCN, rodas nitrili, kurus hidrolizējot: 

. iegūst karbonskābes:

4. Oksidējot piesātinātos ogļūdeņražus. Rūpniecībā karbonskā
bes bieži iegūst no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, tos oksidējot 
augstā temperatūrā (~500°C) un katalizatora klātbūtnē. Oksidē
jot augstākos ogļūdeņražus, parasti iegūst dažādu karbonskābju. 
maisījumu (sk. 56. lpp.).

5. Oksosintēzes procesā. Nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem rea
ģējot ar CO un ūdens tvaiku katalizatora (Ni) klātbūtnē 300— 
400 °C temperatūrā un zem 200—500 atm spiediena, rodas maisī
jums, kas sastāv, no karbonskābēm ar taisnām un sazarotām vir
knēm:

CH3- C H 2—CH2—COOH 
/

CHa—CH =  CH2+CO + H20

CH3—CH—COOH

6. Metālorganiskajiem savienojumiem reaģējot ar C02, rodas- 
karbonskābju sāļi. Tos apstrādājot a r’minerālskābēm, iegūst brī
vas karbonskābes:

R—ļCl + KļCN -> R—C =  N-rKC!

R—C ssN +  3HOH
-N H j

CH3 r

C2IT5M gBr+C02 C2H5—COOMgBr
C2H5—COOMgBr + HCl -> C2H3COOH + MgBrCl
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Suarīgāftt« pārstāvji. Skudrskābe ieb metānskābe H—C' f
■ , - щ  - . . ~ : \ o h

-atšķiras no pārējam karbonskabēm ar to, ka tas molekula karbok- 
•silgrupa saistīta nevis ar radikāli, bet ar ūdeņraža atomu, tāpēc 
■skudrskābes molekula it kā vienlaikus satur gan karboksilgrupu, 
ļganarī aldehīdgrupu.

. ■ о  Щ  | S
f № ; Ш  ;H - O - C  ,

■ Г  , -  .
f 1 H

Sī iemesla dēļ skudrskābei piemīt ne tikai karbonskābju, bet 
.arī aldehīdu īpašības un tai raksturīgas dažas atšķirīgas reak
cijas. , > ■

1. Tāpat kā aldehīdi, skudrskābe viegli oksidējas, piemēram, ar 
amonjakālu sudraba oksīda šķīdumu tā veido sudraba spoguli. 
.Skudrskābei oksidējoties, rodas ogļskābe, kas sadalās par CO2

: k*
Щ:

Ш
' -jj

l'.V.

,un H2O:
О

/ ^
, H O -C

\
>;.• н

о
■■ s

н о —c

>0

о

н о — +  2As

ОН

• CO2+ H 2O

ОН

2. Sildot kopā ar koncentrētu H2SO4, skudrskābe un tās sāļi 
.■sadalās par CO un H20 : .

HCOOH —v C 0 + H 20
3. Skudrskābes sārmu metālu sāļi, tos karsējot, sadalās un 

.veido skābeņskābes sāļus: ' v
HCOONa

HCdONa

COONa
I
COONa

+ H2

Skudrskābe ir vi^iiprākā vipnvģ.rlLgl_skāh.e_jo ūdeņraža atoms 
•samazina karbonilgrupas oglekļa pozitīvo lādiņu mazāk nekā 
radikālis un līdz ar to hidroksilgrupā elektronu blīvums vairāk 
nobīdīts uz skābekļa atoma pusi.

Skudrskābe ir bezkrāsains šķidrums ar ašu . smaku un kairi-
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... ....................  _.. piHe.niniem nokļūstot uz adas. rodas pūs-
Ilši, kas stipri sūrst. Ar ūdeni sajaucas visās attiecības. Labi šķist, 
spifta un ēteri. .,. Vvī|;^i|

Dabā skudrskāhe sastopama skudru organisma. nātrāsmnjsgļu.... 
sktļjāsTar J:o arī izskaidroiama skūdrīTlpdienu un nātru dzēliena 
kairinošā.-ieda.rtļīb^^Kefielos daudzumos tā sastopama ari dzīv-

. nieku urīnā un sviedros.-*“''^""'' "** ' — *—--------- -
* Skudrskābi visbiežāk i e g ū s t ,  laižot oglekļa oksidu caur iz

kausētu nātrija hidroksīdu. Rodas skudrskābes nātrija sāls (nāt
rija formiāts), no kura, to . apstrādājot ar atšķaidītu sērskābi,, 
iegūst brīvu skudrskābi: : i

» ļO • . '
CO+NaOH—>HCOQNa ■ ' " n’

2H C 00N a+H 2S 0 4 2HCOOH +  Na2S 04 , * |  w*‘ x
Skudrskābi i z m a n t o  daudzas rūpniecības nozarēs par redu- 

cētāju un arī kā visstiprāko organisko skābi. Tojieto tekstilrūpnie
cībā par kodinātāju vilnas un kokvilnas audū'mujlmlšoš'ana, adu , 1 1 :f
apstrādē (spalvu notīrīšanai), kaučuka rūpniecIFā plr^k'oagntē- • 
tāju, Co ūfl Ni saturošu katalizatoru''rūpniertbT'ūrmrSto'dāskābeu 
piemīTarT^nilsēptlsKas1 pāllba š7 tāpecTo īzmāīīto'tomservuT-sptrta-— 
un alus^rūpniecībā.raudz.ēšanas kublu dezinfēkTnīTrrTT2!r¥^kullf- 
skābes šķīduma spirta, t. s. skudru spirtu, lieto "medicīna reima
tisma ārstēšanai. ~ " 7~--- -

No skudrskābes atvasinājumiem svarīgākā nozīme ir skudrskā- 
bes sāļiem — formiātiem un skudrskābes esteriem. Skudrskābes. . 
esterus lieto par šķīdfnaTaJiēm un smārzviēlarrTparfimērijas un 
pārtikas rūpniecībā.

Ftiķskāhp ji»h pfānsķāhp. r H ?rn O H  Bezūdensetiķskābe ir bez- • 
krāsains šķidrums, kas atdzesējot sastingst par "krištālišRu, ledum; 
līd7.1 gii~~mā~šiT~t'apec Tļ.ezjļdans-etiķskahi.lsauc' par"ledus “ētTķskaBll 
I.ediis efiķskāhe kūst 16.3 °C temperatūrā. UdenīT spirtā- un'etert 
šķīsT-vteās . attiecībām Etiķskābi ' atšķaidot ar āderu, novārojārna 
kopējā tilpuma samazināšanās (kontrakcija). Etiķskābe ir stipru 
asociēts šķidrums. Ledus etiķskābe veido dimērus, kas stabili arī 
tvaiku stāvoklī:

CH3- C

O . . . H—0

C—CH3
\

OH 0
■s

Etiķskābi pierāda ar FeCl3. Ar sārmu neitralizētam etiķskābes- 
šķīdumam pielejot FeCl3 šķīdumu, rodas sarkans krāsojums.

Dabā ptiķsķāhp kā .h.rlvā-veidā. tā arī sālu un esteru veidā sa- 
stopima ;āīlgos. Bez tam etiķskābe rodas arī, rūgstot un pūstot 
plētilTproduktlcm. Etiķskābes baktēriju klātbūtnē spirtu saturoši
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•nādojumu
fcH 3fCH3-C H 20 H + 0 2-+ CHaCOOH + HzO)

Raudzēšanas procesa iegūto etiķskābi lieto galvenokārt pārti-
vaileiiĶakasujmpnfccīha galda etiķa "(3—5%

* IVhniskā koncentrētā etiķskābe parasti ir 95—96%.
Rūpniecībā etiķskābi i e g ū s't galvenokārt sintētiski pēc vai

rākām mefoderūT No fām plašais pazīstamas ir šadas metodes.
1. Oksidējot acetaldehidu, kuru iegūst no acetilēna pēc Kuče- 

. rova metodes (sk. 91. lpp.)..
2. Oksidējot etilspirtu, kuru savukārt iegūst no etilēna (sk.

■74. lppļT"
3. No etilēna, to oksidējot par acetaldehidu (sk. 166. lpp.) un 

iegūto acetaldehidu tālāk oksidējot par etiķskābi.
4. Oksidējot butānu 200°C temperatūrā zem 5 atm spiediena:

CH3—CH2—CH2—CH3- ^  2CH3COOH
5. Viena no jaunakajam un perspektīvākajām etiķskābes iegū 

šanas metodēm ir, nitrējot etānu un iegūto nitroetānu sadalot;

CH3
IINO3 H.SO,

-CH3---- >- CH3—CH2N 02-----► CH3COOH + NH2OH
Vienlaikus ar etiķskābi rodas arī hidroksilamīns, kuru izmanto 

īkaprolaktāma sintēzei.
Etiķskābi loti plaši izmanto par izejvielu dažādās rūpniecības 

nozarēs, piemēram, mākslīgo šķiedru (acetātzīda), laku un krjisu, 
medikamentu, esteru un citu izstrādājumu ražošanai; Etiķskābes 
.esterus lieto kā augļū~esences pārtikas rūpniecībā un parfimērijā,

i

jkā ar ī par  sķīdmlfaTIērn'HāuHza's rūpnieciDas nozares, piemēram 
laku un krāsu, kinofilmu, celuloīda n. c. Etiķskābķ izmantoķārī 
teRstīrrūpnieciDa audumu krāsošanā un apdrukāšanā, ādu izstrā^ 
■dašāna, pārtikās rūpniecībā par konservējošu līdzekli un garšvielu 

īaudz etiķskabesjgatērē tās sāļu — acetātu ražošanaīTSvinau. c.
acetātii (CHaCOOTTPb lieto svina baltuma ražošanai, medicīna, 
laborafonī as u.~c. Kristāliskais svina acetats (CHŠCOO)2Pb • 3H2tf
-pazīstams ar nosaukumu svina cukurs. Tas ir ļoti indīgs. Dzelzs 
.alumīnija un hroma acetātus lieto audumu krāsošanā par kodi- 
-naTaTiem. "Vara aHTā'ftT~?žmanto "liūksaimniecības kaiTēklu_a.Dj<a- 
rošanas_ļīdzek1u — vara 'za]a~7£H«CQQ-UCu^-HņD-_un—Parīzes
zaļa 3Cu (As0 2) 2 •' (CH3CQQ) 2Ca iegušangļ. 

Daži. etiķskābes at\atvasiņajum] ir ...fizioloģiski,aktīvas ̂ vielas, ko 
1 ieto arī par augšanas stimulatoriem vai heihiādisin • Diezgan ak -
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nezāļu
normāla

tlvs herbicīds ir trihloretiķskābe CC13— COOH. kuru lieto 
izmcinasanai cuFuTTfigžn. lucernasun  citos sējumos" 

^ 1 ^t^ā l)ē r~C 3? l7C 0 '0 ,lT~pazīstanii divi īzoiTīēri 
sviestskābe^  jeb butanskabe CH 3— C H 2— C H 2COO H  un īzosviest-
skabe jeb 2-metilpropānskābe C H 3— C H — COOH. Normālās.sviesīT“

C H 3
skābes glicerīna esteri sastopami sviestā, kas satur ap 2% sviest- 
'škā'bes esteru. S viestattLbojājonesT^estskātremTljāTas brīvā veidā 
un piešķir bojātam sviestam raksturīgo meoSTikamo smak'u~un

stskābe sastopama ari svTedrbs ūrP~
4* 1 l r« 1 1 X ' ■ ■ ' ’gaļasnulā;-tā.x.Qd.as_arī, anaerobTrugstot^cukurienT.

Normālā sviestskābe ir sķTdrūms ar joti nepatīkamu bojāta 
sviesta smaku, bet daži tās esteri ir arī ar patīkamu smaržu, tāpēc 
sviestskābi izmanto esteru iegūšanai. Tehniskām, vajadzībām 
n-sviestskābi iegūst, pārraudzējot cukurus īpašu baktēriju klāt
būtnē vai arī sintētiski oksidējot butilspirtu.

Palmitīnskābe un stearinskābe. Svarīgākās vienvērtīgās piesā- 
tinātās augstākās karbonskābes ir palmīiīnsKābe C15H31COOH un 
sbeārīnskfbe'C 17H3&COOH. Glicerīna esteru veidā~tā"s~šāštopaTnas 
taukos, tāoēc dažreiz tās sauc ā rr 'pāīi^Tfģ^kāļlmrļ^iik.skahpm
Tās'iēguīl, hidrolizējot taukus: 

CH2O CO C l7H35

Čh OCOCi7H35 +  3HOH'
I

C H 2O CO C l7H 35

C H 2OH

-d .,H O H + 3 C ,7H 35COOH
I stearinskābe

C H 2OH
glicerīns

Tā kā tauki satur arĻoleļnskāhes nn citu skābju esterus, hidro- 
līzes pfdcēsā'ro,da.s..dažārbu-skāhļmmaisī.jums. No iegūtā maisījuma 
oleīnskābi un pārējās šķidrās tankskāhe.s -i7.s]>rēirymj^^āTTēl{ 

^pālmltTn'šRabes un stearinskābes maisījums, kas pazīstamiCJar^ggr- 
sāūkumu — "stearīns. To lieto sveču. prīdn-ALa-skn^-fta.vii.-krērnn nn 
citūjzstrādājumu izgatavošanai, kā arī dažādām_tehniskām vajaj-, 
dzi baiti.

Esteru v e i d ā  p a l m i t ī n s k ā b e  i r  a r i  s p p r m a r e t ā  n n  bišu vaskā.
Jaunākā laika augstākās karbonskābes arvien vairāk iegūst sin

tētiski, oksidējot piesātinātos ogļūdeņražus katalizatoru klātbūtnē 
(sk. 56. lpp.). Iegūto skābju molekulās vienmēr ir mazāks oglekļa 
atomu skaits nekā par izejvielu ņemto ogļūdeņražu molekulās.

P a lmitīnskābe_im.-stearīnskābe ir-detas.~vi.elas~bez~sma.r.ža;s..un 
garšas. Odenī tās nešķīst, tāpēc arī nedisociē jonos un neuzrāda, 
skābu reakciju—lāp ā t kā pārējās karbonsJkābes...tas reaģē~aa-^ātc_ 
miem, veidojot sāļus, ko sauc par ziepēm:
"  ^C i"7HssCbOH +  NaOH ->• C 17H 3ļC 0 0 N a  +  H 20  " 3

PalrņļtTnškabes un stearīnskābes nātrija sāļi ir cietās ziepes, 
bet kālija sāji —  šķidrās ziepes. '



Mazgātspēja piemīt, tikai lādu karbonskābjīi sārm u  m etālu  sā -  
ī ienl*Tairumnf.ekiilā^  ̂ atomu. Šādu vielu garenas'
Aolekuīās sastāv no ogļūdeņraža radikāļa, kas nešķīst ūdenī (hid- 
rofobs),-un tā galā pievienotās karboksilgrupas, kurai ir tieksme 
šķīst ūdenī (hidrofita). Tādas molekulās sakoncentrējas uz šķī
duma virsmās, orientējoties ar karboksilgrupām pret ūdeni. Līdz 
ar to samazinās šķīdupna virsmas spraigums un šķīdums spēj 
labāk saslapināt cietas vielas (piemēram, kokvilnas diegu šķip
sniņa tīrā ūdenī ilgi peld pa virsu, bet ziepju šķīdumā ātri sasla
pinās un nogrimst).

Ja ziepju Šķīdums saskaras ar vielu, kas nešķīst ūdenī, piemē
ram, ar taukiem vai kvēpiem, tad ziepju molekulas orientējas ar 
ogļūdeņraža radikāļiem pret šo vielu un ar karboksilgrupām — 
pret ūdeni, tādējādi veicinot gan šīs vielas daļiņu atraušanos citai 
no citas, gan arī no auduma virsmas. Ziepju molekulas ar saviem 
radikāļiem piesaistās atrautajām daļiņām un aptver tās no visām 
pusēm, neļaujot šīm daļiņām atkal pielipt auduma virsmai vai sa
lipt kopā (stabilizē). -

Uz auduma virsmas paliek orientēts ziepju molekulu slānītis, 
kuru aizvāc beržot un skalojot, tāpēc mazgājot nepieciešama arī 
mehāniska iedarbība. ,

Mazgāšanas procesā ziepes veido putas, kas veicina netīrumu 
aizvākšanu no virsmas, tomēr putu veidošanās nav nepieciešams 
mazgājošās iedarbības faktors.

Ziepes ir visplašāk pazīstamais mazgāšanas līdzeklis, tomēr 
tām ir arTš¥vī trūkumi. " " 1

ĀugsTaFo fauKškabļu kalcija un magnija sāļi nešķīst ūdenī, 
iitāpēc ’cietā ud,enrjziepēs,-žWdgTftazgafspēļuI:^^ 
arī skā5a vl(fiy'ļ 7r i g k ā l 3 T ^ ^ ’ziepes* sadallšr'īzdālot brīvas 
taukskābes. Arī sālu klātbūtnē ziepju mazgātspēja stiprTšāma'ži- ^  
• n ās. tā dēļ ar tamlneVaEmTzgāt jūras ūdenī. ™  ~~

Zļepjj^izjņaņtošana.par..mazgāša.nas-lī.dzekIL.n.ax^r.L.tailtsaim:_ 
nieciski izdevīga, jo ziepju ražošanai patērē milzīgus .daudzumus' 
pārtikā ižmaņtpjamp tauku. ...  .....

C v ^ e p o M ,• C id H  C č ž ļ
:.J_1.1} VZSintētiskie mazgāšanas līdzekļi

■ . Mazgātsnēja' piemīt ne ,tikai_.ziepēm, bet ...arī daudzām citām; 
virsmas aktīvanī' Vistām, piemēram, alkiisņlfatiem.alkilsulfonā- 
tiērriļ"~ nēlhmTeLulāriulēm špirtiēm~uh citām vielām, kurās veicina^ 
■vTrsrnāš sašiapināšanos un spēT stabilizēt netīrumu'daļiņas""5a<|ļai,‘v
vielas saūc~'DarTāmtēi]ākaj.iem mazgā“šanaš^rdzekļiem -jēī^eiei:;,..
ģenliem.

Tagad pazīstami ļoti daudzi sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, 
kuriem piemīt pat labāka mazgātspēja nekā ziepēm.

Sintētiskos mazgāšanas līdzeķļus_var.iedalīt.divās-grupāsiņfl;^ 
nogēnajos un nejonogenā'još rhazgāšanas līdzekļos.
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Jonogēnos mazgāšanas līdzekļus savukārt var iedalīt anjon- 
aktīvajos un katjonaktlvajos mazgāšanas līdzekļos.

Anjonaktīvie mazgāšanas līdzekļi ir tādi, kuriem disociējot, 
radikāli saturošā molekulas daļa veido anjonu, piemēram:

C13H27CH20 —S 020Na sct C13H27CH2—O—S020~+Na+
Pie anjonaktīvajiem mazgāšanas līdzekļiem pieder taukskābju 

nātrija sāļi (ziepes), alkilsulfāti, alkilsulfonāti un alkilarilsulfo- 
nāti.

Alkilsulfāti ir augsiāIož.. ĵLrJLiLJlinnnsul.foa.steru nātr-ija-sāļi ac- 
formulu R— OSOiļON'a. To iegūšanu vispārīgā veidā var attēlot 
šādi: :

R_OĪH + Hoi—S020H R— O—S020H + H20
; ■" monosulfoesteris.,

R—O—S 020H  +  Na0H

Mazgātspēja paradās ,.a 
vairlLIogrekrā,.. alomu,.. hai.
'14 nglpķļa glnmipm molekulā. Sas. savienojumus lieto vilnas un 
zīda audumu mazgāšanai un šampūnos. ĀTkilsulfātienTir ļoTflaba 
rnFzēāTspēja. kuru neietekmē ne ūdens cietumsTire^rdr 
jo alki 1 suliāiu-kalcii.a un magnna s ā f P n ^ e r ^ ^

R—O—S 0 20Na-f-H20
monosulfoestcra 
.nātrija sāls ...

Alkilsulfonāti ir augstāko sulfoskābju sāļi ar formulu 
R—S 03Na, kuru radikālis satur 8—20 oglekļa atomus. Tie ir lēti 
mazgāšanas līdzekļi, kas nav jutīgi pret ūdens cietumu. Alkilsul- 
fonātus iegūst, sulfohlorējot augstākos naftas ogļūdeņražus (sk. 
55. lpp.).

Alkilarilsu'.fonāti ir alkilēti. aromātisko sulfoskabju sāļi. 
Nejonogēnos mazgāšanas līdzekļus var attēlot ar vispārīgo 

formulu:
R—X— (CH2—CH2—O) n—H .

kur R — ogļūdeņraža radikālis; , ■
X — sērs, skābeklis vai kāda grupa, piemēram, —NH—CO—; 

—NH—CH2— u. c.
Ja radikālis R satur 18 oglekļa atomus, bet ņ ir 6—8, tad iegūst 

vilnas audumu mazgāšanai piemērotu līdzekli, bet, ja n ir 10— 
15, — tad kokvilnas audumu mazgāšanai derīgu mazgāšanas 
līdzekli.

Nejonogēnie mazgāšanas līdzekļi ļoti labi noņem netīrumus no 
auduma virsmas, bet tiem ir vajas stabilizējošās īpašības (netī
rumi pa daļai nosēžas atpakaļ), tāpēc šādiem mazgāšanas līdzek
ļiem pievieno elektrolītus un aizsargkoloīdus. Nejonogēnie mazgā
šanas līdzekļi slikti veido putas, tādēļ tiem pieliek putu stabiliza
torus. Dažreiz pievieno arī balinātājus un citus komponentus.

Sintētisko mazgāšanas līdzekļu izmantošana stipri samazina
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tauku patēriņu tehniskām vajadzībām. Ta, piemēram, viena tonna 
sulfonātu ļauj ietaupīt 0,7 tonnas tauku. .

īstenojot Padomju valdības lēmumu par uzturlīdzekļu izman
tošanas samazināšanu tehniskām vajadzībām, kā arī ievērojot sin
tētisko mazgāšanas līdzekļu augstvērtīgās īpašības, to ražošana 
strauji palielinās. Tā laikā no. 1965. gada līdz 1970. gadam sintē
tisko mazgāšanas līdzekļu ražošanas apjoms palielinājies apmē
ram 6 reizēs. 1970. gadā saražoti 470 tūkstoši tonnu sintētisko 
mazgāšanas līdzekļu, t. i., 113% salīdzinājumā ar 1969. gadu. 
Ziepju ražošana tajā pašā laikā samazinājusies. 1970. gadā ražoti 
1,4 miljoni tonnu ziepju, t. i., 90% salīdzinājumā ar 1969. gadu.

Sintētisko mazgāšanas līdzekļu izmantošanai ir arī daži no
pietni trūkumi V ien s no galvefiaiiem ir tas., ka dažTTinTeEiškūP 
mazgāšanas līdzekli'"nonāvē aktīvo dnņn haktērijas, tāpēc, nonākot 
ar "notekūdeņiem ezeros un upēs, traucē udenu bioloģisko-aiiīilša- 
nos no piesārņojumiem.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

i -4
SV

1. Kādas funkcionālās grupas satur karbonskābju molekula, un kā 
tās ietekmē cita citu?

2. Kāpēc karbonskābēm daudz augstāka viršanas temperatūra nekā 
aldehīdiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā?

3. Kāpēc karbonskābju hidroksilgrupas ūdeņradis spēj atšķelties 
jonā veidā? No kā atkarīga karbonskābju disociācijāš spēja?

4. Kāpēc karbonskābju karbonilgrupai ir citādas īpašības nekā 
aldehīdu un ketonu karbonilgrupai?

5. Ar kādām reakcijām iespējams etiķskābi sintezēt'tieši no ogles? 
Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

6. Ar ko skudrskābe atšķiras no pārējam skābēm? Kādas atšķi
rīgas reakcijas tai raksturīgas?

7. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

CH2=CH2 -> CH3-CH2OH CH8— GHjBr -*• CHS—CHjļCN -*•

-*-CH3—CH2COOH!
8. Kādi savienojumi rodas, propionskābei reaģējot ar šādām vie

lām: ar nātrija hidroksīdu (parastajā temperatūrā), Na2C 03. NH3, 
PCI5, etilspirtu (H2S 0 4 klātbūtnē) un hloru? Uzrakstiet attiecīgo reak
ciju vienādojumus! .£/:

9. Kādu karbonskābju sārmu metālu .sāļiem piemīt mazgātspēja? 
Kāpēc?

10. Kādi trūkumi ir ziepēm kā mazgāšanas līdzeklim?
11. Kā iedala sintētiskos mazgāšanas līdzekļus?
12. Kādas ir sintētisko mazgāšanas līdzekļu priekšrocibas un trū

kumi?

vf



13. Kādi sintētiskie mazgāšanas līdzekļi piemēroti vilnas un kādi 
kokvilnas audumu mazgāšanai?

14. Kāpēc ziepes cietā ūdenī neputo, bet sintētiskie mazgāšanas 
līdzekļi vienlīdz labi puto kā cietā, tā mīkstā ūdenī?

VIENVĒRTĪGĀS NEPIESĀTINĀTĀS karbonskābes

Par vienvērtīgajām nepiesātinātajām karbonskābēm sauc ne
piesātināto ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru molekulā viens ūdeņ
raža atoms aizstāts ar karboksilgrupu.

Nepiesātināto skābju molekulas var saturēt vienu vai vairākas 
divkāršās vai arī trīskāršās saites.

Izomērija un nomenklatūra. Nepiesātināto karbonskābju izo- 
mērija atkarīga kā no divkāršo un trīskāršo saišu izvietojuma mo
lekulā, tā arī no oglekļa atomu1 virknes uzbūves. Bez tam nepiesā
tinātajām karbonskābēm ar divkāršo saiti iespējama arī telpiskā 
ds-īrans-izomērija.

Vienkāršākajām nepiesātinātajām skābēm, tāpat kā piesātināta
jām, lieto arī vēsturiskos nosaukumus, piemēram, akrilskābe

c h 2= c h - c ^ h  i

Pēc starptautiskās nomenklatūras nepiesātinātās karbonskābes 
nosauc tāpat kā nepiesātinātos ogļūdeņražus, pievienojot vārdu 
«skābe», piemēram: ....

CH3—CH =  CH—COOH butēn-2-skabe jeb krotonskābe
CH2= C —COOH 2-metilpropēnskābe jeb metakril-

| skābe
CH3

Fizikālās īpašības. Nepiesātināto karbonskābju fizikālās īpa
šības līdzīgas piesātināto karbonskābju īpašībām, tikai nepiesāti
nātajām skābēm ir lielāks blīvums un disociācijas pakāpe.

Ķīmiskās īpašības. Tā kā nepiesātinātās karbonskābes satur kā 
karboksilgrupu, tā arī divkāršo saiti, tām piemīt gan karbon
skābju, gan ari nepiesātināto ogļūdeņražu īpašības.

Divkāršā saite un karboksilgrupa ietekmē viena otras īpašības. 
Radikāļa divkāršā saite palielina karboksilgrupas disociācijas spē
jas, tāpēc nepiesātinātās karbonskābes ir stiprākas skābes par pie
sātinātajām karbonskābēm ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu1 
molekulā (akrilskābe CH2 =  CH—COOH daudz labāk disociē jonos 
nekā propionskābe CH3—CH2—COOH). Jo tuvāk karboksilgrupai 
divkāršā saite atrodas, jo skābe stiprāka. Tas izskaidrojams ar 
divkāršās saites elektronpievilkšanas spējām (negatīvo indukcijas 
efektu —I), kas attālinoties samazinās.

Ja karbonskābes molekulā radikāļa divkāršā saite veido ar 
karboksilgrupu konjugētu saišu sistēmu, tad tādās karbonskābēs
13 — Organiskā ķīmija 193
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indukcijas efektam pretī darbojas konjugācijas efekts un divkāršā 
saite mazāk ietekmē skābes stiprumu. Tā, piemēram, viniletiķ- 
skābei CH2 =  CH—CH2COOH vajadzētu būt daudz vājākai par 
krotonskābi CH3—C H = C H —COOH, bet īstenībā krotonskābe ir 
pat vājāka, jo tās molekulā veidojas konjugētā saišu sistēma:

ch3- ch-^ ch^ -c ^ o
I
OH

Karboksilgrupas ietekmē izmainās arī divkāršās saites īpašības.
1. Halogēnūaeņrazu pievienošana notiek pretēji Markovņikova 

likumībai, jo karbonilgrupas ietekmē divkāršās saites elektronu 
blīvums nobīdās uz tā oglekļa atoma pusi, kurš atrodas tuvāk 
karboksilgrupai. Līdz ar to pie. tālākā .oglekļa atoma rodas ne
pilns pozitīvs lādiņš, tāpēc tālākais oglekļa atoms pievieno nega
tīvo halogēna atomu:

6+ :5* 6 + 8-

CHj =  CH — C = 0  +  H — Br ■

OH.

Br
I
CH2-

0 —H
■CH =  c

/
\

0 - H

r
H
I
CH-

H

2. Oksidēšanās. Nepiesātinātās karbonskābes ļoti viegli oksi
dējas.

Uzmanīgi oksidējot ar KMn04 šķīdumu sārmainā vidē, rodas 
dioksiskābes:

H H
i 1

-C =  C-

H H

-C00H +  0  +  H20 R—C—C—COOH 

(!)H(ļ)H
Enerģiski oksidējot, pārtrūkst oglekļa atomu virkne divkāršās 

saites vietā un rodas divas karbonskābes, no kurām viena ir vien
vērtīga, bet otra — divvērtīga. Tā, piemēram, oksidējot kroton
skābi, rodas etiķskābe un skābeņskābe:

O
/  COOH

CH3—CH = CH—C0OH + 4O -^CH 3—C + |
\  COOH

OH
' etiķskābe skābeņskābe



3.
esteri ļoti viegli polimerizējas. ' '^:^ļ
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3. Polimerizācija. Akrilskabes tipa nepiesātinātās skābes un to 
esteri ļoti viegli polimerizējas.

Iegūšana. 1. Nepiesātinātās skābes dabā sastopamas galveno
kārt esteru veidā, tāpēc tās iegūst, hidrolizējot attiecīgo nepiesāti
nāto karbonskābju esterus:

O

CH2 =  CH—C—0CH3+ H 20  CH2 =  CH—c

o

\
OH

Karbonskabes iegūst ari pēc vairākām crtam metodēm. 

2. Oksidējot nepiesātinātos aldehīdus vai spirtus:

O
» +o +o
CH2-C H —CH2OH — V CH2 =  CH—c

a l i l s p i r t s akroleīns \
OH

CH2=CH —c

o

akrilskābe \
OH

3. Dehidrohalogenējot halogēnkarbonskābes:
BrCH2—CH2—C 00H  +  2K0H - -  CH2 = CH—COOK+

+  KBr+2H20

4. Dehidratējot oksiskabes:

H H O
I I /

CH3—G—C—C
r i _ ~ L  \

-^CH3-C H  = C H -C

o

ļO H H j
oksisviestskābe

OH
\

+  HaO

OH
krotonskabe

Svarīgākie pārstāvji. Akrilskābe jeb propēnskābe 
CH2—CH—COOH ir bezkrāsains šķidrums ar asu, kairinošu 
smaku. Vārās 140 °C temperatūrā.

Akrilskābi visbiežāk iegūst pēc šādām metodēm.

+ CH3OH

1. . >-li• \y 
■

| |
v ■ 2S

f\>z ■ '' £

-(ļ
• J ļ

:
': <* 

, iļ
' Vv';W*
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1. No etilēncianhitirina, to sildot kopa ar atšķaidītu sērskābi:
+2HjO

HOCH2—CH2CN---- ► HOCH2—CH2COOH •
-Hs0

— *-CH2=CH —COOH
2. Hidrolizējot akrilnitrilu, kuru savukārt iegūst no acetilēna:

-KHjO
C H = C H + H C N ^ C H 2 =  CH—CN------>

akrilnitrils

- -*-CH2 =  CH—COOH + NH3

Akrilskābe viegli polimerizējas, veidojot poliakrilskābi. Tehnikā 
plaši izmanto akrilskābes esterus, it sevišķi akrilskābes metilesteri, 
ko sauc par metilakrilātu. Metilakrilātu iegūst no etilēnciānhidrlna 
vai akrilnitrila, to sildot kopā ar metilspirta un sērskābes maisī
jumu:

H 2SO,
H O C H ^C H 2—CN+CH 3 O H------ ►

etilēnciānhidrīns

o
s -

CH2 =  CH—c
metilakrilāts

+ NH3

OCH3
HjSO,

CH2=CH— CN + H2O + CH3— O H----- ►
akrilnitrils

o
II

CH2 =  CH— C—OCH3+NH3
Metilakrilāts viegli polimerizējas, veidojot caurspīdīgu stikl

veida vielu. To lieto organiskā stikla un citu vērtīgu polimēru un 
kopolimēru ražošanai.

Me'takrilskābe CH2= C —COOH un tās esteris metilmetakrilāts

£ h 3
CH2= C —COOCH3 ir ļoti svarīgas izejvielas organiskā stikla ražo-

£h3
šanai. Tos iegūst no acetona, kas ar HCN veido acetonciānhidnnu:

OH

CH3—C -O  +  HCN-
I
CH3

CH3—C—CN
I

CH3
acet6nciānhidrlns
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Sildot acetonciānhidrīnu kopa ar sērskābi, rodas metakrilskābe: 
OH
I

2CH3— C—CN + 2H20  +  H2S0 4 ->
I

CH3.
-*■ 2CH2= C —COOH+ (NH4)2S0 4

£h3
Ja acetonciānhidrīnu silda kopā ar sērskābi un metilspirtu, ro

das metilmetakrilāts:
OH

2CH3— C—C N + 2CH30 H +  H2S0 4->-

U
->-2CH2 =  C—COOCH3+ (NH4)2S0 4

I
CH3

Metilmetakrilātam polimerizējoties, veidojas polimetilmetakri- 
lāts, ko sauc par organisko stiklu:

COOCH3 COOCH3 COOCH3
'■ .* 1 I

CH2= C  + C H 2 =  C
I I
CH3 CH3

+ CH2- J

i
+

H3
COOCH3 COOCH3 COOCH3

ch2—č------- ch2—c------- ch2—<!:-------
CH3 CH3 U

Organiskais stikls vieglāks par parasto, labi krāsojas un ir 
mazplīstošs. Plīstot neveido asas šķautnes. Labi šķīst acetonā, 
etiķskābē, benzolā un citos šķīdinātājos. Izturīgs pret sārmu un 
skābju šķīdumu, kā arī benzīna un eļļu iedarbību. To var viegli 
apstrādāt ar parastajiem metāla apstrādes instrumentiem.

Organisko stiklu lieto lidmašīnu, kuģu un citu transportlīdzekļu 
būvniecībā, kā arī medicīnas un citu instrumentu ražošanā.

Akrilnitrils jeb akrilskābes nitrils CH2= C H —CN ir bezkrā
sains šķidrums ar raksturīgu smaku. Vārās 77,3 °C temperatūrā. 
Diezgan labi šķīst ūdenī, labi organiskajos šķīdinātājos. Indīgs, 
viegli uzliesmojošs un glabājot diezgan nestabils.

Akrilnitrils ir ķīmiski aktīvs savienojums. Tam raksturīgas pie
vienošanas reakcijas, tas viegli kondensējas ar dažādiem
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savienojumiem un polimefizējas par poliakrilnitrilu, kā ari kopoļi- 
merizējas ar citām vielānt — butadiēnu, stirolu u. c.

• Rūpniecībā to iegūst pēc šādām metodēm.
1. No acetilēna un ciānūdeņrazskābes katalizatora (CU2CI2+

+  NH4CI) klātbūtnē: . ,•
CHh=C.H + H CN-*CH 2=CHCN

2. Oksidējot propilena un amonjaka maisījumu:
CH2 = CH—CH3 +  NH3+ 3 0  CH2 = CH—CN+3H20

Akrilnitrilu izmanto akrilskābes un tās esteru iegūšanai, kā 
ari sintētisko šķiedru, plastmasu un sintētisko kaučuku rūpnie- .* 
ribā. .

Akrilnitrilu kopolimerizējot ar metilakrilatu,, metilmetakrilātu, 
vinilacetātu, itakonskābi un citām vielām, iegūst augstvērtīgu sin
tētisko šķiedru, kas pazīstama ar dažādiem nosaukumiem: nitrons 
(PSRS),’orlons, akrilāns, kreslāns (ASV), krilors (Francija), kur- 
tels (Anglija), kašmilons (Japāna) u. c. So šķiedru lieto par vil
nas aizstājēju. Tā ir vieglāka un apmēram divas reizes izturīgāka > 
par vilnu, pie tam ar ļoti labām siltuma izolācijas spējām. No tās 
ražo ļoti vieglus, siltus izstrādājumus — adījumus, segas, māk
slīgās kažokādas u. c. Šādi izstrādājumi ir ar patīkamu smalkvil- 
nas izskatu, maz' burzās un viegli tīrāmi. Nitrona šķiedra neuzsūc 
taukus un eļļas. Izturīga pret skābēm, bet nav izturīga ■ pret 
bāzēm.

Kopolimerizējot akrilnitrilu ar butadiēnu, iegūst ļoti augstvēr
tīgu sintētisko kaučuku, kas nešķīst benzīnā.

Krotonskābe jeb butēn-2-skābe CH3—CH =  CH—COOH. Kro- 
tonskābes molekulā abiem ar divkāršo saiti saistītajiem oglekļa 
atomiem pievienotas divas dažādas grupas, tāpēc tai iespējami tel
piskie izomēri:

H—C—CH3
II

H—C—COOH
cis-tzomers

CH3—C—H
II.

H—C—COOH
trans-izomērs

Šiem izomēriem ir arī atšķirīgas īpašības. Trans-forma jeb 
krotonskābe ir cieta viela ar sviestskābei līdzīgu smaku. Tās kuša
nas temperatūra 72 °C, bet viršanas temperatūra 185 °C. Cts-forma 
jeb izokrotonskābe parastajos apstākļos ir šķidrums ar viršanas 
temperatūru 169°C (kušanas temperatūra 15,5°C). Izokrotonskābe 
ir daudz nestabilāka un gaismas ietekmē, kā arī broma vai joda 
klātbūtnē viegli pārvēršas par krotonskabi.

. Ķīmiskās īpašības abām skābēm līdzīgas. Tam raksturīgas 
visas nepiesātināto karbonskābju reakcijas. Krotonskabi iegūst, 
oksidējot krotonaldehīdu. To izmanto dažu farmaceitisko prepa
rātu un esteru ražošanai.
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Oleīnskābe Ci7H33COOH ir visbiežāk sastopamā nepiesātinātā 
augstākā karbonskābe. Glicerīna esteru veidā tā ietilpst gandrīz; 
visu tauku sastāvā. Sevišķi daudz oleīnskābes satur olīveļļa (70—' 
85%) un mandeļeļļa (75%). <

Oleīnskābes molekula satur vienu divkāršo saiti, kas atrodas 
radikāļa oglekļa atomu virknes'vidū: *

I lXi ■ % v  o  ■
yi s m  v^ u--h :Vv : :

CH3— (CH2) 7—CH = CH— (CH2) 7-  c  ,

i oh ■ ■. '' ■'
Tā kā abiem ar divkāršo saiti saistītajiem oglekļa atomiem 

pievienotas dažādas grupas, oleīnskābei iespējami stereoizomēri:
H - C — (CH2)7—CH3 CH3— (CH2) 7— C—H

II . II
H—C— (CH2) 7—COOH . H—C— (CH2) 7—COOH
oleīnskābe (cts-izomērs) elaldlnskābe (fra/ts-izomērs)

Oleīnskābe ir šķidrums bez smaržas un garšas. Aukstumā tā 
sacietē par kristālisku masu, kas kūst 14 °C temperatūrā. Elaidīn- 
skābe ir cieta viela ar kušanas temperatūru 51—52°C. Tāpat kā 
visi trans-izomēri, elaidīnskābe ir stabilāka par oleīnskābi, tāpēc 
oleīnskābe slāpekļskābes vai tās sāļu klātbūtnē pārvēršas par 
elaidīnskābi. '

Oleīnskābei, tāpat kā visām nepiesātinātajām skābēm, rakstu
rīgas kā karboksilgrupas, tā arī nepiesātināto ogļūdeņražu reak
cijas. _ 1

Linolskābe C17H31COOH ir nepiesātinātā karbonskābe, kuras 
molekula satur divas divkāršās saites:

CH3— (CH2) 4—CH =  CH—CH2—CH = CH— (CH2) 7—COOH

Glicerīna esteru veidā linolskābe kopā ar pārējām augstākajām 
karbonskābēm sastopama svarīgākajās žūstošajās un pusžūstoša- 
jās eļļās, kuras izmanto pernicas, laku, krāsu un emalju ražošanai. 
Magoņu eļļa satur līdz 60% linolskābes, kaņepju — 50—65%, 
sojas — apmēram 55%, linsēklu līdz 30% utt.

Linolēnskābes C17H29COOH molekulā ir trīs izolētas divkāršās 
saites: CH3— (CH2— CH =  CH)3—(CH2)7— COOH. Glicerīna esteru 
veidā tā ietilpst daudzās augu eļļās: linsēklu (līdz 50%), kaņepju, 
sojas u. c. Linolēnskābe ir galvenā žūstošo eļļu sastāvdaļa. Lino- 
lēnskābei ir arī ļoti svarīga nozīme cilvēka uzturā. Tā ir nepiecie
šama cilvēka un dzīvnieku organismu normālai darbībai un pieder 
pie t. s. neaizstājamām augstākajām karbonskābēm.

Taukos sastopamas arī vēl nepiesātinātākas skābes: arahidon- 
skābe Ci9H3iCOOH un terapīnskābe C17H27COOH — ar četrām 
divkāršajām saitēm un klupanodonskābe C2lH33COOH — ar pie
cām divkāršajām saitēm. Tauki satur arī palmitīnskābei

■  ■ ' ■ ' ::k V
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atbilstošu nepiesātināto skābi — zamarīnskābi C15H29COOH (ar 
vienu divkāršo saiti molekulā).

Nepiesātinātajām skābēm ar trīskāršo saiti; nav svarīgas prak
tiskas nozīmes.-

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādi izomērijas veidi iespējami nepiesātinātajām karbonskābēm?
2. Uzrakstiet visu iespējamo izomēru struktūrformulas nepiesātinā

tajai karbonskābei, kuras formula ir C4H60 2! Tiem savienojumiem, 
kuriem iespējama'telpiskā izomērija, uzrakstiet stereoizomēru projekcij- 
formulas!

3. Nosauciet pēc starptautiskās nomenklatūras šādas karbonskābes:
CH3

a) CH3-C—CHa—COOH;
I
CH3

b) CH3—CH2—C H =C H -C H -C O O H ;
I

CH3

c) CH3—C=CH—CH2-C H 2—C=CH—COOH!
I I

CH3 CH3
4. Kura no abām skābēm ir stiprāka — butēn-2-skābe vai butēn-3- 

skābe? Kāpēc?
5. Kādas reakcijas raksturīgas nepiesātinātajām karbonskābēm? 

Uzrakstiet atttiecīgo reakciju vienādojumus!
6. Kā iegūst metilakrilātu? Kur to izmanto?
7. Kādu sintētisko šķiedru iegūšanai izmanto akrilnitrilu?
8. Kādas nepiesātinātās karbonskābes pieder pie neaizstājamām 

augstākajām karbonskābēm?

divvērtīgās piesātinātās karbonskābes

CnHan(COOH)2

Divvērtīgās jeb dikarbonskābes ir tādas karbonskābes, kuru 
molekulā ir divas karboksilgrupas.

Nomenklatūra. Divvērtīgajām karbonskābēm visbiežāk lieto 
vēsturiskos nosaukumus. Tā, piemēram, visvienkāršāko dikarbon- 
skābi HOOC—COOH sauc par skābeņskābi, jo to' pirmo reizi kon
statēja skābenēs; divvērtīgo skābi ar četriem oglekļa atomiem 
HOOC—CH2—CH2—COOH sauc par dzintarskābi, jo to pirmo 
reizi ieguva no dzintara.



Pēc starptautiskās nomenklatūras dikarbonskābju nosaukumus 
atvasina no oglekļa atomu skaita, pievienojot vārdu «diskābe», 
piemēram, etāndiskābe.

Homologu rinda. Dikarbonskābes veido šādu homologu rindu: 
HOOC—COOH etāndiskābe jeb skābeņskābe
HOOC—CH2—ČOOH propāndiskābe jeb malonskābe 
HOOC— (CH2)2—COOH butāndiskābe jeb dzintarskābe 
HOOC— (CH2)3—COOH pentāndiskābe jeb glutārskābe 
HOOC— (CH2) 4—COOH heksāndiskābe jeb adipīnskābe

Fizikālās īpašības. Divvērtīgās karbonskābes ir bezkrāsainas 
kristāliskas vielas, kas labi šķīst ūdenī. To kušanas un viršanas 
temperatūras paaugstinās, palielinoties oglekļa atomu skaitam 
molekulā. Divvērtīgo karbonškābju homologu rindā novērojama 
tāda pati likumsakarība kā vienvērtīgo karbonškābju homologu 
rindā — blakus locekļiem ar pāra skaitu oglekļa atomu ir augstāka 
kušanas temperatūra nekā homologiem ar nepāra skaitu oglekļa 
atomu; piemēram, adipīnskābes (CH2)4(COOH)2 kušanas tempe
ratūra ir 153 °C, bet pimelīnskābes (CH2)5(COOH)2 — 105,5°C.

Ķīmiskās īpašības. Divvērtīgo karbonškābju molekulās karb
oksilgrupas ietekmē viena otru. Elektronu blīvuma nobīde vienā 
karboksilgrupā izmaina elektronu blīvumu arī otrā.

Tā kā karbonilgrupas oglekļa atomam ir nepilns pozitīvs lā
diņš, tas pievelk sev saites C—C elektronus. Sī elektronu nobīde 
savukārt ietekmē saites O—H elektronu blīvuma nobīdi otrajā 
karboksilgrupā. Tās 'elektroni vairāk nobīdās uz skābekļa atoma 
pusi, tāpēc ūdeņraža atoms kļūst kustīgāks un vieglāk atšķeļas 
jona veidā:

5-
r o

c
\

0 — H
r  0

>
\

0 — H

0 — H 
0

\
0 “

Ar to arī izskaidrojams, ka divvērtīgās karbonskābes stiprākas 
par vienvērtīgajām, pie tam, jo tuvāk karboksilgrupas atrodas 
viena otrai, jo skābe stiprāka. Visstiprākā divvērtīgā karbonskābe 
ir skābeņskābe. Palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā 
(karboksilgrupu attālumam), skābes disociācijas pakāpe samazi
nās. Sākot ar adipīnskābi, vienas karboksilgrupas ietekme uz otru
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sāk izzust; tāpēc tās stiprums maz atšķiras no nākamo karbon- 
skābju stipruma. _

Divvērtīgās karbonskabes, tāpat ka vienvērtīgās, dod visas 
karboksilgrupas reakcijas. Tā kā to molekulās ir divas karboksil
grupas, tās var reaģēt pakāpeniski, tāpēc divvērtīgās karbonskā- 
bes var veidot divas savienojumu rindas — skābos (a) un neitrā
los (b) sāļus, skābos (c) un normālos jeb pilnos (d) esterus, 
nepilnos amīdus jeb monoamidus (e) un pilnos amīdus jeb 
diamīdus (f), nepilnos (g). un pilnos (h) hloranhidrīdus:

0 0 0
A A
: c  <:  c
\  • \ \

ONa ONa o c H 3
0 0 0

/ A

O
A
V

OCH3
o

A
ļ,: ;v '• '<•; V  — ■ •\ \

OH ONa 0 —H
\ .. . a) b) c)

:: -V.; 0 0 0
A A A

ff : ,  C C C C
\ \ \  1
■ n h 2 NH2- C1

0 0 0  ' ļ
/ A /

;ļi.; (: z 3 c
\ \ \

OH n h 2 OH
r  i e) f) g)

o c h 3
d)

O
A

ci
o

\A

c i
h)

7

Reizē ar šīm reakcijām divvērtīgās karbonskabes dod arī dažas 
tikai dikarbonskābēm raksturīgas reakcijas.

1. Dikarbonskābes, kuru molekulās abas karboksilgrupas tieši 
saistītas savā starpā (skābeņskābe) vai arī abas pievienotas pie 
viena oglekļa atoma (malonskābe), karsējot nedaudz augstāk par 
kušanas temperatūru, dekarboksilējas un veido vienvērtīgo skābi 
un CO2:

COOH

COOH
skābeņskābe ,

• CO2+HCOOH
skudrskābe

HOOC—CH2—COOH
malonskābe

CO2+CH3COOH
etiķskābe
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2. Nākamie homologu rindas locekļi — dzintarskābe un glutār- 
skābe, ja tos karsē, atšķeļ ūdens molekulu un veido cikliskus an- ' 
hidridus: . V /

O

h 2c —c
o

OH

OH

H2C—č '

0 + H 20

H2C—c
H2C—c

o

dzintarskābe
dzintarskābes
anhidrīds

O

CH2-

CH2

CH2-

o

OH

OH

■ ' s  " '
H2C—c
/  \

H2C 0  +  H20
\  /■
H2C—c

glu tarskābes^^ 
anhidrīds Q

o
glutārskābe

Sie anhidrīdi ļoti viegli Veidojas tāpēc, ka rodas pieclocekļu un 
sešlocekļu cikli. Šādos ciklos oglekļa atoma vērtību leņķis maz at
šķiras no normālā, tāpēc tie ir ļoti stabili.

Svarīgākie dikarbonskābju pārstāvji. Skābeņskābe jeb ētān- 
diskābe HOOČ—COOH ir bezkrāsaina kristāliska viela, kas kūst 
189°C temperatūrā. Ūdenī šķīst labi. No ūdens šķīdumiem kris
talizējas ar divām ūdens molekulām, veidojot kristālhidrātu 
HOOC—COOH-2H20, kas 110—120 °C temperatūrā atdala krista
lizācijas ūdeni. Skābeņskābe ir indīga.

1. Karsējot skābeņskābi augstāk par kušanas temperatūru, tā 
sadalās par skudrskābi un oglekļa dioksīdu (sk. iepriekš).

Skudrskābe šādā temperatūrā savukārt sadalās par oglekļa ok
sīdu un ūdeni:

H C 0 0 H -* C 0  +  H20
2. Ar oksidētājiem un koncentrētu sērskābi skābeņskābe oksi

dējas par oglekļa dioksīdu un ūdeni, reducējot vielu, kura piedalās 
reakcijā:

HOOC—COOH+ 0 -» 2 C 0 2+ H 20
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Dabā skābeņskābe sastopama daudzos augos,’ piemēram, skābe
nēs," rabarberos, zaķkāpostos u. c., kur tā ir skābo sāļu, piemēram, 
HOOC—-COOK, veidā. Kalcija sāļu veidā tā sastopama gandrīz 
visos augos. Nelielos daudzumos skābeņskābe ir ari dzīvnieku or
ganismā. Dažos vielu maiņas traucējumu gadījumos tā atrodama 
cilvēka urīnā. Skābeņskābe rodas arī, rūgstot ogļhidrātiem dažu 
sēņu (Pénicillium, oxalicum, Aspergillus niger) un baktēriju 
ietekmē.

Skābeņskābi i e g ū s t  pēc vairākām metodēm. 1. Karsējot 
skudrskābes kālija vai nātrija sāļus līdz 400°C temperatūrai, 
iegūst skābeņskābes sāli (oksalātu):

HCOONa t. COONa

HCOONa COONa
Apstrādājot šo sāli ar minerālskābēm, rodas brīva skābeņ

skābe:

ļ +  H2S 04-^  | +N a2S 04
COONa COOH

2. Sintezējot no oglekļa dioksīda un ūdeņraža:
2C02+ H 2 HOOC—COOH

3. Agrāk skābeņskābi ieguva no zāģu skaidām, tās karsējot 
kopā ar sārmu.

Skābeņskābi i z m a n t o  daudzās rūpniecības nozarēs par re- 
ducētāju, kokapstrādes rūpniecībā (riekstkoka un sarkankoka bali
nāšanai), metālu pulēšanai, par katalizatoru polikondensācijas re
akcijās, krāsvielu rūpniecībā, ādu izstrādāšanā, audumu apdrukā
šanā u. c.

Analītiskajā ķīmijā skābeņskābi lieto kalcija, torija un . ret
zemju metālu izgulsnēšanai, kā arī par standartvielu titra noteik
šanai permanganatometrijā un alkalimetrijā.

Malonskābe jeb propāndiskābe HOOC—CH2—COOH ir kris
tāliska viela, kas kūst 130,3 °C temperatūrā.

Malonskābes molekula satur t. s. aktīvo metilēngrupu —CH2—, 
kuras ūdeņraža atomi atrodas a stāvoklī attiecībā pret abām 
karboksilgrupām un ir ļoti kustīgi. To kustīgumu var izskaidrot 
ar elektronu blīvuma nobīdi no šīs grupas oglekļa atoma uz abu 
karboksilgrupu pusi:

+ +  H2

COONa COOH

HO — c

H Oļ
I V

c  — -  C — OH
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Ar metilengrupas ūdeņraža atomu līdzdalību malonskābe pie
dalās kondensācijas reakcijās ar dažādām vielām. Sevišķi svarīga 
nozīme ir malonskābes dietilesterim, ko bieži sauc vienkārši par 
malonskābes esteri. Tā metilēngrupas ūdeņradi var aizvietot ar 
sārmu metāiu atomiem. Tā, piemēram, malonskābes dietilesterim 
reaģējot ar nātriju vai nātrija alkoholātu, rodas nātrijmalonskābes ... 
esteris:

O O

C2H50 - C
I
CH2 +  NaOR
I

C2H50 —c

C2H50 —c

CHNa+ROH
I

C2H50 —c

O 0
malonskābes nātrijmalonskābes
dietilesteris esteris

Nātrijmalonskābes esteris viegli reaģē ar alkilhalogenīdiem, 
veidojot alkilmalonskābes dietilesteri:

0  O
II . ii

C2H50 — C C2H50 — c
1 I
CHNa +  RI -*■ C H -R + N al

C2H50 - C
II
o

C2H50- -i
o

' alkilmalonskābes
dietilesteris '

Alkilmalonskābes dietilesteris viegli hidrolizējas par alkil- 
malonskābi, kura sadalās par alkiletiķskābi:

O

C2H50 - C  COOH
I +HOH )
CH— R --------->- 2C2H5OH -f- R — CM —
t r. U ^

C2H50 — C ļCOOjII
II L-— ■J
o

— * r - c h 2— c o o h + c o 2

Lietojot dažādus alkilhalogenīdus, var sintezēt ļoti dažādas 
karbonskābes, tāpēc malonskābes esterus plaši izmanto dažādu 
karbonskābju, kelonskābju, ketonu un citu savienojumu sintēzēm. 
Malonskābi un tās atvasinājumus lieto art Bi un B6 vitamīnu,
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aminoskābju, dažu heterociklisko savienojumu un citu vielu sin
tēzēm. ^ .

Dzintarskābe jeb butāndiskābe HOOC—CH2—CH2—COOH sa
stopama dzintarā, brūnoglēs un daudzos augos, it sevišķi nega
tavos augļos. Tā rodas arī spirta rūgšanas procesā. Dzintarskābe 
ir bezkrāsaina kristāliska viela ar kušanas temperatūru 183 °C. 
Karsējot temperatūrās, kas augstākas par 235 °C, tā atšķeļ ūdeni 
un veido dzintarskābes anhidrīdu (sk. iepriekš).

Abas dzintarskābes metilēngrupas tieši saistītas ar karboksil- 
grupām, tāpēc to ūdeņraža atomi ļoti aktīvi. Dzintarskābei un tās 
esteriem raksturīgas aizvietošanas un kondensācijas reakcijas, 
tāpēc to lieto heterociklisko savienojumu, krāsvielu, ārstniecības 
vielu, insekticīdu, dažu plastmasu un citu savienojumu sintēzēm. 
Dzintarskābi lieto arī laboratorijās par standartvielu.

Pēdējā laikā konstatēts, ka dzintarskābe darbojas arī kā aug
šanas stimulators, tāpēc to izmanto lauksaimniecībā — it sevišķi 
dārzeņkopībā. Apstrādājot dārzeņu, piemēram, gurķu un tomātu 
sēklas ar 0,01—0,02% dzintarskābes šķīdumu, palielinās dārzeņu 
raža, kā arī paātrinās to nogatavošanās.

Par dzintarskābes atvasinājumu — metilēndzintarskābi — var 
uzskatīt arī itakonskābi: ,

CH2 = C—COOH . '■ ,

H2Č—COOH ,
Itakonskābe viegli kopolimerizējas ar citām vielām, piemēram, 

ar metakrilātu, stirolu u. c. To izmanto sintētiskās šķiedras nitrona 
un citu plastmasu, kā arī sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražo
šanā.

Itakonskābi iegūst, raudzējot saharozi ar īpašām sēnēm (As- 
pergillus itaconicus). So metodi izstrādāja Rīgas Bioķīmisko pre
parātu eksperimentālās rūpnīcas darbinieki. Olainē darbojas ita- 
konskābes cehs.

Adipīnskābe jeb heksāndiskābe HOOC—-(CH2) 4---COOH. Agrāk 
to ieguva, oksidējot taukus (latīņu valodā adeps — tauki). Tagad 
adipīnskābi ražo no naftas ogļūdeņraža cikloheksāna, to oksidējot:

CH2 CH2
/  V  /  \

H2C CH2 +0 H2C COOH
I I - >  I

H2C CH2 H2C COOH
\  /  \  /

CH2 CH2 ̂ .

Kondensējot adipīnskābi ar heksametilēndiamīnu, iegūst sin
tētiskos sveķus, kurus izmanto sintētiskās šķiedras anīda (nailona) 
ražošanai.
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divvērtīgas nepiesā tin ā ta s karbonskabes

Vienkāršākā divvērtīgā nepiesātinātā karbonskābe ir etilen- 
dikarbohskābe:

HOOC—CH.= CH—COOH
Etilēndikarbonskābe pastāv divu ģeometrisko izomēru veidā: 

H—C—COOH HOOC—C—H

H—C—COOH
cis-izomērs 
jeb maleīnskābe

H—C—COOH
frans-lzomērs 
jeb fumārskābe

Maleīnskābe un fumārskābe it kristāliskas vielas. Fumārskābe 
maz šķīst ūdenī ( ~ l % ) ,  maleīnskābe ūdenī šķīst labi (~ 50% ). 
Fumārskābe kūst 288°C temperatūrā, maleīnskābe — 130°C tem
peratūrā.

Maleīnskābe ir nestabilāka par fumārskābi. Dažu ķīmisko vielu 
(joda, broma, slāpekļskābes), kā arī gaismas un siltuma ietekmē 
maleīnskābe pārvēršas par fumārskābi.

Abām skābēm raksturīgas kā divkāršās saites reakcijas, ta arī 
karboksilgrupu reakcijas. Tāpat kā piesātinātās dikarbonskābes, 
arī maleīnskābe un fumārskābe veido skābos un normālos sāļus, 
skābos un normālos esterus, amīdus u. c. Maleīnskābe ir stiprāka 
skābe nekā fumārskābe. '

Maleīnskābe viegli atšķeļ molekulu ūdens un izveido maleīn- 
škābes anhidrīdu:

H C -C

o
o

iOH!
H C -C

\

H C -C
/
\

°LHJ
HC—c

/
p  + h 2o

X
o

maleīnskābe
o malefnsk.ībes 

anhidrīti s

Sī reakcija pierāda, ka maleīnskābe ir cis-izomērs.
Fumārskābe anhidrīdu neveido, jo trans-viomera karboksil- 

grupas atrodas tālu viena no otras.
Kā maleīnskābe, tā arī fumārskābe, pievienojot ūdeni, veido' 

ābolskābi:
-CH =  CH—COOH +  HOHHOOC- 

HOOC- -CHOH—CH2—COOH
ābolskābe
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Pievienojot bromūdeņradi, abas skābes veido bromdzintarskābi, 
bet, ja' tām pievienojas ūdeņradis, veidojas dzintarskābe. Sls reak
cijas pierāda, ka maleīnskābei un fumārskābei ir vienāda uzbūve 
un tās atšķiras tikai ar karboksilgrupu ģeometrisko izvietojumu.

Fumārskābe sastopama dabā. Visvairāk tā sastopama sēnēs, 
bet nelielos daudzumos fumārskābi satur arī citu augu un dzīv
nieku šūnas, kur tā piedalās vielu maiņas procesos. Maleīnskābe 
dabā nav sastopama. To iegūst tikai sintētiski.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Uzrakstiet struktūrformulas dikarbonskābēm, kuru molekulfor- 
mulas ir šādas: C8H14O4; C7HĪ2O4 un C9H16O4! Nosauciet šīs dikarbon- 
skābes pēc starptautiskās nomenklatūras! Paskaidrojiet, kurai no tām 
ir visaugstākā kušanas temperatūra!

2. Paskaidrojiet, kāpēc divvērtīgās karbonskābes stiprākas par 
vienvērtīgajām, ja oglekļa atomu skaits molekulā vienāds? Kādas 
divvērtīgās karbonskābes ir visstiprākās?

3. Ar ko atšķiras divvērtīgo karbonskābju karboksilgrupas ūdeņ
raža atoma reakcijas no vienvērtīgo karbonskābju reakcijām?

4. Kādas pārvērtības notiek, karsējot nedaudz augstāk par kušanas 
temperatūru šādas skābes: skābeņskābi, malonskābi, dzintarskābi, glu- 
tārskābi un adipīnskābi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

5. Skābeņskābi lieto kālija permanganāta titra noteikšanai. Uzrak
stiet vienādojumu reakcijai, kurā skābeņskābe oksidējas ar kālija per- 
manganātu skābā vidē!

6. Cik gramu kalcija hlorīda bija šķīdumā, ja visa kalcija hlorīda 
izgulsnēšanai izlietoja 150 ml 0,1 n skābeņskābes šķīduma? (0,8325 g)

7. Kādam nolūkam izmanto malonskābes esterus?
8. Kādās tautas saimniecības nozarēs izmanto dzintarskābi?
9. Kas izstrādājis itakonskābes ražošanas metodi, pēc kuras to 

iegūst, raudzējot cukuru? Kur izmanto itakonskābi?
10. Kā iegūst adipīnskābi, un kur to izmanto?
11. Kādas pārvērtības notiek, ja glutārskābi karsē un uz iegūto 

savienojumu iedarbojas a) ar amonjaku, b) ar kālija hidroksīda ūdens 
šķīdumu, c) ar propanolu-I? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādo
jumus!

12. Kāds ir kopējais gāzu tilpums, kas rodas, karsējot 180 g bez
ūdens skābeņskābes augstāk par tās kušanas temperatūru? (134,4 l)

13. Kāds īzomērijas veids novērojams nepiesātinātajām dikarbon
skābēm?

14. Kura nepiesātinātā dikarbonskābe veido anhidrīdu? #
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6. KARBONSKĀBJU ATVASINĀJUMI

ESTERI

O
. II

R—C -O —R'

Esteri ir karbonskābju atvasinājumi, kuru molekulās karbon- 
skābes hidroksilgrupa aizstāta ar alkoksigrupu (—OR).

Dažreiz esterus uzskata ari par tādiem karbonskābju atvasi
nājumiem, kuru molekulās karbonskābes hidroksilgrupas ūdeņ
radis aizstāts ar radikāli. Ja esterus formulē šādi, tad var uzska
tīt, ka tie ir analogi sājiem, un tāpēc tos var nosaukt tāpat kā 
sāļus, piemēram,

CH3—CO—OC2H5 etilacetāts

Šāds formulējums ir tikai formāls, jo īstenībā esteriem nav 
nekādas līdzības ar sāļiem.

Nomenklatūra. Esteru nosaukumus atvasina no to skābju un 
spirtu nosaukumiem, no kuriem tie veidoti, piemērām:

O
II

H—C—OCH3 skudrskābes metilesteris (metilformiats)

O
ir

CH3—C—OC2H5 etiķskābes etilesteris (etilacetāts)

Esteri var būt kā organisko, tā ari neorganisko skābju atva 
sinājumi:

O
S

C2H 5-O -N

o
o

CH3—O—S—OH

o

slāpekļskābes etilesteris

sērskābes metilesteris

Iegūšana. Esteri plaši sastopami dabā. Ziediem, augļiem un 
ogām aromātu pa lielākai daļai piešķir dažādi esteri. Arī tauki 
un vaski pieder pie esteru grupas.
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1. Visbiežāk esterus iegūst, skābēm,reaģējot ar spirtiem. So 
reakciju sauc par esterificēšanas reakciju:

Esterificēšana ir apgriezenisks process, un līdzsvars^ iestājās 
|oti lēni. Reakcijas paātrināšanai pievieno stipras mineralskabes, 
kuru ūdeņraža joni darbojas kā katalizatori.

Reakcijas mehānismu var izskaidrot ar elektronu blīvuma no
bīdi karbonilgrupā, kuras rezultātā uz skābekļa atoma rodas ne
pilns negatīvs lādiņš. Negatīvais skābeklis pievieno pozitīvo skā
bes ūdeņraža jonu, un līdz ar to uz karbonilgrupas oglekļa atoma 
rodas’ pilns pozitīvs lādiņš:

Sim pozitīvi lādētajam karbonilgrupas oglekļa atomam nukleo- 
fili (ar spirta hidroksilgrupas elektronu pāri) pievienojas spirta 
molekula:

Spirta molekulas skābekļa atoms paliek estera sastāvā. To 
izdevās pierādīt arī, izmantojot iezīmētos atomus.

8-

O OH
II

R— C—OH + H+ še* R—C—OH

OH OH +

R—-C—OH +  R'—O—H 3F* R—C—OH
+

Izveidojas nestabils starpprodukts, kas atšķeļ ūdens molekulu 
un.ūdeņraža jonu, un rodas esteris:

. "  OH ~ +  O
II

R—C—OH =Ft R—C—OR' +  H2O +  H+

/ 0 \
H • • R'

1

2. Esterus var iegūt, skābju hloranhidridiem reaģējot ar spir
tiem:

O O
II II

R—C—CI +  HOR' R—C—OR' +  HCl
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r
3. Sāļiem (visbiežāk sudraba) reaģējot ar hatogēnalkiliem, 

ari veidojas esteri:

o  9

R_c—OļĀģ+i]—R' -  ̂R—C—O—R'+Agl
i '■ ■■

Fizikālās īpašības. Zemāko un vidējo karbonskābju un spirtu 
esteri ir viegli gaistoši šķidrumi ar patīkamu smaržu, augstāko 
karbonskābju un spirtu esteri — cietas vielas. Esteri slikti šķīst 
ūdenī, viegli — organiskajos šķīdinātājos. Daudzi no tiem paši 
ir labi šķīdinātāji. Esteru kušanas un viršanas temperatūra ze
māka nekā attiecīgo karbonskābju kušanas un viršanas tempe
ratūra.. ' :,/■ .. .v

Ķīmiskās īpašības. 1. Raksturīgākā esteru ķīmiskā īpašība ir 
to hidrolizē jeb pārziepošanās. Sildot esterus kopā ar ūdeni skābju 
klātbūtnē, tie hidrolizējas par skābi un spirtu:

?#'■ O ■:
m m ā  . /11

CH3— C—OC2H5+HOH ** CH3COOH +  C2H5OH
Daudz labāk esterus hidrolizē sārmi, jo tad rodas spirts un 

attiecīgās skābes sāls, tāpēc reakcija kļūst neapgriezeniska:
CH3—COOtjHs+NaOH-H- CH3COONa+C2H5OH

2. Reaģējot ar amonjaku, esteri veido skābju amidus: .

O H O

R—C— lOR'+Hi—N R—C—NH2 +  R'—OH
L-------- J \  ■' .

H

3. Karsējot esterus kopā ar spirtu sārma klātbūtnē, estera 
alkoksigrupu var aizstāt ar citu.rŠo procesu sauc par pāresterifi- 
cēšanu:

NaOH
CH3—COOCsHu +  CsHsOH-j^CHaCOOCaHs+CsHnOH

4. Esteri reducējas vieglāk nekā karbonskābes. Veidojas divi 
spirti, kuru molekulās oglekļa atomu skaits atbilst oglekļa atomu 
skaitam spirta un skābes molekulās:

+H
C15H3lCOOC2H5 —► C15H31CH20 H + C 2H50H

Par reducētājiem lieto nātriju verdošā spirtā vai arī ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē.
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Izmantošana. Lielākajai daļai esteru ir patīkama ziedu var 
augļu smarža. Tā, piemēram, skudrskābes etilesterim HCOOC2H5 
ir ruma smarža, skudrskābes amilesterim HCOOCsHu —■ ķiršu 
smarža, etiķskābes izoamilesterim CH3COOC5H11 — bumbieru 
smarža, izobaldriānskābes izoamilesterim C4H9COOC5HH — ābolu 
smarža utt.

Patīkamās smaržas dēļ esterus izmanto pārtikas rūpniecībā kā 
«augļu esences» dažādu dzērienu un konfekšu ražošanā, kā art 
parfimērijas rūpniecībā. .

Daudzus esterus, piemēram, etiķskābes etilesteri, etiķskābes 
izoamilesteri un citus lieto arī par šķīdinātājiem.

No augstāko karbonskābju esteriem svarīgākais ir palmitīn- 
skābes cetilesteris CjsHaiCOOCieHss, kas pazīstams ar nosaukumu 
spermacets. Tas ir cieta, ūdenī nešķīstoša viela, kuru atdala1 no 
spermaceteļļas, kas sastopama vaļu galvās. Spermacetu. izmanto 
kosmētiskajā un farmaceitiskajā rūpniecībā.

Augstāko karbonskābju esteri sastopami arī dažādu vasku sa
stāvā. Tā, piemēram, bišu vasks satur palmitīnskābes miricil- 
esteri C 15H31COOC31H63.

Nepiesātināto skābju esterus, piemēram, akrilskābes metil-, 
esteri (metilakriiātu), plaši izmanto plastmasu rūpniecībā (sk. 
Vienvērtīgās nepiesātinātās karbonskābes).

No minerālskābju esteriem vislielākā nozīme ir slāpekļskābes 
esteriem — nitrātiem (piemēram, C2H5—O—N 02 etilnitrāts). Tie 
ir eksplozīvi savienojumi, pie tam vienvērtīgo spirtu esteriem eks
plozīvās īpašības mazāk izteiktas nekā daudzvērtīgo spirtu este
riem. Visvairāk izmanto slāpekļskābes glicerīna esteri — glicerīna 
trinitrātu (sk. 145. lpp.) — un glikola dinitrātu.

Svarīgākais slāpekļpaskābes esteris ir slāpekļpaskābes izo- 
amilesteris jeb izoamilnitrīts C5H n—O—N =  0 . To lieto medicīnā 
asinsvadu paplašināšanai, piemēram, astmas gadījumos.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādas reakcijas sauc par esterificēšanas reakcijām?
2. Kā izskaidrojams esterificēšanas reakcijas mehānisms?
3. No kādām izejvielām var iegūt ābolu esenci? Uzrakstiet attie

cīgo reakciju vienādojumus!
4. Ar kādām reakcijām var iegūt etiķskābes etilesteri, no etilēna? 

Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
,5. Kāda ir raksturīgākā esteru ķīmiskā īpašība?
6. Kādi ir svarīgākie neorganisko skābju esteri? Kur tos izmanto?
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T A U K I

Tauki ir karbonskābju glicerīna esteri jeb triglicerldi. To vis
pārīgā formula ir šāda:

O

CH2—o —c
\

R
O

CH—O—C
\

R'
O

CH2—o —c
\ 'V

R"
kur R, R' unR"  ir karbonskābju radikāļi.

Tauku uzbūvi noskaidroja franču ķīmiķis Sēvrels 1811. gadā, 
bet 1854. gadā Bertelo to vēlreiz apstiprināja. Sildot glicerīna un' 
karbonskābju maisījumu, viņš ieguva taukiem līdzīgas vielas:

CH2—OH H—o —c

o o

\
R.
o

CH—OH +  H—o —c
\

R
O

CH2—OH H—o —c
\

R

CH2- 0- C

R 
O

S
CH— O— C + 3H20

\
R<
O

CHa— O— C
\

R
Glicerīns ir nemainīga tauku sastāvdaļa, kas ietilpst visu tauku 

sastāvā, turpretim karbonskābes var būt ļoti dažādas. Tauku sa
stāvā atrastas karbonskābes ar 4—26 oglekļa atomiem molekulā..

Taukus veido augstākās piesātinātās un nepiesātinātās karbon
skābes ar pāra skaitu oglekļa atomu molekulā un nēsazarotu uz
būvi, piemēram, palmitīnskābe C15H31COOH, stearīnskābe 
Ci7H35COOH, oleīnskābe C17H33COOH, linolskābe C17H31COOH, 
arahidonskābe C19H31COOH u. c. Dabiskajos taukos visizplatītākā
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ir oleīnskābe. Tā sastopama visos līdz šim izpētītajos taukos. 
Daudzos taukos oleīnskābes saturs pārsniedz 50% kopējās tauk
skābju masas, un tikai dažos tas ir mazāks par 10%. No piesāti
nātajām augstākajām karbonskābēm taukos visbiežāk sastopama 
palmitīnskābe. Daži tauki, piemēram, sviests, satur arī zemākās 
karbonskābes — sviestskābi C3H7COOH, kapronskābi C5H11COOH, 
kaprilskābi C7H15COOH, kaprīnskābi C9H19COOH, laurinskābi 
C „H 23COOH u. c.

Glicerīna trīs hidroksilgrupas var būt esterificētas vai nu ar 
vienu karbonskābi (vienkāršie glicerīna esteri), vai arī ar divām 
vai trim dažādām karbonskābēm (jauktie esteri):

O

CH2—o —c CH2—o-

C17H33
o

CH—O—C

C17H33
o

s
CH2—o —c

CI7H33
trioleins (vienas 
karbonskābes glicerids)

-c
\

C17H33
o

CH—O—C
\

C15H31
o

CH2—o- -c

CI7H35 
oleopalmitostearins (triju 
karbonskābju glicerids)

Dabā sastopamie tauki biežāk satur glicerīdus ar divām vai 
trim dažādām karbonskābēm.

Tā, piemēram, kakao sviests sastāv galvenokārt no oleopal- 
mitostearīna (55%) un oleodistearīna (20%). bet trioleīnu, tripalr 
mitinu un tristearīnu satur tikai niecīgos daudzumos:

• CH2OCOC17H33

CHOCOC17H35
I

CH2OCOCi7H35
oleodistearlns

Liellopu tauki satur oleopalmitostearīnu (32%), palmitodio- ;f  
leīnu (23%). oleodipalmitīnu (15%), stearodioleīnu (11%) u. c. $

CH2OCOCi5H31

Čh OCOCi7H33

CH2OCOC17H33
palmitodioieīns

CH2OCOCi7H33

(1h OCOCi5H3i

CH2OCOC15H3i
oleodipalmiiīns
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Sviests satur butiropalmitooleīnu
CH2OCOC3H7
I

CHOCOC,5H3,

ČlI2OCOC17H33
butiropalmitooleīns

Kopā ar triglicerīdiem dabiskie tauki satur vēl ari dažādus 
piemaisījumus — brīvas augstākās karbonskābes, monoglicerīdus 
un diglicerīdus, fosfatīdus, sterīnus, vitamīnus, olbaltumvielas, 
ogļhidrātus u. c. Daži tauki satur arī pigmentus (karotīnu, ksanto- 
filu, hlorofilu), kas piešķir taukiem krāsu.

Fizikālās īpašības. Parastajā temperatūrā tauki ir cietas, ziež- 
veidīgas vai šķidras vielas bez garšas un smaržas. Tauku kušanas, 
temperatūra atkarīga no to sastāvā ietilpstošajām karbonskābēm.. 
Piesātināto augstāko karbonskābju glicerīdi parastajā temperatūrā: 
ir cieti, bet nepiesātināto — šķidri (piemēram, tristearīna kušanas 
temperatūra ir 72°C, bet trioleīna — 6 °C). Glicerīdiem novērojama 
arī īpatnēja parādība — «divkāršā kušana». Tā, piemēram, tīrs- 
tristearīns kūst 72 °C temperatūrā, bet, ja izkausēto tristearīnu 
strauji atdzesē unpēc  tam atkal silda, tas izkūst 55°C tempera
tūrā, pēc tam atkal sacietē un tad vēlreiz kūst 72 °C temperatūrā. 
Tas izskaidrojams ar to, ka tauki veido dažādas kristāliskās for
mas.

Tā kā dabiskie tauki ir dažādu triglicerīdu maisījumi, tiem 
nav stingri noteiktas kušanas temperatūras. Vispirms tie kļūst 
mīksti, pēc tam izkūst. Tauku kušanas temperatūra nav gluži vie
nāda ar to sacietēšanas temperatūru. Sacietēšanas temperatūra 
parasti ir par dažiem grādiem zemāka par kušanas temperatūru. 
Tā kā sacietēšanas temperatūra nosakāma vieglāk nekā kušanas- ’ 
temperatūra, tauku raksturošanai izmanto sacietēšanas tempera
tūru.'

Tauku sacietēšanas temperatūra svārstās plašā temperatūras, 
intervālā, piemēram, lineļļai tā ir —27°C, saulespuķu eļļai — 18°C,. 
sviestam 19—24°C, liellopu taukiem 30—38°C.

Tauku sacietēšanas temperatūra un konsistence atkarīga no to- 
sastāva. Tauki, kuru sastāvā ir galvenokārt piesātinātās augstākās, 
karbonskābes, ir cieti, bet, ja pārsvarā ir nepiesātinātās vai maz- 
molekulārās karbonskābes, — šķidri (eļļas).

Tauki nepārtvaicējas, jo karsējot tie sadalās.
Ūdenī tauki nešķīst, bet veido ar to emulsiju. Labi šķīst orga

niskajos šķīdinātājos — ēterī, benzīnā, benzolā, tetrahlorogleklī 
u. c.

Taukiem piemīt arī raksturīga īpatnība — spēja uzsūkt dažā
das smaržojošas vielas, tāpēc eļļas izmanto smaržvielu ekstrak
cijai no ziediem.
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Ķīmiskās īpašības. Tauki, it sevišķi piesātināto karbonskābju 
"triglicerīdi, ir diezgan inertas vielas. Tiem raksturīgākās reakcijas 
:ir šādas.

1. Hidrolizē. Tauki, tāpat kā pārējie esteri, hidrolizējas, veido- ļ 
jot glicerīnu un karbonskābi:

CH2OCOR CH2OH

CHOCOR+3HOH
I

CH2OCOR

CHOH + 3R-

i ,

-COOH "i

:h 2o h

Tā kā taukj nešķīst ūdenī, tie hidrolizējas tikai augstā tempe
ratū rā  un zem paaugstināta spiediena vai arī katalizatoru klāt
būtnē. Par katalizatoru bieži lieto t. s. Petrova kontaktu — sulfo 
■skābju maisījumu, ko iegūst, attīrot naftu ar sērskābi. Dažreiz j 
taukus hidrolizē arī ar fermentu lipāzi.
■ Daudz vieglāk tauki hidrolizējas sārmu klātbūtnē. Hidrolizējot 

'taukus ar sārmu, rodas karbonskābju sāļi — ziepes, tāpēc tauku 
bidrolīzi ar sārmu bieži sauc arī par pārziepošanu:

CH2OCOR CH2OH

CHOCOR+3NaOH -* CHOH + 3R—COONa 

c h 2o c o r  CH2OH
Kā no reakcijas vienādojuma redzams, vienas grammolekulas j 

tauku pārziepošanai jāpatērē trīs grammolekulas sārma. Jo lie- : 
lāka ir tauku molekulmasa, jo mazāk sārma vajadzīgs, lai pār- ; 
ziepotu vienu gramu tauku.

Kālija hidroksīda daudzumu miligramos, kas nepieciešams . 
viena grama tauku pārziepošanai, sauc par pārziepošanas skaitli. .

Pārziepošanas skaitlis rāda, kādas karbonskābes (ar lielām ļ 
vai mazām molekulām) satur tauki. Liels pārziepošanas skaitlis ! 
rāda, ka tauki satur karbonskābes ar mazām molekulām. Tā, pie
mēram, lielākajai daļai tauku, kuri pārsvarā satur karbonskābes j 
ar 18 oglekļa atomiem molekulā, pārziepošanas skaitlis ir apmē- ; 
ram 190, bet sviestam, kas satur sviestskābi un citas mazmole- j 
kulārās skābes, — apmēram 226. '

Tauki, pārziepojoties ar sārmu, veido ziepes. So īpašību iz
manto rūpniecībā ziepju ražošanai. Ziepes iegūst, vārot taukus . 
kopā ar sārmu vai arī augstākās karbonskābes apstrādājot ar 
sodu. Ja iegūto šķīdumu atdzesē bez izsālīšanas, iegūst t. s. līmes 
ziepes, kas satu r’30—50% karbonskābju sāļu. Ja šķīdumam pie
vieno elektrolītu, ziepes uzpeld virspusē un sacietē blīvā masā, 
ko sauc par kodolziepēm. Kodofziepēs karbonskābju sāļu saturs 
pārsniedz 60%, un tās lieto tualetes ziepju ražošanai.

Par izejvielu ziepju ražošanai izmanto galvenokārt hidroge-

!
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nētas vai arī nehidrogenētas augu eļļas, atkritumu taukus, sin
tētiskās taukskābes u. c.

Triglicerldi, kas satur nepiesātinātās karbonskābes, dod arī' 
divkāršajai saitei raksturīgās reakcijas.

2. Tauku hidrogenēšana. Tauki, kuru molekulas satur nepie
sātinātās karbonskābes (eļļas), var pievienot ūdeņradi divkāršo* 
saišu vietā, veidojot piesātināto karbonskābju glicerīdus:

CH2OCO (CH*) 7CH =  CH (CH2) 7CH3 

CHOCO (CHs) 7CH = CH (CH2) 7CH3+3H 2 +

CH2OCO (CH*) 7CH =  CH (CH2) 7CH3
trioleins

CH2OCO(CH2) 16CH3 

-*■ CHOCO (CH2) 16CH3 

CH2OCO(CH2) l6ĢH3
tristearins V

Hidrogenēšanu parasti izdara, laižot ūdeņradi zem dažu at
mosfēru spiediena caur sakarsētas eļļas (175—190°C) un sasmal
cināta katalizatora (Ni) maisījumu. Sai procesā šķidrās eļļas- 
pārvēršas par cietajiem taukiem, pēc kuriem rūpniecībā daudz 
lielāks pieprasījums. Hidrogenētos taukus izmanto ne tikai teh
niskām vajadzībām (ziepju vārīšanai), bet arī pārtikas rūpnie
cībā, piemēram, margarīna, kombinēto tauku un citu produktu, 
ražošanai. Lai iegūtu margarīnu, hidrogenētos taukus saku] kopā 
ar pienu, dažreiz pievieno arī olas dzeltenumu vai citas piedevas,, 
kas piešķir patīkamu smaržu un krāsu.

Glicerīdus enerģiski hidrogenējot katalizatora klātbūtnē, to* 
karbonskābes var reducēt par pirmējiem lielmolekulārajiem spir
tiem:

CHjOCOR' CH2OH R'CH2OH

CHOCOR" +  6 H2  ->■ CHOH +  R"CH2OH
I I

CHsOCOR'" CH2OH R'"CH2OH
pirmējie
spirti

Lielmolekulāros spirtus lieto sintētisko mazgašanas līdzekļu —  
deterģentu ražošanai.

3. Halogenēšana. Divkāršo saišu vieta nepiesātināto karbon
skābju glicerīdi var pievienot arī halogēnus:

CH2OCO (CH2) 7CH== CH (CH2) 7CH3 

CHOCO (CH2) 7CH=CH (CH*) 7CH3 +3I2 -*■ 

CH2OCO (CH2) 7CH =  CH (CH2) 7CH3
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i CH2OCO (CH2) 7CHI—CHĪ (CH2) 7CH3 

-V Čh OCO(CH2)7CHI—CHI (CH2) 7CH3 

c h 2o c o  (c h 2) 7C H I-C H 1 (c h 2) 7CH3
Joda daudzumu gramos, kuru saista 100 grami tauku, sauc par 

tauku jodskaitli. Jodskaitlis raksturo tauku nepiesātinātības pa- i 
kāpi. Jo vairāk tauku molekulā divkāršo saišu, jo lielāks jod- - 
skaitlis.

4, Sarūgtēšana. Taukus uzglabājot, tiem rodas nepatīkama 
rūgta garša un smaka. Tas izskaidrojams ar to, ka dabiskie tauki 
satur fermentu lipāzi, kas sašķeļ daļu tauku par glicerīnu un ' 
karbonskābēm, starp kurām ir arī mazmolekulārās karbonskābes 
ar nepatīkamu smaku (piemēram, sviestskābe — sviestā). Gaisa 
skābekļa, siltuma, gaismas un mitruma iedarbībā' nepiesātināto V 
;karbonskābju divkāršajām saitēm pievienojas skābeklis, veidojot.; 
hidroperoksīdus, - kuri sadalās par oksiskābēm, aldehīdiem, keto- ' 
■niem un citiem savienojumiem, kas piešķir taukiem nepatīkamu 1 
-garšu un smaku. Tauku bojāšanos veicina arī dažādi mikroorga- \ 
-nismi.

Bojājoties tauki zaudē arī daļu uzturvērtības, jo oksidēšanās 
-procesā tiek noārdīti E un A vitamīni, karotinoīdi un nepiesātinā
jā s  karbonskābes. Bojāti tauki nav derīgi uzturā ne tikai to nepa
tīkamās garšas un smakas dēļ, bet arī tāpēc, ka tajos, rodas tok
siski noārdīšanās produkti. Lai aizkavētu tauku bojāšanos, tiem 
.dažreiz pievieno antioksidantus (butiloksianizolu, E vitamīnu u. c.).

5. Sacietēšana. Eļļas, kas satur nepiesātinātās augstākās kar- 
jbonskābes ar vairākām divkāršām saitēm, gaisā ātri žūst, veido
jot cietu plēvīti. Šāda eļļas sacietēšana izskaidrojama ar nepiesā
tināto karbonskābju polimerizāciju un oksidēšanos skābekļa klāt-,, 
tbūtnē. Eļļas, kas viegli sacietē, sauc par žūstošām eļļām.

Iegūšana. Dabā tauki bieži sastopami augu un dzīvnieku val
stī. Sauszemes dzīvnieku tauki parasti ir cieti, zivju un jūras dzīv
nieku — šķidri. Augu valstī pa lielākai daļai sastopami šķidrie 
-tauki — eļļas.

Dzīvnieku tankus iegūst nn taukaudiem, tos kausējot ar ūdens 
tvaiku aUtoklavos'žem 3—4 atm spiediena vai āri tiešTuz uguns 
; a psil damos" kā tTosl ’  .........— — ------- -

Augos tauki sastopami galvenokārt sēklās un augļos, kur to 
• saturs var svārstīties no 2% līdz 70%. Eļļas parasti iegūst izspie
žot vai arī pēc ekstrakcijas metodes. Abos gadījumos sēklas vis
pirms attīra, sasmalcina un uzkarsē līdz 110—115°C tempera

tū rai. Sagatavoto masu izspiež īpašās spiedēs vai arī, ja iegūst 
-pēc ekstrakcijas metodes, apstrādā ar šķīdinātāju, kas uzsildīts 
līdz 50—55 °C temperatūrai. Par šķīdinātājiem lieto vieglo benzīnu 
(viršanas temp. 65—85°C), heksānu vai etanolu. Iegūto eļļas šķī- 

,.dumu izspiež, no tā atdestilē šķīdinātāju, eļļu atdzesē un filtrē.

j'lf;'.' ' ;■ / '  ̂ ' j , .  ;■ ’ " j  ^F}
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Bieži lieto arī kombinēto metodi — vispirms izspiež, lielāko daļu ļ 
eļļas, pēc tam raušus apstrādā pēc ekstrakcijas metodes. ļ

Taukus var iegūt ari sintētiski, tomēr sintētiskās iegūšanas / 
metodes pagaidām ekonomiski mazāk izdevīgas. ---------J

Izmantošana. Tauki ir enerģētiski visaugstvērtīgākā mūsu uz
tura sastāvdaļa.' Organismā oksidējoties vienam"gramam tauku, 
izdalās 9,3 kcal, t. i., divreiz vairāk siltuma, nekā oksidējoties 
tādam pašam daudzumam olbaltumvielu vai ogļhidrātu. Bez tam N 
dabiskie tauki satur arī tādas bio 1 oūiski„aktlvas.--vialas _kā fošfoīT- 
pīdiis7~?dTTTtTrišj AT~U un ī T  vitamīnus, nepiesātinātās karbonskā- 
be.s u^c. Tā kā tauki ūdeni nešķislTtfenrevar •orgamsmā~tržS'QktieS'~ 
tiēšf'no "gremošanas orgāniem. Aizkuņģa dziedzera un zarnu sulu 
fermentu iedarbībā tauki sašķeļas par glicerīnu un karbonskābēm 
un žultsskābju sāļu klātbūtnē izveido emulsiju, kuru uzsūc zarnu 
sienu bārkstiņas. Zarnu sienās no glicerīna un brīvajām karbon
skābēm sintezējas dotajam organismam raksturīgie tauki, kas pa 
limfas sistēmu nonāk asinīs, kuras tos aizvada uz taukaudiem.
No taukaudiem tauki nokļūst citos organisma audos, kur šūnās 
tie oksidējas, izdalot dzīvības procesu norisei nepieciešamo ener
ģiju. Neizmantotie tauki uzkrājas taukaudos kā rezerves viela.

Taukiem svarīgā nozīme arī dzīvnieku organismu siltuma regu
lēšanā. Tā kā tauki ir slikti siltuma vadītāji, uzkrājoties_ zemādas 
šūnās, tie pasargā ķermeni no pārmērīgas atdzišanas (jūras dzīv
niekiem). Vienlaikus tauki ir arī savdabīga ūdens rezerve orga
nismā. Tauki pieder pie savienojumiem, kas satur ļoti daudz ūdeņ
raža, tāpēc, tiem oksidējoties, veidojas daudz ūdens (100 g tauku 
veido apmēram 140—150 ml ūdens). Tam ir ļoti liela nozīme tuk- i 
sneša dzīvnieku dzīvības norisēs (kamieļiem kupru tauki ir ūdens 
rezerve).

Taukus ļoti plaši izmanto arī rūpniecībā, piemēram, ziepju, kos
mētiskajā, farmaceitiskajā, laku un krāsu rūpniecībā, kā arī citās 
rūpniecības nozarēs.

Laku un krāsu rūpniecībā lieto galvenokārt žūstošās eļļas (lin
eļļu, kaņepju un kokvilnas eļļas), no kurām ražo pernicu. Svaigas 
eļļas žūst samērā lēni. Lai žūšanu paātrinātu, eļļas vāra kopā ar 
katalizatoriem (Pb un Mn savienojumiem) — sikatīviem. Tā iegūst 
ātri žūstošu eļļu — pernicu. Pernicu izmanto eļļas krāsu, vaska
drānu, linoleja un citu izstrādājumu ražošanai.

Taukus un eļļas lieto medicīnā dažādu ziežu un linimentu 
izgatavošanai, kā arī dažu medikamentu šķīdināšanai. — ■

JA U T Ā JU M I UN  V IN G R IN Ā JU M I

1. K ādu k a rb o n sk āb ju  esteri ir d a b ā  sas topam ie  tauki?
2. N o  kā a tk a r īg a  tau k u  konsis tence  un k u ša n a s  tem p era tū ra?
3. K ādas  ir r a k s tu r īg ā k ā s  tau k u  ķīm iskās īpaš ības?
4. Ko sauc  p a r  p ā rz iep o šan as  skaitl i?  Ko ta s  n o rād a?
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5. Kādas ir raksturīgās reakcijas taukiem, kas satur nepiesāti—i 
nātās karbonskābes? >

6. Ko sauc par jodskaitli? Ko tas norāda? . ,..ļ
7. Cik gramu joda pievienojas 500 gramiem tauku, kuri satur 60%

trioleīna? 1
8. Kādu reakciju izmanto, lai no taukiem iegūtu lielmolekulāros' 

spirtus? Kur tos izlieto?
9. Kā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem var iegūt augstākās kar

bonskābes?
10. Kādas izejvielas izmanto ziepju ražošanai?
11. Kādas pārmaiņas notiek taukos, tos ilgstoši uzglabājot? Kādi J

faktori veicina tauku bojāšanos? ;
12. Kāda ir tauku bioloģiskā nozīme? ]

karbonskabju halogenanhidridi

Par karbonskābju halogēnanhidridiem sauc tādus karbonskābju i 
atvasinājumus, kuru molekulā karbonskābju hidroksilgrupa aiz- ] 
stāta ar halogēna atomu: < i

O ‘ j
S

R -C
\

hal

Halogenanhidrldu molekulas satur t. s. acilgrupu R-
O

-c <
tāpēc tos var uzskatīt ari par acilhalogenidiem.

Halogēnānhidrldu nosaukumus atvasina no attiecīgās karbon
skābes un halogēna nosaukuma, piemēram:

O O

H—C CH3- C
\  \

F C1
skudrskābes fluoranhidrīds 
jeb formillluorīds

etiķskābes hloranhidrlds 
jeb acetilhlorīds

o

CH3—CH2—CH2—c
\

Br
sviestskābes bromanhidrīds 
jeb butirilbromīds

Fizikālās īpašības. Zemāko karbonskābju halogēnanhidrīdi ir 
gaistoši šķidrumi ar ļoti asu smaku un gļotādas kairinošu iedar
bību. Augstāko karbonskābju halogēnanhidrīdi ir cietas vielas.j
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Skudrskābes halogēnanhidrīdi, izņemot fluoranhidrīdu HCOF, sa
dalās jau rašanās brīdi. Visi jodanhidrīdi ir nestabili. Stabilākie 
un praktiski svarīgākie ir hloranhidridi.

Ķīmiskās īpašības. Karbonskābju halogēnanhidrīdi ir ļoti aktīvi 
savienojumi. To halogēna atoms viegli aizstājams ar citiem ato
miem vai grupām, tāpēc halogēnanhidrīdi var reaģēt ar dažādām 
vielām.

1. A r  ūdeni halogēnanhidrīdi h idro lizē jas, veidojot attiecīgo 
karbonskābi un halogēnūdenražskābi:

O O ‘
^  r - 7 S

CH3—C • +  !H ;O H -*C H 3-

V
+HC1

\
OH

• 2. A r  sp irtiem  halogēnanhidrīdi veido esterus:
o  o

^  r—1 II
C H ,-C  +ļH jO C 5H|| -^C H 3—C—OC5H11+HCI

V , - - J i____j :
3. Halogēnanhidrīdiem reaģējot ar am onjaku , rodas skā b ju  

<amīdi:
O O

S  r--, s
c h 3- c  + ih :n h 2-

v č H  1
CH3- C

\
+  HCI

i- - - ____I n h 2
acetamīds

4. Ja halogēnanhidrīdi reaģē ar karbonskāb ju  sā jiem , veidojas 
ka rb o n skā b ju  anhidrīdi:

CH3- C

O
✓

+
1C1 1 
11 !

CH3- C

o
s -

V
0  + NaCl

O'NaJ /
/  u CH3—c

c
\ 0

O cliķskabcsanhiclrids

CH3-C ,

Kā redzams, visās šajās reakcijās acilgrupa R—C ^ O  stājas
aktīvā ūdeņraža atoma vai metāla atoma vietā, tāpēc tādas reak
cijas sauc par acilēšanas reakcijām .
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Iegūšana. Karbonskabju. halogenanhidrīdus iegūst, iedarbojo
ties uz karbonskābēm ar fosfora halogenīdiem: ,

- "v'v;  ̂ ' O » M ij O .

. CH3- C  +  PC15->C H 3—C -fPOCla +  HCl .
- \  v ' .  . \  . ■

, OH , ..I , CI
o

3CH3—CH2—C V -f PBr3 ■ 

OH

o

3CH3—CH2- C  + h 3p o 3
\

Br
Viena no izdevīgākajām hloranhidrldu iegūšanas metodēm ir, 

iedarbojoties uz karbonskābēm ar tionilhloridu ŠOCl2, jo blakus
produkti šajā reakcijā ir gaistošas vielas, tāpēc reakcijas produkts 
viegli iegūstams tīrā veidā:

0

CH3—CH2—CH2—C +  SOCl2 ■
\

OH
o

-CH3—CH2- C H 2—C + S 0 2+HCI
\

C1 1

Izmantošana. Halogēnanhidrīdus (galvenokārt hloranhidrīdus) 
to lielās aktivitātes dēķ plaši izmanto rūpniecībā citu savienojumu 
sintēzēm.

Svarīgākie pārstāvji. Etiķskābes hloranhidrīds jeb acetilhlo- 
rīds GH3COCl ir šķidrums, kas vārās 51 °C temperatūrā. Strauji 
reaģē ar ūdeni, tāpēc gaisā kūp. Rūpniecībā to plaši izmanto par 
acilēšanas līdzekli.

Fosgēns jeb karbonilhlorīds C1—CO—C1 ir ogļskābes dihloran- 
hidrīds. Tas ir smaga, bezkrāsaina gāze ar svaiga siena smaržu. 
Maz šķīst ūdenī, bet labi — organiskajos šķīdinātājos. Fosgēns 
pieskaitāms pie indīgajām gāzēm ar smacējošu iedarbību. Tā kon
centrācija gaisā 0,005 mg/7 jau ir bīstama, bet 0,1—0,3 mgļl — 
15 minūšu laikā izraisa nāvi.

Fosgēnu iegūst, 125—150°C temperatūrā laižot oglekļa oksīda 
un hlora maisījumu pāri aktīvajai oglei:

CO +  CI2 Cl—CO—C1
Neraugoties uz ta toksiskumu, fosgēnu diezgan plaši izmanto 

rūpniecībā un arī laboratorijās citu savienojumu sintēzēm.
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI " , |.

' 1. Kādus savienojumus sauc par karboņskābju halogēnanhidrīdiem?
Kādu raksturīgu grupu tie satur? ■ ( ■ , ' .,

2. Kādi halogēnanhidrīdi ir visstabilākie?
3. Kādas ir raksturīgākās halogēnanhidrīdu ķīmiskās'īpašības? Kā

sauc šīs reakcijas? Kāpēc? ■ V . ••
4. Kādas īpašības piemīt fbsgēnam? Kur to izmanto?
5. Cik gramu acetilhlorīda var iegūt, 120 gramiem etiķskābes 

reaģējot ar tionilhlorīdu, ja ižnākums ir 90% no teorētiski iespējamā?
, (141,3 g) i ,  ' i - ■ , .

KARBOŅSKĀBJU ANH1DRIDI

Par karboņskābju anhidridiem sauc tādus karboņskābju atva
sinājumus, kuru molekulās divas acilgrupas saistītas ar skābekļa 
atomu:

0  0  , '
. • :1i.:' II-, " . . . m - m  . j

, : x ' R—C - O —C—R Ķ '
Karboņskābju anhidrīdi veidojas, ja no divām karbonskābes 

molekulām atšķeļas molekula ūdens, tāpēc karboņskābju anhidrī- 
dus var uzskatīt ari par karboņskābju dehidratēšanas produktiem:

, : ; . :■£ 'i V ^o  š/ ̂  v ! '

O

R—C/

R~C.

■OļH J

0

0

N 5 h]
R -C

\

R -C ,
/

0  +  H20

%
o

Anhidrīdu nosaukumus atvasina no attiecīgo karboņskābju no
saukumiem, piemēram,

C H s-C

o

CH3—c

etiķskābes anhidrīds
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Iegūšana. Karbonskābju anhidrldus iegūst no karbonskābju 
hloranhidrldiem, tiem reaģējot ar karbonskābju sājiem. Ja ņem 
dažādu karbonskābju hloranhidrīdu un sāli, iegūst jauktos an-' 
hidrldus:

Fizikālās īpašības. Zemāko karbonskābju anhidrīdi ir šķidrumi 
ar asu smaku, augstāko karbonskābju anhidrīdi — kristāliskas 
vielas bez smakas. Ūdenī nešķīst. Vārās augstākā temperatūrā 
nekā attiecīgās karbonskābes.

Ķīmiskās īpašības. Karbonskābju anhidrīdi ir ļoti aktīvi. Tāpat 
kā hloranhidrīdus, tos lieto acilēšanai. Karbonskābju anhidrīdi, 
tāpat kā hloranhidrīdi, var reaģēt ar dažādām vielām.

1. Ar ūdeni tie veido attiecīgās skābes:
C H 3CO — O— OC— C H 3 +  H 20  -+■ 2 C H 3COOH

2. Reaģējot ar spirtiem, karbonskābju anhidrīdi veido estera 
un skābes maisījumu:

CH3—CO—O—OC—CH3 +  C2H5OH -►

-►CH3COOH +  CH3— C—O-C2H5
3. Ja karbonskābju anhidrīdi reaģē ar amonjaku, veidojas skā

bes amīds un skābe:
O

Karbonskābju anhidrīdus, tapat ka karbonskābju hloranhidrī
dus, izmanto dažādu skābju atvasinājumu sintēzēm.

O
š

/ /
o

c h 3- c
C H j-C

CH 3-CH 2-C

etiķpropionskābes
anhidridso

o
II

CH3—c o
\

O + HNH2 -V CH3COOH +  CH3—c
\

C H 3-C n h 2

o

224



III. K arbonskāb ju ,  oks iskābju  un am inoskāb ju  molekulu modēji:
6 - a m i ķn o e tiķ k ā b r akrilskābe: 3 ~  maleinskabe; 4 -  /urnārskābe: 5 -  D(-»-pienskābe;



■ ■'. v * ~ :  ;v ■' • ,7 ; vs fei . ?$
■ !: ■ t ; ' ■•.;•■.•■ ■; > ; ' ■■ " •■■ : -,v.-^'V
Svarīgākie pārstāvji. Etiķskābes anhidrīds (CH3C0)20 ir 

smags šķidrums ar asu smaku. Vārās 140°G temperatūrā. Ar ūdeni 
nesajaucas, tikai nedaudz tajā šķīst, ūdenī izšķīdināts etiķskābes 
anhidrīds pamazām reaģē ar ūdeni, veidojot etiķskābi.

Etiķskābes anhidrīds ir svarīgs acilēšanas līdzeklis kā labora
torijās, tā arī tehnikā. Visvairāk etiķskābes anhidrīda izlieto, ace- 
tilcelulozes ražošanai. To .izmanto arī farmaceitisko preparātu 
ražošanai.

Maleīnskābes anhidrīds (sk. 207. lpp.) ir kristāliska viela, kas 
kūst 52,8°C temperatūrā. Labi šķīst hloroformā un acetonā, bet»,,, 
šķīstot ūdenī, tas pārvēršas par maleīnskābi.

Maleīnskābes anhidrīds ir ķīmiski ļoti aktīvs savienojums. Se
višķi viegli tas reaģē ar konjugētiem diēnu ogļūdeņražiem, tāpēc- 
maleīnskābes anhidrīdu izmanto butadiēna kvantitatīvai noteik
šanai gāzēs sintētiskā kaučuka ražošanas procesā. Rūpniecībā 
maleīnskābes anhidrīdu izmanto plastmasu, sintētisko šķiedru, far
maceitisko preparātu, sintētisko mazgāšanas līdzekļu un dažādu 
citu ķīmisko savienojumu ražošanai.

,- JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

ļ. Kādus savienojumus sauc par karbonskābju anhidrīdiem, un kā 
tos iegūst?

2. Kādi savienojumi veidojas, ja sviestskābes anhidrīds' reaģē ar 
amilspirtu? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu!

3. Uzrakstiet maleīnskābes anhidrīda' iegūšanas reakcijas vienā- 
• dojumu!

■ 4. Kādas īpašības raksturīgas maleīnskābes anhidrīdatn, un kur to 
izmanto?

SKĀBJU AMIDI

Skābju amidi ir karbonskābju atvasinājumi, kuru molekula , 
karbonskābes hidroksilgrupa aizstāta ar aminogrupu —NH2. ' 

Nomenklatūra. Skābju amīdu nosaukumus veido no to skābju 
nosaukumiem, no kurām tie atvasināti, piemēram,

O 7 '^r3.

H—C — skudrskabes amīds jeb formamīds

NH, ■
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« ■ p z  ļ! i
\

CH3- C

o

\
etiķskābes amīds jeb acetamīds

NH2
Fizikālās īpašības. Visi skābju 'amīdi, izņemot skudrskābes 

amīdu, ir kristāliskas vielas. Skudrskābes amīds ir šķidrums. Ze
māko karbonskābju amīdi šķīst ūdenī, augstāko — nešķīst.

Ķīmiskās īpašības. Skābju amīdi ir neitrāli savienojumi. To 
neitrālās īpašības izskaidrojamas ar to, ka slāpekļa atoma brī
vais elektronu pāris veido konjugētu sistēmu ar karbonilgrupas 
divkāršo saiti:

' f °  ■' .
IR —

ļN H 2

1. Ķīmiskajās reakcijas skābju arnidi uzrāda gan vājas skābju, 
gan ari bāzu ipašibas. Tie veido sāļiem līdzīgus savienojumus kā 
ar dažiem katjoniem, piemēram, dzīvsudrabu:

O O
■ V  /  /

2CH3—C +HgO ļ CH3—c

^NHz V NH>
tā arī ar stiprām skābēm, piemēram, sālsskābi:

H g+H 20

R -C  +HC1
X

n h 2

o
/ X

ci-R -C
\ +

NH3.
2. Skābju amidi viegli hidrolizējas, veidojot attiecīgo karbon- 

skābi un1 amonjaku:
O O

R—C +H O H -> R—C +N H 3
X X

n h 2 o h
Karbonskābe savukārt reaģē ar amonjaku, veidojot amonija 

sāli:
O O

X  /
R -C  -f NH3->- R—C

X X
OH ONH4
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Iegūšana. 1 /Skābju amīdi veidojas, skābju haiņgerianhidridiem 
vai anhidridiem reaģējot ar amonjaku: \

O O ’
v  • ,  ^  ,'v ;■

R— C +HNH2 R— C + HC1

2. Karsējot karbonskābju amonija sājus, ari iegūst skābju 
amīdus:

O . 0

R—C — >-R—C +  H20
\  \

ONH4 * NHž
Svarīgākie skābju aniīdu pārstāvji. Acetamīds jeb etiķskābes 

atnīds CH3— ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru
\ n h 2

82 °C. Acetamīdam ir stipra peļu smaka, kuru tam piešķir vēl 
neizpētītie piemaisījumi.

O

Karbamīds. Karbamids jeb urīnviela H2N—C—NH2 ir ogļskā
bes diamīds. Ogļskābi var uzskatīt par oksiskudrskābi:

■ w ■
O
II ■

HO—C—OH
Tās molekulā ir divas hidroksilgrupas. Aizstājot vienu h'idrpķsil- 
grupu ar aminogrupu, iegūst nepilnu amīdu, ko sauc par āņuno-

ogļskābi jeb karbamīnskābi NH2—C—OH. Aizstājot abas hidrok
silgrupas ar aminogrupām, iegūst pilnu amīdu, ko sauc par karb-
amīdu:

0 0 0
II Jl ■ ..!!•

HO—C—OH H2N—C—OH H2N—C—N1
o g ļ s k ā b e k a r b a m ī n s k ā b e k a r b a m ī d s

j e b  u r ī n v i e l a

Karbanūds rodas cilvēka un zīdītāju dzīvnieku organismā kā 
olbaltumvielu noārdīšanās galaprodukts, tāpēc to sauc arī par 
urīnvielu. Diennaktī no cilvēka organisma izdalās 28—30 g karb- 
amīda.

ī p a š ī b a s . '  1. Karbamīds ir kristāliska viela, kas labi šķīst 
ūdenī. Tas kūst 133 °C temperatūrā. Ja karbamīdu silda augstāk
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par šo temperatūru, no divām ta molekulām atšķeļas amonjaks, un 
rodas biurets:

H2 N -C O -N H  [h  +  H2 n]-C O —NH* .
— H2 N—c o - n h - co" - n h 2 + n h 3

biurets

Līdztekus šai reakcijai notiek arī otra, kurā no vienas karbamida 
molekulas atšķeļas amonjaks un rodas izociānskābe:

H -N —C = 0 -
rJ ~  i —

■ H—N = C = 0 +NHj
izociānskābe

Izociānskābe izomerizējas par ciānskābi:

I *
H—N =C = 0 ■ N s C - O H

ciānskābe
Ciānskabe polimerizējas, veidojot ciānurskābi;

i

3 N s C -  OH- {NCOH)3
ciānurskābe

.'2. Sildot karbamida šķīdumu kopā ar skābēm vai bāzēm, tas 
sadalās par oglekļa dioksīdu un amonjaku:

H2N—CO—NHa+HOH -* C02+2NH3
Dabiskajos apstākļos šādu sadalīšanos veicina rņikroorganisrmi 
izdalītais ferments ureāze. Ar to arī izskaidrojams, ka kūtsmēs
liem un vircai piemīt amonjaka smaka.

3. Ķarbahiīds kondensējas ar formaldehīdu, veidojot karbamīd- 
sveķus, ko sauc ari par aminoplastiem.

Vispirms karbamīds kondensējas ar vienu formaldehīda mole
kulu, veidojot monometilolurīnvielu, kas atšķeļ ūdeni un pārvēršas 
par monometilēnurīnvielu:

O H o 0  !H OHj

h 2 n —c - n - h + c - h  
I

H

■HaN—C—N --C -H -
I

H
mon/mietilol-
urinv.-ela

H2 N - C - N  =  CH2  +  H2 a ’
monomelilēn-
urinviela
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■1 '. f ■ . i ■'.' V.1:' / - -V ;: "■' *■
Monometilēnurīnviela polimerizējas: . . r 'J A

N = CH2 N = CH2 i , ---- N-CH2-N —ČH2—
c=o +c=o +
1 ; V t :
NH2; ; NH2 ;

c=o c=o
I: I J
n h 2 n h 2

Kondensējoties tālāk, ar formaldehīda molekulām var reaģēt 
polimēra —NH2 grupas, veidojot telpisku struktūru.

Karbamīdsveķi pieder pie neapgriezeniski cietējošajiem poli
mēriem. Tie ir bezkrāsaini, bez smakas, izturīgi pret gaismas, 
spirta, benzīna, acetona un citu šķīdinātāju iedarbību. Pret ūdens 
iedarbību mazāk izturīgi nekā fenoplasti. Karbamīdsveķus izmanto 
tādu plaša patēriņa priekšmetu un tehnisko detaļu izgatavošanai, 
kuriem nav nepieciešama liela ūdensizturība un labas dielektriskās 
īpašībgs. No tiem izgatavo; telefona aparātu korpusus un klausu
les, slēdžus, durvju .rokturus, apgaismes armatūru, mēbeles, apda-, 
res plāksnītes u. c. Urīnvielas karbamīdsveķus lieto ari poraina 
materiāla «mipora» ražošanai, kas ir viegls un ar labām siltuma 
un skaņas izolācijas spējām. To lieto par siltuma izolācijas ma
teriālu dažādās konstrukcijās. Modificētus karbamīdsveķus lieto 
arī līmju un laku izgatavošanai, kā arī audumu piesūcināšanai, 
lai padarītu tos ūdensnecaurlaidīgus.

Plastmasu ūn sintētisko sveķu ražošana Padomju Savienībā 
strauji palielinās. 1966. gadā ražoja. 821 tūkst, tonnu, bet 1970. 
gadā 1672 tūkst, tonnu sintētisko sveķu un plastmasu.

I e g ū š a n a .  Rūpniecībā ķarbamīdu iegūst pēc vairākām me
todēm. Svarīgākās no tām ir šādas.

1. Karsējot oglekļa dioksīda un amonjaka maisījumu līdz 
200°C zem 200 atm spiediena:

c62rt-2NH3-> NH2—CO—NHa+HjO
, 2. No fosgēna un amonjaka: *

C0C12 +  2NH3 H2N—CO—NH2 +  2HC1

I z m a n t o š a n a .  Ķarbamīdu izmanto ne tikai plastmasu rūp
niecībā, bet arī daudzās citās rūpniecības nozarēs. To lieto nātrija 
un kālija cianātu, hidrazīna, hidrazoformamīda, krāsvielu, farma
ceitisko preparātu (miega zāļu: veronāla, lumināla, bromurāla) 
un citu savienojumu ražošanai. Tas ietilpst arī dažu krēmu un 
zobu pastu sastāvā.

Ķarbamīdu lieto arī naftas rūpniecībā, lai no naftas produk
tiem atdalītu piesātinātos ogļūdeņražus ar taisnām virknēm. No
skaidrots, ka kristāliskajā režģī karbamīda molekulas orientētas 
tā, ka starp tām izveidojas sīki sešstūrveida kanāli, kas līdzīgi 
bišu šūnām. Šajos kanālos var iekļūt tikai nesazarotas uzbūves 
.ogļūdeņraži, tāpēc karbamīds adsorbē no maisījuma tikai normā
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los ogļūdeņražus. Pēc tam piesūcināto karbamīdu izšķīdina ūdenī 
un ogļūdeņražus a-tdala no ūdens slāņa..

Ļoti daudz karbamīda izlieto lauksaimniecībā. To izmanto par 
augstvērtīgu slāpekļa mēslojumu, kas derīgs visām augsnēm un 
visām kultūrām.

Minerālmēslu ražošana Padomju Savienībā laikāņno 1966. gada 
līdz 1970. gadam palielinājusies vairāk nekā 2 reizes. 1970. gadā 
saražoti 55,4 milj. tonnu minerālmēslu (nosacītajās vienībās).

Vairākus karbamīda atvasinājumus lieto arī par herbicīdiem — 
nezāļu apkarošanas līdzekļiem.

Karbamīdu izmanto arī lopkopībā. Tā piedeva lopbarībai (20— 
25 g diennaktī uz 100 kg dzīvsvara) dod iespēju aizstāt 25—30% 
lopbarības olbaltumvielu, jo, nonākot atgremotāju dzīvnieku 
priekškuņģī, tas hidrolizējas par amonjaku, no kura priekškuņģa 
mikrofloras baktērijas sintezē olbaltumvielas.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādus savienojumus sauc par skābju amldiem, un kā tos iegūst?
2. Kādas ķīmiskās īpašības piemīt skābju amldiem?
3. Kādus amldus veido ogļskābe?

' 4. Kāpēc kūtsmēsliem un vircai piemīt amonjaka smaka?
5. Kāda karbamīda .īpašība ir aminoplastu iegūšanas pamatā?
6. Pie kādiem polimēriem pieder karbamīdsveķi, un kur tos iz

manto?
7. Kādam nolūkam karbamīdu izmanto naftas rūpniecībā?
8. Kāpēc karbamīdu var izmantot arī lopkopībā?

7. HALOGĒNKARBONSKĀBES UN OĶSISKĀBES 

HALOGĒNKARBONSKĀBES

Par halogēnkarbonskābēm sauc karbonskābes, kuru molekulās 
viens vai vairāki radikāļa ūdeņraža atomi aizstāti ar halogēna ato
miem, piemēram, CH2C1—COOH hloretiķskābe.

Klasifikācija un nomenklatūra. Halogēnkarbonskābes iedala 
pēc radikāļa uzbūves, halogēna atrašanās vietas, kā ārī pēc halo
gēna atomu skaita un dabas.

Atkarībā no .halogēna atrašanās vietas izšķir a-halogēnkarbon- 
skābes, jī-halogēnkarbonskābes, ^-halogēnkarbonskābes utt.; atka
rībā no halogēna dabas — fluorkarbonskābes, hlorkarbonskābes, 
bromkafbonskābes un jodkarbonskābes.
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Halogēnkarbonskābju nosaukumus atvasina no attiecīgā halo- 
gena un karbonskābes nosaukuma ar burtiem a, p, y utt., norādot, 
cik tāju no karboksilgrupas atrodas halogēna atoms.

Pēc starptautiskās nomenklatūras halogēna atrašanās vietu 
norāda ar skaitli pirms nosaukuma:

CH3—CH2—CHC1—CO.OH
2-hlorbutānskābe jeb a-hlorsviestskābe

CHs—CHBr—CH2—COOH
3‘brombulānskābe jeb {5-bromsviestskābe

Fizikālās īpašības. Halogēnkarbonskābes ir vai nu šķidrumi, 
vai cietas vielas. Augstākās a-halogēnkarbonskābes satur asimet
risko oglekļa atomu, tāpēc tās ir optiski aktīvas.

Ķīmiskās īpašības. Halogēnkarbonskābes satur divas funkcio
nālās grupas — karboksilgrupu un halogēna atomu, tāpēc tām 
raksturīgas kā karbonskābju, tā arī halogenīdu reakcijas.

Halogēnkarbonskābju molekulā spilgti izpaužas funkcionālo 
grupu savstarpējā ietekme.

Elektronegatīvais halogēnā atoms karbonskabes radikālī iz
raisa negatīvo indukcijas efektu, tā rezultātā elektronu blīvums 
nobīdās no karbonilgrupas oglekļa uz halogēna atoma pusi. Tas 
savukārt rada elektronu blīvuma nobīdi hidroksilgrupā, tāpēc 
hidroksilgrupas ūdeņradis halogēnkarbonskābju molekulā ir kus
tīgāks nekā karbonskābju molekulā ar tādu pašu oglekļa atomu 
skaitu:

H» fO
I Ml
c - — C —— 0 —— H
\ . • ’ •
H ... .....

Jo tuvāk karboksilgrupai atrodas halogēna atoms, jo vairāk 
tas ietekmē skābes stiprumu, tāpēc ka indukcijas efekts oglekļa 
atomu virknē ātri pavājinās. Ja halogēna atoms no karboksil
grupas atrodas tālāk par ceturto oglekļa atomu, tas praktiski 
vairs neietekmē karboksilgrupas īpašības.

Halogēna ietekme uz karboksilgrupas īpašībām atkarīga arī 
no halogēna dabas. Visvairāk skābes stiprumu palielina fluors, 
vismazāk — jods. Vairāki halogēna atomi molekulā pastiprina 
elektronu nobīdi, piemēram, trihloretiķskābe stiprāka par dihlor- 
etiķskābi, bet dihloretiķskābe savukārt stiprāka par hloretiķskābi.

Karboksilgrupa savukārt ietekmē halogēna atoma reaģētspēju, 
pie tam arī šajā gadījumā savstarpējā ietekme atkarīga no halo
gēna atoma un karboksilgrupas attāluma.

a-halogēnkarbonskābju halogēna atoms viegli aizvietojas ar 
citiem atomiem vai grupām. Tā, piemēram, ja uz a-halogēnkar-
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bonskābi iedarbojas-ar-amonjaku, halogēna atoms aizvietojas ar 
aminogrupu un veidojas aminoskābe:

CH2CI—C.OOH +  NH3 ̂  CH2NH2—COOH +  HC1

a-halogēnkarbonskābēm reaģējot ar sārmiem', kā ari vārot tās 
kopā ar ūdeni, halogēna atoms viegli aizvietojas ar hidroksilgrupu 
un veidojas oksiskābes: 7 ' 1 7 ; 7̂-

CH2CI-COO H  + H OH ->CB2OH— COOH +  HC1
Ja kopā ar sārmu karsē p-oksiskābes ,vai Y-oksiskābes, veidojas 

citi produkti.
Iedarbojoties ar sārmiem uz $-halogēnkarbonskābēm, atšķeļas 

ūdens un rodas nepiesātinātās skābes: ;’-'. ' . - 7:7; ,■ 7-
CH2—CH2—COOH + KOH -> CH2=CH —c o o h  +  k i +  h 2o

No y-halogēnkarbonskābēm, vārot ,tās kopā ar sārmu, ari at
šķeļas ūdens, tikai rodas nevis nepiesātinātās skābes, Bet gan 
iekšējie esteri — laktoni, jo izveidojas stabils pieclocekļu cikls:

Iegūšana, Halogēnkarbonskābes var iegūt kā no karbonskābēm, 
ievadot to molekulā halogēnu, tā arī no savienojumiem, kas satur 
halogēnu, veidojot to molekulā karboksilgrupu. Visbiežāk halogēn
karbonskābes iegūst no karbonskābēm. Vairāk pazīstamas -šādas 
halogēnkarbonskābju iegūšanas metodes.

1. Iialogenējot piesātinātās karbonskābes. Iedarbojoties ar ha
logēniem tieši uz karbonskābēm, var iegūt tikai a-halogēnkarbon- 
skābes, jo ūdeņradis a  stāvoklī vieglāk aizvietojas ar citu ele
mentu atomiem.:

9 d 3COOH +  Br2 CH2Br—COOH +  HBr
Karbonskābes samērā grūti reaģē ar halogēniem, tāpēc biežāk 

izmanto skābju anhidrīdus un halogēnanhidrīdus. Reakciju vei
cina sarkanā fosfora klātbūtne:

I

-* CH3- C H —CH2—CH2—C =  O +  H20  +  KBr

laktons

o o

+ B'r2 -> CH3—CHBr—C
\

+  HBr

Br Br
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2. Nepiesātinātajām, karbonškābēm pievienojot halogēnu vai
halogēnūdeņradi: •

CH3-CI-I =  CH—COOH + HCI -> CH3—CHC1—CH2COOH
3. Oksidējot halogēnaldehidus, halogēnspirtus vai halogēnogl-

ūdenražus: , *
O U o

• ‘ . . ^  ' .. • /
CHs-CHCl—C + O ^ C H 3— CHC1—c

l ■ . ■ . ■ ■ . ■■ )U ■ • ■ " ■ " ■'.

■1-;-.. H OH
4. Jodkarbonskābes un fluorkarbonskābes var iegūt ari apmai

ņas reakcijā, iedarbojoties ar KF vai KI uz hlorkarbonskābju 
esteriem: ’

CH2CU-COOC2H5 +  K I^ C H 2I—COOC2H5 +  KCI
Izmantošana. Tā kā halogēnkarbonskābes. viegli reaģē ar ci

tiem savienojumiem, tās plaši izmanto dažādu vielu sintēzēm, pie
mēram, hloretiķskābi CH2C1—COOH izmanto dažādās ķīmiskās 
rūpniecības nozarēs, to skaitā arī tādu. svarīgu produktu kā 
virsmasaktīvās vielas — karboksimetilcelulozes, herbicīdu —• 
fenoksietiķskābes atvasinājumu, krāsvielas — indigo un citu sa
vienojumu sintēzēm.

. OKSISKĀBES
. 1 ./ ' ■. , . .. '■ r i: ■ /  •• .: ■ . ; -j :■

Par oksiskābēm sauc karbonskābes, kuru molekulās viens vai 
vairāki radikāļa ūdeņraža atomi aizstāti ar hidroksilgrupām (oksi- 
grupām).

Nomenklatūra un Izomērija. Daudzas oksiskābes nosauc pēc to 
ieguves avotiem, piemēram, pienskābe, ābolskābe, vīnskābe, citron
skābe. Visbiežāk oksiskābes nosauc tāpat kā skābes, no kurām 
tās atvasinātas. Lai norādītu, cik tālu nidroksilgrupa atrodas no 
karboksilgrupas, pirms nosaukuma raksta grieķu alfabēta burtus 
a, p, \  utt., piemēram,

’ CH3—CHOH—COOH
a-oksipropionskābe Jeb «-pienskābe

Pēc starptautiskās nomenklatūras oksiskābes nosauc tāpat kā 
karbonskābes, nosaukuma priekšā liekot vārdu «oksi»:

CH3—CHOH—CH2— COOH i
3-oksibutānskābe jeb (5-ok$isvies<sUābe

Oksiskābju izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu virknes
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uzbūves, tā arī no hidroksilgrupas atrašanās vietas, piemēram, 
pienskābei ir divi izomēri: .

CH3—CHOH—COOH
a-pienskābe jeb 2-oksipropānskābe, jeb a-okslpropionskābe

un'
CH2OH—CHa—COOH
(5-pienskābe Jeb 3-oksipropānskābe, Jeb 3-oksipropionskābe

Nākamajam homologu rindas loceklim — oksisviestskābei — 
iespējami pieci struktūras izomēri:

CH3— CH2— CHOH— COOH 

CH3-CHOH— CH2— COOH 

CH2OH— CH2— CH2— COOH 

CH3— COH— COOH
I
CH3

CH2OI-I—CH—COOH
I
CH3

2- oksibutanskabe jeb 
a-oksisviestskābe
3- oksibutānskābe jeb 
(3-oksisviestskābe;
4- oksibutānskābē jeb 
Y-oksisviestskābe
2-metil-2-oksipropānskābe 
jeb a-oksiizosviestskābe

2-metil-3-oksipropānskābe 
jeb p-oksiizosviestskābe

Lielākā daļa oksiskābju satur asimetrisko oglekļa atomu, tā
pēc tām iespējami arī optiskie izomēri.

Fizikālās īpašības. Dažas,vienkāršākās oksiskābes ir šķidrumi, 
pārējās cietas vielas. Ūdenī tās šķīst labāk nekā attiecīgās kar- 
bonskābes. Zemākās oksiskābes ar ūdeni sajaucas visās attiecībās. 
Daudzas oksiskābes ir optiski aktīvas vielas.

Ķīmiskās īpašības. Oksiskābju molekulas satur divas funkcio
nālās grupas — karboksilgrupu un hidroksilgrupu, tāpēc tām rak
sturīgas kā karbonskābju, tā arī. spirtu reakcijas. Vienlaikus oksi- 
skābēm piemīt arī dažas specifiskas īpašības.

O k s i s k ā b j u  k a r b o k s i l g r u p a s  r e a k c i j a s  
1. Disociācija. Oksiskābju molekulās funkcionālās grupas sav

starpēji ietekmē viena otru, tāpēc oksiskābes disociē jonos labāk 
nekā atbilstošās karbonskābes, pie tam, jo tuvāk hidroksilgrupa 
atrodas karboksilgrupai, jo skābe stiprāka. Visstiprākās ir a-oksi- 
skābes. Tā, piemēram, salīdzinot attiecīgo karbonskābju un oksi
skābju disociācijas konstantes, redzam, ka

CH3—COOH /C= 1,76 • 10-5
CIT2OH—COOH K — 1,52 • 1Q~2
CH3—CH2—COOH /(=  1,34 • 10- 5
CH3—CHOH—COOH /(= 1 ,5 5 -10- 2 
CH2OH—CH2—COOH /(=3,11 • 10-3
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O k s i s k ā b j u  h i d r o k s i l g r u p a s  r eakc i j as ,
2 . H idroksilgrupu aizvietošana. Oksiskābju molekulā ir divas 

hidroksilgrupas — radikāļa un karboksilgrupas hidroksilgrupa. 
Kura no tām reaģē, tas atkarīgs no reaģenta. Ja, piemēram, uz 
oksiskābi iedarbojas ar halogēnūdeņradi, aizvietojas tikai radikāļa 
hidroksilgrupa:

CH3—GHOH—COOH +  HC1 CH3—CHC1—C 00H +H 20
Ja iedarbojas ar PCI5, aizvietojas ari karboksilgrupas hidroksil

grupa:
CH3—CHOH—COOH+2PCl5 ->
-> CH3—CHC1—C0C1+2P0C13+2HC1

Reaģējot ar sārmiem, .vispirms veidojas sāļi, bet pēc tam arī 
alkoholāti. Ja ar spirtiem reaģē karboksilgrupas hidroksilgrupa, 
veidojas esteri; ja ar tiem reaģē radikāļa hidroksilgrupa, — ēteri:

C2H5OH +  HOCH2—COOH
->C2H5—O—CH2—COOH +  H20

3. Oksidēšanās. Oksiskābes pksidējas par aldehīdskābēm vai 
ketonskābēm:

O
,ii •

CH2OH—COOH + O H—C—COOH + H20
oksiskābe aldehīdskābe

o
II

CH3—CHOH—COOH+ 0  -> CH3—C—COOH +  H2O
ketonskābe

T i k a i  o k s i s k ā b ē m  r a k s t u r ī g ā s ,  r e a k c i j a s
4. Sašķelšanās. Varot kopā ar minerālskābēm, a-oksiskābes 

viegli sašķeļas par skudrskābi un aldehīdu vai ketonu:

H
I

CH3—C—COOH
I
OH

CH3 CH3

t I
CH3—C—COOH CH3—C = 0  +  HC00H

I ketons skudrskābe
OH

5. Ūdens atšķelšana. Atšķeļot ūdeni, a-oksiskābes, p-oksiskā- 
bes un ^-oksiskābes veido dažādus produktus.

H
/

-^CH3—C +HCOOH

. o
aldehīds ' skudrskābe
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Sildot a-oksiskābes, no divām oksiskābes molekulām atšķeļas 
divas ūdens molekulas un veidojas cikliskie esteri — laktldi:

c h 3—č h —OļH H_opc;
+

COļOH_ _HjO—CH—CH3
pienskābe

r  c h j- c h - o - c o
— I | + 2HsO \<  >

OC—O— CH—CH3

Ja silda p-okšiskābes, ūdens atšķeļas no vienas skābes .mole
kulas un veidojas nepiesātināta skābe: ; .

H H O /  O
• ' ' ' ļ . | W & ;  - v v

CH3—C—C—C —k CH3- C H  = CH—c  + h 2o
i 1 \  \

, OHH ; OH OH ,
Arī oksiskābēm ūdens atšķeļaspēc Zaiceva likumības. • 
Y-oksiskābes un b-oksiskābes atšķeļ ūdeni, pat stāvot istabas 

temperatūrā. Sājā gadījumā ūdens atšķeļas no hidroksilgrupas 
un karboksilgrupas un veidojas cikliskie iekšējie esteri — laktoni:

CH3- C H - C H 2- C H 2- C  = 0
l> ------------------ 4—,
OļH OH!

CH2-----CH,
4; ■■ . 1 1  + H 20

CH3- C H  c  =  o
\  /

;\.:v-k;kyk.v -:' . o  ; ,■
‘r 1 ■■ Idklons ■ ■' „■.■ '

Cikliskie iekšējie esteri viegli veidojas tāpēc, ka konformācijas 
dēļ funkcionālās grupas nonāk tuvu viena otrai un, tam savstar
pēji reaģējot, izveidojas stabili pieclocekļu vai sešlocekļu cikli:

CH, CH*
/  V  /  \

CH2
+ H20

!H2C CH2
1 H2C

o f H U 1
H2C

g- •- j i
HaC o

\  /  
c = o V o
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Iegūšana. Vairākas oksiskābes sastopamas dabā, kur tās rodas 
organismu dzīvības procesos, tāpēc šādas oksiskābes (piemēram, 
pienskābi) iegūst biosintēzes procesā. 1 k '

Pazīstamas arī daudzas sintētiskās iegūšanas metodes. Oksi
skābes var iegūt kā no savienojumiem, kuri satur hidroksilgrupu, 
tā arī no savienojumiem, kuru molekulās jau ir karboksilgrupa. 

Oksiskābes biežāk iegūst pēc šādām metodēm.
1. Nepilnīgi oksidējot glikolus. Ja oksidē glikolus, kuru mo- 

lekufā ir vismaz viena pirmējā spirta grupa, vispirms rodas oksi- 
aldehīdi, kas tālāk oksidējas par oksiškābēm:

O
+o

CH2OH—CH2OH —* CHaOH-
m + 0

► c h 2o h —c

o
s

H
\

OH
etilēnglikols glikolaldehlds glikolskābe

Par izejvielu var ņemt arī oksialdehtdus. .. y. ■■ ■ V ’.
2. Halogēnkarbonskābju halogēna atomu aizvietojot ar hidr

oksilgrupu: - , " ,

’ CH3—CHC1—C O O H +H O H ^,
1 ; ’ a-hiorpropior.iskābe ' '  ;

CH3—CHOH—COOtf+HC1 -  y ' - , ■
ct-okslpropionskābe

3. Pievienojot ūdeni nepiesātinātajām karbonskābēm:

/■—N r s  H,SOi
CH2= CH — c — CH +■ HCH CH2OH — CH2~  COOH

Pēc šīs metodes iegūst pmksiskābes vai tālākās oksiskābes, jo 
nepiesātinātās karbonskābes molekulā elektronu blīvums nobīdīts 
uz karboksilgrupas pusi un oglekļa atoms, kas atrodas tālāk no 
karboksilgrupas, iegūst nepilnu pozitīvu lādiņu, tāpēc ūdens pie
vienojas pretēji Markovņikova likumībai.

Vienvērtīgās oksiskābes

, Oksietiķskābe jeb glikolskābe CH2OH—COOH ir visvienkār
šākā vienvērtīgā oksiskābe. Sastopama negatavās vīnogās, biešu 
sulā u. c. Oksietiķskābe ir kristāliska viela, kas kūst 80 °C tempe
ratūrā.

Pienskābe jeb a-oksipropionskābe CH3— CHOH— COOH ir 
svarīgākā vienvērtīga oksiskābe. To 1780. gadā atklāja vācu ķīmi
ķis Sēle skābā pienā, tāpēc arī nosauca par pienskābi.
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Spogulis

32. att. Pienskābes telpisko izomēru molekulu modēji.

O p t i s k a  i z o m ē r i j a .  Pienskābes molekula satur asimet
risko oglekļa atomu, tāpēc tai iespējama optiskā izomērija.

H ,
I x

CH3—C—COOH

OH
Pienskābe veido divus telpiskos izomērus, t. s. spoguļizomerus 

jeb enantiomērus (32. att.).
Ar projekcijtormulām pienskābes spoguļizomērus var attēlot 

šādi:
COOH
I

H—C—OH
I
CH3

► HOOC -.
I

HO—C—H
I \

HSC
Viens no šiem izomēriem' griež polarizētas gaismas polarizā

cijas plakni pa labi ( +  ), bet otrs par tikpat daudz grādiem pa 
kreisi ( —), tāpēc tos sauc par optiskajiem antipodiem, bet pašu 
izomērijas veidu — par optisko izomēriju.

Optisko izomēru pilnā raksturojumā ietilpst kā polarizētas 
gaismas polarizācijas plaknes griešanas virziens ( +  ) vai ( —), 
tā ari to molekulu konfigurācija, t. i., atomu vai grupu telpiskais 
izvietojums ap asimetrijas centru.

Izšķir absolūto un relatīvo konfigurāciju. Absolūtā stereoizo- 
mēra konfigurācija ir patiesais atomu vai grupu telpiskais izvie
tojums tā molekulā, relatīvā konfigurācija — atomu vai vienādo
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grupu telpiskais izvietojums salīdzinājumā ar š o ,grupu izvieto
jumu kāda cita (zināma) savienojuma molekulā.

Absolūtās konfigurācijas izdevās noteikt tikai 1951. gadā, tāpēc 
agrāk lietoja relatīvās konfigurācijas. To noteikšanai E. Fišers 
(1891. g.) un Rozanovs (1906. g.) par standartu ieteica izmantot 
glicerīnaldehīdu, kura ( +  ) konfigurāciju apzīmēja ar D (no la
tīņu valodas vārda dexter — labais), bet ( —) konfigurāciju ar L 
(laevus — kreisais).

O
/ •  ■*« ■

\
H

H—C—OH

o

c

H

HO—C—H

\

CH2OH
D-glicerInaldehīds

CH2OH
L-glicerlnaldehrds

Visus pārējos savienojumus, kuriem tāda pati konfigurācija 
kā D-glicerīnaldehīdam, pieskaita pie D rindas neatkarīgi no tā, 
uz kuru pusi tie griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni.

Lai noteiktu, kādai glicerīnaldehīda modifikācijai atbilst op
tiski aktīvā viela, to secīgās 'reakcijās pārvērš par glicerīnalde
hīdu (vai citu vielu, kurās konfigurācija attiecībā pret glicerīn
aldehīdu jau iepriekš konstatēta) vai arī glicerīnaldehīdu — par 
pētāmo vielu.

Pienskābes konfigurācija tika konstatēta, pārvēršot glicerīn
aldehīdu par pienskābi, t. i., oksidējot tā aldehīdgrupu par karbok- 
silgrupu, bet —CH2OH grupu reducējot par —CH3 grupu:

0 O

\ \
H OH

+0
H—c o h —* h —c o h  —► h —

o

c
\

OH

CH2OH
D-gUcerinaldehīds

I
CH2OH CH3

D-pienskābe

Pārbaudot iegūtās Z)-pienskābes optisko aktivitāti, izrādījās, 
ka tā griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa kreisi, — 
tātad tā ir D( —) -pienskābe.

1951. gadā ar rentgenstruktūranalīzes metodi izdevās noskaid
rot, ka ( +  ) glicerīnaldehīdam tiešām ir D konfigurācija, tāpēc 
arī visām pārējām vielām, kuru relatīvās konfigurācijas bija no
teiktas, salīdzinot ar glicerīnaldehīdu, tās atbilst arī absolūtajām.

Ja optiski aktīvās vielas šķīdumā abi antipodi ( + ) un ( —)
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ir vienādos daudzumos, to molekulas savienojas pa pāriem, vei
dojot stabilus racemiskos savienojumus, kas nav optiski aktīvi, 
jo, par cik grādiem viens antipods pagriež polarizētas gaismas 
polarizācijas plakni pa labi, par tikpat daudz grādiem otrs to 
pagriež pa kreisi.

Sintētiski iegūtās optiski aktīvās vielas parasti ir racemiskie 
savienojumi. Arī dabā šīs vielas bieži sastopamas racemisko sa
vienojumu veidā. Racemiskos savienojumus var sadalīt optiskajos 
antipodos ar vairākiem paņēmieniem.

.1. Mehāniskais paņēmiens. Dažu vielu racemāti kristalizējoties 
veido maisījumu, kas sastāv no labās un kreisās formas kristā
liem, kuri pēc formas atšķiras kā spoguļattēls no oriģināla, tāpēc 
ar pinceti iespējams atlasīt vienādas formas kristālus (33. a tt.).

2. Bioloģiskais paņēmiens. Daži mikroorganismi izmanto sa
vos dzīvības procesos vai pārvērš tikai vienu modifikāciju, bet • 
otra paliek šķidumā, tāpēc to var atdalīt tīrā veidā. So metodi var 
izmantot tikai tādā gadījumā, ja otrs antipods nav vajadzīgs.

3. Ķīmiskais paņēmiens. Optiskajiem antipodiem ir vienādas 
fizikālās un ķīmiskās īpašības, bet, reaģējot ar citu optiski aktīvu 
vielu, tie veido t. s. diastereoizomērus (vielas ar lielā.kū asimet
risko oglekļa atomu skaitu, kurām pie viena asimetriskā oglekļa 
atoma ir vienāds grupu izvietojums, bet pie pārējiem — atšķirīgs). 
Tā, piemēram, reaģējot racemiskajai (± )  skābei ar ( —) bāzi, 
izveidojas divi dažādi diastereoizomēri [( +  ) skābe ( — ) bāze] un 
[( —)skābe( —)bāze]:
[ (-t-) skābe (—)skābe] -f 2(—) bāze -»-[( + ) skābe{—) bāze] + [ (—) skābe(—)bāze]

racemāts (iiastereoizomērl

Diastereoizomēriem ir atšķirīgas fizikālās īpašības, piemēram, 
šķīdība, kušanas temperatūra, tāpēc tos var, atdalīt kristalizējot.

Pienskābe rodas pienskābes baktēriju (Streptococus lactis) iz
dalīto fermentu ietekmē, rūgstot dažādiem cukurus (glikozi, lak- 

. tozi, saharozi) saturošiem produktiem, tāpēc tā sastopama dažādos 
skābētos produktos, piemēram, skābētos kāpostos, gurķos, piena 
produktos u. c. Rūgšanas procesā rodas racemiskā (± ) pienskābe.

33. att. Vīnskabes amonija-nātrija sāls labās un 
kreisās formas kristāli.
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Cukuru pienskābās rūgšanas procesu var attēlot ar vienādojumu: 
C6 H 1 2 0 6  -> 2CHj—CHOH—COOH .v '

Pienskābe nonāvē pašas baktērijas, tāpēc r.adušos pienskābi 
saista, pievienojot kalcija vai cinka acetātu. Iegūtos sāļus-sadalot 
ār sērskābi, veidojas brīva pienskābe, kuru koncentrē, tvaicējot,pie 
pazemināta spiediena;' -

Rūgšanas pienskābe ir sīrupveidīgs šķidrums, no kurā, va
kuumā uzmanīgi iztvaicējot ūdeni, var iegūt bezūdens pienskābi, 
kas ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 18°C.

, Raudzējot' cukurus ar īpašu baktēriju kultūru (Baciltūs acidi 
laevolactici), var iegūt pienskābi, kas polarizētas gaismas polari
zācijas plakni griež pa kreisi [£>(—) -pienskābe].

Pienskābe sastopama arī muskuļaudu sulā. Pirmais to konsta-' 
tēja zviedru ķīmiķis Berceliuss 1804. gada, bet tīrā veidā ieguva 
un izpētīja vācu ķīmiķis Lībigs 1832. gadā. No muskuļaudiem 
iegūtā pienskābe — t. s. gaļas pienskābe ir optiski aktīva un griež 
polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa labi [L ( +  ) -pienskābē].

Muskuļaudos pienskābe rodas no dzīvnieku cietes — glikogēna. 
Tam sadaloties par pienskābi, atbrīvojas muskuļu darbam nepie
ciešamā enerģija, tāpēc darba laikā pienskābes saturs muskuļos 
palielinās. Muskuļiem atpūšoties, daļa pienskābes pārvēršas atpa
kaļ par glikogēnu, bet pārējā daļa oksidējas par C 02 un H20.

Optiski aktīvā D { —) -pienskābe un L( + ) -pienskābe ir kristā
liskas vielas ar kušanas temperatūru 25—26 °C, Tām ir vienāds 
īpatnējās griešanas leņķis, tikai ar pretēju zīmi (10% šķīduma 
Icc]d2o= ± 3 ,82°). •

Ilgstoši karsējot 130—135°C temperatūrā, optiski aktīvie izo- 
mēri racemizējas par optiski neaktīvo pienskābi.

Pienskābi var iegūt arī sintētiski pēc dažādām metodēm. Sin
tētiski iegūtā pienskābe ir optiski neaktīva (racem iskā).y,v'r'k | 1 ' ;

Uzskata, ka sintēzes reakcijās reaģenta atomi .var «uzbrukt» asi
metriskajai molekulai vienādi no abām pusēm, tāpēc rodas vienāds 
skaits D-izomēru un L-izomēru. Tā, piemēram, iedarbojoties ar ciān- 
ūdeņražskābi uz etiķskābes aldehīdu, CN anjons var vienādi «uzbrukt» 
karbonilgrupas ?t saitei kā no vienas o saišu plaknes puses, tā ari 
no otras, tāpēc rodas vienāds skaits £)-oksinitrila. un L-oksinitrila 
molekulu, kuras hidrolizējot iegūst Zbpienskābi un L-pienskābi:

H3C

T1

\  HCM
C = 0 '/  HCN

HjC CN

+2H2O-
/  \

1 1  OH

H3C OH

V + 2HņO-
. /  \
H CN

H3C COOH

\ :  +NH»

X 0H  ;

H5C OH

>VC/  , +NIT3
-  /  \

H COOH '
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Pienskābe ir ļoti higroskopiska. Tā spēj atņemt ūdeni pat 

dzīva organisma audiem — it kā «piededzina» tos, tāpēc pienskābi 
lieto medicīnā kā piededzināšanas līdzekli. Pienskābi izmanto 
tekstilrūpniecībā — krāsošanā, ādu apstrādē, farmaceitiskajā rūp
niecībā u. c. _ _

Ļoti svarīga nozīme pienskābei ir pārtikas rūpniecība un lauk
saimniecības produktu pārstrādē. Ja pienskābes koncentrācija pār
sniedz 3%, tā nonāvē baktērijas vai aizkavē to attīstību. So pien
skābes īpašību izmanto piena produktu pārstrādē (sviesta, siera, 
krējuma, biezpiena un citu produktu ražošanā), vīna un spirta rūp
niecībā, skābēto dārzeņu un skābētās lopbarības sagatavošanā 
u. c. Uzkrājoties skābētajos produktos, pienskābe rada skābu vidi, 
kurā nevar attīstīties olbaltumvielu pūšanas un citi kaitīgi procesi.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kā halogēnkarbonskābju halogēna atoms ietekmē karboksilgru- 
pas īpašības?

2. Kādas atšķirīgas reakcijas ir a-halogēnkarbonskābēm, p-haio- 
gēnkarbonskābēm un ■y-halogēnkarbonskābēm?

3. Nosauciet pēc starptautiskās nomenklatūras šādas halogēnkar- 
bonskābes un oksiskābes:

4. Kāds izomērijas veids novērojams, ja organiskā savienojuma 
molekula satur a) ar divkāršo saiti saistītos oglekļa atomus, kuriem 
pievienotas divas dažādas grupas, b) asimetrisko oglekļa atomu?

5. Kā oksiskābju hidroksilgrupa ietekmē karboksilgrupas īpašības?
6. Kādas reakcijas raksturīgas a-oksiskābēm, p-oksiskābēm un 

Y-oksiskābēm?
7. No kādiem savienojumiem var iegūt oksiskābes?
8. Kā nosaka optisko izomēru relatīvo konfigurāciju?
9. Kādas modifikācijas pienskābe veidojas cukuru rūgšanas pro

cesos un kādas muskuļaudos?
10. Kādas formas pienskābi iegūst sintētiski? Kā to var izskaidrot?

b) CH2OH—C—CH2—COOH;

CH3 '

c) CH3—CH-CH-r-CHOH—CHj-COOH!
! I

CH3 CH3
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Divvērtīgās oksiskābes

Abolskābe jeb oksidzintarskābe HOOC—CHOH—CH2—COOH 
ir svarīgākā oksiskābe ar vienu hidroksilgrupu. Tās molekula sa
tur asimetrisko oglekļa atomu, tāpēc ābolskābei ir iespējami trīs 
optiskie izomēri — labā (D), kreisā (L) un racemiskā (DL) ābol
skābe:

COOH COOH

H—с —о н  н о —с —н
i I
с н 2 с н 2
I I

COOH COOH
D L

Dabā sastopama L( — )-ābolskābe. To satur skābi augļi, piemē
ram, negatavi āboli uii ērkšķogas (no kurām to arī ieguva Sēle 
1785. gadā), pīlādžu un bārbeļu ogas u. c. , /

Abolskābe ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru IOO°C. 
Labi šķīst ūdenī un spirtā. Karsējot līdz 100 °C, veido anhidrīdus, 
bet, ja ilgstoši karsē 140—150 °C temperatūrā, ābolskābe atšķeļ 
ūdeni un pārvēršas par fumārskābi. Ābolskābi enerģiski reducējot, 
veidojas dzintarskābe.

Sintētiski ābolskābi iegūst pēc dažādām metodēm.
1. Hidrolizējot bromdzintarskābi:

HOOC—CH2—CHBr—COOH +  HOH-*- .
-*■ HOOC—CH2—CHOH—COOH+HBr

2. Karsējot fumārskābi un maleinskābi kopā ar ūdeni 150— 
200°C temperatūrā:

HOOC—CH = CH—COOH + HOH -*■
-> HOOC—CH2—CHOH—COOH

Sintētiskā ābolskābe ir racemiskās formas. Tā sliktāk šķīst 
ūdenī, vieglāk kristalizējas un kūst augstākā temperatūrā (130— 
131 °C) nekā L( —)-ābolskābe.

Ābolskābi lieto medicīnā kā komponentu caurejas līdzekļu un 
pretaizsmakuma preparātu pagatavošanai.

Vīnskābe jeb dioksidzintarskābe HOOC—CHOH—CHOH— 
—COOH satur divas hidroksilgrupas. Tās molekulā ir divi asi
metriskie oglekļa atomi (kuri katrs var veidot divus antipodus un 
vienu racemātu) tāpēc, dažādi izvietojot tiem pievienotās grupas, 
var uzrakstīt četras dažādas formulas:
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H—C—OH HO—C—H ■ H—C—OH ■ HO—C—H
I I

HO—C—H . H—C—OH H—C—OH HO—C—H

COOH
D-vInskābe

:o o h
i-vīnskābe

I
COOH COOH

racemiskā
mezovīnskābe

$%S‘ : Apskatot III un IV formulu, redzam, ka, pagriežot IV formulu 
papīra plaknē par 180°, tās H un OH\ grupu izvietojums-pie asi
metriskajiem oglekļa atomiem sakrīt ar šo grupu izvietojumu 
III formulā, tātad III un IV formula attēlo vienu un to pašu izo- 
mēru. Ja papīra plaknē pagriež I vai II formulu,, to H un OH 
grupu izvietojums nesakrīt, tātad katra no tām attēlo citu izomēru. 
Tas norāda, ka vīnskābei iespējamas trīs dažādas konfigurācijas, 
kas attēlotas ar formulām I, II un III. Izomēri, kas attēloti ar 
formulām I un II, ir enantiomērs pāris, bet I ar III un II ar III 
ir . diastereoizomēri, jo tiem pie viena asimetriskā oglekļa atoma 
ir vienāds H un OH grupu izvietojums, bet pie otra pretējs.

Apskatot I formulā augšējo asimetrisko oglekļa atomu,, redzam, 
ka tam ir tāds pats H un OH grupu izvietojums kā £>( +  )-glicerīn- 
aldehīdam, tātad I formula attēlo vīnskābes D konfigurāciju.
, Ja iedomājamies, -ka atomu grupu izvietojums virzienā no H 
caur COOH uz OH izraisa polarizācijas plaknes griešanu pa 
labi, tad, savienojot šīs grupas tādā secībā ar lokveida līniju, 
iegūstam līniju, kas iet pulksteņa rādītāja kustības virzienā:

COOH

H - C  — OH

Ja tādā pašā secībā savienojam arī pie apakšējā asimetriskā 
oglekļa atoma pievienotās grupas, iegūstam lokveida līniju, kas 
iet tādā pašā virzienā. Tas norāda, ka abi asimetriskie oglekļa 
atomi griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni vienā un
taja pašā virzienā , (pa labi) un I formula attēlo D( +  )-vīnskābi:

COOH

AH — C — OH

HO-r -C— H
V

COOH
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Apskatot II formulu, redzam, ka tajā H, COOH un OH grupu 
Izvietojums ir pretējs, t. i., tā atbilst L( — ) -vīrišķā bei. Abu šo izo- 
mēru maisījums veido racemisko vlnskābi (DL).

Ja tāpat izsekojam grupu izvietojumam III formulā, redzam,, 
ka šajā gadījumā lokveida līnijām ir pretēji virzieni, kas norāda,, 
ka viens asimetriskais oglekļa atoms griež polarizētas gaismas- ;v 
polarizācijas plakni pa labi, bet otrs — pa kreisi, tāpēc varētu 
domāt, ka to gaismas griešanas spēja izzūd iekšējas kompensā
cijas dēļ. īstenībā šī vīnskābes forma ir optiski neaktīva tāpēc,, 
ka tai ir simetrijas plakne, kura sadala molekulu divās vienādās 
pusēs. Vielas, kurām ir simetrijas plakne vai simetrijas centrs, ir 
optiski neaktīvas, tāpēc arī šī vīnskābes forma ir optiski neaktīva,, 
un to sauc par mezovīnskābi.

No iepriekš teiktā var secināt, ka vīnskābei iespējanlas četras 
dažādas formas: optiskie antipodi D( +  )-vīnskābe un L( —)-vīn~ 
skābe, to abu maisījums — racemiskā vīnskābe (DL) un optiski 
neaktīvā forma — mezovīnskābe.

Dabā sastopama D(-f)-vīnskābe, ko dažreiz sauc arī par vīn- 
akmensskābi. To satur vīnogas, pīlādžu ogas un daudzi augļi,, 
kuros tā sastopama kā brīvā, tā arī sāļu veidā. Rūgstot vīnogu 
sulai, vīnskābe izgulsnējas vīnakmens veidā, kurā ir daudz skābā 
vīnskābes kālija sāls HOOC—CHOH—COOK un nedaudz vīn
skābes kalcija sāls. , 1 , •

Brīvuivīnskābi iegūst, apstrādājot vīnakmeni ar minerālskābēm; 
un pēc tam pārkristalizējot. -■ ; ■ : ' -' •;

Vīnskābe. ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 170°C.. 
Labi šķīst ūdenī un spirtā, nešķīst ēterī. Ja karsē augstāk par 
170 °C temperatūru, vīnskābe atšķeļ ūdeni, (veidojot dažādus an- 
hidrīdus, bet vēl augstākā temperatūrā daļēji pārogļojas un sada
lās, veidojot pirovīnogskābi: ; V-: '• ’l/'-;:.-;

H OH 

J C - ( ļ— (!— (HOOC— C — C — COOH— >- CH3— CO— COOH+ C02+ H 20
I I

OH H

Daļēji reducējot, vīnskābe pārvēršas par ābolskābi, bet, redu
cējot ar enerģiskāku reducētāju, piemēram, ar HI, — par dzintar- 
skābi.

Vīnskābe ir ļoti jutīga p re t: oksidētājiem, piemēram, ar 
amonjakālu sudraba nitrāta šķīdumu norisinās sudraba .spoguļa 
reakcija.

Vinskābe veido divas sāļu un esteru rindas — normālos un- 
skābos. Vīnskābes sāļus sauc par tartrātiem. Svarīgākais no tiem



is p v ļj V Ņ

H OH

ir kālija hidrogēntartrāts HOOC—C—Č—COOK. Tas nešķīst

O H H  .
ūdenī, tāpēc vīnskābi un tās sājus izmanto analītiskajā ķīmijā 
kālija jona pierādīšanai, un otrādi — ar kālija sājiem pierāda vīn
skābi un tās sājus.

Vīnskābes sāji spēj šķīdināt vara hidroksīdu, veidojot zilus 
šķīdumus. Tā, piemēram, kālija-nātrija tarlrāts jeb t. s. Segneta 
sāls KOOC—CHOH—CHOH—ČOONa ar vara sulfātu un nātrijā 
hidroksīdu veido tumšzilu šķīdumu, kas pazīstams ar nosaukumu

ā !

Fēlinga šķīdums:
COOK
I

H—c —o

Cu

H—c —o
I
COONa

Fēlinga šķīdumu lieto dažādu reducētāju, piemēram, aldehīdu, 
cukuru un citu pierādīšanai. Reducētāju klātbūtnē Fēlinga šķīdums 
atkrāsojas un izkrīt dzeltenas CuOH nogulsnes; tās karsējot sa
dalās par sarkanu CU2O:

' COOK

H—C—O O

H - C —o
/

Cu -ļ- R—C + 2H2O •
\

H

COONa

O
H-

H-

COOK

-Č—OH f
| + R - C

-C—OH \
| OH

.COONa

-ļ- CU2O

Segneta sāls kristālus — KOOC—CHOH—CHOH—COONaX 
X4H20  vai KOOC—CHOH—CHOH—COONa ■ H20  lieto radio
tehnikā.
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Ja optiski aktīvo vīnskābi ilgstoši silda kopā ar ūdeni, tā race- 
mizējas, veidojot racemisko vīnskābi jeb vīnogskābi.

9. tabula
Vīnskābes fizikālās konstantes

Vīnskābes
forma

Kušanas
temp.
rc)

■

Blīvums
dp

Šķīdība 
(S 100 g 
ūdens) 
20 °C

- [alDm Disociācijas 
konstantes 

25 °C

D-vīnskābe 170 1,7598 ' 139,44 +0,46
(CH3OH)

ATi= 1,3 - IO-3 
7^2=6,9 • IO-5

L-vīnskābe 170 1,7598 139,44 -0 ,46
(CH3OH)

/C i= i ,3  - 1 0 - 3
A2= 6 ,9 - 10-5

DL-vīnskābe 205 1,7598 20,6 — Ai =  10,2 • I0-“ 
A2=4,0- 10-s

Mezovīnskābe 140 1,666 125 — Ai =6,0- IO-4 
A2=  1,4- 10-5.

Racemiskā vīnskābe, DL-vīnskābe jeb vīnogskābe ne tikai nav 
optiski aktīva, bet arī atšķiras no JD-vīnskāb'es un L-vīnskābes ar 
vairākām citām īpašībām. Tā, piemēram, bezūdens racemiskā vīn
skābe kūst 205°C temperatūrā, no ūdens šķīdumiem kristalizējas, 
veidojot hidrātu 2C4H60 6 • 2H20. Ūdenī šķīst daudz sliktāk nekā 
£)-vīnskābe, Arī tās sāļiem ir atšķirīgas īpašības. Tas norāda, ka 
racemiskā vīnskābe nav vienkāršs labās un kreisās formas maisī
jums, bet gan abu šo formu molekulārs savienojums.

Racemisko vīnskābi var sadalīt par D-vīnskābi un L-vīnskābi 
ar kādu no racemātu sadalīšanas paņēmieniem, piemēram, pelē
juma sēnes (Penicillium glaucuni, Aspergillus niger) izmanto 
tikai D-vīnskābi, bet L-vīnskābe paliek šķīdumā.

Mezovīnskābe rodas no visiem pārējiem izomēriem, to šķīdu
mus ilgstoši vārot kopā ar sārmu. Uzskata, ka mezovīnskābe ir 
vīnskābes galīgās izomerizācijas produkts, tāpēc tā ir visstabilākā.

Vīnskābi izmanto pārtikas rūpniecībā, medicīnā un analītiskajā 
ķīmijā. Plaši izmanto arī vīnskābes sāļus, piemēram, analītiskajā 
ķīmijā, audumu krāsošanā, medicīnā u.c.

Trīsvertīgās oksiskābes

Svarīgākā trīsvērtīgā oksiskābe ir citronskābe 
OH

HOOC—CH2—Č—CH2—COOH
I

COOH
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Sastopama citronos, upenēs, ķiršos, avenēs, ērkšķogās, pīlā
džu Ojģās, vīnogās u. c, Citronskābi: satur arī tabakas lapas un 
•stublāji (līdz 10% no sausās^ masas), kokvilnas lapas un biešu 
■sula, ■■'Ci'5=

Citronskābi parasti iegūst, raudzējot cukurus ar īpašu sēņu 
kultūru. Rīgas Bioķīmisko preparātu eksperimentālās rūpnīcas ko
lektīvs izstrādājis metodi citronskābes iegūšanai no melases. 

Citronskābi iegūst arī no bojātiem citroniem.
Padomju, ķīmiķis — akadēmiķis A. Smuks izstrādājis metodi 

■citronskābes iegūšanai no tabakas.
■ Citronskābe kristalizējas ar vienu molekulu ūdens, veidojot lie

lus, caurspīdīgus kristālus, kas labi šķīst ūdenī. Tās kristālhidrāta 
kušanas temperatūra ir 100°C. Bezūdens citronskābe kūst 153°C 
temperatūrā. ■' -‘-■■'■-■i'.-'V

. Karsējot augstāk par 175°C temperatūru, citronskābe pārvēr
šas par āķonītskābi un tālāk par itakonskābes un citrakonskābes, 
aņhidrīdu maisījumu:

CH2-C O O H  . CH—COOH

: H O -C —COOH C—COOH

CH,
II ;
c - c o

CH2-C O O H

\

CH2-C O O H \
• akonltskābe

/
o

CH,—CO
itakonskabes
anhidrtds

CH,

[C—CO
\  

o

C H -C O
citrakonskābes
anhidri.ds

Karsējot kopā a r . sērskābi, citronskābe sadalās par aceton- 
dikarbonskābi, oglekļa oksīdu un ūdeni:

CH,—COOH CH*—COOH
I f  I

HO—C—COOH---- ► C =  0  +  C0 +  H20
ļ h ,s o , ļ

CH2—COOH CH2—COOH
Tā kā citronskābe satur trīs karboksilgrupas, tā v_eido trīs sāļu 

rindas. Citronskābes kalcija sāļi labāk šķīst aukstā ūdeni nekā 
ikarstā.

Citronskābi plaši izmanto pārtikas rūpniecībā, dažādu atspir
dzinošu dzērienu un konditorejas izstrādājumū ražošanai, kā etiķa
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aizstājēju kulinārijā, farmaceitiskajā 'rūpniecībā, krāsošanā,, 
audumu apdrukāšanā u. c. ' '

Citronskābei ir svarīga nozīme arī vielu maiņas procesos dzīv
nieku un dažu mikroorganismu šūnās.

■ JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādi optiskie izomēri iespējami ābolskābei?
2. Cik asimetrisko oglekļa atomu satur vīnskābe? Kādi optiskie"

izomēri tai iespējami? -
3. Kādas reakcijas raksturīgas vīnskābei? Uzrakstiet attiecīgo re--

’ akciju vienādojumus! : '
■ 4. Kā iegūst un kur izmanto Fēlinga šķīdumu?

5. Pēc kādām metodēm var iegūt citronskābi?
<6. Vai citronskābei ir iespējami, optiskie izomēri? . ,
7. Aprēķināt, cik procentu skābekļa satur citronskābei
8. Uzrakstīt reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

a) dzintarskābe->-bromdziņtarskābe->-ābolskābe-> skābais ābol--
’ :. skābes nātrija sāls;

b) kālija hidrogēntartrāts ̂ v īnskābe -*• skābais vīnskābes etil--
esteris; ■

c) vīnskābe-v v īn a k m en sS eg n eta  sāls ->  Fēlinga šķīdums
nātrija-kālija tartrāts!

9. Cik gramu formalīna (40%) izlietoja reakcijai ar Fēlinga šķī
dumu, ja, maisījumu karsējot, izgulsnējās 286 g CU2O un zināms, ka. 
izreaģēja 80% visa formaldehīda?. (187,5 g)

10. Neitralizējot vīnskābes šķīdumu ar NaOH, izlietoja 200 ml" 
0,1 n NaOH šķīduma. Cik mililitru vīnskābes šķīduma neitralizēja, ja« 
dotā šķīduma 500 ml pagatavošanai bija izlietoti 8 g vīnskābes kristai-- 
hidrāta? (102,6,ml)

8. OGĻHIDRĀTI

m

Ogļhidrāti pēc savas ķīmiskās uzbūves ir daudzvērtīgo spirtu- 
aldehīdi (polioksialdehīdij vai ketoni (polioksiketoni), vai ari to- 
kondensācijas produkti.

Par ogļhidrātiem tos nosauca tāpēc, ka, • izpētot pirmos šīs 
grupas savienojumus, izrādījās, ka tie sastāv no oglekļa, ūdeņ
raža un skābekļa, pie tam ūdeņraža un skābekļa attiecības ir tā 
das pašas kā ūdenī 2 : 1. Ogļhidrātu sastāvs atbilda vispārīgajai' 
formulai C«H2nO„ jeb C n^O )»!, t. i., tos it kā varēja uzskatīt 
par oglekļa hidrātiem.

249'



i

Vēlāk atklāja ari dažus tādus ogļhidrātu grupas savienoju
mus, kuru sastāvs neatbilst šai formulai (piemēram, ramnoze 
C6H12O5, dezoksiriboze C5H10O4), un vairākus citu grupu savieno
jumus ar tai atbilstošu sastavu (etiķskābe C2H4O2, pienskābe 
C3H6O3), tomēr nosaukums ogļhidrāti saglabājies līdz rriusu die
nām.

Dažreiz lieto arī jaunāku šīs grupas savienojumu nosaukumu — 
ņlicīdi, bet tas nav plaši ieviesies.

Klasifikācija. Pēc ķīmiskās uzbūves ogļhidrātus iedala divās 
lielās grupās: vienkāršajos jeb monomērajos ogļhidrātos un salik
tajos jeb polimērajos ogļhidrātos. _

Vienkāršie ogļhidrāti \&b monosaharidi ir tādi ogļhidrāti, kuri 
nehidrolizējas, piemēram, glikoze, fruktoze u. c.

Saliktie ogļhidrāti hidrolizējās, veidojot vairakas monosaha- 
Tīdu -molekulas. Atkarībā no tā, cik monosaharīdu molekulu rodas, \ 
hidrolizējoties vienai saliktā ogļhidrāta molekulai, saliktos ogļ
hidrātus savukārt iedala oligosaharidos un polisaharidos.

Oligosaharīdi ir tādi saliktie ogļhidrāti, kuru molekulas vei
dotas tikai no dažām monosaharīdu molekulām (2—6). Svarīgā
kie oligosaharīdi ir disaharīdi, piemēram, saharoze, maltoze, lak
toze.

Polisaharidi ir tādi saliktie ogļhidrāti, kuru molekulas veidotas 
no .daudzām (vairākiem simtiem vai tūkstošiem) monosaharīdu 
molekulām, piemēram, ciete, celuloze.

MONOSAHARIDI ļ

Q«H2nOr

Uzbūve un iedalījums. Pētot monosaharīdu īpašības, noskaid
rots, ka tiem piemīt kā daudzvērtīgo spirtu, tā arī aldehīdu vai 
ketonu īpašības. Tā, piemēram, tāpat kā daudzvērtīgie spirti, ar 
v a ra ‘hidroksīdu tie veido zilu šķīdumu, kā aldehīdi — oksidējas 
par karbonskābēm, pievieno ciānūdeņražskābi u. c. Tas norāda, 
ka monosaharidi satur vairākas hidroksilgrupas un karbonilgrupu. 
Noskaidrots, ka monosaharīdu molekulas ir ar nesazarotām og
lekļa atomu virknēm. Tāpēc, ja karbonilgrupa atrodas molekulas 

' galā, izveidojas daudzvērtīgā spirta aldehīds — aldoze, bet,‘ ja 
karbonilgrupa ir molekulas vidū, — daudzvērtīgā spirta ketons — 
ketoze:

H H H IT o
N  I I SH—c — c — c — c — c
I I I ļ  \

OH OH OH OH H
aldoze
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H H H H O HI ļ  I I li I
H—c  — c  — c  — c  — c —c  —

I I ■ I ļ  I
OH OH OH OH OH

ketoze

Monosaharīdu molekulās var būt no četriem līdz desmit oglekļa 
atomiem, tāpēc atkarībā no oglekļa atomu skaita molekulā tos 
iedala tetrozēs, pentozēs, heksozēs utt. Visbiežāk sastopamas hek
sozes un pentozes..

Monosaharīdu nosaukumus atvasina no oglekļa atomu skaita 
ar izskaņu -oze, piemēram, pentoze, heksoze. Atsevišķiem mono-' 
saharīdiem saglabājušies vēsturiskie nosaukumi: glikoze, fruktoze, 
galaktoze utt.

Heksozes

c6H12o6

Uzbūve. Heksozes ir dabā visizplatītākie un vissvarīgākie 
monosaharīdi, tāpēc monosaharīdu uzbūvi lin īpašības apskatīsim 
ar heksožu piemēriem.

Pierādīts, ka heksožu molekulas satur piecas hidroksilgrupas 
un aldehīdgrupu vai ketogrupu. Ja, piemēram, aldoheksozi (gli
kozi) oksidē ar bromūdeni, veidojas oksiskābe ar piecām hidroksil- 
grupām — glikonskābe:

Br2 +  HOH HOBr +  HBr

H H H H ‘ H O
I I I I I ^

H—C — C — C — C — C — C +HOBr
I I I ! I \
OH OH OH OH OH H 

H H H H H o
I I I I I ^

H—C — C — C — C — C — C +HBr
I I I I I \

OH OH OH OH OH OH

Glikozi acetilējot, veidojas pentaacetilglikoze, metilējot — 
pentametilglikoze.

Ja ketoheksozi (fruktozi) enerģiski oksidē, karbonilgrupas 
vietā pārtrūkst oglekļa atomu virkne un veidojas' divas oksiskā- 
bes — ar četriem un ar diviem oglekļa atomiem molekulā:
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■ H . H H H 0 H ■

1H—c - 1
1 i  1 11 1 +0-c -■C — C — C—C — H, 1 t 1 ■—

.' 1 ‘VOH

-o | : •: J • .“ ’v  ■ ' \'OH OH OH , _ ' <■

H ' H H 0 H 0
+0 ' 1 ) ' 1 • /  : :: i  *— H—•C —C —C —C +H- Cr-C

1 I I ' \ 1V' X ' ■■OH OH OH OH OH OH
trioksisviestskābe glikol skābe

Tas norāda, ka ketogrupa ir otrā no gala. ' b
Vēlāk tika pierādīts, ka monosaharīdu molekulas veido arī 

cikliskās formas, kurās nav aldehīdgrupu vai ketogrupu (sk. tau- 
iomē.riju). v;

Izomērija. Monosaharldiem novēlojami vairāki izomērijas, 
veidi: struktūras izomērija, stereoizomērija un tautomērija. .■; ■ 

ļ. Struktūras izomērija. Atkarībā no karbonilgrupas izvieto-; 
juma var b ū t  aldoheksozes un ketoheksozes:

H
■IH—c

H H
I r i  Ic —c-

H H. o

c —c —c
I I I I I \OH OH OH OH OH H

aldoheksoze

H-
H
I

-c -

H
I

- c

h H
G 

1 01

c
I

O H
' 11 1 - c - c —H

f ;ļs :

OH OH OH OH
ketoheksoze

OH

2. Stereoizomērija. Apskatot heksožu formulas, redzam, ka ai-, 
•doheksozes molekulā ir četri asimetriskie oglekļa atomi, bet ketoJJ 
heksozes molekulā — trīs. Katram asimetriskajam oglekļa atomam, 
pievienotās grupas var būt dažādi izvietotas, tāpēc heksozēm! 
iespējamas vairākas stereoizomēru formas, kuru skaitu var aprē-t1 
ķināt pēc Vant-Hofa formulas 2n (kur ti ir asimetrisko oglekļa*
atomu skaits). . v- • ............... - .............. iTā ,kā aldoheksozes molekulā ir četri asimetriskie oglekļa; 
atomi,/ tai iespējami 24= 16‘ stereoizomēri, bet • ketoheksozei —|  
23= 8  stereoizomēri. ' :i

Attēlojot monosaharīdu (tāpat kā oksiskābju) stereoizomērās 
formas ar Fišera projekcijformulām, redzam, ka pēc telpiskās konf 
figurācijas tie atgādina glicerīnaldehīdu, tāpēc ari monosaharldiem 
iespējamas £>-formas un L-formas.

Monosaharīdu'piederību pie D rindas vai L rindas nosaka, sa-
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■ . ' ' ■ • ! V ; ; : > ' * ••• <:.■• =d "...:■■ rM  i ■ ,\*%V f i  ■ v / ..- * , '>■■' <■: • ■
’ •.>%/.■ •; ■■:£}*■ v"-'r\■ № "  '■ ■ ■ ; ‘ v  V1 ■ ■ ' '■%?■ ■"■}' f O  7 ,: ■ V'.ļv J ^ ':'ī:čv  ,;

līdzinot ūdeņraža'atoma un hidroksilgrupas novietojumu pie kar- 
bonilgrupai vistālākā asimetriskā oglekļa atoma (X) ar to izvie
tojumu glicerīnaldehīda jQ-formā un L-formā:

;
' \  .
» : h

H—C—OH 

; cH 2oH
■D-glIcdrīnaldehlds

i i i : ļ " ; |  /
yyO :,y!v
^  . ;

o
1 ■

\
?:■ 1-1

HO—C—H

!:h 2o h
■ Z-glicerJnaldehīds

' c
\  i

H

H—Č —OH
I

H O -C  —H

W M
H

HO—Č —H 

- h —i  —o h

H—C — OH HO -C — H
ļ■" 1 ••/•

H -C X -O H H O - -Cx—H
ļ V');. 1 ,Vi;ļi.V ļ

. CH2OH CH2OH
D-g likoze ^-glikoze

Katram monosaharīdam ir noteikts īpatnējās griešanas leņķis. 
Tā ka monosaharīdu faktiskais polarizētas gaismas polarizācijas 
plaknes griešanas virziens (pa labi vai pa kreisi) ne vienmēr at
bilst D vai L konfigurācijai, tad polarizētas gaismas polarizācijas 
plaknes griešanas virzienu norāda ar ( +  ) vai ( —), piemēram, 
jb( +  )-glikoze.

Lai labāk varētu iedomāties stereoizomēru veidošanos, nākamajā 
lappusē dota aldožu D rinda, kurā tetrozes, pentozes un hek^ozes pa
rādītas kā jD-glicerīnaldehīda atvasinājumi. Pēc Vant-Hofa formulas 
(2n) var aprēķināt, ka glicerīnaldehīdam iespējami tikai divi stereo- 
izomēri (D-glicerinaldehīds un. L-glicerīnaldehīds), jo glicerlnaldehī- 
dam ir tikai viens asimetriskais oglekļa atoms. Tetrozes molekulā ir 
■divi asimetriskie oglekļa atomi, tāpēc tai iespējami 22= 4  štereoizomēri 
(divi L-formas un divi L-formas), pentozei — 23= 8  štereoizomēri 
(četri L-formas un četri L-formas), heksozei — 24=16 štereoizomēri 
.(astoņi L-formas un astoņi L-formas).
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Shēmā dotas visu iespējamo D rindas aldožu stereoizomēru 
formulas. Katram no tiem eksistē arī atbilstošs antipods (L 'rihdas 
savienojums). Tas nozīmē, ka aldoheksozēm ir pavisam 8 pāri 
antipodu. Katram stereoizomēram eksistē viens antipods, bet pā
rējie 14 stereoizomēri attiecībā pret to ir diastereoizomēri. Anti
podiem ir vienādas īpašības, bet diastereoizomēriem — atšķirīgas. 
Jo vairāk asimetrisko oglekļa atomu satur diastereoizomēri, jo 
atšķirīgākas ir to īpašības. Tā kā monosaharīdu molekulās ir vai
rāki asimetriskie oglekļa atomi, atsevišķu diastereoizomēru īpa
šības stipri atšķiras un katram no tiem ir dots savs nosaukums 
(kā dažādām vielām) . Pašlaik pazīstami visi šīm formulām atbil
stošie savienojumi..

Dabā sastopamas tikai D-formas aldozes un nedaudzas ketozes. 
Svarīgākās aldoheksozes . ir D ( +  ) -glikoze, D (-f )-galaktoze 
un Z> { + )-mannoze, bet no ketozēm — D ( —) -fruktoze.

<

0

✓

\
H

c

0

K  ;

(

0

s

\ C H 2O H
1

H — ( o h H — c: - o h
•

H O — (
V ‘; .

: — h
1

C  =  0

H O — C — H H O — cU h H O — (L - h. 1

ļ

H O — C — H

H - C : - o h

,
H O — cU h . H - C o h H — C - O H

H — C - O H H — C — O H  
1

H - Č — O H
ļ

... ļ

H — C — O H
' | , .

C H 2O H  
D (  +  ) - g l i k o z e  
[ a ] D M+ 5 2 ,5 °

C H 2 0 H
U ( + ) - g a I a k t o z e
[ a ] D » + 8 l °

C H 2 0 H
D ( + ) - m a n n o z e
[ a ] D » + 1 4 ,2 °

ļ

C H 2 0 H  
D ( - ) - f r u k t o z e  
I « ] D ”  - 9 2 °

3. Tautomērija. Pētot monosaharīdu ķīmiskās īpašības, noskaid
rots, ka vairākas karbonilgrupai raksturīgās reakcijas ar tiem 
tomēr nenorisinās, piemēram, aldozes ar fuksīnsērpaskābi nenokrā
sojas aldehīdiem raksturīgā krāsā, neveido nogulsnes ar NaHSC>3.' 
Izrādās, ka arī monosaharīdu hidroksilgrupām nav visām vienādas 
īpašības. Tā, piemēram, ja uz glikozi iedarbojas ar metilspirtu 
sausa hlorūdeņraža klātbūtnē, metilējas tikai viena hidroksilgrupa. 
Bez tam monosaharīdu šķīdumiem novērojama mutarotācija, t. i., 
spēja mainīt polarizētas gaismas polarizācijas plaknes griešanas 
leņķi. (Tikko pagatavota glikozes šķīduma īpatnējās griešanas 
leņķis ir +112°, bet pēc kāda laika +52,5°).

Sīs īpatnības norāda, ka monosaharīdiem iespējamas arī citā
das izomērās formas, kuru veidošanos var izskaidrot ar monosaha- 
rīdu īpatnējo uzbūvi.

Kā zināms, aldehīdi viegli reaģē ar spirtiem, veidojot pusace- 
tālus (sk. 158. lpp.). Tā kā monosaharīdu molekulās ir vairākas 
hidroksilgrupas un karbonilgrupa, tās var viegli reaģēt savā
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starpa, veidojot iekšējus pusacetālus. To rašanos var samēra viegli 
iedomāties, izmantojot jēdzienu par konEormācijām.

Monosaharīdu molekulās oglekļa atomi ir spz hibridizācijas 
stāvoklī un saistīti savā starpā ar a saitēm. Tā kā ap vienkārša
jām a saitēm ir iespējama griešanās, var izveidoties tadas konfor- 
mācijas, kurās karbonilgrupa atrodas tuvu hidroksilgrupai, kas 
pievienota piektajam vai ceturtajam oglekļa atomam. Līdz ar to 
šīs hidroksilgrupas ūdeņraža atoms spēj pievienoties karbonil
grupas skābekļa atomam, veidojot jaunu hidroksilgrupu, bet skā
bekļa atoms saistās ar karbonilgrupas oglekļa atomu, izveidojot 
ciklisku formu:

5CH2OH : , • - 'v- ; cCH20H 
6 1

—
X

x
-

n
- 1 O X
1 / /

O
-

'/ 
- 

.

h 5<r
0 \ T

‘ ' \ ? H 
ūhn c --------

r

h / >  h - OH
o ^ i

| 3
yl H 
I2

H« OH H OH

jeb

,0 -

H
• OH

- H

2IX
H - 2C

3 I
H 0 - C -

J
H - C  —  OH 

cl
H — C — O H J  

gl ' 
b C H 20 H

V -
H - C  — OH 

I
H O - C - H

I
H — C — OH 

I
h - c -

CH jO H

Šī cikliskā forma, kurā vairs nav karbonilgrupas un ir par 
vienu asimetrisko oglekļa atomu vairāk, pēc būtības ir iekšējs pus- 
acetāls, tāpēc to arī sauc par pusacetālformu, bet jauno hidroksil
grupu sauc par pusacetālhidroksilgrupu.

Pusacetālhidroksilgrupa ir daudz aktīvāka par pārējām hidr- 
oksilgrupām un viegli reaģē ar spirtiem, veidojot glikozīdus, tāpēc 
to bieži sauc arī par glikozidhidroksilgrupu.

Noskaidrots, ka visvieglāk veidojas sešlocekļu jeb piranozes 
cikli (atgādina sešlocekļu heterocikliskā savienojuma pirāna ciklu), 
jo tie ir visstabilākie. Veidojoties piranozes ciklam, aldoheksozēs 
saistās pirmais un piektais oglekļa atoms, bet ketoheksozēs — pir
mais un sestais oglekļa atoms.

Aldoheksožu molekulā ciklu var veidot arī pirmais oglekļa
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IV. Aromātisko un heterociklisko savienojumu molekulu modeļi:
/ fenols; 2 anilīns; 3 — pirols; 4 —- tiofčns; 5 — furāns; 6 — hinolīns.



' 5V> fv'.V fr • < ’V ‘ \  ** J. ■ ' V :' ■ ‘ 7(',’ , »4 V.
atoms ar ceturto, bet ketņheksožu molekulā — otrais oglekļa 
atoms ar, piekto, piemēram, fruktoze veido šādu ciklisko, formu:

v  '?%  ■ ■■ - *■ :

, .  >, CHjOH
■ i -  :

C =  0

i .
h o  — c — h

• H - . C  — OH
; -.:

. H — C — OH
■ ( * M *  V

V  , :CH2 0H

fruktoze

. CH20H

H 0 ;

HO —  C — H
HOCH,

«

prt . .
>  , 
c1 ;  V  0  jeb ļ v  H CH /'ī.

:  — oh  • ' . h  V _ ____ y  c tH  — c — o h

: & '■ 1 
H — c OH

c  ;CH20H

i .
H, ■ > ,

:.;.GH2OH
D(-)~ fruktofuranoze.

Izveidojas pieclocekju jeb furanozes cikls (nosaukums atvasi
nāts no ■ pieclocekļu heterociklisķā savienojuma furāna)" kas ir 
daudz nestabilāks. 1 . 1 # - ' ,

Tos oksialde'hldus vai oksiketonus, kuri nespēj veidot pirano- 
zes vai furanozes ciklus (piemēram, glicerlnaldehīds)nepieskaita 
pie monosaharldiem. ' '

Domu par monošaharīdu ciklisko uzbūvi pirmais izteica krievu 
zinātnieks A. Kolli (1870. g.), bet dažus gadus vēlāk to apstipri
nāja art vācu zinātnieks Tollens. >vv:; ■■■,,. .

Angļu zinātnieks Heiverts (1926. g.) ieteica attēlot; ogļhidrātu 
formulas tā, lai būtu skaidri redzams cikla un ūdeņraža un hidr- 
oksilgrupu izvietojums ; attiecībā pret cikla plakni. Ar Heiverta 
formulu glikozi attēlo šādi (I):, . '

6CH,0H
;; j. " '■ .
5 ,C -------0

IH
y  h

,‘ i v o h

■0H> -
3 |

H

H

? 2
OH

OH

Bieži ciklu veidojošos oglekļa atomus neraksta (II).
$īs formulas sauc par perspektivformulām. Tajās ciklu veido

jošie oglekļa atomi un skābekļa atoms atrodas vienā plaknē, bet 
ūdeņraža atomi un hidroksilgrupas — virs šīs plaknes vai zem 
tās. Lai paradītu cikla plaknes stāvokli, pret skatītāju vērsto plak
nes daļu (dažreiz) attēlo ar biezākām līnijām.
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krēslveida konformācija '  vannasveida konformācija

Tā kā aldehīdgrupa spēj griezties ap a saiti C—C, tad, veido
joties glikozes cikliskajai formai, pusacetālhidroksilgrupa var no
vietoties vai nu tajā pašā cikla plaknes pusē, kurā atrodas otrajam 
oglekļa atomam pievienotā hidroksilgrupa, vai arī pretējā pusē. 
Līdz ar to var izveidoties divas cikliskās formas a-pusacetāls un 
$-pusacetāls. Par a-formu jeb a-pusacetālu sauc tādu ciklisko 
formu, kurā pirmajam un otrajam oglekļa atomam pievienotās 
hidroksilgrupas atrodas molekulas cikla vienā pusē; ja šīs hidrok- 
silgrupas atrodas pretējās cikla pusēs, tad ciklisko formu sauc 
par p-formu. Vislabāk tas saprotams, aplūkojot projekcijformulas:

H—C—OH

H—A—OH
I

HO—C—H
I

H—C—OH

„ - < 1—

o

• HO—(!—H
I

H—C—OH 

HO—C—H 

H—Č—OH 

H - A —

o

CH2OH
a-U( + )-glikoze

CH2OH
($-D(+)-glikoze

.

Ar perspektīvformulām (Heiverta formulām) a-pusacetālu un 
p-pusacetalu var attēlot šādi:
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Eksperimentāli pierādīts, ka kristāliskā stāvoklī monosaharī- 
diem ir cikliska uzbūve, pie tam tikai viena cikliskā forma — 
a-forma vai p-forma. Šķīstot ūdenī, cikliskā forma daļēji pārvēršas 
par aldehīdformu, pēc tam par otru ciklisko formu un starp visām 
trim formām iestājas līdzsvars, kurā ievērojamā pārsvarā ir cik
liskās formas:

H—C—OH 

H—C—OH 

H O -C —H o  

H—Č—OH

I
CH2OH

a-£>(+)-glikoze[a]jr,2s+112°

Apgriezeniskas ižomērijas parādību, kad divi vai vairāki izo- 
mēri viegli pārvēršas viens otrā, sauc par tautomēriju, bet dažādās 
izomērās formas — par tautomērām formām.

Ar tautomērajām pārvērtībām izskaidrojama arī mutarotācijas 
parādība. Kristāliskā stāvoklī glikozei ir a-forma, tāpēc arī tikko 
pagatavota šķīduma īpatnējās griešanas leņķis ir +  112°. Stāvot 
a-glikoze pārvēršas par p-formu, un, kad maisījumā ir 36% a-gli- 
kozes un 64% p-glikozes, starp abām formām iestājas līdzsvars. 
Šāda maisījuma īpatnējās griešanas leņķis ir konstants +52,5°.

Fizikālās. īpašības. Monosaharīdi ir bezkrāsainas kristāliskas 
vielas ar saldu garšu, pie tam dažādiem monosaharīdiem ir atšķi
rīgs salduma stiprums. Monosaharīdi labi šķīst ūdenī, slikti spirtā, 
bet nemaz nešķīst ēterī. Karsējot sadalās vai karamelizējas. Visi 
monosaharīdi ir optiski aktīvi, un to šķīdumiem piemīt mutarot.ā- 
cijas īpašība.

Ķīmiskās īpašības. Monosaharīdu molekulas satur vairākas 
funkcionālās grupas, tāpēc tie ir ķīmiski aktīvi savienojumi. Tā kā 
to šķīdumos pastāv līdzsvars starp acikliskajām aldehīdformām 
vai ketoformām un cikliskajām pusacetālformām, reakcijas gaitā 
līdzsvars nobīdās uz tās formas pusi, kura piedalās attiecīgajā 
reakcijā. Tāpēc, rakstot reakciju vienādojumus, jālieto atbilstoša 
tautomērā forma.

H—c  =  o

„ - c t - OH

*  HO—C—H 

H - i - OH 

H—(J—OH 

CH2OH
0(+)-glikozes 
aldehīdforma

HO—C—H
I

H - C —OH

h o —(!:—h  o

H - C —OH

H- i
CH2OH

B-Z>(+)-glikoze [a)DM+18,7° '

17* 259



K a r b o n i 1 g r u p a s r e  a k  c i j a s
1. Reducēšanās. Ar reducētājiem (nātrija amalgamu, nātrijā 

borhidrldu) heksozes reducējas par sešvērtīgajiem spirtiem — hek-
sīiie.m:

, #  Hs
HOCHz— (CHOH)4—C — ^HOCH2-(C H O H )4—CH2OH

heksoze . heksīts

2. Oksidēšanās, a) Vāji oksidētāji (bromūdens, hlorudens, 
jods) oksidē monosaharīdu aldehīdgrupu par karboksilgrupu (sk. 
251. lpp.). , ■ ■ . , , ' v  .

b) Enerģiski oksidētāji (konc. HNO3) oksidē ne tikai aldehīd
grupu, bet ari pirmējo spirta grupu, veidojot cukurskābi: ,

O

H

r COOH
:'■■■ - i .  . •

H—C—OH

H - C —OH H O -C —H
+0

HO—C—H 

H—c —OH
1

H—C—OH

H—C—OH
I

H—C—OH

CH20H
P-glikoze

COOH
D-glikocukurskābe

c) Tādi oksidētāji kā amonjakāls sudraba oksīda šķīdums un 
Fēlinga šķīdums bāziskā vidē arī oksidē monosaharīdus, tikai šajā 
gadījumā reakcija noris komplicētāk un veidojas dažādi oksidē
šanās produkti. Sudraba spoguļa reakciju un Fēlinga šķīduma at- 
krāsošanu bieži izmanto monosaharīdu konstatēšanai.

3. Ciānūdeņražskābes pievienošana. Aldozes viegli pievieno 
ciānūdeņražskābi, veidojot nitrilus, kuru molekulā ir par vienu 
oglekļa atomu vairāk nekā ņemtajā monosaharīdā. Veidojoties nit- 
rilam, rodas jauns asimetrijas centrs, tāpēc veidojas a-nitrili un ' 
p-nitrili:
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H

CN

H—C—OH 

HO—C—H
I

H - C - O H
■:• • I

H - C - O H
« ■ ;  I

CH2OH
D-glIkoze

H—C—OH

<1H
HCN

->-HO - i

-OH

-H

H—C—OH

i
I

CH2OH

H -OH

CN
HO—C—H

I
H - C - O H

f
+ HO—C—H

I
H - C —OH

■■ I ■
H—C—OH

1
CH2OH

£)-gllkoheptānskābes ū-glikoheptānskābes 
a-nitrlls Ķ-nltrlls

..1 ' š'i'-'ļ 
■ ■.M

So reakciju izmanto, lai no monosaharldiem ar mazāku oglekļa 
atomu skaitu molekulā iegūtu monosaharīdus ar lielāku oglekļa 
atomu skaitu, piemēram, lai no pentozēm iegūtu heksozes.

4. Fenilhidrazina pievienošana. »Karsējot aldozes kopā ar fenil- 
hidrazīna pārākumu, reakcija vispirms notiek tāpat kā ar alde
hīdiem — karbonilgrupas skābeklis aizvietojas ar fenilhidrazīna 
atlikumu un veidojas fenilhidrazons:, ' ;
■M ■ ■ ■ ' '■ o  ^

W -m  i& i; -:j: ■■:
■ № %  . .■■ i § m %m

1 H
H —Č—O H ^ • .V ̂

v ' 1 — - . T
HO—C—H +C 6H5—NH—NH2 '

H - ļ —OH v

: H—c —6 h

CH2OH

H—C =  N—NH—C6Hs
I

H - C - O H
I

HO—C - H  + H 20

H - Č - O H
I

H—C—OH
I
CH2OH

I

■M
' v

■n
i
■■ ■;.'?!
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Pēc tam otra fenilhidrazīna molekula oksidē otrajam oglekļa 
atomam (blakus aldehīdgrupai) pievienoto hidroksilgrupu par kar- 
bonilgrupu, kura savukārt reaģē ar trešo fenilhidrazīna molekulu, 
veidojot ozazonu:

H—C = N—NH—C6H5
I

H—C -O H
I

HO—C—H 
[ '

H—C -O H
I

H—C—OH
. I
CH2OH

H—C =  N—NH-CfiHs 

<1-0

h o —i - -H
CiHsNHNHa C tH t-N H -N H 2

--------— * H—Č—OH

h —i —o h
\
CH2OH

H—C =N —NH—C6H5

A =  N—NH—C6H5

HO—C—H

H -A -O H

-A-cH- -OH

Ai:h 2oh
glikozes ozazons

So reakciju izmanto monosaharīdu identificēšanai, jo ozazoni 
veido dzeltenas vai oranžas krāsas kristālus, kuru forma un kuša
nas temperatūra dažādiem monosaharīdiem ir atšķirīga.

5. Ar atšķaidītiem sārmiem notiek tautomēra aldehīdgrupaš 
pārvēršanās par ketogfupu un otrādi: ^

O  O H

^  /  .
C  C  C H 2O H
\  n\

H  || H
H — C — O H  C — O H  c = o

I I I
H O - C - H  NaOH H O — C — H  NaOH H O — C — H

| ------► ! =F* I
H - C — O H  H — C - O H  H — C — O H

I I I
H — C — O H  H — C — O H  H — C — O H

I I I
C H 2O H  C H 2O H  C H 2O H
•D-glikoze enols O-fruktoze
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P u s a c e t ā l h i d r o k s i l g r u p a s  r e  ak c i j a s
6. Reakcija ar spirtiem. Ja uz monosaharīdu iedarbojas ar 

metilspirtu sausa HC1 vai fermentu klātbūtnē, monosaharīdu pus- 
acetālhidroķsilgrupa reaģē ar spirtu, veidojot kristālisku vielu — 
glikozldu: •

H OH H OH
cf-O-glikoze « - D-metilglikozids

Glikozidi ir monosaharīdu. atvasinājumi, kuriem pusacetālhidr
oksilgrupas ūdeņraža atoms aizstāts ar radikāli vai kādu kompli
cētāku aizvietotāju.

Ar skābēm glikozidi viegli hidrolizējas par spirtu un'attiecīgo 
monosaharīdu.

Tā kā glikozldu molekulā nav pusacetālhidroksilgrupas, ar tiem 
nevar notikt tautomērās pārvērtības, tāpēc arī glikozldu šķīdu
miem nav novērojama mutarotācija.

Pusacetālhidroksilgrupa var reaģēt arī ar otras monosaharīda 
molekulas hidroksilgrupu, veidojot starp tām glikozīdu tipa saiti:

C H ,0 H  O-UOH

H OH H OH

CH2 0H  CH2 0H

H OH H OH
maltoze

Pie glikozīdu grupas pieder arī daudzi dabā sastopamie savie
nojumi. Tā, piemēram, nukleīnskābes ir £>-ribozes un 2-dezoksi-Z)- 
ribozes glikozidi. ■
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H i d r o k s i l  g r u p a s  r e a k c i j a s
7. Ar skābju anhidrīdiem vai halogēnanhidrīdiem monosaharidi, 

tāpat kā spirti, veido esterus:
CH? 0H

i

H / H
0

/, O H^
OH

. V o1. -•
H

H C H ,
/ /

•f 5 V

f  l i t i

"■; V'1

OH

H
oc-D-glikoze

ch3- c (
ii

H •. \  H

OCOCH3
ŪCOCH-,

H OCOCH3

4- 5CH 3 C 0 0 H

1,2,3, 4,S-pentaacetil-oc-D-gliko2e j
Svarīga bioloģiska nozīme ir monosaharīdu fosforskābes este- š 

riem un to atvasinājumiem, kas ir ogļhidrātu vielu maiņas starp- |  
produkti dzīvajos organismos, rūgšanas procesā u. c.

R e a k c i j a  s, k u r u  r e z u l t ā t ā  m a i n ā s  m o n o s a h a - ';  
r ī d u  o g l e k ļ a  s k e l e t s  " . ■ _ ; ; ! ’ 4
8. Pilnīga oksidēšanās. Laboratorijas apstākjos vai dzīvajos j 

organismos monosaharidi spēj pilnīgi oksidēties par CO2, H2O un 
izdalīt enerģiju: > 1 '

CeH 12O6+ 6O2 - 6CO2 4- 6H2O +  ener gi j a

!

9. Rūgšana., Par rūgšanu sauc komplicētu monosaharīdu sada 
līšanās procesu mikroorganismu izdalīto fermentu' ietekmē. Rūgt ļ 
spējīgi ir tikai daži monosaharidi — D-glikoze, D-fruktoze, Z)-man- 
noze; vāji rūgst arī D-galaktoze. L-antipodi un pentozes nerūgst.

Atkarībā no tā, kādu mikroorganismu izdalītie fermenti, veicina j  
rūgšanas procesu, izšķir vairākus rūgšanas veidus. ]

Spirta rūgšana. Rauga sēņu izdalīto fermentu ietekmē ar mono- ; 
saharīdiem norisinās vesela virkne sarežģītu pārvērtību, kuru re-4 
zultātā rodas spirts un .C02. Summāri šo pārvērtību var attēlot  ̂
ar vienādojumu: ■ '

C6H12Os 2C2H5OH +  2CO2
Pienskābā rūgšana. Pienskābes baktēriju izdalītie fermenti pār- j 

raudzē monosaharīdus par pienskābi:
C6H120 6 ^  2CH3—CHOH—COOH
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Citronskābā rūgšana. īpašu pelējuma sēņu izdalīto fermentu
ietekmē notiek monosaharīdu oksidējošā rūgšana, kuras rezultātā 
veidojas citronskābe:

C6H120 6+ 3 0 ^ C 6H80 7+2H20  ■

Sviestskābā rūgšana. Ānaerobo sviestskabes baktēriju izdalīto 
fermentu ietekmē veidojas sviestskābe, C02 un H2: , ,

C6H1206-^C H 3—CH2—C H 2-C 00H  +  2C02+2H 2

Iegūšana. 1. Monogaharldi plaši sastopami dabā kā brīvā veida, 
tā  arī disaharīdu, polisahārldu un dažādu glikozīdu veidā.

Ogļhidrāti veidojas augu zaļajās daļās fotosintēzes procesā. 
Fotosintēze ir sarežģīts C 02 un H20  oksidēšanās-reducēšanās pro
cess, kaš noris'saules gaismas un zaļa pigmenta hlorofila ietekmē, 
kurš darbojas kā savdabīgs katalizators un saules enerģijās pār- 
nesējs. Fotosintēzes procesā norisinās vesela virkne fotoķīmisko 
un fermentatīvo reakciju, kurās bez hlorofila piedalās arī vesela 
sistēma citu fermentu.

Summāri fotosintēzi var attēlot ar šādu vienādojumu: '

nC02+2«H20 —> CnH2«.0n,‘t'^02-)-^H20 ' /  ,

Izmantojot iezīmētos atomus (smago skābeklī l80  un radio
aktīvo oglekli !4G), izdevās noskaidrot, ka skābeklis, ko augi iz
dala fotosintēzes procesā, izdalās no ūdens.

Fotosintēzes procesā vispirms rodas monosaharīdi, kas savu
kārt pārvēršas par disaharīdiem un polisaharīdiem, kuri uzkrā
jas dažādās augu daļās.

Fotosintēze ir vienīgais organisko vielu veidošanās avots dabā, 
jo dzīvnieku organismi nespēj sintezēt organiskās vielas no neor
ganiskajām. Tie tikai pārveido augos uzkrātās organiskās vielas.

Fotosintēzei ir ļoti svarīga nozīme ari kā enerģijas avotam, 
jo koksne, akmeņogles, nafta un dabasgāzē ir fotosintēzes pro
cesā uzkrātā Saules enerģija. Fotosintēzes procesā augi ne tikai 
uzkrāj ogļhidrātus, bet arī izdala atmosfērā skābekli, kas nepie
ciešams elpošanai un citiem procesiem.

Tehnikā monosaharīdus iegūst, hidrolizējot • polisaharīdus vai 
disaharīdus. Tā, piemēram, glikozi iegūst, hidrolizējot cieti:

(CeHioOs) 11 +  nH20  — nC6Hi206
ciete giikoze

Pazīstamas ari vairākas sintētiskās iegūšanas metodes, kurām 
galvenokārt ir tikai teorētiska nozīme.

2. Atdotā kondensācija. Pirmo sintētisko cukurvielu ieguva But- 
ļerovs, kondensējot formaldehīdu katalizatora Cu(OH)2 ldatbūtnē. 
Reakcija noris vairākās stadijās. Vispirms rodas glikolaldehīds:
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. H H H H

I I I /
H—C + H—C -V H—C—c

X  I \  I \
O OH och—

Glikolaldehids reaģē tālāk ar vēl vienu formaldehīda molekulu, 
iegūtais produkts — atkal ar nākamo utt.:

H H H H H H
I /  I \ \ /

H -C —C +  H—c  =  O H—c —c —c
I \  I I V

OH O OH OH o

Gala rezultātā rodas dažādu monosaharīdu maisījums, no kura 
izdalīt atsevišķus mortosaharīdus diezgan grūti.

3. Monosaharīdus iegūst, nepilnīgi oksidējot daudzvērtīgos 
spirtus. Uzmanīgi oksidējot daudzvērtīgos spirtus tā, lai tikai 
viena spirta grupa oksidētos par aldehīdgrupu, iegūst aldozes. Tā, 
piemēram, oksidējot sešvērtīgo spirtu sorbītu, veidojas glikoze:

H H H OH H H
I I  I I  I |x

- H—C—C—C—C—C—C—H + 0
l l l l l l

. OH OH OH H OHOH

■

.

H H H OH H o
M  I I I ļ  ^

H - C —C - C - C - C —C + H 20
I I I I I r \

OHOHOHH OH H

Atsevišķi pārstāvji. D ( +  )-glikoze, vīnogcukurs, dekstroze ir
kristāliska viela ar saldu garšu. Tās salduma stiprums apmēram 
0,6 no saharozes salduma. Labi šķīst ūdenī, pie tam ar nelielu sil- 
tuma uzņemšanu, tāpēc mutē rada aukstuma sajūtu. No ūdens 
šķīduma kristalizējas kristālhidrāta CeHižOe-^O veidā. Polarizē
tas gaismas polarizācijas plakni griež pa labi, tāpēc to dažreiz 
sauc arī par dekstrozi.

Glikoze ir visizplatītākais monosaharīds. Brīvā veidā tā sasto
pama galvenokārt augu valstī — gatavās vīnogās, dažādos aug
ļos, ziedos un citās augu daļās, kā arī medū. Nelielos daudzumos 
to satur arī dzīvnieku organismi, piemēram, cilvēka asinīs ir 0,08— 
0,12% glikozes, bet cukurslimības gadījumā tās saturs ievērojami

1

1

palielinās. , , -
Glikoze ietilpst arī daudzu polisaharīdu — cietes, celulozes, 

glikogēna — un disaharīdu — maltozes, laktozes un saharozes sa
stāvā.
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Rūpniecībā glikozi iegūst no kartupeļu vai kukurūzas cietes, to 
hidrolizējot ar skābēm un pēc tam pārkristalizējot.

Glikoze ir galvenais cilvēku, dzīvnieku un mikroorganismu 
enerģijas avots, tāpēc tai ļoti svarīga nozīme uzturā. To plaši iz
manto arī medicīnā gan kā viegli izmantojamu barības vielu, gan 
arī par ārstniecības līdzekli. Glikozi izmanto arī konditorejas rūp
niecībā, tekstilrūpniecībā un spoguļu rūpniecībā, kā ari par izej
vielu dažādu glikozes atvasinājumu iegūšanai, askorbīnskābes 
(C vitamīna) ražošanai u. c.

• C =  0  
1 \ 0H OH

HO — C ļ
II 1 

HO —  c  0

1 1
c — c

/ \
1 I

H — c — 1
jeb H — c J

1 H O - C - H  0  ,
HO — C — H 

1
1
CH20H

c h 2oh

L-askorbīnskābe

Tā kā glikozi satur vīnogu un augļu sulas, kā arī cietes un 
celulozes hidrolizāti, tai ir ļoti svarīga nozīme vīna un spirta rūp
niecībā.

D( +  )-galaktoze ir aldoheksoze, kas atšķiras no glikozes tikai 
ar H un OH grupas izvietojumu pie ceturtā oglekļa atoma:

,0

H —  C -O H
I

H O - C - H
I

H0 -  C - H
I

H - C - 0 H

CH20H
oc- D-galaktoze

Galaktozes ūdens šķīduma īpatnējas griešanas leņķis muta- 
rotācijas beigās ir +81°.
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Ar stipriem oksidētājiem; piemēram, HNO3, galaktoze oksidējas 
par divvērtīgu skābi — gļotskābi . ' r y : ppv'tvV'

H H OHOHH oI I I I I ^  +o
H—C—C—C—C—C—C —*

I I I I I  \
O H O H H  H OH H

-̂0
► h o o c

H OHOHH
I I I I

- C —C -C —C—COOH
I I I I
OH H H OH . >•-

Reducējoties galaktoze veido optiski neaktīvo spirtu — dulcītu. 
Rūgst tikai ar īpašiem raugiem. ;

Galaktoze ietilpst disaharīdu laktozes un melibiozes, trisaha- 
rīda raiinozes, polisaharīda agara_, glikozīda — galaktozīda, hemi- 
celulozes un augu g|otu sastāvā. Galaktozi. iegūst, hidrolizējot 
laktozi.

D ( - )  -fruktoze, augļu cukurs, levuloze ir svarīgākā ketohek- 
soze. Ūdens šķīdumā ir līdzsvarā ketoforma ar cikliskajām cc-fura- 
nozes un p-furanozes formām:

CH,OH
I

«-0 (-)-fruktofuranoze CH2OH p-D {-) - fruktofuranoze

D-fruktoze polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa 
kreisi, tāpēc to sauc arī par levulozi. īpatnējās griešanas leņķis 
pēc līdzsvara iestāšanās —92°.

Kaut arī fruktozes molekulā nav aldehīdgrupas, tai tomēr pie
mīt reducējošas īpašības (daudz vājākas nekā glikozei). Tas iz
skaidrojams ar to, ka sārmainā vidē fruktoze izomerizējas par gli
kozi.

Raksturīga fruktpzes pierādīšanas reakcija ir Seļivanova reak
cija —  sildot fruktozes šķīdumu kopā ar HC1 un rezorcīnu, vei
dojas ķiršsarkans krāsojums, bet, ja fruktozes koncentrācija ir 
liela, — sarkanbrūnas nogulsnes.
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Fruktoze ir vissaldākais cukurs. Tā ir apmēram 1,5 reizes sal
dāka par saharozi un 3 reizes saldāka par glikozi. ,

Fruktoze brīvā veidā dabā sastopama augļos un medū. Tā 
ietilpst arī/disaharīdu (saharozes) Un polisaharīdu (inulīna) sa
stāvā.

Fruķtozi iegūst, hidrolizējot saharozi vai inulīnu, kā arī no 
augļiem.

Pentozes

C5H10O5

Pentozes var būt kā aldozes, tā arī ketozes. Praktiska nozīme 
ir tikai aldopenlozēm. .•>

Aldopentožu molekulās ir trīs asimetriskie oglekļa atomi, tāpēc 
tām iespējami 8 stereoizomēri: četri D un četri L rindas savieno
jumi. Visbiežāk sastopamās pentozes ir • L( +  )-arabinoze, 
D (+ )  -ksiloze, D (—)-riboze un D (—) -dezoksiriboze.'

0  -■' 0 0
* ^  №

m ;  ; - c  c  c
iiS f.1'/1 "v V  . ’ , ,

H .

: - o h  h —(

H

: - o h  H—c

\ ' • ;v>,
H

o h  h —«

O

\

H O -C —H 

HO—C—H '

Ah 2o h
L(-f)-arabinoze 
ļa l i)ao+ 104,5°

H O -C - -H H-

H-

l
1

-OH.

-OH H—C—OH

H

H— C -O H
I

H— c — OH

CH20H
. . )-ksilozi [a]D!°-H8,8'>

CH2OH
.1-riboze 

„“ -23,7°
0 ( +  )-ksiloze D( — )-riboze £>(-)-dezoksiriboze

[ct)D»-23,7° [a lD2I>- C -

CH2OH
dezc 
-58“

Ūdens šķīdumā starp aldehīdformām un cikliskajām a uq p 
tautomērajām formām iestājas līdzsvars, tāpēc pentožu šķīdumos 
novērojama mutarotācijas parādība. Arabinoze un riboze veido fu- 
ranozes ciklus, bet ksiloze — piranozes ciklus. -

Pentozēm piemīt tādas pašas ķīmiskās īpašības kā heksozēm. 
Reducējoties tās veido piecvērtīgus spirtus — pentītus^ oksidē
joties — vienvērtīgās pentonskābes un divvērtīgās pentarskābes.

Raksturīga pentožu reakcija ir furfurola veidošanās. Sildot 
kopā ar atšķaidītu HC1 vai H2SO4, no pentozes molekulas
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atšķeļas trīs ūdens molekulas un izveidojas heterocikliskais alde
hīds — furfurols:

O

Hļ—(

\
H

c 
I

H O l-C -1
I >I >I

HC CH

HO1!

H !-

c-
kc-
I
H

*\ :
Hi i » 1 r J S
•OHļ

HC

p

V
c—cy  + 3Ha0

\ II

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

Dabā pentozes nedaudz sastopamas arī  ̂ brīvā veida, bet vis
vairāk polisaharīdu — pentozānu un glikozīdu veidā. D-riboze un 
D-dezoksiriboze ietilpst nukleīnskābju sastāvā, kurām ir svarīga 
nozīme organismu dzīvības procesos.

Pentozes iegūst, hidrolizējot pentozānus:
(C5H8O4) n + nH20 —y  «C5H 10O5

L-arabinozi iegūst, hidrolizējot pentozānu — ajabānu, kas sa
stopams lapu koku sveķos (gumiarabikā, ķiršu līmē), hemicelulozē 
un pektīnvielās.

D-ksilozi iegūst no pentozāna — ksilāna, kas kopā ar celulozi 
sastopams koksnē, salmos, klijās, kukurūzas vālīšu serdēs, saules
puķu galvās u. c.

Ksilozi izmanto konditorejas rūpniecībā. Augu valsts hidroli
zētus,, kas satur ksilozi, pēdējā laikā izmanto arī lopbarības rauga 
ražošanai.

1. Kā var eksperimentāli pierādīt, ka nionosaharīdi satur divas 
funkcionālās grupas — aldehīdgrupu un spirtu grupas?

2. Kādi fakti norāda, ka monosaharīdiem ir cikliska uzbūve?
3. Uzrakstiet monosaharīda galaktozcs a-pusacetālu un p-pus- 

acetālu!
4. Kāpēc monosaharīdu diastcreoizomēriem ir katram savs no

saukums?
5. Kādas cikliskās formas — piranozes vai furanozcs — biežāk 

sastopamas? Kāpēc?
6. Kāpēc glicerīnaldehīdu nepieskaita pie monosaharīdiem?
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7. Kā var izskaidrot, ka monosaharīdu šķīdumiem novērojama 
mutarotācijas parādība?

8. Kādu monosaharīdu īpašību var izmantot, lai no tetrozēm iegūtu 
pentozes? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumust

9. Kādu reakciju var izmantot monosaharīdu identificēšanai? 
Kāpēc?

10. Kādi produkti rodas, ja galaktozi a) reducē, b) oksidē ar hlor- 
ūdeni, c) oksidē ar konc. H N03, d) pilnīgi oksidē? Uzrakstiet attie
cīgo reakciju vienādojumus!

11. Raudzējot'900 g glikozes ar anaerobajām svieštskābes baktē
rijām, izdalījās 358,4 l gāzu. Cik procentu visas glikozes pārrūga ūn 
cik gramu sviestskābes radās? (80%; 352 g)

12. Furfurolam reaģējot ar Fēlinga šķīdumu, izgulsnējās 286 g 
CujO. Cik gramu pentozes izlietoja minētā daudzuma furfurola iegū
šanai, ja furfurola iznākums ir 90%. no teorētiski iespējamā? (333,3 g)

OLIGOSAHARIDI

Atkarībā no monosaharīdu molekulu skaita, kas rodas, hidroli
zējoties vienai oligosaharīda molekulai, oligosaharīdus iedala disa- 
harīdos, trisaharīdos utt. Svarīgākie oligosaharīdi ir disaharīdi.

Disaharīdi

C12H22O1!

Disaharīdi jeb biozes veidoti no divām monosaharīdu moleku
lām, kas saistītas ar glikozīdu tipa saiti, tāpēc tos var definēt šādi.

Disaharīdi ir monosaharīdu cikliskās formas atvasinājumi, ku
ros vienas monosaharīda molekulas pusacetālhidroksilgrupas ūdeņ
radis aizvietots ar otras monosaharīda molekulas atlikumu

Glikozīdsaites veidošanā viena monosaharīda molekula vienmēr 
piedalās ar savu pusacetālhidroksilgrupu, bet otra var reaģēt arī 
ar kādu cilu hidroksilgrupu (spirta grupu). Tādā gadījumā viena 
pusacetālhidroksilgrupa vēl paliek brīva un ietekmē disaharīda

CHjOH CHjOH

0-C 6Hi,05
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īpašības, piemēram, tādi disaharīdi reducē Fēfinga Šķīdumu. Sa
karā ar to disaharīdus iedala reducējošajos un nereducējošajos 
dišāharidos.

Reducējošajos disaharidos glikozīdsaite veidojas, atšķeļoties 
ūdens molekulai no vienas monosaharīda molekulas pusacetalhidr- 
oksilgrupas un otras molekulas spirta grupas:

H -C -O H
1

H -C -O H

IIOi B

H -C -O H  

H -C -O H  

O +  H O -C -H

H - C  
1

-11„0 H -C -O H O

H -C -O H

H - i —  
I

o
H O -C -H

CHjOH
I I —c-

► H O -C -H  o 

H -C -O H  

H -C --------

H -C -O H  

H -Č -O H  

H O -C -H  o
I

-------- C -H  ;

H -C -

CH2OH CH20H CH2OH

\ Kā redzams, šāda disaharīda molekulā,vēl ir viena pusacetāl- 
hidroksilgrupa, tāpēc reducējošie disaharīdi spēj veidot tautomē- 
rās formas un līdz ar to reducē Fēlinga šķīdumu un piedalās citās 
monosaharīdu reakcijās.

Tipisks šīs grupas disaharīdu piemērs ir; maltoze, kuras mole
kulā; vienas glikozes molekulas pusacetālhidroksilgrupa reaģējusi 
ar otras glikozes molekulas ceturtajam oglekļa atomam pievienoto 
hidroksilgrupu (1,4-glikozīdsaite):
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. H - C -O H  
I

■*6 H O - C -H

. fl,
H O -C -H

H - C -O H

H -C -
I

h/ |
H -C -O H

; ■ ■. v; 'ļj'r

f,
CH2OH CH2OH

Nereducējošajos disaharidos glikozīdsaite veidojas, atšķeļoties 
ūdens molekulai no abu monosaharīda molekulu pusacetālhidrok- 
šilgrupām, tāpēc tāda disaharīda molekulā vairs nav pusacetāl- 
hidroksilgrupu. Līdz ar to šādiem disaharīdiem nav iespējama taū- 
tomērija un tie nereducē Fēlinga šķīdumu.

Tipisks šīs grupas disaharīdu piemērs ir trehaloze (sēņu cu
kurs), kuras molekulā divas glikozes molekulas saistītas ar 1,1-gli- 
kozīdsaitkv-

bCHj OH

Disaharīdus var veidot kā a-pusacetāli, tā p-pusacetāli, kuriem 
var-būt kā piranozes, tā furanozes cikli, tāpēc disaharīda nosau
kumā norāda, no kādām cikliskajām formām tas veidots. Ta, pie
mēram, trehalozi var nosaukt par a-Z>-glikopiranozīdo-l,l-a-D-gli- 
kopiranozīdu jeb saīsināti par a-glikozīdo-l,l-glikozīdu; maltozi — 
par cc-D-glikopiranozīdo-l,4-glikozi "jeb saīsināti par a-glikozīdo- 
-1,4-glikozi. Maltozes nosaukums rāda, ka otra glikozes molekula 
var būt arī acikliskā formā.

Tāda pati uzbūve kā maltozei ir arī celobiozei, tikai tās mole
kulā p-pusacetāla hidroksilgrupa reaģējusi ar otras molekulas
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4. oglekļa hidroksilgrtipu, tāpēc tādu saiti sauc par p-1,4-glikozld- 
saiti:

;

Atsevišķi pārstāvji. Maltoze jeb iesalcukurs ir tipisks reducē
jošais disaharīds, kura molekulā abas glikozes molekulas saistītas 
ar a -l,4-glikozīdsaiti. Oksidējoties tā veido maltobionskābi:

H -C :

H -C -O H  
1 .

M O -C -H  o 
. I
H -C -O H

I
H -C ------

0
H-C^OH  

H -C -O H  

1 1 0 —Čr-H o

H -C:

H -C -O H
+ 0

COOH

-Gt
iV |
H -C -

H O -C -H  o

H -C -O H
I

H - C - —

O , H -C -O H
I

H O -C -H  
I

.c
H^I 
H -C -O H

CHiOH CH2OH CH2OH CH2OH
mattobionskābe

jeb
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Maltoze hidrolizējas par divām glikozes molekulām:

C12H22011 +  H2O 2C$H 12O6 '

Maltoze ir kristāliska viela ar s.aldu garšu. Tā ir mazāk salda 
par biešu cukuru. Labi šķīst ūdenī, bet nešķīst spirtā un ēterī. 
Kristalizējas ar vienu molekulu ūdens C^H^On • H20. ūdens šķī
dumu īpatnējās griešanas leņķis +130,4°.

Brīvā veidā dabā nav sastopama. Maltoze veidojas, fermentatīvi 
sašķeļoties cietei, piemēram, graudu dīgšanas procesā fermenta 
amilāzes ietekmē, tāpēc arī sastopama iesalā. Fermentu ietekmē tā 
veidojas arī gremošanas traktā. Maltoze veidojas arī vairākos 
raudzēšanas rūpniecības tehnoloģiskajos procesos, piemēram, alus, 
vīna un citās pārtikas rūpniecības nozarēs. Rauga ietekmē maltoze 
rūgst.

Laktoze jeb piencukurs veidota no a-glikozes un p-galaktozes. 
Laktoze ir reducējošais cukurs, t. i., tās molekulā ir viena pus- 
acetālhidroksilgrupa. Noskaidrots, ka tā ir glikozes molekulā, tātad 
laktoze ir galaktozes glikozīds — galaktozīds, kurā abas mono- 
saharīdu molekulas saistītas ar p-1,4-glikozīdsaiti:

H -C -O H
I

H - C -O H

H O -C -H  o

H t
H - C ------—

CHjPH
ct-felifcozes
atlikuma

H
/

-c —

o H -C -O H
1

H O -C -H  o  
I

HO—G -H  —

H -C ----------
1

CH2OH
p-gataklozes
Btllkums

H - C = 0  . 

H—Č—Oli 

H O -C -H o
H-C-------
H-C-OH

aijOH

■c—

H - C -O H  

H O - C -H  o  

H O - C -H

H - C -

CH20M

Ar Heiverta formulu laktozi var uzrakstīt šādi:
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Pēc formulas redzams, ka laktozi var nosaukt par p-D-galakto- 
piranozīdo-l,4-glikozi jeb saīsināti par p-galaktozīdo-l,4-glikozi.

Laktoze ir kristāliska viela ar saldu garšu. Tās saldums ir ap
mēram 0,20—0,25 no saharozes salduma. Odenī šķīst sliktāk nekā 
pārējie monosaharīdi, tāpēc mutē rodas it kā smilšu garša. Krista
lizējas ar vienu molekulu ūdens (C12H22O11 un kūst 202°C .
temperatūrā. Laktozes īpatnējās griešanas leņķis +52,6°. Atšķirībā 
no pārējiem disaharīdiem laktoze nav higroskopiska, tāpēc to iz
manto farmācijā tādu pulveru izgatavošanai, kas viegli hidrolizē
jas. Ar parasto raugu nerūgst, bet rūgst ar īpašiem pienskābes 
raugiem, kuru izdalīto fermentu ietekmē laktoze vispirms hidroli
zējas, pēc tam pārrūgst par pienskābi

Laktoze sastopama zīdītāju dzīvnieku piena (govs pienā 4— 
5%). To iegūst no piena suliņām. Laktoze ir ļoti svarīga uztur
viela — it sevišķi augošiem organismiem.

Saharoze, biešu cukurs vai niedru cukurs ir veidota no a-Z)-gli- 
kozes un p-D-fruktozes, kas saistītas ar 1,2-glikozīdsaiti:

Kā pēc formulas redzams, saharoze ir a-D-glikopiranozīdo-l,2-p-D- 
-fruktofuranozīds jeb a-glikozīdo-l,2-p-fruktozīds.

Saharozes molekulā nav pusacetālhidroksilgrupas, tāpēc tā ne
reducē Fēlinga šķīdumu un tai nav novērojama mutarotācijas pa
rādība. Saharozes ūdens šķīduma īpatnējās griešanas leņķis ir 
+ 66,5°. Labi šķīst ūdenī un kristalizējoties veido bezūdens kristā
lus. Kūst 185°C temperatūrā, bet temperatūrās, kas augstākas par 
200°C, sadalās, veidojot brūnu masu — karameli. Šādu saharozes
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sadalīšanās procesu sauc par karamelizāciju, un to izmanto pār
tikas produktu krāsošanai.

Ar skābēm vai fermentiem saharoze hidrolizējas, veidojot gli
kozes un friiktozes maisījumu:

'C12H22O11+ H 2O —»• C6Hi206+C 6Hi206
glikoze fruktoze

Saharoze polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa 
labi, bet iegūtais glikozes un fruktozes maisījums — pa krei.si 
(glikozei [ct]D20 +52°, fruktozei —92°), tāpēc to sauc par invert- 
cukuru, bet pašu saharozes hidrolizēs procesu — par inversiju.

Saharoze hidrolizējas vieglāk par pārējiem disaharīdiem, jo tās 
molekulā fruktoze ir pieclocekļu cikla (furanozes) veidā.

Ar sārmu un sārmzemju metālu hidroksīdiem saharoze veido 
ūdenī labi šķīstošus saharātus: • ■; .,

G12H22O11 -I-Ca (OHjadtHaO —► C12H22O11 -CaO • 2H20
(Pazīstami arī citāda sastāva saharāti.) * .

Saharoze ir visizplatītākais disaharīds. Sastopama cukurbie
tēs (16—22%), cukurniedrēs (14—26%), kā arī daudzos citos 
augos — kļavu, bērzu un palmu sulā, kukurūzā, dažādos aug
ļos u. c. : ;...\Ķ$$ļ’ļ ļ f l -’j■

Saharozi no cukurbietēm iegūst šādi. Cukurbietes nomazgā, sa- 1 
smalcina un īpašos aparātos— difuzoros ar karstu ūdeni (~ 8 0 °C )  
izskalo no tām cukuru. Iegūtais šķīdums satur dažādus piemaisīju
mus. Lai tos atdalītu, cukura šķīdumu apstrādā ar kaļķu pienu. Ol
baltumvielas un dažādas organiskās skābes ar Ca(OH)2 veido nešķīs
tošas nogulsnes, bet saharoze — ūdenī labi šķīstošu kalcija saharātu. 
Nogulsnes nofiltrē, bet filtrātu, kurā saharoze ir galvenokārt kalcija 
saharāta veidā, apstrādā ar CO2, kas sadala saharātu par saharozi un 
kalcija karbonātu:

C;2H:20 :, ■ CaO • 2H20-ļ- CO2 C12H22O11 -t* CaCO34-2H2O
Kalcija karbonātu nofiltrē un filtrātu ietvaicē vakuumaparātos, 

kamēr izveidojas saharozes kristāli. Saharozes kristālus nocentrifugē 
un pāri palikušo sīrupu ietvaicē vēl, kamēr paliek sīrupveida masa, t. s. 
melase (4—4,5% no cukurbiešu masas), kura vairs nekristalizējas.

Cukura kristālus, kas ir iedzeltenā krāsā, pārkristalizē un attīra 
(rafinē), filtrējot caur aktīvo ogli.

Melasi, kas satur līdz 50% saharozes, izmanto spirta rūpniecībā, 
maizes rauga un citronskābes ražošanai, konditorejas rūpniecībā u. c.

Saharoze ir vērtīgs pārtikas produkts, kuram līdz ar enerģē
tisko vērtību ir arī garšas vērtība. Izmanto galvenokārt uztura un 
pārtikas rūpniecībā.

Saharozi izmanto arī par izejvielu citās rūpniecības nozarēs, 
jo daudziem saharozes atvasinājumiem ir augstvērtīgas īpašības.
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Tā, piemēram, oktametilsaharozi lieto par plastmasu plastifika- 
toru. Saharozes oktaacetātu izmanto par starpslāni tripleksstikla 
ražošanā. _

Saharozes augstāko taukskābju esteri ir ar labām mazgātspē- 
jām, un tos izmanto rūpniecībā par deterģentiem. Tās ir vielasbez 
garšas un smaržas, nemaz nav indīgas un nepiesārņo notekūde
ņus, jo aktīvo dūņu baktērijas tās sadala.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kā saistīti savā starpā monosaharīdu atlikumi maltozes un 
saharozes molekulās?

2. Kāpēc saharoze nereducē Fēlinga šķīdumu, bet maltoze reducē, 
kaut arī tām ir vienāda empīriskā formula? •

3. Kā eksperimentāli var pierādīt, ka saharoze hidrolizējoties veido 
glikozi un fruktozi, bet maltoze tikai glikozi?

4. Uzrakstiet saharozes hidrolizēs reakcijas vienādojumu, izman
tojot saharozes un tās hidrolizēs produktu perspektīviormulas!

5. Ar ko atšķiras reducējošo disaharīdu maltozes un laktozes gliko- 
zīdsaite?

6. Kādam saharozes atvasinājumam piemīt laba mazgātspēja? Uz
rakstiet tā formulu!

POLISAHARIDI

Polisaharīdi ir lielmolekulāri savienojumi, kuru molekulas vei
dotas no liela skaita monosaharīdu atlikumu. Veidojoties polisaha- 
rīda molekulai, katras moriosaharīda molekulas pusacetālhidroksil- 
grupa reaģē ar nākamās molekulas kādu spirta grupu, veidojot 
glikozīdsaites, tāpēc polisaharīdus var uzskatīt par poligliko- 
zīdiem:

HO—C6H10O4—0! H +  HOj—C6H 10O4-O [H  +_

+  HOJ—C6Hio04—0'H +  ..  . —>■
H O -C 6H,0O4—O—C6H,q0 4—O—C6H,q0 4- 0  . . .

Vienā polisaharīda molekulā ietilpstošie monosaharīdu atlikumi 
var būt vienādi vai arī dažādi, tāpēc polisaharīdus iedala hotno- 
polisaharidos un hēteropolisaharidos. Biežāk sastopami homopoli- 
saharīdi (veidoti no viena monosaharīda atlikumiem).

Polisaharīdi dabā ļoti izplatīti — it sevišķi augos. Dabā sasto
pami polisaharīdi, kas veidoti no heksozēm (heksozāni), pento- 
zēm (pentozāni) vai heksožu atvasinājumiem. Vissvarīgākie ir no 
D-glikozes veidotie polisaharīdi — celuloze un ciete.

Augos sastopami arī polisaharīdi, kas veidoti no D-fruktozes
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(fruktozāni), £>-galaktozes (galaktozāni) un D-mannozes (man- 
nāni). Svarīgākie pentozāni ir ksilāni un arabāni. Pektīnvielās sa
stopams polisaharīds, kas veidots no galakturonskābes.

Augos polisaharīdi pa lielākai daļai ir ogļhidrātu rezerves vie
las vai arī veic balsta funkcijas (celuloze).

Ciete

Ciete (C6Hio05)n ir polisaharīds, kas veidots no ct-D-glikozes 
atlikumiem. Tā ir tipisks augu rezerves ogļhidrāts ar globulāru uz
būvi. Augos tā sastopama cietes graudiņu veidā, kuru forma un 
lielums ( 0  20—100 p) dažādiem augiem ir atšķirīgi.

Ciete ir amorfa pulverveida (miltiem līdzīga) viela. Ļoti higro- 
skopiska, tāpēc parasti tā satur 10—12% ūdens. Ūdenī nešķīst, 
tikai uzbriest. Ar karstu ūdeni veido koloīdu šķīdumu, kas atdzies
tot želatinējas (veido klīsteri). Ar jodu veido zilu krāsojumu, kas 
karsējot izzūd, bet atdziestot atkal parādās. Polarizētas gaismas 
polarizācijas plakni cietes šķīdums griež pa labi [ab20 +  195°.

Cietei nepiemīt reducējošas īpašības, piemēram, tā nereducē 
Fēlinga šķīdumu. Tikai ar dažiem ļoti jutīgiem oksidētājiem (di- 
nitrosalicilskābi) izdodas konstatēt vienu aldehīdgrupu uz vairā
kiem simtiem vai tūkstošiem glikozes atlikumu; tas liecina par 
cietes molekulas lielumu.

Cieti karsējot, tās molekulas sašķeļas un veido dekstrīnus, ku
riem ir tāda pati empīriskā formula kā cietei (C6Hio0 5)a;, tikai x 
mazāks par n. Šāda cietes dekstrinēšanās notiek, arī cepot maizi.

Dekstrīni labāk šķīst ūdenī un atkarībā no sašķelšanās pakā
pes ar jodu veido zilu vai brūnu krāsojumu. Nedaudz dekstrinētu 
cieti, kura ar jodu vēl veido zilu krāsojumu, sauc par šķīstošo 
cieti. ’

Vēl vieglāk ciete sašķeļas fermentu vai skābju ietekmē. Hidro
lizējot cietķar skābēm vai fermentiem, vispirms veidojas dekstrīni, 
pēc tam maltoze un gala rezultātā — glikoze:

Ha0 H20 HjO
(C6H10O5) n — *  (CsH.oOs)* — *■ . C12H22O11 — *- C6H12O6
ciete dekstrīni . maltoze glikoze

Tas norāda, ka cietes molekulā, tāpat kā maltozes molekulā, 
glikozes atlikumi saistīti ar a-l,4-glikozīdsaiti.

Uzbūve. Ciete ir neviendabīgs polisaharīds. Tā sastāv no di
viem dažādiem polisaharīdiem — amilozes un amilopektlna.

Amijoze šķīst karstā ūdenī (-~70oC), amilopektīns tikai uz
briest. Īpaši apstrādājot cieti ar attiecīgiem šķīdinātājiem, iespē
jams izdalīt kristālisku amilozi, kura šķīst ūdenī un veido īstu 
šķīdumu. Ar jodu amiloze veido zilu krāsojumu, amilopektīns — 
bāli violetu. Amilozei īpatnējās griešanas leņķis ir ;+220°, amilo- 
pektīna šķīdumam 1 n NaOH +150°.
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34. att. Polisaharidu uzbūves shēma:
a — amilozc; b — amilopektīn.s; c — gīikogēns.
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Kā amiloze, tā arī amilopektīns veidoti no a-Z)-glikozes un at
šķiras tikai ar saistību starp glikozes atlikumiem un polimerizā- 
cijas pakāpi.

Amiloze ir lineārs vai ļoti maz sazarots polisaharīds, kura mo
lekula veidota no 600—1200 glikozes atlikumiem (34. att. a).

, Tā kā, amilozi hidrolizējot, rodas gandrīz tikai maltoze, tas 
liecina, ka amilozes molekulā glikozes atlikumi saistīti ar a-1,4- 
-glikozīdsaiti, un to var attēlot ar formulu:

3ļ
•- 3(:‘c

CH20H

H , H
°  H H

OH'
OH •”/ U -

H OH'

CH20H

Rentgenstruktūranalīze rāda, ka amilozes molekula veido spi
rāli ar ~ 6  glikozes atlikumiem vienā vijuma. Šāda spirāle spēj 
saglabāt savu formu tāpēc, ka starp CH2OH grupu un otrajam C. 
atomam pievienoto hidroksilgrupu veidojas ūdeņraža saite.

Spirālveida molekulas vidū paliek brīvs kanals ar diametru 
~ 5  A, kurā var izvietoties atbilstoša izmēra molekulas, veidojot 
kompleksveida savienojumu. Tāds komplekss ir zilais amilozes- 
savienojums ar jodu.

Amilopektīna molekula ir ar stipri sazarotu uzbūvi un poli- 
inerizācijas pakāpi •>-'6000 (34. att. b). Ta molekulā konstatētas. 
1,4-glikozīdsaites un 1,6-glikozīdsaites (uz katrām 25 1,4-glikozīd- 
saitēm viena 1,6-glikozīdsaite). Tas norāda, ka amilopektīna mo
lekulu var attēlot apmēram šādi:

—  0

Ciete rodas augos fotosintēzes procesā un uzkrājas dažādās- 
augu daļās — sēklās, sakņu bumbuļos u. c. Visvairāk to satur 
rīsa graudi '—80%, kviešu graudi '—75%, kukurūzas graudi 
'-'72%, kartupeļi — 12—24%.

M

. ' 4

CH20H CH20H ch2
1 v

- 0 Ov ' J—- -  0
H V  H H / H \ H  H 4  \V 1 /
OH h S L 0J \ yOH h y r _ 0 _ N tiiX°7

H 0H ; H OH ; H OH
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Rūpniecībā cieti iegūst no kartupeļiem un kukurūzas, retāk no 
kviešiem, risa, sāgo u. c. Lai iegūtu cieti no kartupeļiem,"tos sa
smalcina, cieti izskalo ar ūdeni un izžāvē.

Cietei ir ļoti svarīga nozīme uzturā (maize, kartupeļi, put
raimi), konditorejas izstrādājumu ražošanā un arī dažādās rūp
niecības nozarēs. No tās ražo sīrupu, glikozi, etilspirtu, butilspirtu, 
pienskābi, citronskābi, glicerīnu un citus produktus.

Kā barības vidi to izmanto arī dažādu antibiotisko vielu un 
vitamīnu ražošanai. Amilopektīnu un dekstrīnus izmanto par līmi 
pārtikas rūpniecībā, tekstilrūpniecībā u. c.

Glikogēns jeb dzīvnieku ciete

Glikogēns (C6Hio05)n arī veidots no daudziem glikozes atli
kumiem. Tā molekulas uzbūve līdzīga amilopektīna .uzbūvei, tikai 
glikogēna molekula vēl vairāk sazarota un ar lielāku polimerizā- 
cijas pakāpi (2400—24 000) (34. att. c).

Glikogēns ir dzīvnieku un cilvēka organisma rezerves ogļhid
rāts. Sastopams aknās (2—10%), skeleta muskuļos (0,2—2%) un 
mazākos daudzumos arī galvas smadzenēs un gludajos muskuļos. 
Nogurušos muskuļos glikogēna ir mazāk, jo, muskuļiem strādājot, 
tas sadalās un atbrīvo muskuļu darbam nepieciešamo enerģiju.

Glikogēns ir balta, amorfa viela, kas aukstā ūdenī šķīst vāji, 
karstā — labi, veidojot opalescējošu kqloīdu šķīdumu. Ar jodu 
veido sarkanbrūnu krāsojumu.

r .  ■ :>

Inulīns
I

Inulīns (C6HI0O5) n ir polisaharīds, kas veidots no fruktozes 
atlikumiem — polifruktozīds. Inulīna molekula veidota no 28 fruk
tozes atlikumiem (furanozes formā), kas saistīti ar 1,2-glikozīd- 
saiti. Sastopams topinambūra bumbuļos, dāliju gurnos, cigoriņu, 
koksagīza un artišoku saknēs. Izmanto galvenokārt fruktozes iegū
šanai.

Celuloze

Celuloze (C6Hī0O5) n jeb [C6H70 2(0 H)3]n ir galvenā augu šūnu 
sastāvdaļa, no kurienes arī radies tās nosaukums (latīņu valoda 
cellula — šūniņa). No tās veidoti augu šūnapvalki. Augos celuloze 
īr kopā ar citiem polisaharīdiem, lignīnu, sveķiem, taukiem un 
minerālvielām. Atdalot šos piemaisījumus, arī ar pašu celulozi 
notiek lielākas vai mazākas izmaiņas.
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Vistīrākā celuloze ir kokvilnas sēklu pūkas (vate), kas satur 
ap 90% celulozes, kā arī linu, kaņepāju un džutas šķiedras. Kokr 
sne-satur'ap 50% celulozes.

Uzbūve. Hidrolizējot celulozi ar sālsskābi, gala rezultātā iegūst 
D-glikozi, bet kā starpprodukts veidojas celobioze. Tas norāda, 
ka celulozes molekulas veidotas no glikozes molekulām, kuras 
saistītas savā starpā ar p-l,4-glikozīdsaitēm (tāpat kā celobiozē).

Pētījumi rāda, ka celulozes makromolekulā p-£>-glikopiranozes 
molekulas lineāri saistītas savā starpā tā, ka katra molekulā pa
griezta par 180° attiecībā pret iepriekšējo:

Tā izveidojas garas diegveida molekulas ar polimerizācijas pa
kāpi «=300—3000. No polimerizācijas pakāpes atkarīgas celulo
zes fizikālās īpašības, piemēram, mehāniskā izturība. Celulozes 
molekulas veido šķiedras, kurās garās celulozes molekulas orien
tētas galvenokārt paralēli un paralēlās orientācijas vietāssaistītas 
savā starpā ar ūdeņraža saitēm (starp OH grupām). Ūdeņraža 
saites neļauj celulozes molekulām slīdēt vienai gar otru un pa
lielina tās mehānisko izturību.

īpašības. .Celuloze nešķīst ūdenī — tikai uzbriest. Ari taš iz
skaidrojams ar ūdeņraža saišu pastāvēšanu, jo ūdens molekulas 
nespēj iespiesties šķiedrā starp cieši saistītajām celulozes mole
kulām.

Celuloze nešķīst arī pārējos šķīdinātājos. Tā šķīst tikai Svei- 
cera reaģentā [Cu(OH)2 šķīdums koncentrētā amonjakā], ZnCl2 
sālsskābā šķīdumā un koncentrētā sērskābē. Šķīdinot pēdējos divos 
šķīdinātājos, celuloze daļēji hidrolizējas.

Ja celulozi šķīdina aukstā konc. H2S 04 un iegūto hidrolizētu 
ielej ūdenī, izdalās daļējas hidrolizēs produkts — amiloīds:

(CeHioOs)«,—*■ (CeHioOs),: n^>x ,

Amiloīda veidošanos izmanto pergamentpapīra ražošanai.
Papīra loksnes uz īsu brīdi iemērc 80% H2S 04, izskalo un no

gludina starp veltņiem. Papīra virsma pārklājas ar amiloīda kār
tiņu, kas aizķepina papīra poras, padarot to .ūdensnecaurlaidīgu.

Celuloze nekūst un nepārtvaicējas, bet, karsējot līdz ~350°C, 
sadalās (pārogļojas).
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Ja vistīrāko celulozi — kokvilnu — apstrādā ar NaOH, tā 
iegūst lielāku izturību un spīdumu. So procesu sauc par merseri- 
zāciļu. ■ '‘'i-’■■•}■■::' ■ 7 . ■  ' 7‘ ■■ • ' -

Celulozes molekulā katrs glikozes atlikums satur trīs hidroksil- ; 
grupas, tāpēc tā veido ēteru un esteru tipa savienojumus. Svari- , 
gāka praktiska nozīme ir celulozes slāpekļskābes un etiķskābes ;ļ 
esteriem. , 1 ;7 :;i ļ | i- ‘ 'ē$% (7!wff

Celulozes slāpekļskābes esterus iegūst, apstrādājot celulozi ar ^  
T , konc. HNO3 un H2SO4 maisījumu. Atkarībā no reakcijas apstāk-'ļ 

ļiem var reaģēt viena, divas vai arī visas trīs hidroksilgrūpas, vei- 
tfojot celulozes mononitrātu, dinitrātu vai triņitrātu, kuriem bieži l 
lieto arī nepareizus nosaukumus — mononitroceluloze, dinitroce- 1 

]} ̂  luloze un trinitroceluloze. ;5

* CH20H “
, • l‘ 1 . ' ' 1 ■' CH2CN02

J—7— 0 A ----—  0
\ r O - \ r - 0 -

J \ 0 H  H A i
+ 3f) hono2 ----- J \ . 0 N 0 2 h

H 0H » V. .1 H 0N02 
celulozes Irinitrats

+ 3n H20*

Nitrēto celulozi, kas satur ~ 2,7 nitrogrupas uz vienu glikozes 
atlikumu un aptuveni atbilst celulozes trinitrātam, sauc par pirok- 

■ šiliņu. Tas šķīst acetonā, nitrobenzolā, butilacetātā un daļēji ēterī. 
Piroksilīns ir ļoti eksplozīvs, un to izmanto kā dzenošu lādiņu gra
nātu, mīnu un bumbu ražošanā. ■ ! ’'r

Nepilnīgi nitrēto celulozi, kuras sastāvs aptuveni atbilst celu
lozes dinitrātam, sauc par koloksilinu. Koloksilīna šķīdumu spirta 
un ētera maisījumā sauc par kolodiju. Šķīdinātājam iztvaikojot, 
tas veido plēvīti, tāpēc kolodiju izmanto medicīnā brūču pārklā
šanai u n ‘laboratorijās puscaurlaidīgu membrānu iegūšanai.
; Ja kolodija šķīdumam pievieno kamparu (0,4 sv. d. uz 1 sv. dl 
kolodija) un pēc tam šķīdinātāju iztvaicē, iegūst caurspīdīgu, elas
tīgu mņsu — celuloīdu, kaš ir viens no vecākajiem plastiskajiem 
materiāliem. To izmanto kinofilmu, fotofilmu un dažādu galantē
rijas izstrādājumu ražošanai. Galvenais trūkums —■ viegli uz
liesmo.

Celulozes etiķskābes esterus jeb acetātus iegūst, apstrādājot 
celulozi ar etiķskābes anhidrīdu H2S 04 vai ZnCl2 klātbūtnē. Atka
rībā no reakcijas apstākļiem var iegūt produktus, kuru sastāvs 
tuvs triacetātam vai dia'cetātam:

1
i
•5

<CH3C0)20
[C6H70 2(0H) 8]„---------> [C6H70 2 (OOCCH3) 3],

celuloze celulozes triacetāts

Diacetāts šķīst acetonā, etilacetātā, triacetāts — ledus etiķ
skābē, dihlormetānā, hloroformā u. c. Tos izmanto mākslīgo

284



šķiedru, nedegošu kinofilmu, laku, izolācijas plēvju un citu izstrā
dājumu ražošanai.

Ķīmiskās šķiedras var iegūt divējādi. 1. No dabiskajiem, liel
molekulārajiem savienojumiem ar haotisku makromolekulu izvieto
jumu, tos apstrādājot tā, lai panāktu šo makromolekulu orientā
ciju vienā virzienā.

2. No sintētiskajiem polimēriem ar vēlamu makromolekulu sa
kārtojumu. t r - - - v '

Šķiedras, kuras iegūst, pārstrādājot dabiskos polimērus, sauc 
par mākslīgajām šķiedrām, bet no sintētiskajiem polimēriem iegū
t ā s — par sintētiskajām šķiedrām.

Vienas no svarīgākajām mākslīgajām šķiedrām ir acetātšķied- 
ras. Tās ražo kā no diacetāta, tā arī no triacetāta, tos izšķīdinot 
atbilstošā šķīdinātājā (diacetātu — acetonā, triacetātu — .dihlor- 
metāna un etilspirta maisījumā) un iegūto Šķīdumu izspiežot caur 
īiljerām šahtā ar siltu gaisu. Šķīdinātājs iztvaiko, un izveidojas 
smalkas, garas šķiedriņas, kuras savij pavedienā un nogādā tālā
kai apstrādei. Virzoties caur filjerām, celulozes acetāta molekulas 
orientējas šķiedras ass virzienā un iegūst lielāku izturību. Iegūto 
šķiedru sauc par acetātzīdu. Tas ir mīksts, mazāk burzās, maz
gājot maz saraujas, un tam ir patīkams spīdums, tāpēc acetātzīdu 
plaši izmanto tekstilrūpniecībā.

Celulozes ksantogenāti. Apstrādājot celulozi ar sārmu un pēc 
tara ar sēroglekli, iegūst celulozes ksantogenātu. Izrādās, ka ceļu- , 
lozes hidroksilgrupām nav vienāda aktivitāte. Visaktīvākā ir otra
jam oglekļa atomam pievienotā hidroksilgrupa, tāpēc arī tā vieglāk 
reaģē.ar sārmu un pēc tam ar sēroglekli: v •

CHjOH CHjOH CH2OH
(V

-  M T 0 \ f - 0 —  NaOH *1/'  H \ r ~ 0 — - CSj A / » \ r 0 . —

ļ A  . 1 l ē v  OH ’ H ..• .J V  OH

■ 'y  ■ 'V . ' ' ,  H ■OH H 0NO H O -C -SN a
u

CtiutotM ndtrijo k»aitfoj)*o4U

Celulozes ksantogenātš viegli šķīst sārmos, veidojot viskozu 
šķīdumu — t. s. viskozi. Ja to izspiež caur filjerām vannā ar sēr
skābes šķīdumu, skābes ietekmē ksantogenāts hidrolizējas un iz
veidojas gluds, spīdīgs orientētas celulozes pavediens — viskozes 
zīds. Atšķirībā no acetātzīda, kas ir celulozes esteris, viskozes 
zīds ir pārveidota celuloze. Viskozes zīds ir vislētākais mākslīgais 
zīds.

Ja viskozes pavedienus (rupjākus) sagriež dažus centimetrus 
garos gabaliņos, iegūst vistras šķiedru.

Viskozes masu izspiežot caur šaurām spraudziņām un uztverot 
skābā šķīdumā, iegūst celofāna loksnes. Celofānu izmanto pārtikas 
produktu un citu izstrādājumu iesaiņošanai.
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Celulozes ēteri. Apstrādājot celulozi ar sārmu un pēc 
metilhlorīdu, iegūst metilcelulozi:

r  o h i r OH "1
/ NaOH; CH,C1 /

C6H702- 0H ---------- --->- C6H702— OCH3
\ ■ V

L o h J n L ■ o c h 3 J
J

. Metilceluloze nedaudz šķist ūdenī. To izmanto tekstilrūpnie- ■ 
čībā audumu apdarei (cietes vietā), kā arī kosmētiskajā un pār- \ 
tikās rūpniecībā. ' . !

Līdzīgi iegūst arī etilcelulozi. No etilcelulozes ražotās plēves ir 
ar lielu mehānisko izturību un salturību.

Izmantošana. Garšķiedraino celulozi (kokvilnu, linus) izmanto 
tekstilrūpniecībā kā nepārstrādātā, tā ari mākslīgo šķiedru veidā.

Daudz celulozes izmanto papīra ražošanai. Sim nolūkam nepie
ciešamo celulozi iegūst no koksnes, kas satur ap 50% celulozes, 
lignīnu, hemicelulozi un citus savienojumus. Lai atbrīvotu celulozi 
no piemaisījumiem, visbiežāk izmanto t. s. sulfītmetodi. Pēc šīs 
metodes sasmalcinātu koksni zem spiediena vāra kopā ar 
Ca(HS03)2, kas izšķīdina lignīnu. Tā iegūto celulozi sauc par sul- . 
fītcelulozi. Ražošanas blakusprodukts — sulfītšārms — satur arī 
rūgtspējīgus cukurus, tāpēc to izmanto etilspirta ražošanai.

Koksnes celuloze ir ar īsākām un neorientētām šķiedrām, tāpēc, 
to nevar izmantot tekstilrūpniecībā.

Pēdējā laikā aizvien plašāk sāk izmantot koksnes hidrolīzi. 
Koksni var pārcukurot vai nu ar pārsātinātu sālsskābi, vai arī ar 
atšķaidītu sērskābi. Pirmajā gadījumā iegūst kristālisku glikozi, 
otrajā — atšķaidītu glikozes šķīdumu, kuru pārraudzē par etil
spirtu (hidrolizēs spirts).

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Ar ko atšķiras cietes uzbūve no celulozes uzbūves? ■
2. Vai cietei piemīt reducējošas īpašības?
3. Kādas funkcionālās grupas satur polisaharīdi, un kādas reak

cijas tiem raksturīgas?
4. Kādas īpašības piemīt celulozes slāpekļskābes esteriem, un kur 

tos izmanto?
5. Kādas ķīmiskās šķiedras sauc par mākslīgajām un kādas par 

sintētiskajām?
6. Pie kādas savienojumu grupas uzbūves ziņā var pieskaitīt ace- 

tātzīdu un pie kādas viskozes zīdu?
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9. AMĪNI
'' . .>■ ■" . . V

Aminus var uzskatīt par amonjaka atvasinājumiem, kuru mole
kulās viens vai vairāki amonjaka ūdeņraža atomi aizstāti ar radi
kāļiem.

Klasifikācija un nomenklatūra. Atkarībā no tā, cik amonjaka 
ūdeņraža atomu aizvietoti ar radikāļiem, izšķir pirmējos, otrējos 
un trešējos amīnus un arī amonija sāļu organiskos atvasināju
mus — četraizvietotos amonija savienojumus:

R R
/  /

N—H jeb R—NH2; N—R1 vai (R)2NH
\  \

H H
pirmējais amīns otrējais amltis

R R" '
\ +/

N
/  \

LR' R '".
ČetraIzvietotais. 
amonija sāls

NH3

R
/

N—R' vai (R)3N;

treSējais amīns

Cl- vai [R4N]+C1-

Pirmējos amīnus var uzskatīt arī par ogļūdeņražu atvasināju
miem, kuru molekulā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar 
aminogrupu —NH2. Atkarībā no aminogrupu skaita molekulā iz
šķir monoamīnus, diamīnus utt.:

CH3—CH2- C H 2NH2 CHjNHs—CH2—CHa—CH2—CHsNHa
1 monoamīns diamīns

Vienkāršāko amīnu nosaukumus atvasina no attiecīgo amīnu 
molekulā ietilpstošo radikāļu nosaukumiem, pievienojot vārdu 
«amīns», piemēram, CH3—NH2 metilamīns. Pēc starptautiskās no
menklatūras pirmējos amīnus nosauc tāpat kā attiecīgos ogļūdeņ
ražus, nosaukuma beigās pievienojot vārdu «amīns»:

CH3—CH2—CH2NH2 CH3—CH—c h 2n h 2
propilamīns jeb I
propānamīns-1 C H 3

izobutilamīns jeb 2-metilpropānamIns-l
1 2 3 4 5

CH3—CH—CH—CH2—CH3
I I
CH3 n h 2

2-metilpentānamīns-3

Otrējo un trešējo amīnu nosaukumus biežāk atvasina no to ra
dikāļu nosaukumiem, kuri saistīti ar slāpekli:

• *• $
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CH3- C H 2— CH 2-NH -CH 3 CH3-CH2— NH—CHr-rCHa ?

metilpropilainīns dietilamlns

■h

c h 3 CH3

CHs—N—CHs CH3—CH2—N—CH3
. lrimetilamīns dimetlletilamlns

Fizikālās īpašības. Vienkāršākie am īn i— metilamīns, dimetil- 
amīns, trimetiiamīns un etilamlns . ir gāzveida vielas, vidējie 
amīni — šķidrumi, bet augstākie (sākot ar C12H25NH2) ir cietas 
vielas. Vienkāršākie amīni labi šķīst ūdenī. Palielinoties oglekja 
atomu skaitam molekulā, amīnu_šķīdība ūdenī samazinās. Aug
stākie amīni ūdenī nešķīst. Zemākajiem amīniem ir amonjakam 
līdzīga smaka, augstākie ir bez smakas.

Ķīmiskās īpašības. ī. Bāziskās ipašibas. Tāpat kā amonjakam, 
arī amīniem piemīt bāziskas īpašības. To ūdens šķīdumiem ir sār
maina reakcija, jo aminu slāpeklis piesaista ūdens ūdeņraža jo
nus (protonus), un šķīdumā izveidojas brīvi hidroksiljoni:

R—NH2+HQH zr* [RNHsj+OH-

Amīnu spēja piesaistīt ūdeņraža protonu izskaidrojama ar to 
īpatnējo uzbūvi. Amīnu -{tāpat kā amonjaka) slāpeklis kovalento 
saišu veidošanai patērē tikai trīs no saviem pieciem ̂ vērtības elek
troniem. Divi elektroni veido brīvu elektronu pāri, kas spēj pie
vienot protonu, veidojot amonija jonam līdzīgu katjonu:

H

H3C:N : +H+ 

H

r  H 1I H3C : N : H j

Amīni ir stiprākas bāzes nekā amonjaks, pie tam visstiprākās' 
bāziskās īpašības ir trešējiem amīniem. Tas izskaidrojams ar ra
dikāļu pozitīvo indukcijas efektu, kura dēļ palielinās elektronu 
blīvums uz slāpekļa atoma un tas spēj stiprāk piesaistīt ūdeņ
raža jonu:

:.'l5

H3C

CH3

-,N : +H+-
•f
CH3

H3C

CH3
4
N—H

h 3 J

Augstākie alifātiskie amīni neuzrāda_ bāzisku reakciju, jo, pa
lielinoties oglekļa atomu skaitam radikālī, samazinās amīnu Šķī
dība ūdenī.

Amīnu bāziskās īpašības izpaužas ari to reakcijās ar skābēm.

;



Tāpat ka amonjaks, arī amTni viegli reaģē ar skābēm, veidojot 
alkilamonija sēļus:

. CH3—NH2+HCI -*■ [CH3—NH3}+C1~
Alkilamonija sājos slāpeklis veido četras vērtības saites, bet 

komplekso alkilamonija jonu un anjonu saista elektrovalentā saite.
2. H'alogēnalkilu pievienošana (alkilēšana). Brīvā elektronu 

pāra dēļ amīni spēj pievienot ne tikai protonu, bet arī citus elek- 
trofilos reaģentus, t. i., vielas, kuru reakcijas centram ir pozitīvs 
lādiņš (elektronu trūkums). Tā, piemēram, trešējiem amīniem rea
ģējot ar halogēnalkiliem, slā„pekļa nedalītais elektronu pāris pie
vieno karbkatjorju un izveidojas tetrametilamonija sāls:

(CH3)3N :; +  CH3I-^ [(C H 3)4N]+I- ;
tetrametilamonija

■' - 1 . ■ jodīds , | '

Ja uz šp sāli iedarbojas ar kādu bāzi, veidojas četraizvietotā 
amonija bāze, kurai ir stipras'bāzes īpašības:

[(CH3)4N M - +AgOH -> [ (CH3) 4N]+O H ~+ Ag I
Jā abas šīs reakcijas pakāpeniski izdara ar pirmējiem amīniem, 

var iegūt otrējos amīnus, bet no otrējiem — trešējos:
&&•. ■ 6—* } .. .. /

C2H5NH2 +  CH3C 1 ^[C 2HSNH2CH3]+C1-
[C2H5NH2CH3]+C1- +  NaO.H ^  C2H5NHCH3+NaCl +  H20
metiletilamonija metiletilamīns

hlorīds •1.
3. Reakcijas ar slāpekļpaskābi. īpaša nozīme ir amīnu reak

cijām ar slāpekļpaskābi, jo, izmantojot tās, iespējams atšķirt pir
mējos, otrējos un trešējos amīnus. Sīm reakcijām parasti izmanto 
nevis nestabilo slāpekļpaskābi, bet tās sāli un stipru minerāl- 
skābi. Uzskata, ka šajā gadījumā veidojas nitrazonija katjons
N = Q , kas darbojas kā elektrofila daļiņa, kura reaģē ar slāpekļa 
brīvo elektronu pāri: J:: v a::\‘

NaN02+HCl -*• HO—N =  0 -f  NaCl

HO—n =  o  +  h c i - ^ n =  o  +  c i-  +  h 2o
No pirmējiem, otrējiem un trešējiem amīniem iegūtie starp

produkti stabilizējas atšķirīgi, tāpēc arī veidojas dažādi galapro- 
dukti.

Pirmējie amini dezaminējas, izdalot brīvu slāpekli un veidojot 
spirtu vai nepiesātināto ogļūdeņradi.

Reakcijas starpprodukts ir  diazonija sāls, kas atšķe] slāpekli un 
veido karbkatjonu. Karbkatjons var stabilizēties divējādi — pievienot 
hidroksiljonu (no ūdens) un pārvērsties par spirtu, vai ari atšķelt pro
tonu, veidojot nepiesātināto ogļūdeņradi:
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ļ .̂-V y ’, j", V.’ • ■ H H

I + ci |
C H j-C H r-C H j—N: +  N = O— *■ [CH3 -  CH2—CH2—N—N = 0 ]  +G1-— ►

I '' '. ! ' “H»°
H .> 1 H i 1

■ {CH3-C H 2-C H 2—N = N ]+ C h  — V [CH3- C H 2- C H 2ļ+  ■

prhliropitdiazonija
orlds

propllkatjons

+0Ķ
CH3-C H 2-C H 2OH 

CH3—CH=CH2 ,

■ fš

Otrējie amitii ar slāpekļpaskābi veido nitrozaminus:

0  ļ  l

R H
M
/

N +  N =  0 -

R

r R  H

■ \ l  +■ ‘ N -
/

R

■N—O

R

N -0 + H +

R

\ķ:
Nitrozamīni ir samērā stabili savienojumi ar neitrālu reakciju.
Trešējie amlni ar slāpekļpaskābi veido_ nestabilus sāļus, kas 

viegli hidrolizējas par trešējiem amlniem, tāpēc bieži saka, ka tre
šējie amīni ar slāpekļpaskābi nereaģē.

Reakciju ar slāpekļpaskābi izmanto amīnu maisījuma sadalī
šanai, tikai pirmējais amīns šajā reakcijā iet zudumā.

Iegūšana. 1. Amonjaka alkilēšatia (Hofmana reakcija) ir gal
venais amīnu iegūšanas paņēmiens, kas pamatojas uz amonjaka 
reakciju ar halogēnalkiliem. Kā zināms, halogēnogļūdeņražu' mo
lekulās saites C—hal polarizācijas dēļ uz oglekļa atoma rodas ne
pilns pozitīvs lādiņš, uz kuru vēršas amonjaka «uzbrukums». 
Amonjaka slāpekļa atoms ar savu brīvo elektronu pāri pievienojas 
pozitīvi lādētajam oglekļa atomam, izveidojot alkilamonija sāli, 
kas r.eaģē ar otru amonjaka molekulu un pārvēršas par pirmējo 
amīnu:

6+ 6—
CH3—C1+ : NH3- ■ CHsNHsCl- - S -  CH3NH2..+ NH4CI

Pirmējais amīns savukārt reaģē ar halogēnogļūdeņradi, vei
dojot otrējo amīnu:

H \ '':■■■7'
I 8+ 8-  

CH8—N : +CH 3C1-

k

+ NH3
(CH3)2NH2C1------->

(CH3)2NH +  NH4C1
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Otrējais amlns reaģē tālāk, veidojot trešējo amīnu:

(CH3)2NH + CH3CI -> (CH3)3NHC1-
NH.

-*« (CH3)3N +  NH4C1
Ja ar halogēnogļūdeņradi reaģē trešējaiš amīns, veidojas četr- 

aizvietotais amonija sāls: .

(CH3) 3N +  CH3CI -*- (CH3)4NC1-
Reakcijas galarezultātā izveidojas pirmējo, otrējo un trešējo 

amīnu un četraizvietotā amonija sāls maisījums, kuru var sadalīt 
ar slāpekļpaskābi.

Tā kā pirmējie amīni ar slāpekļpaskābi sadalās,,H ofm ana.re-: 
akciju izmanto Otrējo un .trešējo amīnu iegūšanai. , ■ !

Amonjaku var alkilēt arī, laižot amonjaka un spirta tvaiku 
maisījumu 300°C temperatūrā pāri katalizatoram (A120 3):

AI2O3
R—OH + NH3-— >-R—NH2+ H 20  ,

Arī, šajā gadījumā rodas pirmējo, otrējo ūn trešējo amīnu mai
sījums, jo pirmējie amīni spēj reaģēt ar spirta molekulām, veidojot 
otrējos amīnuš, un tie savukārt veido trešējos amīnus.

2. Skābju amidu sadalīšana. Pirmējos amīnus var iegūt no 
skābju amīdiēm t. s. Hofmana pārgrupēšanās reakcijas rezultātā. 
Ja uz skābju amīdiem iedarbojas ar bromapskābes sāļiem '(kuri 
veidojas, bromam reaģējot ar sārmu), amīds pārgrupējas par 
amīnu, kura molekulā ir pār vienu oglekļa atomu mazāk nekā ņem
tajā amīdā: ■ .

. %  \ .0' M  • ' ' i ■
CH3—C—NH2+ NaOBr+ 2NaOH

CH3—NH2+N  a2C 03+ NaBr+ H20
3. Slāpekli saturošu savienojumu reducēšana. Amīnus iegūst 

arī no nitrosavienojumiem vai nitriliem, tos katalītiski reducējot. 
Nitroalkānu reducēšana norisinās katalizatora (Ni, Pd, Pt) klāt
būtnē 40—50 °C temperatūrā zem 60—100 atm spiediena:

h  $  f.:'( h
I k N1. :>■ 1 ' : \

CH3—C—N02+3H 2 —> CH3- C —NH2+2H 20
v" I I

c h 3 CH3 . ,
2-nitropropāns propānamIns-2

Līdzīgi reducējas arī nitrili:
. .. N1

CH3—CH2—C =  N+2H2 — CH3—CH2—c h 2n h 2
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4. Dabā amīni veidojas olbaltumvielu pūšanas procesā, sada- 
loties aminoskābēm. Šādi procesi norisinās cilvēka un dzīvnieku 
gremošanas orgānos, kā ari bojājoties pārtikas produktiem, pie
mēram, zivīm, gaļai u. c. -

Atsevišķi pārstāvji. Metilamīns CH3NH2 ir gāzveida viela 
(viršanas temperatūra — 6,3°C) ar amonjakam līdzīgu smaku. S_a- ; 
stopams dažos augos, piemēram, vasaras un ziemas kaņepes. 
Iegūst kaulu sausajā pārtvaicē.

Dimetiiamīns (CH3)2NH ir gāzveida viela (viršanas tempera
tūra 6,9°C) ar siļķu sālījuma smaku. Veidojas, pūstot zivīm un- 
citām olbaltumvielām.

Trimetilamīns (CH3)sN ir gāzveida viela (viršanas tempera
tūra 2,8 °C) ar ļoti nepatīkamu sapuvušu zivju smaku. Sastopams 
siļķu sālījumā un dažos augos, piemēram, dažu sugu vilkābeles 
ziedos, balandās u. c. •

Diamīni ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulas satur 
divas aminogrupas. Svarīgākie no tiem. ir tetrametilēndiamīns,. 
pentametilēndiamīns un heksametilēndiamīns.

Putresclns jeb tetrametilēndiamīns NH2(CH2)4NH2_ir bezkrā
saina kristāliska viela, kas kūst 27—28°C temperatūrā. Veidojas . 
olbaltumvielu pūšanas procesā (dekarboksilējoties aminoskābei 
ornitīnam). Pirmo reizi konstatēts strutās.

Kadaverins jeb pentametilēndiamīns NH2(CH2)5NH2 ir bezkrā
sains sīrupveida šķidrums, kas gaisā kūp. Varās 179 °C tempera
tūrā. Pirmo reizi atrasts līķos. Sastopams sporu mušmirē, sierā, 
alus raugā, cilvēka urīnā un fekālijās. Veidojas olbaltumvielu pū- 
sanas procesā.

Putrescīns un kadaverins ir stipras bāzes. Organiskās bāzes, 
kuras veidojas olbaltumvielu pūšanas procesā (to Skaitā arī put
rescīns un kadaverins), pieder pie t. s. ptomaīnu grupas savieno
jumiem. Ptomaīni ir indīgas vielas, kuras agrāk uzskatīja par līķu 
indēm. Tagad noskaidrots, ka līķos veidojas arī citi daudz indī
gāki bakteriālie toksīni.

Heksametilēndiamins NH2(CH2) 6NH2 .ir svarīgākais diamīns. 
To izmanto sintētiskās šķiedras anīda (nailona) ražošanai (sk. 
315. lpp.). Rūpniecībā heksametilēndiamīnu iegūst pēc vairākām 
metodēm, piemēram, reducējot adipīnskābes dinitrilu, kuru savu
kārt var iegūt no adipīnskābes (sk. Fenoli) vai arī no butadiēna:

H-Clj -i-Hs
CH8= C H -C H  = CI-Ī2 —> C1CH2-C H  =  CH—CH2C1 —>

2KCN ' "  +4H,
CICH2- C H 2—CH2- C H 2CI----- > NC (CH3) *CN-----4-

adipīnskābes
dinitrils

->-H2Ņ(CH2)6NH2

’'V
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc amīnu ūdens šķīdumiem ir sārmaina reakcija?
2. Kādi amīni — pirmējie, otrējie vai trešējie — ir stiprākas bā

zes? Kāpēc?
3. Kādas reakcijas jāizmanto, lai no pirmējiem amīniem iegūtu 

trešējos? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
4. Ar kādu reaģentu pirmējie, otrējie un trešējie amīni reaģē at

šķirīgi? Kādus reakcijas produktus katrs no tiem veido?
5. Nitroetāna reducēšanai (Ni klātbūtnē) izlietoja 56 l ūdeņraža. 

Cik gramu etilamīna radās reakcijā, ja reakcijas iznākums ir 80% no 
teorētiski iespējamā?

10. ELEMENTORGANISKIE SAVIENOJUMI
•' ’ 1' ' . '

Par elementorganiskajiem savienojumiem sauc vielas, kuru mo
lekulās metāla (K, Na, Li, Zn, Mg, AI, Sn, Hg, Pb u. c.) vai ne
metāla (P, Si, As, B u. c.) atoms tieši saistīts ar oglekļa atomu.

Klasifikācija. Atkarībā no tā, ar kādu saiti elements saistīts 
ar oglekļa atomu, elementorganiskos savienojumus iedala trijās 
grupās.

1. Savienojumi ar kovalento saiti ogleklis—elements, piemē
ram, Sn(CH3)4. Tādi savienojumi ir gaistoši, labi šķīst organiska
jos šķīdinātājos.

2. Savienojumi ar stipri polāru saiti ogleklis—elements. Tos 
veido tipiskie metāli. Sie savienojumi ir negaistoši un organiska
jos šķīdinātājos nešķīstoši.

3. Savienojumi ar jonu saitēm, piemēram, CH3Na.
Elementorganiskie savienojumi var būt kā vienkārši, piemēram,

(CH3—CH2)2Mg, tā arī jaukti, piemēram; CH3MgI.
Nomenklatūra. Elementorganisko savienojumu nosaukumus at

vasina no attiecīgā radikāļa un ar to saistītā elementa nosaukuma, 
piemēram:

(C2H5) 2Zn dietilcinks 
t , CH3MgCl metilmagnija hlorīds

Ķīmiskās īpašības. Elementorganiskie savienojumi ir ķīmiski 
ļoti aktīvi. To aktivitāte izskaidrojama ar ķīmiskās saites oglek
lis—elements polaritāti, kas pieaug, samazinoties elementa elektro- 
negativitātei.

Elementorganiskajiem savienojumiem raksturīgas kā vienkāršo 
saišu sašķelšanās reakcijas, tā arī reakcijas, kurās notiek pievie
nošanās divkāršajai saitei.

1. Vienkāršo saišu sašķelšanās reakcijas noris, elementorga
niskajiem savienojumiem reaģējot ar tādiem savienojumiem, kas



■' :-wrr

saīnr kustīgo ūdeņraža atomu, piemēram, ar ūdeni, spirtiem, skā
bēm, amīniem u. c.: ■ -

, CH3- C H 2Mgl +  HļOH-V CH3- C H 3 + MglOH
etilmafrnija I ef .ins

■ ■. V. X ' J ;.

CHS—CHaMgl + CH3-C H ,O H
— CH3- C H 3 + MgIOCH:CH3 -
'CH3—CHsMgi 4-HjC-i CM3- C H 3+M gici

2. Reakcijās, kuras'notiek pievienošanās divkāršajai saitei,- pār
trūkst' metālorganiskā savienojuma saite C—Mg un pagarinās og
lekļa atomu virkne. Tā, piemēram, metālorganiskajiem savienoju
miem reaģējot ar aldehīdu, ketonu, karbonskābju vai esteru mole
kulām un pēc tam hidrolizējoties, rodas spirti. (Sk. Magnijorga- 
niskie savienojumi.) -

Iegūšana. Visizplatītākais elementorganisko savienojumu iegū
šanas paņēmiens ir no halogēnalkiliem, tiem reaģējot ar attiecīgo 
elementu ētera Šķīdumā: ; ’ • ..

CHsI+ M g -* C H 3MgI
Pēc šīs metodes iegūst galvenokārt magnijalkānus (Griņjāra 

’reaģentu). ■;<. : "V •
Tā kā elementorganiskie savienojumi ir ļoti aktīvi, tos plaši 

izmanto dažādu organisko savienojumu sintēzēm. Svarīgākie me
tā lorganiskie savienojumi ir magnija, cinka ūn svina savienojumi, 
bet no nemetālu organiskajiem savienojumiem — silīcija un fos
fora organiskie savienojumi. . •

Elementorganisko savienojumu pētīšanā lieli nopelni ir akadē
miķa A. Ņesmejanova darbiem. Par izcilajiem sasniegumiem šajā 
nozarē akadēmiķim A. Ņesmejanovam 1966. gadā piešķirta Ļeņina 
prēmija. Viņš izstrādāja dzīvsudraborganisko savienojumu sintēzes 
paņēmienus, ieguva jaunas organisko savienojumu grupas un iz
pētīja to īpašību atkarību no uzbūves.

CINKORGANISKIE SAVIENOJUMI

R2Zn un RZnXļ '

Pazīstami divu tipu cinkorganiskie savienojumi — tīrie R2Zn 
un jauktie RZņX. Tīrie cinkorganiskie savienojumi bija pirmie 
metālorganiskie savienojumi, kurus 1849. gadā ieguva angļu ķīmi
ķis Frenklends, alkiljodīdam reaģējot ar metālisko cinku:

2C2H5I +  2Zn->- (C2H5)2Zn-ļ-ZnI2
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Tiem bija svarīga nozīme organisko savienojumu uzbūves no
skaidrošanā. Izmantojot cinkorganiskos savienojumus, A. Butļe- 
rovs, A. Zaicevs un E. Vāgners ieguva otrējos un trešējos spirtus:

, i S  i S S ' f i f f i  i  ■ ;$ iS
'■ +H20

<CH3)2Zn-fCH3—C CH3—CH—CH3--- *
*  ' V  \  -:-v .-■'■l:- -■

I ' H . OZn—CH3
•' dimetil- etiķskābes

, cinks ■ ■■ ■’ .\  aldehīds ' ' j  [ :-y" <

---- CH3—CH—CH3+ZnOHČH3 : 1

M. otrējais
spirts • i;

Cinkorganiskie savienojumi-ir bezkrāsaini šķidrumi ar ļoti ne
patīkamu smaku. Gaisā kūp un paši no sevis uzliesmo, tāpēc ar 
tiem. var strādāt tikai slāpekļa vai . oglekļa dioksīda atmosfēra.

To ķīmiskās īpašības līdzīgas niagnijorganisko savienojumu 
īpašībām, tikai cinkorganiskie savienojumi mazāk aktīvi. Tā, pie
mēram, parastajos apstākļos cinkorganiskie savienojumi nereaģē 
ar C02. Arī strādāt ar tiem apgrūtinoši, tāpēc organisko savieno
jumu sintēzēm biežāk izmanto magnijorganiskos savienojumus.

MAGNIJORGAN1SKIE SAVIENOJUMI

R2Mg un RMgX

R2Mg tipa savienojumi ļoti jutīgi pret mitruma, skābekļa un 
C 02 iedarbību, gaisā uzliesmo. So iemeslu dēļ tos maz izmanto.

Vieni no svarīgākajiem metālorganiskajiem savienojumiem ir 
jauktie magnijorganiskie savienojumi RMgX. Tos ieguva un izpē
tīja franču ķīmiķis Griņjārs 1901. gādā, tāpēc tos bieži sauc arī 
par Griņjāra reaģentu.

Gaisā tie neuzliesmo, bet ir ļoti jutīgi pat pret mazāko mitruma 
daudzumu, kura ietekmē tie sadalās, veidojot attiecīgo ogļūdeņ
radi:

CH3MgBr+HOH CH4+MgBrOH
\

Magnijorganiskajos savienojumos saite C—Mg ir stipri polāra, 
tāpēc tie ir ķīmiski ļoti aktīvi. Tie viegli pievienojas ķarbonilgru- 
pas ( =  C = 0 )  divkāršajai saitei, radot jaunu saiti C—C, tāpēc 
magnijorganiskos savienojumus plaši izmanto oglekļa atomu vir
knes pagarināšanai.
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Magnij organiskajiem savienojumiem reaģējot ar ^>C =  0  grupu

saturošiem savienojumiem — aldehīdiem, ketoniem,. karbonskā- 
bēm, esteriem, — rodas spirti. Pirmējos spirtus veido tikai form- 
aldehīds. Sājā reakcijā magnijs pievienojas elektronegatīvākajam' 
skābekļa atomam:

5“ - 5 +  K+
CH3 -  Mgl + H2c = 0 —1-  CH3 -  CH2 -  OMgl

formaldehīds
Iegūtajam savienojumam hidrolizējoties, rodas spirti:

CH3—CH2—OMgl +  HOH -v  CH3—CHgOH +  MglOH
pirmējais
spirts

No pārējiem aldehīdiem iegūst otrējos spirtus:
CHs— CH + CHsMgBr CH3—CH—CH3

'! I
0  OMgBr

etiķskābes
aldehīds

CH3—CH—CH3+ H 20  -> CH3—CH—CH3+MgBrOH -
1 I

OMgBr OH
otrējais
spirts

'Magnijorganiskajiem savienojumiem reaģējot ar ketoniem, ro
das trešējie spirti:

CH3 CH3
I 1

CH3—C +  CHaMgBr -> CH3—C—CH3
II I

O OMgBr
dimetilketons

CH3 CH3

CH3—Č—CH3 +  H20  -V CH3—(!—CH3+ MgBrOH
1 1

OMgBr OH
trešējals
spirts

Magnijorganiskie savienojumi viegli pievienojas arī C02 div
kāršajai saitei, pagarinot oglekļa atomu virkni. Tā, piemēram, lai
žot C 02 caur magnijorganiskā savienojuma šķīdumu ēterī, rodas 
karbonskābes:

CH3MgBr +  C02 ->• CH3COOMgBr 
CH3COOMgBr +  HOH-*-CH8COOH + MgBrOH

etiķskābe
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Tā kā' magnijorganiskie savienojumi ļoti jutīgi pret mitrumu, 
tos iegūst absolūtā ētera šķīdumā. Magnija skaidiņām, kas atrodas 
zem absolūtā ētera slāņa, pievieno halogēnalkilu. Ēteris vienlai- '■ 
kus darbojas gan kā šķīdinātājs, gan arī kā katalizators. Sākas 
strauja reakcija, kurā rodas jauktais . magnijorganiskais savie
nojums:

CH3Br +  Mg -*■ CH3MgBr
Var lietot arī citus šķīdinātājus, tikai ar tiem ir mazāks iznākums.
Visvieglāk reaģē jodīdi, bet dod mazus iznākumus. Reakcija ar 

hlorīdiem grūti iniciējas, bet dod labus iznākumus. Visbiežāk izmanto 
bromīdus.

Atkarībā no oglek|a atomu virknes uzbūves vislabākie iznākumi ir 
ar pirmējiem, bet vissliktākie — ar trešējiem alkilhalogenīdiem.

■ ' \
SVINORGANISK1E SAVIENOJUMI

Svinorgaņiskie savienojumi ir diezgan nestabili un viegli sa
dalās, ja tos silda, kā ari gaismas ietekmē. Svinorganiskos savie
nojumus ļoti viegli noārda skābes. Tie lēnām noārdās pat CO2 
iedarbībā.

Viens no svarīgākajiem svinorganiskajiem savienojumiem ir 
tetraetilsvins (C2H5)4Pb. Tas ir smags, bezkrāsains šķidrums ar 
nepatīkamu smaku. Ļoti indīgs. Ūdenī nešķīst, bet labi šķīst orga
niskajos šķīdinātājos. Labi degošs. Pievienojot benzīnam 0,1 — 
0,3% tetraetilsvina, paaugstinās benzīna oktānskaitlis (sk. Nafta), 
un līdz ar to par 20—25% palielinās tā ekonomija, tāpēc tetraetil- 
svinu lieto par antidetonatoru. Indīguma dēļ pēdējā laika tetra- 
etilsvinu izmanto arī par insekticīdu un fungicīdu.

Rūpniecībā to iegūst no etilhlorīda, tam reaģējot ar svina un 
nātrija sakausējumu:

4PbNa + 4C2H5CI (C2H5)4Pb +  4NaCl + 3Pb

• . ■ ■ ■ • - • ■ • . ■ •

SILICIJORGANISKIE SAVIENOJUMI
K

Klasifikācija un nomenklatūra. Par silīcijorganiskajiem savie
nojumiem sauc vielas, kuru molekulās silīcija atoms tieši saistīts 
ar oglekļa atomu. Svarīgākie silīcijorganiskie savienojumi ir alkil- 
silāni R„SiH4_ri; alkilhalogēnsilāni R„SiX4_n; alkilhidroksisilāni 
R„Si(OH)4_n u. c.

Dažreiz pie silīcijorganiskajiem savienojumiem pieskaita arī silā- 
nus SiOTH n un balogēnsilānus — no SiHX3 līdz SiH3X, kas pēc uz
būves atgādina ogļūdeņražus un halogēnogļūdeņražus, tomēr tie pie
skaitāmi pie neorganiskajiem savienojumiem.
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Alkilsilānu nosaukumus atvasina no to molekulās ietilpstošo 

radikāļu nosaukumiem, piemērām: .
CH3SiH3 — metilsilāns, ' ’ ;-v. : 1 ,V<
viršanas temperatūra — 57°C,

' v . . ■’ J - .7 •j■ ■! ■ ‘ ••
(CH3)2SiH2 — dimetilsilāns, ■Ļ/~. ■ H ; ;- ; . v.
viršanas temperatūra' —20 °C,
(CH3)3SiH — trimetilsilāns,

//
viršanas temperatūra +  6,7 °C,
(CH3) 4Si — tetrametilsilāns, m  u  w  № m
viršanas temperatūra +26,5 °C, . ■■ ■ V : m

. \.7S
C2HsSiH3 — etiisilans, 
viršanas temperatūra —13,7 °C.

Tāpat atvasina alkilhalogēnsilanu nosaukumus, piemēram, 
(CH3)2SiCl2 — dimetildihlorsilāns 

un alkilhidroksisilānu nosaukumus, piemēram, .
1 (C2H5)3-S iO H  — trietilhidroksisilāns jeb trietilsilanols

CH3—Si (OH) 3 — metiltrihidroksisilāns jeb metilsilāntriols 
Iegūšana. Alkilsilānus iegūst, hidrogenējot alkilhlorsilānus:

' CH3SiCl5+3H2^ C H 3SiH3+3HCl ;• ,

rģ

Alkilhlorsilānus savukārt iegūst no tetrahlorsilāna un metāl- 
organiskajiem savienojumiem (Zn vai M g):

CH3MgCl +  SiCl4 CH3SiCl3+ MgCl2 1

Fizikālās un ķīmiskās īpašības. Alkilsilāni ir gāzes vai šķid
rumi, ķas gaisā kūp. Labi šķist organiskajos šķīdinātājos, sildot i 
nesadalās. -

Elementu periodiskajā sistēmā silīcijs atrodas tieši zem oglekļa, 
tomēr to īpašības ir diezgan atšķirīgas. Silīcija vērtības elektroni 
atrodas tālāk no kodola, tāpēc tam piemīt arī tieksme atdot elek
tronus. Silīcijam ir mazāka elektronegativitāte nekā ogleklim un 
ūdeņradim, tāpēc ar oglekli un ūdeņradi tas veido polāras saites. 
Ar to izskaidrojama silīcijorganisko savienojumu ķīmiskā aktivi
tāte. -

Alkilsilāni viegli reaģē ar bromu un nepiesātinātajiem ogļūdeņ
ražiem. Gaisā oksidējas. Sārmu klātbūtnē viegli hidrolizējas:

•i

■

4 (CH3) 2SiH2+4H 20  ■
NaOH

:[(CH3)2SiO]4 +  8H2
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Alkilhalogēnsilāni viegli reaģē ar spirtiem, skābju anhidri- 
diem, aminiem, amonjaku u. 'c. Viegli hidrolizējas, veidojot alkil- 
hidroksisilānus jeb silanolus: , >

: -.v; (CH3)2SiCl2-f2H20  -V (CH3)2Si(OH)2+2HCl
dlmetildihlorsilāfis dimetilsilāndiols

Silanoli viegli kondensējas, veidojot polisiloksānus, kurus bieži 
sauc arī par silikoniem:

• * • R  l
' n  •/ r

R  „ R
— t 1
H o : - S i -

— —  i
- ° [ h + _ h o ] -

•ļ ,— ------------ , |
- S i - O ļ H  +  H O i - S

I

■. /, R  '

1 I
R  R

R R R
1

■r* ••— >Si 
1

I -
- O — S i — O - - S i — O  • + n H 20

1
R

■' ' 1 i •. v -
R :  .'i

' P o 1 i š i 1 o k s ā n i ' var būt kā ar lineāru, tā arī ar sazarotu 
vai pat ciklisku uzbūvi. Atkarībā no sastāva un uzbūves tiem ir ari 
ļoti atšķirīgas īpašības. ■ '■■V'v ■}:*

Silikoni ar lielu oglekļa satUru ir viskozi šķidrumi vai ļoti elas
tīgas cietas vielas. Oglekļa saturam pamazinoties, palielinās visko
zitāte, samazinās polimēra šķīdība, un tas kļūst trausls kā stikls.

Šķidros polisilikonus, t. s. silikoneļļas, lieto par ziežeļļām. Tās 
ir stabilas pret oksidētājiem. To viskozitāte un eļļošanas spēja 
maz atkarīga no temperatūras, tāpēc tās var lietot kā zemās, tā 
arī augstākās temperatūrās (200°C temperatūrā un augstāk). Tās 

, lieto lidmašīnu motoru eļļošanai un arī kā vērtīgu transformatoru 
eļļu (trūkums — samērā maza eļļošanas spēja). Silikoneļļas lieto 
arī plastmasu un citu izstrādājumu veidņu ieziešanai, lai izpresētie 
veidojumi nepieliptu. Izdarīti mēģinājumi silikoneļļu izmantošanai 
arī pārtikas rūpniecībā un kulinārijā pannu ieziešanai. Af tiem 
ieziestu pannu var izmantot daudzas reizes.

Silikonsveķus lieto termiski izturīgu laku un plastmasu ražo
šanai. Silikonsveķi ir hidrofobi (t. i., nesaslapinās ar ūdeni), tāpēc 
silikonu lakas lieto audumu, papīra, būvmateriālu un citu izstrādā
jumu hidrofobizācijai. Ar silikonu lakām piesūcināti materiāli sa
glabā porainību, bet nelaiž cauri ūdeni.

Dimetilpolisiloksānus izmanto arī kosmētikā aizsargkrēmu, 
lūpu zīmuļu, teātra grimu un citu izstrādājumu ražošanai.

Silikonu kaučuks. Lineāri polimerizētos elastīgos polisiloksānus 
ar molekulmasu 500000—1 000 000 sauc par silikonu kaučuku. Tam 
ir ļoti liela termiskā izturība (no — 60°C līdz 200°C), kas izskaid
rojama ar siloksānu saites Si—O lielo stiprību. (Si—O saites ener
ģija siloksānos ir 89,3 kcal/mol, bet C—C saites enerģija kau
čukā — tikai 58,6 kcal/mol.) Silikonu kaučukam ir maza izturība

I
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stiepē. Lai to palielinātu, pievieno pildvielas (silikagelu, Ti02 u. c.) 
un vulkanizē ar peroksisavienojumiem. Šādai gumijai ir liela ter
miskā izturība, bet mehāniskās īpašības ir nedaudz sliktākas nekā 
organiskajam kaučukam, tāpēc to lieto galvenokārt tādās detaļās, 
kurām nepieciešama izturība spiedē.

Ja silikonu kaučuka molekulā ievada līdz 10% fenilgrupu, 
iegūst gumiju, kas izturīga temperatūrās līdz — 100°C, bet, ja 
fenilgrupu saturs pārsniedz 20%, — eļļas izturīgu un termiski iz
turīgu gumiju, kas saglabā darba spējas temperatūras intervālā 
no —83 °C līdz 260 °C.

Polimerizējoties alkilsilāntrioli veido telpiskas uzbūves poli- 
siloksānus:

R R O -

-O—Si—O—Si—O—Si—O—

| | R
0  O

I R
-O—Si—O—Si—O—Si—O—

1 I - I
R R O -

Tie ir cieti, trausli, nekūstoši sveķi, ko lieto par termiski iz
turīgu izolācijas materiālu (izturīgi tem peratūrāslīdz 300°C). Iz
mantojot šādu izolācijas materiālu, var samazinat elektrodzineju 
izmērus un svaru; tam ir ļoti liela nozīme automātikā un reaktī
vajā tehnikā.

Polisiloksānu iegūšanas metožu izstrādāšanā un izmantošanas 
iespēju izpētīšanā lieli nopelni ir padomju zinātniekam K- Andria- 
novam.

FOSFORORGAN1SK1E SAVIENOJUMI
— i

Fosfororganiskos savienojumus pirmo reizi ieguva Tenars un 
Berceliuss 1846. gadā, bet sīkāk izpētīja krievu ķīmiķis A._ Arbu
zovs un vācu ķīmiķis Mihaeliss 19. gs. beigās un 20. gs. sakuma. 
Sevišķi strauji’šī nozare sāka attīstīties pēckara gados, kad starp 
fosfororganiskajiem savienojumiem atrada efektīvus līdzekļus cīņai 
pret lauksaimniecības kaitēkļiem, ārstniecības vielas, kompleksu 
veidotājus, plastifikatorus, polimēru antioksidantus u. c. Tāpat tika 
noskaidrots, ka daudziem fosforu saturošiem dabiskajiem savie
nojumiem (nukleīnskābēm, heksožu fosfātiem, fosfolipīdiem, fosfo- 
proteīdiem) ir svarīga nozīme dzīvības procesos.

Klasifikācija un nomenklatūra. Fosfororganiskie savienojumi



■ • '■ ? ■ ■ «n

-
iedalās divās grupās: 1) fosfini un tiem radniecīgie savienojumi 
un 2) fosforu saturošo skābju atvasinājumi.

Fosfini savukārt iedalās pirmējos, otrējos un trešējos alkilfos- 
finos:

Pirmējais alkilfosfīns 
• H

P—H jeb CH3PH2

C H 3 metilfosfīiis

m

" *

: , , 
’ . ‘ ' ?

Otrējais alkilfosfīns

H
/

P -C H 3 jeb (CH3)2PH

CH3 diraetilfosfīns

Trešējais alkilfosfīns

CH3
/

P -C H 3 jeb (CH3)3P

C H 3 trimctilfosfīns

Fosforu saturošo skābju atvasinājumi savukārt iedalās šādi:
O

1) alkilfosfonskabes R—P{OH)2 atvasinājumi — fosfonati;
.2) alkilfosfinskābes R2—P^*^ atvasinājumi — fosfināti;

X )H
3) alkilfosfonpaskabes R—P(OH)2 atvasinājumi— fosfoniti;
4) alkilfosfīnpaskābes R2POH atvasinājumi — fosfiniti.
īpašības un iegūšana. Fosfini ir indīgas gāzveida vai šķidras,

ūdenī nešķīstošas vielas ar ļoti nepatīkamu smaku. Ļoti viegli 
oksidējas un pat paši no sevis gaisā aizdegas. Oksidējot pirmējos 
un otrējos fosfīnus ar slāpekļskābi, iegūst otrā tipa savienoju
mus — alkilfosfonskābes:

H
/

CH3- P  + 3 0
\

H

OH
/

CH3—P—OH

o
pirmējais metilfosfonskābe
f osf Iris
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CH3

■ 'y

' ' CH3 OH
№ №  '■ \  - V ■*;%

P—H + 2 0 -*  P ■' ■ ■
^

CH3 CH3 0
otrējais dimetilfosflnskābe
fosfins

Trešējos fosflnus iegūst, fosfora trihlorīdiem reaģējot ar mag- 
nijorganiskajiem'savienojumiem: . • ■ , , ■ t •<

PCI3 +  3CH3MgCl -> (CH3)3P+3MgCl2 ,:?l
■ . : '. • \ ■ ’ ’ ... . " ' ■ .' i . '. ■ . , •' :

Pirmējos fosflnus iegūst, sildot fosfonija jodldu kopā ar alkil- 
halogenīdiem katalizatora (ZnO) klātbūtnē: '

2PH4I+ Z n 6 -v Z n I2 +  2PH3+ H 20  '
PH3+R I -*■ PH3RI ,

alku fosfonija 
: ;  Jodīds ■

2PH3RI +  ZnO Zrils+.HsO+2RPH2
osfīns

Pirmējam fosfīnam reaģējot tālāk ar alkiljodīdu, rodas otrējais 
fosfins:

RPH2+RI -> R2PH2I
2R2PH2I + ZnO - k Znl2+2R2PH + H20  :

Izmantošana. Daži fosforprganisko savienojumu atvasinājumi 
ir ļoti stipras indes, piemēram, metilfosfīnskābes fluoranhidrlda 
izopropilesteris,
. • ■ .0 ' W  '-'"'v...'-..!, •

CH3-P -O C H (C H 3)2 

, F •

kas pazīstams ar nosaukumu zariņš. ; v:;
Dimetilaminociānfosfīnskābes etilesteris— tabuns

o - A  
II

(CH3)2N - P - O C 2H5
ļ  ■■ i 
CN

Daudzus fosfororganiskos savienojumus lieto par lauksaimnie
cības kaitēkļu apkarošanas līdzekļiem — pesticīdiem. Fosforu sa
turošie pesticīdi ir ar lielu efektivitāti, mazāk kaitīgi cilvēkiem un 
dzīvniekiem (jo organismā neakumulējas) un ar to atšķiras no
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:£■ ■■;... ■: W'ū  V " -I

hloru
cīdi

m

*

u saturošajiem pesticīdiem. Svarīgākie fosforu saturošie pesti- 
ir šādi: .•••*

. . S ■

tiofoss (C2H50 ) 2P—O—/  N 02
\ = = ^  .

CH3
1

m

metilnitrofoss (CH30 ) 2—P—O— N0 2 •
'JJ *

karbofoss (CH30 ) 2P—S—CH (COOC2H5) CH2COOC2H5
■ ■ , ■ ■■ V :̂ ;K  :'>■ */ "

; ’ r i ; J y ' /■. II v '• 
hlorofoss (CH30 ) 2—P—CH (OH) CC13 : : ; :

H  « 3 , .  :;'.V /■ w  ■■■ ■■ ' f y i \

Fosfororganiskie savienojumi ir arī svarīgi ārstniecības līdzekļi, 
nemērām, aramins (nosaukts par godu akad. A. Arbuzovam):piemēram, aramins (nosaukts par godu 

O
II ' y==ZX

C2H50 - P —O— / .  J>—N 02

■ :. - CsHs -V,
■ v

To lieto glaukomas ārstēšanai. 
Preparātu TEF

..

lieto ļaundabīgo audzēju ārstēšanai.
Pēdējos gados iegūti arī fosforu saturošu organisko savieno

jumu polimēri, kurus lieto par jonu apmaiņas sveķiem un arī kā 
nedegošas, termiski izturīgas plastmasas.

Daži fosforskābes esteri ir ļoti labi plastmasu plastifikatori, 
kas plastmasām piešķir arī lielāku termisko izturību.
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1. Kādus savienojumus sauc par elementorganiskajiem savieno- ļ 
jumiem, un kādās grupās tos iedala?. , j

2. Kāpēc elementorganiskie savienojumi ir ķīmiski aktīvi? Kādu J
tip.u reakcijas tiem raksturīgas? ■ ,jļ

3. Kāpēc cinkorganisko savienojumu izmantošana organisko šavie- ,,ļ 
nojumu sintēzēm ir visai ierobežota?

4. Kādi metālorganiskie savienojumi ir vissvarīgākie? Kāpēc?
5. Ar kādiem organiskajiem savienojumiem magnijorganiskie sa- j

vienojumi veido spirtus? Kādus spirtus no tiem var iegūt? -ij
6. Kādus savienojumus sauc par sificijorganiskajiem savienoju

miem, un kā tos iedala?
7. Kādas ir raksturīgākās silikonu īpašības, un kur tos izmanto?
8. Ar ko atšķiras silikonu kaučuks no pārējām kaučuka šķirnēm, 

un kur to izmanto?
9. Kādēļ pēckara gados sāka strauji attīstīties fosfororganisko 

savienojumu pētīšana?
10. Kādi ir svarīgākie fosforu saturošie pesticīdi? Ar ko tie atšķi

ras no hloru saturošajiem pesticīdiem?
11. Cik procentu slāpekļa un cik procentu fosfora satur ļaundabīgo 1 

audzēju ārstēšanai lietojamais preparāts Tio-TEF?
12. Cik gramu otrējā butilspirta var iegūt no 220 gramiem etiķ

skābes aldehīda, ja uz to iedarbojas ar etilmagnija jodīdu (pieņemot, 
ka iznākums Ir teorētiski iespējamais)?

13. Cik litru C 02 izlaida caur metilmagnija bromīda šķīdumu ēterī, 
ja, iegūto produktu hidrolizējot, ieguva 180 g etiķskābes, pieņemot, 
ka C 02 zudumi ražošanā 15%? (79,06 litrus)

14. Cik gramu tetraetilsvina var iegūt no 774 g  etilhlorīda, ja 
tetraetilsvina iznākums ir 70% teorētiski iespējamā? (678,3 g)

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI .?

11. AMINOSKĀBES. OLBALTUMVIELAS

AMINOSKĀBES

Aminoskābes ir karbonskābju atvasinājumi, kuru molekulās 
viens vai vairāki radikāļa ūdeņraža atomi aizstāti ar vienu vai 
vairākām aminogrupām.

Atkarībā no aminogrupu skaita molekulā izšķir monoaminokar- 
bonskābes, diaminokarbonskābes utt.:

CH3—CH—COOH
I

n h 2
monoaminoka rbonskābe

CH2—CH2—CH,—CH—COOH
I I

n h 2 n h 2
diaminokarbonskābe
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Aminoskābju molekulas var saturēt ari vairākas karboksilgru- 
pas, piemēram,

HOOC—CH2—CH—COOH aminodikarbonskābe
I

. n h 2
Nomenklatūra un izomērija. Aminoskābju nosaukumus veido no 

to karbonskābju nosaukumiem, no kurām tās atvasinātas, liekot 
priekšā vārdu «amino», piemēram, aminoetiķskābe.

Bieži lieto ari vēsturiskos nosaukumus, kas atvasināti pēc ami
noskābju īpašībām vai produktiem, no kuriem tās pirmo reizi iegū
tas, piemēram, glikokols (grieķu valodā glykys — salds),, aspara- 
gīnskābe (grieķu valodā asparagos — sparģelis).

Aminoskābju izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu virknes 
sazarojuma, tā ari no aminogrupas novietojuma. Atkarībā no ami- 
nogrupas novietojuma izšķir «-aminoskābes, p-aminoškābes, v-ami- 
noskābes utt.:

CH3—CH r-CH s—CH—COOH

n h 2 , ,
a-aminobaldriānskābe,
2- amlnopentānskābe ■

CH3—CH2—CH—CH2—COOH
I

n h 2
P-amlnobaldriānskābe, !.ļ
3- amlnopentānskābe

CH3—CH—CH2—CH2—COOH ,
I

n h 2 (
V-aminobaldriānskābe,
4- arninopentānskābe

CH2—CH2—CH2—CH2—COOH
I

n h 26-aminobaldriānskābe,
5- aminopentānskābe

CH3—CH—CH—COOH
I I ■

CH8 n h 2
a-aminoizobaldriānskābe,
2-amino-3-metilbutānskābe,

vahns /

Visas «-aminoskābes, izņemot aminoetiķskābi, satur asimet
risko oglekļa atomu, tāpēc tām iespējama arī optiskā izomērija. 
Dažas no tām griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa 
kreisi, citas — pa labi.

Fizikālās īpašības. Aminoskābes ir kristāliskas vielas ar augstu 
kušanas temperatūru (virs 200 °C). Kūstot aminoskābes sāk
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sadalīties, tāpēc tās nevar pārtvaicēt pat ar ūdens tvaiku.: Labi >| 
šķīst ūdeni, vāji spirtā, bet nešķīst ēteri. >.

Pēc savām īpašībām aminoskābes atgādina sāļus. Tās var arī ’ 
.uzskatīt par iekšējiem sāļiem, kuri veidojas, skābajām karboksiļ- 
grupām neitralizējoties ar bāziskajām aminogrupām:

O

H zN-CH —C -»■ HaN-r-CH-C ķ..-;-' - ķ: J
, ;> I V  :v  1 \

R OH R . 0 -
i .  , fj

1 . ' ' . • *
■ ■ ķ .: / -1 $

Šādi sāļi pēc būtības ir bipolāri joni; to apstiprina ari elektro- } 
ķīmiskie pētījumi. Tā, piemēram, skābā vidē aminoskābes elek- t 
triskajā laukā migrē uz katodu; tas norāda, ka veidojas pozitīvs | 
jons: •

H3N—CH—COO-+H+r > H3N—CH—COOH
I • , , I
R R

Bāziska vidē aminoskābes veido negatīvu jonu, kas migrē uz 
anodu: vķ/ķ

H3N—CH—c o o -  +  Oh -  H2N—CH—c o o -  +  H20
. i ' ; '?-.■■■ i v :.  c v  . . ļ

RR

Pie noteikta šķīduma pH aminoskābju molekulas ir neitrālas 
un nemigrē ne uz katodu, ne uz anodu. Šādu stāvokli sauc par : 
izoelektrisko punktu. ■ 1 ■

Aminodikarbonskābju ūdens šķīdumiem ir skāba reakcija, bet 
diaminokarbonskābju šķīdumiem — bāziska, . ’

Ķīmiskās īpašības. Ar aminoskābēm var norisināties kā karb- 
oksilgrupai, tā ari aminogrupai raksturīgās reakcijas. Tomēr abu 
šo grupu savstarpējās ietekmes dēļ aminoskābju ķīmiskās īpašības 
atšķiras kā no tipisko amīnu, tā arī no karbonskābju īpašībām.

1. Sāļu veidošanās. Tā kā aminoskābēm piemīt amfotērs rak
sturs, tās var veidot sāļus kā ar stiprām skābēm, tā arī ar stiprām 
bāzēm: ' j

R—CH—COOH Cl- R—CH—C O O H '- ^ i  R—CH— COONa
I I IL n h 2 J n h 2 n h 2
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Aminoskābju fizikālās īpašības
10. tabula

Nosaukums Formula ' - ,
Saīsi
nāts

apzīmē
jums

Kušanas 
temp. (°C) 

(/.-for
mas)

. (“ lo 
ledus
etiķ

skābē

Izo-
elektr.
punkts

pH
. ļ  I . - ■ . - - 2 -r 3 4 . -- 5 ' 6 -

Glicīns (glikokols),
' aminoetiķ^kābe 

Alanins, ’ -. ' ’.
’ a-aminopropionskābe

;; Serins,
a-amino-ß-oksipröpiqnskäbe 

J  "Cisteīns,
a-amino-ß-tiopropionskäbe ; 

*Xreonīns,
a-amino-ß-oksisviestskäbe 

' »Valins,
a-aminoizobaldriānskābe

*Metionīns,
<z-amino-y-metiltiosviesfskābe

*Leicīns,
\ f  a-aminoizokapronskābe

(a-amino-4-metilpentānskābe)
*Izoleicins,

co a-aminoizokapronskābe
°  (2-aniino-3-nietilpentānskabe)

Monoaminokarbonskābes
y HīN—CHa— c o o h Gli : - 292 ' 5,97

CH3-C H -C O O H  .; • c-: ļ .-.v. .... - ..v:--:.. ■ Ala 297 +33,0 6,0
NH2 ; - v

HOCII2-C H ~C O O H  . - . . * Ser . : 228 -1 15,1 5,68

n h 2
(5n HC1)

HS—CHj—CH—COOH Cis 178: +  13,0 5,02ļ ■ ■ ..
NH2 . — : J -r

c h 3 • GH—a i —c o o h  ‘ • - v  ' p ē ī g ^ Tre 253 . - 3 0 6,161 1
o u  n h 2 -

CH3—CH—CIl—COOH
■ . ļ ■ ļ ; J ■ Vai 315 • +  62 5,96

CH3 n h 2 - ■ ;  .
CII3 - S—C in -C H 2—CH-COOH Met . 283 +20 5,74- _ ļ : - - . ■■ ■■

n h 2
CH3—CH—CH2—CH—COOHļ 1 Lei 337 +  22,5 5,98

CH3 NH2 r - .
: CH3—CH2—CM—CH—COOH

1 1  '  ' . 
CH3 n h 2

Īlei - 2 8 0 +49 ~ 6,02



.>*
coo -. . . ■ v ; .. , ; ; : -- ; 10. tabulas turpinājums
CO

1 2 . 3 4, - 5 6

v j *Fenilalknīns - ^  ^ - C H r - C H —COOH
Feri 283 -7 ,5 5,48

n h 2 . : .  - : ' •; cT

^Tirozīns - H O - ^ ) : - C H 2-C H -C O O H
Tir ' 344 - 1 0

(5« HC1)
5,66

/  . n h 2

*Histidīns r  CHr -CH COOH His 277 -1-7,5 7 6

h n U n  , n ii2
c h  . \ 7 • -

*Triptofāns .
' ------jļ-C H ī-C H -C O O H  .

1 II II |
Tri . 298 -3 4 ,0 5,89

\ ' .r*- • X / X /  . n h 2 ■
; n h  '

Prolins H2c - CH2 Pro ' . 220 : - 8 0 6,30 .
H2C l  J  CH—COOH

NH - ■ ■_ : - - . ' •

Oksiprolīns —; H
ļ

Opro 274 , - 7 7 5,83

H O -C  CH2 * Ļ  ■

H2C \/^ C H -C O O H  ;
- . ' . 7 .

.
■ - NH • ..

10. tabulas turpinājums

ī 2■ - " - . ' • ' - . ' . 3 '4 5 6

- Diaminokarbonskābes '

Ornitīns,
a,ö-diaminobaldriänskäbe

. CHa— CH2—CH2—CH—COOH .
1 -■ V  1- 

n ii2 . n h 2

Orn nekrista-
lizējas

— ' T.

*Lizīris, CH2—CH2—CH2—CH2—CH—COOH Liz 224 +25,9 9,74
. a,e-diaminokapronskābe 1 1 X

n i-i2 n ii2
(5n HC1)

*Arginīns HN -  C—N il—CH2—CH2—CH*—CH—COOH Arg 237 +  29,4 , 10,76
1 I

n h 2 n h 2 . - X :

A mitiodikarbonskābes

Asparaglnskabe, * HOOC-CH2-C H -C O O H Asp 270 , +25,4
aminodzintarskābe •v: X 1 . (5« HC1)

NH2

Glutamīnskābe, HOOC— CH2—CH2—CH—COOH Glu 248 +31,8
a-aminoglutārskābe 1 (5n HC1)

, ’ NII2 • ' . ,
*  -  ■ •

* X -- '

■ : ’ . " • • %• - -t •• • ■ - , ; • : - '
• • - - - - ,

••

■ •

■ - ' X  ; ; ' - ,



2. Esteru veidošanās. Sausa hlorūdeņraža klātbūtnē amino
skābju karboksilgrupa reaģē ar spirtiem, veidojot esterus:

H2N—C H 2- C O O H + C H 3O H  -v

■ ; -> H2N—CH2-C 0 0 C H 3+ H 20  ' ’ r r V''

Hlorūdeņradis nepieciešams, lai likvidētu iekšējo bipolārā jona 
saistību.; T/': 1

Esteri pārtvaicējas nesadaloties, tāpēc esteriticēšanu izmanto 
aminoskābju atdestilēšanai no maisījuma.

3. Dekarboksilēsanās. Ja aminoskābes karsē kopā ar bārija
hidroksīda šķīdumu, tās dekarboksilējas un veido amīnus. Līdzīga 
dekarboksilēšanās norisinās arī dažu mikroorganismu iedarbībā. 
Tā, piemēram, pūstot olbaltumvielām, aminoskābe ornitīns de
karboksilējas par putrescīnu, bet aminoskābe lizīns — par kada- 
verīnu: ■ ' ■■;■■■.. '■ „

. CH2—CH2—CH2—CH2—CH—COOH ;
. I ■ ' '< • ' I

n h 2 - n h 2
.. lizīns

-> H2N— (CH2) 5 NH2 +  c o 2
kadaverlns

4. Dezaminēšanās. Ar slāpekļpaskābi aminoskābes reaģē tāpat
kā pirmējie.amīni. Pirmējie amīni veido spirtus, kminoskābes — 
oksiskābes: L 1

R—CH—COOH+ HN02 -*  R—CH—COOH +  N2+ H20  

NH2 . OH

5o reakciju izmanto aminoskābju kvantitatīvajai noteikšanai 
(pēc izdalītā N2 daudzuma).

Aminoskābju dezaminēšanās norisinās arī dažos bioķīmiskajos 
procesos. Spirta rūgšanas procesā raugi dezaminē un dekarboksile 
aminoskābes par spirtiem. No aminoskābes izoleicīna veidojas izo- 
amilspirts, bet no aminoskābes valīna — izobutilspirts:

CH3—CH—CH—COOH CH3—CH—c h 2o h + c o 2 +  n h 3
‘ ' I ' I 1 . T

CH3 n h 2 c h 3
valins izobutilspirts

5. Termiskā sadalīšanās. Karsējot a-aminoskābes, p-aminoskā- 
bes un Y-aminoskābes, veidojas dažādi produkti.

a-aminoskābes atšķeļ ūdeni, veidojot ciklisku diamīdu — diketo- 
piperazlnu:



•,

■ ):V'

R O
' II I

c h —c  :;■■■,•
. /  \  & 
H2N ;., , : OH

OH h 2n
■ \  ' /  1 

C—CH
r'%: I II •
' O R

R O
I II . • ; 

c h — c

' /  ? \
HN NH-j-2H20

\   ̂ /  .
c — c h  ; i> ■,/?:/■
II I
O R

diketopiperazlns

_p-aminoskābes, tās karsējot, atšķeļ amonjaku un veido nepiesā
tinātās skābes: , ,

H2N—CH2—CH2—COOH -> CH2= CH—COOH+  NH3
•^-aminoskābes un 6-aminoskābes atšķeļ ūdeni iekšmolekulāri 

un veido laktāmus:
CH2—CH2—CH2—C = 0  • 

ts:H2 cI h
i , v-aminosviestskābe

H2C-
I

H2C

-CH2

\  /
• NH

Y-amInosvlestskābes
l'aktams

I + H 20  
C =  0  S;

. 6. Peptidu veidošanās. Ļoti svarīga nozīme ir reakcijām, kurās 
no aminoskābēm veidojas dipeptīgi, tripeptīdi un polipeptīdi. For
māli var uzskatīt, ka, reaģējot vienas aminoskābes molekulas ami- 
nogrupai ar otras aminoskābes molekulas karboksilgrupu, atšķeļas 
ūdens un izveidojas peptīdsaite, kas savieno abus aminoskābju 
atlikumus: ■ ,  ̂ ,,

H2N—CH2—COļOHi+jH ļNH—CH—COOH -
.. ļ

. CH3
peptīdsaite

-> H 2N—CHo—CO—NH—CH—C 0 0 H + H 20
• I

CH3 /
Sājā gadījumā no aminoskābēm glicīna un alanīna izveidojas 

dipeptīds — glicil-alanīns. Dipeptīdiem iespējami divi izomēri, 
piemēram, glicīns un alanīns var veidot arī dipeptīdu alanil-gli- 
cīnu:

H2N—CH—CO—NH—CH2—COOH

CH3
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Peptīdu nosaukumus atvasina no tos veidojošo aminoskābju 
nosaukumiem, aizstājot aminoskābes nosaukuma izskaņu -ins ar 

AI. Molekulas pēdējā aminoskābe saglabā savu nosaukumu.
Dipeptīda molekulā vienai aminoskābei ir vēl brīva aminogrupa 

(N-gala aminoskābe), bet otrai — karboksilgrupa (C-gala amino
skābe), tāpēc tās spēj veidot jaunas pēptldsaites:

H 2N—CHa-CO—NH—CH—CO lOHL+jH;NH—CH-COOH ->

CH3 CHjOH
gticlt-alanīns - serīns

-U-HaN—CHa-CO—NH—CH—CO—NH—CH—COOH
ļ  I
CH3 CH2OH .

gllcil.alanil-serīns

Tripeptldam jau ir iespējami seši izomēri, tetrapeptīdam — 
24 utt. Reaģējot daudzām aminoskābju molekulām, veidojas poli- 
peptldi.

Iepriekšējos piemēros parādīta vienkāršota peptīdu veidošanās 
shēma. īstenībā peptīdu sintēze noris daudz sarežģītāk, piemē
ram, aminoskābēm reaģējot ar halogēnkarbonskābju hloranhidrī- 
diem un amonjaku vai arī aminoskābju esteriem, reaģējot ar hlor- 
•anhidrīdiem u. c.

Sintētiski iegūtie peptīdi ar dažām īpašībām atgādina olbaltum
vielas. Tā, piemēram, ar zarnu trakta fermentiem tie hidrolizējas 
par aminoskābēm, dod biureta reakciju, bet tiem nepiemīt olbal
tumvielām raksturīgās bioloģiskās īpašības.

Polipeptīdu sintēzes pētīšanā lieli nopelni ir vācu zinātniekam 
E. Fišeram. Viņam izdevās sintezēt polipeptīdu, kas sastāvēja no 
18 aminoskābju atlikumiem.

Iegūšana. Svarīgākās aminoskābju iegūšanas metodes ir šādas.
1. Hidrolizējot olbaltumvielas. Dabā aminoskābes ļoti plaši izpla
tītas. No tām veidotas olbaltumvielu molekulas, tāpēc aminoskā
bes iegūst, hidrolizējot olbaltumvielas. Olbaltumvielās sastopamas 
tikai a-aminoskābes. Tās ir optiski aktīvas un pieder pie L rindas. 
(Olbaltumvielās sastopamās aminoskābes dotas 10. tabulā.) Da
žas aminoskābes olbaltumvielu hidrolizēs procesā noārdās. Ja 
■olbaltumvielas hidrolizē ar skābēm, sadalās triptofāns un daļēji 
■serīns un treonīns. Arī hidrolizējot ar sārmiem, sadalās vairākas 
aminoskābes (arginīns, cisteīns, serīns, treonīns). Aminoskābes 
mazāk noārdās, ja olbaltumvielas hidrolizē ar fermentiem.

Olbaltumvielu hidrolizēs galarezultātā iegūst dažādu amino
skābju maisījumu, no kura diezgan grūti atdalīt atsevišķas amino
skābes, tāpēc ir izstrādātas vairākas aminoskābju sintēzes 
metodes. _ ■

2. No halogēnkarbonskābem, iedarbojoties uz tam ar amon
jaku:

R—CHC1—COOH+3NHs-*-R—CHNHs—COONH4+N H 4CI
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Pēc šis metodes var iegūt visas aminoskābes. Metodes trū
kums — grūti atdalīt iegūtās aminoskābes no blakusprodukta — 
amonija hlorīda, jo aminoskābes un to sāji, tapat kā amonija hlo
rīds, labi šķīst ūdenī, bet nešķīst organiskajos šķīdinātājos. Pē
dējā laikā atdalīšanai izmanto jonu apmaiņas sveķus.

3. Aldehīdiem vai ketoniem reaģējot ar amonija cianīdu (Ze- 
ļinska sintēze):

NH4CN NHa+HCN
O OH NH2

HCN | NH, ļ + H 20 (H  + )
R—C ----- R—C—CN-------^ R—C—'CN----------

H H . HY .
aldehīds ciānhidrīns aminonitrils

Nila' O '
+ n sO(H+) ^  ļ  ^
--------R—C—C '

H OH
a-aminoskābe 1 , • ,

4. Nepiesātinātajām karbonskābēm pievienojot amonjaku, vei
dojas p-aminoskābes, jo karboksilgrupas ietekmē polarizējas div
kāršā saite un amonjaks pievienojas pretēji Markovņikova liku
mībai: 1 '  t

•4f

- ^ h2n - ch2- ch2

Izmantošana. Aminoskābēm ir ļoti svarīga bioloģiska nozīme. 
Gremošanas procesā olbaltumvielas hidrolizējas par aminoskābēm,, 
kuras dzīvnieku organismi izmanto savu olbaltumviela hormonu 
un fermentu sintēzēm. Noskaidrots, ka dažas aminoskābes dzīv
nieku organismi paši nespēj sintezēt, bet tās ir absolūti nepiecie
šamas organismu normālai funkcionēšanai un attīstībai, tāpēc 
dzīvniekiem tās jāuzņem ar barību. Tās sauc par neaizstājamām 
aminoskābēm. Pavisam ir desmit neaizstājamās aminoskābes.
10. tabulā tās apzīmētas ar zvaigznīti.

Daudzas aminoskābes izmanto medicīnā. Tā, piemēram, metio- 
nīnu izmanto apdegumu, mazasinības un aknu slimību ārstēšanai 
un arī kā piedevu mājlopu barībai, lai veicinātu to augšanu. His- 
tidīnu lieto kuņģa jēluma, triptofānu — pelagras, glutamīnskābi — 
nervu slimību ārstēšanai. Lizīnam ir ļoti svarīga nozīme dzīv
nieku olbaltumvielu vielu maiņas procesā. To lieto kā piedevu 
putnu un mājlopu barībai. Rūpniecībai lizīnu ražo no kaprolak- 
tāma.
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Aminoskābēm ir svarīga nozīme arī rūpniecībā. Vairākas ami
noskābes ir izejviela poliamīdu šķiedru ražošanai.

POLIAMĪDU ŠĶIEDRAS

Poliamīdi ir lielmolekulāri savienojumi, kuros monomēru posmi 
saistīti ar —CO—NH— grupām (peptīdsaitēm), t. i., tāpat kā 
peptīdu un olbaltumvielu molekulās. Poliamīdi veidojas, amino
skābēm polikondensējoties vai arī kondensējot karbonskābes ar 
diamīniem. v ■.

Poliamīdus izmanto svarīgas sintētisko šķiedru grupas —' 
poliamīdu šķiedru ražošanai.

Poliamīdu šķiedras ir viena no vecākajām un visplašāk izpla
tītajām sintētisko šķiedru grupām. Tās sastāda apmēram 51% no 
visas pasaules sintētisko šķiedru kopprodukcijas.

Poliamīdu šķiedras ir vieglas (blīvums 1,14—1,15), elastīgas 
un ar lielu stiprību, kas gandrīz neizmainās slapjā stāvoklī. Iztu
rīgas pret mikroorganismu un daudzu ķīmisko reaģentu iedarbību. 
Tās nešķīst sārmos un atšķaidītās (līdz 10%) aukstās minerālskā- 
bēs, kā arī daudzos organiskajos šķīdinātājos, piemēram, benzolā, 
hloroformā, acetonā, ēterī. Šķīst fenolā, krezolā, trihloretānā, stip
rās minerālskābēs un skudrskābē. Samērā labi krāsojas. Maz uz
sūc mitrumu un ir ar diezgan zemu termisko un gaismas izturību.

Poliamīdu šķiedras izmanto trikotāžas izstrādājumu, audumu, 
mākslīgo kažokādu, tīklu, tauvu, korda audumu, paklāju un citu 
izstrādājumu ražošanai.

Svarīgākās poliamīdu šķiedras ir kaprons, enants, undekāns 
un anīds.

' Kaprons ir poli-e-kaproamīda [—HN—(CH2)s—C.Oļ» šķiedra, 
kas pazīstama arī ar šādiem nosaukumiem: perlons — VFR, si
fons — CSR, nailons-6, kaprolāns — ASV, amilāns — Japāna, 
akulons — Holande u. c. '

Kaprona iegūšanai par izejvielu izmanto e-kapronskābes lak- 
tāmu — kaprolaktāmu (iegūšanu sk. 385. Ipp.), kuru neliela ūdens 
daudzuma klātbūtnē augstā temperatūrā polimerizējot iegūst poli- 
kaproamīdu:

CH2—CH2—C =  0
/

H2C
\

CH2—CH2—NH
kaprolaktāms

—HN— (CH2) 5—CO—NH— (CH2) s— CO---------
poli-e-kaproamīds

Polimerizāciju parasti izdara tieši sintētiskās šķiedras ražoša
nas rūpnīcu ķīmiskajos cehos (arī Daugavpils sintētiskās šķiedras 
rūpnīcā).



Lai iegūtu kaprona šķiedru, polikaproamīdu attīra, izžāvē* 
uzkarsē līdz 270—275 °C temperatūrai un viskozo šķidrumu izspiež 
caur filjerām ar ātrumu apmēram 1000 m/min. Tievās strūkliņas 
gaisā sastingst, veidojot pavedienus. Lai polimēra lineārās makro- 
molekulas orientētu un piešķirtu šķiedrai lielāku stiprību un elas- 
tību, iegūtās šķiedras izstiepj piecreiz garākas, mazgā, žāvē un 
pārtin uz spolēm vai gofrē.

Kapronam ir samērā zema termiskā izturība. Ilgstošu karsē' 
šanu tas iztur tikai līdz 100°C, bet īslaicīgu līdzH40°C tempe' 
ratūrai. Ja sakarsē līdz 170—I80°C, tas kļūst mīksts, bet 215°C 
temperatūrā izkūst. Maz izturīgs arī pret gaismas (it sevišķi u ltra ' 
violetā starojuma) iedarbību.

Kapronu izmanto arī kā plastmasu, no kuras izgatavo mašīnu 
un mehānismu detaļas. Šiem izstrādājumiem ir liela nodilum
izturība.

Enants (nailons-7 — ASV) ir poli-co-enantamīda šķiedra. 
Poli-(o-enantamīdu [—HN—(CH2) 6—CO]ra iegūst, polikondensējot 
©-aminoenantskābi, kuru savukārt sintezē no etilēna un tetrahlor' 
oglekļa (telomerizācijas reakcija):

3CH2=CH2+CCl4->
„ -v n h 3 \  •;>

ci—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CC13—̂
NH, . .  H ,0

---- H2N— (CH2)6—CCls-------- > H2N— (CH2)6-C O O H
<o:amlnoenantskābe

■ Enants ir elastīgāks un ar lielāku termisko un gaismas iz tu 
rību nekā kaprons. Lieto dažādu izstrādājumu ražošanai. No tā 
izgatavotās mākslīgās kažokādas gandrīz neatšķiras no dabis
kajām.

Undekāns (nailons-11 — ASV, rilsāns — Francija, Itālija) ir 
poli-o-undekānamīda [—HN— (CH2) io—CO— šķiedra. Tas ir 
elastīgāks par enantu. Ļoti maz uzsūc mitrumu, tāpēc lieto lietus
mēteļu ražošanai.

Anīds (nailons-66 — ASV, ternamīds — VFR, maranils, lu- 
rons — Anglija) ir poliheksametilēnadipamīda [—HN—(CH2)6— 
—NH—OC— (CH2)4—CO—]tj. šķiedra, kuru iegūst, kondensējot 
adipīnskābi ar heksametilēndiamīnu:

H2N— (CHs) 6—NH2+ HOOC— (CH2) 4—COOH +
heksametilēndiamīns adipīnskābe

+ H2N— (CH2)6—NH2+
-> H2N -  (CH2) 6—NH—OC— (CH2) 4—CO—NH— (CH2) 6- N H -----

poliheksametllēnad Ipamīds

Šīs grupas šķiedras ir elastīgākas un arī ar lielāku, stiepes un 
termisko izturību nekā kaprons.
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI "Ki

1. Nosauciet šādas aminoskābes un paskaidrojiet, pie kādām ami
noskābēm katra no tām pieder:

a) CH3—CH2—CH—CH—COOH;

U  Ah2
CII3'

b) C H s-C ----- CH—CH2—CH2—COOH;

CH3 NH2

c) CH3—CH—CH2—CH—CH—CH2—COOH;
I I I

n h 2 c h 3 n h 2
d) HOOC—CH—CH2—CH2—COOH!

n h 2

2. Kādas aminogrupai raksturīgās reakcijas norisinās ar amino
skābēm? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumusl

3. Kādas pārvērtības norisinās ar aminoskābēm spirta rūgšanas 
procesā?

4. Kāpēc dažas aminoskābes sauc par neaizstājamām? Nosauciet 
neaizstājamās aminoskābesi

5. Uzrakstiet un nosauciet piecus dažādus tetrapeptīda izomērus, 
kurus var veidot šādas aminoskābes: glicīns, alanlns, vallns un glut- 
amīnskābe!

6. Kādas aminoskābes izmanto rūpniecībā sintētisko šķiedru ražo
šanai? Pie kādas sintētisko šķiedru grupas minētās šķiedras pieskaita?

7. Iedarbojoties ar slāpekļpaskābi uz 500 g valīna šķīduma, izda
lījās 29,8 l slāpek|a. Cik procentīgs bija valīnā šķīdums? (32,02%)

OLBALTUMVIELAS

Olbaltumvielas ir lielmolekulāras slāpekli saturošas vielas, 
kuras ir dzīvnieku un augu šūnu protoplazmas pamatsastāvdaļa, 
tāpēc bez olbaltumvielām nav iespējama dzīvība.

Ilgu laiku uzskatīja, ka olbaltumvielas uzrāda dzīvības pazī
mes tikai tad, ja tās ir dzīvo organismu šūnu sastāvā. Pēdējā 
laikā izdevies iegūt arī bezšūnu olbaltumvielas, kurām ir dzīvības 
pazīmes. Pie tādām pieder vīrusu (bezšūnu slimību ierosinātāju) 
•olbaltumvielas.

Olbaltumvielu funkcijas dzīvnieku organismos ir ļoti daudz
veidīgas. Tās ir plastiskais materiāls, no kura veidoti muskuļaudi, 
balstaudi un segaudi. Asins olbaltumvielas apgādā organismu ar
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skābekli un izvada oksidēšanās produktus. Olbaltumvielas — fer
menti un hormoni — katalizē neskaitāmās organismā norisošās 
reakcijas un nodrošina visu orgānu saskaņotu darbību. Organisma 
izstrādātās olbaltumvielas — antivielas — veic organisma aiz
sardzības funkcijas utt.

Olbaltumvielu sastāvs un uzbūve. Olbaltumvielas satur 
60,6—54,5% oglekja,
21,5—23,5% skābekļa,

6,5—7,3% ūdeņraža,
15,0—17,6% slāpekļa,
0,3—2,5% sēra.

Olbaltumvielu molekulas ir ļoti dažāda lieluma. To molekul- 
masa svārstās no dažiem tūkstošiem līdz daudziem miljoniem og
lekļa vienību. Tā, piemēram, hormona'oksitocīna molekulmasa ir 
1007, bet gripas vīrusa olbaltumvielas — 320 000000.

Hidrolizējot olbaltumvielas, rodas_ dažādu aminoskābju maisī
jums, kurā izdevies konstatēt 20 dažādas a-aminoskābes. Tas no
rāda, ka olbaltumvielas veidotas no cc-aminoskābēm. (Olbaltum
vielās sastopamās aminoskābes dotas 10: tabulā.)

Jau 1888. gadā krievu zinātnieks Daņiļevskis konstatēja, ka 
olbaltumvielām raksturīga pozitīva biureta reakcija, t. i., jebkuras 
olbaltumvielas šķīdumam pielejot sārmu un pievienojot CuS04 
šķīdumu, rodas violets krāsojums. Tāds pats krāsojums rodas arī 
ar biuretu (H2N—CO—NH—CO—NH2), peptīdiem un citiem sa
vienojumiem, kuri satur grupējumu —CO—NH— _t. i., peptīdsaiti, 
bet nerodas ar aminoskābēm. No tā varēja secināt, ķa olbaltum
vielu molekulās aminoskābes saistītas ar peptīdsaiti tāpat kā pep- 
tīdu molekulās (sk. 311. Ipp.).

Daņiļevska hipotēzi apstiprināja tālākie pētījumi. Olbaltum
vielas pakāpeniski hidrolizējot, izdevās iegūt polipeptīdus, kas pēc 
savām īpašībām līdzīgi sintētiskajiem.

Pamatojoties uz šiem pētījumiem, vācu zinātnieks E. Fišers 
20. gs. sākumā izvirzīja polipeptidu teoriju. Pēc šīs teorijas olbal
tumvielu molekulas ir garas polipeptidu virknes, kurās amino
skābju atlikumi saistīti savā starpā ar peptidsaitēm.

Pirmējā struktūra. Tā kā olbaltumvielu molekulas veidotas no 
«-aminoskābēm un peptīdsaišu veidošanā katra aminoskābe pieda
lās ar savu karboksilgrupu un aminogrupu, izveidojas nesazarota 
polipeptidu virkne, no kuras atzarojas dažādi aminoskābju radi
kāļi. Vienā virknes galā ir aminoskābe ar brīvu —NIT2 grupu 
(N-gala aminoskābe), bet otrā ar brīvu —COOH grupu (C-gala 
aminoskābe):
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OH

i n 2

h 2n - c h - c o n h —c h —c o n h - c h —c o — •
I ļCH3 . CH2

alanlns
N-gala aminoskābe

tiroitns V,i

.....

H2

CH—CH3

<Ih sis 
letclns

COOH
i

CH2

irt*

—NH—CH—CO NH -CH —COOH
glufamīnskābe (i(CH2)4

n h 2
lizlns

C-gala aminoskābe

Aminoskābju radikāļi var būt nepolāri (alanīns, leicīns), po
lāri (tirozins), skābi (glutamīnskābe) vai bāziski (lizlns).

Tā kā aminoskābes var saistīties ļoti dažādā secībā,' no 20 amino
skābēm (ņemot pa vienai katras aminoskābes molekulai) var izveido
ties 2.4 • 1018 dažādas kombinācijas, bet, ja olbaltumvielas molekulā 
ietilpst vairākas katras aminoskābes molekulas, kombināciju skaits 
daudzreiz palielinās. Ar to arī izskaidrojama olbaltumvielu lielā dažā
dība. Ne tikai vienā organismā, bet pat viena un tā paša organisma 
vienā orgānā ietilpst dažādas olbaltumvielas.

Katrā olbaltumvielā aminoskābes sakārtotas stingri noteiktā 
secībā. Aminoskābju atlikumu secība ir viens no svarīgākajiem 
faktoriem, kas nosaka olbaltumvielu specifiskās funkcijas orga
nismā.

Secibu, kādā polipeptldu virknē sakārtoti dažādu aminoskābju 
atlikumi, sauc par olbaltumvielu molekulu pirmējo struktūru.
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Dažu olbaltumvielu molekulas sastāv no viena gigantiska, po- 

lipeptīda, tomēr biežāk sastopamas tādas olbaltumvielas, 'kuru 
molekulas sastāv no vairākiem polipeptīdiem, kas savienoti savā 
•starpā ar disulfīdsaitēm. Disulfidsaites veido polipeptīdi, kuru 
molekulās ir aminoskābe cisteīns: .
■ ■ C- :V. ■ -• —nh—ch—co—  A-;A’A. /.. :

i: h 2

I

■
'i %A]

u

i—<1h ~-NH—CH—CO— ^  *
Aminoskābju secības noteikšanai ir izstrādātas vairākas metodes. 

Tā, piemēram, lai konstatētu, no cik polipeptīdu virknēm sastāv mole
kula, ar īpašiem reaģentiem- nosaka N-gala un C-gala aminoskābes. 
Ja olbaltumvielas molekula sastāv no vairākām polipeptīdu virknēm, 
vāji oksidējot, tās atdala vienu no otras. Katru polipeptīdu virkni, to 
daļēji hidrolizējot, sašķeļ atsevišķos piptīdu fragmentos, kurus at
dala, nosaka to sastāvu, un pēc tam no tiem mēģina «samontēt» at
pakaļ doto olbaltumvielu. ■ " ,

Daļēji hidrolīzei bieži izmanto fermentus, kuri sašķeļ tikai kādas 
noteiktas peptīdsaites. Tā, piemēram, kuņģa sulā sastopamais ferments 
tripsīns sašķeļ tikai tādas peptīdsaites, kuru C-gala aminoskābe ir 
iizīns vai arginīns, t. i., iegūtajam peptīdam C-gala aminoskābe ir 
lizīns vai arginīns;

— H N -C H -C O j-N H —  

, <(CH2) t  1

: iNH*

— N H -C H -C O O H  +  H*N-

(inik;
1jh2

Ferments pepsīns hidrolizē tikai fenilalanīna un, tirozīna N-gala 
peptīdsaites;

-C O !—N H -C H -C O -------H sN -C H -C O '-
I

CH2

V

^H2'

A
OH

Olbaltumvielu uzbūves noskaidrošana ir ļoti ^sarežģīts un darb
ietilpīgs process. Tā, piemēram, angļu bioķīmiķim' Frederikam
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Seindžeram ar līdzstrādniekiem izdevās noskaidrot hormona insulīna 
molekulas uzbūvi tikai pēc septiņu gadu rūpīga darba (1945.—1952.). 
Izrādījās, ka insulīna molekula sastāv no divām polipeptīdu virknēm 
A un B. A virkne veidota no 21 aminoskābes, bet B virkne no 30 amino
skābēm. Abas polipeptīdu virknes saistītas savā starpā ar divām disul- 
fīdsaitēm, kuras izveidojas starp abās virknēs esošajām cisteīna mole
kulām. Tā kā A virknē ir vēl divas cisteīna molekulas, tad starp tām 
izveidojas trešā disulfīdsaite. Insulīna molekula ir stipri izlocīta. Šeit 
shematiski parādīta tikai aminoskābju- secība abās polipeptīdu virknēs, 
kā arī A un B virkņu saistība ar disulfīdsaitēm.

GIu—Vot—Ueī—Gli ( )

I, 1 ■ A - ' . '■ .
GIu—NH2

Cis -
I
Cis -
I
S
I
s
I

Cis -
i
Lei ,
i 1

His
I

Glu —
. I
-Asp-
I

nh2

S -—  s NH, -NH2 Asp(COOH);

I I
A lo-Ser-V al-C is -  Ser-Lei -T ir—Glu-Lei-Glu — Asp — T ir- Cis

s

Gli— Ser—His —Lei—Val—Gtu —Ala — Lei — Tir—Lei — Val —  Cis
I
Gli

Glu
, I

Arg
1,
Gli

NH2

■ Vol — Fen(NH2l

Fen
I

(HOOC)Ala-Liz -  Pro -  Tre -T ir — Fen

Laikā no 1963. gada līdz 1969. gadam vācu zinātnieku kolektīvam 
izdevās sintezēt abas polipeptīdu virknes un vēlāk arī tās «sametināt» 
par insulīna molekulu.

Drīz pēc tam noskaidroja aminoskābju secību fermenta ribo- 
nukleāzes molekulā, kas veidota no 124 aminoskābju atlikumiem \ 
(A4=13 500), un karboksipeptidāzes molekulā, - kas veidota no 
255 aminoskābju atlikumiem (A4 =  34 000) u. c.

Pēdējā laikā aminoskābju secības noteikšanai ir konstruēti auto
mātiski aparāti — sekvinatori (angļu valodā sequence — secība), 
tomēr arī to darbam ir zināmi trūkumi.
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Otrējā struktūra. Olbaltumvielu molekulu uzbūve ir telpiska. 
Polipeptīdu virknes telpisko konfigurāciju sauc par otrējo struk
tūru.

Pēc Polinga un Kori uzskatiem, lielākajai daļai olbaltumvielu 
polipeptīdu virknes savītas spirālē un veido t. s. a-spirāli ar labo 
vītni. Ar rentgenstruktūranalīzes metodēm izdevās noskaidrot, ka 
neatkarīgi no tā, kādas aminoskābes ietilpst olbaltumvielas sa
stāvā, visām olbaltumvielām spirāles parametri ir vienādi. Pilns 
spirāles solis (viena pilna vijuma augstums) ir 5,4 A. Makro- 
molekulas posms, kas sastāv no 18 aminoskābju atlikumiem, veido 
5 vijumus, t. i., vienā vijumā ietilpst 3,7 aminoskābju atlikumi.

Šādā spirālē atsevišķi spirāles vijumi savā starpā, savienoti 
ar ūdeņraža saitēm, kuras veidojas starp blakus vijumos esoša
jām karbonilgrupām (^)C  =  0 ) un imīngrupam

(35.att.).
Polipeptīdu virknes atrodas spirāles iekšpusē, bet radikāļi sa

kārtojas tās ārpusē.
Trešējā struktūra. Izrādās, ka ne vienmēr visa polipeptīdu. 

virkne ir spiralizēta. Starp spirāles posmiem var atrasties arī 
īsāki vai garāki nespiralizēti posmi. Dažādu olbaltumvielu spira- 
lizācijas pakāpe svārstās ļoti plašās robežās ( 11—100%).

35. att. Olbaltumvielu otrējā struktūra: 
a — a-spirāle; b — a-spirāles shēma pēc Polinga un Kori.
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36. att. Olbaltumvielu trešējā struktūra:
a  —  raioglobīna pollpeptīda virknes telpiskā struktūra 
(pēc Kenlrjfl); b — keratina molekulas superspirāle.

Nespiralizēto posmu veidošanās atkarīga no olbaltumvielu moleku- , 
lās ietilpstošajām aminoskābēm. Tā, piemēram, tajās polipeptīda 
virknes vietās, kur atrodas prohns vai oksiprolīns, spirālei japa- 
griežas par 130° leņķi. Līdz ar to spirāle izlokās un atsevišķi tās 
posmi tuvinās viens otram. Tā kā poiipeptīdu sānvirknēs esošās 
funkcionālās grupas atrodas spirāles ārpusē, tuvinātajās vietas tas 
var reaģēt savā starpā, veidojot papildsaites. Tā, piemēram, sav
starpēji tuvinoties karboksilgrupai (asparagīnskabe, glutamīn- 
skābe) un aminogrupai (iizīns, ornitīns, arginīns), var izveidoties 
sālsveida saite. Karboksilgrupa ar hidroksilgrupu (sertns, tiro- ; 
zīns) veido esteru tipa saiti, cisteīna sēra atomi — disulfīdsaiti 
utt. Šādu papildsaišu dēļ molekula iegūst salocīta vai satīta ka
mola formu (36. att. a). Iespējams arī, ka vairākas spirālveida 
virknes savijas; kopā, veidojot it kā virvi. Tā, piemēram, matu 
keratīns ir kā virve, "kurā sešas poiipeptīdu a-spirāles apvij septīto 
(36. att. 6). • r  ; v

Konfigurāciju, kuru telpā ieņem spiralizētā poiipeptīdu virkne, 
sauc par trešējo struktūru.

Trešējā struktūra ar nelīdzeno virsmu un uz ārpusi vērstajam 
funkcionālajām grupām nosaka olbaltumvielu specifisko bioloģisko 
aktivitāti.

Ceturtējā struktūra. Dažu olbaltumvielu molekulas, satur a ri. 
vairākus savstarpēji saistītus trešējo struktūru veidojumus. Šādus , 
vairāku trešējo struktūru kompleksus sauc par ceturtējo struktūru,

Ceturtējās struktūras komplekss ir, piemēram, olbaltumvielas 
hemoglobīna molekula (M =  68 000), kura sastāv no četriem tre- 
šējās struktūras Veidojumiem (katra veidojuma Af*=17 000). Divos 
no šiem trešējās struktūras veidojumiem ir katrā pa 141 amino
skābei, bet pārējos divos pa 146 aminoskābēm (37. att.).
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37. att. Hemoglobīna molekulas ceturtēja 
struktūra.

M " \P F .
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Tabakas mozaīkas vīrusa 

olbaltumviela (M =  40 000 000) 
satur 2130 trešējās struktū
ras veidojumus (katra veido
juma Af = 17 500).

Ceturtējo struktūru kom
pleksus var veidot arī dažādu 
olbaltumvielu trešējo struk
tūru veidojumi. Tā, piemē
ram, olbaltumvielas aktomio- 
zīna kompleksā savstarpēji 
saistīti miozīna un aktīna 
trešējo struktūru veidojumi.

Atsevišķi trešējās struktū
ras veidojumi saistīti savā 
starpā ar ūdeņraža, jonu 
vai hidrofobās savstarpējās 
iedarbības saitēm. Sīs saites
ir vājas, tāpēc ceturtējās struktūras var apgriezeniski disociēt par 
trešējām. , -

. Ceturtējai struktūrai ir svarīga bioloģiska ■ nozīme. Noskaid
rots, ka dažas olbaltumvielas zaudē savu bioloģisko aktivitāti, ja 
to celurtējā struktūra disociē trešējās struktūra? apakšvienībās.

Klasifikācija. Atkarībā no makromolekulas formas olbaltum
vielas iedala fibrillārajās un globulārajās.

Fibrillāro olbaltumvielu makromolekulas ir nesimetriskas — 
diegveidīgas. Pie fibrillārajām olbaltumvielām pieder dzīvnieku 
struktūras olbaltumvielas, kas nodrošina orgānu mehānisko stip
rību vai aizsargā tos no ārējās iedarbības. (Augos šīs funkcijas 
veic celuloze.) Svarīgākās fibriilārās olbaltumvielas ir keratīns 
(vilnas, matu, nagu olbaltumviela), kolagēns (saistaudu, ādas ol
baltumviela), elastīņs (cīpslu un asinsvadu sieniņu olbaltumviela), 
fibroīns (dabiskā zīda olbaltumviela). Sīs olbaltumvielas nešķīst 
ūdenī un atšķaidītos elektrolītu šķīdumos, tāpēc, tās sauc arī par 
škleroproteiniem. Tās šķīst tikai koncentrētās skābēs un bāzēs, bet 
reizē ar šķīšanu notiek arī makromolekulu daļēja sašķelšanās. Da
žas fibriilārās Olbaltumvielas (kolagēns) ūdenī stipri uzbriest un 
veido elastīgus gelus.

Globulāro olbaltumvielu makromolekulas ir kompaktas, vairāk 
vai mazāk apaļas globulas. Globulārās olbaltumvielas labi šķīst 
ūdenī un atšķaidītos elektrolītu šķīdumos, un ar tām viegli nori
sinās dažādas reakcijas. Dzīvajos organismos globulārās olbal
tumvielas piedalās dažādos dzīvības procesos, tāpēc tās sauc ari 
par funkcionālajām olbaltumvielām.

Zināmos apstākļos fibriilārās olbaltumvielas var pārvērsties 
par globulārām olbaltumvielām un otrādi, tāpēc dabā starp tām 
nav krasas robežas.
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Bieži lieto ari klasifikāciju, kuru bioķīmijas attīstības sakuma 
posmā (1908. g.) ieteica amerikāņu bioloģijas un fizioloģijas ap
vienība. Pēc šīs klasifikācijas, olbaltumvielas iedala vienkāršajās 
un saliktajās. ,

V ienkāršās olbaltum vielas jeb proteīni, pilnīgi hidrolizējoties, 
veido tikai aminoskābes. Tā kā vienkāršo olbaltumvielu ir ļoti 
daudz, tās savukārt iedala pēc to šķīdības dažādos šķīdinātājos.
. Albumlni — labi šķīst ūdenī un atšķaidītos sāļu šķīdumos. No

gulsnējas ar piesātinātu (NFLOjSC^ šķīdumu. Pie albumīniem pie
der olas baltuma, asins seruma un piena albumīns.

Globulini — ūdenī nešķīst, bet šķīst atšķaidītos_ (~ 5 % ) sāļu 
šķīdumos. Nogulsnējas ar vidējas koncentrācijas sāļu Šķīdumiem. 
Sastopami asins serumā, piena, muskuļos.

Histoni — šķīst ūdenī, atšķaidītās skābēs un bāzēs. Izgulsnējas 
•ar ūdeni vai sāls šķīdumu (70%). Sastopami augos.

Glutelini — šķīst 70—80% spirta šķīdumā. Izgulsnējās ar 
ūdeni un absolūto spirtu. Sastopami augos.

Skleroproteini — nešķīst ne ūdenī, ne arī skābju, bāzu vai 
šāļu šķīdumos.

Saliktās olbaltum vielas jeb proteīdi hidrolizējoties veido amino
skābes un vēl kādu citu neolbaltumvielu komponentu (prostētisko 
grupu). Atkarībā no neolbaltumvielu komponenta proteīdus savu
kārt iedala nukleoproteīdos, hromoproteīdos, fosfoproteidos, gliko- 
proteīdos un lipoproteīdos.

Nukleoproteīdi hidrolizējoties veido bāziskas olbaltumvielas — 
histonus uņ nukleīnskābes. Ietilpst galvenokārt šūnu kodolu sa
stāvā, bet ir sastopami ari ārpus tiem — mitohondrijos, i;ibosomas 
u. c. No nukleoproteīdiem sastāv arī filtrējamie vīrusi — daudzu 
cilvēka, dzīvnieku un augu slimību ierosinātāji.

Hromoproteidi bez olbaltumvielām satur kādu krāsainu pros
tētisko grupu, kuras sastāvā ietilpst metālu atomi (Fe, Cu). Pie 
šīs grupas pieder hemoglobīns un mioglobins.

Fosfoproteidi ir vienkāršo olbaltumvielu fosforskābes esteri. 
Pie tiem pieder piena kazeīns, olas dzeltenuma vitelenīns un vi- 
tīns, ‘zivju ikru olbaltumviela ihtulīns u. c. Fosfoproteīdi nepiecie
šami augošu organismu uzturā.

Glikoproteidi satur ogļhidrātu atlikumus. Pazīstamākie gliko- 
proteīdi ir mucīni un mukoīdi. Sastopami skrimšļos, kaulaudos, 
acs radzenē, gremošanas sulu sastāvā, siekalās u. c.

Lipoproteīdi ir vienkāršo olbaltumvielu kompleksi ar lipoīdiem 
(taukiem, fosfatīdiem). Sastopami olas dzeltenumā un piena, bet 
sevišķi daudz to ir nervaudos.

O lbaltum vielu īpašības. Dažas olbaltumvielas ir nešķīstošas, 
bet lielākā daļa šķīst ūdenī vai elektrolītu šķīdumos, _veidojot_ ko- 
loīdus šķīdumus. Tā kā olbaltumvielu globulu virspusē ir vairākas 
polāras grupas, tās spēj hidratēties, tāpēc olbaltumvielu šķīdu
miem piemīt liofilo koloīdu īpašības.
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Tāpat kā aminoskābes, ari olbaltumvielas veido amfotērus jo
nus, tikai tiem ir makromolekulārs raksturs. Šķīstot skābā vidē, 
olbaltumvielas veido katjonus, šķīstot bāziskā vidē — anjonus, 
tāpēc arī skābā Vidē olbaltumvielas migrē ūz katodu, bet bā
ziskā — uz anodu. Katrai olbaltumvielai ir noteikts izoelektriskais 
punkts. Lielākajai daļai tas ir intervālā no pH 4,6 līdz pH 5,3, bet 
ir arī olbaltumvielas ar skābu vai bāzisku raksturu.

Olbaltumvielu molekulu sānvirknes satur dažādas funkcionālās 
grupas (—COOH, —NH2, —OH, —SH), tāpēc olbaltumvielas ir 
stipri reaģētspējīgas vielas. Tās spēj reaģēt ar skābēm, sārmiem, 
ogļhidrātiem,, taukiem, vitamīniem' un citām vielām. Pašā olbal
tumvielas globulā šīs reakcijas nerada lielas izrņaiņas.

Daudzu faktoru, piemēram, temperatūras, ultravioleto staru, 
stipru skābju vai sārmu, smago metālu sāļu, spirta, tanīna un citu 
iedarbības rezultātā samazinās olbaltumvielu šķīdība, palielinās 
viskozitāte un zūd bioloģiskā aktivitāte. Šādu pārvērtību sauc par 
denaturāciju. Denaturācija izskaidrojama ar olbaltumvielu otrējās, 
trešējās un ceturtējās struktūras izmaiņām. Tā, piemēram, pielejot 
pienam etiķi, izmainās piena olbaltumvielas kazeīna lādiņš un tā 
globula atritinās. Vairākas iztaisnotās molekulas salīp kopā, un 
kazeīns koagulējas (sarec). Līdzīga parādība notiek, ari olbaltum
vielas karsējot. Paaugstinātā temperatūrā (60—70 °C) pārtrūkst 
ūdeņraža saites, olbaltumvielas molekula zaudē savu sākotnējo 
konfigurāciju un olbaltumviela izgulsnējas vai sarec.

Dažas olbaltumvielas denaturētā stāvoklī vieglāk hidrolizējas 
ar fermentiem nekā nedenaturētas. Ar to arī izskaidrojams, ka 
vārīta gaļa vai zivis vieglāk sagremojamas nekā nevārītas.

Olbaltumvielu pierādīšanai izmanto to spēju denaturēties un 
arī dažas raksturīgas krāsu reakcijas. Svarīgākās no tām ir šādas.

1. Biurela reakcija (sk. 317. lpp.), ar kuru pierāda peptīdsaišu 
esamību. .

2. Ķsanloproteina reakcija. Olbaltumvielas, kas satur benzola 
gredzenu, ar koncentrētu HN03 veido dzeltenu krāsojumu.

3. Milona reakcija. Olbaltumvielas, kas satur tirozīnu, ar
H g(N 03)2 šķīdumu veido baltas nogulsnes. Karsējot tās kļūst 
sārtas. , -. .'

4. Reakcija ar vāji saistīto sēru (cisteīna reakcija). Vārot ol
baltumvielas kopā ar sārma pārākumu un pielejot Pb(CH3COO)2 
šķīdumu, rodas brūnas nogulsnes vai brūns krāsojums. Sī reak
cija raksturīga olbaltumvielām, kas satur cisteīnu.

O lbaltum vielu izm antošana. Olbaltumvielas ir cilvēka uztura 
un dzīvnieku barības neaizstājama sastāvdaļa, jo tās nepiecieša
mas kā organisma augšanai, tā arī noārdījušos šūnu atjaunošanai. 
Izrādās, ka olbaltumvielas spēj sintezēt no neorganiskām vielām 
tikai augi. Dzīvniekiem tās jāuzņem ar barību. Gremošanas pro
cesā olbaltumvielas hidrolizējas par aminoskābēm, kuras uzsūc
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zarnu sieniņas. No šīm aminoskābēm katrs organisms sintezē tam 
raksturīgās’olbaltumvielas. Nevajadzīgās aminoskābes tiek noār- ,'i 
dītas un patērētas enerģijas ražošanai.

Olbaltumvielu avots uzturā ir lauksaimniecības, lopkopības un 
zvejniecības produkti, kuru ražošana prasa lielu cilvēka darba 
patēriņu. Bez tam šīs nozares nespēj pilnīgi apgādāt visus pasau
les iedzīvotājus ar nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu, un vi
sas pasaules uztura bilancē jūtams liels olbaltumvielu deficīts, 
tāpēc olbaltumvielu sintēzes problēma jau sen nodarbina zināt
nieku prātus. Laboratorijas apstākļos jau ir sintezētas dažas ol
baltumvielas < ;V;,V ■ i

Pirmā sintētiskā olbaltumyiela bija hormons oksitocīns (9 ami
noskābes), par kura sintēzi amerikāņu zinātnieks Divinjo 1955. 
gadā saņēma Nobeļa prēmiju. Drīz pēc tam tika iegūts sintētis
kais angiotensins (8 aminoskābes), vazopresīns (9 aminoskābes) 
u. c. Laikā no 1963. gada līdz 1969. gadam vācu zinātnieku ko
lektīvs prof. Cāna vadībā sintezēja hormonu insulīnu. 1969. gadā 
Merifilds un Gute ieguva sintētisko ribonukleāzi.
■ i Ar olbaltumvielu sintēzes problēmu risināšanu nodarbojas 

daudzu valstu, arī Padomju Savienības zinātnieku kolektīvi, tomēr 
šo jautājumu pagaidām vēl hevar uzskatīt par atrisinātu.

Pašlaik perspektīvākā ir mikrobioloģiskā olbaltumvielu $intēze 
no naftas ogļūdeņražiem. Piecdesmito gadu beigās atklāja mikro
organismus, kas spēj baroties ar naftas ogļūdeņražiem (alkāniem). 
No 1 tonnas ogļūdeņražu var iegūt 0,7 t pilnvērtīgu olbaltumvielu, 
kas satur arī B grupas vitamīnus.

Padomju Savienībā olbaltumvielu koncentrāta ražošanai rūp
niecības mērogā izmanto naftas smagās frakcijas ar kālija, slā
pekļa un fosfora sāļu un mikroelementu piedevu. Iegūto olbaltum
vielu masu izmanto lopbarībā.

Olbaltumvielu ražošanai izmanto arī citus produktus. Tā, pie
mēram, no hidrolizēs spirta rūpniecības atkritumiem ražo lopbarī
bas raugu.

Uzturvērtību var palielināt arī, pievienojot barībai trūkstošās 
aminoskābes. Rūpniecības mērogā plaši ražo lizīnu, glutamīnskābi 
un metionīnu. . ■ '■ .VVL,. 'Vv.V v.v -• -

Ar sintētiskā uztura problēmām Padomju Savienībā nodarbojas 
A. Ņesmejanovs. . '

Olbaltumvielas izmanto ne tikai uzturā, bet arī dažādās rūp
niecības nozarēs. Vislielākā rūpniecības nozare, kas pārstrādā ol
baltumvielas, ir ādu rūpniecība. Tekstilrūpniecībā plaši izmanto 
vilnu un dabisko zīdu. Piena olbaltumvielu kazeīnu izmanto līmes 
un plastmasas — galalīta ražošanai. Želatīnu lieto gaismas jutīgo 
materiālu (fotofilmu, fotopapīru, kinolentu u. c.) ražošanai.
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādi pētījumi liecina, ka olbaltumvielu molekulas ir polipeptīdu 
virknes?

2, Nosauciet šādu polipeptīdu:

H2NCH2—C O N H -CH -C O N H —C H -C O N H -C H -C O N H —CH-COOH

CH2
yV

COOH

CH2 
J '

w

CH2 CH2SH

V
. ļ.)S
■vM
'V i:

OH
NH

Uzrakstiet formulas aminoskābēm, kuras rodas, hidrolizējoties 
šim polipeptīdaml Nosauciet šīs aminoskābes!

3. Ko sauc par olbaltumvielu otrējo struktūru? Kādas saites ir
tās pamatā? i .

4. Kādas saites nosaka trešējās struktūras veidošanos?
5. Kā iedala olbaltumvielas atkarībā no to makromolekulas.

formas? ... 1 ’ , N ; ,
6. Kādas īpašības ir olbaltumvielai, kura satur vairākus glutamīn- 

skābes un asparagīnskābes molekulu atlikumus, un kādas olbaltum
vielai ar vairākiem lizīna atlikumiem?

7. Kāpēc*olbaltumvielas ir ķīmiski un bioloģiski aktīvas vielas?
/ 8. Kas ir olbaltumvielu denaturācija? Kādi faktori to izraisa, un

kādas izmaiņas rodas olbaltumvielas molekulas struktūrā?

5. n

:
■r:t

■ ■■ ■{'
4 ■.
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II. KARB0CIKLISK1E SAVIENOJUMI

Par karbocikliskaļietn savienojumiem sauc tādus organiskos 
savienojumus, kuru molekulās oglekļa atomi veido slēgtus ciklus 
jeb gredzenus:

C-
/

\ /
C

\ /  \ /  c c
/  . \

\  [ /  
c  c

/ \ . / \c
x \

12. C1KLOALKĀNI JEB POLIMET1LĒNU 
OGĻŪDEŅRAŽI

Pēc ķīmiskās saites dabas un molekulu uzbūves karbocikliskos ļ 
savienojumus iedala divās lielās grupās — alicikliskajos un aro- j 
mātišķajos savienojumos.

Alicikliskie savienojumi ir tādi karbocikliskie savienojumi, ku- I 
riem piemīt līdzīgas īpašības kā acikliskajiem savienojumiem. Pie I 
aiicikliskajiem savienojumiem pieder cikloalkāni, terpēni un ciklo- | 
alkēni.-

'
4

CnH;2n

Par cikloalkāniem sauc piesātinātos cikliskos ogļūdeņražus. 
Tāpat kā alkānu molekulās, arī cikloalkanu molekulās oglekļa 
atomi atrodas sp3 hibridizācijas stāvoklī un saistīti savā starpa 
ar vienkāršajām o saitēm.

Klasifikācija un nomenklatūra. Ciklus var veidot trīs un vairāki
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oglekļa atomi, tāpēc var būt trlslocekļu, četrlocekļu, pieclocekļu, 
sešlocekļu utt. cikloalkāni. Cikloalkānus nosauc tāpat kā alkānus, 
nosaukuma priekšā liekot vārdu «ciklo», piemēram,

CH2
/ \

H2C ~CH2

ciklopropāns

H2C___ CH2

H2C X H 2
ciklobutāns

H2G___ CH2

H2C \ / C H 2
CH2

clklopentāns

Kā redzams, ciklopropāna molekula satur trīs CH2 grupas 
(metilēngrupas), ciklobutāna — četras, ciklopentāna — piecas 
utt., tāpēc cikloalkānus ar nesazarotām virknēm var uzskatīt ari 
par polimetilēnogļūdeņražiem, un tiem lieto nosaukumus: trimeti- 
iēns, tetrarnetilēns, pentametilēns utt.

CH2
H2C / \ C H 2

H2C \ / C H 2
CH2

cikloheksāns Jeb heksametilēns

. i
■p:\*

Cikloalkānu sastāvs atbilst vispārīgajai formulai C„H2„, tāpēc 
tos var uzskatīt par alkēnu izomēriem, tomēr pēc ķīmiskajām īpa
šībām cikloalkāni vairāk atgādina alkānus. ,

Izomērija. Cikloalkāniem ir daudz lielāks izomēru skaits nekā 
alkāniem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā, jo ciklo
alkānu struktūras izomērija atkarīga kā no ciklu lieluma, tā arī 
no sānvirkņu izvietojuma un uzbūves. Tā, piemēram, ciklopentā- 
nam ir iespējami pieci struktūrizomēri:

H2C CH2 H2C CH—CH3 H2C CH—C2H5

□H2C \ /  CH2 H2C CH2 
CH2

ciklopenfāns metilciklobutāns

V
CH2

etilciklopropātis

H2C
X CH3
\  /  c
/  \

'  CH3
H2C
1,1-dlmetilciklopropāns

HC—CH3
\

CH—CH3

H2C
1,2-dimetiIciklopropāns
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Ciklam pievienotie radikāļi var atrasties vai nu vienā cikla v 
plaknes pusē, vai arī tās pretējās pusēs, tāpēc 1,2-dimetiIpropānam 
iespējami ari divi ģeometriskie izomēri:

/ CH2 : CH2
H3C / \  CH3 H3C / \

1/  \ ļ  HC—  - - CH H
\

CH

els-l,2-dimetilclklopropāns
CH3

lrans-l,2-dltnetilciklopropāns

Fizikālās īpašības. Pirmie divi cikloalkānu homologu rindas 
locekļi (ciklopropāns un ciklobutāns) ir gāzes, nākamie seši — 
(C5 — Cio) ir šķidrumi, bet augstākie — cietas vielas. Cikloalkānu 
kušanas un viršanas temperatūra ir nedaudz augstāka nekā alkānu 
‘kušanas un viršanas temperatūra, ja oglekļa atomu skaits mole
kulā vienāds. Ūdeni tie nešķīst, bet Šķīst organiskajos šķīdinātājos.

i ;,

■ 1 \  11. tabula
Cikloalkānu fizikālās īpašības ■

Nosaukums Formula Kušanas 
temp. t'C)

Viršanas 
temp. (°C) Blīvums

Ciklopropāns C3H5 -127 ,4  ' -3 3 ,9 0,689 ( - 4 0  °C)
Ciklobutāns C4H8 — 90,2 +  1.2,9 0,703
Ciklopentāns . CsH,o -9 3 ,8  ■ 49,3 ■ 0,745 • '
Cikloheksāns ■: r\.;.y. csHl2 +6,5 80,7 0,779
Cikloheptāns CvH14 ,' -1 2 ,0 118,1 0,809
Ciklooktāns C8HI6, : +  13,5 145,0 0,830
Ciklononāns ... C8H18 +  11,0 • 178,0 0,850
Ciklotriakontāns CaoH«o +56*0 . 0,854ķ ' ' 1 f

Uzbūve. Agrāk uzskatīja, ka visi ciklu veidojošie oglekļa atomi 
atrodas vienā plaknē. <Tādā gadījumā leņķis starp vērtības saitēm 
trīslocekļu ciklā ir 60°, četrlocekļu ciklā — 90°, pieclocekļu ciklā — 
108°, sešlocekļu ciklā — 120° utt. Kā zināms, cikloalkānu_moleku
lās ogleklis atrodas sp3 hibridizācijas stāvoklī un tā vērtības leņ -: 
ķim jābūt 109°28'.

Pētot cikloalkānu īpašības, izrādījās, ka visnestabilākie ir ciklo- 
alkāni ar maziem cikliem — ciklopropāns un ciklobutāns, bet vis
stabilākie ciklopentāns un cikloheksāns. Zinātnieks A. Baijers 
ciklu stabilitāti mēģināja izskaidrot ar to uzbūvi un 1885. gada 
izstrādāja t. s. spriegumu teoriju. Baijers pieņēma, ka jebkura 
atkāpe no normālā vērtības leņķa rada molekulā spriegumus un 
pamazina tās stabilitāti. Tā kā ciklopropāna molekula vērtības 
leņķis ir 60°, atkāpe a, rēķinot uz katru vērtību, ir šāda:

109°28' —60° 
2

24°44'
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a  =
109°28' — 90° = 9°44'

ciklopentāna molekulā 0°44', cikloheksāna molekulā — 5°16', ciklo- 
heptāna molekulā — 9°33', ciklooktāna molekulā —12°46' utt.

Sie skaitļi pareizi raksturo pakāpenisko stabilitātes palielinā
šanos homologu rindas locekļiem no ciklopropāna iīdzciklopentā- 
nam, bet tālāk Baijera hipotēze vairs neatbilst īstenībai. Ciklo- 
heksānam vajadzētu būt mazāk stabilam nekā ciklopentānam, bet 
īstenībā tas ir vēl stabilāks par ciklopentānu. Arī lielajos ciklos 
nav novērojama stabilitātes samazināšanās.

Tagad noskaidrots, ka plakniska uzbūve ir tikai trīslocekļu 
ciklam un vērtības leņķu spriegums ir tikai viens no iemesliem, 
kuri ietekmē ciklu stabilitāti. Otrs iemesls ir t. s. aizseģšanas 
spriegums, kas rodas sakarā ar to, ka ūdeņraža atomi atrodas 
pilnīgi vai daļēji aizsegtos stāvokļos, tāpēc starp tiem rodas sav
starpējās atgrūšanās spriegums:

~:S

■ V,v

Sākot ar ciklobutānu, cikli vairs nav plakniski. Tie var izvei
dot tādas konformācijaš, kurās ūdeņraža atomi attālinās, un ciklā 
samazinas kā aizsegšanas spriegums, tā ari leņķu spriegumi. Tā, 
piemēram, ciklopentānam stabilāka ir «aploksnes» (I) forma, ciklo- 
heksanam,— «krēsla» (II) forma, jo tajās nav ne leņķu, ne arī 
aizsegšanas spriegumu. - ^  • T

• y
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Ari lielākie cikli nav plakniski, bet ieņem tādas konforniācijas, 
kurās ir vismazākie spriegumi, tāpēc ari cikloalkāniem ar lieliem 
cikliem stabilitāte gandrīz vienāda ar alkānu stabilitāti.

Cikloalkānu stabilitāti raksturo ari.to sadegšanas siltumi. Rē
ķinot pz vienu CH2 grupu, dažādiem cikloalkāniem tie ir šādi:

ciklopropānam , 166,3 kcal/mol, 
ciklobutānam 164,0 „. „ ,'
ciklopentānam 158,7 „ . „ ; ; #

. cikloheksānam 157,4 ,, „ ,
' makrocikliem 158—157 ,, ,, .
Acildiskajos savienojumos tie ir 157,5 kcal/mol, rēķinot uz'katru 
CH2 grupu.

Ķīmiskās īpašības. Cikloalkānu ķīmiskās īpašības līdzīgas al
kānu ķīmiskajām īpašībām. Tāpat kā alkāniem, tiem, raksturīgas 
aizvietošanas reakcijas. Izņēmumi ir ciklopropāns un ciklobutāns. 
Lielo spriegumu dēļ to cikli pārtrūkst un ar tiem norisinās pie
vienošanas reakcijas.

I. Halogenēšana. Ciklopropāns (jau parastajā temperatūrā) 
un ciklobutāns (sildot) pievieno bromu, veidojot acikliskos brom- 

: atvasinājumus:

H2C

CH2
/ \

CH2
+  Br2 —>■ BrCH2—CH2—-CH2Br

H2C CH2
+  Br2 BrCH2—CH2—-CH2—CH2Br

H2C CH2 '
Ciklopentāna, cikloheksāna un augstāko cikloalkānu cikli reak

cijās ar halogēniem nepārtrūkst, bet ar tiem norisinās aizvietoša
nas reakcijas:

CH2 CH2
• H2C / \ C H 2 , H2C / \C H B r

I | +  Br2-> ļ J -l-HBr
H2C \ / C H 2 h 2c\ / c h 2

CH2 '  CH2
cikloheksāns bromciklohek'sāns

2. Hidrohalogenēšana. Ciklopropāns viegli pievieno jodūdeņ- 
radi, veidojot jodpropānur

CH2
/ \  +  H I-*C H 3-C H 2—CH2I

H2C CH2

Ar ciklobutānu šī reakcija norisinās daudz grūtāk, bet ciklo- 
pentāns un tālākie cikloalkāni ar jodūdeņradi nereaģē.
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3. Hidrogenēšana. 5ī reakcija ļoti labi raksturo dažādu ciklu 
stabilitāti. Reaģējot ar ūdeņradi katalizatora (Ni) klātbūtnē, vis
vieglāk pārtrūkst trīslocekļu cikls, bet visgrūtāk — pieclocekļu 
cikls: •

CH2 80—120 °c
/ \  +  H2--------> CH3- C H 2- C H 3

H2C CH2' ' N1 .

H2C CH2

□H2C-----CH2

H2C CH2

+  H 2 -
180 *C

N1
* CH3—CH2- C H 2- C H 3

. . “./V' ■

360 «c
[ 1 +  H2-----

H2C \ / C H 2 Ni
CH2

-te CH3- C H 2- C H 2—CH2—CH3

Cikloheksāna cikls šādos apstākļos nepārtrūkst, bet dehidro- 
genējas, veidojot benzolu:' . .

C6H12—teC6H6+3H2 ,
cikloheksāns benzols

4. Oksidēšanās. Ciklopropāns jau parastajos apstākļos ar 
KMn04 skābā vai bāziskā vidē lēni oksidējas. Pārējie ciklopara- 
flni oksidējas tikai sildot vai ar enerģiskākiem oksidētājiem un 
veido dikarbonskābes ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu mole
kulā:

H2C / \ C H 2 o
| | — te HOOC—CH2—CH2—CH2—CH2—COOH

U 2C \ y  C H 2 adipīnskābe
CH2

Iegūšana. Svarīgākās cikloalkānu iegūšanas metodes ir šādas. 
1. Dehalogenējot dihalogēnatvasinājumus. Vispārīgā cikloalkānu 
iegūšanas metode ir halogēnu atšķelšana tādiem acikliskajiem di- 
halogēnatvasinājumiem, kuru molekulās halogēna atomi pievienoti 
dažādiem oglekļa atomiem. Tā, piemēram, iedarbojoties ar cinku 
uz 1,3-dibrompropānu, veidojas ciklopropāns (Gustavsona sin
tēze) .

CH2ļBr 
/  1

H2C ļ 
\  1

CH2|Br

!1
4- Znļ—»-III
_____J

H2C

C H 2

Z Z CH2
+ ZnBr2
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2. Hidrogenējot nepiesātinātos cikliskos savienojumus. Šo me

todi izmanto galvenokārt cikloheksāna un tā homologu iegūšanai 
no benzola un tā homologiem: ,

■ CH CH2 ■ i ' .
H C ^ \C H  100-150 *c H2C / \ C H 2

1
& 4  
fī'iķ
tVV
''
Sļ
Vr'Vv;

+  3H2-
h c V / c h

CH
benzols

; ^ \ A h 2’h 2c
CH2

clkloheksāns

• 3, No naftas. 'Cikloalkāni lielos daudzumos sastopami dažu 
atradņu naftas, piemēram, Baku, Rietumukrainas u. c. Cikloalkā- 
-nus naftā pirmais konstatēja V. Markovņikovs un nosauca tos par 
naftēniem. Visvairāk naftā sastopami ciklopentāns un ciklohek- 
sāns un to atvasinājumi.

Nafta

Nafta ir brūns vai melns eļļains šķidrums ar raksturīgu nepa- ■ j 
tīkamu smaku, Vieglāka par ūdeni (blīvums 0,7—0,9). ' '

Pēc sastāva naftā ir komplicēts dažādu ogļūdeņražu maisī- ,! 
jums, kas satur arī nedaudz skābekli, slāpekli un sēru saturošu i 
savienojumu (naftēnskābes, fenolus, tiofēnu, piridīnu un to atva
sinājumus). Nafta satur kā acikliskos, tā arī cikliskos ogļūdeņ
ražus ar dažādu molekulu lielumu un uzbūvi. Tās galvenā sastāv-, .? 
daļa ir šķidrie ogļūdeņraži (Cs — Cie). Gāzveida un cietie ogļ- 7 
ūdeņraži ir izšķīduši šķidrajos. Ja nafta satur daudz izšķīdušo , 
gāzveida ogļūdeņražu, veidojas t. s, naftas gāzes, kaš sakrājas 
virs naftas slāņiem, radot spiedienu, tāpēc no tādiem urbumiem j 
nafta izšaujas laukā ar strūklu.

Dažādu atradņu naftām ir ļoti atšķirīgs sastāvs. Tā, piemēram, 
Groznijas nafta satur 22,2% alkānu, 10,6% cikļoalkānu (naftēņu) 
un 5,5% aromātisko ogļūdeņražu. Uralu nafta ir 8,1% alkānu,' - 
6,7% cikToalkānu un 15,3% aromātisko ogļūdeņražu. Kalifornijas 
nafta satur 9,8% alkānu, 14,9% cikļoalkānu un 5,1% aromātisko ļ 
ogļūdeņražu. _ _

Nafta sastopama zemes dzīlēs naftas slāņu veida, no kurienes 
to iegūst, izdarot attiecīga dziļuma urbumus un izsūknējot. Naftas 
krājumu ziņā Padomju Savienība ieņem pirmo vietu pasaulē.

No urbumiem iegūtā nafta satur arī zemes slāņu ūdeni un tajā 
izšķīdušos sāļus, kā arī dažādus mehāniskos piemaisījumus (smil
tis,’mālus), tāpēc iegūto naftu nostādina un attīra, apstrādājot ar 
deemulgatoriem, kuri noārda ūdens emulsiju nafta.

Lai novērstu naftas vieglo frakciju zudumus transportēšanas 
un uzglabāšanas laikā, pēc attīrīšanas naftu stabilizē, _t. i., no- 
destilē viegli gaistošo propāna-butāna frakciju, kas ir vērtīga ķī
miskās rūpniecības izejviela un degviela.
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Nafta ir ļoti augstvērtīgs kurināmais. Sadedzinot 1 kg naftas, 
izdalās 11000 kcal siltuma. Tā ir viegli transportējama un uzgla
bājama. Nafta ir neaizstājama izejviela ari daudzās ķīmiskās rūp
niecības nozarēs, tāpēc naftas ieguve ar katru gadu palielinās. 
1975. gadā Padomju Savienībā paredzēts iegūt 480—500 milj.' 
tonnu naftas. ' ī

Naftas pārtvaice. Nepārstrādātā veidā naftu izmanto diezgan 
maz. Parastākais naftas pārstrādes veids ir pārtvaice. , ■

Pārtvaicējot zem parastā spiediena, naftu sadala' atsevišķās 
frakcijās, no kurām svarīgākās ir šādas.

1. Benzīns (40—180 °C), kura sastāvā ietilpst alkāni un alkēni
Gg — Cio ar taisnām vai sazarotām virknēm, cikloalkāni un ben
zola homologi. Izmanto par degvielu iekšdedzes dzinējos un āri 
par'šķīdinātāju.;,- ' . : :tķ.,V̂

2. Petroleja (180—270 °C) .satur Ogļūdeņražus Cio—C15. Iz
manto par degvielu reaktīvajos dzinējos vai tālākai pārstrādei 
krekinga procesā. ■ • t  //..

3. Solārejļa (270—360 °C) satur ogļūdeņražus Ci2—C20. Iz
manto ziežeļļu iegūšanai, par dīzeļdegvielu, kā arī pārstrādei kre
kinga procesā. , , v

4. Mazuts ir vērtīgs smago, ogļūdeņražu maisījums, kas paliek 
pāri pēc naftas pārtvaices zem parastā spiediena. Mazutu tālāk 
pārtvaicē vakuumā, jo temperatūrās virs 360°C ogļūdeņraži sāk 
sadalīties. No mazuta iegūst ziežeļļas, vazelīnu, parafīnu un citus 
produktus vai arī to pārstrādā krekinga procesā.

Pēc visu frakciju atdalīšanas pāri paliek ciets produkts — 
gudrons jeb naftas piķis, kas satur cietos ogļūdeņražus (līdz 
CSo). Gudronu izmanto ceļu asfaltēšanai. No tā var arī ražot 
koksu.

Katru no šīm frakcijām var sadalīt, vēl sīkākās frakcijās; Tā, 
piemēram, benzīna frakciju var sadalīt par petrolejas ēteri (40— 
70 °G), aviācijas benzīnu (70—100 °C), automobiļu benzīnu 
(100—120°C) utt. ; ' -.v .. i

Modernajos transportlīdzekļos visvairāk patērē benzīna frak
ciju, bet tās iznākums ir tikai 10—20% visa naftas daudzuma. Lai 
palielinātu benzīna iznākumu un uzlabotu tā kvalitāti, ir izstrā
dātas vairākas mazvērtīgāko naftas produktu ķīmiskās pārstrādes 
metodes,' piemēram, krekings, pirolīze, riformings, hidroīormings
U .,c .  , _ -:v t  V ' ' V _

Krekings ir naftā esošo ogļūdeņražu sašķelšanas process, kurā 
no ogļūdeņražiem ar lielām molekulām rodas gaistošāki' ogļūdeņ
raži. Laboratorijas apstākļos naftas krekingu pirmais veica Pēter
burgas tehnoloģiskā institūta darbinieks A. Letnijs (1871.— 
1878. g.), bet rūpniecības apstākļiem piemērotu krekinga procesu 
izstrādāja krievu inženieris V. Suhovs 1891. gadā. Rūpniecībā to 
ieviesa tikai 20. gs. 20. gados.

Atkarībā no reakcijas apstākļiem izšķir vairākus krekinga vei
dus, no kuriem galvenie ir termiskais krekings, kad ogļūdeņražus
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sašķeļ augstā temperatūrā, un katalītiskais krekings, kas norisi
nās paaugstinātā temperatūrā katalizatora klātbūtnē.

Termiskais krekings norisinās, karsējot naftas produktus, pie
mēram, mazutu, 450—500 °C temperatūrā zem dažu desmitu atmo
sfēru spiediena. Šādos apstākļos ogļūdeņraži ar lielām molekulām 
sašķeļas, veidojot piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu mai
sījumu. 1 ,

Termiskais krekings norisinās pēc radikāļu mehānisma. Augstā 
temperatūrā saites starp oglekļa atomiem pārtrūkst homolltiski, 
izveidojot brīvus radikāļus, kuri tālāk pārveidojas par piesātināta
jiem un nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem:

h H H h h 1 H H h h h , ,■ ■ •,
H: C : C : C-sC : C : H — -  H: C : C i C ■ + • C : C : H —  CH3 -  CH »  CH2+ CH3-C H 3 

H H H :H H H H H H H ■ t ■.

Termiskajā krekingā iegūtais benzīns ir stabilāks pret detonā- 
ciju nekā tiešās pārtvaices benzīns, bet grūtāk uzglabājams, jo ne
piesātinātie ogļūdeņraži viegli oksidējas un polimerizējas, veidojot 
sveķveida produktus. Lai šo procesu norisi aizkavētu, krekingā 
benzīnam pievieno īpašas vielas — antioksidantus.

Katalltiskais krekings norisinās zemākā temperatūrā (300— 
500°C) katalizatora (AlCl3 vai alumosilikātu) klātbūtnē. Šādos 
apstākļos saites starp oglekļa atomiem pārtrūkst heterolītiski, vei
dojot jonus, tāpēc reizē ar sašķelšanos norisinās arī izomerizā- 
cija — ogļūdeņraži ar taisnām virknēm pārvēršas par ogļūdeņ
ražiem ar sazarotām virknēm. Tā kā sazarotie ogļūdeņraži grūtāk 
detonē, katalītiskā krekingā procesā iegūtais benzīns ir ar aug
stāku oktānskaitli. Katalītiskā krekingā benzīns labākuzglabājams, 
jo katalītiskajā krekingā yeidojas mazāk nepiesātināto ogļūdeņ
ražu. ■ ’ . _ -

Pārstrādājot naftas augstakas frakcijas krekingā procesā, ben
zīna iznākumu var palielināt līdz 65—70% no naftas daudzuma. 
Bez tam krekingā blakusprodukti — krekingā gāzes, kuru galvenā 
sastāvdaļa ir nepiesātinātie ogļūdeņraži, ir vērtīga izejviela citām 
ķīmiskās rūpniecības nozarēm, piemēram, plastmasu, sintētiskā 
kaučuka, etilspirtā_u. c.

Naftas pārstrādi devītajā piecgadē paredzēts palielināt 
1,5 reizes.

Benzīna detonācijas stabilitāte. Iekšdedzes motoru darbības pa- • 
matā ir to cilindrā saspiestās un ar dzirksteli aizdedzinātās deg
vielas tvaiku un gaisa maisījuma vienmērīga sadegšana. Normāli 
tas sadeg ar liesmas izplatīšanās ātrumu 20—25 m/s, un degšanas 
procesā radušos gāzu spiediens veic darbu. Jo stiprāk var degvielu 
saspiest pirms aizdedzināšanas, jo lielāka ir motora jauda un ma
zāks degvielas patēriņš.

Izrādās, ka ne visi ogļūdeņraži ir vienādi stabili pret saspie
šanu. Saspiežot līdz zināmai pakāpei, daži ogļūdeņraži paši uz-
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liesmo un sadeg ar sprādzienu — detonē (liesmas izplatīšanās 
ātrums 1500—2000 m/s). Detonācija samazina motora jaudu, vei
cina tā nolietošanos un palielina degvielas patēriņu.

Degvielas izturību pret detonāciju raksturo ar t. s. oktānskaitļu 
skalu.

Noskaidrots, ka visvieglāk detonē n-heptāns
' ' CH3—CHz—CH2—CH2- C H 2—CH2- C H 3,

. ■ • . K
tāpēc tā oktānskaitlis pieņemts par nulli. Visstabilākais pret de
tonāciju ir izooktāns (2,2,4-trimetilpentāns)

CH3

CHs—C -C H 2—CH-CHs, *

CH3 CH3
kura oktānskaitlis pieņemts par 100.

Par oktānskaitli sauc izooktāna procentu skaitu tādā izooktāna 
un n-heptāna maisījumā, kurš detonē tādos pašos apstākļos kā 
pārbaudāmais benzīns.

Tā, piemēram, ja benzīns detonē tādos pašos apstākļos kā mai
sījums, kas sastāv no 72% izooktāna un 28% n-heptāna, tad saka, 
ka benzīna oktānskaitlis ir 72.

■ Noskaidrots, ka benzīna oktānskaitlis ir atkarīgs no tā sastāvā 
ietilpstošajiem ogļūdeņražiem. Vismazākais oktānskaitlis ir tādam 
benzīnam, kura sastāvā ir daudz alkānu ar nesazarotām virknēm. 
Alkēnu oktānskaitlis ir lielāks nekā attiecīgo alkānu oktānskaitlis, 
pie tam, jo tuvāk molekulas vidum atrodas divkāršā saite, jo ok
tānskaitlis ir lielāks. Cikloalkānu oktānskaitlis ir vēl lielāks, bet 
visstabilākie pret detonāciju ir aromātiskie ogļūdeņraži.

Tā kā benzīnam ir samērā mazs oktānskaitlis, tad tā palielinā
šanai benzīnam pievieno īpašas vielas — antidetonatorus. Visbie
žāk lietojamais antidetonators ir tetraetilsvins Pb(C2H5)4. Ben
zīnu, kuram pievienots tetraetilsvins, sauc par etilēto benzīnu. 
Etilētajam benzīnam sadegot, svins izdalās svina oksīda veidā, 
kas nosēžas uz dzinēja sieniņām, tāpēc tetraetilsvinu pievieno ben
zīnam etilējamā šķīduma veidā, kas sastāv no 63% Pb(C2H5)4, 
26% dibrometāna CH2Br—CH2Br un 9% dihloretāna CH2C1— 
—CH2C1. Dibrometāns un dihloretāns pārvērš svina oksīdus gais
tošos sāļos, kas izdalās no cilindra kopā ar gāzēm. Dzinēju, kas 
strādā ar etilēto benzīnu, izdalītās gāzes ir indīgas un piesārņo 
atmosfēru, tāpēc pēdējā laikā mēģina atrast citus paņēmienus ok- 
tānskaitļfr palielināšanai.

Oktānskaitli var palielināt arī, pievienojot benzīnam ogļūdeņ
ražus ar lielu oktānskaitli, piemēram, izooktānu vai citus izoogļ- 
ūdeņražus, benzolu u. c.

Cetānskala. Dīzeļu un reaktīvajos dzinējos, kuros notiek deg
vielas pašaizdegšanās, izmanto degvielas, kas satur nesazarotus
22 — Organiskā ķīmija 337
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par 100 pieņemta cetāna (n-heksadekāna C)6H34) uzliesmošanas 
spēja, bet pār 0 — «-metilnaftallna uzliesmošanas spēja. Dīzeļ
degvielas cetānskaitlis parasti ir 50—60.
1 ' ' 1

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1, Kāds pieņēmums ir Baijera spriegumu teorijās pamatā? Kādu 
cikloalkanu stabilitāte atbilst šai teorijai?

2. Kāpēc cikloalķānl ar lieliem cikliem ir stabili? .<••• -
. 3. Kāda tipa reakcijas norisinās, halogenējot

a) ciklopropānu,' b) cikloheksānu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 
vienādojumus!/ !■'/

4. Kādi cikloalkāni veidojas, jā ar cinku iedarbojas uz 
a) 1,5-dibromheksānu, b) 1,6-dibroroheksānu. c) 2,4-dibromheksānu un 
d) 1,4-dibromheksānu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

5. Kādi /savienojumi. veidojas, ja ar cinku iedarbojas uz 
1,1-dibrombutānu, b) 1,2-dibrombutānu, c) 1,3-dibrombutānu un 
1,4-dibrombutānu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

■ 6. Ar ko atšķiras termiskajā krekingā iegūtais benzīns no kātalī-
tiskajā krekingā iegūtā? - 1

7. Pēc kāda mehānisma norisinās ogļūdeņražu sašķelšanās katalī-
tiskajā krekingā un pēc kāda — termiskajā krekingā? 1 '■U:/;l/'

8. Cik m3 gaisa nepieciešams, lai sadedzinātu 5 m3 naftas gāzes, 
kas satur 88% metāna, 2% etāna, 1% butāna un 9% nedegošu gāzu?

a)
d)

13. TERPĒN1

2+‘n

Pie• alicikliskajiem savienojumiem pieder arī lielākā: daļa ēte
riskajās eļļās sastopamo savienojumu, kas pazīstami ar nosāu- ' 
kurnu terpēni., '

Ēteriskās eļļas ir viegli gaistošās vielas, kas sastopamas dažā
dās augu daļās — ziedos, lapās, retāk koksnē. Tās iegūst, pārtvai
cējot attiecīgās augu daļas ar ūdens tvaiku vai ekstrahējot ar 
organiskajiem šķīdinātājiem. }ģ■> /ļ/v.-

. Terpēnu grupas ogļūdeņražus var attēlot ar vispārīgo formulu 
(C5Hg)2+u (kur « = 0-5-8), tāpēc dažreiz uzskata, ka terpēnu mole
kulas veidotas it kā no divām vai vairākām izoprēna 
CH2= C —CH = CH2 molekulām, un pie terpēnu grupas pieskaita

CH3 .
ari dabisko kaučuku un gutaperču.
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Daudzu ciklisko terpēnu uzbūves pamatā ir cikloheksana ogļ
ūdeņradis — mentāns, kas veidots it kā no divām izoprēna mo- 
iekulām: ‘

, , CH3 ^
H

C H , ■ 'v<. :
CH

. H 3C-CH -CH 3 ; '

Terpēnus, kuru uzbūves pamatā ir mentāns, sauc par.monoter- 
pēniem C10H16. !•

Terpēnus ar formulu C15H24 sauc par seskviterpēniem (latīņu 
valodā sesqui — pusotra), ar formulu C20H32 — par diterpē- 
niem utt.

Atkarībā no ciklu skaita molekulā terpēnus iedala acikliskajos, 
monocikliskajos, bicikliskajos un policikliskajos terpēnos. Bez pa
šiem terpēnu ogļūdeņražiem sastopami arī to spirti, ketoni un citi 
atvasinājumi. ' -,iV • ^  :'.v ^v' .v" ■

Terpēnu molekulas parasti satur vienu vai vairākus asimetris-: 
kos oglekļa atomus, tāpēc dabā sastopamie terpēni ' ir optiski 

-aktīvi.

Monocikliskie terpēni

Monocikliskie terpēni CioH18 ir mentāna atvasinājumi ar divām 
divkāršajām saitēm. Plašāk pazīstamais monocikliskais terpēnš ir 
litnonēns:

C H j

C
HC CH,

H2c \ ^ x C H 2

r ■
H 3C -C = C H 2 %

Limonēns ir bezkrāsains šķidrums ar citronu smaržu. Vārāš 
176 °C temperatūrā. Sastopams citronu, apelsīnu un mandarīnu 
eļļā, kā arī dillēs, ķimenēs, selerijās, priežu skujās un citos augos.



ķ .

. . . .

Limonēna molekula satur asimetrisko oglek|a atomu, tāpēc šis'sa
vienojums ir optiski aktīvs. Citronos un apelsīnos sastopams Z)-for- 
mas limonēns, priežu skujās — L-formas limonēns.

Sintētiski var iegūt racemiskās formas limonēnu, kas pazīs
tams ar nosaukumu dipentēns.

To iegūst, kondensējot divas izoprēna molekulas;
CH3

■ I ■'
C

H C / \ C H 2 
1 1 +  - 

H2C ^ C H 2

’ I . '■
H3C—C = CH2

CH3
I'■ , c

H C ^ \C H 2

H2C \ / C H 2 
CH

H3C—C =  CH2
dipentēns

Dipentēns sastopams terpentīnā. ' ' • i ’ i
Svarīgākie hidroksilgrupu saturošie monociklisko terpēnu atva

sinājumi ir a-terpineols un mentols.
a-terpineols

■:: - v ■ • v Y : c h 3 : .

i  ; + + + ;
H2C /\^ C H

h 2c \ v/ c h 2
CH

H3C- -c-
1
OH

■CH3

sastopams dažādās ēteriskajās eļļas. Tas ir šķidrums ar patīkamu 
ceriņu vai maijpuķīšu smaržu, tāpēc to izmanto parfimērijā.

Mentols
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ir kristāliska viela ar piparmētru smaržu un atvēsinošu garšu. 
Kūst 42 °C temperatūrā. Ūdenī šķīst maz, bet labi šķīst organiska
jos šķīdinātājos. Tā molekulā ir trīs asimetriskie oglekļa atomi,, 
tāpēc tas ir optiski aktīvs. Dabā sastopamā mentola šķīdums pola
rizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa kreisi. Mentolam pie
mīt antiseptiskas īpašības, tāpēc to lieto inhalācijām deguna un 
kakla gļotādas iekaistamu ārstēšanai. To izmanto arī konditorejas 
rūpniecībā.; : 1 ' ,  - '

Biciklisķie terpēni
. r> ■ ' * i* •’

Bicikliskie terpēni molekulā satur divus ciklus. Svarīgākie bi- 
cikliskie terpēni ir triju izomēro ogļūdeņražu (ar empīrisko for
mulu CioHis) karāna, pināna un bornāna (kamfāna) atvasinājumi:

Visus šos ogļūdeņražus var it kā uzskatīt par nientāna atvasi
nājumiem, kuru molekulās izopropilgrūpas centrālais oglekļa 
atoms veido saiti ar kādu no cikla oglekļa atomiem.

Pinēns ir plašāk sastopamais pināna grupas terpēns:

Pinēns ir šķidrums ar priežu skuju smaržu. Vārās 156°C tem
peratūrā. Tā molekula satur divus asimetriskos oglekļa atomus, 
tāpēc pinēns ir optiski aktīvs.

Pinēns ir terpentīna galvenā sastāvdaļa.
Terpentīnu iegūst no skuju koku sveķiem, tos pārtvaicējot ar 

ūdens tvaiku. Terpentīns ir_šķidrums ar raksturīgu smaržu. Vārās 
153—170 °C temperatūrā. Ūdenī nešķīst, bet labi šķīst daudzos 
organiskajos šķīdinātājos, kā arī pats labi šķīdina daudzas



organiskās vielas. To izmanto par šķīdinātāju laku un krāsu rūp
niecībā un arī medicīnā par ādu kairinošu vielu. Visvairāk terpen
tīnu izlieto pinēna iegūšanai, kuru savukārt izmanto sintētiskā 
kampara un terpīnhidrāta ražošanai. .

Sveķu pārtvaices procesā iegūst arī otru svarīgu produktu — 
kolofoniju, kuru izmanto ziepju un papīra rūpniecībā, kā arī da
žādu ziežu, vasku, zīmoglaku un citu izstrādājumu ražošanai, 

Svarīgākie bornāna grupas terpēni ir borneols un kampars. 
Borneols ir bicikliskais terpēnspirts:

Tas ir kristāliska viela, kas ūdenī šķīst maz, bet labi organiskajos 
šķīdinātājos. Kūst 204 °C temperatūrā, bet vārās 210 °C tempera
tūrā, tāpēc viegli pārtvaicējas. Sastopams daiidzās_ ēteriskajās 
e]ļās. Rozmarīna un lavandas ejļā, ka arī kampareļļā sastopams 
ZMormas borneols, bet baltegļu eļļā — L-formas borneols. _

Kampars.

Kampars ir kristāliska viela ar raksturīgu smaržu un rūgtu, 
dedzinošu garšu. Kūst 179°C temperatūrā. Viegli gaistošs, tāpēc 
to var attīrīt pārdestilējot. Ūdenī nešķīst, bet šķīst organiskajos 
šķīdinātājos. Kampara molekula satur divus asimetriskos oglekļa 
atomus, tāpēc dabā sastopamais kampars ir optiski aktīvs._

Dabā kampars sastopams kamparkokā, kas aug Japāna, Vjet
namā un Taivānā. Tagad to kultivē ari Padomju Savienības dien-



vidu rajonos. Nelielos daudzumos kamparu satur arī kampara ba
zilika, vērmeles un salvija. “ '

Kamparu iegūst, pārtvaicējot ar ūdens tvaiku kamparkoka ' 
koksni vai lapas. ;

Tagad kamparu iegūst galvenokārt sintētiski. Ir izstrādātas 
vairākas kampara sintēzes metodes. Vecākā ir. V. Tiščenko metode,.

. pēc kuras kamparu iegūst, izomerizējot pinēnu, Pēc šīs metodes "•/ 
iegūst optiski neaktīvo racemiskās formas kamparu.

Lētāks sintētiskā kampara iegūšanas paņēmiens ir no Sibīrijas 
baltegļu eļļas, kas satur apmēram, 40% bornilacetāta, 20% kam- 
fēna un 10% pinēna.

Bornilacetātu hidrolizējot un iegūto borneolu oksidējot (ar 
HN03) vai katalītiski dehidrogenējot, tas pārvēršas par ketonu — 
kamparu. .. v :;/' 1 :; : , - ;

H,C
H i
C-OCOCH3 H2C 

H?°

H,C

Pēc šīs metodes iegūtais kampars ir L-formas, jo baltegļu eļļā 
sastopamais bornilaeetāts satur L-borneolu, kuru oksidējot ne
notiek racemizācija.

Kampars ir vērtīgs medicīnisks preparāts, kuru lieto sirdsdar
bības stiprināšanai, centrālās nervu sistēmas stimulēšanai un arī 
kā antiseptisku un sāpes remdējošu līdzekli.

Kamparu plaši izmanto arī rūpniecībā. To lieto par plastifika- . v 
toru celuloīda ražošanā, bezdūmu pulvera stabilizēšanai u. c.

14. AROMĀTISKIE SAVIENOJUMI

Par aromātiskajiem savienojumiem sauc cikliskos savienoju
mus, kuru molekulās visi cikla atomi veido vienotu konjugētu jt 
.elektronu sistēmu.

Nosaukums «aromātiskie savienojumi» radies organiskās ķīmi
jas attīstības sākumā, kad pie aromātisko savienojumu grupas 
pieskaitīja patīkami smaržojošas vielas, kuras ieguva no dabiska
jām ēteriskajām eļļām un balzāmiem. Vēlāk noskaidrojās, ka ŠO' 
savienojumu uzbūves pamatā ir cikliskais ogļūdeņradis benzols 
CeH6, tāpēc par aromātiskajiem savienojumiem' sāka saukt visus 
benzola atvasinājumus. Tagad par aromātiskajiem savienojumiem
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sauc ne tikai benzola atvasinājumus, bet ar! visus citus cikliskos 
savienojumus, kuru molekulā ir konjugēta sešu n ēlektronu sistēma 
(aromātiskais sekstets).

AROMĀTISKIE OGĻŪDEŅRAŽI

Vienkāršākais aromātiskais ogļūdeņradis ir benzols CsH6. To 
atklāja Faradejs 1825. gadā akmeņogļu pārtvaicē iegūtās deggāzes 
kondensātā.

Uzbūve. Benzola uzbūve daudzus • gadu desmitus bija zināt
nisko strīdu objekts.

Benzola molekulformula rāda, ka tas ir stipri nepiesātināts sa
vienojums (līdzīgs acetilēnam C2H2), bet tā ķīmiskās īpašības 
stipri atšķiras no nepiesātināto ogļūdeņražu īpašībām. Tā, piemē
ram, saskalojot benzolu ar bromūdeni vai kālija permanganāta 
šķīdumu, var konstatēt, ka ar benzolu nenorisinās nepiesātināta
jiem ogļūdeņražiem raksturīgās pievienošanas un oksidēšanās re
akcijas.

.Ja kolbā ar benzolu ielej nedaudz broma un ieber dzelzs skai
diņas (katalizators), pēc kāda laika pa gāzu novadcauruli sāk 
izdalīties bromūdeņradis un kolbā rodas smags šķidrums — brom- 
benzols C6H5Br. Tas norāda, ka ar benzolu norisinās piesātinā
tajiem ogļūdeņražiem raksturīgās aizvietošanas reakcijas.

Aizvietojot vienu benzola ūdeņraža atomu ar bromu, var iegūt 
tikai vienu izomēru, nevis vairākus, kā tas būtu gadījumā, ja ben
zols veidotu vaļēju oglekļa atomu virkni. Līdz ar to radās secinā
jums, ka benzola molekulā oglekļa atomi veido slēgtu ciklu, kuru 
vācu zinātnieks Kekulē 1865. gadā ieteica rakstīt šādi:

Šāda uzbūve apstiprinājās arī dažus gadus vēlāk, kad noskaid
roja apstākļus, kādos ar benzolu norisinās pievienošanas reakcijas. 
Tā, piemēram, spilgtā saules gaismā bez skābekļa klātbūtnes ben
zols spēj pievienot trīs molekulas broma, veidojot heksabromciklo- 
heksānu:

■ CH 
H C ^ \C H

I II
.h c v / c h

CH

CH
H C ^ \C H

I II " +3Br2 
H C \ /C H  

CH

CHBr
• B rH C /\C H B r

BrHC k / C H  
CHBr

CHBr
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vieno trīs molekulas ūdeņraža, veidojot cikloheksānu:
Augstā temperatūrā katalizatora (Ni) klātbūtnē benzols pie-

H C ^ \C H  H2C / \ C H 2
I II +3H2-> | |

Ja benzolam būtu vajāja oglekļa atomu virkne, tas pievienotu 
nevis trīs, bet četras broma vai ūdeņraža molekulas:

Kekulē formula tomēr pilnīgi neizskaidro benzola uzbūvi. Tā, 
piemēram, netiek noskaidrots, kāpēc, aizvietojot ar bromu divus 
blakus oglekļa atomiem pievienotos ūdeņraža atomus, rodas tikai 
viens un nevis divi izomēri:

Benzola molekulas uzbūvi izdevās noskaidrot tikai pēc tam, kad 
bija izstrādātas modernās rentgenanalīzes metodes.

Izpētot benzolu un tā atvasinājumus ar rentgenanalīzes meto
dēm, atklājās, ka benzola gredzens ir pilnīgi simetrisks un tam 
ir plakniska uzbūve (sk. 38. a tt.). Attālumi starp visiem oglekļa 
atomiem ir vienādi un atbilst 1,40 A, kas ir vidējais lielums starp 
vienkāršās saites garumu 1,54 A un divkāršās saites garumu 
1,33 A. Tas norāda, ka benzola molekulā nav īstu vienkāršo un 
divkāršo saišu, bet ir kaut kāds īpašs saišu stāvoklis.

, CfiHg 4- 4H2 —> CgH 14

CBr
H C ^\C B r

HC CH 
CH

o b

38. att. Benzola molekulas modeļi.
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Pēc pašreizējiem uzskatiem benzola molekulas uzbūvi izskaidro ļ 
šādi. /■

Benzola molekulu veidojošie oglekļa atomi atrodas sp2 hibri
dizācijas stāvokli. To'hibridizētās orbitāles izvietotas vienā plaknē 
120° leņķi. Katra oglekļa atoma divas hibridizētās orbitāles veido 
a saites ar blakus oglekļa atomu hibridizētajām orbitālām, veidojot 
sešlocekļu ciklu. Sājā ciklā nav spriegumu, jo neizmainās oglekļa | 
atomu vērtības leņķis. Trešā hibridizētā orbitāle veido o saiti ar 
ūdeņraža atoma s orbitāli:

; g

' .«ļ
• ; 1 t

'

Nehibridizētās orbitāles, kas izvietotas perpendikulāri cikla 
plaknei, veido n saites (sk. 39. att.).

Tā kā katrs oglekļa atoms veido jt saiti nevis ar vienu, bet ar 
abiem blakus stāvošajiem oglekļa atomiem un tie savukārt ar nā
kamajiem, izveidojas kopēja slēgta sešu n elektronu sistēma, kuru 
sauc par aromātisko saiti. Sīs saites dēļ visā molekulā izlīdzinās 
elektronu blīvums un līdz ar to ari saišu garums.

39. att. Elektronu blīvuma sadalījums benzola molekulā.
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Lai parādītu, ka benzola molekulā starp oglekļa atomiem ir

Mācību grāmatās parasti lieto Kekulē formulu, tomēr paturot 
prātā, ka divkāršās saites benzola molekulā nav lokalizētas. Biežs 
šo formulu vienkāršo, rakstot tikai ciklu ar trim divkāršajām sai
tēm — bez oglekļa un ūdeņraža atomiem:

. CH
H Q /\C H  . / \

I , ļ| vietā raksta ( II
H C V /C H  /
.- ■ CH

Nomenklatūra. Ja vienu vai vairākus benzola ūdeņraža atomus 
aizstāj ar radikāļiem, veidojas benzola homologi. To nosaukumus 
atvasina no Vārda «benzols», liekot priekšā attiecīgo radikāļu no
saukumus, piemēram:

c h 3

|  ļ ^ - C H a  j ^ - C 2H5
V  , V  V

metilbenzols dlmeiilbenzols etilbenzols

Ja molekulā ir vairāki radikāļi, cikla oglekļa atomus numurē 
un ar skaitļiem norāda radikāļa atrašanās vietu. Numerāciju sāk 
no tā oglekļa atoma, kuram pievienots radikālis, un turpina pulk
steņa rādītāju kustības virzienā ar tādu aprēķinu, lai ar radikā
ļiem saistītajiem oglekļa atomiem būtu iespējami mazāks numurs. 
Dažiem vienkāršākajiem benzola homologiem lieto arī vēsturiskos 
nosaukumus, piemēram, metilbenzolu sauc par toluolu, dimetil- 
benzolu — par ksilolu.

Benzola radikāli CeHs- sauc par fenilradikāli. Aromātisko radi
kāļu vispārīgs nosaukums ir arilradikāļi, un saīsināti tos apzīmē 
ar Ar. Toluolam var būt divi radikāļi: ja brīvā vērtība ir pie ben
zola gredzena, piemēram, CH3—CfiH4-, tad radikāli sauc par toluil- 
radikāli, bet, ja brīvā vērtība ir pie metilradikāļa, piemēram, 
CēHs—CH2*, — par benzilradikāli.

lzomērija. Tā kā benzola molekula ir pilnīgi simetriska, homo
logiem ar vienu radikāli iespējams tikai viens izomērs, bet homo
logiem ar diviem radikāļiem, piemēram, ksilolam, var būt trīs 
izomēri — or/o-izomērs, ja abi radikāļi pievienoti blakus oglekļa
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•atomiem, meta-izomērs, ja starp radikāļiem ir viens oglekļa atoms, 
un para-izomērs, ja starp radikāļiem ir divi oglekļa atomi:

Ari ar trim radikāļiem iespējami trīs izomeri — vicinālais, 
asimetriskais un simetriskais.

CH3 / CH3 CH31

A - -CH3
ļ

.A \_ iC H 3 . A  Ļ
0 -

-CH3 r  11
' 17 '

H3C -  CH3

- CH3 '•! ’ i ■'■■ . 1 ! . ,'V 1
vicinSlais trimetilbenzols asimetriskais trimelilbenzols simetriskais trimetilbenzols 
jeb 1,2,3-trlmetilbenzols Jeb 1,2,4-trimetilbenzols jeb 1,3,5-trimetilbenzoIs

Fizikālās īpašības. Aromātiskie ogļūdeņraži ir šķidrumi vai 
■cietas vielas ar raksturīgu smaržu. Vieglāki par ūdeni. Ūdenī šķīst 
maz. Labi sajaucas ar nepolāriem šķīdinātājiem, piemēram, ar ben
zīnu, petroleju, ēteri u. c. Benzols un tā homologi labi šķīdina tau
kus, eļļas, kaučukus un citas vielas. Indīgi.

12. tabula
Aromātisko ogļūdeņražu fizikālās īpašības

Nosaukums Formula
Kušanas

temp.
(X)

Viršanas
temp.
(°C)

Blīvums

Benzols C6H» . 5t5 80,1 0,879
Toltiols C6H5—CHs -9 4 ,9 110,6 0,867
•o-ksilois C6H4(CH3)2 -2 5 ,2 144,4 0,880
/«-ksilols Q H 4(CH3)2 -47 ,9 139,1 0,864
p-ksilols CBH4(CH3)2 +  13,3 138,3 0,861
Etilbenzols C6H5- C 2H5 -9 4 ,9 136,2 0,867 -
Stirols C6H5-C H = C H 2 -3 0 ,6 145,2 0,906
Kumols CsHs—CH(CH3)2 -96,03 152,4 0,862 '

Ķīmiskās īpašības. Benzola molekulā visi oglekļa atomi atrodas 
sp2 hibridizācijas stāvoklī un veido konjugētu saišu sistēmu (tāpat 
kā butadiēna molekulā). Tā kā benzola molekula ir ļoti simetriska 
(visas p elektronu orbitāles pilnīgi paralēlas), rodas ideāla n saišu 
konjugācija un cikls ir termodinamiski ļoti stabils. Tā konjugācijas
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enerģija ir 36 kcal/mol, tas nozīmē, ķā, rodoties benzola gredze-Si. 
nam, šāds enerģijas daudzums izdalās, bet, lai noārdītu benzola 
gredzenu, bez enerģijas, kas nepieciešama ķīmisko saišu sarauša
nai, jāpatērē vēl 36 kcal/mol.

Ar to arī izskaidrojams, ka ar benzolu grūti norisinās pievie
nošanas reakcijas. Daudz vieglāk notiek aizvietošanas reakcijas, 
kurās 6 jt elektronu sistēma saglabājas. ’ y, ,

A i z v i e t o š  ā n a  s r e  a k c  i j a s
Tā kā benzola gredzenā ir seši kustīgie jī elektroni, aromātis

kais gredzens ir ļoti izdevīgs objekts elektrofilo reaģentu «uzbru
kumam». Benzolam reaģējot ar elektrofilajiem reaģentiem, notiek 
aizvietošanas reakcija, kuras mehānismu vār izskaidrot šādi.

Sākuma stadijā elektrofilā daļiņa it kā pievienojas divkāršajai 
saitei, bet, tā kā konjugētās saišu sistēmas noārdīšana ir. enerģē
tiski neizdevīga, benzola molekula atšķeļ ūdeņraža protonu un at
jauno enerģētiski izdevīgo aromātisko saišu sistēmu. Vispārīgā 
veidā to var attēlot šādi:

' ' • — ‘ r v  # ♦ H; ■

H+ + B —-HB

Pirmajā stadijā (1), reaģentam AB disociējot vai arī tikai po
larizējoties, izveidojas elektrotila daļiņa A+, kas reaģē ar aromā
tiskā gredzena n elektronu sistēmu un veido t. s. jt kompleksu, kurā 
daļiņa A vēl nav pievienota ar īstu ķīmisko saiti noteiktam oglekļa 
atomam, bet ir piesaistīta visai elektronu sistēmai (2). Trešajā 
stadijā (3) jt komplekss pārvēršas p ā r o  kompleksu, kurā starp
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daļiņu A+ un kādu no cikla oglekļa atomiem izveidojas īsta kova- 
lentā saite. Tā kā šī kovalentā saite rodas uz aromātiskā seksteta , 
elektronu pāra rēķina, tiek izjaukts aromātiskais stāvoklis. Sada 
aromātiskā stāvokļa izjaukšana ir enerģētiski neizdevīga, tāpēc, 
lai aromātisko stāvokli atjaunotu, tiek izmests ūdeņraža protons 
un atjaunots stabils aromātiskais cikls (4). Atšķeltais protons , 
reaģē ar anjonu B~, veidojot reakcijas blakusproduktu (5). , ■

Ka šādas atsevišķas stadijas tiešām pastāv, to apstiprina eks
perimentālie dati. _ . - ■■

Aromātiskie ogļūdeņraži spēj reaģēt ar dažādiem elektrotila- • 
jiern reaģentiem, piemēram, ar HN03, H2S 04, halogēniem u. C;

1. Nitrēšana. Ja koncentrētas; slāpekļskābes un sērskābes mai- 
sījumam pielej. benzolu un nedaudz pakarsē, izveidojas smags, y 
dzeltenīgs šķidrums ar rūgto mandeļu smaržu — nitrobenzols. j 

, Sājā reakcijā nitrogrupa aizvieto benzola ūdeņraža atomu:
- CH

H C ^ \C H  - 
, I || +HONO2-
h c ' V ' c h  '

’ CH > /

CH  ̂ , ■
h c ^ \ c n o 2

I II + H 20; 
H C V C H

' CH / ;
Reakcija norisinās pēc iepriekš apskatītā mehānisma. Vispirms , 

no koncentrētās slāpekļskābes un sērskābes maisījuma izveidojas': 
nitronijkatjons N02+, kas tālāk reaģē ar benzolu:

HNO3+ 2H2SO4 ^  N02++H 30+ + 2H S 04-

•4* NO2 -N0,+ ,";'i

•NO2

.h

-no2 *1’ U’4

1 j -;-.v

N0V h+
: (. •

H ++H S04- - > H 2S 04
2. Sutfurēšana. Benzolam reaģējot ar koncentrētu sērskābi, 

veidojas benzolsulfoskābe: ,: :K



p l t

f  » J-HOSO:OI! - 1^ >, S0:0H  -H ..0V  . , - V  :-.
Arī šī un pārējās elektrofilās aizvietošanas reakcijas norisinās 

pec tāda paša mehānisma.
3. Halogenēšana. Sī reakcija norisinās pavisam citādos apstāk

ļos nekā aikānu halogenēšana. Alkānu ūdeņradi saules gaismā 
var aizvietot ar hloru pat parastajā temperatūrā, bet aromātiskie 
ogļūdeņraži reaģē a r , hloru tikai katalizatora (Fe3̂  klātbūtnē, 
kurš veicina hlora katjona veidošanos:

.' CI2-ļ- FeC!3 —*■ Cl++FeCl4-  ..

+  C1+- -C1 + H+

Benzola homologi saules gaismā hlorējas arī bez katalizatora, 
tikai šajā gadījumā aizvietojas sānvirknes ūdeņradis:

t e
-ČHs -CH2C1

V
hlorbenzils

+  HC1

4. Atkilēšana. Ja benzols reaģē ar halogēnalkiliem bezūdens 
AICI3 klātbūtnē, benzola ūdeņradis aizvietojas ar alkilradikāli, vei
dojot benzola homolgu (Fridela—Krafta reakcija):

+CH3CI
A1CL -CFI3+HC1

So reakciju izmanto benzola homologu iegūšanai..
Orientācijas likumība. Ar elektrofilajiem reaģentiem var aiz

vietot ne tikai vienu, bet arī divus un pat trīs benzola ūdeņraža 
atomus. Eksperimentāli pierādīts, ja benzola molekulā jau ir kāds 
aizvietotāja atoms vai grupa, tas izjauc vienmērīgo elektronu blī
vuma sadalījumu ciklā, tāpēc tālāka aizvietošana notiek pēc no
teiktas likumsakarības. '' ' T . V  1

Atkarībā no molekulā esošā aizvietotāja dabas elektronu blī
vums ciklā pārvietojas tā, ka jaunā aizvietotāja atoms vai grupa 
stājas kādā noteiktā vietā — orto, meta vai para stāvoklī.

Pēc ietekmes uz benzola gredzenu visus aizvietotājus (orien-, 
tantus) iedala divās grupās.

I grupas aizvietotāji (orientanti) ir tādas atomu grupas, kuras 
spēj atdot savus elektronus (elektrondonori), piemēram, —OH, 
—NH2, Cl, I, Br, —CH3 u. c. Tie virza jauno aizvietotāju uz orto 
vai para vietām.

Ja benzola gredzenam pievienots kāds I grupas aizvietotājs, ku
ram ir brīvs nedalīts elektronu pāris (Cl, —NH2) vai polarizācijas
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. -A-i-sč*,

dēļ palielināts elektronu blīvums (radikālis), tā elektronu blī
vums pārvietojas uz benzola gredzena pusi un veido ar ben
zola n elektroniem konjugētu sistēmu. Tas palielina benzola gre
dzena- kopējo elektronu blīvumu un līdz ar to arī tā ūdeņraža 
atomu aizvietošanas iespēju, tāpēc I grupas aizvietotājus saturoši 
benzola atvasinājumi (izņemot halogēnatvasinājumus) reaģē ar 
elektrofilajiem reaģentiem vieglāk nekā benzols.

Vislielākais elektronu blīvums ir pie oglekļa atomiem orto un 
para stāvokļos, tāpēc arī ūdeņraža aizvietošana notiek tieši šajās 
vietās:

II grupas aizvietotāji (orientanti) tr tādas atomu grupas, kuras 
pievelk sev klāt benzola gredzena, elektronus (elektronakceptori),
piemēram, —N02, — S03H, —CN, —COOH, — cf° ,

\ H  /
u. c. Tie virza jauno aizvietotāju uz meta vietām.

Ja benzola gredzenam pievienots kāds II grupas aizvietotājs, 
tas pievelk sev klāt benzola gredzena n elektronus un līdz ar to 
samazina gredzena elektronu blīvumu — it sevišķi orto un para 
stāvokļos. Meta stāvokļos elektronu blīvums mazāk samazinās,, 
tāpēc.arī jaunais elektrofilais aizvietotājs stājas meta vietās.

0 —N=0

5+ 5+

6+

Tā kā II grupas aizvietotāji samazina benzola gredzena elek
tronu blīvumu, tie apgrūtina otra elektrofilā aizvietotāja stāšanos 
molekulā, tāpēc II grupas aizvietotāju saturoši benzola atvasinām 
jumi reaģē ar elektrofilajiem reaģentiem grūtāk nekā benzols.

Ar nukleofilajiem reaģentiem turpretim šādi benzola atvasinā
jumi reaģē vieglāk, un nukleofilais aizvietotājs stājas orto vai para 
vietās.
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Apskatīsim dažus, I un II grupas aizvietotāju iedarbības piemērus. 
ļ;:Benzola atvasinājums, kas satur I grupas aizvietotāju (—NH^ ) ,1 

reaģē ar elektrofilo reaģentu HNO3. Tā kā I grupas-aizvietotāji at
vieglo reakcijas ar elektrofilajiem reaģentiem, šācfs atvasinājums (ani
līns) nitrējas vieglāk nekā .benzols, pie tam —NO2 grupa .stājas-orlo 
vai.para vietās: • ■

. J a ' o-nitroānilīnu nitrē tālāk,, nākamā —NO2 grupa stājas orto 
vai para vietā attiecībā pret —NH2 grupu, kas vienlaikus ir meta 
vieta attiecībā, pret ,11 grupas aizvietotāju —NO2 grupu, t, i., šajā 
gadījumā, abi aizvietotāji (prientanti) darbojas saskaņoti:

NH2

. Var būt ari tādi gadījumi, kad abu orientantu darbība nav sa
skaņotai Tādā gadījumā izpaužas stiprākā orientanta iedarbība 
(351. un 352. Ipp. orientanti. sakārtoti to aktivitātes samazināšanās 
secībā).

2. Ar elektrofilo reaģentu HNO3 reaģē benzola atvasinājums, kas 
satur II grupas aizvietotāju (—-NQ2). Šāds atvasinājums nitrējas grū
tāk nekā benzols, un jaunā —N 02 grupa stājas meta vietā:

N 0 2

■J,

NO2

+ N(V> ļ^ / il_N02+H2°
Iepriekšminētā likumība nav likums, tā tikai norāda galveno reak

cijas virzienu. Bieži reakcijā rodas nevis viens, bet visi iespējamie
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izdmēri, tomēr pārsvarā rodas tādi izomēri, kuri veidojas saskaņā ar 
orientācijas likumību. Tā, piemēram, nitrējot toluolu, rodas 62% 
o-nitrotoluola, 33,5% p-nitrotoluola un 4,5% m-nitrotoluola.

Reakcijas iznākums atkarīgs arī no reakcijas apstākļiem. Ne
lielas reakcijas apstākļu izmaiņas neietekmē.orientācijas tipu, bet, 
ja reakcijas apstākļus stipri izmaina, var izmainīties reakcijas 
mehānisms un rasties citi produkti. Tā, piemēram, hromējot to
luolu parastajā temperatūrā, veidojas galvenokārt para-izomērs, 
400°C temperatūrā jau rodas 20% orto-izomēra, 57% para-izo
mēra un 23% meta-izomēra, bet 630 °C temperatūrā — 18,9% orto- 
izomēra, 21,2% para-izomēra un 59,9% meta-izomēra.

P i e v i e n o š a n a s  r e a k c i j a s
Aromātisko ogļūdeņražu 6 n elektronu sistēma ir ļoti stabila, 

tāpēc pievienošanas reakcijas norisinās tikai īpašos apstākļos.
• Katalizatoru klātbūtnē benzols var pievienot ūdeņradi, spilgtā sau
les gaismā bez skābekļa klātbūtnes — halogēnus- (sk. 344. lpp.).

O k s i d ē š a n ā s
Benzols ir ļoti stabils pret oksidētāju iedarbību. Ar KMn04, 

K2Cr20 7 un citiem oksidētājiem tas neoksidējas. Benzola homologi 
ar aktīviem oksidētājiem oksidējas, tikai šajā gadījuma oksidējas 
nevis benzola gredzens, bet gan sānvirkne. Tā, piemēram, oksi
dējot toluolu, veidojas vairāki starpprodukti un galarezultātā ben- 
zoskābe:

f
-CH3 +0 CH2OH +°

\
H

toluols - benzltspirts ! benzaldehīds

+0

\s.

+0 / V -COOH

benzoskābe

Arī oksidējot benzola homologus ar garākām sanvirknēm, sān
virkne oksidējas par karboksilgrupu:

C6H5-  CH2- C H 3+ 4KMn04
etilbenzols

-> C6H5—C 00K + K 2C 03+4M n02 +  2H20
benzoskābes 
kālija sāls

Kā redzams, ar benzolu vieglāk norisinās aizvietošanas reak-: 
cijas nekā pievienošanas reakcijas. Tādējādi tas it kā vairāk līdzīgs 
piesātinātajiem nevis nepiesātinātajiem, ogļūdeņražiem, tomēr at-, 
šķiras kā no nepiesātinātajiem, tā arī no piesātinātajiem ogļūdeņ
ražiem. Molekulas īpatnējās uzbūves dēļ benzolam izpaužas tā 
savdabīgais t. s. aromātiskais raksturs.
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Iegūšana. Benzolu iegūst kā no dabas produktiem, tā arī sintē
tiski. , : / '■ :^ ■■ v ■:. '■ ■

1. No naftas. Dabā aromātiskie ogļūdeņraži sastopami naftā. 
Vairuma naftas atradņu nafta satur tikai dažus procentus aromā
tisko ogļūdeņražu, bet atsevišķu atradņu naftā, piemēram,■ Mai- 
kopas, Permas un — no aizrobežu atradnēm —■ Borneo salas naftā, 
to saturs sasniedz pat §0%.

Tā kā lielākajā daļā naftas ir maz aromātisko ogļūdeņražu, to 
iegūšanai izmanto naftas aromātizāciju, t, i„ aromātisko ogļūdeņ
ražu veidošanos no alifātiskajiem ogļūdeņražiem to dehidrociklizā- 
cijas procesā vai arī no cikloparafīniem to dehidrogenēšanas pro-

Šādas pārvērtības notiek katalitiskā riforminga procesā; tas ir 
,viens no galvenajiem aromātisko ogļūdeņražu iegūšanas paņē
mieniem.

Karsējot naftas ogļūdeņražus 450—560 °C temperatūrā ūdeņ
raža atmosfērā zem 10—40 atm spiediena katalizatoru (Pt grupas 
metālu, kā arī Mo vai ļCr oksīdu) klātbūtnē, veidojas aromātiskie 
ogļūdeņraži. To izrlākums sasniedz 40—65% izejvielu masas. Vis
labākie iznākumi ir no naftas, kura satur daudz sešlocekļu ciklo- 
parafīnu.

Aromātiskos ogļūdeņražus iegūst arī naftas pirolīzeš procesā, 
kurā kopā ar gāzveida produktiem rodas arī ap 15% aromātisko 
ogļūdeņražu.

2. No akmeņoglēm. Viens no vecākajiem aromātisko ogļūdeņ
ražu iegūšanas veidiem ir akmeņogļu sausā pārtvaice.

Ja akmeņogles karsē koksēšanas krāsnīs vai retortēs bez gaisa 
pieplūdes 1000—1300°C temperatūrā, sadalās tajās esošās orga
niskās vielas, veidojot cietos, šķidros un gāzveida produktus.

Cietais produkts ir kokss. Tas ir poraina viela, kas sastāv no 
oglekļa un pelnu piemaisījuma. Koksu izmanto galvenokārt metal
urģiskajā rūpniecībā par redūcētāju.

Šķidrie produkti'ir akmeņogļu darva un amonjakūdens.
Akmeņogļu darva, kuras iznākums ir apmēram 3% akmeņogļu 

masas, satur vairāk par 300 dažādu savienojumu. Svarīgākie no 
tiem ir aromātiskie ogļūdeņraži, fenoli, slāpekli saturoši savieno
jumi u. c.

Akmeņogļu darvas frakcionētās destilācijas frakcijas ir šādas.
Vieglā eļļa — pārtvaicējas temperatūrā līdz 160°C. Iznākums 

0,2—2% no akmeņogļu darvas masas. Satur benzolu, toluolu, 
ksilolus un citus ogļūdeņražus.

Vidējā eļļa — pārtvaicējas 160—230°C temperatūrā. Iznākums 
10—12% ,no akmeņogļu darvas masas. Satur galvenokārt fenolus.

Smagā eļļa — pārtvaicējas 230—270 °C temperatūrā. Sastāda 
8—10% no darvas masas. Satur naftalīnu, krezolus, hinolīnu, dife- 
nilu un citus savienojumus.

Antracēneļļa, — pārtvaicējas 270—360°C temperatūrā un sa

23* 355



stāda 8—23% no darvas masas. Satur nedaudz ļoti vērtīga savie
nojuma —antracēna, kā arī fenantrēnu, fluorēņuu. c.

Pēc gaistošo sastāvdaļu nodestilēšanas pāri paliek cieta 
masa — piķis. Piķi izmanto ceļu būvē, jumta papes izgatavošanai, 
kurināmā brikešu piesūcināšanai u. c.

Gāzveida produkti — koksa gāze. Tās sastāvs atkarīgs no 
akmeņogļu šķirnes un koksēšanas apstākļiem. Attīrīta koksa gāze 
satur .’apmēram 50% ūdeņraža, 30% metāna, nedaudz CO, C 02, N2, 
etilēna ogļūdeņražus u. c.

No koksēšanas baterijām iegūto koksa gāzi laiž caur uztvērē
jiem, kuros kondensējas amonjaka, akmeņogļu darvas un vieglās 
eļļas tvaiki. No gāzes iegūtā vieglā eļļa satur ~60%  benzola, kā 
arī toluolu un citus ogļūdeņražus. Pēdējā laikā lielāko daļu ben
zola iegūst tieši šādā veidā un tikai nelielu daļu iegūst, frakcionē- 
jot akmeņogļu darvu.

Līdz pirmajam pasaules karam akmeņogļu darva bija vienīgais 
aromātisko ogļūdeņražu iegūšanas avots. Tagad tos arvien vairāk 
iegūst naftas ogļūdeņražu riforminga un pirolīzes procesos. Kaut 
gan no naftas iegūtie aromātiskie ogļūdeņraži ir lētāki un tīrāki, 
tomēr zināmu daļu to arī turpmāk iegūs no akmeņogļu koksēšanas 
blakusproduktiem — akmeņogļu darvas un gāzes. Devītās piec
gades beigās Padomju Savienībā gadā iegūs 685—695 milj. tonnu 
akmeņogļu. Palielināsies arī koksējamo ogļu ieguve.

Sintētiski aromātiskos ogļūdeņražus iegūst pēc dažādām me
todēm.

3. Karsējot aromātisko skābju sājus kopa ar sārmiem, piemē
ram, sausu benzoskābes nātrija sāli ar natronkaļķiem:

5. No aromātisko un aciklisko ogļūdeņražu hatogēnatvasinā- 
jumiem, iedarbojoties uz to maisījumu ar nātriju (Virca—Fittiga 
sintēze):

6. Benzolam reaģējot ar halogenalkilu katalizatora (bezūdens 
A1C13) klātbūtnē (Fridela—Krafta sintēze) (sk. 351. lpp.).

CH CH

CHCI-I
4. Dehidrogenējot cikloheksānu: 

CH2 CH
H2C y \  CH2 n i HC "  CH

CH

+  3H2
H2C % /C H 2

CH2
H C \ /C H  , 

CH
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7. Dehidrociklizējot alkānus. Tā, piemēram, no heksāna var 
iegūt benzolu, no heptāna — toluolu, no oktāna — ksilolu vai 
etilbenzolu utt.:

CH3 CH2-
H2C /  CH2- C H 3 Pt H2C / \ C H —CH3

H2c k /^ C H 2 >
CH2 ČH2
heptans metilcikloheksāns

-2H H2c K y C H 2 -6 H

CH
H C / \ C —CH3

— > f  II
H C \ /C H

CH
toluols

Sī sintēze pierāda, ka starp aromātiskajiem un acikliskajiem 
ogļūdeņražiem pastāv cieša sakarība.

8. Polimēr izejot acetilēnu (sk. 92. lpp.).
Svarīgākie aromātisko ogļūdeņražu pārstāvji. Benzols C6H6 

ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu. Vieglāks par ūdeni. 
Ūdenī šķīst maz, bet labi šķīst nepolāros šķīdinātājos. Benzols 
šķīdina arī daņdzas organiskās vielas —- taukus, sveķus, kaučuku 
un arī neorganiskās vielas, piemēram, sēru, fosforu, jodu.

Fizioloģiski ļoti aktīvs. Lielākās koncentrācijās iedarbojas uz 
centrālo nervu sistēmu, mazās — traucē asinsrades orgānu dar
bību. -

Benzols ir viens no svarīgākajiem ķīmiskās rūpniecības pro
duktiem. To izmanto par izejvielu daudzās rūpniecības nozarēs, 
piemēram, krāsvielu, farmaceitisko preparātu, sprāgstvielu ražo
šanā. To lieto arī par šķīdinātāju un ekstraģentu laku un krāsu 
rūpniecībā un citās nozarēs, kā arī par motoru degvielas kompo
nentu, lai paaugstinātu tās oktānskaitli.

Toluols C6H5—CH3 ir bezkrāsains šķidrums ar benzolam līdzīgu 
smaržu. Termiski ļoti stabils. Augstā temperatūrā {500—700 °C) 
ūdeņraža atmosfērā zem 40—60 atm spiediena tas demetilējas par 
benzolu.

Toluolam reaģējot ar halogēniem saules gaismā vai paaugsti
nātā temperatūrā, halogēns var aizvietot vienu, divus vai pat visus 
trīs metilradikāļa ūdeņraža atomus:

f \ — CH3 +C1> CH2cf+cl> CHC12 +a,
V

toluols V 'benzilhlorīds benzalhlorlds

/ V
„ -CCl3 

benzotrihlorīds
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Metilgrupa palielina elektronu blīvumu ciklā, tāpēc toluols sul 
turējās un nitrējas vieglāk nekā benzols. Toluolu katalītiski oksi 
dējot, var iegūt benziispirtu, benzaldehīdu un benzoskābi (sk. 
354. Ipp.).

Toluolu izmanto par izejvielu krāsvielu, sprāgstvielu, farma- f 
ceitisko preparātu, kaprolaktāma un citu vielu ražošanai. To pie- •: 
vieno arī benzīnam, lai paaugstinātu oktānskaitli, kā arī lieto par 
Šķīdinātāju dažu plastmasu, sveķu, tipogrāfijas krāsu un gumijas > 
rūpniecībā, vļiš- ēy.;'"
■ Uz nervu un asinsrades sistēmu toluols iedarbojas mazāk nekā ' 

benzols. > v
Ksilols jeb dimetilbenzols C6H4(CH3)2 sastopams triju izomēru ļ  

veidā:
CH3mm

L J ! - c h 3

■ ■1

i
' i !

it

o-ksllo ls m -ksilo ls
: h 3

p-ksilols ,1

Visi trīs izomeri labi sajaucas ar spirtu, ēteri, acetonu, hloro- | 
formu un benzolu. Maz šķīst ūdenī. .

Tā kā ksilola izomēru viršanas temperatūra maz atšķiras (sk,
12. tabulu), tos grūti atdalīt citu no cita. Agrāk lietoja visu triju 
izomēru maisījumu, ko ieguva no akmeņogļu darvas 1. frakcijas 
vai naftas aromatizācijas procesā. Visu triju izomēru maisījums 
vārās 138—142°C temperatūrā, un tehnikā to sauc vienkārši pār 
ksilolu. To lieto par šķīdinātāju laku, krāsu, farmaceitisko prepa
rātu ražošanā un citās rūpniecības nozarēs, un arī kā piedevu 
aviācijas benzīnam (ksilola oktānskaitlis ir virs 120),

Tagad atsevišķus izomērus atdala, frakcionēti kristalizējot (sk. 
sasalšanas temp. 12. tabulā). Tos izmanto toluola, ftalskābes uri 
citu savienojumu sintēzēm. Vissvarīgākā praktiskā nozīme ir p-ksi- 
lolam, kuru izmanto tereftalskābes un sintētiskās šķiedras lavsāna 
ražošanai (sk. Aromātiskās dikarbonskābes).

Ksilola tvaiki izraisa asinsrades sistēmas un nieru darbības 
traucējumus. Ja ksilols nokļūst uz ādas, — rodas dermatīti.

Stirols jeb vinilbenzols CeHg—C H =C H 2 ir vienkāršākais aro
mātiskais ogļūdeņradis ar divkāršo saiti sānvirknē. To iegūst, de- 
hidrogenējot etilbenzolu 500°C temperatūrā dzelzs, magnija vai 
cinka-hroma katalizatoru klātbūtnē:

CH2—CH3 kat- -CH =  CH2+  H2
' V
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Stirols ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu smaržu. Ķīmiski 
tas ir ļoti aktīvs savienojums. Tāpat kā etilēnam, stirolam rakstu
rīgas pievienošanas un polimerižādjas reakcijas. Tīrs stirols poli- 
merizējas pat istabas temperatūrā, veidojot cietu masu — metasti- 
rolu (polimēru maisījumu ar dažādu molekulmasu). Katalizatoru 
klātbūtnē stirols polimerizējas par polistirolu:

CH2= C H + C H 2= CH  +  CH2= C H  +  •••-> 

i 6H5 (L:«h 5 c 6h 5
-C H r-C H -C H 2 -C H — CH2— CH—  

Lhs C6Hb i 6H5
Polistirols ir caurspīdīga stiklveida viela ar blīvumu 1,05. Šķīst 

aromātiskajos ogļūdeņražos un ēterī, bet nešķīst spirtā. Sevišķi iz
turīgs pret mitrumu. Polistirolam ir liela elektriskā pretestība, 
tāpēc tas ir neaizstājams elektriskās izolācijas materiāls. Izturīgs 
pret skābju un sārmu iedarbību. No tā gatavo akumulatoru trau
kus, tvertnes skābju uzglabāšanai, kā arī dažādus plaša patēriņa 
priekšmetus.

Polistirols ir apgriezeniski cietējošs (termoplastisks) mate
riāls. Tā izstrādājumus izgatavo, lejot zem spiediena.

No polistirola ražo ari putuplastus, kuri ir viegli, poraini mate
riāli un kurus izmanto siltuma un skaņas izolācijai, paklāju, mē
beļu un citu izstrādājumu ražošanai.

Kopolimerizējot stirolu ar butadiēnu, iegūst butadiēna-stirola 
kaučuku, kas ir ar lielu mehānisko izturību un nodilumizturību, 
tāpēc to izmanto galvenokārt riepu, transportlentu, kabeļu, izolā
cijas materiālu un dažādu citu tehnisku izstrādājumu ražošanai.

Joniti. Stirolu polimerizējot kopā ar dietilbenzolu, iegūst 
telpisku polimēru, kura molekulā benzola gredzenos var ievadīt 
sulfogrupas, iegūstot katjonu apmaiņas sveķus jeb katjonītus:

— CH— CH2— CH— C H r-C H — CH2-

A A A -fnNa+Cl-  ■

S03H S0 3H -CH— CH2-

------CH—CH2-—CH—CH2—C H --CH2-

a A A-> 1 II f 1
Y V V

S 03Na S 03Na - —CH--CH2—

+ nH+Cl-
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Ja stirola un etilbenzola kopolimēru nitrē un pēc tam nitro- 
grupu reducē par aminogrupu, iegūst anjonu apmaiņas sveķus jeb 
anjonitus:

•••—CH—CH2—CH—CH2—CH------

A + nX Y-
A /  A /  \

A

+NH3X- +NH3X - -----CH—CH2— •.
----- CH—CH2—C H -C H 2—CH—CH2-

+  nHX
%

t'NH3Y‘ |-NH3Y- -CH—CH2—
Visa šāda jonu apmaiņas sveķu masa veido milzīgu nešķīstošas 

daudzvērtīgas skābes (vai bāzes) makromolekulu. Ja caur šādiem 
sveķiem laiž cauri elektrolīta šķīdumu, tā katjons (anjons) ap
mainās ar jonu apmaiņas sveķu katjonu (anjonu).

Katļonlti satur skābās grupas, piemēram, —S 03H, —COOH 
u. c. un spēj apmainīt savu katjonu (H+). Anjonīti satur bāziskās 
grupas — ceturtējās, trešējās vai citas aminogrupas un spēj ap
mainīt savu'anjonu. . ■

Jonītus lieto tīru skābju, bāzu vai sāļu atdalīšanai, ūdens mīk
stināšanai, antibiotiku, vitamīnu, alkaloīdu un citu vielu attīrī-
sanai. _

Pārtikas rūpniecībā jonītus lieto cukura šķīduma demineralize- 
'šanai, kā arī citronskābes, vīnskābes un askorbīnskābes iegūšanai 
no konservu un vīna rūpniecības atkritumproduktiem. Jonītus var 
izmantot arī ikdienas dzīvē, piemēram, ja ieskābušu pienu izlaiž 
caur vāju anjonītu, pienu var vārīt, jo tas nesarec.

Kumols CH3—CH—CH3 ir bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu

A /
smaržu. Labi deg un ar gaisu veido eksplozīvu maisījumu. Indī
gāks nekā benzols un toluols.

Kumolu iegūst, alkilējot benzolu ar propilēnu A1CI3 klātbūtnē:
H3C—CH—CH3

A \  A1CI,
II +CH2 = CH—CH3---- >

A /
f
A

3G0
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Kumolu izmanto par izejvielu fenola un acetona ražošanai, kā 
ari par šķīdinātāju laku un krāsu rūpniecībā. Kumolu pievieno ari 
aviācijas benzīnam, lai palielinātu tā oktānskaitli.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādas benzola īpašības norāda, ka tam ir cikliska uzbūve?
2. Ko izdevis noskaidrot, pētot benzolu' ar rentgenanalīzes meto

dēm?
3. Kā pēc pašreizējiem uzskatiem izskaidro benzola uzbūvi?
4. Kā nosauc aromātiskos ogļūdeņražus un to radikālus?
5. Kāpēc pievienošanas .reakcijas ar benzolu norisinās grūtāk 

nekā aizvietošanas reakcijas?
6. Ar kādiem reaģentiem (elektrofilajiem vai nukleofilajiem) ben

zols reaģē vieglāk? Kāpēc?
7. Ar ko atšķiras benzola halogenēšana no alkānu halogenēšanas’ 

Izskaidrojiet benzola hlorēšanas reakcijas mehānismu!
8. Kādas atomu grupas pieder pie I grupas aizvietotājiem, un kā 

tie izmaina elektroņu blīvumu benzola gredzenā?
9. Kā izmaina benzola gredzena elektronu blīvumu II grupas aiz

vietotāji? Kā tie ietekmē reakcijas ar elektrofilajiem un kā ar nukleo
filajiem reaģentiem?

10. Kādas reakcijas — hlorēšana vai nitrēšana — jāizdara vis
pirms un kādas pēc tam, lai iegūtu a) p-nitrohlorbenzolu, b) /n-nitro- 
hlorbenzolu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus un izskaidro
jiet to mehānismu!

11. No kādiem dabas produktiem izdevīgāk iegūt aromātiskos ogļ
ūdeņražus? Kāpēc?

12. Kādu alkānu iegūšanas metodi atgādina benzola iegūšana no 
benzoskābes nātrija sāls? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

13. Kādu alkānu iegūšanas metodi atgādina Virca—Fittiga me
tode? Uzrakstiet attiecīgos oktāna un etilbenzola iegūšanas reakciju 
vienādojumus!

14. Ar kādu paņēmienu var iegūt aromātiskos ogļūdeņražus no
alkāniem? Uzrakstiet ksilola un etilbenzola iegūšanas reakciju vienā
dojumus! ! 1

15. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām ņn no
sauciet iegūtos savienojumus:

a) C3Hs -^C 6Hh - v C6Hs— C6H5- C H 3-*-C6Hs- C H 2Br;
ci,

b) C-*CaC2-*-CH =  CH-*-C6H6-^ C 6H5- S 0 3H —*■;
H N 03

c) CcH3—COONa —■ C6H6 U  C6H5—Cl -> C6HS—C3H7------v t

1G. Cik gramu- benzola var iegūt no 100 l acetilēna, ja reakcijas 
iznākums ir 80% no teorētiski iespējamā?
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;
17. Nitrējot'39 kg benzola, iegūti 20,5 kg nitrobenzola. Cik pro

centiem no teorētiski iespējamā atbilst iznākums? (33,52%)
18. Cik gramu nitrobenzola rodas reakcijā, ja 156 g benzola 

reaģē ar 140 g slāpekļskābes? Kurš no reaģentiem un kādā daudzumā 
ņemts pārākumā? (246 g; 14 g HNOs)

15. AROMĀTISKO OGĻŪDEŅRAŽU 
HALOGĒNATVASINĀJUMI

. :

I;
■i-4

Ar—hal

Par aromātisko ogļūdeņražu haiogēnatvasinājumiem sauc tādus ,,!■ 
aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru ņiolekulā viens vai - 
vairāki ūdeņraža atomi ir aizstāti ar halogēna atomiem.

Klasifikācija un izomērija. Atkarībā no halogēna atoma atra- ;• 
šanās vietas ir divu veidu halogēnatvasinājumi. j

1. Savienojumi, kuru molekulā halogēna atoms tieši pievienots 
benzola gredzenam, piemēram:

/ \ - C . l  ; ' /\ -c i

hlorbenzols hlortoluols

2. Savienojumi, kuru molekulās halogēna atoms atrodas sān- 
virknē, piemēram:

/ \ - ~ c h 2ci

benzilhlorīds

Atkarībā no halogēna atomu skaita molekulā izšķir monohalo- 
gēnatvasinājumus, dihalogēnatvasinājumus, trihalogēnatvasināju- 
mus un polihalogēnatvasinājumus.

Benzola rnonohalogēnatvasinājumiem var būt tikai viens izo- 
mērs, jo visi simetriskās benzola molekulas oglekļa atomi'ir pil
nīgi vienādi, turpretim benzola homologiem, piemēram, toluolam, 
iespējami četri monohalogēnatvasinājumu izomēri:

CH3 CH3 CH3

A - c i A A / \ - C H 2Cl
II V ' - C1 A 1i 0

i
Cl

o-hlortpluols 1 m-h!ortoluols p-hlortoluols benzilhlorīds
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Dihalogēnatvasinājumiēm ir trīs izomēri:
c i. . | . Cl

i
Cl ’’ 
l

a
’ K J  ^  .

J \
l ^ J ! —ci $1

o-dihlorbenzols m-dihlorbenzols p-dihlorbenzols

. v; f.

Trīs izomēri ir arī trihaīogēnbenzolam un tetrahalogēnbenzolam, 
bet pentahalogēnbenzolam un heksahalogēnbenzolam ir tikai viens 
izomērs. " V;. , : v ' v V : ' " v . V  Ķ \

Fizikālās īpašības. Benzola un tā homologu halogēnatvasinā- 
jumi ir šķidrumi vai cietas vielas. To viršanas temperatūra paaug- ■ 
stinās virzienā no fluoratvasinājumiem uz jodatvasinājumiem, kā 
ari palielinoties Halogēna atomu skaitam molekulā. Nešķīst ūdenī, -, 
bet šķīst lielākajā daļā organisko šķīdinātāju un arī paši šķīdina 
daudzas organiskās vielas. Halogēnatvasinājumiem, kuru mole
kulās halogēna atoms pievienots tieši benzola gredzenam, rakstu- ■ 
rīga aromātisko ogļūdeņražu smarža, bet savienojumiem ar halo
gēnu sānvirknē ir gļotādas stipri kairinoša smaka — tie ir t. s. 
lakrimatori.

13.. tabulā.
Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu fizikālās konstantes

Formula Nosaukums Kušanas 
temp. (’C)

Viršanas 
temp. <°C)

* nt- ' ' ’Blīvums

CbH5F Fluorbenzols —41,9 .85,0 1,024
C6H5C1 Hlorbenzols -4 5 ,0 132,0 1,066
C6H5Br Brombenzols . -3 0 ,6 156,0 1,495
C6HEI Jodbenzols -31 ,4 188,5 1,831
C6H5—CH2F Benzilfluorīds -3 5 ,0 139,9 1,023
C6H6—CH2C1 Benzilhlorīds -4 3 ,0 179,0 1,103
C9H5—CH2Br Benzilbromīds -3 ,9 198,0 1,438
CH3—CsFUCl o-hlortoluols -34 ,0 ' ,159,0 1,082
C6H,C12 o-dihlorbenzols -1 7 ,5 183,0 1,305

Ķīmiskās īpašības. Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinā
jumiem raksturīgas divējādas reakcijas — halogēna aizvietošanas 
un benzola gredzena ūdeņraža aizvietošanas reakcijas.

H a l o g ē n a  a i z v i e t o š a n a s  r e a k c i j  as

1. Atšķirībā no alkilhalogenīdiertt, kuri ir ķīmiski ļoti aktīvi sa
vienojumi un jau parastajos apstākļos viegli reaģē ar nukleofila- 
jiem reaģentiem, tādi aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinā-
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ļumi, kuru molekulās halogēna atoms pievienots tieši benzola gre- ;j 
dzenam,.ir maz aktivi. Parastajos apstākļos tie nereaģē ar nātrija J 
ļiidroksīdu, kālija cianīdu, nātrija alkoholātu, amonjaku un citiem i 
nukleofilajiem reaģentiem.. Tā, piemēram, tikai augstajemperaturā ļ 
pie paaugstināta spiediena vai katalizatora klātbūtnē, hlorbenzo- j 
lam reaģējot ar sārmu vai amonjaku, tā hlora atoms aizvietojas i 
ar hidroksilgrupu vai aminogrupu: 1

fenols hlorbenzols anilīns

Šāds benzola, halogēnatvasinājumu inertums izskaidrojams ar ļ 
to īpatnējo uzbūvi.

Kā zināms, benzola molekulā visi oglekļa atomi atrodas sp2 \ 
hibridizācijas stāvoklī, t. i., katrai hibridizētajai orbitālei ir ļ 

' Vs s orbitāles rakstura (alkilhalogenīdos lh  s orbitā-les rakstura), 
tāpēc saite starp benzola oglekļa atomu un halogēnu ir stiprāka ' 
nekā alkilhalogēnatvasinājumos. To norāda arī saišu garums. Tā, 
piemēram, hlorbenzolā C6Hs—C1 tā ir daudz īsāka (1,39A) nekā 
hlormetānā CH3—C1 (1,77 A). Sājā ziņā hlorbenzols it kā atgā
dina vinilhlorīdu, kura halogēna atoms arī ir mazkustīgs.

Halogēna inertumu var izskaidrot ari ar halogēna daļēju divkāršo 1 
saistību ar ciklu. Tā kā halogēna atomiem ir nedalīti elektronu pāri, 
tie veido ar benzola gredzena divkāršajām saitēm konjugētu saišu 
sistēmu, palielinot elektronu blīvumu orto un para stāvokļos. Tajā i 
pašā laikā halogēnu lielās elektronegativitātes dēļ rodas negatīvs in- ļ 
dukcijas efekts, kas samazina benzola gredzena kopējo elektronu bll- i 
vumu un ciklu stabilizē:

>  r  . • ' I5- ;ļ
Benzola halogēnatvasinājumu halogēna kustīgumu var palielināt, , 

ja orto vai para stāvokļos attiecībā pret halogēnu ievada kādu j 
elektronakccptoru grupu, it sevišķi —N 02 (ari —COOH, —CN, ,ļ 
—SO3H). Sājā gadījumā halogēna atomu vieglāk aizvietot ar nuk- ļ 
leofilo reaģentu tāpēc, ka nitrogrupa atvelk elektronus no oglekļa ato- i 
miem orto un para stāvokļos. Līdz ar to pie oglekļa, atoma, kas j 
saistīts ar halogēnu, rodas liels pozitīvs lādiņš, tāpēc tāds oglekļa 
atoms viegli reaģē ar nukleofilo reaģentu un izspiež halogēna jonu:
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2. Ar metāliem aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinaļumi 
reaģē gandrīz tikpat viegli kā alkilhalogenīdi: \

C6H5Br+M g '-*■ C6H5MgBr .

So īpašību izmanto, lai gredzenam pievienoto halogēna atomu 
aizvietotu ar citām grupām, piemēram, ar karboksilgrupu:

+HC1
, C6H5MgBr +  C02-> C 6H5C 00M gB r-----

— —►CsHsCOOH + MgCIBr

3. Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem ar halo
gēnu sānvirknē piemīt tādas pašas īpašības kā alkilhalogenīdiem. 
Tā, piemēram, tie viegli hidrolizējas ar sārmu, reaģē ar amonjaku 
un citiem nukleofilajiem reaģentiem:

CH2C1+  NaOH ■

benzilhlorīds

CH2OH

V
benzllspirts

•fNaCl

B e n z o l a  g r e d z e n a  ū d e ņ r a ž a  
a i z v i e t o š a n a s  r e a k c i j a s

Kaut gan halogēni pieder pie I grupas orientantiem un virza 
jauno aizvietotāju uz orto un para vietām, tomēr tie nevis paāt
rina, bet palēnina benzola ūdeņraža aizvietošanu ar elektrofila,ļiem 
reaģentiem. Tā, piemēram, hlorbenzols'hlorējas 8,5 reizes lēnāk 
nekā benzols, veidojot galvenokārt • o-dihlorbenzolu un p-dihlor- 
benzolu. Šāda benzola halogēnatvasinājumu aktivitātes samazinā
šanās izskaidrojama ar iepriekš apskatīto halogēna negatīvo in
dukcijas efektu, kas samazina benzola gredzena kopējo elektronu 
blīvumu.

Iegūšana. Benzola halogēnatvasinājumus iegūst, tieši haloge- 
nējot benzolu. Ja uz benzolu iedarbojas ar halogēnu (hloru, 
bromu) zemā temperatūrā katalizatora (FeCK,' FeBr3 vai citu hlo
rīdu) klātbūtnē, benzola ūdeņraža atoms aizvietojas ar halogēna 
atomu:

FcCIs
C6H6+C12---- f  CsHsCl +  HCl
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Katalizators veicina pozitīvā halogēna jona rašanos, ar kuru. : 
notiek elektrofilās aizvietošanas reakcija: , ‘ .

Feda+Clž ■ 
C6H6 +  C1+- 

H++C12-

• FeCU -ļ-Cl+ 
■C6HSC1 +  H+ 
■HC1+C1+ utt.

&

Zemā temperatūrā katalizators klātbūtnē tāpat, hālogenējas a,rī 
benzola homologi. Saules gaismā vai sildot benzola homologi ha- . 
logenējas ari bez katalizatora, tikai šādos apstākļos halogēns stā
jas sānvirknē. Benzola homologu halogēnatvasinājumus ar halo
gēnu sānvirknē var iegūt ari pēc pārējām alkilhalogenīdu iegūša
nas metodēm.

Izmantošana. Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi ir 
mazāk aktīvi par alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem, 
tomēr ari tos izmanto citu savienojumu sintēzēm. Visvairāk rūp
niecībā izmanto hlorbenzolu. Tas ir starpprodukts fenola, anilīna, 
insekticīdu un citu savienojumu ražošanai.

Benzīlhlorīds ir izejviela benzilspirta ražošanai, tas ir svarīgs 
parfimērijas rūpniecības pusfabrikāts.

Benzilbromīds un it sevišķi benziljodīds ir gļotādas stipri kai
rinošas vielas, kas izraisa stipru acu asarošanu.

Daudz aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu izmanto 
lauksaimniecībā cīņai pret lauksaimniecības kaitēkļiem un ne
zālēm.

Para-dihlorbenzolu izmanto par līdzekli kukaiņu kāpuru iznī
cināšanai (larvicīdu) — cīņai pret lauksaimniecības kaitēkļiem 
un kodēm.

4

Ļoti spēcīgi insekticīdi ir DDT jeb 4,4-dihlordifenīltrihlormetīl- 
H

metāns CI— Č—

CCI3
un heksahlorāns CsHeCls jeb preparāts 666.

Ilgu laiku tos izmantoja lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanai, 
bet, kā noskaidrots, tie ir kaitīgi arī dzīvniekiem un cilvēkiem un aku
mulējas organismā, tāpēc tagad tos vairs neražo.

Aromātisko ogļūdeņražu halogenatvasinajumi ir arī starppro 
dūkti vairāku nezāļu apkarošanas līdzekļu — herbicīdu — r!1ra
žošanā.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kā atšķiras aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu ķī
miskās īpašības no alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu ķīmis
kajām īpašībām?



2. Kā var izskaidrot aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu
inertumu? 1 , ‘V , -

3. Kādas reakcijas raksturīgas aromātisko ogļūdeņražu halogēn-
atvasinājumiem: a) ar halogēna atomu tieši pie benzola gredzena, 
b) ar halogēna atomu sānvirknē? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienā- 
dojumust i * , . -

4. Kādi savienojumi rodas, ja etilbenzolu,hlorē a) parastajā tem
peratūrā AICI3 klātbūtnē; b) karsējot? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 
vienādojumus! \  v

5. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām un nosau
ciet iegūtos savienojumus: . , - V .

a) C6HiS->C$H6-vC«HSCI -»-C«HsMgCl->• C6H8COOH;
b) C6H« C«HSCH3 Q H 6CH2Cl C6H6CH20H1 1 ’■
6. Cik litru hlora nepieciešams, lai iegūtu 225 g hlorbenzola, ja

hlora zudumi reakcijā ir 12%? (50,9 l)

16. a r o m ā t isk ie  n it r o sa v ie n o ju m i 
UN SULFOSAVIENOJUMI

AROMĀTISKIE NITROSAVIENOJUMI

Ar—N02

Par aromātiskajiem nitrosavienojumiem sauc tādus aromātisko 
ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru molekulās ūdeņraža atomi aiz
stāti ar vienu vai vairākām nitrogrupām.

Klasifikācija un izomērija. Aromātisko ogļūdeņražu nitrosavie- 
nojumu molekulās nitrogrupa var būt pievienota tieši.benzola gre
dzenam vai ari atrasties sānvirknē, tāpēc atkarībā no nitrogrupas 
atrašanās vietas visus nitrosavienojumus iedala divās grupās.

1. Savienojumi ar nitrogrupu pie benzola gredzena, piemēram:

-N02
V
nitrobenzols o-nitrotoluols

2. Savienojumi ar nitrogrupu sānvirknē, piemēram:

- C H 2N 02
' V '
fenilnitrometāns

Atkarībā no nitrogrupu skaita ' molekulā nitrosavienojumus 
iedala mononitrosavienojumos, dinitrosavienojumos un trinitrosa- 
vienojumos.
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Nitrosavienojumiem iespējami tādi paši izomerijas veidi kā 
halogēnatvasinājumiem. Ar vienu nitrogrupu molekulā iespējams 
tikai viens nitrobenzols, ar divām — trīs: o-dinitrobēnzols, m-di- 
nitrobenžols un p-dinitrobenzols. Trīs izomēri ir arī trinitroben- 
zolam.

Fizikālās īpašības. Mononitrosavienojumi ir bezkrāsaini vai 
iedzelteni_šķidrumi vai cietas vielas' ar stipru rūgto mandeļu 
smaržu. Ūdenī nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos.

Nitrosavienojumi ir neitrālas vielas ar lielu blīvumu un augstu 
viršanas temperatūru (nitrobenzols vārās 210,9°C temperatūrā, 
o-dinitrobenzols 319°C temperatūrā). Tas izskaidrojams1 ār nitro- 
grupas lielo polaritāti, kas veicina savstarpējo saistību starp mole
kulām^ Lielās polaritātes dēļ tie labi šķīdinadaudzas vielas — pat 
tādas, kuras nešķīst citos šķīdinātājos (piemēram, dabisko indigo).
' Polinitrosavienojumi ir kristāliskas vielās dzeltena krāsa un ar 

raksturīgu smaržu.
Mononitrosavienojumi pārtvaicējas nesadaloties, bet polinitro- 

savienojumus nevar pārtvaicēt, jo karsējot tie eksplodē.
Visi nitrosavienojumi ir indīgi. Sevišķi indīgs ir nitrobenzols, 

jo tas grūtāk izdalās no organisma nekā tā homologi.1
Ķīmiskās īpašības. Aromātisko ogļūdeņražu nitrosavienojumu 

ķīmiskās īpašības nosaka nitrogrupas un benzola gredzena sav
starpējā iedarbība, kuras rezultātā starp benzola gredzenu un 
nitrogrupu izveidojas papildu saistība. Ka šāda papildu saistība 
pastāv, norāda arī tas, ka nitrobenzola molekulā saite starp oglekli 
un slāpekli ir īsāka (1,40 A) nekā nitrometāna molekulā (1,46 A). 
Ķīmiskajās reakcijās var reaģēt kā nitrosavienojumu benzola gre
dzena ūdeņraža atomi, tā arī nitrogrupa.

B e n z o l a  ū d e ņ . r a ž a .  a t o m u ,  r e a k c i j a s

1. Ūdeņraža aižvietošana. Nitrogrupa ir viens no visstiprāka
jiem elektrofilajiem aizvietotājiem, tāpēc tā stipri atvelk benzola 
gredzena n elektronus, samazinot to blīvumu, it sevišķi orto un ; 
para stāvokļos. Sakarā ar to tālākā benzola ūdeņraža atomu aiz
vietošana ar elektrofilajiem reaģentiem ir apgrūtināta un jaunais j 
aizvietotājs stājas meta vietā attiecībā pret nitrogrupu. Tā, pie- 1 
mēram, sulfurējot nitrobenzolu, veidojas m-nitrobenzolsulfoskābe: .

6+
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... Reaģējot ar nukleofilajiem reaģentiem (kuriem ir brīvs negatīvs 
lādiņi vai nedalīts elektronu pāris), nitrogrupa virza nukleofilo aiz
vietotāju uz orto vai para vietām, kurās ir mazāks elektronu-blīvums. 
Tā, piemēram, sildot nitrobenzolu kopā ar sausu KOH, veidojas 
o-nitrofenolāta un p-nitrofenolāta maisījums:

2. Oksidēšanās. Nitrogrupa palielina benzola gredzena ūdeņ
raža atomu spēju oksidēties. Tā, piemēram, trinitrobenzols pat ar 
samērā vājiem oksidētājiem oksidējas par trinitrofenolu:

OH1
OgN—/ ' N —N02

V *
+o ° 2N - ^ \ - № 2

. n o 2 n o 2

N i t r o - g r u p a s  r e a k c i j a s

3. Reducēšanās. Viena no svarīgākajām aromātisko nitrosavie- 
nojurnu īpašībām ir to spēja reducēties par aromātiskajiem amī- 
niem. So reakciju atklāja Ziņins 1842. gadā. Aromātiskos nitrosa- 
vienojumus var reducēt ar dažādiem reducētājiem kā skābā, tā ari 
bāziskā vai neitrālā vidē. Atkarībā no reducēšanas apstākļiem 
var iegūt dažādus reakcijas produktus. Reducēšanas galaprodukts 
ir aromātiskie amīni, un tos parasti iegūst, reducējot nitrosavieno- 
jumus skābā vidē ar ūdeņradi rašanās stāvoklī. Summāri nitroben- 
zola reducēšanu par anilīnu var attēlot ar vienādojumu:

II 2 + 6 H -v  f ir- . 2 +2H20
V "  V '
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Ūdeņradi rašanas stāvoklī parasti iegūst, metāliem reaģējot ar 
skābēm. Rūpniecībā visbiežāk izmanto sālsskābi un dzelzi:

2HCl+Fe'-ir'FeCl2+2H
4. Nitrogrupas ietekme uz citiem benzola gredzenam pievieno- ; 

tajiem atomiem vai grupām. Stipro elektronakceptora īpašību dēļ |  
nitrogrupa ietekmē arī pārējās orto vai para stāvokļos pievienotās -1 
grupas, padarot tās vieglāk aizvietojamas. Ari divas nitrogrupas, i 
ja tās atrodas orto vai para stāvokļos viena pret otru, kļūst vieg- 
lāk aizvietojamas, piemēram, vienu no tām var viegli aizstāt ar j 
hidroksiļgrupu, aminogrupu vai kādu citu aizvietotāju:

.>' .1
ļ

Iegūšana. Nitrosavieņojumus iegūst, nitrējot aromātiskos ogļ
ūdeņražus ar t. s. nitrējošo maisījumu, kas sastāv no koncentrētas 
HN03 (blīv. 1,48—1,52) un pārākumā ņemtas koncentrētas H2SO4 
(blīv. 1,84). (Nitrēšanas mehānismu sk. 350. lpp.). Sērskābes pārā
kums saista izdalījušos ūdeni. Reakcijā veidojas nitrobenzols, kura 
iznākums sasniedz 98%:

HONOj / \  _ n o ,
— ►. I II U2+ h 2o ■

Tā kā nitrogrupa apgrūtina nākamā aizvietotāja stāšanos mole
kulā, tālāka nitrēšana noris tikai daudz lielākā skābes koncentrā
cijā un augstākā temperatūrā (~95°C ). Veidojas galvenokārt 
m-dinitrobenzols:

. J

0

-N 0 2 hn°3)

I
NO.

-n o 2

Trešo nitrogrupu izdodas ievadīt tikai ar lielām grūtībām^ Kar
sējot dinitrobenzolu piecas diennaktis kopā ar kūpošās slāpekļ
skābes un sērskābes maisījumu, trinitrobenzola iznākums sasniedz 
tikai 45%:
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Vēl tālāka nitrēšana nav iespējama. ,
Benzola homologi nitrējas daudz vieglāk, jo radikālis palielina 

benzola gredzena elektronu blīvumu un' atvieglo ņitrēšanu. Nitrē- 
jot toluolu, veidojas galvenokārt o-nitrotoluols un p-nitrotoluols, 
bet, nitrēšanu turpinot, pat parastajos apstākļos iespējams iegūt 
trinitrotoluolu. , Nitrēšanas procesa galvenos virzienus var attēlot

Tīrs trinitrotoluols ir bezkrāsaina kristāliska viela (tehniskais 
produkts ir dzeltens), kas kūst 80,8°C temperatūrā. Vāji šķīst 
ūdenī, labi benzolā, toluolā, acetonā, slāpekļskābē. Termiski iztu
rīgs. Sadalās tikai temperatūrās, kas augstākas par 150°C. Pie 
parastā spiediena sadeg mierīgi. Maz jutīgs pret triecieniem un 
berzi. Eksplodē tikai detonatora klātbūtnē.

Trinitrotoluols, kas pazīstams arī ar nosaukumiem trotils jeb 
tols, ir viena no izplatītākajām sprāgstvielām, ko izmanto kā tīrā 
veidā, tā arī maisījumos ar citām sprāgstvielām lādiņu, mīnu un 
raķešu kaujas daļu pildīšanai.

Ja toluolu nitrē ar atšķaidītu slāpekļskābi 120—130‘’(^tempe
ratūrā, nitrogrupa stājas sānvirknē un rodas fenilnitrometans:

C6H5—CH3 + H 0N02 C6H5—CH2N 02-f H20

Nitrosavienojumiem ar nitrogrupu sānvirknē piemīt kā acik- 
lisko nitrosavienojumu, tā arī benzola homologu īpašības.

Nitrobenzols C6HsN02 ir bezkrāsains eļļains šķidrums (tehnis
kais produkts ir iedzeltens) ar rūgto mandeļu smaržu. Smagāks 
par ūdeni (blīvums 1,208), vārās 210,9°C temperatūrā. Odenī ne
šķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Ari pats nitroben
zols šķīdina daudzas vielas, to skaitā arī neorganiskos sāļus, pie
mēram, A1C13-

N0j
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Nitrobenzolu visvairāk izmanto anilīna ražošanai, ka arī ben- . 
zidīna, m-dinitrobenzola, krāsvielu ražošanai un citās rūpniecības jj 
nozarēs. To lieto arī par šķīdinātāju un kā smaržvielu ziepju rūp
niecībā.

Nitrobenzols ir stipra inde. Tas oksidē hemoglobīnu par met- ' 
hemoglobīnu, izraisa centrālās nervu sistēmas un vielu maiņas 1 
traucējumus un aknu iekaisumus.

AROMĀTISKIE SULFOSAV1ENOJUM1 JEB SULFOSKÄBES

Ar—S 03H

Par aromātiskajiem sulfosavienojumiem jeb sulfoskābēm sauc ļ 
tādus aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumus, kūru molekulās ben- \ 
zola ūdeņraža atomi aizstāti ar vienu vai vairākām sulfogrupām. i 

Aromātiskajiem sulfosavienojumiem piemīt stipru skābju īpa
šības, tāpēc tos parasti sauc par sulfoskābēm. Sulfoskābēm ir tādi 
paši izomērijas veidi kā nitrosavienojumiem. To nosaukumus veido 
no attiecīgā aromātiskā ogļūdeņraža nosaukuma, pievienojot vārdu . 
«sulfoskābe», piemēram: ' . 4

C H 3 S O 3H \
■i

—  so3H A A 11 V* *V II ! “ - s o s H 1
i1

so3H 1
benzolsulfoskābe ■ p-toluolsulfoskābe m-benzoldisulfoskābe

Fizikālās īpašības. Aromātiskās sulfoskābes ir kristāliskas, ļoti 
higroskopiskas vielas, kas labi šķist ūdenī, jo sulfogrupa stipri pa- 
lielina'vielu šķīdību ūdenī.

Ķīmiskās īpašības. Aromātiskās sulfoskābes ir ķīmiski aktīvi 
savienojumi. To molekulās var reaģēt kā sulfogrupa, tā arī ben
zola gredzens, tāpēc izšķir sulfogrupas reakcijas, sulfogrupas aiz
vietošanas reakcijas un benzola gredzena reakcijas.

S u l f o g r u p a s  r e a k c i j a s

1. Sāļu veidošanās. Sulfoskābes, tāpat kā karbonskābēs, viegli ļ 
reaģē ar sārmiem, veidojot sulfoskābju sājus:

C6H5S 03H +  NaOH C6H5—S 03Na +  IT20  
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2. Hloranhidrtdu veidošanās. Reaģējot ar fosfora halogenīdiem, 
veidojas sulfoskābju hloranhidrīdi (sulfohlorīdi):

CgHs-SOsOH +  PC15 C6H5S 02C1 +  POCU+HC1
benzolsulfo-
hlorlds

Sulfoskābju hloranhidrīdi, tāpat kā karbonskābju hloranhidrīdi, 
reaģējot ar alkoholātiem, veido esterus, ar amonjaku — benzol- 
sulfoamīdus u ti:

C6H5S 02Cl +  Na0C2H5-^ C 6H5—S 020C 2H5 +  NaCl
benzolsulfoskābes
elilesteris

C6H5S02C1+ 2NH3 C5H5—S 02NH2+NH4C1
benzolsulfoamīds

S u l f o g r u p a s  a i z v i e t o š a n a s  r e a k c i j a s

Raksturīga aromātisko sulfoskābju īpašība ir to spēja samērā 
viegli aizstāt sulfogrupu ar citām funkcionālām grupām.

3. Hidrolizē. Iedarbojoties uz sulfoskābēm ar pārkarsētu ūdens 
tvaiku skābā vidē, tās hidrolizējas par attiecīgajiem aromātiska
jiem ogļūdeņražiem:

CeHsSOsH +  HOH ^ C 6H6+ H 2S 0 4
4. Fenolātu veidošanās. Sakausējot sulfoskābju sāļus ar sār

miem, veidojas fenolāti, no kuriem, tos savukārt apstrādājot ar 
minerālskābēm, iegūst fenolus:

C6H5S 03Na.+2Na0H -+• C6HsONa+Na2S03+H 20
nātrija
fenolāts

2C6H5ONa +  H2S 04 ^  2C6H5OH + Na2S 04
So reakciju rūpniecībā izmanto fenolu iegūšanai.
5. Nitrilu veidošanās. Sakausējot sulfoskābju sāļus ar kālija 

vai nātrija cianīdiem, veidojas nitrili, no kuriem var viegliiegūt 
aromātiskās karbonskābes, tāpēc šo reakciju izmanto aromātisko- 
karbonskābju iegūšanai:

C6H5S 03Na +  NaCN ^  C6H5—CN +  Na2S 03
C6H5CN + 2H20  +  H C 1 C 6H5—COOH + NH4C1

B e n z o l a  g r e d z e n a  r e a k c i j a s

6. Ūdeņraža aizvietošana. Elektrofilā sulfogrupa izraisa elek
tronu blīvuma nobīdi uz sulfogrupas pusi, tāpēc jaunais aizvieto
tājs stājas meta vietās. Kaut gan sulfogrupa samazina benzola 
ūdeņraža kustīgumu, tomēr sulfoskābes var nitrēties, halogenēties
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un tālāk sulfurēties. Tā, piemēram, hromējot sulfoskābi, veidojas 
m-brombenzolsulfoskābe: ■ '

OH

*
o ^ +l+̂ o ' '• ■'!

SO,OH

5+
+• B r2

%+ HBr
fi

6+
Iegūšana. Aromātiskās sulfoskābes iegūst, tieši sulfurējot aro

mātiskos ogļūdeņražus vai to atvasinājumus. Monobenzolsulfo- 
skābi var iegūt, apstrādājot benzolu>ar koncentrētu H2SO4 istabas 
temperatūrā vai nedaudz paaugstinātā temperatūrā:

C6H6 4-H 0S03H ^  C6H5—S 0 3H + H20

.

Reakcija ir apgriezeniska, un, kad H2SO4 koncentrācija sama
zinās līdz 65%, sulfurēšana apstājas, tāpēc sulfurēšanai izmanto 
lielu sērskābes pārākumu vai ari oleumu ar tādu S 0 3 saturu, lai 
pietiktu izdalītā ūdens saistīšanai.

Sulfurēšana notiek pēc elektrofilās aizvietošanas mehānisma 
(sk. 349. lpp.). Par aktīvo elektrofilo aģentu darbojas hidroģēn- 
sulfonija jons: >

3H2S 0 4 SO3H+ + H3O++2 HSO4-
Tā kā sulfogrupa kavē tālāku sulfurēšanu, otru sulfogrupu var 

ievadīt, tikai sulfurējot augstākā temperatūrā vai katalizatora klāt
būtnē.

Pēdējā laikā rūpniecībā sulfurēšanai izmanto sēra triokšīdu.
Izmantošana. Tā kā sulfoskābes ir aktīvi savienojumi, tās plaši 

izmanto laboratorijās un rūpniecībā dažādu citu savienojumu sin
tēzēm. Aromātisko savienojumu sintēzē tām ir gandrīz tāda pati 
nozīme kā halogēnatvasinājumiem alifātisko savienojumu sintēzē. 
Tās izmanto fenolu, plastmasu, krāsvielu, mazgāšanas līdzekļu, 
miecvielu un citu savienojumu ražošanai.

i

i

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Pie kādiem aizvietotājiem pieder nitrogrupa, un kā tā ietekmē 
a) benzola gredzena ūdeņraža atomus; b) citas benzola gredzenam 
pievienotās grupas?

2. Kurš savienojums nitrējas vieglāk — benzols vai toluols? 
Izskaidrojiet toluola nitrēšanas reakcijas mehānismu!

3. Kāds process — hlorēšana vai sulfurēšana — jāizdara vispirms 
un kāds pēc tam, lai iegūtu a) m-hlorbenzolsulfoskābi, b) o-hlorbenzol-
sulfoskābi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
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4. Ar kādām reakcijām no sulfoskābēm var iegūt fenolus? Uzrak
stiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

5. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:
; a) C -*  CH4 CH == CH C6H6 C6H5N 02 -»  C£HtNH2;

b) .,C6HI2-> C6H«-> C6H5S 0 3H -+ C6H3S 0 2CI -*• C6H5—S 0 2NH2;
c) C6H6 -+• C6HsS 0 3H -»■ C6HsS 0 3Na C6H5CN -* C 6H6—COOH!
6. Reducējot 51,6 g nitrobenzola, ieguva 44 g anilīna. Kāds ir 

; anilīna praktiskā iznākuma procents?
7. Cik gramu nitrobenzola var iegūt no 312 g benzola, tam rea

ģējot ar nepieciešamo HN03 daudzumu, ja reakcijas iznākums ir
,92%? Cik mililitru 77% H N03 (blīvums 1,44) jāizlieto šajā reakcijā? 

(452,64 g; 227,2 ml) • 1 ■ , • ,■ 'M

Par aromātiskajiem oksisavienojumiem sauc tādus aromātisko 
ogļūdeņražu atvasinājumus, kas satur vienu vai vairākas hiūrok- 
silgrupas (oksigrupas).

Atkarībā no hidroksilgrupas atrašanās vietas oksisavienojumus 
iedala fenolos un aromātiskajos spirtos. Fenolu molekulās hidr- 
oksilgrupa tieši saistīta ar bēnzola gredzenu, bet aromātiskajos 
spirtos tā atrodas sānvirknē. v-

Fenoli ir aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru moleku
lās viens vai vairāki benzola gredzena ūdeņraža atomi aizstāti ar 
hidroksilgrupām.

Atkarībā no ciklam pievienoto hidroksilgrupu skaita fenolus 
iedala vienvērtīgajos, divvērtīgajos un trīsvērtīgajos.

Fenolu nosaukumus veido no attiecīgo aromātisko ogļūdeņražu 
nosaukumiem, priekšā liekot vārdu «oksi», piemēram — oksiben- 
zojs, oksitoluols. Tehnikā biežāk lieto- vēsturiskos nosaukumus. 
Visvienkāršāko fenolu — oksibenzolu sauc vienkārši par fenolu- 
Toluola atvasinājumus (metilfenolus) sauc par krezoliem (o-kre- 
zols, m-krezols un p-krezols), ksilola atvasinājumus — par ksile-' 
noliem, naftalīna atvasinājumus — par naftoliem. Divvērtīgos 
fenolus sauc šādi: o-dioksibenzolu — par pirokatehīnu, m-dioksi- 
benzolu — par rezorcīnu, p-dioksibenzolu — par hidrohinonu.

17. A R O M Ā T IS K IE  O K S I SA V IEN O JU M I

FENOLI

OH CH3 OH
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Vienvērtīgie fenoli

Fizikālās īpašības. Fenoli pa lielākai daļai ir kristāliskas, ūdenī 
mazšķīstošas vielas ar raksturīgu smaržu. Labi šķīst spirtā, ēterī 
un benzolā. Fenoliem piemīt antiseptiskas īpašības. Indīgi.

Ķīmiskās īpašības. Fenolu molekulās izpaužas funkcionālas 
—OH grupas un benzola gredzena savstarpējā iedarbība, kuras 
rezultātā zināmā mērā izmainās abu šo grupu īpašības. Benzola 
gredzena ietekmē —OH grupa iegūst skābju īpašības, bet hidrok- 
silgrupa palielina benzola gredzena ūdeņraža atomu kustīgumu.

H i d r o k s i l g r u p a š r e a k c i j a s

1. Reakcijas’, kurās fenoli reaģē kā vājas skābes. Kā zināms, 
hidroksilgrupu satur arī spirti, kuri ir neitrālas vielas, bet bez
ūdens vidē tie tomēr reaģ.ē ar_sārmu metāliem, veidojot sāļiem 
līdzīgas vielas — alkoholātus. Ūdens klātbūtnē alkoholāti pilnīgi 
hidrolizējas; tas norāda, ka spirtiem piemīt arī ļoti vājas skābju 
īpašības.

Fenoliem daudz stiprāk izteiktas skābju īpašības. Kaut gan 
indikatoru krāsu tie nemaina, tomēr, tāpat kā skābes, fenoli reaģē 
ar sārmiem, veidojot sāļiem līdzīgas vielas — fenolātus:

C6H5—OH +  NaOH -v  C6H5ON a +  H20
fenols nātrija ' '

fenolāts

Fenolāti daļēji hidrolizējas, tāpēc to šķīdumam ir bāziska 
reakcija. Ja caur šādu šķīdumu laiž C 02, fenols izdalās brīvā veidā 
.(izgulsnējas):

C6H5ON a +  C02+ H20 C 5H5OH +  NaHC03
Tas norāda, ka fenols ir vāja skābe — vājāka par ogļskābi un 
daudz vājāka par etiķskābi (KCļ.HOH =1,3- 10~10, ^ CHjCOOH =
.■= 1,8 -10-5).

. Fenolu skābas īpašības izskaidrojamas ar to uzbuvi:

Fenolu hidroksilgrupas skābekļa brīvais elektronu pāris veido 
ar benzola gredzena jī elektroniem konjugētu sistēmu. Tā rezultātā 
daļa elektronu blīvuma pārvietojas no skābekļa uz saites C—O 
.pusi un tālāk pa konjugēto sistēmu uz ciklu. Lai kompensētu šo 
elektronu blīvuma zudumu, skābeklis pievelk pie sevis saites O—H 
elektronu pāri. Līdz ar to uz ūdeņraža atoma rodas pozitīvs lā
diņš un hidroksilgrupas ūdeņradis iegūst skābes īpašības. ,
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2. Ēteru veidošanās. Fenoli var veidot ēteru tipa savienojumus. 
Parasti šī reakcija noris, fenolātiem reaģējot ar aromātisko vai 
alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem:

CgHsO! Na + 1 'C2H5 —► CgH,5—O—C2H5 +  NaI
1-------------- 1 e lil fenilētēris

(fenetols)

CgHsOļbia +  BrļCgHs —*■ CgHj—O—CgHs +  NaBr
1—  ------- “ J  d i f en i [ēteris

3. Esteru veidošanās. Līdzīgi spirtiem, fenoli veido ari esteru 
tipa savienojumus. Tieši ar karbonskābēm fenoli nereaģē. To este
rus iegūst, iedarbojoties uz fenoliem vai fenolātjem ar skābju hlor- 
anhidrldiem vai anhidrldiem:

/C 6H5—0 [N ā+ a ļ0 C C H 3->- C6H5—OOĢCHs+ŅaC!
, etiķskābes 

fenilesteris

4. Hidroksilgrupas aizvietošana. Fenolu hidroksilgrupa daudz 
grūtāk aizvietojama ar nukleofilajiem reaģentiem nekā spirtu hidr
oksilgrupa. Spirtu —OH grupu var viegli aizvietot ar halogēniem, 
spirtiem reaģējot ar halogēnūdeņražskābēm, bet fenolu —OH 
grupu tikai ar grūtībām izdodas aizstāt pat reakcijā ar fosfora 
halogenīdiem, tāpēc šai reakcijai nav praktiskas nozīmes.

Šāds fenolu —OH grupas mazkustīgums izskaidrojams ar to, 
ka fenolos elektronu blīvums nobīdīts nevis uz skābekļa pusi (kā 
tas ir sportos), bet gan uz benzola gredzena pusi, un to saņem 
visa n elektronu sistēma. Tāpēc ar hidroksilgrupu saistītais og
lekļa atoms neiegūst pozitīvu lādiņu un nukleofilajiem reaģentiem 
nav izdevīga «uzbrukuma» objekta.

5. Oksidēšanās. Fenoli viegli oksidējas pat ar gaisa skābekli, 
pie tam izmainās to krāsa (no gaiši sārtas līdz tumšsarkanai), jo 
rodas dažādi oksidācijas produkti.

Enerģiski oksidējot, piemēram, ar K2Cr207, oksidējas ne tikai 
fenolu hidroksilgrupa, bet arī ūdeņradis para stāvoklī un rodas 
benzohinons:

OH o
I II

O / \
II — > II IIV

11
o

Oksidējot vēl enerģiskāk, noārdās benzola gredzens.
6. Reducēšanās. Ja fenolus vāra kopā ar cinka putekļiem, fe

noli reducējas par aromātiskajiem ogļūdeņražiem:
C6H5OH + Zn -> C6H6 =  ZnO

377



1 ’ ' b: > 1 :-'’ " ' !'  ' • ’■ ■■ ’ ’ |l 1 ' ' '■ ' 1
m:■ hl

B e n z o l a  g r e d z e n a  r e a k c i j a s

Hidroksilgrupa ir I grupas aizvietotājs, tāpēc tā palielina 
benzola gredzena elektronu blīvumu, it sevišķi orto un para stā
vokļos, un līdz ar to atvieglo gredzena ūdeņraža atomu aizvieto
šanu ar elektroiilajiem reaģentiem.

7. Halogenēšana. Fenoli viegli halogenējas, un hālogēna atomi 
stājas orto un para stāvokjos attiecībā^ pret hidroksilgrupu. Ja, 
piemēram, fenola šķīdumam pielej bromūdeni, izkrīt tribromfenola 
nogulsnes:

OH OH

A  - Rr— —ī
+  3Br2- > Br M l  Br +3HBr

Y
Br

8. Nitrēšana. Fenoli nitrējas pat ar atšķaidītu slāpekļskābi, 
veidojot o-nitrofenolu un p-nitrofenolu. Nitrējot tālāk ar koncen
trētu HN03, rodas trinitrofenols jeb pikrīnskābe:

Nitrofenoliem ir daudz stiprākas skābju īpašības nekā fenoliem, 
piemēram, tie sadala ogļskābes sāļus. Pikrīnskābe ir stipra skābe, 
tāpēc, ka trīs nitrogrupas stipri atvelk hidroksilgrupas elektronus. 
Nitrogrupas orto un para stāvokļos aktivizē ari pašu hidroksil
grupu, tāpēc to var aizvietot ar halogēniem un aminogrupu.

Pikrīnskābe ir dzeltena kristāliska viela ar rūgtu garšu. Indīga. 
Uzmanīgi karsējot, kūst 122 °C temperatūrā, bet pārkarsējot — 
viegli eksplodē. Sevišķi eksplozīvi ir daži piknnskābes sāļi — 
pikrāti, tāpēc pikrīnskābi un tās sāļus agrāk lietoja par sprāgst
vielām.

9. Sulfurēšana. Sulfurējot fenolus ar koncentrētu H2SOļ istabas 
temperatūrā, veidojas galvenokārt o-fenolsulfoskabe, bet 100 °C 
temperatūrā pārsvarā ir para-izomērs:
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10. Kondensācija. Tā kā hidroksilgrupa aktivizē benzola gre
dzena ūdeņraža atomus orto un para stāvokļos, sārmainu vai 
skābu katalizatoru klātbūtnē fenoli viegli kondensējas ar aldehī
diem (sk. 382. lpp.). Sai reakcijai ir ļoti svarīga praktiska nozīme, 
jo tā ir pamatā svarīgu plastmasu un laku ražošanai.

11. Fenolu krāsu reakcijas. Ar FeCl3 šķīdumu fenoli veido da- /
žādus krāsojumus, piemēram, fenols — sarkanvioletu, ķrezols — 
zilu utt. ,

Iegūšana. 1. No akmeņogļu darvas. Svarīgs fenolu iegūšanas 
avots ir akmeņogļu darva, kā arī brūnogļu un koksnes pirmdarva.

Lai atdalītu fenolus no pārējiem darvas ogļūdeņražiem, attie- 
1 čīgās darvas frakcijas apstrādā ar sārma šķīdumu, kurā fenoli labi 

šķīst, veidojot fenolātus. Ja iegūto fenolātu šķīdumu apstrādā ar 
sērskābi, fenolāti sadalās un izgulsnējas brīvi fenoli:

C6H5ONa +  H2S 04 C6H5OH +  NaHS04

2. No sulfoskābju sāļiem, sakausējot tos ar sārmiem:
300 °c , ,

C6H5S020Na +  2Na0H — >  C6H50Na +  Na2S04 +  H20

Iznākums ir 60—70% no sulfurēšanai ņemtā benzola. Sī ir 
viena no vecākajām fenolu sintētiskās iegūšanas metodēm.

3. No attiecīgajiem halogēnatvasinājumiem, hidrolizējot tos.
Kaut arī aromātiskajam gredzenam pievienotais halogēna atoms 
ir mazkustīgs, pēdējā laikā noskaidrots, kādos apstākļos to var 
aizvietot ar hidroksilgrupu. Ja, piemēram, hlorbenzolu autoklāvā 
250 °C temperatūrā apstrādā ar 8% NaOH šķīdumu, vai arī laiž 
sārmu kopā ar hlorbenzolu cauri ļoti garām vara caurulēm zem 
200 atm spiediena un 300°C temperatūrā, hlorbenzols hidrolizējas 
par fenolu:

0  hso _Q H  
II - ^ 1  II +HC1V  V"
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4. No aromātiskajiem aminiem. Aromātisko amlnu sāls šķīdu
mam reaģējot ar slāpekļpaskābi skābā vidē, veidojas diazonija 
sāls:

C6H5NH3C1- +  HO—N =  O -*  [C6H5 -  N =  NJC1"+ 2H20
Ja šo sāli vāra kopā ar ūdeni, izdalās slāpeķlis un veidojas 

fenols:

[C6HS- N = N]C 1-+HOH -* C6H5-O H  +  N2 +  HC1

5. No hidroperoksidiem. Viena no svarīgākajām fenola rūpnie
ciskās iegūšanas metodēm ir izopropilbenzola (kumola) hidroper- 
oksīdu sadalīšana ar skābēm (sk. turpmāk).

Izmantošana. Fenolus plaši izmanto fenolformaldehīdsveķu, 
poliamīdu un citu polimēru iegūšanai, kā arī krāsvielu, ārstniecī
bas vielu, plastifikatoru, virsmasaktīvo vielu, pesticīdu un citu 
vielu ražošanai. Dažus fenolus izmanto arī kā antiseptiskas vielas 
un antioksidantus.

Fenoli nokļūst ari daudzu rūpniecības nozaru notekūdeņos. Tā, 
piemēram, fenolus satur koksa ķīmiskās un koksnes ķīmiskās pārstrā
des, cietā kurināmā hidrogenizācijas, anilīna krāsvielu, sintētiskā 
fenola, fenolformaldehīdsveķu un citu rūpniecības nozaru notekūdeņi. 
Tā kā fenoli intensīvi saista skābekli, tie traucē ūdensbaseinu skābekļa 
režīmu un izraisa dzīvo organismu bojā eju. Jau koncentrācijā 
0,02 mg/f tie sabojā ūdens un šādā ūdenī dzīvojošo zivju garšu. Pie
ļaujamā fenolu koncentrācija ūdenī ir 0,001—0,002 mg/f.

Fenols jeb oksibenzols CeHsOH ir kristāliska viela ar rakstu
rīgu smaržu un kušanas temperatūru 43 °C. Ar ūdeni veido hid- 
rātu C6H50 H -H 20, kas kūst 16 °C temperatūrā un pazīstams ar 
nosaukumu karbolskābe. Ja fenolu uzglabā telpā, tā kristāli uzsuc 
gaisa mitrumu, un izplūst, veidojot ūdens šķīdumu fenolā. Gaisā 
fenols oksidējas un kļūst sarkanīgs. Uz ādas rada apdegumus — 
baltus plankumus vai čūlas. Fenols sarecina olbaltumvielas, tāpēc : 
iznīcina mikroorganismus, bet toksiskuma dēļ tā pielietošana dez- 

\  infekcijai medicīnā ierobežota.
Fenolu pierāda ar FeCl3, ar ko tas veido violetu krāsojumu — , 

rodas C6H50Fe2+ jons.
Fenols sastopams akmeņogļu darvā, no kuras to sāka_ iegūt jau 

19. gs. II pusē. Tagad fenolu iegūst galvenokārt sintētiski.
Padomju Savienībā visvairāk pielietotā ir kumola metode, kuru 

izstrādājis P. Sergejevs un viņa līdzstrādnieki. Pēc šīs metodes 
fenolu sāka ražot 1949. gadā, bet 1965. gadā jau 77% no visa Pa-, 
domju Savienībā iegūtā fenola ražoja pēc šīs metodes.

j Par izejvielām fenola iegūšanai izmanto benzolu un propilēnu, 
kuri katalizatoru (A1C13 vai alumosilikātu) klātbūtnē veido ku-
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molu. Kumolu oksidējot par hidroperoksidu un to sadālpt ar skā
bēm, veidojas fenols un acetons:

H3C—CH—CH3
У \  Aici3I || + CH2 = CH—CH3---►
Ч у /  Ч у

kumols

ООН
IH3C—СН.-СНз Н3С—с—сн3

✓ к H2S0,

Чу
kumols

ОН

kuinola
hidroper-
okslds

Д
V

+  СН3-С О - С Н 3

Rūpniecībā fenolu ražo arī pēc Rašiga metodes. Tā pamatojas 
uz benzola hlorēšanu ar hlorūdeņradi gaisa skābekļa klātbūtnē un 
hlortjenzola hidrolīzi ar ūdens tvaiku augstā temperatūrā un zem 
augsta spiediena katalizatora (Cu) klātbūtnē:

+ H20_C1
L + h c i+ o 2- m  11V V

-C1 Cu _ i
f li + H 20  — * 1 11

550 ”C Ч у /

ОН +  HC1

Mazāk izdevīga ir fenola iegūšana, sulfurējot benzolu un sul- 
foskābju sāļus sakausējot ar sārmiem, jo, strādājot pēc šīs meto
des, ir liels sērskābes un sārma patēriņš.

Fenols ir viena no rūpnieciski svarīgākajām organiskajām vie
lām. To izmanto par izejvielu ārstniecības preparātu, krāsvielu, 
sprāgstvielu, sintētisko šķiedru un citu vielu ražošanai. Visvairāk 
fenola (~50%  visas produkcijas) izlieto fenolformaldehīdsveķu 
ražošanai.

Fenolformaldehīdsveķi. Fenols viegli kondensējas ar formal- 
dehīdu. Atkarībā no izmantotā katalizatora un fenola un formal- 
dehīda molārajām attiecībām var izveidoties dažādi kondensācijas 
produkti.
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1. Ja pārākumā ņem fenolu un kondensē skābā vidē, izveidojas 
lineāras struktūras polimērs, kas sastāv no 10—12 posmiem, t. s.
novolaksveķi:

OH
' Y;: ■ v /

, 1 ■, 0
/ \

<«+l)
y ,

-ļ-nH—C ->
; \

H
OH

\ \ \  + « h 2o
V

Novolaksveķi kūst 130—140 °C temperatūrā. Šķīst acetonā un 
spirtos. Karsējot tie tālāk nekondensējas un neveido nekūstošu 
masu, jo to molekulā nav brīvu oksimetilēngrupii. Novolaksveķi 
pieder pie apgriezeniski cietējošiem (termoplastiskiem) poli
mēriem. Tos izmanto laku, līmju un dažādu izstrādājumu ražo
šanai.

2. Ja fenoļu un formaldehidu ņem ekvimolārās attiecībās vai 
arī pārākumā formaldehidu, iegūst sazarotas struktūras poli
mēru — rezolu. Tas var kondensēties tālāk, veidojot telpisku poli
mēru — rezītu.

Šādos apstākļos formaldehīds pievienojas benzoia gredzenam orto 
vai para stāvokļos attiecībā pret hidroksilgrupu, veidojot o-oksibenzil- 
spirta uņ p-oksibenzilspirta maisījumu:

Formaldehida pārākumā reizē ar oksibenzilspirtiem veidojas arī 
oksidibenzilspirts un oksitribenzilspirts:
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ļ ^ \ —CH2OH • HOH2C - / Nj[-C H 2OH
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/

CHsOH CH2OH >;:■
Oksibenzilspirti pakāpeniski kondensējas savā starpā vai ari ar 

aksidibenzilspirtu un oksitribenzilspirtu, izveidojot sazarotas struktūras 
polimēru:. • >

OH OH

v\ r .•
OH ; OH
i I

I
CH2OH

OH
I

/ \ - C H 2OH.

% /r^ 'ljC
CH2 OH

OH OH
I I

^ \ - C H 2- ^ \

I
CH2
I ■

OH
I

+  HOH2C - , ^ \ - C H 2OH

OH
1

-CH jO H , •:

OH

OH OH
V  1 i

/ / \  
f II

1 f
-CH2- ļ ^ \ r CH2— f \

ļ
CH2
I

J \  \
l^ J l-C H a O H

1
OH

-CH2OH

Ja polimērs paredzēts līmju, laku vai prespulveru pagatavošanai, 
polikondensāciju pārtrauc, kad polimēra molekulmasa Sasniedz 700— 
1000. Iegūto caurspīdīgo dzelteno vai brūno masu sauc par rezolu jeb 
bakelitu A. Tas kūst 70—100 °C temperatūrā, šķīst spirtā un acetonā.
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Tā kā rczola molekulā ir brīvas oksimetilēngrupas {—CH2OH), 
karsējot līdz 150°C temperatūrai, kondensācijas process atjaunojas 
un turpinās tālāk. Izveidojas telpiskas struktūras polimērs ar lielāku 
molekulmasu, t. s. rezlis jeb bakelits C: g

OH QH OH

* . . . _ J \ _ C H 2- A - C H 2- ^ \ - C H 2

' h J  y  V /
OH CH2 OH

-CH2—

Rezlts nešķīst nekādos šķīdinātājos, sildot nekūst un saglaba i 
savu cietību līdz 250 °C, bet temperatūrās, kas augstākas par I 
280 °C, tas sāk sadalīties. _ j

Rezola kondensēšanās par rezītu notiek izstrādājumu izgata- ļ 
vošanas procesā.-Sasmalcinātu rezolu sajauc ar pildvielām (koka J 
miltiem, azbestu, bārija sulfātu u. c.) un krāsvielām. Iegūto mai- f; 
sījumu — 1* s .. prespulveri ieber sakarsētās veidnēs un saspiež. , 
Rezols'sākuma izkūst, pēc tam kondensējas par'rezītu, kas sa- J 
saista pildvielas daļiņas. Tā iegūst neapgriezeniski cietējoša 
(termoreaktīva) polimēra rezīta jeb bakelīta izstrādājumus. Tie j 
ir ķīmiski ļoti izturīgi, jo ir pilnīgi nešķīstoši, tāpēc reaģents var 
uz tiem iedarboties tikai no virspuses.

Rezolu izmanto arī par velmējamo materiālu. Auduma, stikla 
šķiedras vai papīra loksnes piesūcina ar rezola šķīdumu spirta j 
un saliek vajadzīgā biezuma slāņos. Pēc spirta iztvaikošanas ma- ļ 
teriālu sapresē un karsē, kamēr tas sacietē. Tā iegūst mehāniski 
loti izturīgu materiālu, ko lieto zobratu, gultņu, elektriskās izo
lācijas materiālu, automašīnu virsbūvju un citu izstrādājumu / 
ražošanai.

Atkarībā no izmantotās pildvielas no fenolformaldehīdsveķiem 
’ražotās plastmasas jeb fenoplasti pazīstami ar dažādiem nosau
kumiem: tekstolīts — pildviela kokvilnas audums, stikla teksto- 
līts — stikla šķiedras audums, getinakss — papīrs, karbolīts —• 
koka milti utt.

Fenoplastus izmanto dažādu izstrādājumu, piemēram, elek
trisko slēdžu, dažādu telefona, televizoru, radioaparātu un auto
mašīnu detaļu, cauruļu, mājsaimniecības piederumu un citu 
izstrādājumu ražošanai.
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• Daudz fenola (15—20%) izlieto arī kaprolaktāma ražošanai.
• Kaprolaktāmu izmanto par izejvielu polikaproamīda 
[—NH(CH2)5CO—J„ ražošanai, no kura iegūst sintētisko šķiedru . 
kapronu (sk. 314. ļpp.). ; • ■ r ’: v ' . 1 ■:■ ••

Kaprolaktāma iegūšana no fenola notiek pēc šādas shēmas:

*3H2
135-150 *c

fenols ' r *1 ' ■ .
H2C-__pH2 *'

HjC,------pH2

n | c r  )CH0H‘ 
— /CH2 

cfaloheksancls.

H2C( : >C
n2ev-—'cn2

cikloheksononoksims

N -0.H H2S0A

Bekmonc porgrupesoncs kaproloķtoms

/; r

, Fenolu hidrogenējot katalizatora (Ni) klātbūtnē 135— 150 °C tem
peratūrā, iegūst cikloheksanolu, kuru ~  450 °C temperatūrā un Fe-Zn 
katalizatoru klātbūtnē dehidrogenē par cikloheksanonu. Cikloheksanonu 
apstrādājot ar hidroksoamonija sulfāta šķiduinu 85—95 °C tempera
tūrā, rodas cikloheksanonoksims. Ja izkausētu cikloheksanonoksimu 
apstrādā ar oleumu, notiek t. s. Bekmana pārgrupēšanās un izveidojas 
kaprolaktāms. :

Fenols ir • izejviela arī poliheksametilēnadipamīda
J —NH(CH2)6NHOC(CH2)4CO— ]rt šķiedrām, kas pazīstamas ar 
nosaukumiem: anīds — PSRS, nailons — ASV, ternamīds — VFR, 
maranils, lurons — Anglijā. ,

Poliheksametilēnadipamīdu iegūst, polimerizējot heksametilēn- 
diarnīnu ar adipīnskābi (sk. 315. lpp.). Adipīnskābi iegūst fio fe
nola, to hidrogenējot par cikloheksanolu un pēdējo oksidējot:

' ' * CH \  , v . CH2 ■ V ' ,
H C ^ \C —OH - 3H, H2C / \ C H —OH +20f

' H C ^ /C H  H2C '\y / CH2 *
CH , CH2

. —vHOOC— (CH2)4—C 0 0 H + H 20
adiplnskiibe 1 ; K

Heksametilēndiamīnu iegūst, adipīnskābi pārvēršot par adipīn- 
skābes amīdu:

; • r. , ' 1 .,

HOOC— (CH2) 4—COOH +  2NH3 ->
-► H2NOC— (CH2) 4—C0NH2+2H20
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Amidu katalītiski dehidratējot un reducējot, rodas heksametilendi- 
amīns:

H2NOC— (CH2) 4—CONH2 NC— (CH2) 4—CN+2H20
NC— (CH2) 4—CN+4H2 ->■ H2N— (CH2) 6—NH2

Ir izstrādātas metodes šīs grupas šķiedru ražošanai ari no 
citām izejvielām, piemēram, no furfurola, butadiēna u. c.

Herbicīdi. Dažus fenola atvasinājumus izmanto ari lauksaim
niecībā kā ķīmiskos nezāļu apkarošanas līdzekļus — herbicīdus.

Visplašāk lietotie herbicīdi ir 2,4-dihlorfenoksietiķskābe

C l - f ~  ^ - -O C H 2COOH

N = “ l
C1

un 2-metil-4-hlorfenoksietiķskābe

^ > —OCH2COOHC1
- <

CH3
Lauksaimniecībā parasti lieto šo skābju nātrija vai kālija sā- , 

ļus, kā arī dažādu spirtu esterus. Tie iznīcina divdīgļlapu augus, 
bet neietekmē viendīgļlapu augu augšanu.

,.Izšķir vispārējas un selektīvas iedarbības herbicīdus. Vispārējas 
iedarbības herbicīdi iznīcina visus augus, selektīvas iedarbības herbi
cīdi'— tikai noteiktas augu sugas.

Atkarībā no iedarbības rakstura herbicīdus iedala iekšējas iedar
bības un kontaktu herbicīdos. Iekšējas iedarbības herbicīdi iznīcina 
augu, tajā uzsūcoties, bet kontakta iedarbības herbicīdi iznīcina tikai 
tās auga daļas, uz kurām tie nokļūst.

2,4-dihlorfenoksietiķskābe un i2-metil-4-hlorfenoksietiķskābe ir selek- 
tīvi iekšējas iedarbības herbicīdi.

Herbicīdu izmantošanai ir svarīga nozīme lauksaimniecības 
kultūru ražības celšanai, tāpēc devītās piecgades plānā paredzēts 
palielināt cilvēka veselībai nekaitīgu herbicīdu ražošanu.

Krezoli. Krezolam jeb oksitoluolam var būt trīs izomēri:
CH

k _ , OH

o-krezols
(virš. temp. 191 °C)

CH31 -1 CH3

A A
Ļ J J —° h v

OH
m-krezols p-krezol;

1. temp. 203 °C) (vlrš. temp. 2
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Krezoliem ir līdzīgas īpašības kā fenolam, tikai tie mazāk tok
siski un vairāk dezinficējoši nekā fenols. Visi trīs izomēri sasto
pami akmeņogļu darvas vidējā frakcijā. No akmeņogļu darvas 
iegūst visu triju izomēru maisījumu, ko sauc par trikrezolu. Tā 
šķīdumu zaļajās ziepēs — t. s. lizolu lieto dezinfekcijai, galveno
kārt veterinārijā.

o-krezolu var arī atdalīt', trikrezolu destilējot, tomēr biežāk at
sevišķus krezolus iegūst sintētiski.
1 Krezolus izmanto plastmasu, krāsvielu, smaržvielu un citu vielu 
ražošanai.

Divvērtīgie fenoli

Divvērtīgajiem fenoliem iespējami trīs izomēri: o-dioksibenzols 
jeb pirokatehīns, m-dioksibenzols jeb rezorcīns, p-dioksibenzols 
jeb hidrohinons:

OH OH OH

pirokatehīns

Divvērtīgajiem fenoliem piemīt tādas pašas īpašības kā vien
vērtīgajiem, tikai divas hidroksilgrupas vēl vairāk palielina gre
dzena elektronu blīvumu, tāpēc ar tiem vieglāk noris aizvietoša
nas un kondensēšanās reakcijas.

Ja molekulā ir divas hidroksilgrupas, tās palielina viena otras 
skābumu, tāpēc divvērtīgie fenoli ir ar stiprākām skābju īpašībām 
nekā vienvērtīgie. Divvērtīgie fenoli reaģē ne tikai ar bāzēm, bet 
pat ar sāļiem. Tā, piemēram, pielejot svina acetāta šķīdumam piro- 
katehīna šķīdumu, izkrīt tā svina sāls nogulsnes:

O
/ f \ _o h  \  .*
| ^ j ! _ 0 H + ( CH3C 0°)2p b -> ļ l l  . Pb+2CH3COOH

V o
Divvērtīgie fenoli arī vieglāk oksidējas, tāpēc tie ir spēcīgi 

reducētāji, un tos izmanto fotogrāfijā par attīstītājiem (hidro- 
hinonu). Arī šķīdība ūdenī divvērtīgajiem fenoliem labāka nekā 
vienvērtīgajiem. Divvērtīgie fenoli ir mazāk indīgi. Ar FeCl3 šķī
dumu veido raksturīgu krāsojumu.

Pirokatehīns ir balta kristāliska viela, kas stāvot kļūst tumša. 
Kūst 104 °C temperatūrā. Ar FeCI3 šķīdumu veido zaļu krāso
jumu, kurš, pielejot sodas šķīdumu, pārvēršas par sarkanu. Amon-
25* 387



ļī'v.iv ; *.h ; ,• > r,; ; •.: -., .... ... , . v . : ; -  •...>»•

x  ^ ' ' ,v . :'
jakālu sudraba nitrāta šķīdumu pirokatehīns reducē pat bez sil- 
dīšanas. ■•:''■■ ••:' 1 ;■ vV,;. - \L:■ . L . ”  . l,f'H

Sastopams miecvielās, sveķos un akmeņogļu darvā. Lieto Ļ t 
fotogrāfijā pār attīstītāju. :

Rezorclns ir balta kristāliskā viela, kas kūst 118°C tempera
tūrā. Mazāk indīgs nekā pirokatehīns un hidrohinons. Pret oksidē
tāju iedarbību stabilāks nekā pirokatehīns. Amonjakālu sudraba ■' 
nitrāta šķīdumu reducē tikai sildot. Ar FeCl3 šķīdumu veido vio- • ļ- * .1 • . ■ ,■ ' . Av ,\Ietu krāsojumu. _ _ .'.ti

Izmanto krāsvielu rūpniecība un an medicīnā dezinfekcijai.^ 
Hidrohinons ir kristāliska viela, kas kūst 170°C temperatūrā. V 

Ļoti viegli oksidējas panhinonu:
OH
I

o

OH O
: 4 •:'/ ;

Ar FeCl3 šķīdumu veido tumšu, netīri zaļu krāsojumu, kas pār
vēršas par dzeltenu.

Dabā sastopams dažos augos glikozīda arbutīna veidā. Iegūst 
sintētiski, karsējot p-hlorfenolu vai p-dihlorbenzolu kopā ar sārma 
šķīdumu katalizatora (Cu) klātbūtnē.

Hidrohinons ir viens no fotogrāfijā visbiežāk lietojamiem at
tīstītājiem.

Trlsvērtīg ie  fenoli

Trīsvērtīgajiem fenoliem iespējami trīs izomēri: vicinālais tri- 
oksibenzols jeb pirogallols, simetriskais trioksibenzols jeb fļoro- 
glucīns un'asimetriskais trioksibenzols jeb oksihidrohinons:

OH OH

A i ^ \ _ O H0-oh H O - l ^ i 1—OH V  *.
OH

pirogallols floroglucīns oksihidrohinons

Visi trīs vērtīgie fenoli ir kristāliskas, ūdenī labi šķīstošas vie
las. Svarīgākais no tiem ir pirogallols.
- Pirogallols ir kristāliska viela, kas kūst 132°C temperatūra. Ar 
FeCl3 šķīdumu veido sarkanu krāsojumu. Sevišķi viegli oksidējas, 
tāpēc to lieto gāzu analīzei.
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Pirogallolu iegūst no gallusskābes (sk. Aromātiskās oksiskā- 
bes), kas samērā bieži sastopama dabā. Pirogallolu izmanto par, 
attīstītāju fotogrāfijā, krāsvielu sintēzē, kā arī kažokādu un matu 
krāsošanā.

->,v

AROMĀTISKIE SPIRTI s  i: : ķvj, (v;1 ; ;• . ■■ ;■ ■ ķ

Aromātiskie spirti ir tādi aromātisko ogļūdeņražu atvasinā- , ) 
ļumi, kuru molekulās hidroksilgrupa atrodas sānvirknē, piemēram,

-CHsOH

Kā

benziisp irts jeb 
fen ilm eiilsp irts

pec uzbūves, tā ari īpašībām aromātiskie spirti vairāk at
gādina alifātiskos spirtus nekā fenolus.

Atšķirībā no fenoliem aromātiskajiem spirtiem nav skābju īpa
šību. Tie nereaģē ar bāzēm, bet, tāpat kā alifātiskie spirti, reaģē 
ar sārmu metāliem, veidojot alkoholātus. Ar aromātiskajiem spir
tiem norisinās arī visas pārējās alifātisko spirtu reakcijas.

Aromātiskajiem spirtiem piemīt ari dažas tikai tiem raksturīgas 
īpašības. /

1. Aromātiskie spirti, kuriem —OH grupa ir a stāvokli attie
cībā pret benzola gredzenu, reaģējot ar halogēnūdeņražskābēm, 
hidroksilgrupa aizvieto ar halogēniem:

'C6H5— CHOH—CH3 +  HCI ** C6H5—CHCI—CH3+ H 20

2. Spirti ar — OH grupu (3 stāvoklī. viegli dehidratējas par 
arilalkēniem:

CfiHs—CH2—CH2OH - U  C«H5—CH = CH2 +  H20
fenlletilsplrts stirols

Daudziem aromātiskajiem spirtiem ir patīkama smarža, tāpēc 
tos izmanto parfimērijā gan brīvā veidā, gan arī esteru veidā.

Benzilspirts G6Hs—CH2OH ir bezkrāsains šķidrums ar patī
kamu smaržu. Vārās 206 °C temperatūrā.

.. Sastopams kā brīvā veidā, tā arī esteru veidā tuberozēs, jas
mīnos, hiacintēs, Peru balzamā u. c. Benzilspirta etiķskābes esteris 
ir ar tuberožu smaržu, bet. propionskābes esteris ar jasmīnu 
smaržu. Benzilspirtu izmanto parfimērijā.

Fenlletilsplrts CeHs—CH2—CH2OH. Daudz sastopams rožu 
eļļā (līdz 60%). Izmanto parfimērijā par smaržu stabilizatoru.
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JA U T Ā JU M I U N  V IN G R IN Ā JU M I,

1. K ād as  īp a š īb a s  p iem īt fen o lu  h id ro k silg ru p a i?  A r ko tā s  a tšķ i
r a s  no sp irtu  h id ro k s ilg ru p a s  īp aš īb ām ?

. , 2. K as kop īg s fenoliem  un  k a rbonskābēm , un  a r  ko tie  a tš ķ ira s 5
Izsk a id ro jie t, k ād a  ir  fenolu  īp a š īb u  sak a rīb a  a r  to  m olekulas uzbūvi!

3. Kā v a r  iz sk a id ro t to , ka fenolu h id ro k silg ru p a  dau d z  g rū tā k  
a izv ie to jam a  nekā sp irtu  h id ro k silg ru p a?

4. Kā h id ro k silg ru p a  ie tekm ē benzola- g red zen a  īp aš īb as?
5. K āpēc n itro fenoiiem  ir s t ip rā k a s  skāb ju  īp a š īb a s  nekā fenoliem ?
6. P ēc  k ād ām  m etodēm  pēdējā  laikā fen o lu s v isv a irāk  iegūst?
7. K ādi p roduk ti ro d as , ko n d en sē jo t feno lu  a r  fo rm aldeh īdu  

sk āb ā  v idē  un k ād i sā rm ain ā ?  K ād as ir šo  p ro d u k tu  īp a š īb as , un  kur 
to s  izm anto?

8. K ādus d iv v ē rtīg o s  u n  trīsv ērtīg o s, feno lus izm an to  fo to g rā fijā
un k ād am  no lūkam ? ~

9. K as k o p īg s a ro m ātisk a jiem  sp irtiem  u n  fenoliem , un  a r  ko tie 
a tšķ ira s?

10. C ik m ililitru  5%  N aO H  šķ īdum a (blīv . 1,06) jāp ie le j 300 g r a 
m iem  2%  fen o la  šķ īdum a, la i v iss  feno ls p ā rv ē rs to s  p a r feno lātu?

11. B en zo lsu lfoskābes n ā tr i ja  sā li s a k a u sē ja  a r  N aO H  un  iegū to  
sak au sē ju m u  p ask āb in ā ja . Iz g u lsn ē jā s  282 g  feno la. C ik g ram u  benzo la  
ņēm a su lfu rē ša n a i, ja  benzola  zudum i reak c ijā  40% ? (390 g)

12. C ik m 3 teh n isk ā  p ro p ilēn a  iz lie to ja  feno la  ra ž o ša n a i, ja , s a d a 
lo t kum ola peroksīdu , ieg u v a  357,2 k g  feno la  un  z inām s, ka fenola 
zudum i ra ž o ša n ā  ir 5% , bet teh n isk a is  p ro p ilēn s sa tu r  20%  c ita s  
g āzes  p iem aisījum u? (112 m s)

; T * r  ■■■■ ; V v . ' ■ . . .

18. AROMĀTISKIE ALDEHĪDI, KETONI, 
KARBONSKĀBES UN OKSISKĀBES

AROMĀTISKIE ALDEHĪDI

Aromātiskie aldehīdi ir tādi aromātisko ogļūdeņražu atvasinā
jumi, kuru molekulā ūdeņraža atoms aizstāts ar aldehldgrupu. , 

Aldehīdgrupa var būt pievienota tieši benzola gredzenam vai 
ari atrasties sānvirknē:

0 l 0 0

O - c f - c
\

H H H
benzaldehīds p-toluilaldehīds • feniletiķskābes

aldehīds

390



Aldehīdi ar aldehīdgrupu sānvirknē kā pēc uzbūves, ta ari pēc 
īpašībām pilnīgi atgādina alifātiskos aldehīdus, tāpēc par tipis
kiem aromātiskajiem aldehīdiem uzskata tādus aromātiskos alde
hīdus, kuru molekulā aldehīdgrupa pievienota tieši benzola gre
dzenam.

Fizikālās īpašības. Lielākā daļa aromātisko aldehīdu ir ūdeni 
nešķīstoši šķidrumi ar rūgto mandeļu smaržu. Aldehīdiem ar 
aldehīdgrupu sānvirknē ir asāka smarža, pie tam, jo tālāk no 
cikla atrodas aldehīdgrupa, jo smarža asāka.

Ķīmiskās īpašības. Tā kā aromātiskie aldehīdi satur aldehīd
grupu un benzola gredzenu, ar tiem var norisināties kā aldehīd- 
grupas, tā arī benzola gredzena reakcijas.

Tāpat kā alifātiskie aldehīdi, arī aromātiskie aldehīdi oksidē
jas par aromātiskajām karbonskābēm, pievieno ciānūdeņražskābi 
un nātrija hidrogēnsulfītu, kā ari reaģē ar hidroksilamīnu unīenil- 
hidrazīnu.

Aromātiskie aldehīdi ir mazāk aktīvi par alifātiskajiem, jo to 
molekulā benzola gredzena kustīgo it elektronu blīvums nobīdīts 
uz aldehīdgrupas pusi un līdz ar to pam azināts karbonilgrupas 
oglekļa pozitīvais lādiņš.

Kustīgo n elektronu nobīdes dēļ pasivizējas arī benzola gre
dzens, tāpēc aromātiskie aldehīdi „.grūtāk nit_rējas,_ sulfurējas un 
halogenējas nekā benzols un jaunais aizvietotājs stājās meta vietā 
attiecībā pret aldehīdgrupu.

Tā kā aldehīdgrupa un benzola gredzens savstarpēji ietekmē 
viens otru, ar aromātiskajiem aldehīdiem var norisināties ari da
žas tikai tiem raksturīgas reakcijas.

1. Oksidēšanās. Aromātiskie aldehīdi ļoti viegli oksidējas, pat 
istabas temperatūrā gaisa skābekļa ietekmē, veidojot aromātiskās 
karbonskābes:

O O

2C6HS—C + 0 2-^2C 6H5—C
\  V

H OH
Varētu domāt, ka šeit novērojama zināma pretruna — aromā

tiskie aldehīdi ir mazāk aktīvi par alifātiskajiem, bet tomēr oksi
dējas vieglāk nekā alifātiskie. Izrādās, ka aromātisko aldehīdu 
oksidēšanās par benzoskābi izskaidrojama ar peroksibenzoskābes 

O 
II

C6H5—C—OOH veidošanos, kura veicina oksidēšanos.
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2. Disproporcionēšanās (dismutācija). Atšķirība no alifātiska- 
jiem aldehīdiem aromātiskie aldehīdi paši par sevi neveido poli
mērus. Alifātiskie aldehīdi sārma klātbūtnē kondensējas, bet aro- . 
mātišķie disproporcionējas, t. i., sadalās par aromātisko spirtu un 
karbonskābi. Tā, piemēram, iedarbojoties uz benzaldehīdu ar kon
centrēta (50—60%) sārma ūdens vai spirta šķīdumu, no katrām 
divām benzaldehīda molekulām viena reducējas par benzilspirtu, 
bet otra oksidējas par benzoskābi, kas ar sārmu veido sāli (Kani- 
caro reakcija):

O O

2C6H5- C  + k o h
\

H
benzaldehīds

C6H5- C H 2OH +  C6H5—c
\  ,

benzoskābes sālsbenzilspirts

Sī reakcija raksturīga aromātiskajiem aldehīdiem un tikai tā
diem alifātiskajiem aldehīdiem, kuriem nav ūdeņraža a  stāvoklī, 
piemēram, formaldehīdam, un arī tādiem aldehīdiem, kuros alde-
hīdgrupa saistīta ar trešējo oglekļa atomu R3C— .

3. Benzoinā kondensācija. Kālija cianīda klātbūtnē notiek tikai 
aromātiskajiem aldehīdiem raksturīga kondensācija, kuras rezul
tātā veidojas oksiketons — benzoīns: , • 1

o  o  ‘ ■ 1

il© < ;• /  + V
H H

KCN

OH O
benzoīns

So reakciju atklāja N. Ziņins 1839. gadā.
Benzoīnu oksidējot, veidojas a-diketons, kas pazīstams ar no

saukumu benzils (nesajaukt ar radikāli CeHs—CH2-, kuru arī 
sauc par benzilu):

; : C6H5—CH—C—C6H5 —> C6H5—C—C—C6Hs+ H 20

OH O
benzoīns

0 0
diketons
(benzļls)

4. Kondensācija ar alifātiskajiem savienojumiem. Aromātiskie 
aldehīdi viegli kondensējas ar alifātiskajiem aldehīdiem, ketoniem, 
esteriem un skābju anhidrīdiem, (Klaizena kondensācija):
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\  \  ' 

;  h  . h

r’ .> ■: ?< t.» i5jg
1

; O

: C15H5 —c h = c h —c : + H 2o
X...;X X X '' X'' >X. :

H
'Kanēļaldehīds.

o

C6H5~ C  +  CH3—COOC2Hs —>

h  ■. ; ■

Q ■"■■■■..■ ' . ' ' ■ . ''' '!■

'....
\V. ?;■ 1 '//; ‘‘"’V

C6 H s-C H  = CH-COOC 2 H5  +  H20
kanēlskābes etilesteris

5. Hlorēšana. Benzaldehīds hlorējas citādi nekā alifātiskie al
dehīdi. Ja hlorē alifātiskos aldehīdus, hlors stājas radikāļa a ūdeņ
raža vietā, bet, tā kā benzaldehīda molekulā tāda nav, hlors aiz
vieto aldehīdgrupas ūdeņradi un veidojas benzoskabes hloran- 
hidrīds (benzoilhlorīds):

O O

+ c i2^ ^ ~ y ~ ( f  + h c i
■£ ' : X X ? X # f e  \

; ;,v, . \
H C1

benzoilhlorīds
Iegūšana 1. No toluola benzaldehīdu var iegūt divējādi: toluolu 

tieši oksidējot vai arī to halogenējot un iegūto toluola dihalogēn- ’ $
atvasinājumu hidrolizējot:.

c h 3 CH2OH CA
H

A \  o J / \  0 A

|+ C l j

CH2CI

ci,

V
' f  +H;0 
CHC12

A
X /
bcnzilhlorlds

X /benzāl hlorīds
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2. Gatermana—Koha sintēze. Ja uz aromātiskajiem ogļūdeņ
ražiem iedarbojas ar oglekļa oksīda un sausa hlorūdeņraža mai
sījumu A1C13 un CU2CI2 klātbūtnē, benzola gredzenam pievienojas 
CO.un izveidojas aldehīdgrupa:

■ S \
+  CO

H 3C

Reakcija noris kā ar benzolu, tā arī ar tā homologiem vai ci
tiem atvasinājumiem. Vieglāk reaģē tādi benzola atvasinājumi, 
kuri satur I grupas aizvietotāju, kas aktivizē benzola gredzenu 
para un orto stāvokļos.

Benzaldehīds ir šķidrums ar stipru rūgto mandeļu smaržu. 
Dabā sastopams glikozīda.amigdalīna veidā, kurš atrodams ķiršu, 
plūmju, aprikozu un citu kauleņaugu kauliņos.

Fermentu preparāta emulsīna, kā ari skābju klātbūtnē amig- 
dalīns hidrolizējas par ciānūdeņražskābi, benzaldehīdu un divām 
molekulām glikozes:

H ' ■ u
/  ,  /C6H5—C—O—C,2H2>Qio + 2H20
\

C s N  -
amigdalins

• 2C6H120 5 +  C6H5—C -O H  

CN

o m  ~ļ

g 6h 5- c - ic n :-

o

H

C6Hs—c  +HCN

Benzaldehīdu plaši izmanto smaržvielu, krāsvielu un medika
mentu rūpniecībā.

Svarīgs benzaldehīda atvasinājums ir vanilīns jeb 4-oksi:_3- 
metoksibenzaldehīds, ko nelielā daudzumā (līdz 2°/o) satur vanil- 
jas pākstis:

O

0 CH3
Vanilīns ir kristāliskā viela ar patīkamu smaržu. Lieto pārtikās 

un parfimērijas rūpniecībā.
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No pārējiem aldehīdiem svarīga nozīme ir kanēļaldehīdam: 

C  > —CH =  CH—c
\

H
Kanēļaldehīds ir šķidrums ar patīkamu smaržu. Sastopams 

kanēļeļļā. - ļ

AROMĀTISKIE KETONI

Aromātiskie ketoni ir tādi organiskie savienojumi, kuros kar- 
bonilgrupa saistīta ar diviem radikāļiem, no kuriem viens vai ari 
abi ir aromātiskie radikāļi.

Aromātiskie ketoni var būt divējādi.
ļ. Tīri aromātiskie ketoni, t. i., tādi ketoni, kuru molekulā abi 

radikāļi ir aromātiskie, piemēram, difenilketons jeb benzotenons:
O '

-C—

2. Jauktie aromātiskie ketoni, kuru molekulā viens radikālis 
ir aromātiskais, bet otrs alifātiškais,. piemēram, metilfenilketons 
jeb acetofenons:

. 0

—C—CH3

Fizikālās īpašības. Aromātiskie ketoni ir šķidrumi vai cietas 
ūdenī nešķīstošas vielas ar patīkamu ziedu smaržu.

Ķīmiskās īpašības. Aromātisko ketonu īpašības līdzīgas alifā- 
tisko ketonu īpašībām, tikai to karboksilgrupa mazāk aktīva nekā 
alifātisko ketonu karboksilgrupa. Tā, piemēram, tie nepievieno 
nātrija hidrogēnsulfītu. Jaukto ketonu metilgrupu un metilēngrupu 
ūdeņradis turpretim ir ļoti kustīgs un viegli aizvietojams. Tā, pie
mēram, hromējot acetotenonu, veidojas bromacetofenons jeb brom- 
metilfenilketons, kas ir spēcīgs lakrimators:

O O

'—Č—CH3 +  Bf2 ■ >—C—CH2Br +  HBr

Raksturīga tīri aromātisko ketonu īpašība ir to sašķelšanas, 
karsējot kopā ar koncentrētu sārmu:

O O

C6HS—C—C6Hs +  NaOH —► C6H5—C—ONa + C«H6
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Iegūšana. Aromātiskos ketonus iegūst pēc tādām pašām me
todēm, kā alifātiskos ketonus, piemēram, oksidējot otrējos spirtus, 
karsējot aromātisko skābju sāļus.

Ir arī dažas tikai aromātiskajiem ketoniem raksturīgas iegū
šanas metodes, no kurām praktiski svarīgāka ir Fridela—Krafta ; 
metode. Pēc šīs metodes aromātiskos ogļūdeņražus kondensē ar 
aromātisko vai alifātisko karbonskābju hloranhidrīdiem vai anhid-' 
rīdiem bezūdens A1C13 klātbūtnē:

O O ;
j r —Šr ?' ^ A1C13 ^  li '

< ^ J > + C 1 —C—CH3—---- C—CH3+HC1
•' '• •• '.Hr x ’:-’ f; metilfenilketons

o o ;

■ ■ . ■ : ■' 'v  .... diler.ilketons ’ ,

Svarīgākie pārstāvji. Metilfenilketons jeb acetofenons 
C6H5—CO—CH3 ir viegli kūstoša kristāliska viela (kušanas tem
peratūra 20 °C) ar ievu smaržu un iemidzinošu iedarbību. Izmanto 
parfimērijas rūpniecībā. Metilfenilketonu iegūst, oksidējot etil.ben- 
zolu mangāna vai vara sāļu klātbūtnē:

kat
C oH j-G H i-C H s+O s C£H5- C  ļH i-C H j-

0 S.ĢH j
-^C cH i-C —CH3 + H aO

Difenilketonam jeb benzofenonam CgHs—CO—CsHg pazīstamas 
divas modifikācijas: stabilā modifikācija ar kušanas temperatūru 
48°C un nestabilā modifikācija, kas kūts 27°C temperatūra.

Svarīgs benzofenona atvasinājums ir ā^'-bis-dimetilamino- 
benzofenons jeb Mihlera ketons, kuru plaši izmanto krāsvielu rūp
niecībā:

O

(CH3h N - ^ 7 - C - < ^ 7 - N  (CH3}2.
4,4'-bīs-dinietilaininobenzofeiK>ns

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kurš aldehīds ir aktīvāks 
Kāpēc?

lorrnaldehīds vai benzaldehīds?
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2. Kādas reakcijas raksturīgas tikai aromātiskajiem aldehīdiem?
3. Kāda reakcija norisinās tikai ar tādiem aldehīdiem, kuriem nav

ūdeņraža «  stāvoklī? . . ,,/•■ : , . . ,
4. Kādas īpašības raksturīgas tikai aromātiskajiem ketoniem?
5. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

O
a) CĒH i C H 3 CsHs-CHj -»• CtH5— C

;v  '. ■ ■" :V / \ . «;■
H

-*■ benzoīns « —diketons;
b) C6H5-C H O H —CH3-v C 6H5—CO—CH3-*.C6H 5-C Q -C H 2Brl

6, Ar kādām reakcijām iespējams ieg8t difenilketonu, par izej
vielu ņemot oglekli? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

7. Karsējot benzaldehīdu kopā ar 60% KOH (blīvums 1,6), ieguva 
288 g benzoskābes kālija sāls. Cik mililitru KOH izlietoja, ja reak
cijas iznākums ir 90% no teorētiski iespējamā? (116,67 ml)

•ij'v'.'-V.:! v
AROMĀTISKĀS KARBONSKĀBES

Aromātiskās karbonskābes ir tādi aromātisko ogļūdeņražu at
vasinājumi, kuru molekula satur karboksilgrupu. ’: ,

Karboksilgrupa var būt pievienota tieši benzola gredzenam vai 
arī atrasties sānvirknē, piemēram: ■ ' 1 >

CHoCOOII-COOH
benzoskābe

H3C - ^ ~ C 00H
1 p-toluilskābe ' ’■

feniletiķskābe .

Fizikālās īpašības. Aromātiskās karbonskābes ir kristāliskas 
Vielas, kaš nedaudz šķīst ūdenī un pārtvaicējas ar ūdens tvaiku. 
Labi šķīst spirtā un ēterī. Vārās un kūst augstākā temperatūrā 
nekā alifātiskās karbonskābes ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu 
molekulā.

Ķīmiskās īpašības. Ar aromātiskajām karbonskābēm var nori
sināties kā karbonskābju, tā ari benzola gredzena reakcijas. To 
molekulās karboksilgrupa un benzola gredzens savstarpēji ietekmē 
viens otru. 1 v '/n 1

Kā zināms, benzola gredzens spēj darboties gan kā elektronu 
akceptors, gan ari kā to donors. Jo stiprāk izteiktas benzola gre
dzenam pievienotā elektronakceptora īpašības, jo vairāk uz tā pusi 
nobīdās benzola gredzena elektronu blīvums.

Karboksilgrupa starp elektrofilo karbonilgrupU un nukleofilo



hidroksilgrupu ir iekšēja konjugācija, tāpēc karboksilgrupā ir 
samērā vājš elektronakceptors un benzola gredzena elektronu blī
vums tikai nedaudz nobīdīts uz karboksilgrupas pusi:

Tā kā aromātiskajās karbonskābēs benzola gredzena nelielā 
elektronu blīvuma nobīde maz kompensē karbonilgrupas oglekļa 
pozitīvo lādiņu, elektronu blīvums karboksilgrupā vairāk nobīdīts 
no ūdeņraža uz skābekļa atoma pusi nekā alifātiskajās karbon
skābēs, kuru radikālim ir lielāks indukcijas efekts +1. Ar to arī 
izskaidrojams, ka aromātiskās karbonskābēs ir stiprākas par ali
fātiskaj ām karbonskābēm (izņemot skudrskābi). Tā, pierņēram, 
benzoskābes disociācijas konstante ir /(c<,HsCooh = 6,6 • 10—5, bet 
etiķskābes — Ķ c h 3c o o h  =1,8 • 10~5.

Karboksilgrupā visvairāk samazina elektronu blīvumu orto un 
para stāvokļos, tāpēc jaunais elektrofilais aizvietotājs stājas meta 
vietā. Benzoskābes orto un para atvasinājumus iegūst pēc citām 
metodēm. Tā, piemēram, o-sulfobenzoskābi iegūst, sulfurējot to- 
luolu un pēc tam iegūto toluolsulfoskābi oksidējot:

—CH3+ H o s o aH

COOH 
— ^ -S02OH

Svarīgs o-sulfobenzoskābes atvasinājums ir o-sulfobenzoskābes 
imīds, kas pazīstams ar nosaukumu saharīns:

- H ,0 / \ - (-CH3
^  /  —SOaOH

+0

c o
\

NH
v \  /

S02
Saharīns ir kristāliska viela ar saldu garšu. Vārot kopā ar 

ūdeni, saharīns veido o-sulfamidobenzoskābi, kurai nav salda 
garša. Saharīns vāji šķīst ūdenī.

Pārdošanā ar nosaukumu «saharīns» ir tā nātrija sāls kristāļ- 
hidrāts

CO
/ V  \ '

N- Na • 3H20
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kuru sauc par kristalozi. Tas labi šķist ūdenī un ir apmēram 500 
reižu saldāks par biešu, cukuru. Kristalozei nav uzturvērtības, un 
to lieto tikai saldās garšas dēļ, lai diabētiķu uzturā aizstātu cu
kuru. No organisma tas izdalās caur nierēm nesadalītā veidā.

Iegūšana. Aromātiskās karbonsķābes iegūst pēc tādām pašām 
metodēm kā alifātiskās. Pazīstamas ari dažas tikai aromātiskajām 
karbonskābēm raksturīgas iegūšanas metodes.

t. Oksidējot toluolu:
C6H5—CH3+ 30 C6H5—C 00H  +  H20

2. Kondensējot aromātiskos ogļūdeņražus ar ogļskābes hlor- 
anhidridiem, veidojas benzoskābes hloranhidrīds,- no kura, to 
hidrolizējot, iegūst benzoskābi:

C6H6 ~H C0C12 •
A1C1,

-*C6HSC0C1 +  HC1
benzoskābes 
hloranhidrīds ’ ,

Sī reakcija analoga aromātisko ketonu jegušanai pēc Fridela— 
Krafta metodes.

Benzoskābe ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 
122,4 °C. Karsējot līdz 370 °C temperatūrai, sadalās par benzolu, 
C02 un veido arī nedaudz fenola un CO. Maz šķīst aukstā ūdenī, 
bet labi karstā ūdenī, tāpēc to var atdalīt pārkristalizējot. Benzo
skābi var arī pārdestilēt ar ūdens tvaiku, jo 100 °C temperatūrā tā 
pāriet gāzveida stāvoklī un no gāzveida stāvokļa atkal kristāliskā, 
veidojot skaistus zvīņveida vai adatveida kristālus ar perlamutra 
spīdumu.

Dabā sastopama benzosveķos un esteru veidā ietilpst arī dažos 
baizamos, piemēram, Peru balzamā. To satur ari brūklenes un 
dzērvenes. Iegūst galvenokārt sintētiski.

i B^nzoskābei piemīt antiseptiskas un konservējošas īpašības, 
tāpēc kā skābi, tā ari tās sāļus lieto pārtikas rūpniecībā par kon
servēšanas līdzekļiem. Tos lieto arī medicīnā dezinfekcijai un pār 
caurejas'līdzekļiem.

Benzoskābi izmanto arī par izejvielu krāsvielu un smaržvielu 
rūpniecībā. Benzoskābes esteri ir ar patīkamu smaržu un ietilpst 
ēterisko eļļu, piemēram, ilang-ilang, tuberožu un neļķu eļļas sa
stāvā, kuras izmanto smaržu un odekolonu kompozīcijās.

AROMĀTISKĀS DIKARBONSKĀBES

Aromātiskās dikarbonskābes ir aromātisko ogļūdeņražu atva
sinājumi, kas satur divas karboksilgrupas.

Divas karboksilgrupas var atrasties orto, meta un para stā
vokļos viena pret otru, tāpēc pazīstamas trīs benzoldikarbon- 
skābes:
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COOH

COOH
COOH

/?

«'•benzoldikarbonskābe 
/«b (talskābe

-COOH
. m-benzoldikarbonskāb» 
j'eb izoftal skābe

COOH

J '

I
COOH

P-benzoldikarbonskābe 
jeb tereftalskābc

Svarīgākā no tām ir ftalskābe.
1. Ftalskābi iegūst, oksidējot orto-ksilolu:

/ \ - C H 3 +° / V
y ~ GH3 Nb,

-COOH
-COOH

2. Rūpniecībā ftalskabi iegūst, oksidējot naftalīnu:

< ^ X / \  0 / \ _ C 0 0 H  £■)'
»-COOH

Ftalskabe ir kristāliska viela, kas karsējot kūst un daļēji sa- : 
daļas, bet 200—230°C temperatūrā pārvēršas par ftalskābes aii- d
hidrīdu:-' 'žf-t ;v ; . v ? : * ; ' i f l

COOH <o / \ /  \
—COOH — *“ I ii o + H 2oL.UUM /

CO

:\ ■&
d

Ftalskābes anhidrīds ļoti viegli veidojas tāpēc, ka izveidojas 
pieclocekļu gredzens.

Ftalskābes anhidrīds ir kristāliska viela ar kušanas tempera
tūru 132 °C. Tam piemīt visas skābju anhidrīdu īpašības. Speci
fiska ftalskābes anhidrīda reakcija ir ftalimīda veidošanās. Kar
sējot ftalskābes anhidrīdu kopā ar amonjaku zem spiediena, 
veidojas ftalimīds, kas ir svarīga izejviela indigo un citu krāsvielu 
sintēzēm:

co co
/ \ /  \  1

II 0 +NH3 ■
V ' N  /  co

s \ / .  \
f
v \  /

c o  -

n h + h 2o
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Ftalskābi izmanto galvenokārt ftalskābes anhidrīda iegūšanai. 
Ftalskābes anhidridu visvairāk izlieto dažādu ftalskābes esteru 
ražošanai, kurus izmanto par sintētisko polimēru (it sevišķi poli- 
vinilhlorīda) plastifikatoriem. Dimetilftalātu, dietilftalātu un di- 
butilftalātu lieto odu atbaidīšanai (repelenti). ( ļ

Daudz ftalskābes anhidrīda izlieto arī poliesteru sveķu ražo
šanai. Tā, piemēram, kondensējot ftalskābes anhidridu ar glice
rīnu, iegūst gliftālsveķus. Tiem piemīt labas līmējošas un saistošas 
īpašības, tāpēc tos lieto dažādu līmju, laku-un citu pārklājuma 
materiālu ražošanai. . . - ..

Ūdeni atšķeļošu vielu klātbūtnē ftalskābes anhidrīds viegli 
kondensējas ar fenoliem, veidojot ftaleinus. Svarīgākais no tiem ir ' 
fenolftaleīns. 1 - v '-’‘v - ,, ■' '■ '■ ■■» ■ 1

Fenolftaleinu laboratorijas apstākļos var iegūt, karsējot sausā 
mēģenē dažus kristālus ftalskābes anhidrīda kopā ar tikpat daudz 
fenola un diviem pilieniem koncentrētas sērskābes. Ja iegūto sar
kano šķīdumu atdzesē un pielej 8>,ml ūdens, izkrīt baltas fenol- 
ftaleīna nogulsnes: V 7

u i f  ^ > -O H

0=c^' )>c*0 •+
OH

/  S>—OH

fenolftaķins

Skāba un neitrālā vide tas ir bezkrāsains, bet sārmu klātbūtnē
sarkans, jo izveidojas hinoīdais gredzens =  \  /

A  %-oh
NaOH

\ /  % —OH
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s a r k a n s

Na+

Na+

Fenolftaleīnu lieto par indikatoru un arī medicīnā par caur
ejas līdzekli (purgens).

Kondensējot ftalskābes anhidrīdu ar rezorelnu, iegūst fluores- 
clnu, kura šķīdums sārmos atstarotā gaismā ir. ar zaļganu 
fluorescenci.

Pēdējo gadu desmitu laikā svarīgu nozīmi ieguvusi arī tere- 
ftalskābe. No tās ražo poliesteru šķiedras, kas pazīstamas ar 
nosaukumiem: lavsāns — PSRS, terilēns — 'Anglijā, dakrons — 
ASV, teritāls — Itālijā, lanons — VDR u. c.

Tereftalskābe ir balta amorfa viela, kas sildot sublimējas. Rūp
niecībā tereftalskābi iegūst no butāna, to aromatizējot un pēc tam 
iegūto p-ksilolu oksidējot:

CH8
i CH3

!
COOH

CH2
/ ; . ' - 5H2 +0 ) \  . \

H2C + CH3 -----* 1 II — >- i  II1 1 V ,
H3C CH2 1 1

/ CH3 COOH
H2C.

CH3

Pēc Padomju Savienībā izstrādātās metodes (Koršuna meto
des) lavsāna ražošanai par izejmateriālu izmanto dimetiltere- 
ftalātu {ftalskābes dimetilesteri). ^  ,

Dimetiltereftalātu karsējot 170—190 °C temperatūrā kopā ar etilēn- 
glikola pārākumu, tas pāresterificējas par dietiloltereftalātu:

HsCOOC- / -COOCH3+ 2H O -C H 2—CH2OM

HOCH2— CHjOOC— ^  ^ -C O O C H a-C H jO H  + 2CH3OH

dteiaoltercftalāts
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Iegūto dietiloltereftalātu vakuuma 275—280 °C temperatūrā katali
zatora klātbūtnē kondensē par polietilēntereftalātu:

n HOCH2—CH2—OOC— COOCH2—CH2OH

H— [OCH2—C H aO O C -^  ^>-C O ] OCH2—CH2OH+
polietilēnterēTtalāts /

+  («—1) CH2OH—CH2OH

Lai iegūtu šķiedras, polietilēntereftalātu izkausē 170—175 °C tem
peratūrā, izvelk šķiedras, izstiepj 4—5 reizes garākas un uztin uz 
spolēm (nepārtrauktajai šķiedrai) vai arī gofrē un sagriež (štapeļa 
šķiedrai). ,

Lavsāna šķiedra atgādina vilnu. Tā ir izturīga pret atmosfē
ras, skābju un oksidētāju iedarbību, kā ari ar lielāku gaismas un 
termisko izturību nekā kaprons. To nebojā kodes, tā labi mazgā
jas, maz burzās un saglabā ieloces. Viens no trūkumiem — samērā 
slikti krāsojas, jo šķiedra neuzsūc krāsvielu šķīdumu.

Lieto kopā ar dabiskajām šķiedrām audumu un trikotāžas iz
strādājumu ražošanai. Tīru lavsāna šķiedru lieto tīklu, filtraudumu 
un dažādu citu tehnisko audumu ražošanai.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādām karbonskābēni — aromātiskajām vai alifātiskajām — ir 
stiprākas skābju īpašības? Kāpēc?

2. Kāds izomērs veidojas, nitrējot benzoskābi?-
3. Kā var iegūt /j-nitrobenzoskābi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 

vienādojumus!
4. Kādam nolūkam benzoskābi izmanto pārtikas rūpniecībā?
5. Kā iegūst gliftālsveķus, un kur tos izmanto?
6. Kādu polimēru ražošanai izmanto tcreftalskābi?
7. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām un . no

sauciet iegūtos savienojumus:
a) CsH6 -+• CsHs-CH» -*■ C6H5—COOII -*• C6M5—COOC2H5;

CH2
H2C / \ C H —CH3

b) c 8H18-v  f j  +
h 2c \ / c h - c h 3

CH2

r.-COOH
P-COOH

co
\

co
8. Ar kādām reakcijām no toluol 

skābi; b) benzoskābes benzilesteri?
ortosulfobenzo-
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9. Nitrējot benzoskābi ar nitrējošo maisījumu, kas satur 60% 
H2SOļ, 32% HN03 un 5% H2O, ieguva 20 t tehniskās nitrobenzo- 
skābes, kura satur 95% tīras vielas. Cik tonnu benzoskābes un nitrē- 
jošā maisījuma izlietoja? (13,9 t; 22,34 t)

AROMĀTISKĀS OKSISKĀBES

sinājumi, kuru molekulas satur kā karboksilgrupas, tā ari hidrok- 
silgrupas.r ■ '■■■■';; "fo"' -r:

Funkcionālās grupas .var būt pievienotas tieši benzola gredze
nam vai ari atrasties sānvirknē, piemēram:

’ . f y * * J

Oksiskābes ar funkcionālajām grupām sānvirknē kā pēc uzbū- , j 
ves, tā arī īpašībām atgādina alifātiskās oksiskābes. miv.;; ,!$:

Oksiskābes ar funkcionālajām grupām tieši pie benzola gre- . -:; 
dzena var uzskatīt par fenolkarbonskābēm. Fenolkarbonskābju mo- - !i- 
lekulā var būt viena vai vairākas hidroksilgrupas, piemēram: ,;

Fizikālās īpasibas. FenolkarbonsKaoes ir KristansKas vteias, oj 
kuru šķīdība ūdenī atkarīga no —OH grupu skaita. Fenolkarbon- .ģļ 
skābes ar vienu hidroksilgrupu molekulā maz šķīst auksta ūdenī.; ■■/■11 
Palielinoties hidroksilgrupu skaitam molekulā, skābju šķīdība uz
labojas. Karstā ūdenī, spirtā un ēteri tās šķīst labi.

Ķīmiskās īpašības. Fenolkarbonskābēm piemīt kā aromātisko -i 
karbonskābju, tā arī fenolu īpašības. Kā fenolkarbonskābju karb- 
oksilgrupai, tā arī hidroksilgrupai piemīt skābju īpašības, tikai to 
stiprums ir dažāds, tāpēc var reaģēt vai nu abas, vai arī tikai 
viena no šīm grupām.

1. Ja uz fenolkarbonskābēm iedarbojas ar sarmu, reaģē kā 
karboksilgrupas, tā arī hidroksilgrupas ūdeņradis un , izveidojas 
fenolātsāls:

c o o h
-O H + 2NaOH ->
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2. Ja turpretim uz fenolkarbonskābi iedarbojas ar sārmu me
tālu karbonātiem, reaģē tikai karboksilgrupa* jo fenoli ir vājākas 
skābes, par ogļskābi un nespēj to izspiest no sāļiem:

COOH. , M . i_Qjļ +N a2C0 3- / \ -II : C- 2I^ !L^oH°Na + h 2o + c o 2

3. Ja fenolkarbonskābes karsē kopā ar spirtiem minerālskābju 
klātbūtnē, reaģē tikai karboksilgrupa, veidojot esterus:

-COOH ~H;0 / V - c o o r
^ / - o h  +R - ° H •— T .  I j ' - O H

4. Apstrādājot fenolkarbonskābes ar metiljodidu vai metitsut- 
}ātu NaOH klātbūtnē, reaģē kā karboksilgrupa, tā arī hidroksil- 
grupa un veidojas kā esteri, tā ēteri:

/ \ _ r . n O H  COOCH3

f

COOH n p u t  OH +  zCri3l- -OCH3 + 2HI

Hidrolizējot tos ar sārmiem, var iegūt fenolkar.bonskābju ēte
rus:

/ X - -COOCHs
-OCH3

NaOII XX_COOH 
-f-HOH----- *■ ļ ^ l — OCHs + CH3OH

5. Karsējot o-fen'olkarbonskābes un ' /^fenolkarbonskābes' (it 
sevišķi ar vairākām —OH grupām), tās dekarboksilējas par attie
cīgiem fenoliem: -

>i—COOH 
-OH

X X
II.

X X
-OH + C0 2

6. Ar FeCi3 šķīdumu fenolkarbonskābes veido raksturīgus
spilgtus krāsojumus (no violeta līdz melnam).

Iegūšana. Dabā fenolkarbonskābes diezgan plaši sastopamas 
kā brīvā veidā, tā arī esteru un citu savienojumu veida. Sintētiski 
tās var iegūt kā no fenoliem un to atvasinājumiem, ievadot to mo
lekulā karboksilgrupu, tā arī no aromātiskajām karbonskabēm, 
ievadot hidroksilgrupu. Svarīgākās fenolkarbonskābju iegūšanas 
metodes ir šādas. 1

1. No fenolātiem, tiem reaģējot ar C 02 (Kolbes;—Smidtā reak
cija). Ja sausu fenolātu karsē (120—140°C) C02 atmosfērā zem 
spiediena, C 02 pievienojas benzola gredzenam orto stāvoklī attie
cībā pret —OH grupu un izveidojas nātrija salicilāts, kuru pa
skābinot izdalās brīva salicilskābe:c--ONa + CO2 f

-OH
-COONa

/ X —OH
-COOH
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Augstākā temperatūrā (220°C) C02 pievienojas para stāvokli 
un izveidojas p-oksibenzoskābe.

2. No aromātiskajām karbonskābēm, tās sulfurējot un iegūto 
sulfobenzoskābju sakausējot ar sārmu:

/ V ^ O O H hoso“h j^'Sļļ—COOHII >
1

so 3H
benzoskābe m-sulfobenzoskābe

A - C O O K ^

T
COOK

Xl
so 3K ■ OH

m-sulfobenzoskābes m-oksibenzo-
sāls skābes sāls

KOH

Svarīgākie pārstāvji. Salicilskābe jeb o-oksibenzoskābe ir kris
tāliska, aukstā ūdenī vāji šķīstoša viela. Sildot kūst 157°C tem
peratūrā. Karsējot zem pazemināta spiediena vai ar ūdens tvaiku, 
pārtvaicējas. Strauji karsējot, sadalās par fenolu un C 02. Ar FeCU 
šķīdumu veido sarkanvioletu krāsojumu.

’’ ^Salicilskābei piemīt antiseptiskas īpašības, tāpēc to lieto pār
tikas produktu konservēšanai. Salicilskābes nātrija sāli (nātrija 
salicilātu) un citus atvasinājumus lieto par pretreimātisma un 
temperatūras^pazemināšanas līdzekļiem.

Brīvā veidā salicilskābe sastopama kumelīšu un vīgriežu zie
dos, metilesteru veidā daudzās ēteriskajās eļļās, piemēram, neļķu, 
tuberožu u. c. Vītolu mizā sastopams salicilskābes metilestera 
glikozīds — salicīns, no kura pirmo reizi ieguva salicilskābi. No 
tā ari atvasināts salicilskābes nosaukums (no latīņu valodas vārda 
salix — vītols).

Tā kā salicilskābes molekulā ietilpst divas funkcionālas grupas, 
tā var veidot veselu virkni savienojumu. Tā, piemēram, ja salicil
skābes-hidroksilgrupa reaģē ar etiķskābes anhidrīdu, veidojas es
teris — acetilsalicilskābe:

Acetilsalicilskābi (aspirīnu) lieto medicīnā par temperatūras 
pazemināšanas un sāpju remdēšanas līdzekli.

Karsējot salicilskābi kopa ar fenolu fosfora oksihlorīda

./V -C O O H  _ _____ n
l ^ !  _  OlH + C H 3c o -  oļ -  OC C H 3
salto I skābe

/ \ _ cooh
OOCCH3

acctiJsalicilskābe

+ CH3C0 0 H
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(POCI3) klātbūtnē, salicilskābes karboksilgrupa reaģe ar fenolu, 
veidojot esteri — salolu:

;go°H + H0C,HS Poa
. / > ; —c o o c 6h 5
*■ ļ  Jl—c

salols

-OH

Salolu lieto medicīnā par zarnu trakta dezinfekcijas līdzekli. 
Ļoti svarīgs salicilskābes atvasinājums ir p-aminosalicilskābe 

(PASK), kas ir efektīvs prettuberkulozes preparāts:

H2N COOH

OH
OH

Gallusskābē jeb 3,4,5-trioksibenzoskabe HQ— %  —COOH

OH
ir kristāliska viela, kas labi šķīst karstā ūdenī, spirtā un ēterī. 
Karsējot jau 220°C temperatūrā sadalās par C02 un pirogallolu:

OH
I

OH

h o —/ ~ A - c o o h  h o - + C02

OH OH
Gallusskābei piemīt kā trlsvērtīgo fenolu, tā arī karbonskabju 

īpašības, piemēram, tā ir labs reducētajs, tāpēc gallusskābi lieto 
fotogrāfijā par attīstītāju. Ar FeCĻ šķīdumu tā veido zili melnas 
nogulsnes. Agrāk gallusskābi izmantoja melnās tintes ražošanai. 
(Gallusskābē vai tanīns, -FeSCĻ, nedaudz H2SO4 un gumiarabiks.)

Dabā brīvā veidā gallusskābē nedaudz sastopama miecvielas 
saturošos augos, piemēram, tintesriekstos, tējā, ozolu, kārklu un 
citu koku mizās, granātkoka saknēs u. c. Tā ietilpst arī saliktas 
vielas tanīna sastāvā.

Gallusskābi iegūst no tintesriekstu ūdens ekstrakta, hidrolizē
jot tajā esošo tanīnu ar atšķaidītām minerālskābēm vai fermen
tiem.

Miecvielas ir ūdenī labi šķīstošas augu valsts vielas ar spēju 
izgulsnēt olbaltumvielas, tāpēc tās lieto ādu miecēšanai.

Viens no svarīgākajiem dabisko miecvielu pārstāvjiem ir ta
nīns. Tas sastopams daudzu augu mizās, lapas un augļos. Se
višķi daudz tanīna (25—75%) satur t. s. tintesriekstķ kas ir pato
loģiski izaugumi uz dažu sugu ozolu lapam. To veidošanos izraisa
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īpašu kukaiņu dūrieni. Visbiežāk tanīnu iegūst no tintesriekstiem, 
ekstrahējot ar ūdeni. :’■• _ 'V/. v’ •'■ l- . ’■ _

Dabiskais tanīns ir digallusskābes un gallusskābes glikozes 
esteru maisījums. Tanīnu pilnīgi hidrolizējot, veidojas glikoze un 
gallusskābe.

Tanīns ir iedzeltena (amorfa) pulverveida viela ar stipru sa
velkošu garšu.

Miecējot ādas, tanīna hidroksilgrupas veido ūdeņraža saites 
ar ādas olbaltumvielas kolagēna polārajām grupām un nobloķē tās 
pret saistīšanos ar ūdeni. Bez tam tanīns izveido, aizsargkārtiņu 
ap kolagēna šķiedrām, nejaujot tām salipt, kopā. Līdz ar to āda 

.kļūst ūdensnecaurlaidīga, gaisnecaurlaidīga un izturīga pret 
mikroorganismu iedarbību.

Tanīnu lieto arī audumu krāsošanā par kodinātāju, laborato
rijās alkaloīdu pierādīšanai, medicīnā asiņošanas apturēšanai un 
apdegumu ārstēšanai u. c. Tanīna ūdens šķīdumi saista indīgos 
olbaltumvielu sadalīšanās produktus uz apdeguma un izveido aiz- 
sargplēvīti, kura neļauj piekļūt mikroorganismiem un tādējādi 
veicina brūces dzīšanu., •

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Ar kādiem reaģentiem reaģē kā fenolkarbonskābju karboksil- 
grupa, tā arī hidroksilgrupa? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādo- , 
jumus!

2. Ar'kādiem reaģentiem reaģē tikai fenolkarbonskābju karboksil- 
grupa? Kāpēc?

3. Kā no fcnolkarbonskābēm veidojas fenoli? Uzrakstiet attiecīgo 
reakciju vienādojumus!

4. Ar kādām reakcijām iespējams iegūt a) salicilskābes benzil- 
esteri, par izejvielu ņemot toluolu; b) salicilskābes bntilesteri, par 
izejvielām ņemot heksānu un butānu? Uzrakstiet reakciju vienādoju
mus atbilstošām pārvērtībām!

_5. Kāds tilpums C 02 jāpatērē, lai no nātrija fenolāta iegūtu šā
dus salicilskābes daudzumus: a) 10 TM (tonnmolekulas); b) 10 ton
nas; c) 10 gramus?

6. Kādos dabas produktos sastopams tanīns, un kāpēc tanī piemīt , 
ādas miecējoša iedarbība?

19. AROMĀTISKIE AMINI

Aromātiskos amitius var uzskatīt par amonjaka atvasināju
miem, kuru molekulā viens vai vairāki amonjaka ūdeņraža atomi 
aizstāti ar radikāļiem, no kuriem vismaz viens ir aromātiskais. 

Klasifikācija un nomenklatūra. Tāpat kā alifātiskie amīni, arī
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aromātiskie amīni var būt pirmējie, otrējie un trešējie, kā arī četr- 
aizvietotie amonija savienojumi. _

Otrējie un trešējie amini var būt tīti aromātiskie amini, t. i., 
tādi, kuru molekulā ietilpst tikai aromātiskie radikāļi, piemēram, 

C H \difenilamīns . 6 5 ;N H  vai arī aromātiski alifātiskie (jauktie) 
C6HS/

amini, t. i., tādi, kuru molekula satur kā aromātiskos, tā arī ali- 
fātiskos radikāļus, piemēram, metilfenilamīns 3\ n H.

CeHs'
Atkarībā no aminogrupu skaita pirmējos amīnus iedala mono- 

aminos, diamīnos utt. .

■ ^ > - N H 2 H2N— n h 2
moneamīns : ' ■■■' i diamins 1 '

Aromātisko aminu nosaukumus veido no attiecīgo ogļūdeņražu 
vai radikāļu nosaukumiem. Daudziem vienkāršākajiem amīniem 
lieto arī vēsturiskos nosaukumus, piemēram: ✓ 1 •

CH3
amlnobenzols, 2-metil-l-amlno- 2,4-dimetil-l-amino-
fenllamīns, benzols, , benzols,
anilīns o-toluidīr.s ksilidīns : V| •'

CH3
/

N
\

CH3
difenilamīns dlmetilfenllamīns

Praktiski svarīgāki ir pirmējie amīni, kuru galvenais pārstāvis 
ir aminobenzols jeb anilīns.

Fizikālās īpašības. Aromātiskie amīni ir bezkrāsaini šķidrumi 
vai cietas vielas ar raksturīgu nepatīkamu smaku. Ūdenī šķīst 
maz.

Ķīmiskās īpašības. Aromātiskajiem amīniem piemīt kā amino- 
grupas, tā arī benzola gredzena īpašības, kuras zināmā mērā iz
maina abu šo grupu savstarpējā iedarbība.

A m i n o g r u p a s  r e a k c i j a s
1. Reakcijas, kurās aromātiskie amīni reaģē kā bāzes. Aromā

tiskie amīni ir daudz vājākas bāzes nekā alifātiskife amīni. Tas
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izskaidrojams tādējādi, ka amīnu slāpekļa brīvais elektronu pāris 
veido konjugētu sistēmu ar benzola gredzenu:

Tā rezultātā uz-slāpekļa atoma samazinās elektronu blīvums 
un līdz ar to samazinās arī slāpekļa spēja pievienot protonu. 
(NH4OH disociācijas konstante K=  1,79 • 10-5, metilamīnam 
iC=4,4-10-5, anilīnam /C=3,8- 10~10.)

Ja benzola gredzenam pievienota kāda elektronakceptoru grupa 
(II grupas aizvietotājs), aromātisko amīnu bāziskums vēl vairāk 
samazinās (o-nitroanilīnam disociācijas konstante /C = l* 10-14, 
jo-nitroanilīnam K = l • 10~12).

2. Alkilēšana. Tāpat ķā alifātiskie amīni, arī aromātiskie amīni 
pievieno halogēnalkilus, veidojot stabilus amonija sāļus:

C6H5NH2+CH 3I -*■ [C6H5-N H 2]+I-
I

CH3
metilfenilamonija
jodlds

Ja uz šiem sāļiem iedarbojas ar sārmiem, veidojas brīvi amīni:
[C6H5—NH2ļ+I- +  NaOH->C6H5—NH+HaO +  NaI

I I
CH3 CH3

metilanilīns
Izmantojot šīs reakcijas, no pirmējiem amīniem var iegūt ot

rējos un no otrējiem — trešējos amīnus.
3. Reakcijas ar slāpekļpaskābi. Atšķirībā no alifātiskajiem 

amīniem pirmējie aromātiskie amīni ar slāpekļpaskābi veido diez
gan stabilus diazonija savienojumus:

[C6H5— NH3]+CI--fHN02-*-[C6H5—N =N ]+C!-+2H 20
diazonija sāls *

Otrējie' aromātiskie amīni, tāpat kā alifātiskie amīni, veido 
nitrozamīnus:

C6H5—NH—CH3+HONO ->• C6H5—N—CH3+ H 20
I

NO
N-nitrozometilanilīns

Ja uz nitrozamīniem iedarbojas ar minerālskābēm, notiek pār
grupēšanās un nitrozogrupa stājas benzola gredzena para vietā:

N—CH3 -v O N - ^ ^ > —NH— CH3

NO
p-nltrozometilanllīns
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Trešējie aromātiskie amini ar slāpekļpaskābi veido p-ņitrozo- 
savienojumus: /

CH3.
\

N—

CH3

+HONO-

CH3

N-
/

n o + h 2o

c h 3
p-nitrozodimetllanilīns

Sī reakcija norisinās tāpat kā parastās aromātisko ogļūdeņ
ražu aizvietošanas reakcijas.

B e n z o l a  g r e d z e n a  r e a k c i j a s
Aminogrupa savukārt ietekmē benzola gredzena īpašības. Tā 

kā tās elektronu blīvums nobīdīts uz benzola gredzena pusi, gre
dzenā palielinās elektronu blīvums, it sevišķi orto un para stā
vokļos; tas atvieglo elektrofilās aizvietošanas reakcijas.

4. Halogenēšana. Aromātiskie amīni viegli halogenējas. Tā, 
piemēram, pielejot anilīna ūdens šķīdumam bromūdeni, izkrīt bal
tas tribromanilīna nogulsnes:

NH2

Af  ||+ 3 B r2—>- Br—c
n h 2

Br +  3HBr

Br
5. Sulfurēšana. Aromātiskie amīni viegli sulfurējas, veidojot 

galvenokārt p-anilīnsulfoskābi jeb sulīanilskabi:
NH2 n h 2

A Af  || +  H 0S 03H ^  f  II + H 20  

S 03H
sulfanilskābe

Tā kā tās molekulā ir bāziskā aminogrupa un skābā sulfo- 
grupa, sulfanilskābe pastāv iekšēja sāls veidā, kuram pārsvara 
ir skābās īpašības:

HaN- -so3H
1

H3N—A  A —S03~
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Sulfanilskābe ir ļoti svarīgs starpprodukts krāsvielu un arst 
niecības vielu sintēzē.

Svarīgs sulfanilskābes atvasinājums ir tās amlds — sulfamīds 
kas pazīstams ar nosaukumu baftais streptocīds

H2N- > - s o 2n h 2 '■M,'

Sulfamīds ir veselas ārstniecības vielu grupas — sulfanilatnid- 
preparātu pamatviela. Sulfamīda atvasinājumi ir norsulfazols

N 9  U  i M

■ i : -NH2
................

■ ■ . ■ j. '
un sulfadimezins

CH, , .

f  \ N 1 ... -  v
H3C - W 7 - N H - S - C  > —n h 2

N ' < • II " ■1 . 'O .

6: Nitrēšana. Slāpekļskābe uz aromātiskajiem amīniem iedar
bojas kā oksidētājs, tāpēc pirms nitrēšanas aminogrupu aizsargā, 

/ pārvēršot amīnu par etiķskābes amīdu — acetanilīdu:
n h 2 n h c o c Hs ;

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

.Nļs
+  (CH3C 0)20- +CH 3COOH

Acetanilīds nitrejas, veidojot galvenokārt p-nitroacetanilīdu un 
nedaudz orto-izomēra:

NHCOCH-,

NHCOCH-ļ
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Ja nitroacelanilīdus silda kopā ar atšķaidītām skābēm, tie hid

rolizējas par nitroanilīniem:
NHC0 CH3 n h 2

i / k .  ' 1 .■1' *■ '1 v (H-)
I J| • + H 2O - ------*-
V  : '  *:; « > ; = : •

+  CH3COOH

V " '
n o 2 n o 2

Nitroanilini ir kristāliskas vielas dzeltenā krāsā. Tie ir krās
vielu sintēzes starpprodukti.

7. Oksidēšanās, Aromātiskie amīni viegli oksidējas, veidojot 
dažādus oksidēšanās produktus — hinonus, azobenzola un nitro- 
benzola atvasinājumus u. c., kuri bieži ir tumšā krāsā. Tā, pie
mēram, sildot anilīnu kopā ar K2Cr20 7 un H2SO4, sākumā veidojas 
tumšzaļš maisījums, kas vēlāk kļūst melns. Rodas t. s. anilīn- 
melnā krāsviela. Domā, ka tai ir apmēram šāda uzbūve:

C6H5 CcH6n5

Iegūšanā. Pirmējos aromātiskos amīnus visbiežāk iegūst pēc 
Šādām metodēm.

A..Reducējot nitrpsavienojuinus. So reakciju 1842. gadā atklāja 
Ziņins. Iedarbojoties uz nitrobenzolu ar amonija sulfīdu, viņš 
ieguva anilīnu: . 'ķ. 'Vj-,

C6H5N02+3(NH4)2S -v  C6HsNH2+ 6NH3+ 3S+ 2H20
Vēlāk konstatēja, ka nitrosavienojurriu reducēšanai par amīniem 
var izmantot arī citus reducētājus, piemēram, alvu, dzelzi vai 
cinku skābā vai bāziskā vidē, alvas hlorīdu, ūdeņradi katalizatoru 
klātbūtnē u. c.

Laboratorijas apstākļos nitrosavienojumus reducē- ar hidrazīnu 
katalizatoru (Ni) klātbūtnē:

N1
2C6HsN02+3H2N—NH2 — ^  2C6H6NH8+4HiO+.3Na 

vai arī ar alvu un sālsskābi:
N1

C«H5N 02 +  3Sn+7H Cl---- ^.C6H5NH2-HCI-|-3SnCl2-l-2H20
Rūpniecībā nitrobenzolu reducē ar dzelzi {čuguna skaidiņām) 

HC1 klātbūtnē. Sālsskābe nepieciešama tikai sākuma stadijai, lai
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veidotos FeCl2, kas katalizē reakciju, tāpēc sālsskābi ņem tikai < 
nelielā daudzumā (1:40). Tālāk^reducēšanas process norisinās, 
metāliskajai dzelzij reaģējot ar ūdeni saskaņā ar vienādojumu: ]

4C6H s^02+9Fe+4H 20  =fs= 4C6H5NH2+3Fe30 4
Reducēšanas procesa iznākums atkarīgs kā no reducētāja da

bas, tā arī no reducēšanas apstākļiem.-Reducējot skābā vidē, reak
cijas starpproduktus neizdodas izdalīt, jo tie tūlīt pārvēršas par 
galaproduktiem — aromātiskajiem amīniem.

Bāziskā vidē reducēšanas procesu iespējams apturēt dažādās 
stadijās: .

C.Hi— N02 -►  C6HS— NO -+■  C6HS— N =N — C,H, -»

■ ' 6  1
nitrožobehžols azoksibenzols

+H-
-v  C6H5— N = N'— C6H5 =p* C6Hs— NH— NH— C6H5 'i

;tO
azobenzols ' hidrazobenzols. .

2. Alkilējot amonjaku. Pēdējā laikā aromātiskos amlnus bieži 
iegūst no aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumiem un 
amonjaka:

Cu t°
C6H5C1 + 2NH3— --- * C 6H5NH2 + NH4C1

spied. \

Tā kā, aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumu halogēns 
ir mazkustīgs, reakcijas izdara zem augsta spiediena un augstā 

'tem peratūrā katalizatora (Cu un tā savienojumu) klātbūtnē.
3. Sadalot skābju amidus. Tāpat kā alifātiskos amlnus, arī 

aromātiskos amīnūs var iegūt no aromātisko skābju amīdiem, tos 
sadalot ar bromapskābes sāļiem:

C6HsC0NH2+ N a 0 B r-^ C 6H5NH2+ C 0 2 +  NaBr v j
4. Alkilējot pirmējos vai otrējos amlnus (Hofmana metode), :f  

var iegūt otrējos vai trešējos amlnus. Alkilēšanai parasti lieto 
metilspirtu kopā ar halogēnalkiliem:

CsHsNHs +  CHaOH -> C6H5NHCH3+ H 20  
C6H5NHCH3+ CH3OFI -v  CgH5N (CH3) 2 +  H20

Svarīgākie pārstāvji. Anilīns, fenilamins, aminobenzols

I ļ|— jr svarīgākais aromātiskais amīns. Tas ir bezkrās-ains
\ /
šķidrums ar raksturīgu smaržu^ Gaisā ātri kļūst brūns, jo veido
jas tumši oksidācijas produkti. Ūdenī šķīst maz (100 g ūdens šķīst 
3,4 g anilīna), labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Vārās 184,4°C 
temperatūrā. Pārtvaicējas ar ūdens tvaiku. Indīgs. Anilīna ūdens 
šķīdums ar hlorkaļķiem veido violetu krāsojumu. ,
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Lignīns ar anilīnu un sālsskābi nokrāsojas spilgti dzeltenā 
krāsā. (Koka skaliņu vai avīžu papīra strēmeli iemērc anilīna un 
sālsskābes maisījumā.) So reakciju izmanto kā anilīna konstatē
šanai, tā arī koksnes piejaukumu noteikšanai papīrā, jo krāsas 
intensitāte atkarīga no koksnes daudzuma (G. Vanaga metode).

Anilīns ir svarīga izejviela daudzās rūpniecības nozarēs,. To 
izmanto krāsvielu, ārstniecības_ vielu, gumijas vulkanizatoru un 
stabilizatoru, plastmasu, attīstītāju (fotogrāfijā) un citu savie
nojumu ražošanai.

Difenilamīns C6H5— NH—C6HS ir kristāliska viela, kas kūst 
54°C temperatūrā. Ūdenī gandrīz nešķīst, bet šķīst organiskajos 
šķīdinātājos.

Difenilamīnam ir vājāk izteiktas bāziskās īpašības nekā ani
līnam. Tas veido sāļus, tikai šķīdinot koncentrētās skābēs: 

(C6H5)2NH +  H S04H -> [ (CbH5)2NH2]+S04-H
Atšķaidot ār ūdeni, šie sāļi hidrolizējas un izkrīt difenilamīna 

nogulsnes:

[(C6H5)2NH2]+S04-H +S > [ (C6H5)2NH2]OH - v
- H 2SO,

(C6H5)2NH +  H20
Difenilamīna šķīdums koncentrētā sērskābē ir jutīgs reaģents 

uz HN03, HN02 un dažiem citiem stipriem oksidētajiem, kuri ar 
šo šķīdumu veido intensīvi zilu krāsojumu.

Difenilamīnu izmanto krāsvielu rūpniecībā un heterociklisko 
savienojumu sintēzēm.

/  CH3
Dimetilanilīns C6H5—N< ir dzeltens šķidrums (oksida-

NCHs
cijas produktu dēļ) ar stipru, raksturīgu smaržu. Vārās 493 °C 
temperatūrā.

Dimetilanilīnam 4r diezgan stipras bāziskās īpašības. Tas ir 
ķīmiski aktīvs savienojums. Dimetilanilīna benzola gredzena ūdeņ
radis, kas atrodas para stāvoklī attiecībā pret dimetilaminogrupu, 
ir ļoti kustīgs. Tā, piemēram, dimetilanilīns viegli kondensējas ar 
benzaldehīdu, veidojot bāzisku savienojumu, kura uzbūves pamatā 
ir irifenilmetāna grupējums:

(CH3)2N
1 + 0L c - / ~ V

(CH3)2N- /  \ | h H
(CH3)2N - /  \  

(CH,)aN- O +H!0
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:Dimetilanilīnu ļoti plaši izmanto krāsvielu un sprāgstvielu i 

rūpniecībā. •

‘ t ; - '  ■' 5

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādi amīni — alifātiskie vai. aromātiskie — ir stiprākas bāzes?
Kāpēc? ■ 1 i

2. Kurš savienojums — anilīns vai p-sulfoanilms — ir ar stiprā
kām, bāzes īpašībām? Kāpēc? y ,

3. Kuri aromātiskie amini (pirmējie, otrējie vai trešējie) veido
atšķirīgas reakcijas ar slāpeklpaskābi un kuri tādas pašas kā atbil
stošie alifātiskie amlni? v ‘

4. Ar kādām reakcijām no anilīna var iegūt p-nitroanilīnu? Uz
rakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

5. Kādi reakcijas ģalaprodukti veidojas, * reducējot nitrobenzolu 
skābā vidēj un kādi — bāziskā vidē? Uzrakstiet attiecīgo reakciju 
vienādojumus!

6. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

a) CHssCH — CeHe—»- ČeHcNOi-^ CeHsNHa

;i

v!
" 5

1
’

o -so3H;
CH8

b) C6Hs—NH2 C6H6—NH—C2H5 C6H5—N
\

•ON-

CHS -

/ ' S . - /

c2Hs

v  m
C2H5

7. Cik gramu benzoskābes amīda izlietots , anilīna iegūšanai, ja* 
reakcijā izdalījās 112 / C 02 un zināms, ka sadalījās 85% visa benzo
skābes amīda? Cik gramu anilīna radās šajā reakcijā? (711,8 g; . • j 
465  g )

8. Cik gramu ņitrobenzola izlietots reducēšanai par anilīnu, ja, 
iegūtā anilīna šķīdumam pielejot bromūdēni pārākumā, izgulsnējās 
165 g tribromanilīna un zināms, ka anilīna iznākums ir 90% no 
teorētiski iespējamā? (68,3 g)

20. D1AZOSAVIENOJUMI UN AZOSAVIENOJUMI

Diazosavienojumi un azosavienojumi ir tādi organiskie savie
nojumi, kuru molekulas satur funkcionālo grupu, kas veidota no 
diviem savā starpā saistītiem slāpekļa atomiem —N = N—.

Diazosavienojumos funkcionālajai grupai (diazogrupai) pievie
nots viens ogļūdeņraža radikālis un kāda neorganiska grupa

416



. ■ ■' ■" . ; ,; ■ '. t
Ar—N =  N—X (X ir kādas stipras skābes atlikums vai hidroksil- 
grupa), piemēram,

C6H5—N =  N—C1
fenUdlazohlorīds 

. (diazobenzols)

A zosavieno jum os funkc ionā lā  gru p a  sa is tīta  ar d iviem  radikā
ļiem , piem ēram , *

C6H5—N =  N—C6H5
ozobenzole

DIAZOSAVIENOJUMI

Ar—N =  N—X

Iegūšana. Svarīgākais diazosavienojumu iegūšanas paņēmiens 
ir diazotēšana — slāpekļpaskābes reakcija ar pirmējo aromātisko 
amīnu sāļiem. Nestabilās slāpekļpaskābes vietā parasti lieto tās 
sāli un stipru minerālskābi tādā daudzumā, kas ir pietiekams 
amlna sāls veidošanai, slāpekļpaskābes sāls sadalīšanai un skābas 
vides saglabāšanai pēc reakcijas beigām (uz 1 molu amīna ņem
2,5—3 molus HC1):

0 -5  °c
6n 5—NH2 +  NaN02+2H C l ►C6H

-> C6HS—N = N—C1 +  NaCl +  2H20

"v'l

, .• ļ 
;

:

Reakcijas rezultātā iegūst diazosavienojumu ūdens šķīdumu, 
kuru izmanto tālākām pārvērtībām. Cietā veidā diazosavienoju- 
mus parasti neizmanto, jo tie ir ļoti eksplozīvi.

Ja ir nepieciešams iegūt cietu diazosavienojumu, tad diazotē- 
šanu izdara kādā organiskajā šķīdinātājā, piemēram, spirtā. Par 
izejvielām slāpekļpaskābes izdalīšanai lieto amilnitrītu CsHnONO 
un etiķskābi. Iegūto diazosavienojumu izgulsnē ar ēteri.

Tautomērija. Diazosavienojumi ir stipri reaģētspējīgas vielas, 
kuras spēj pastāvēt vairākās tautomērās formās. Uz tautomēro 
formu.pastāvēšanu norāda šādas diazosavienojumu īpašības.

Diazosavienojumi šķīst ūdenī, veidojot šķīdumus, kas vada 
elektrisko strāvu. No tā var secināt, ka ūdens šķīdumā diazosa- 
vienojurņi disociē jonos — skābes anjonā un diazonija katjonā, 
t. i., pastāv diazonija sāļu veidā:

C6H5—N =  N—C1 -> [C6H5—N = N]C1-
diazohlorīds diazonija sāls

Ja uz diazonija sāls šķīdumu iedarbojas ar tikko pagatavotu
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sudraba, oksīdu, kas satur nedaudz sudraba hidroksīda, veidojas 
diazonija hidroksīds, kura šķīdumam ir stipri sārmaina reakcija:

[C6H5—N =  N]C1- +  AgOH -v  [C6HS—N =  N]OH-+AgCi
. diazonija hidroksīds

' Pēc kāda laika šķīduma sārmainā reakcija pati no sevis izzūd, 
jo diazonija hidroksīds pārvēršas par diazohidrātu:

+ '*
[C6H5—N =N ]O H - C6H5—N = N—OH

\ dtazohidrats

Diazohidrātam jau ir vājas skābēs īpašības. Ja uz diazohid
rātu iedarbojas ar sārmu, veidojas sāls — diazotāts:

C6H5—N = N—OH+NaOH -> C6H5—N =  N—ONa +  H20
diazotāts

Ja uz diazotātu iedarbojas ar sālsskābi, izveidojas sākumā 
ņemtais savienojums — diazonija sāls:

C6H5—N == Ņ—ONa +  HC1

-v [C6H5—N =  N]C1 - +  NaC 1 +  H20  

Visas šīs tautomērās pārvērtības shematiski var attēlot šādi:v :• ■ t '[ ' , i
HCl +  AgOH +

-----¥- [Ar—N == N]CI-  ------ *- [Ar—N =  N]OH~ -
diazonija sāls diazonija hidroksīds

NaOH
• Ar—N =  N—ONa -<---- -- Ar—N =  N—OH -

diazotāts diazohidrāts

izome*
rizē-
šanās

Ķīmiskās īpašības. Tā kā diazosavienojumi spēj pastāvēt vai
rākās tautomērās formās, ar tiem var norisināties ļoti daudzvei
dīgās reakcijas. Diazosavienojumiem raksturīgas divu veidu reak
cijas — reakcijas, kurās izdaiās slāpeklis, un reakcijas, kuras no
risinās hez slāpekļa izdalīšanās.

R e a k c i j a s ,  k u r ā s  i z d a  1 ā s  s 1ā p e k l  i s 
1. Diazogrupas aizvietošana ar. hidroksilgrupu. Ja diazosavie- 

nojumu šķīdumus ūdenī silda, strauji izdalās slāpeklis un veidojas 
fenoli:

C6H5- N 20 S 0 3H 4- H20  C6H5—OH + N2+ H2S 04

2. Diazogrupas aizvietošana ar halogēnu. Iedarbojoties uz dia- 
zosavienojumu ar KI, diazogrupa aizvietojas ar jodu:

H3C - < ^ > —N2C1 +  KI -+• H3C - ^ > - I  +  N2 + KC1 

Ar pārējiem halogēniem (Cl, Br) diazogrupu var aizvietot
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tikai katalizatdra (vara pulvera vai atbilstošu vienvērtīgā vara 
sāļu) klātbūtnē (Zandmeijera reakcija):

H3C—<\ _ / > —N2C1 +CuBr-*-

n
. . CH3

—>H3C—^  —B r+N 2+CuCl

CI-I3
3. Diazogrupas aizvietošana ar —CN grupu. Vara sāļu klāt

būtnē diazogrupu var aizvietot a r —CN grupu:
CeHs—N2C1 +  CuCN —>- CgHo CN + CuCl +  N2

cianobenzols 
jeb fenilnitrils

4. Reakcija ar spirtiem. Sildot diazosavienojumu spirta šķīdu
mus, vienlaikus notiek divas reakcijas — diazogrupas aizvieto
šana .ar spirta atlikumu (fenolu ēteru veidošanās) un aizvieto
šana ar ūdeņradi:

--------  C6H5-O C H 3
C6H5N2C1 t’GUsOH

-N 2;-HC1 c 6h 6
Atkarībā no spirta dabas un reakcijas apstākļiem var iegūt vai 

nu fenolu ēterus, vai arī aromātiskos ogļūdeņražus.
5. Metālorganisko savienojumu iegūšana. Ja uz diazosavieno- 

jumiem iedarbojas ar metālu sāļiem metālu pulvera klātbūtnē, 
veidojas metālorganiskie savienojumi (A. Ņesmejanova reakcija):

C6H5N2Cl-l-HgCl2+2Cu -> C6H5HgCl +  N2-f 2CuCl
2C6H5N2Cl +  SnCm-2Sn — (CgH5)2SnCl2+2N2+2SnCl2

R e a k c i j a s ,  k u r a s  n o r i s i n ā s  b e z  s l ā p e k ļ a
i z d a l ī š a n ā s
6. Reducēšanās. Diazosavienojumus reducējot, veidojas hidra- 

zīni:
SnCl2

C6H5N2C1---->■ C6H5—NH—NH2
fcnilhidrazīns

,Sī reakcija ir fenilhidrazīna ražošanas pamatā.
7. Azosametināšana. Ja uz diazosavienojumiem iedarbojas ar 

fenoliem vāji sārmainā vidē vai ar aromātiskajiem amīniem vāji 
skābā vidē, veidojas azosavienojumi:.

NsCl- -OH +  NaOH-

^ \ —N = N— OH +  NaCl +  H20
/j-oksiazobenzols
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' mm m m'5W', ' l' »  : ■ ' • . ; ,A, , f  ■ ,

- N 2CI +  % —N (CH3) 2 '

N =  N—^  \ —NN(CH3)2 +  HC1
f i

1
p :
K/'Vļi-;

p - d l m e t i l a m i n o a z o b e n z o l s

Pēc sava mehānisma azosametināšana pieder pie elektrofilās 
aizvietošanas reakcijām. Diazonija katjonam ArN2+ piemīt vājas 
elektrofilās daļiņas īpašības, tāpēc tas spēj reaģēt ar tādiem aro
mātiskajiem savienojumiem, kuru gredzens aktivizēts ar elektron- 
donoru grupām: —OH vai —NH2. Azosametināšana notiek para 
stāvokļos, bet, ja para vieta aizņemta, — tad orto stāvoklī attie- 
čībā pret —OH vai —NH2 grupām.

AZO SAVIENOJUMI

Ar—N =  N—Ar

Vielas, kuras veidojas diazosavienojumu azosametināšanas 
reakcijas rezultātā un satur ar diviem radikāliem saistītu azo- 
grupu —N = N—, sauc par azosavienojumiem, piemēram,
C6H5—N = N—C6H5 azobenzols.

Visi azosavienojumi ir krāsaini. Tā, piemēram, azobenzols ir 
kristāliska viela spilgti sarkanā krāsā. Azobenzolam tā rakstu
rīgo krāsu piešķir azogrupa.

Hromoforās grupas. Grupas, kuras piešķir vielai krāsu, sauc 
par hromoforām grupām (no grieķu valodas vārdiem chroma — 
krāsa un phoros — nesējs). Pie hromoforajām grupām pieder 
atomu grupas, kuras satur vienu vai vairākas divkāršās saites, 
piemēram, azogrupa —N = N—, nitrozogrupa —NO, hinona grupa

>=, nitrogrupa —N02, karbonilgrupa =C  =  0  u. c. Sīm
grupām piemīt spēja absorbēt noteikta garuma gaismas viļņus, 
tāpēc neabsorbētie gaismas viļņi, kas ir absorbētās gaismas pa- 
pildkrāsa,' tiek atstaroti un rada krāsas efektu. Tā, piemēram, ja 
viela absorbē zilizaļās gaismas viļņus (490—500 mņ), tā atstaro 
sarkanās gaismas viļņus (605—750 mp,) un izskatās sarkana, bet, 
ja absorbē sarkanās gaismas viļņus, — tad atstaro zilizaļās gais
mas viļņus uņ izskatās zilizaļa.

N oskaid ro ts ,  ka  v ie las  spēja  ab so rb ē t  k ād a  no te ik ta  g a ru m ā  g a i s 
m as  v iļņus  a tk a r īg a  no  tā s  elek tronu  stāvokļa .  E lek tronus ,  kuri veido 
cr sai tes ,  spēj ie ros inā t t ikai lielāki g a ism a s  kvanti ,  tāp ēc  vie las  ar 
v ien k ā ršām  sa i tēm  absorbē  tikai u l t rav io le tās  spek tra  d a ļa s  g a ism a s  
v iļņus. E lek tronus,  kuri veido it sa i tes ,  spēj ie rosinā t arī  m azāk i  g a i s 
m as  kvan ti ,  tāpēc  tād i  elektroni absorbē  r e d z a m ā s  spek tra  d a ļa s  gais-
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mas viļņus. Sevišķi viegli ierosināmi elektroni, kas veido konjugētas 
divkāršo saišu sistēmās, tāpēc arī krāsvielās hromoforās grupas sais
tītas ar benzola gredzeniem. • ' •

Krāsvielas. Vielas, kuras satur tikai hromofotās grupas, ir gan 
krāsainas, bet nav krāsvielas, jo tās nespēj fiksēties audos. Lai 
viela būtu krāsviela, tai bez hromoforajām grupām jāsatur vēl āri 1 
t  s. auksohromās grupas. Auksohromās grupas, piemēram, amino-
grupa —NH2, dimetilaminogrupa —Nr/ , hidroksilgrupa —OH,

' ■ XCH3 ' '
sulfogrupa —S 0 3H, karboksilgrupa —COOH u. c., pašas par sevi , • 
vielai nepiešķir krāsu, bet hromoforo grupu klātbūtnē pastiprina 
to krāsu un veicina krāsvielas saistīšanos ar audiem,

Auksohromās grupās ir vai nu ar bāziskām, vai ari ar skābām 
īpašībām. Ja krāsvielu molekulās ietilpstošajām auksohromajām 
grupām ir pārsvarā bāziskās īpašības, tad krāsvielas sauc par 
bāziskajām krāsvielām, bet, ja pārsvarā ir skābās īpašības, — tad 
par skābajām krāsvielām. Bāziskās krāsvielas saistās ar šķiedru 
skābajām grupām, bet skābās krāsvielas — ar bāziskajām gru
pām.

Olbaltumvielu šķiedras (vilna, dabiskais zīds) satur kā skābās, 
tā arī bāziskās grupas, tāpēc tās krāsojas kā ar skābajām, tā ari 
ar bāziskajām krāsvielām. Celulozes šķiedras (kokvilna, lini, vis
koze) bāziskās krāsvielas tieši nesaista, tāpēc tās jāapstrādā'ar 
kādu skābu vielu — t. s. kodni, ar kuras starpniecību krāsviela 
piesaistās šķiedrai.

Krāsvielas, kuras tieši fiksējas šķiedrā, sauc pār tiešajām jeb 
substantivajām krāsvielām. Tādas krāsvielas, kuru fiksācijai 
šķiedra iepriekš jāapstrādā ar kādu kodni, — sauc par kodināma
jām krāsvielām.

Substantīvās krāsvielas šķīst ūdeni, tāpēc, audumu mazgājot, 
tās pamazām izskalojas (brūk), kā arī saulē izbalo. Noturīgākas 
ir tādas krāsvielas, kas ūdenī nešķīst. Lai nokrāsotu ar šādu krās
vielu, vispirms ar kādu ķīmisku reakciju, piemēram, reducējot, to 
pārvērš par šķīstošu savienojumu (iekublo). Ar iegūto šķīstošo 
savienojumu piesūcina šķiedru un pēc tam (jau uz šķiedras) pār
vērš atpakaļ par nešķīstošu savienojumu. Sadas krāsvielas' sauc 
par kubla krāsvielām (indigo, sk. 449. lpp.).

Krāsvielas, kuras satur hromoforo azogrupu un kādu aukso- 
hromo grupu, sauc par azokrāsvielām. Tās iegūst, sametinot diazo- 
savienojumus ar fenoliem vai aromātiskajiem amīniem, Tā, piemē- 

. ram, p-oksiazobenzols, kuru iegūst, sametinot diazobenzolu ar 
fenolu (sk. iepriekš), ir azokrāsviela oranžā krasā, p-dimetilamino- 
azobenzols, kas veidojas, azobenzolam reaģējot ar dimetilani- 
līnu, — dzeltena krāsviela.

Nešķīstošās azokrāsvielas bieži sintezē tieši uz šķiedras. Krā
sojamo materiālu apmēram 50°C temperatūrā apstrādā ar sār
mainu pirmā komponenta (fenolu, naftolu vai to atvasinājumu)
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šķīdumu un pēc tam ievieto aukstā '(0—5°C) otrā komponenta 
(diazotēta pirmējā amlna) šķīdumā. Notiek azosametināšanās 
process, un nešķīstošā azokrāsviela izveidojas uz šķiedras. Šādu 
krāsošanu sauc par auksto jeb ledaino krāsošanu.

Vairāku azokrāsvielu nokrāsa mainās atkarībā rio vides pH. 
Dažam krāsvielām ta izmainās tik-stipri, ka tas izmanto par indi
katoriem vides pH noteikšanai. Tāda krāsviela ir, piemēram, metil- 
oranžā jeb heliantīns (benzolazodimetilanilīna-/?-sulfoskābe):

,, CH3

H° 3S— =  N—

\ h 3
Bāziskā un neitrālā vidē metiloranžā ir dzeltenā krāsā. Skābā 

vidē ūdeņraža jons pievienojas azogrupas divkāršajai saitei un 
vienam benzola gredzenam izveidojas hinoīdā struktūra, t. i., vie
nas hromoforās grupas vietā rodas cita:

CH3

H 03S—<  / —N =  N—\  > —N ^
V = /  \  NaOII

CH3
dzeltenā krāsā

CH3

H 0 3S— > —NH—N=< > =  N ci -
\

CH3
sarkanā krāsā

Krāsvielas bija pazīstamas jau sirmā senatnē. Tās ieguva no 
augiem vai dzīvniekiem, piemēram, alizarīnu ieguva no madaras 
saknēm, indigo — no tropu auga indigofēra, purpuru no gliemja 
mureksa un tamlīdzīgi, tāpēc tās bija ļoti dārgas. Pirmo sintē
tisko krāsvielu moveīnu ieguva 1857. gadā (Perkins). Tagad ražo 
vairāk par 5000 dažādu sintētisko krāsvielu, kas ir daudz lētākas 
un noturīgākas par dabiskajām, tāpēc tekstilrūpniecībā dabiskās 
krāsvielas vairs nelieto.

Pārtikas rūpniecībā sviesta, margarīna, dzērienu, konditorejas 
izstrādājumu un citu produktu krāsošanai lieto gandrīz tikai da
biskās krāsvielas, pie tam tādas, kuras nav kaitīgas veselībai.

Pārtikas rūpniecībā biežāk lietojamās dabiskās krāsvielas ir 
šādas: sarkanā krāsviela — karmīns, ko iegūst no tropu insekta 
košenila, dzeltenās krāsvielas — kurkuma dzeltenā, orleāns, saf
rāns un saflors, kuras iegūst no tropu augiem.

No sintētiskajām krāsvielām Padomju Savienībā pārtikas rūp
niecībā atļauts lietot tikai trīs: sarkano — amarantu (azo-p-naftol-
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disulfoskābes nātrija sāls), zilo — indigokarmīnu (indigo disul- 
loskābes dinātrija sāls) un dzelteno — tartrazīnu (sulfofenilazo- 
pirazola atvasinājums).

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādās tautomērās formās spēj pastāvēt diazosavienojumi? Kā* 
das pazīmes liecina par šā.du formu eksistenci?

2. Kādas grupas pieder pie hromoforajām grupām? Kāpēc vielas, 
kuru molekulas satur šis grupas, ir krāsainas?

. 3. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:
a) benzols -*■ nitrobenzols-*- anilīns -*- 

' fenildiazohlorīds^-*- azobenzolsr
Nfenols;

b) benzols-*- hlorbenzols -*■ lenols — azobenzols:
c) anilīns-*• diazohlorīds p-oksiazobenzols; *

^Mcnilhidrazins!

4. Uzrakstiet vienādojumus diazotēšanas un azosarnelināšanas 
reakcijām, ar kurām var iegūt šādu krāsvielu:

0 2N— \ _ N  =  N— V - - OH

COOH
5. Sildot diazobenzola ūdens šķīdumu, izdalījās 56 litri slāpekļa. 

Cik gramu fenola radās šajā reakcijā?

21. DAUDZCIKLU AROMĀTISKIE SAVIENOJUMI

Par daudzciklu aromātiskajiem savienojumiem sauc tādus sa
vienojumus, kuru molekulas satur vairākus benzola gredzenus. 
Atkarībā no tā, kā benzola gredzeni saistīti savā starpā, izšķir 
svaienojumus ar izolētiem benzola gredzeniem un savienojumus 
ar kondensētiem benzola gredzeniem.

1. Pirmā tipa savienojumos benzola gredzeni var būt savā 
starpā saistīti tieši, piemēram,

- / “ X  A \
difenils trifenils

vai arī ar viena vai vairāku oglekļa atomu starpniecību, piemē
ram,

difcnil metāns difeniletāns
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V
trifenilmetāns

2. Savienojumos ar kondensētiem benzola gredzeniem ciklus 
savieno divi blakus gredzeniem kopīgi ciklu veidojošie oglekļa 
atomi, piemēram, !•••,, . ’ ■ . : j. ,■ •
"  : ' - ' ' A / V

naftalīns
X)

antracēns

DAUDZCIKLU AROMĀTISKIE SAVIENOJUMI AR IZOLĒTIEM 
BENZOLA GREDZENIEM

Difenils C6H5—C6H5 ir vienkāršākais tin svarīgākais šīs gru
pas savienojums. Tā ir kristāliska viela, kas kūst 70 °C tempera
tūrā un vārās 254°C temperatūrā. Ūdenī nešķīst, bet šķīst spirtā 
un ēterī.

Difenilam ir tādas pašas ķīmiskās īpašības kā benzolam. Tam 
raksturīgas aizvietošanas reakcijas ar elektrofilajiem reaģentiem, 
pie tam aizvietotājs stājas galvenokārt para vietās:

+ H0N02 N02 + H2°

Lai norādītu ..aizvietotāju atrašanās vietas, orto, meta un para 
vietas apzīmē ar skaitļiem: orto — 2,6,2',6', meta — 3,5 3',5' un 
para — 4,4':

Tā, piemēram,

4,4'-dlaminodifenils 
jeb p.p'-dlaminodifenils

Difenils veidojas akmeņogļu sausās pārtvaices procesa, tāpēc 
nelielā daudzumā sastopams akmeņogļu darvā.

Sintētiski difenilu iegūst galvenokārt pēc šādām metodēm.
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1. No benzola, laižot tā tvaikus cauri izkausētam svinam vai 
sakarsētām caurulēm:

600-700 'C
2C6H6 ---------- >C6H5- C 6HS+ H 2

2, Pēc Virca—Fittiģa metodes, benzola halogēnatvasinājumiem
reaģējot ar nātriju: > ■ ./

C6H5B r+ 2Na +  Br—C6II5 -> C6H5—C6H5+2NaBr
Svarīgākais difenila atvasinājums ir benzidīns.
Benzidīns NH2—C6H4—C6H4—NH2 jeb 4,4'-diaminödifenils ir 

kristāliska viela, kas kūst 122°C temperatūrā.
Benzidīnam piemīt aromātisko amīnu īpašības. Tā kā benzi- 

dīna molekulā ir divas aminogrupas, tās var diazotēties, veidojot 
diazonija sāli ar divām diazogrupām, kuru dažreiz sauc arī par 
tetrazonija sāli. _ .

Tetrazonija sāls, tāpat kā diazonija sāļi, var reaģēt ar daža* 
diem aromātiskajiem amīniem vai fenoliem, piemēram:

c i- -N
III
N

Cl- +  2ArOH-

HO- -Ar—N = _N =  N—Ar—OH

Daudzi no šiem savienojumiem ir augstvērtīgas substantīvās 
krāsvielas, ko lieto kokvilnas krāsošanai. Tās sauc par benzidīn- 
krāsvielām. Pie benzldīnkrāsvielām pieder arī indikators kongo 
sarkanā (sk. 434. lpp.).

Benzidīnu iegūst no hidrazobenzola, to skābju klātbūtnē izo- 
merizējot. Šādu izomerizāciju atklāja Ziņins (1845. g.) un no
sauca par benzidīnpārgrupēšanos:

H H
hidrazobenzols

H j N S - / ~ \ - N H 2
benzidīns

Par iekšējās pārgrupēšanās mehānismu pastāv dažādi uzskati. 
Domā, ka skābā vidē abi slāpekļa atomi pievieno ūdeņraža protonus 
un tādējādi uzlādējas pozitīvi:

>—NH-KH— +2H+ ■
\ = / / 1  l \ \ = /

H H H II
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Tā kā savienojumi ar diviem pozitīviem lādiņiem uz blakus ato
miem ir nestabili un slāpekiis iegūst tetraedrisku konfigurāciju, abu 
benzola gredzenu pretējie (para) gali tuvojas viens otram. No to 
oglekļa atomiem atšķeļas ūdeņradis (protona veidā), un abi benzola 
gredzeni savienojas, bet saite starp slāpekļa atomiem pārtrūkst:

Difenilmetāns C6H5—CH2—C6H5 un trifenilmetāns (CsH5)3CH 
ir kristāliskas vielas. Difenilmetāns kūst 26—27 °C temperatūrā. 
Tam ir apelsīnu smarža, tāpēc difenilmetānu izmanto parfimērijas 
rūpniecībā, kā arī citu savienojumu sintēzēm. Trifenilmetāns kūst 
92°C temperatūrā. Tā aminoatvasinājumi un oksiatvasinājumi ir 
krāsvielas, tāpēc trifenilmetānu un tā atvasinājumus izmanto fuk- 
sīna un aurīna grupas krāsvielu sintēzēm.

Difenilmetānu un trifenilmetānu iegūst pēc Fridela—Krafta 
metodes:

A1C1,
2C6H6 +  CH2Cl2---- CgHs—CH2—C6H5-ļ-2HCl

AlCI,
3C5HP +  CHC13— ► (C6H5)3CH +  3HC1

Difenilmetāna un trifenilmetāna centrālajam oglekļa atomam 
pievienotie ūdeņraža atomi ir stipri reaģētspējīgi. Sevišķi kustīgs 
ir trifenilmetāna trešējam oglekļa atomam pievienotais ūdeņraža 
atoms, ar kuru var norisināties kā aizvietošanas, tā oksidēšanās 
reakcijas. Tā, piemēram, trifenilmetānu oksidējot, veidojas trifenil- 
karbinols:

(C5H.5)sCH + 0 -+  (C6H5)3C -O H
Reakcijās ar stiprām skābēm trifenilkarbinols uzrāda vāju bāzu 

īpašības. Ja, piemēram, uz trifenilkarbonilu iedarbojas ar HC1, vei
dojas trifenilhlormetāns:

(C6H5) 3C -O H  +  HC1 -v. (C6H5) 3CCI +  H20
Trifenilhlormetāns dažos šķīdinātājos (šķidrā SO2) disocē, vei

dojot trifenilmetilkarbkatjonu:

(C6H5)3CC1 ** (G6H5)3C+H-CI-
Trifenilmetāns veido arī savienojumus, kuros trifenilmetilgrtipai 

piemīt karbonjona raksturs. Tā, piemēram, ja uz trifenilmetānu iedar
bojas ar tādu stipri sārmainu reaģentu kā nātrija amīdu, ūdeņraža 
atoms aizvietojas ar nātrija atomu un izveidojas intensīvi ķiršsarkans
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savienojums — trifenilmetilnātrijs, kurā starp nātrija un oglekļa ato
miem ir jonu saite:

_  +
(C6H8)3CH+NaNH2-*- (C6H5) 3CNa+NH3 .

Trifenilmetilgrupas spēju veidot kā karbkatjonus, tā karbanjonus 
var izskaidrot ar benzola gredzena iedarbību .uz centrālā oglekļa 
atoma elektroniem. Kā zināms, benzola gredzens spēj darboties gan 
kā elektronu akceptors, gan arī kā to donors. Veidojoties karbanjo- 
nam, centrālā oglekļa atoma liekais elektronu pāris (negatīvais lā
diņš) tiek sadalīts visām trim konjugētajām sistēmām (nav sakon
centrēts uz centrālā atoma). Karbkatjona gadījumā fenilgrupas 
darbojas kā elektronu donori un neitralizē oglekļa atoma pozitīvo 
lādiņu. Tādējādi kā vienā, tā ari otrā gadījumā sistēmas nostabili
zējas..

Brīvie radikāļi. Trifenilmetāna atvasinājumiem piemīt špeja 
veidot brīvus trifenilmetilradikāļus.

Pirmais šo parādību ievēroja Hombergs (1900. g.). Iedarbo
joties ar cinku uz trifenilhlormetānu, viņš ieguva bezkrāsainu kris
tālisku vielu — heksafeniletānu:

.. 2(CsH5)3CGl + Z n ^  (C6H5)3C -.C (C 6H5)3 +  ZnCl2
Ja bezkrāsaino heksafeniletānu šķīdina benzolā, veidojas dzel-, 

tens šķīdums, kas ļoti enerģiski pievieno skābekli un halogēnus. 
Šādas heksafeniletāna izmaiņas izskaidrojamas ar tā spēju diso
ciēt par brīviem trifenilmetilradikāļiem:

C6Hs c 6H5 c 6H 5
\ / /

C6H5- C - - C - C eH5 ^ 2 . • C - C 6Hs
/ V \

CBH5 C61-IS c6H5
Uz heksafeniletāna spēju disociēt par brīviem radikāļiem no

rāda arī tā šķīduma paramagnētiskās īpašības. Visi organiskie sa
vienojumi ir diamagnētiski (magnētiskais lauks tos izgrūž).
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Paramagnētiskas (magnētiskais lauks ievelk) ir tikai tādas vielas, 
kuras satur nesapārotu elektronu, — radikāļi.

Brīvo trifenilmetilradikāļu pastāvēšanu var izskaidrot ār triju 
benzola gredzenu spēju vienmērīgi sadalīt savā starpā centrālā 
oglekļa atoma elektronu blīvumu, lādu  radikāļu nesapārotais elek
trons veido konjugētu sistēmu ar benzola gredzenu elektroniem, 
un tā blīvums vienmērīgi sadalās starp visiem trim benzola gre
dzeniem un centrālo oglekļa atomu:

Trifenilmetilradikālis bija pirmais brīvais radikālis. Vēlāk 
ieguva arī citus vairāk vai mazāk stabilus brīvos radikāļus. Brīvie 
radikāļi viegli reaģē ne tikai savā starpā, bet arī ar nedisociētām 
molekulām,4 veidojot jaunus brīvos radikāļus, ķuri savukārt reaģē 
tālāk, izraisot ķēdes reakcijas. Tiem ir ļoti svarīga nozīme polime- 
rizācijas, halogenēšanas un citās reakcijās.

AROMĀTISKIE DAUDZCIKLU SAVIENOJUMI 
AR KONDENSĒTIEM GREDZENIEM

Viļ
Naftalīns C]0Hs ir vienkāršākais šis grupas pārstāvis. Tā ele- 

mentārsa'stāvu noteica Voskresenskis (1838. g.), bet uzbūvi no
skaidroja Erlenmeijers un Grebe (1866. g.).

U z b ū v e .  Pēc sastāva (Ci0H8) redzams, ka naftalīns ir stipri i
nepiesātināts savienojums, bet, tā kā tam nav nepiesātinātajiem j
ogļūdeņražiem raksturīgo īpašību, tas norāda, ka naftalīnam ir 
cikliska uzbūve. Ja naftalīna molekula veidotu vienu ciklu, tajā 
vajadzētu būt sešām divkāršajām saitēm, bet, ja divus ciklus, — 
piecām.

Pievienojot naftalīnam ūdeņradi (Ni klātbūtnē), vispirms pie
vienojas četri ūdeņraža atomi, bet pēc tam vēl seši. Tas norāda, ka 
naftalīna molekulā jābūt diviem cikliem un piecām divkāršajām 
saitēm.

Naftalīna molekulas uzbūvi no diviem savstarpēji saistītiem 
benzola gredzeniem pierāda šādas reakcijas.
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Oksidējot naftalīnu, veidojas ftalskābe (1). Tas norāda, ka 
naftalīna molekulā benzola gredzens saistīts ar kādu citu nepiesā
tinātu ciklu. Naftalīns viegli nitrējas, veidojot nitronaftalīnu (2). 
Ja iegūto nitronaftalīnu oksidē, rodas nitroftalskābe (3). Tas vēl
reiz apstiprina, ka viens gredzens (I) ir benzola. Nitronaftalīnu 
reducējot, veidojas aminonaftālīns (4). Aminogrupa aktivizē ben
zola gredzenu, tāpēc, ja aminonaftalīnu oksidē, oksidējas tas ben
zola gredzens, kuram pievienota aminogrupa (I). Tā kā oksidē
šanās produkts atkal ir ftalskābe (5), tas norāda, ka arī otrs gre
dzens (11) ir benzola:

■■.v- vr' : . . .  ^ t S v  ; '■;,, •_ - ‘ v .:- 1 . ' .■ ■•■ - v? *;•

( 2 )

(4)

-C00H

-COOH
(1)

N 0,

-COOH

-COOH
(3)

HOOC—(

HOOC
(5)

Pētījumi rāda, ka naftalīnam, tāpat kā benzolam, ir plakniska 
uzbūve. Visi oglekļa atomi atrodas sp2 hibridizācijas stāvoklī, un 
starp tiem izveidojas vienota 10 n elektronu sistēmā. Nosakot attā
lumus starp oglekļa atomiem, izrādījās, ka tie tomēr nav pilnīgi 
vienādi:

■ V

' i

1

Tas norāda, ka naftalīna molekulā n elektronu blīvums nav tik 
vienmērīgi sadalīts kā benzola molekulā, tāpēc ari naftalīns ir 
mazāk aromātisks nekā benzols. Ka naftalīnam ir mazāk izteikts

429



aromātiskais raksturs, liecina ari tā pazeminātā konjugācijas ener
ģija — 64 kcal/mol (benzolam 36-2 =  72 kcal/mol).

Naftalīna molekulas uzbūvi parasti attēlo ar šādu formulu:
W s

I II J
V V

Jāatceraš, ka arī naftalīna molekulā divkāršās saites nav loka
lizētas.

N a f t a l ī n a  a t v a s i n ā j u m u  i z o m ē r i j a .  Naftalīna 
molekulā oglekļa atomus, kas tieši saistīti ar abiem cikliem kopī
gajiem oglekļa atomiem, apzīmē ar a, bet pārējos ar p. Oglekļa 
atomus numurē pulksteņa rādītāju kustības virzienā, pie tam nu
murē tikai ar ūdeņradi saistītos oglekļa atomus:

<x oc

OC oc
Naftalīnam ir iespējami divi monoatvasinājumi:

C11

/ \ A / V \ _ c ic II
v v

a-hlornaftallns fi-lilornaftalīns

Naftalīna atvasinājumiem ar diviem aizvietotājiem ir iespējami 
10 izomēri (1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,3; 2,6 un 2,7). Aizvie
totāju atrašanās vietu norāda ar skaitļiem pirms nosaukuma:

-CH„

F i z i k ā l ā s  ī p a š ī b a s .  Naftalīns ir kristāliska viela ar 
raksturīgu smaržu. Kūst 80,3 °C temperatūrā un vārās 218°C_tem- 
peratūrā. Pārtvaicējas ar ūdens tvaiku. Viegli sublimējas. Ūdenī 
nešķīst, bet labi šķīst lielākajā daļā organisko šķīdinātāju, pie
mēram, benzolā, ēterī, karstā spirtā u. c.

Ķ ī m i s k ā s  ī p a š ī b a s .  Naftalīnam ir līdzīgas ķīmiskās 
īpašības kā benzolam. Tā kā naftalīna molekulā ir mazāk izlīdzi-
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nāts elektronu blīvums, tas nav tik stabils kā benzols un vairākas 
ķīmiskās reakcijas ar to norisinās vieglāk nekā ar benzolu.

Tāpat kā benzolam, naftalīnam visraksturīgākās ir elektrofilās 
aizvietošanas reakcijas, pie tam aizvietotājs vieglāk stājās a vietas.

1. Halogenēšana. Naftalīns halogenējas vieglāk nekā benzols. 
Hlorējot naftalīnu parastajā temperatūrā bez katalizatora, halo
gēns stājas 1,4 vietās. Katalizatora FeCl3 klātbūtnē veidojas 
1-hlornaftalīns, 1,4-dihlornaftalīns un 1,5-dihlornaftalīns:

C1

FeCij
+ c i , — r  i! )

ci.

l-hlornaftalīns

C1

C1
1,4'dlhloriiaFtalIns

Karsējot (līdz 150°C) var iegūt polihlornaftalīnus, kurus iz
manto par elektroizolācijas materiāliem.

Naftalīna halogēnatvasinājumu halogēns ir mazkustīgs, tāpēc 
tos reti izmanto citu savienojumu sintēzēm.

2. Nitrēšana. ’ Naftalīnu tieši nitrējot, iegūst a-nitronaftalīnu:
N 02

+ H20
V \ / X  A A
I II + h o n o 2-> ( II . I
V V  V V

p-nitronaftalīnu iegūst netiešā veidā.
Enerģiski nitrējot, naftalīna molekulā var ievadīt divas, trīs vai 

arī četras nitrogrupas. Polinitronaftalīnus izmanto par sprāgst
vielām.

3. Sulfurēšana. Ja uz naftalīnu iedarbojas ar koncentrētu 
H2S04 temperatūrā, kas zemāka par 100 °C, veidojas a-sulfonaf- 
talīns (a-naftalīnsulfoskābe), bet temperatūrās virs 150°C veidojas 
p-sulfonaftalīns:

SO»H

V \ / V  uosojt ^ \ / \

k (̂*0 *G
a-snlfonaftalīiis

H 0S03H

V V  kkkk
p-sulfonaftalīns

SO3H
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p i

t i
fu

ļ p  pi

lā  kā pārējie naftalīna p-atvasinājumi veidojas grūtāk, to 
iegūšanai netiešā veidā parasti izmanto p-sulfonaftalīnu.

4. Oksidēšana. Naftalīns oksidējas daudz vieglāk nekā benzols. 
Oksidējot naftalīnu, veidojas 1,4-naftohinons (a-naftohinons), kas 
pēc savām īpašībām atgādina p-benzohinonu:

ir
O ^ \ / \

II I —> ...............

o  ■
Ar stipriem oksidētājiem, piemēram, ar KMn04, HN03, a-nafto- 

hinons oksidējas par ftalskābi un ftalskābes anhidrīdu.
1,4-naftohinona atvasinājums ir K vitamīns (2-meti 1 -3-fiti 1-1,4- 

-naftohinons):
O

-CH3
-C20H39

5. Hidrogenēšana. Naftalīns hidrogenējas daudz vieglāk nekā 
benzols. Atkarībā no hidrogenēšanas apstākļiem var iegūt dihidro- 
naftalīnu, tetrahidronaftalīnu (tetralīnu) un dekahidronaftalīnu 
(dekalīnu):

i :  1 !
y:i . ■ •• .• ' j \ , 4  ■■i - ,  '• . ■ v.

1 . 1 1  I I,
h m  , W

■ 11
O

CH CH • CH CH, .

H c X ' v ^ S c h  H2 ļ CH H,

h cU ^  j ļ
X " f V 0 X J ch

• CH CH .. 4 , ČH : CH2
dihidronoMalin*

CH CH2

H2 _

CH CH2

letrahidronoftotfns

Tetralīnu un dekalīnu izmanto par šķīdinātājiem, kā piedevu 
motoru degvielām un citām vajadzībām.

I e g ū š a n a .  Laboratorijas apstākļos naftalīnu var iegūt, lai
žot benzola un acetilēna tvaikus cauri sakarsētām caurulēm:

+  '
>0^
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Ir izstrādātas ari citas naftalīna iegūšanas metodes, bet nafta
līna sintēzes metodēm ir tikai teorētiska nozīme.

Galvenais naftalīna ieguves avots ir akmeņogļu darva, kas sā
tu t 8—-11% naftalīna. Pārstrādājot akmeņogļu darvu, naftalīns 
pārtvaicējas kopā ar fenolu. Lai naftalīnu atdalītu no fenola, mai
sījumu apstrādā ar sārmu, kurā fenols izšķīst, veidojot fenolatu. 
No fenolāta naftalīnu atdala, tvaicējot vakuumā.

Pēdējos gados izstrādātas arī metodes naftalīna ieguvei no 
naftas. Dažu atradņu (Ķalimantānas salas) nafta satur pat līdz
6—7% naftalīna. ' ' _

I z m a n t o š a n a .  Naftalīnu visvairāk patērē ftalskābeS an- 
hidrīda ražošanai, kuru savukārt lieto krāsvielu un plastmasu rūp
niecībā. Naftalīnu un tā atvasinājumus izmanto dažādu krāsvielu, 
sprāgstvielu, šķīdinātāju, ārstniecības vielu un citu savienojumu 
ražošanai.

N a f t a i  ī n a a t v a s i  n ā j u m i. Ļoti svarīga nozīme ir hidr- 
oksilgrupu saturošiem naftalīna atvasinājumiem — naftoliem — 
un aminogrupu saturošiem atvasinājumiem — naftilamīniem.

Naftoli CkiHtOH ir, kristāliskas, ūdenī vāji šķīstošas vielas, kās 
kā pēc uzbūves, tā arī pēc īpašībām atgādina fenolus. Tāpat kā 
fenoli, naftoli šķīst sārmos, veidojot naftolātus. Ar FeCl3 šķīdumu 
veido krāsainus savienojumus: a-naftoli — violetus, p-naftoli— 
zaļus. ■■

Naftolp hidroksilgrupa ar citiem savienojumiem reaģē vieglāk 
nekā fenolu hidroksilgrupa. Tie viegli veido esterus, ēterus un azo- 
savienojumus, tāpēc naftolus izmanto azokrāsvielu iegūšanai.

Naftolus iegūst pēc tādām pašām metodēm kā fenolus, piemē
ram, sakausējot naftalīnsulfoskābju sāļus ar sārmiem: •

/ S / \ —SOsNa . „  / V S - O H+ NaOH > + NažSOs
P-naflola

a-naftolus iegūst, arī hidrolizējot a-naftilamīnu.
Naftilamlni jeb aminonaftalīni ir naftalīna atvasinājumi, kas 

satur —NH2 grupu. Kā pēc īpašībām, tā arī iegūšanas metodēm • 
tie atgādina aromātiskos amīnus.

a-naftilamīnu iegūst, reducējot a-nitronaftalīnu:
N02 NHa

\ +6H

/ /
Ta ka p-nitronaftalīnu tieši nevar 

p-naftola, tam reaģējot ar NLĻHSOg:

î N v /^ ~ 0H  +NH4HSO3

+ 2H20

iegūt, p-naftilamīnu iegūst
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NH2
I II 1 +H2SO3+H2O

a-nattilamīns un (J-naftilamīns ir kristāliskas vielās; a-naftilamīns 
ir ar ļoti nepatīkamu smaku, (5-naftilamīns bez smakas, p-naftil- 
amīnam piemīt kancerogēnas īpašības.

Ķīmiskā ziņā naftilamīni atgādina anilīnu, tikai to aminogrupa 
vieglāk aizvietojama. Arī naftilamīnu gredzena ūdeņradis ar citiem 
atomiem vai grupām aizvietojas vieglāk nekā anilīna ūdeņradis, 
pie tam jaunais aizvietotājs stājas tajā pašā gredzenā, kurā ir 
aminogrupa. a-naftilamīni veido atvasinājumus, kuros aizvietotājs 
vispirms stājas pie 4. oglekļa atoma, bet pēc tam pie 2. un 4. og
lekļa atoma. Ta, piemēram, sulfurējot a-naftilamīnu, veidojas 
l-amino-4-naftalīnsulfoskābe jeb naftionskābe:

S 0 3H
l*ariiino-4-naFtaJīnsulfoskābe

Ja uz naftionskābi iedaībojas ar benzidīna diazonija sāli, vei
dojas diazokrāsviela — kongo sarkanā:

NH,

k ļ +C1
W  

I
S 03Na 

NH2

1
N— ^
III III
N N -

C1 +

NH2

I! | —>
V ' V

I -
S 03Na

NH2

= ^  \ _ _ n = N —

% kongo sarkanā

S 03Na

V ' N / '

\  S03Na

+  2HC1

Kongo sarkana ir Ieta substantīva krāsvielā. To lieto arī par 
indikatoru. Skābā vidē tā ir zilā krāsā, bāziskā — sarkanā.

Naflilamīnus un to atvasinājumus plaši izmanto krāsvielu rūp
niecībā.
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Antracens C14H10 ir daudzciklu aromātiskais savienojums, kura 
molekula veidota no trim benzola gredzeniem:

Rentgenstruktūranalīzes pētījumi rāda, ka arī antracēna mole
kulas uzbūve ir plakniska. Tā molekulā ir 14 jx. elektroni, kuru blī
vums vēl mazāk izlīdzināts nekā naftalīna molekulā:

Abi malējie cikli cenšas saglabāt savu aromātiskumu, tāpēc 
stāvokļos 9 un 10 daļēji lokalizējas pa vienam nesapārotam elek
tronam, un šie oglekļa atomi iegūst paaugstinātu aktivitāti. Līdz 
ar to antracēns ir vēl aktīvāks par naftalīnu, un ar to norisinās 
pat pievienošanas reakcijas, kuržts aromātiskajiem savienojumiem 
nav raksturīgas. Mežo oglekļa atomi (9. uņ 10.) spēj oksidēties, 
pievienot bromu, kā arī citus savienojumus.

Antracēnu hromējot, broms vispirms pievienojas 9. un 10. og
lekļa atomam, bet pēc tam atšķeļas HBr un izveidojas bromantra- 
cēns:

a A a
II I ļ +HBrv v v

Ja antracēnu oksidē, veidojas antrahinons:
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Antracēns ari sulfurējas un nitrējas. Antracēnu šulfūrējot, vei
dojas 1 (a)-sūlfoantracēns un 2(p)-sulfoantracēns:

. ■ ,, V:' - , : :v . \  Vv- V.', . s o 3h  . ■::' . ; ■

+HOSO3H + h 2o

Antracēns ir kristāliska viela ar, kušanas temperatūru 217°C 
un viršanas temperatūru 351 °C. Maz šķīst lielākajā daļā organisko 
Šķīdinātāju. Antracēna šķīdumi ir ar violetu fluorescenci.

Antracēns sastopams akmeņogļu darvā (0,25—0,5%), un to 
izkristalizē kopā ar fenantrēnu rro akmeņogļu darvas pārtvaices 
pēdējās frakcijas — antracēneļļas.

Antracēnu izmanto galvenokārt antra.hinona iegūšanai, kuram 
savukārt ir svarīga nozīme krāsvielu rūpniecībā.

Antrahinons ir dzeltena kristāliska viela, kas kūst 286 °C tem
peratūrā un vāras 379°C temperatūrā. Šķīst nitrobenzolā, anilīnā 
uri karstā toluolā, maz šķīst spirtā.

Antrahinonu iegūst, oksidējot antracēnu vai ari sintezējot" no 
ftalskābes anhidrīda un benzola. . •

r
CO

0 +

o

/ \

CO V c-
II
0

-OH

o
II

/VV\L 11 11 IV v v  
11 , 
o

+ H2O

Atšķirībā no pārējiem birumiem antrahinons ir samērā stabils 
pret Ķīmisko ieaģentu iedarbību ~  it sevišķi pret oksidēšanu. An-
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trahinonu reducējot, atkarībā ņo reakcijas apstākļiem veidojas 
antrahidrohinons vai antracēns.

Antrahidrohinons

OH 

OH

satur divas fenolu grupas, tāpēc, tāpat kā fenols, labi šķīst sār
mos, veidojot spilgti sarkanu fenolātu tipa savienojumu, kas ļoti 1 
viegli (pat ar gaisa skābekli) oksidējas par bezkrāsaino antra- ' / 
hinonu. 5o antrahidrohinona īpašību izmanto kubla krāsvielu ražo
šanā. Antrahinonkrāsvielas ir gaismas izturīgas un spilgtās 
krāsās. , , /" . : A; ' ■ / ’ ■. ’

Antrahinons ari sulfurējas un nitrējas. Ja iegūto antrahinon- 
sulfoskābi sakausē ar sārmu un nātrija hlorātu, veidojas alizarins, 
kas ir viena no svarīgākajām krāsvielām:

O OH

-O H

Alizarins ir kristāliska viela dzeltena krasā. Ūdenī šķīst maz, - 
bet viegli šķīst sārmos, veidojot zilus fenolātu tipa savienojumus.

Ar dažu metālu hidroksīdiem alizarins veido krāsainus savie
nojumus [ar A1(0H)3 — spilgti sarkanu, ar Fe(OH)3 — violetu, 
ar Cr(OH)3 — brūnganvioletu], tāpēc alizarīnu izmanto par kodi
nāmo krāsvielu. Dabā tas sastopams glikozīda veidā rubijas sak
nēs, kas aug Dienvideiropā, Ēģiptē, Indijā, Irānā. Agrāk to ieguva 
no augiem, tagad sintētiski. ,

Fenantrēns ir aņtracēna izomērs, kura molekulā cikli savie
noti nevis lineāri, bet zem leņķa:
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Tāpat kā antracēna molekulā, ari fenantrēna malējiem cikliem ir 
izteikti aromātisks raksturs, bet centrālā cikla 9. un 10. oglekļa 
atomam raksturīgas ari pievienošanas reakcijas.

Fenantrēns kopā ar antracēnu sastopams akmeņogļu darvā. 
Rūpniecībā to izmanto mazāk nekā antracēnu, bet tā atvasināju
miem ir svarīga fizioloģiska nozīme. Izrādās, ka fenantrēna cikls 
ir vairāku svarīgu alkaloīdu, piemēram, morfīna un kodeīna, uz
būves pamatā.

Policikliskie savienojumi. Pazīstami arī daudzciklu aromātiskie 
savienojumi ar četriem, pieciem un vairāk cikliem, piemēram:

naftacēns pentacēns y

A A / W V \
II I 1 1 }V v v v v v

heksacSns

Jo vairāk ciklu ir savienojuma molekulā, jo tas ir mazāk sta
bils un spilgtākā krāsā. Tā, piemēram, antracēns ir bezkrāsains, 
naftacēns — oranžs, pentacēns — zils, heksacēns — zaļš.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādas funkcionālās grupas satur benzidins, un kādas ķīmis
kās reakcijas ar to var norisināties? Kādu savienojumu iegūšanai to 
izmanto?

2. Kas atklāja benzidīnpārgrupēšanos, un kā var izskaidrot tās 
mehānismu?

3. Kā izskaidrojama trifcnilmetāna spēja veidot jonus un brīvos 
radikālus?

4. Ar kādām reakcijām var pierādīt, ka naftalīna molekula vei
dota no diviem benzola gredzeniem?

5. Kuram aromātiskajam savienojumam — benzolam vai nafta
līnam — vājāk izteikts aromātiskais raksturs? Kāpēc?

6. Kādas reakcijas ar naftalīnu norisinās vieglāk nekā ar ben
zolu?

7. Pie kādu savienojumu grupas var pieskaitīt naftolus, un kur 
tos izmanto?

8. Kuri antracēna oglekļa atomi ir visaktīvākie? Kāpēc?
9. Kādu grupu krāsvielas var iegūt uz antrahinona bāzes?

10. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, ar kurām var iegūt kongo 
sarkano, ja par' izejvielu ņem acetilēnu!

■ A V V V I II I J 1 J
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III. HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI

22. HETEROCIKL1SKO SAVIENOJUMU APSKATS

Par heterocikliskajiem savienojumiem sauc tādus cikliskos sa
vienojumus, kuru molekulās cikla veidošanā piedalās ne tikai og
lekļa atomi, bet ari cilu elementu atomi (t. s. heteroatomi),.

Ciklu veidošanā var piedalīties visi divvērtīgie un vairākvēr- 
tīgie elementi, t. i., tādi elementi, kuri spēj veidot kovalentās sai
tes ar oglekļa atomiem; tomēr svarīgāka nozīme ir skābekli, slā- 
pekli un sēru saturošajiem heterocikliskajiem savienojumiem. Tā
pat kā karbocikliskie, savienojumi, arī beterocikliskie savienojumi ir 
stabilāki ar pieclocekļu un sešlocekļu1 gredzeniem, jo ciklu vei
dojošo. heteroatomu vērtības leņķis maz atšķiras no oglekļa vēr
tības leņķa.

Pēc savas uzbūves heterocikliskie savienojumi var būt analogi 
cikloparafīniem vai arī aromātiskajiem ogļūdeņražiem.

Citu elementu, atomus satur arī tādi iepriekš apskatītie savie
nojumi kā etilēnoksīds, cikliskie aldehīdi, laktāmi, imīdi, ogļ
hidrātu cikliskās formas u. c. Sie savienojumi viegli veidojas un 
tikpat viegli sadalās, kā arī pēc ķīmiskajām īpašībām būtiski neat
šķiras no līdzīgas uzbūves acikliskajiem savienojumiem, tāpēc 
tos nepieskaita pie heterocikliskajiem savienojumiem.

Par tipiskiem heterocikliskajiem savienojumiem uzskata sta
bilus heteroatomu saturošus cikliskos savienojumus, kas kā pēc 
uzbūves, tā arī pēc īpašībām atgādina benzolu, t. i., tiem piemit 
aromātisks, raksturs. Pazīstami tikai slāpekli, skābekli un sēru sa
turoši aromātiska rakstura heterocikliskie savienojumi, jo tikai šie 
elementi (izņemot oglekli) spēj veidot aromātisko ciklu.

Heterocikliskie savienojumi ir sevišķi svarīga organisko savie
nojumu grupa. Apmēram puse visu dabā sastopamo organisko 
vielu pieder pie heterocikliskajiem savienojumiem. To cikli ietilpst 
hlorofila, hemīna, nukleīnskābju, alkaloīdu, vitamīnu, krāsvielu 
un citu savienojumu sastāvā. Vairāk nekā puse no visām medicīnā 
lietojamām ārstniecības vielām ir heterociklisko savienojumu at
vasinājumi.

Heterociklisko savienojumu nozīme un daudzveidīgums ir par
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iemeslu tam, ka pēdējos gados heterociklisko savienojumu ķīmija ,j 
ļoti.strauji attīstās. ; 4  , ' |

Nomenklatūra un klasifikācija. Heterocikliskajiem savienoju- t 
miem parasti lieto empīriskos nosaukumus, piemēram, pirols, fu- 
rāns, piridīns u. c. Cikla atomus numurē, sākot no heteroatoma. Ja ] 
ciklā ir vairāki heteroatomi, Tad numurē šādā secībā: O, S, N. Ja \
ciklā ir divi N atomi — otrējais N n —H un trešejāis — N = , i
numerāciju sāk no otrējā N atoma un turpina tādā virzienā, lai | 
heteroatomiem būtu mazāks skaitlis: ■ f'v r  ■. >

Vienkāršākajiem savienojumiem lieto arī apzīmējumus ar grieķu 
burtiem: heteroatomam blakus esošos oglekļa atomus apzīmē ar d, 
nākamos — ar p un vēl tālākos — ar

Heterocikliskie savienojumi ir ļoti daudzveidīgi. Tos iedala pēc 
ciklu veidojošo atomu skaita un arī atkarībā no heteroatomu 
dabas un skaita.

Pieclocekļu heterocikliskie savienojumi 
a) ar vienu heteroatomu:

HC— CH HC— CH
■ II II II II
HC CH HC CH

\ / \ /
0 NH

f urāns '* pirols
ar diviem heteroatomiem:

HC----CH HC— N
M l II II II
HC N . HC CH

\ / \ /
NH NH

pirazels iinitlazols

HC— CH 
It II 

HC CH
\ x

s
tioJēns

HC— N IIC— N
II II II II

HC CH HC CH

oksazols tiazols
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Seslocekju heterocikliskie savienojumi

' I  / \  ii \ ■
a) ar vienu .heteroatomu: I ||' V  . ,

-v'v; j i ; - ' : n  ( ,
, , F plrldlUS i t ' ■ '

b) ar diviem heteroat’omiem:
NH ' NH ;

H C / \C H  H C / \C H

H C V ^C H  H C \ /C Hs o
tiazlns oksazins

N
H C / \C H

f  11h c v ' c h
n  ■,

pirazlns

CH
N > \C H  

[ II
h c \ / c h

N
pirlmidīns

Heterocikliskie savienojumi ar kondensētiem gredzeniem

CH
H C ,/S CH

H C 'V 'Nv / CH 
ČH NH
indols

NH

h c ^ N ^ c h  
N - N

purins

CH CH
H C ^ V / \ C H

H C % S \^ C H  
CH N

hinolīns

Tāpat kā acikliskie un karbocikliskie savienojumi, arī hetero
cikliskie savienojumi veido veselu virkni dažādu atvasinājumu, 
piemēram, spirtus, aldehīdus, ketonus, karbonskābes, sulfoskābes, 
nitrošavienojumus, amīnus u. c. To īpašības visumā līdzīgas atbil
stošo aciklisko un karbociklisko savienojumu atvasinājumu īpašī
bām, tomēr heterocikliskais gredzens tiem piešķir arī savdabīgas 
īpašības. v

PIECLOCEKĻU HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI

Uzbūve. Pieclocekju heterocikliskie savienojumi pēc uzbūves 
atgādina benzolu. Tāpat kā benzolam, tiem ir plakniska uzbūve. To 
molekulā ir vienota 6 n elektronu sistēma (aromātiskais s’ekstets), 
kuru. veido četru CH grupu jx elektroni un heteroatoma nedalī
tais elektronu pāris: j

HC.----- .CH
I I

HC. .CH
V /s

HC.----- .CH
I I

HC. .CH
V /o

HC.----- .CH
- I I
HC. .CH

V  /
NH

Tāpat kā benzola formulu, arī heterociklisko savienojumu formulas 
raksta ar divkāršajām saitēm, piemēram,
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HC----- CH
II || vai arī 

HC CH
V /  s

Heterociklisko savienojumu aromātisko raksturu pierāda arī to 
samērā lielā konjugācijas enerģija: furānam 22 kcal/mol, pirolam 
24 kcal/mol, tiofēnam 28 kcal/mol. No tā var secināt, ka aromā
tiskais raksturs visvairāk izteikts tiofēnam, bet vismazāk — fu
rānam.

Ķīmiskās īpašības. Pieclocekju heterociklisko savienojumu mole
kulā elektronu blīvums nav tik vienmērīgi sadalīts kā benzola 
molekulā. Tas nobīdīts no heteroatoma uz cikla pusi un vislielā
kais ir a stāvokļos (2,5), tāpēc šajos stāvokļos viegli noris elektro- 
filās aizvietošanas reakcijas. Pieclocekļu heterocikliskie savieno
jumi ir sevišķi jutīgi pret elektrofilo reaģentu iedarbību, bet maz- 
jutīgi pret nukleofilajiem reaģentiem.

īpašu interesi izraisa pieclocekļu heterociklisko savienojumu 
samērā vieglā savstarpējās pārvēršanās spēja. Tā, piemēram, ja 
pār sakarsētu AI2O3 (450 °C) laiž furāna tvaiku un NH3 pārākuma 
maisījumu, veidojas pirols; ja amonjaka vietā ņem H2S, — iegūst 
tiofēnu. Iedarbojoties ar ūdens tvaiku, kā pirolu, tā arī tiofēnu 
savukārt var pārvērst par furānu (J. Jurjeva reakcija):

NH
Tiofēns HC----- CH ir bezkrāsains šķidrums ar benzolam līdzīgu

II II
HC CH

\ /
s

smaržu. Vāras 84,1°C temperatūra. Nešķist ūdenī, bet labi šķīst 
organiskajos šķīdinātājos. Gaisā oksidējas. Ar izatīnu un sērskābi 
veido zilu krāsojumu.

Tiofēns ir visaromātiskākais heterocikliskais savienojums. Tam 
raksturīgas elektrofilās aizvietošanas reakcijas. Tiofēns sulfurējas, 
nitrējas un hlorējas pat vieglāk nekā benzols (a stāvokļos). 

Tiofēns sastopams akmeņogļu darvā. Tā kā tā viršanas tempe-
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ratūra ļoti tuva benzola viršanas temperatūrai (80,4 °C), tiofēns 
pārtvaicējas kopā ar benzolu, un tāpēc to satur no akmeņogļu dar
vas iegūtais benzols, kurā to nejauši konstatēja Viktors Meijers 
1883. gadā.

Līdz tam laikam uzskatīja, ka raksturīga benzola pierādīšanas 
reakcija ir ar izatīnu un sērskābi. V. Meijers lekcijas laikā demon
strēja no benzoskābes iegūto benzolu. Pielejot šim benzolam izatīnu 
un sērskābi, zilais krāsojums neradās. V. Meijers secināja, ka no 
akmeņogļu darvas iegūtajā benzolā jābūt vēl kādam citam savieno
jumam, kurš ar izatīnu un sērskābi veido zilu krāsojumu. Vēlāk šo 
savienojumu arī izdevās izdalīt tīrā veidā.

Tā kā tiofēns ļoti viegli sulfurējas, to atdala no benzola, skali- 
not kopā ar koncentrētu sērskābi. Tiofēns veido a-tiofēnsulfoskābi, 
kas šķist sērskābē un nostājas apakšējā slānī, bet benzols paliek 
virspusē.

Tiofēna grupas savienojumus satur ari dažu atradņu naftas, 
kur tie ir ļoti nevēlami, jo, tiem sadegot, izveidojas S 02, kas iz
raisa dzinēju koroziju. Sos savienojumus sadala, katalītiski hidro- 
genējot; tā rezultātā sērs izdalās H2S veidā:

h,

\ /  Ni
S

■ CH3- C H 2—CH2—CH2—CH3 +  H2S

Pēdējā laikā izstrādā paņēmienus tiofena grupas savienojumu 
atdalīšanai nesadalītā veidā.

Sintētiski tiofēnu iegūst no acetilēna, laižot to pāri līdz 300°C 
temperatūrai sakarsētam pirītam:

CH CH HC-----CH
III + III +  S II II

. CH CH HC CH
\ /s

Pēdējos gadu desmitos no tiofēna sintezēti vairāki simti augst
vērtīgu savienojumu — bioloģiski aktīvas vielas, piedevas poli
mēriem, reaģenti elementu atdalīšanai u. c.

. Furāns HC----- CH ir bezkrāsains šķidrums ar hloroformam

HC CH
\ /

o
līdzīgu smaku. Vāras 31,2°C temperatūrā. Udem nešķist, bet sa
jaucas ar visiem organiskajiem šķīdinātājiem. Ar bāzēm furans 
nereaģē, bet skābju klātbūtnē viegli polimerizējas, pārvēršoties par 
amorfu nenoteikta sastāva pulveri. Sālsskābē saslapinātu priežu 
skaliņu furāns un tā atvasinājumi krāso zaļā krāsā. -
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Furānam raksturīgas kā aizvietošanas, ta arī pievienošanas 
reakcijas. Tā, piemēram, reaģējot ar bromu, vispirms pievienojas 
divi broma atomi un veidojas nestabils 2,5-dibrom-2,5-dihidrofu- 
rāns. Tas pievieno vēl vienu broma molekulu un atšķeļ bromūdeņ- 
radi, pārvēršoties par dibromfurānu:

0

+  Br2- Br +  Br2-

H O H

; /

i t .

+  2HBr

Sulfurēt un nitrēt furānu neizdodas, jo skābju iedarbībā tas 
sadalās. • ļ: '■ ■: ’ Mi

Furāns jutīgs pret oksidētāju iedarbību. Laižot furāna tvaiku 
un gaisa maisījumu pāri katalizatoram (V20 5) 320°C temperatūrā, 
veidojas maleīnskābes anhidrīds:'

1 V /  o c \ / c o  
o  o

Furānu iegūst, dekarboksilējot pirogļotskābi natronkaļķu vai 
vara un hinolīna klātbūtnē:

O

II l l__c
V "  \

0  ‘ OH
piroglotskābe

170 -  220 °C

----------- 1 T 1  + C 0 2
Cu, hlnolins

o
furāns

\ Furānu izmanto par šķīdinātāju.
Svarīga nozīme ir {urāna aldehīdam — furfurolam.
Furfurols || [| ir bezkrāsains, eļļains šķidrums ar

V  \ H 
o

svaigas rudzu maizes smaržu. Vārās 161 °C temperatūrā. Gaisā 
kļūst dzeltens, pēc tam brūngans, jo veidojas brūni pārsveķošanās 
produkti.

Furfurola ķīmiskās īpašības līdzīgas aromātisko aldehīdu īpa
šībām. Sālsskābes klātbūtnē furfurols veido krāsainus konden- 
sācijas produktus: ,ar anilīnu sarkanus, ar floroglucīnu — saf- 
kanvioletus, ar rezorcīnu — violetus, ar benzidīnu — zilus. Ar 
furfurolu norisinās arī elektrofilās aizvietošanas reakcijas.
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Furfurolu iegūst, karsējot skābju klātbūtnē pentozes saturošas 
vielas (sk. 270. Ipp.). Furfurols ir vislētākais aldehīds, jo tā iegū
šanai izmanto koksnes un lauksaimniecības kulturu atkritumus — 
salmus, sēnalas, kukurūzas vālīšu serdes, spaļus u. c. To izmanto 
formaldehida vietā furāna sveķu ražošanai, naftas rūpniecība eļļu 
rafinēšanai, par šķīdinātāju u. c. No tā rāžo  ̂ arī adipīnskābi uņ 
heksametilēndiamīnu, no kuriem savukārt ražo sintētiskas šķied
ras (sk. 386. Ipp.). •

Pirols HC-~— CH ir svarīgākais heterocikliskais savienojums,

■IiiS*

■Sv'-A

- h , %

HC CH
\ /  —  v. d ‘ ' -  ■ ' '

NH
jo tā gredzens ietilpst hemoglobīna, hlorofila, daudzu alkaloīdu 
un citu svarīgu savienojumu sastāvā. : / ; d:

■ Pirolu iegūst kaulu sausajā pārtvaicē. To var iegūt, sintezējot
no furāna (pēc Jurjeva metodes) vai arī kondensējot acetilēnu ai 
amonjaku: . ■; n  dvi.

HC CH HC-----CH
■ : m+j | |  + NH3 li 11

HC CH HC CH
+ h 2

\ /
NH

fPirols ir bezkrāsains šķidrums, kas gaisā oksidējas un kļūst 
brūns. Pēc smaržas atgādina hloroformu. Vārās 130°C tempera
tūrā. Ūdenī šķist vāji, spirtā un ēterī labi. Sālsskābē saslapinātu 
priežu skaliņu krāso sarkanā krāsā, no tā arī radies* pirola no
saukums (grieķu valodas vārds pyrros<— ugunskrāsas +  latīņu 
valoda? vārds oleum — e ļļa — sarkanā eļļa).

Pirolam ir vājāk izteiktas aromātiskās īpašības nekā tiofēnam. 
Parastajos apstākļos tas nesulfurējas un nenitrējas, turpretim ha- 
logenējas vieglāk nekā benzols.

Kaut gan pirola molekulā ir — NH grupa, tam ir ļoti vāji_iz
teiktas bāziskās īpašības, jo slāpekļa nedalītais elektronu pāris 
veido ar gredzena ņ elektroniem konjugētu saišu sistēmu.

Pirolu hidrogenējot (ar Zn un FICl), vispirms veidojas pirolīns, 
pēc tam pirolidīns (ar H I):

HC--------CH +2H H G= — CH +2H H2C-------- CH2
II 11 

HC CH ~ *  H2Č U  7_”
1 1

H2C CH2

/ V
\

\  • / \  /
NH NH NH
pirols pirolīns pirolidīns

Pirolīns un pirolidīns ir stipras bāzes, jo to slāpekļa nedalītais 
elektronu pāris vairs nepiedalās konjugētās sistēmas veidošanā un 
spēj pievienot protonu.
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Pirola un tā hidrogenešanas produktu gredzeni ietilpst tādu 
svarīgu savienojumu kā hemoglobīna un hlorofila sastavā.

Hemoglobīns sastāv no olbaltumvielas globīna un komplicēta 1 
dzelzi saturoša savienojuma hema. Hems un hlorofils veidoti no čet- ] 
rienī slāpekli saturošiem pieclocekļu gredzeniem, kas a  stāvokļos ar i 
oglekļa starpniecību savienoti savā starpā un veido lielu 16 locekļu j 
ciklu, kuru shematiski var attēlot šādi:

Hemoglobīna molekulā centrālais metāla atoms (M) ir Fe, hlorofila 
molekulā — Mg.

SEŠLOCEKĻU HETEROC1KL1SKIE SAVIENOJUMI

Lielāka praktiska nozīme ir slāpekli saturošajiem sešlocekļu 
heterocikliskajiem savienojumiem, no kuriem svarīgākais ir piri- 
dīns:

N n '
Piridīns ir bezkrāsains šķidrums ar nepatīkamu smaku. Vārās 

115°C temperatūrā. Ūdenī, spirtā un ēterī šķīst visās attiecībās. 
Arī pats piridīns šķīdina daudzas vielas, kuras vāji šķīst citos 
šķīdinātājos.

Pēc uzbūves piridīns stipri atgādina benzolu. Tāpat kā ben
zolam, tam ir plakniska uzbūve ar vērtības leņķi 120°. Konjugētās 
saišu sistēmas veidošanā piedalās seši n elektroni. Tā kā slāpeklim 
ir lielāka elektronegativitāte nekā ogleklim, tas atvelk uz savu 
pusi gredzena elektronu blīvumu, tāpēc piridīna molekulā ir sama-
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zināts elektronu blīvums, it sevišķi a un y  stāvokļos. Ar to ari 
izskaidrojams, ka elektrofilās aizvietošanas reakcijas ar piridīnu 
norisinās.grūtāk nekā ar benzolu. Piridīns tikai ar grūtībām'sul- 
turējas, nitrējas un halogenējas un nepiedalās Fridela—Krafta 
reakcijā. Ar nukleofilajiem reaģentiem piridīns reaģē vieglāk nekā 
benzols, pie tam nukleofilie reaģenti stājās a un y vietās, bet 
elektrofilie reaģenti — (5 vietās.

Tāpat kā benzola gredzens, ari piridīna gredzens neoksidējas, 
bet tā homologiem oksidējas sānvirkne.

Piridīnam piemīt bāziskas īpašības. Tā ūdens šķīdumi krāso 
lakmusu zilā krāsā, jo ar ūdeni veidojas amonija hidroksīdam 
līdzīgi savienojumi:

+  HOH

N

r  1V1
L n h  J

o h -

Ar stipram mineralskabem piridīns veido sāļus:

/ \

N

+  H+C1- r V[ V ļ
L n h  J

Cl-

Piridīnu katalītiski hidrogenējot, veidojas piperidins, kuram 
ir otrējā amīna īpašības:

CH CH2
H C ^ C H  ni H2C / \ C H 2

I |1 +  6H —*, J
H C \ /C H  H2C \ / C H 2

N NH

Piperidīna gredzens sastopams vairākos alkaloīdos.
No piridīna homologiem svarīgākie ir metilpiridīni — ct-piko- 

līns, p-pikolīns un vpikolīns. Ja tos oksidē, veidojas attiecīgās 
piridīnkarbonskābes. Tā, piemēram, oksidējot p-pikolīnu, veidojas 
p-piridīnkarbonskābe, kas pazīstama ar nosaukumu nikotīnskābe:

, / \ - C H 3 ° / ? \ —COOH

V
N

ft-plkolīns

V
N

nikotīnskābe

Nikotīnskābes amīds ir PP vitamīns, kas organismā tiek izman
tots svarīgu fermentu sintēzei, kuri nepieciešami dzīvības procesu 
norisei. PP vitamīna trūkums uzturā izraisa slimību pelagru.
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Piridīns sastopams akmeņogļu darvā . ( — 0,1%), no kuras to 
arī iegūst. Sintētiskajām piridlna iegūšanas metodēm ir tikai teo
rētiska nozīme.

HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI 
AR KONDENSĒTIEM GREDZENIEM

Sīs grupas savienojumos heterocikliskie gredzeni var būt kon
densēti vai nu ar benzola gredzeniem, vai ari savā starpa. Svarī
gākais no šiem savienojumiem ir benzpirols jeb indols, kura mole
kula veidota no benzola un pirola gredzeniem:

Indols ir kristāliska viela, kas kūst 52°C temperatūrā. Indolam 
ir nepatīkama smaka, bet ļoti niecīgās koncentrācijās — patīkama 
smarža. Niecīgos daudzumos tas sastopams dažās ēteriskajās 
eļļās, piemēram, jasmīnu un apelsīnu ziedu eļļā, lielākos daudzu
mos (3—5%) — akmeņogļu darvas vidējā frakcijā.

Sevišķi nepatīkama smaka pat niecīgās koncentrācijās ir iņdola 
homologam skatolam (p-metilindolam)

NH
Indols un skatols veidojas olbaltumvielu pūšanas procesā, sa

daloties aminoskābei triptofānam, un tie piešķir fekālijām rak
sturīgo smaku.

Indola ķīmiskās īpašības ļoti līdzīgas pirola īpašībām.
Indola gredzens ir daudzu svarīgu savienojumu, piemēram, 

heteroauksīna, indigo un triptofāna uzbūves pamatā. To izmanto 
par izejvielu heteroauksīna, triptofāna un vairāku farmaceitisko 
preparātu ražošanai.



Heteroauksīns jeb p-indoliletiķskābe
/ N . -CHa—COOH

NH
ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 165°C. Tā sastopama 
augos ļoti niecīgos daudzumos, bet stipri ietekmē to augšanu. 
Tāpēc heteroauksīnu izmanto lauksaimniecībā par augšanas stimu
latoru, it sevišķi sakņu sistēmas attīstīšanai pēc koku pārstādīša
nas un spraudeņu apsakņošanas veicināšanai.

Indoksils jeb p-oksiindols ir svarīgākais skābekli saturošais 
indola atvasinājums. Tas var pastāvēt divās tautomēras formās:

,C = 0

Indoksilam ir svarīga nozīme augstvērtīgas krāsvielas — in
digo sintēzē. Indigo veidojas, ja oksidē diva-s molekulas indoksila:

H NH
\  /  \ / \

C

H
\  /

c o

CO H

( II C + O 2+V \  /  \
NH H

CO NH
# S /  \

II c  =  cV \  /  \
NH CO

indigo
Indigo pieder pie kubla krāsvielām. Parastajos šķīdinātājos tas 

nešķīst, tāpēc krāsošanas procesā indigo reducē par t. s. balto 
indigo (iekublo), kas šķīst sārmos:

CO NH
s f \ /  \  /  \ / \  +211

II C = C II | ^
V \  /  \  / \ /  +0=

NH CO
zilais indigo

OH

/ N / C\
C—C

NH

NH

OH

29 — O rganiskā ķīmija

baltais indigo 
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Krāsojamo audumu ievieto baltā indigo sārmainā šķīdumā 
(kublā), pēc tam piesūcināto audumu izņem un gaisā oksidē. Bal
tais indigo oksidējas par zilo, kas paliek šķiedrā nešķīstošā veidā, 
tāpēc indigo krāsvielas nenomazgājas un neizbalo. Indigo lieto 
kokvilnas un vilnas audumu krāsošanai.

Indigo bija,pazīstams jau sirmā senatnē. To ieguva no Indigo- 
fera dzimtas augiem, kuros tas sastopams indoksila glikozīda — 
indikāna Çi4H17N(V3H2Ü veidā. Tagad indigo iegūst sintētiski 
pēc 15 dažādām metodēm. 1

Jau aizvēsturiskajos laikos pazīstamā krāsviela antīkais pur
purs, ko ieguva no moluskiem Murex braudaris, ir 6,6'-dibrom- 
indigo, kuru tagad ari iegūst sintētiski.

Hinolīns veidots no benzola uri piridīna gredzeniem:

i;. . -.0»
K. '.v

:-?r.ļp 
■ ■■:

(.Mi : '

To var uzskatīt ari par naftalīna heterociklisko analogu.
Hinolīns ir šķidrums ar nepatīkamu smaku. Pēc ķīmiskajām 

īpašībām tas atgādina piridīnu. Tā kā slāpeklis samazina piridīna 
gredzena elektronu blīvumu un ciklu pasivizē, elektrofilās aiz
vietošanas reakcijas norisinās galvenokārt benzola gredzenā. 
Nukleofilā aizvietošanās notiek piridīna gredzenā.

Hinolīna atvasinājumi ir cianlnkrāsvielas, kuras lieto par seri- 
sibilizatoriem — vielām, kas piešķir fotomateriāliem jutīgumu pret 
garajiem gaismas viļņiem (dzelteno, sarkano, infrasarkano spektra 

'daļu).. : . ■ \ : ■ i  :
Hinolīna gredzens ietilpst arī vairāku alkaloīdu uzbūves pa

matā.' ' : ' : " ī ' . ■ ■■' ' j '■' • -V. '•

HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI 
AR VAIRĀKIEM HETEROATOMIEM

Svarīgākais heterocikliskaiš savienojums ar diviem heteroato- 
miem ir pirimidīns:
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Pirimidīns ir kristāliska viela ar vāji bāziskām īpašībām. Tā 
gredzens ir vitamīnu (Bi), antibiotiku un nukleotīdu uzbūves 
pamatā. ■. V . : ■ / ■ v  ̂ ,

Bioloģiski, svarīga nozīme ir pirimidīna atvasinājumiem — piri- 
midīna bāzēm; uracilam, citozīnam un timīnam. kas ietilpst nuk1 
leīnskābju struktūrelementu — nukleotīdu un nukleozīdu — sa
stāvā. ' v .CV ■•iit.ļ ■ f !';■ $
: v ' vv . " ,

au oh —

NH N
ufaclls |«b 2,6-di0ksipifimidms citozīns jeb 2-oksi-6-on

oh

1.' Ā' NH
timins jeb S-metiluracils

Purins jeb imidazolo-4',5',4,5-pirimidīns veidots no kondensē
tiem imidazola un pirimidīna gredzeniem;

T:

: y w j ■

Tā ir kristāliska viela ar amfotērām īpašībām. Purina atva
sinājumi plaši izplatīti dabā. Purina gredzens ir daudzu alkaloīdu, 
vitamīnu, antibiotiku un nukleotīdu uzbūves pamatā.

Dzīvnieku un augu organismos kopā ar pirimidīna bāzēm sa
stopamas arī purinu bāzes, no kurām svarīgākās ir adenīns, gua-

Purīnu bāzes ir kristāliskās vielas ar augstu kušanas tempe
ratūru. Aukstā ūdenī šķīst maz, karstā vairāk.
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Purinu vielu maiņas galaprodukts ir urlnskabe jeb 2,6,8-trioksi- 
purīns:

O
il-

H N / \  NH

NH NH
Diennaktī ar cilvēka urīnu izdalās 0,5—1 g urīnskābes. Dažu 

slimību gadījumos (podagra) tā uzkrājas organismā. Sevišķi 
daudz urīnskābes satur putnu ekskrementi.

ALKALOĪDI ,  '

Par alkaloīdiem sauc galvenokārt augu valsti sastopamus slā- 
pekli saturošus savienojumus ar bāziskām īpašībām un stipru fizio
loģisku iedarbību.

Lielākā daļa alkaloīdu ir kristāliskas, ūdenī vāji šķīstošas vie
las, kas organiskajos šķīdinātājos šķīst labi. Alkaloīdi ir optiski 
aktīvi un polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa lielākai daļai 
griež pa kreisi.

Dabā alkaloīdi visbiežāk sastopami magoņu, gundegu un tau
riņziežu dzimtas augos. Kāds noteikts alkaloīds sastopams tikai 
vienā vai dažos vienas un tās pašas dzimtas augos. Augi reti 
satur tikai vienu alkaloīdu. Pa lielākai daļai vienā un tajā pašā 
augā sastopami vairāki alkaloīdi ar līdzīgu uzbūvi. Tā, piemēram, 
hinas koka mizā bez hinīna un cinhonīna ir vēl apmēram 20 līdzī
gas uzbūves alkaloīdu. Līdzīgas alkaloīdu grupas sastopamas arī 
tabakā, opija magonēs u. c.

Pa lielākai daļai alkaloīdi lokalizēti noteiktās augu daļās — 
sēklās, saknēs vai mizā. Augos tie ir vai nu plaši izplatītu skābju, 
piemēram, citronskābes, vīnskābes, ābolskābes un skābeņskābes, 
vai arī specifisku skābju (hinīnskābes, akonītskābes u. c.) sāļu 
veidā, kas šķīst ūdenī.

Alķaloīdus iegūst, sasmalcinātās , augu daļas vāci to ūdens 
ekstraktus apstrādājot ar^ārmiem, kas sadala alkaloīdu sāļus. Pēc 
tam izgulsnēto alkaloīdu attīra no piemaisījumiem, ekstrahējot ar 
organiskajiem šķīdinātājiem. Gaistošos alķaloīdus var*attīrīt, pār
tvaicējot ar ūdens tvaiku.

Daži reaģenti, piemēram, tanīns, pikrīnskābe, platīna vai zelta 
hlorīdi un citas vielas, ar daudziem alkaloīdiem veido nešķīstošas 
nogulsnes. Sos reaģentus izmanto ne tikai alkaloīdu pierādīša'nai, 
bet arī to atdalīšanai.

Pirmo alkaloīdu — morfīnu — no opija magonēm tīra veida 
ieguva R. Boils un D. Ludovičs 17. gs. Tagad ir pazīstami vairāk 
par 1000 dažādu alkaloīdu. Lielākā daļa no tiem atklāti 20. gad
simtā.
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Alkaloīdu pētīšanā lieli nopelni ir daudziem aizrobežu zinātnie
kiem — Bardžeram, R. Robinsonam, Vilandam, Vilšteteram, Ka- 
reram u. c., bet no padomju zinātniekiem — A. Orehovam un 
viņa skolniekiem, kā ari A. Cičibabinam un viņa līdzstrādniekiem.

Pēc savas uzbūves nedaudz alkaloīdu pieder pie alifātiskajiem 
vai karbocikliskajiem savienojumiem, bet lielākā daļa pieskaitāmi 
pie heterocikliskajiem savienojumiem. Atkarībā no tā, kāds hetero- 
cikliskais savienojums ir to uzbūves pamatā, alkaloīdus var iedalīt 
piridīna, piperidīna, pirolidīna, indola, hinolīna, izohinolīiia, purina 
un citu grupu alkaloīdos.

P i r i d ī n a  un  p i p e r i d ī n a  g r ū p a s  a l k a l o ī d i ,

. ' . . . .  CH-2
H 2C / \ C H 2

Koniins jeb a-propilpiperidīns J ļ
H 2C \ X  C H — C H 2— Č H 2— C H 3 

N H
ir viens no vienkāršākajiem alkaloīdiem, kas sastopams velnarutku 
un suņuburkšķu (Conium maculatum) saknēs. Tas ir stipra inde, 
kas izraisa nervu paralīzi, bet lielākās devās — nāvi, Senajā Grie
ķijā koniīnu saturošu augu sulu lietoja, izpildot nāves sodus.

Koniīns bija viens no pirmajiem alkaloīdiem, kuru ieguva sintē
tiski (1886. g.) no a-pikolīna, to kondensējot ar acetaldehīdu un 
pēc tam hidrogēnējot:

+8H
I || - f O  =  C— C H 3->- f  || — >■
S / —CH3 ļ \ / — C H  =  C H — C H 3

N H  N
a - p i k o l ī n s  ^ a - p r o p e n i l p i r i d ī n s

g h 2
H 2C / \ C H 2

H 2c k / ^ C H — C H 2— C H 2- C H 3
N H

k o n i ī n s

H 2C C H 2
! I

C C H 2
Nikotīns X \ / p \  X

f  II I NV  H  I
N C H 3

ir galvenais tabakas alkaloīds, kurā tas sastopams citronskābes 
un ābolskābes sāļu veidā. Bez nikotīna tabakā sastopami vēl
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.
11 alkaloīdi. Tabakas lapas satur apmēram 3% nikotīna. Lai niko
tīnu atdalītu, sasmalcinātas tabakas lapas apstrādā ar NaOH un 
pārtvaicē ar ūdens tvaiku! :, ; -

Nikotīns ir bezkrāsains Šķidrums, kas vārās 246°C tempera
tūrā. Gaisā kļūst brūns. Polarizētas gaismas polarizācijas plakni 
griež pa kreisi, [a]c= —163°. Labi šķīst ūdenī un organiskajos 
šķīdinātājos.- Nikotīns ir ļoti stipra inde. Nāvējošā deva -~40 mg. 
Nelielos daudzumos nikotīns uzbudina centrālo un perifēro nervu 
sistēmu, palielina sekrēciju, sašaurina asinsvadus un paaugstina 
asinsspiedienu.

Tabakas dūmi satur nikotīnu un nelielos daudzumos arī citus 
alkaloīdus un to sadalīšanās produktus. No tabakas dūmiem iz
dalās sveķi, kuros konstatētas kancerogēnas vielas, tāpēc smēķē
tāji biežāk saslimst ar plaušu vēzi.

Nikotīnu lieto arī par insekticīdu dārzkopībā.

a r  k. o d e n s ē t  ie m  p i r o 1 i d ī n a u n  
g r e d z e n ie m  , ” . ■

--------CH----------CH2 • ;

^ N —CH3 ^ C H - O - C —CH—C6H3
; : %  : 

------- CH----------iCH2 O CH2OH ,

Sastopams driģenēs, velnābolu sēklās, vilkogu lapās un saknēs. 
Tā ir kristāliska, ūdenī šķīstoša viela ar rūgtu garšu. Atropīns 
stipri iedarbojas uz parasimpatisko un arī centrālo nervu sistēmu. 
Nāvējošā deva ~0,1 g. Nelielās devās izraisa gludo muskuļu,at
slābumu, samazina kuņģa, siekalu un sviedru dziedzeru darbību. 
To lieto bronhiālās astmas, kuņģa čūlas un citu slimību ārstēšanai. 
Pat niecīgās devās tas izraisa acu zīlītes paplašināšanos.

■ £  I  '■■£. £ ' :'v £ -v .-  0  £
1 ■ • i  ' £

Kokaīns H2C-------- CH----- ------CH-------- C-------- OCH3
V  ' i

N—CH3 CH—O -C —C6H5
/  /  I!

H2C—----- CH----------- CH2 0  •

Sastopams kokaīnkrūma (Erythroxylon coca) lapās. Kokaīnam 
piemīt perifēro nervu sistēmu paralizējoša iedarbība, tāpēc tas iz
raisa savdabīgu noi^eibumu. Mazās devās lieto par sāpju remdē
tāju kuņģa slimībās. Organisms pie tā ātri pierod, un cilvēks kļūst 
par narkotiķi — kokaīnistu. Lielākās devās indīgs — izraisa cen
trālās nervu sistēmas paralīzi.

A l k a l o ī d i  
p i p e r i d ī n a

Atropīns H2C— 

. H2C—



•/ Kokaīnkrūma lapas Dienvidamerikas iedzīvotāji jau senos lai
kos lietoja par stimulējošu līdzekli, kā arī izmantoja apreibināša
nās nolūkā. ^

r<TO

H i n o 1 ī n a. g r u p a s a 1 k a To ī d i

Hinīns kopā ar 20 citiem alkaloīdiem sastopams hinīnkoka 
(Cinchona) mizā. Tā molekula veidota no hinolīna un hinuklidīna 
gredzeniem:'', [')")■

CH
HaC'ff CH2 SCH - C H  =  CMj.

1 ■ V l i •

H O -C  —  c s  
ļ i

CH2 JcH2 i1
.

js ' v  j;r>

K j L J ' 1 •’"■ i 1 '.t '*■ ;' ; ' ;;

Hinīns ir kristāliska viela ar ļoti rūgtu garšu. Vāji šķīst ūdenī, 
labi — spirtā un ēterī. ,

Hinīns iedarbojas uz nervu centriem, kas regulē ķermeņa tem
peratūru, tāpēc to lieto temperatūras pazemināšanai un par efek
tīvu pretmalārijas līdzekli. Lielākās devās hinīns paralizē sirds-. 
darbību un centrālo nervu sistēmu.

I z o h i n o l ī n a  g r u p a s  a l k a l o ī d i

Izžāvēta negatavu magoņu (Papaver somniferum) galviņu sula 
(opijs) kopā ar citām vielām satur vairāk nekā 20 dažādus alka- 
loīdus\ Daži no tiem — papaverīns, narkotīns, laudanozīns — sa
tur izohinolīna gredzenu, citi — morfīns, kodeīns un tēbaīns — ir 
ar nedaudz' atšķirīgu, bet radniecīgu uzbūvi, kuras pamatā ir fen- 
antrēna cikls. ‘ ' 1 , • 1 1

Papaverīns H3c o - / \ / V  
I .!! j

H 3 C O - V V N

CH2

i ■ . 'V '— OCH3

0 CH3
ir kristāliska viela, kas kust 147°C temperatūra. Tam piemīt anti- 
spazmatiska iedarbība, kura izpaužas tieši uz gludajiem muskuļiem 
(nevis caur parasimpatisko nervu sistēmu).
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M orfīns un k o d e īn s 'r  ar šādu uzbuvi:

'N-CH3
■CH2

Morfīns ir kristāliska, ūdenī vāji šķīstoša viela. Tas paralizē 
centrālās nervu sistēmas darbību, tāpēc samazina sāpju sajūtas. 
Lielākās devās izraisa samaņas zaudēšanu. Lieto sāpju remdēša
nai, kā arī par miega zālēm. Organisms pie tā ātri pierod (rnorfi- 
nisms). Hroniska intoksikācija samazina gara darbības spējas.

Morfīns ir svarīgākais opija alkaloīds. Opijs satur apmēram 
10—12% morfīna..

Kodeīnu lieto par pretklepus līdzekli. ' . , '

I n d o l a  g r u p a s  a l k . a l o ī d i
Svarīgākie šīs grupas alkaloīdi ir strihnīns un brucīns, kas sa

stopami tropiskā auga Strtjchnos nux vomica sēklās:
H2C *

strihnīns

Strihnīns ir ļoti stipra inde, kas iedarbojas uz centrālo nervu' 
sistēmu, izraisot visu muskuļu krampjus. No to saturošiem augiem 
tropu iedzīvotāji gatavoja indes bultu uzgaļu saindēšanai. Nelie
los daudzumos palēnina sirdsdarbību uņ paaugstina asinsspie
dienu.

Brucīns ir mazāk toksisks.

P u r ī n u  g r u p a s  a l k a l o ī d i  
Svarīgākie no tiem ir kofeīns un teobromīns:
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C \ / C \ ^ C H  
y  ■ N -N 
O |

c
H N / \ C ----- N—CH3

;

CH3

II

II

Kofeīns ir kristāliska viela, kas šķist ūdenī un spirtā. Sasto
pams kafijas pupiņās un tējas krūma lapās (līdz 3%). Iegūst no - 
tējas rūpniecības atkritumiem (tējas putekļiem) vai arī sintētiski 
no urīnskābes. .

Kofeīns uzbudina centrālo nervu sistēmu, paātrina sirdsdar
bību, pastiprina vielu maiņu, elpošanu un 1 asinsriti. Medicīnā to 
lieto par nervu sistēmas un sirdsdarbības stimulatoru. .

Teobromīns ir ūdenī vāji šķīstoša kristāliska- viela. Sastopams 
kakao augļu mizā un tējas lapās. Teobromīns stimulē sirdsdar
bību, paplašina koronāros asinsvadus un atslābina bronhu musku
latūru. Medicīnā to lieto par diur,ētisku līdzekli un sirdsdarbības 
stimulatoru.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādus elementus var saturēt aromātiska rakstura heterocik- 
liskie savienojumi? Kāpēc?

2. Kādi elektroni veido heterociklisko savienojumu 6-3t elektronu 
sistēmu?

3. Kā sadalīts elektronu blīvums pieclocekļu heterocikliskajos sa
vienojumos?

4. Kā sadalīts elektronu blīvums piridīna > molekulā? Kādas 
reakcijas ar to norisinās vieglāk nekā ar benzolu un kādas grūtāk?

5. No kādiem cikliem veidota indola molekula? Kādu svarīgu 
savienojumu uzbūves pamatā ir tā gredzens?

6. Kāpēc indigo krāsvielas ir ļoti noturīgas?
7. Kurā hinolīnu veidojošā gredzenā (benzola vai piridīna) nori

sinās elektrofilās aizvietošanas reakcijas un kurā nukleofiiās? Kāpēc?
8. Pie kādas savienojumu grupas pieskaitāmi alkaloīdi? Kā tos 

iedala?

23. NUKLEĪNSKĀBES
Nukleīnskābes ir lielmolekulāri savienojumi, no kuriem, tos 

pilnīgi hidrolizējot, veidojas purinu un pirimidinu bāzes, pentozes 
un fosforskābe.

Atkarībā no tā, kāda pentoze — riboze vai_ dezoksiriboze — 
ietilpst nukleīnskābju sastāvā, izšķir ribonukleīnskabes — RNS 
un dezoksiribor.ukleīnskābes — DNS. Abas nukleīnskābes
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sastopamas dzīvajos audos n'ukleoproteīdu veidā, kas ir nukleīn
skābju kompleksi, ar bāziskajām olbaltumvielām. Tā kā nukleīn
skābes ir stabilākas par olbaltumvielām, noteiktos apstākļos ol
baltumvielas var noārdīt un nukleīnskābi iegūt tīrā veidā.

Nukleīnskābju molekulas veidotas no ļoti daudziem monomēru 
posmiem, t. s. nukleotīdiem, kurus iegūst, nepilnīgi hidrolizējot- 
nukleīnskābes.

Nukleotīdi sastāv no purinu vai pirimidīnu bāzes (citozīna, ura- 
cila, timīna, adenīna vai guanīna), pentozes (ribozes vai dezoksi- 
ribozes) un fosforskābes. Katrā nukleotīdā purinu vai pirimidīnu 
bāze pievienota ribozes vai dezoksiribozes pirmajam oglekļa ato
mam (C-l), bet fosforskābe— trešajam (C-3):

Nukleīnskābju molekulās 
nukleotīdi savienoti ar esteru 
saiti, kura veidojas, reaģējot 
viena nukleotīdā fosforskābes 
atlikumam ar otra nukleotīdā 
C-5 hidroksilgrupu. Tādē
jādi fosforskābes atlikums 
saista viena nukleotīdā pen
tozes C-3 ar otra nukleotīdā 
C-5:
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Kā redzams, nukleīnskābes molekulā mainās tikai dažādu bāzu 
secība.

Amerikāņu bioķīmiķis Džeims Votsons un ang|u bioķīmiķis 
Frensis Kriks, pamatojoties uz angļu fiziķa Morisa Vilkinsa iegū
tajiem rentgenstruktūranalīžu datiem, 1953. gadā atšifrēja DNS 
struktūru. Izrādījās, ka DNS sastāv no divām polinukleotīdu a 
spirālēm ar pretējiem virzieniem, kuras, savijoties kopā, veido 
dubultspirāli (40. att.).

40. att. Dezoksiribonuklelnskābes uzbūves shēma.

Abas spirāles saistītas savā starpā ar ūdeņraža saitēm, kuras 
veidojas starp vienas spirāles bāzes skābekļa un otras spirāles 
bāzes slāpekļa atomiem vai arī starp abu šo bāzu slāpekļa ato
miem:
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Izrādās, ka vienas spirāles bāze var veidot ūdeņraža saiti tikai 
ar noteiktu otras spirāles bāzi: adenlns (A) saistās ar timīnu, 
bet guanīns (G) tikai ar citozīnu (C). Bāzu pārus adenīns-timīns 
uņ guanīns-citozlns sauc par komplementāriem (viens otru papil-, 
dinošiem) bāzu pāriem.

DNS molekulas posmu ar ūdeņraža saitēm starp bāzēm shema
tiski var attēlot šādi:

dezoksirihoze
; /  , . 
fosforskābe

\
dezoksiriboze

/
fosforskābe

— A

A

dezoksiriboze
/

fosforskābe
\  .

dezoksiriboze

C —

\

dezoksiriboze
\

forforskābe
/ •

dezoksiriboze
\

forforskābe
/

dezoksiriboze.
\

forforskābe 
/  *

dezoksiriboze

>

Šāda DNS uzbūves shēma dod iespēju izskaidrot DNS spēju 
reduplicēties (atjaunoties dubultojoties). Uzskata, ka DNS sin
tēzes procesā nukleīnskābju ķēdes atdalās viena no otras un katra 
ķēde piesaista jaunus nukleotīdus komplementārā secībā. Līdz ar 
to rodas divas jaunas DNS, kas ir. pilnīgi vienādas ar sākuma 
DNS.

Ar DNS spēju reduplicēties izskaidrojama tās loma pārmanto
jamo (iedzimto) īpašību pārnešanā.
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Katra organisma līdzību ar vecāku organismu nosaka olbal
tumvielu — galvenokārt hormonu un fermentu — specifika. Tas, 
kādas olbaltumvielas organismam jāsintezē, ir «ierakstīts» DNS 
noteiktā nukleotīdu secībā. Sūnām daloties, DNS sadalās tā, ka 
katrā jaunajā šūnā nonāk tikai viena dubultspirāles ķēde.'Tā pie
vieno sev atbilstošus nukleotīdus, un katrā jaunajā šūnā izveido
jas tāda pati dubultspirāle kā «mātes» šūnā. Katra dubultspirāle 
ir ļoti gara un satur informāciju par daudzu olbaltumvielu sin
tēzi. DNS posmu, kas satur informāciju par kādas noteiktas olbal
tumvielas sintēzi, sauc par gēnu. Tādējādi katra DNS sastāv no 
daudziem gēniem.

Olbaltumvielu sintēzi šūnās veic RNS. Katrā organismā ir triju 
veidu RNS: transporta RNS (t-RNS), informācijas RNS (i-RNS) 
un ribosomu RNS (r-RNS).

Transporta RNS aktivē aminoskābes un piegādā tās olbaltum
vielu sintēzes vietām. Katra t-RNS piegādā kādu noteiktu amino
skābi.

Informācijas RNS pārnes pārmantoto informāciju no DNS uz 
olbaltumvielu sintēzes vietām un to realizē. Kad šūna rodas vaja
dzība pēc kādas olbaltumvielas, tās kodolā vajadzīgajā DNS 
posmā dubultspirāle atveras un uz vienas tās ķēdes tiek savākti 
komplementāri nukleotīdi. Tā uz DNS sintezējas i-RNS, kas stingri 
atbilst noteiktajam DNS posmam (gēnam). Sintezētā i-RNS no
kļūst ribosomās, kur t-RNS piegādā vajadzīgās aminoskābes un 
uz i-RNS sintezējas attiecīgā olbaltumviela. Pēc savas funkcijas 
beigšanas i-RNS sadalās.

RNS lomu olbaltumvielu sintēzes procesā noskaidroja Niren- 
bergs un Mātei sešdesmito gadu sākumā. Pirmā atšifrētā t-RNS 
bija alanīn-t-RNS (piegādā alanīnu), kuras uzbūvi noskaidroja 
Holli 1965. gadā. Drīz pēc tam A. Bajevs ar līdzstrādniekiem at
šifrēja valīn-t-RNS. 1970. gadā VII starptautiskajā dabasvielu 
ķīmijas simpozijā Rīgā Nobeļa prēmijas laureāts Horana ziņoja 
par pirmā gēna (alanīn-t-RNS gēna) sintēzi.
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Abolskābe 207, 233, 243 
Absolūtais spirts 130 
Acetaklehīds 75, 91, 128, 139, 150, 153, 

165, 166, 168 
Acetamīds 221, 226, 227 
Acetanilīds 412 
Acetāts, cinka, 182
— kalcija 174, 176
— nātrija 182
— svina 188
— vara 188 
Acetātšķiedras 285
Acetilcelulozc sk. Celulozes etiķskābes 

esteri
Aeetilenīdi 92
Acetilēns 5, 87, 93, 94, 164, 175, 176, 

196, 443, 445
Acetiihlorīds sk. Etiķskābes hlor- 

anhidrīds
Acetilsalicilskābe 406 
Acetofenons 395, 396 
Acetonciānhidrlns 196, 197 
Acetondikarbonskābe 248 
Acetonitrils 109
Acetons 93, 112, 170, 175, 176, 196 
Acikliskie savienojumi 35, 39 
Acilēšana 221, 222, 225 
Acilgrupa 220, 223
Acilhalogenīdi sk. Halogēnanhidrīdi 
Adenīns 451, 460 
Adipīnskābe 201, 206, 315, 385 
Adiplnskābes amlds 385 
Adiplnskābes dinitrils 292 
Aizsegšanas spriegums 331 
Akmenpgļu apakšzemes gazifikācija 7
— darva 355, 379, 433, 436, 442
— sausā pārtvaice 355 
Akonītskābe 248 
Akrilāns sk. Nitrons 
Akrilnitrils 196, 197, 198 
Akrilskābc 140, 193, 195—197 
Akroleīns 140, 145, 166—168 
Aktīns 323
Aktomiozlns 323 
Akulons sk. Kaprons

Alantns 307, 311
Albumīni 324
Aldehīdgrupa 152, 186
Aldehīdi 91, 127— 129, 151—169, 390,

395
Aldehīdskabes 235 
Aldoksīmi 160
Aldolā kondensācija 159, 265 
Aldolizēšanās 163 
Aldols 159
Aldozes 250, 253—255 
Alicikliskie savienojumi 328, 338 
Alifātiskie ogļūdeņraži 39 
— savienojumi sk. Acikliskie savieno

jumi
Alilēns 89
Alilhlorīds (3-hlorpropēns-l) 113, 114, 

140, 146 
Aliiradikalis 67 
Alilspirts 139, 140, 146 
Alizarins 422, 437 
Alkaloīdi 438, 452-457  
Alkāni 39—62, 329 
Alkēni 64—82, 329 
Alkilamonija sāļi 289 
Alkilarilsulfonāti 191 
Alkilēšana 75, 109, 289, 290, 351, 410, 

414
Alkiletikskābe 205 
Alkilfosflni 301 
Alkilfosfīnpaskabes 301 
Alkilfosfīnskābes 301 
Alkilfosfonija jodīds 302 
Alkilfosfonpaskābes 301 
Alkilfosfonskābes 301 
Alkilhalogēnatvasīnājumi ■ (halogenīdi) 

78, 104-111, 149, 297 
Alkilhalogēnsilāni 297, 299 
Alkilhidroksisilāni 297, 299 
Alkilmalonskābes dietilesteris 205 
Alkils 45
Alkilsilāni 297, 298 
Alkilsulfāti 190, 191 
Alkilsulfonāti 190, 191 
Alkīni 87—94
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Alkoholāti 108, 126, 142 
Alkoholi Sk. Spirti'
Alkoksigrupa 126, 148, 209, 211
Allēns sk. Propadiēns
Alloze 254
Altroze 254
Amarants 422
Amīdi, skābju, 183, 202, '211, 221, 224, 

225—230, 291 
Amigdalīns 394 
Amilāns sk. Kaprons •
Amilāze 275 
Amilhlorīds 106 
Amiloīds 283 
Amilopektīns 279—281 
Amiloze 279, 280 
Amilradikālis 45, 46 
Amilspirts 123, 131, 133 
AtnTni 36, 109
— alifātiskie 287—292
— aromātiskie 408—416
Aminobaldriānskābe 305 
Aminobenzols sk. Anilīns 
Aminodikarbonskabes 305, 309 
Aminodzintarskābe sk. Asparagīnskābe 
Aminoenantskābe 315 
Aminoetiķskābe sk. Glicīns 
Aminogrupa 183, 287, 305 
Aminoogjskābe sk. Karbamīnskābe 
Aminoplasti 164, 228 
Aminosalicilskābe 407 ' i •
Aminoskābes 304—315 
Aminospirtī 150
Analīze, kvalitatīvā, 10— 12
— kvantitatīvā 10, 12, 13 
Angiotensins 326
Anhidrīdi, skābju, 183, 203, 207,

223—225
— spirtu 147
Anīds 206, 292, 314, 315, 385 
Anilīnmelnā 413
Anilīns 353, 369, 409, 414, 444 
Anjonaktīvie mazgāšanas līdzekli 191 
Anjonīti 360
Antidetonatori 111, 297, 337 
Antifrīzi 132, 144 
Antīkais purpurs 450 
Antioksidanti 218, 336 
Antracēnejla 355, 436 
Antracēns. 356, 424, 435, 436 
Antrahidrohinons 437 
Antrahinons 436
Apgriezeniski cietējoši (termoplastis- 

ki) polimēri 80, 359, 382 
Arabāns 270, 279 
Arabinoze 254, 269, 270 
Arahidonskābe 199, 213 
Aramīns 303 
Arbutīns 388

' Arginīns 309, 312, 319, 322 
Arilradikāji 347 
Aromātiskā saite 346 
Aromātiskais raksturs 354, 430, 439
— sekstets 344, 441 -
Aromātiskās dikarbonskābes 399—403
— karbonskābes 397—399 
Aromātiskās oksiskābes 404—408 
Aromātiskie aldehīdi 390—395

, — amīni 408—416
— daudzciklu savienojumi 423—438
— halogēnatvasiņājumi 362—366
— kefoni 395, 396
— nitrosavienojumi 367—371
— ogļūdeņraži 344—361 ,
— oksisavienojumi 375—379
— savienojumi 343
— spirti 389
— sulfosavienojurni 367, 372—374 
Aromatizācija, naftas, 355 
Asimetrija, molekulu, 136 
Asimetriskais oglekja atoms 136, 231,

238, 252, 339 
Askorbīnskābe 267 
Asociācija 124, 141, 155, 181, 187 
Asparagīnskābe 305, 309, 322 
Aspirīns sk. Acetilsalicilskābe 
Atropīns 454
Augļu cukurs sk. Fruktoze
— esences 212
Augstākās taukskābes- 189, 199 
Augšanas stimulatori 188, 206, 449 
Auksohromās grupas 421 
Aukstuma pārnesēji sk. Freoni 
Azobenzols 417, 420 
Azogrupa 420 
Azokrāsvielas 421, 433 
AzosametināŠana 419 
Azosavienojumi 416, 420—423

Bakelits 164, 383 
Baldriānskābe 179 
Baldriānskābes aldehīds 154 
Baltais indigo 449 
— streptocīds sk. Sulfamīds 
Benzaldehīds 354, 390, 391 
Benzālhlorīds 357, 393 
Benzidīnkrāsvielas 425 
Benzidīnpārgrupēšanās 425 
Benzidīns 425, 444 
Bcnzilbromīds 363, 366 
Benzilfluorīds 363
Benzilhiorīds 357, 362, 363, 365, 366 
Benzilradikālis 347 
Benzilspirts 354, 365, 389 
Benzīns 335
Benzofenons sk. Difenilketons 
Benzohinons 377
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Benzoflhlorids sk. Benzoskābes hlor- 

anhidrīds
Benzoīnā kondensācija 392 
Benzoins 392 
Benzoldikartoonskābe 400 
Benzoldisulfoskābe 372 
Benzols 92, 344—347, 355, 357. 
Benzolsulfoamīds 373 
Benzolsulfohlorīds 373 
Benzolsulfoskābe 350—360, 372 
Benzolsulfoskābes etilesteris 373 
Benzoskābe 354, 399 
Benzoskābes hloranhidrīds 393, 399 
— sāls 354, 356, 397 
Benzotrihlorīds 357 ;
Benzpirols sk. Indols 
Biozes sk. Disaharldi 
Bipolārie joni 306, 310 
Bišu vasks 133, 212 
Biureta reakcija 312, 317, 325 
Biurets;228 
Bornāns 341 
Borneols 342 
Bornilacetāts 343 
Brāga 131 
Brīvie radikāji 427 
Bromaeetofenons 395 
Bromacetons 176 
Bromantracēns 435 
Brqmatvasinajumi 107 
Brornbenzols 363 
Brombenzolsulfoskābe 374 
Brometāns 108 
Bromsviestskābe 231 
Brucīns 456
Butadiēnkaučuks 102, 103 
Butadiens 95, 99, 292 
Butanāls 154
Butāndiskābe sk. Dzintarskābe 
Butanols 122, 123, 131, 133 
Butāns 42, 46, 99, 188 
Butānskābe sk. Sviestskābe 
Butāntriols 144 
Buter.ilradikālis 67 
Butēns 66—69, 127 
Buten-2-skābe sk. Ķrotonskābe 
Butilhlorīds 106 1 
Btitiloksianizols 218 
Butilradikālis 45, 46 
Butilspirts 122, ,123, 131, 133 
ButTns 89
Butirilbromīds sk. Sviestskābes brom- 

anhidrīds
Bntiropalmitoolelns 214

Celobioze 274,' 283 
Celofāns 285 
Celuloīds 284

Celuloze 131, 282—286 
Celulozes diacetāts 284
— etiķskābes esteri 284
— hidrolizē 131, 283
— ksantogenāts 285
— merserizācija 284
— rūgšana 59
— slāpekļskābes esteri 284
— triacetāts 284 '
— trinitrāts 284 
Cerezīns 57
Cetāns sk. Heksadekāns 
Cetānskaitlīs 337, 338 
Cetilspirts 123, 133 
Ceturtējais oglekļa atoms 47 
Ciānhidrins 156, 171 
Cianīnkrāsvielas 450 
Cianobenzols 419 
Ciānskābe 228 
Ciānurskābe 228 
Ciete 131, 265, 279-282
— šķīstoša 279 
Cikliskie ogļūdeņraži 39 
Cikloalkāni 328—334 
Ciklobutāns 329, 330, 332 
Cikloheksāns 206, 329, 330, 332, 345 
Cikloheptāns 330
Ciklononāns 330 
Ciklooktāns 330 
Ciklopentāns 329, 330 
Ciklopropāns 329, 330, 332 
Ciklotriakontāns 330 
Cinkorganiskie savienojumi 294, 295 
Cis-forma, butēna-2, 69
-------dihioretēna 113
-------dimetilcikiopropāna 330
------- izoprēna polimēra 100
-------krotonskābes 198
-------maleīnskābes 207
Cisteīna reakcija 325 
Cisteīns 307, 312, 319, 322, 325 
Citozīns 451, 460 
Citrakonskābes anhidrīds 248 
Citrāls 168 
Citronellols 140 
Citroneļļa 168
Citronskābe 233, 247, 248, 249 
Cukurskābe 260

Dabasgāze 8, 57, 59, 61, 62 
Dakrons sk. Lavsāns 
Darva 129
— akmeņogļu 355, 379, 433, 436, 442 
Daudzciklu aromātiskie savienojumi 

423—438 
DDT 366
Decenilradikālis 67 
Dceēns 67 
Decilradikālis 46
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Decilspirts 123
Dchidratēšana, oksiskābju, 195
— spirtu 127, 145, 148, 168 
Dehidrogenēšana, alkanu, 79, 99
— cikloheksāna 356
— spirtu 161, 174 • 
Dehidrohalogenēšana 195 
Dehidrohlorēšana 150 
Dekahidronaftalīns (dekalīns) 432 
Dekanols 123
Dekāns 46
Dekānskābe sk. Kaprīnskābe 
Dekarboksilēšanās 184, 202, 292, 310, 

405
Dekstrīni 279 

. Dckstroze sk. Glikoze 
Denaturācija, olbaltumvielu, 325 
Denaturēšana, spirta, 130 
Depolimerizēšanās 163, 165 
Deterģenti 55, 56, 75, 150, 190—192, 

217, 278 
Detonācija 336 
Detonācijas stabilitāte 336 
Dezaminēšanās 289, 310 
Dcaoksiribonukleīnskābes 457 
Dezoksiriboze 250, 269, 457 
Diamidi 202 
Diamlni 287, 292, 409 ' 
Diaminokarbonskābes 304 
Diastereoizomēri 240, 244, 255 
Diazogrupa 416 
Diazohidrāts 418 
Diazohlorīds 417 
Diazonija hidroksīds 418 
— sāļi 289, 290, 410, 417 
Diazosavienojumi 416, 417—420 
Diazotāts 418 
Diazotēšana 417 
Dibrometāns 71, 92, 337 
Dibromfurāns 444 
Dienu ogļūdeņraži 95—100 
Dietilamīns .288 
Dietilcinks 109, 293 
Dietilēnglikols 143 
Dietilēteris 127, 147, 149 
Dietiloltereftalāts 402 
Difenilamīns 409, 415 
Difeniletāns 423 
Difenilēteris 377 
Difenilketons 395, 396 
Difenilmctāns 423, 426 
Difenils 355, 423, 424 
Digliccrīdi 215
Dilialogēnogļūdcņraži 79, 111, 363 
Dihidronaftalīns 432 
Dihlorbenzols 363
Ditilordifluormctāns (freons-12) 111, 

117
Dihloretāns 91, 111, 113, 337 
Dihloretens 113

Dihloretiķskābe 231 
Dihlorfenoksietiķskābe 386 
Dihlormetāns 51 
Dihlornaftalīns 431 
Dihlorpropāns 93 , #. •
Diizobutilēns 76
Dikarbonskābes, alifātiskās, 200—208
— aromātiskās 399—403
Diketons 392
Diketopiperazīns 310, 311
Dimēri 181, 187
Dimetilacetilēns 89
Dimetilaminoazobenzols 420, 421
Dimetilamīns 292
Dimetilanilīns 415
Dimetilbenzols sk. Ksilols
Dimetilcinks 295
Dimetildihlorsilāns 298, 299
Dimetilēteris 21, 148
Dimctilctilamīns 288
Dimetilfosfīnskābe 302
D.imetilketons sk. Acetons
Dimetilpropilsiloksāns 299
Dimetilsilāndiols 299
Dimetilsilāns 298
Dimctiltereftalāts 402
Dinamiskais efekts 73
Dinamīts 145
Dinitrobenzols 370
Dinilroelilēnglikols 144
D’oksāns 143
Dioksibenzols 375, 387
Dioksidzintarskābe sk, Vīnskābe •
Inoksiskābes 194
Dipentens 340
Dipepfidi 311
Disaharīdi 250, 271—278
Dismutācija 162, 392
Disociācija 181, 193, 234
Disociāeijas konstante 234, 398, 410
Disociācijas pakāpe 182, 193, 201
Disproporcionēšanās sk. Dismutācija
Disulfīdsaitcs 319, 322
Diterpēni 339
Divinilacetilēns 91
Divinilkaučuks 103
Divinils 95, 99
Dodecenilradikālis 67
Dodecēns 67
Dodccilradikālis 46
Dodekāns 46
Dodekānskābc sk. Laurīnskābe 
Dokozāns 46 
Dokozenilradikālis 67 
Dokozēns 67 
Dokozilradikālis 46 
Dulcits 268
Dzintarskābe 200, 201, 203, 206
Dzīvības spēks 5
Dzīvnieku ciete sk. Giikogēns



Ebonlts 101
Efekts, dinamiskais, 73
— elektromērais 31
— indukcijas 30, 31, 71—73, 108, 110, 

125, 182, 193, 231
— konjugācijās 32, 115, 182, 194
— mezomērais 32 
Eikaliptu e|ļa 168 
Eikozāns 46, 47 
Eikozenilradikālis 67 
Eikozēns 67 
Eikozilradikālīs 46 
Ekstrakcija 218 
Elaidīnskābe 199 
Elastins 323
Elektrofilās aizvietošanas reakcijas 349, 

350, 442, 447
— pievienošanas reakcijas 71, 90, 155 
Elektrofilie reaģenti 34, 90, 289, 349,

352, 353, 368, 374, 442, 447 
Elektronformula 40, 65, 88, 121, 152, 

179
Elektronu akceptori 34, 352, 364
— donori 34, 351
— teorija 21 
Elektrovalentā saite 21 
Elementārsastāvs 10 
Elementorganiskie savienojumi 293—

303
EHa 215, 217, 218
— baltegju 342, 343
— eikaliptu 168
— ģerāniju 140
— ilang-ilang 140, 399
— kaņepju 199, 219
— kokvilnas 219
— lavandas 342
— linsēklu 199, 216
— magoņu 199
— n.e|ķu 399, 406
— rozmarīna 342
— rožu 140, 389 '
— saulespuķu 199, 216
— smagā 355
— sojas 199
— tuberožu 399, 406
— vidējā 355
— -  vieglā 355
— žūstošā 199, 218, 219 
Emulsīns 394
Enantiomēri 136, 137, 238, 244 
Enants 113, 314, 315 
Enantskābe 179 
Enol forma 262 
Enzimi sk. Fermenti 
Epoksidi 149— 151 
Epoksīdu līmes 151
— sveķi 151 
Eritrozc 254

Esteri 126, 139, 145, 183, 185, 195,' 202, 
209—212, 224 

Esterificēšana 210 
Etanāls sk. Etiķskābes aldehīds 
Etāndiols 142 
Etanols sk. Etilspirts 
Etāndiskābc sk. Skābeņskābe 
Etanolamīns 150 
Etāns 40, 41, 46, 60 
Etānskābe sk. Etiķskābe 
Etcnilradikālis 67 
Etēns sk. Etilēns 
Ēteri 127, 147—149, 235, 377
— celulozes 286
Ēteriskās eļjas 140, 338, 399, 406 
Etiķa esence 188 
Etiķis 188
Etikpropionskābes anhidrīds 224 
Etiķskābe 4, 5, 75, 176, 178, 179, 187— 

189
Etiķskābes aldehīds 153, 154, 165, 166
— arnīds sk. Acetamīds
— anhidrīds 221, 223, 225
— etilesteris 209, 212
— fenilesteris 377
— hloranhidrīds 220, 222
— izoamilesteris 212
Etilacetāts sk. Etiķskābes etilesteris 
Etilacetilēns 89 

' Etilbenzols 347, 358 
Etilbromīds 108 
Etilceluloze 286 
Etilēnciānhidrīns 196 
Etilēndikarbonskābe sk. Maleīnskābē 
Etilēnglikols 74, 141, 142, 144, 149 
Etilēnhlorhidrīns 143, 150 
Etilēnoksīds 74, 75, 149—151 
Etilēns 64, 67, 79 
Etilfenilēteris 377 
Etilhlorīds 106, 111 
Etilizopropilēteris 148 
Etiljodīds 58, 72, 108 
Etilmagnija jodīds 109, 294 
Etilnitrāts 209, 212 
Etilpropileteris 148 
Etilradikālis 45, 46 
Etilsērskābc 74 
Etilsilāns 298
Etilspirts 21, 99, 102, 121—123, 139— 

132
Etīns sk. Acetilēns 
Etoksietāns 148 
Etoksipropāns 148

Fēlinga šķīdums 246, 260 
Fcnantrēns 356, 437 
Fenetols sk. Etilfenilēteris 
Fcnilalanīns 308, 319 
Fenilamīns sk. Anilīns
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Fenildiazohlorids 417 
Feniletiķskābe 397 
Feniletiķskābes aldehīds 390 
Feniletilspirts 389 
Fenilhidrazīns 160, 173, 261, 419 

, Fenilhidrazoni 160, 173, 261 
Fenīlmetilspirts sk. Benzilspirts 
Fenilnitrils 419- 
Fenilnitrometāns 367, 371 
Fenilradikalis 347 
Fenolāti 373, 376, 405 
Fenolformaldehīdsveķi 164, 381—384 . 
Fenolftaleīns 401 
Fenoli 355, 375-389
— divvērtīgie 387, 388
— trīsvērtīgie 388

; — vienvērtīgie 376—386 
Fenolkarbonskābes sk. Aromātiskās 

oksiskābes 
i Fenols 380, 381 

Fermenti 130, 131 
Fibrillārās olbaltumvielas 323 

, Fibroins 323 
Floroglucīns 388, 444 
Fluoralkēni 118
Fluoratvasinājumi 107, 116—118 
Fiuorbenzols 363 
Fluorbutadiēns 118 
Fluorēns 356 
Fluoresceīn,s 402 
Fluorēšana 116, 117 
Fluorkaučttks 118 
Fluoroprēns 118
Forinaldehīds 75, 153, 154, 162-165, 

168, 296, 392 
Formalīns 162, 164 
Formamīds sk. Skudrskābes amīds 
Formiāti 182, 187 
Formilfluorīds 220 
Formula, atomārā, 13
— Ķekule 347
— Vant-Hofa 252
— vienkāršākā. 13, 14
— vispārīgā 44, 45, 66, 87, 88, 95,,

120, 152, 178 [
Fosfatīdi 215 
Fosfināti 301 
Fosfīni 301 
Fosfinīti 301 
Fosfolipīdi 219 
Fosfonāti 301 
Fosfonīti 301 
Fosfoproteīdi 324
Fosfororganiskie savienojumi 360—303
Fosgēns 111, 222, 229
Fotosintēze 265, 281
Freoni 113, 116, 117
Fruktofuranoze 257, 268
Frukfoze 255, 268 .
Ftaleini 401

Ftalimīds 400 
Ftalskābe 400
Ftalskābes anhidrīds 400, 436 
Fuksīnsērpaskābe 159, 173 
Fumārskābe 207, 243 
Funkcionālā grupa 36, 231 
Funkcionālās olbaltumvielas 323 
Furanozes cikls 257 
Furāns 440, 442, 443 
Furfurolš 270, 444

Galaktoze 254, 255, 267, 268, 275 
Galaktozīds 275 
Galakturonskābe 279 
Galalīts 164, 326 
Gallusskābe 404, 407, 408 
Gāze, akmeņogļu pārtvaices, 79
— koksa 79, 81, 356
— krekinga 79, 81
— naftas 61, 79, 334
— pirolīzes 81
— sintēzes 60, 130

;Gēņi 9, 461 .
Geraniols 140 '
Getinakss 384 '
Glicerāts 145
Glicerīdi sk. Glicerīna esteri. 
Glicerīna esteri 145, 213—219
— trinitrāts 145, 212 
Glicerīnaldehīds 239, 253 
Glicerīns 144—146, 164, 213 
Glicīdi sk. Ogļhidrāti 
Glicins 307, 3i 1 
Gliitālsveķi 146, 401 
Glikocukurskābe 260 
Glikogēns 280, 282 
Glikoheptānskābes nitrils Ž61 
Glikokols 305, 307, 311 
Glikolaldehīds 237, 265, 266 
Glikolāts 141
Glikoli 142—144, 237 
Glikolskābe 237, 252 
Glikonskābe 251 
Glikoproteīdi 324
Glikoze 131, 251, 253, 254, 266, 267 
Glikozīdhidroksilgrupa 256 
Glikozīdi 263, 271 
Glikozldsaite 271 
Globulārās olbaltumvielas 323 
Globulīni 324
Glutamīnskābe 309, 322, 326 
Glutārskābe 201, 203 
Gluteliņi 324 
Gļotskābe 268 
Griņjāra reaģents 294, 295
— reakcija 109 
Gnanins 451, 460 
Gudrons 335
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G u loze 254 
Gumija 101, 102 
Gutaperča 100, 338 
Gvajula 101

Halogēnaldehīdi 233 
Halogēnalkili 57, 104—111, 211 
Halogenanhidridi 183, 202, 220—222,

232 .
Halogēnatvasinājumi 57, 104—116, 185, 

211, 362—366 
Hālogenēšaņa, alkanu, 51
— alkēnft 71 , v v
— alkīnu., 9t
— aromātisko amīnu 411
-•----- - ogļūdeņražu 351, 365
— cikloaikānu 332
— fenolu 378
— naftalīna 431
— tauku 217, 218 
Halogēnhidrīni 143, 150 
Halogēnkarbonskābes 184, 195, 230—

233
Halogēnsilāni 297
Heksabromcikloheksāns 344 \
Heksacēns 438 
Heksa.decēnilradikālis 67 
Heksadccēns 67 
Heksadecilradikālis 46 
Heksadekanoīs sk. Cetilspirts 
Heksadekāns 46, 338 
Heksadekānskābe sk. Palmitīnskābe 
Heksafeniletāns 427 
Heksaīluorētāns 117 
Heksahlorāns 366
J-Ieksametilēndiamīns 292, 315, 385 
Heksametilēns sk. Cikloheksāns 
Heksamctilēntetramīns 163 
Heksanāls 154
Heksāndiskābe sk. Adipīnskābe 
Heksanols sk. Heksilspirts 
Heksāns 46
Heksānskābe sk. Kapronskābe 
Heksenilradikālis 67 
Hcksens 67 
Heksilradikālis 46 
Heksilspirts 123 
Heksīts 260 
Heksozāni 278 
Heksozcs 251—269 
Hcliantins sk. Mctiloranžā 
Hemicelulozc 270. 286 
Hemoglobīns 322—324. 446 
Heneikozāns 46 
Hcneikozenilradikālis 67 
Hcneikozēns 67 
Hencikozilradikālis 46 
Hentriakontanols 123

Heptadeeenilradikālis 67 
Heptadecēns 67 
Heptadecilradikālis 46 
Heptadekāns 46 
Heptadekānskābe 179 
Heptāns 46, 337, 357 
Heptānskābe sk. Enantskābe 
Heptenilradikālis 67 '
Heptēns 67 
Heptilradikālis 46 
Herbicīdi 188, 189, 230, 386 
Heteroauksīns 449
Heterocikliskie savienojumi 36, 439— 

452
-------ar kondensētiem gredzeniem

448—450 ' :;G ' ;v\' ' ,
------------vairākiem heteroatomiem

450-452
-------pieclocek]u 441—446
------- sešloceklu 446—448
Heterolītiskā šķelšanās 33, 157 • 
Heterolītiskās reakcijas 33, 108 
Hcteropolisaharīdi 278 
Heveja 101
Hibridizācija, orbitālu, 24—27
— — sp 26, 87, 88, 96
------- sp2 26, 64, 96, 114, 152, 346
— — sp3 25, 39, 83, 114, 328 
Hidratēšana, alkēnu, 74, 129, 132
— alkīnu 91, 132, 161, 174 
Hidrāti 155
Hidrazīns 160, 413, 419 
Hidrazobenzols 425 
Hidrazoni 160 
Hidrogenēšana, alkēnu, 70
— alkīnu 90
— benzola 334
— cikloaikānu 333
— naftalīna 432
— tauku 217 
Hidrogenētie tauki 217 
Hidronalogenēšana, alkēnu, 71, 72
— alkīnu 91
— cikloaikānu 332 
Hidrohinons 387 
Hidroksilamīns 160, 173 
Hidrolizē, akrilnitrila, 196
— celulozes 283
— cietes 279
— esteru 128, 211
— halogēnanhidrīdu 221
— halogēnatvasinājumu 129, 161, 174
— koksnes 286
— olbaltumvielu 312
— polivinilacelāta 139.
— skābju amīdu 226 •
— tauku 146, 189. 216 
Hidrolizēs spirts 131, 286 
Hidroperoksidi 218
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Hinīns 455
Hinollns 355, 441, 450, 455 
Histidins 308, 313 
Histoni 324 
Hloracetons 176 
Hlorälhidräts 165 
Hlorāls 112, 165 
Hloranhidrldi 183, 202 
Hlorbcnzils 351 
Hlorbenzols 362, 363 
Hlorbutans 105, 106 
Hlorbutēns 114 
Hloretäns 105, 106, 111 
Hloretēns sk. Vinilhlorlds 
Hloretiķskābe 182, 184 
Hlorlns H6
Hlormetāns sk. Metilhlorldš 
HIornaftalins 430 
Hlorofils 215, 265, 446 
Hloroforms 52, 111, 112, 165 
Hlorofoss 303 
Hloroprēnkaučuks 94, 102 
Hloroprēns 94, 102 
Hlorpentāns 105, 106 
Hlorpropāns 105, 106 
Hlorpropēns 113 
Hlorsviestskābe 231 
Hlortoluols 362, 363 
Homolitiskā šķelšanās 33, S2 
Homologi 45 
Homologiskā starpība 45 
Homologu rinda, aldehīdu, 154
------- alkanu 45, 46
-------- alkēnu 66, 67
— — alkilhalogenīdu 106
— — alklnu 88, 89
— — karbonskābju 179
-------spirtu 123
Hromoforās grupas 420, 421 
Hromoprotcīdi 324

Idoze 254 •
Iesalcukurs sk. Maltoze 
Ihtulīns 324 
Imidazols 440, 451 
īmingrupa 321 
Indigo 422, 449 
Indiģokarmīns 423 
Indikāns 450 
Indoksils 449 
Indoliletiķskābe 449 
Indols 441, 448, 456
Indukcijas efekts 30, 31, 7t—73, 108, 

110, 125, 182, 193, 231, 364 
Insekticīdi 206, 366, 454 
Insulīns 320, 326 
Inullns 269, 282 
Inversija 277 
Invcrtāze 130

Invertcukurs 130, 277 i
īpatnējā griešanas spēja 135 
Itakonskabe 206 
Itakonskābes anhidrīds 248 
Izatins 442 
Izoamilnitrīts 212
Izoainilspirts 131, 133, 136, 137, 310 
Izobaldriānskābes aldehīds 154
— izoamilesteris 212 
Izobutilamīns 287 
Izobutilēns 76 
Izobutilhlorīds 106 
Izobutilspirts 122, 131, 133, 310 
Izociānskābe 228 
Izoftalskābe 400
Izohinolīns 455 
Izokrotonskābe 198 
fzoleicīns 307, 310 
Izomēri 21
— cis-, trans-, 69, 70, 113, 198, 199 

207, 330
— orto-, meta-, para-, 347, 348, 362 
Izomērija 21
— aldehīdu 153
— alkānu 45—47
— alkēnu 68
— alklnu 90
— aminoskābju 305
— benzola homologu 347, 348
— halogēnatvasinājumu 105, 106, 113
— karbonskābju 178, 193
— ketonu 170 '
— oksiskābju 233
— optiskā 238—240
— spirtu 122, 142
— telpiskā 69, 70, 113, 198, 199 207

330
Izomerizēšanās 150, 172 
Izooglūdei.iražī 46, 47 
Izooktāns 47, 337 
Izopentāns 46, 47, 99 
Izoprēnkaučuks 103 
Izoprēns 99, 175, 338, 339 
Izopropenilhtorīds 139 
Izopropilacetilēns 89 
Izosviestskābe 189 
Izosviestskābes aldehīds 154

Jēlspirts 131 
Jodatvasinājumi 107 
Jodbenzols 363 
Jodoforms 112, 175 
Jodskaitlis 218 
Jonīti 359, 360
Jonogēnie_ mazgāšanas līdzekļi 191 
Jonu mehānisms 71, 108
— reakcijas 34
— saite 21, 22
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Kadaverīns 292, 310 
Kakao sviests 214 
Kalceks 163 
Kampare|ja 342 
Kampars 342 
Kanējaldehīds 393, 395 
Kanējskābes etilesteris 393 
Kaprilskābe 179—181, 214 
Kaprīnskābe 179, 214 
Kaprīnskābcs aldehīds 154 
Kaprolnktāms 314, 385 
Kaprolans sk. Kaprons 
Kaprons 314, 315, 385 
Kapronskābc 179, 214 
Kapronskābes aldehīds 154 
Karamelizešanās 259, 276, 277 
Karāns 341
Karbaniīds 164, 227—230 
Karbamīdsveķi 164, 228 
Karbamīnskābc 227 
Karbanjons 34, 427 
Karbīdi 57, 93 
Karbinols 122, 123
Karbkatjons 34, 72, 73, 77, 78, 427 
Karbocikiiskie savienojumi 36, 328- 
Karbofoss 303 
Karboksilātjons 182 
Karboksilgrupa 177—179 
Karbolīts 384 
Karbolskābe sk. Fenols 
Karbonilgrupa 151, 169, 171, 179—181, 

183, 321
Karbonilgrupas reakcijas 155—158, 171, 

172. 183, 184, 260 
Karbonilhlorīds sk. Fosgens 
Karbonskabes 177—208
— aromātiskās 397—399
— augstākās 213, 215
— daudzvērtīgās 177
— divvērtīgās 177, 200—208
— nepiesātinātās 178, 193—200, 213, 

217
— piesātinātās 178—190, 215
— vienvērtīgās 177
Karbonskābju halogēnanhidrīdi 220—

222
— sāji 57, 174, 226, 227 
Karmīns 422 
Karotinoīdi 218 
Karotīns 215 
Kašmilons sk. Nitrons 
Katjonaktīvie mazgāšanas līdzekli 191 
Katjonīti 359
Kaučuks, dabiskais, 99, 100, 101, 187, 

338
— sintētiskais 82, 94, 102, 103, 198, 359 
Kazeīns 164, 326
Keratīns 322, 323 
Ketoksīini 17.3

" rw rr ļĶ

Ketoni 91, 128, 129, 151, 169-176, 184.
395, 396

Ketonskābes 184, 235 
Ketonspirti 172 
Ketozc 250, 251
Klasifikācija, organisko savienojumu, 

35
Klupanodonskābe 199 
Kodeīns 438, 456 
Kofeīns 456 
Kokaīns 454
Koka spirts sk. Metilspirts 
Koksagīzs 101 
Koksnes hidrolizē 131
— sausā pārtvaice 129, 176
Kokss 93, 355 , '
Kolagēns 323, 408 
Kolodijs 284
Kolofonijs 342 
Koloksilīns 284
Kondensācija, aldehīdu, 159, 163, 168,

228
— benzoīnā 392
— ketonu 172
— Klaizena 392 
Konfigurācija 239
Konformācijas 42—44, 83, 256, 258, 331 
Kongo sarkanā 425, 434 
Koniīns 453 
Konjugācija, saišu, 97 
Konjugācijas efekts 25, 32, 115, 182, 

194 •
—• enerģija 442
Konjugēta sistēma 32, 96, 97, 166, 180, 

193, 226, 343, 348, 364, 376, 410, 446 
Kontrakcija 130, 187 
Kopolimēri 196
Kopolimerizācija 82, 116, 118, 198, 206 
Kovalentā saite 22, 29 
Krāsvielas 421
— kodināmās 421, 437
— kubla 421, 437, 449
— substantīvās 421, 425, 434 
Krekinga gāzes 78, 79, 81 
Krekings 55, 56, 335, 336 
Kreslāns sk. Nitrons 
Krezols 355. 375, 386 
Krilors sk. Nitrons 
Kristaloze 399
Krotilēns 89 
Krotonaldehīds 159, 168 
Krotonskābe 193, 194, 198 
Ksantīns 451 
Ksantofils 215 
Ksantogenāti 285 
Ksantoproteīna reakcija 325 
Ksilāni 270, 279 
Ksilidīns 409 
Ksilols 347. 348. 355, 358 
Ksiloze 254, 269, 270
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Kumola hidropcroksīds 381 
Kumols 348, 360, 381 
Kurkuma dzeltenā 422 
Kurtels sk. Nitrons 
Kvantu mehānika 23 
Ķēdes iniciēšana 77
— mehānisms 52
— polimerizācija 76
— reakcijas 53

La'krimatori 176, 363, 395 
Laktāmi 311 
Laktīdi 236 
Laktoni 232, 236 
Laktoze 275, 276 
Lanons sk. Lavsāns 
Larvieidi 366 
Latekss 101 
Laurīnskābe 179, 214 
Laurīnskābes aldehīds 155 
Lavsāns 402 
Ledus etiķskābe 187 
Leieīns 307 
Leņķu spriegums 331 
Levuloze sk. Fruktoze 
Lielmolekulārie savienojumi 76, 83—85
— spirti 217 
Lignins 282, 286, 415 
Liksoze 254
Likumība, Markovņikova, 72, 91, 127, 

129, 166, 194, 237 
v -  orientācijas 351
— Vāgnerā—Zaiceva 74
— Zaiceva 109, 127, 236 
Limonēns 339 
Linolēnskābe 199 
Linolskābe 199, 213 
Lipāze 216, 218
Lipoid i 324 
Lipoproteīdi 324 •
Lizīns 309, 310, 313, 319, 322, 326 • 
Lizols 387 
Lurons, sk. ĀnTds

Magnijorganiskie savienojumi 295—297
Māleīnskābe 207, 243
Maleīnskābes anhidrīds 207, 225, 444
Malonskābe 20l,;202, 204, 205
A'lalonskābes esteris 205
Maltāze 130, 131
Maltobionskabe 274
Maltoze 131, 263, 272, 274, 275
Mandeļcl|a 199
Mandejskābe 404
Mannozo 254
Maranils sk. Anīds

Margarīns 217 i ■
Margarinskābe 179 <
Mazgāšanas līdzekļi, anjonaktīvie, 19,1 

— jonogēnie 191 \
----- - katjonaktīvie 191
------ nejonogēnie 191
rr-v — sintētiskie 190—192 1 
Mazgātspēja 190 
Mazuts 335
Mehānismi, reakciju, 33
------- jonu 71
•-------radikāļu 33, 52, 336
Melase 131, 277 
Mentāns 339
Mentols 340 ’
Merserizacija 284 
Mctakrilskābe 193, 196 
Metakrilskābes esteri 196, 197 
Metaldehīds 165 
Metalepsija 51
Metālorganiskie savienojumi 109, 158, 

171,185,294—297,419 
Metanāls sk. Formaldehīds 
Metanols sk. Matilspirts 
Metāns 40, 46, 59, 60, 93, 164 
Metānskābe sk. Skudrskābe 
Metilacetilēns 89 
Metilakrilāts 196—198 
Metilamīns 287, 292 
Metilanilīnš 410 
Metilāts 126 
Metilbenzols sk. Toiuols 
Metilbutadiēns 99, 175 
Metilbutanols 133, 136 
Metilbutanons 170 
Metilbutins 89 
Mietilceluloze 286 
Metilcikloheksāns 357 
Metilēndzintarskābe sk. Itakonskābe 
Metilēngrupa 45, 329
— aktīvā 204 
Metilēšana 110, 111, 130 
Metiletilacetilēns 89 
Metiletilamins 289 
Metiletilamonija hlorīds 289 
Metiletilēteris 148 
Metiletilketons 170 
Metilfenilamīns 409 
Metilfenilamonija jodīds 410 
Metilfcnilketons 395, 396 
Metilformiāts sk. Skudrskābes metil-

csteris
Metilfosfonskābe 301 
Metilglikozīds 263 
Metilhlorfcnoksietikskābe 386 
Metilhlorids 51, 105, 106, 110 
Metilindols sk. Skatols 
Metiljodīds 57, 110 
Metilmagnija hlorīds 293
— jodīds 58
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Metilmetakrilāts 196, 197, 198
Metilnitrofoss 303
Metiloranžā 422
Metilpiridīns sk. Pikolīns
Metilpropēnskābe sk. Metakrilskābe
Metilpropilamins 288
Metilradikālis 45, 46
MetilsOāns 298
Metilspirts 123, 129, 130, 164
Mctiltrihidroksīsilāns 298
Metionīns 307, 313, 326
Metode, Balahdina un Bogdanovas, 99
— Bizova 102
— Dimā 12
— Favor ska 99, 102, 175
— 'Frideļa^— Krafta 396, 426
— Kjeidāla 12
— Ķoršuna 13
— kumola 380, 38Г-
— Ļebedeva 99, 102
— Rašiga 381
— Tiščenko 343
— Vanaga 415
— Virca—Fittiga 425
— Zeļinska—Kazanska 92 
Metoksietāns sk. Metiletilēteris 
Mezitiloksīds 172 
Mezovīnskābe 244, 245 
Miecvielas 407
Mihlera ketons 396
Mioglobīns 322, 324
Miozins 323
Miricilspirts 123, 133
Monoamīni 287, 409
Monoaminokarbonskābes 304, 307 .
Monolluoralkāni 116
Monogliceridi 215 *
Monohalogenīdi 104—111
Moaohromatiska gaisma 134
Monomēri 76, 83 .
Monometilēnurīnvīela 228, 229
Monosaharīdi 250—270
Monosulfoesteri 191
Monoterpēni 339
Morilns 438, 456
Mucini 324
Mukoīdi 324
Mutarotācija 255, 259

Nafta 8, 57, 326, 334—338, 355, 433, 
443

Naftacēns 438
Naftalīns 355, 400, 424, 428—435 
Naftas gāzes 61
— krekinga gāze 79
— krekings 335, 336
— pārtvaice 335 
Naftēni 334

'
Naftilamīns 433 ' \ , 4
Naftionskābe 434 - ' i
Naftohinons 432 ■ 8 ’
Naftols 433
Nailons-6 sk. Kaprens . . ■■■ /!
— -7 sk. Enants я
— -11 sk. Undekāns у . ' ‘ *
— -66 sk. Anīds ". \
Nairīts 102
Narcilēns 93 ’ 1 1 ’ ; ' 1 'k
Nātrijrriālonskābes esteris 205 ,ļjļ
Neaizstājamās aminoskābes 313 ■ 1 ■-'..i1
— karbonskābes 199 V :•/
Neapgriezeniski cietējošie polimēri 164, 
384
Neoprens 102 ■
Nepiesātinātās karbonskābes 193—200 
Nepiesātinātie aldehīdi 166—169
— ogļūdeņraži 39, 64 
 ar divām divkāršām saitēm 95—

100
------------divkāršo saiti 64—82
------------trīskāršo saiti 87—94
— spirti 139, 140 
Nereducējošie disaharidi 272, 273 
Nikotīns 453 
Nikotīnskābe 447 
Nitrazonija jons 289 
Nitrēšana, alkanu, 54
— aromātisko amīnu 412
— — ogļūdeņražu 350
— etāna 188
— fenolu 378
— naftalīna 431 
Nitril i 109, 291, 373 
Nitroaectanilīds 412 
Nitroanilins 353, 413 
Nitrobenzols 350, 367, 371, 372 
Nitrobenzolsulfoskabe 368 
Nitroceluloze sk. Celulozes trinitrāts 
Nitroetāns 54, 188 
Nitrofcnoli 378
Nitroglicerīns sk. Glicerīna trinitrāts 
Nitrometāns 54 
Nitronaftalīns 431, 433 
Nitrons 198, 206 
Nitropropāns 54, 291 
Nitrosavienojumi 367—372 
Nitrotoluols 367 
Nitrozamīni 290, 410 
Nitrozodimetilanilīns 411 
Nitrozomctilanilīns 410 
Nomenklatūra, aldehīdu, 153
— alkanu 44, 45, 47—50
— aIkonu 66—68
— alkilhalogcnīdu 105—106
— alkīnu 88, 89
— aminoskābju 305
— aromātisko ogļūdeņražu 347
— dienu ogļūdeņražu 95

Щ

1
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Nomenklatūra, dikarbonskābju, 200
— glikolu 142
— halogēnkarbonskābju 231
— heterociklisko savienojumu 440
— IUPAC 49 •
— karbonskābju 178
— ketonu 170
— Lježas_49
— nepiesātināto karbonskābju 193
— oksiskābju 233
— racionālā 49, 89, 122
— sistemātiskā 47—50
— spirtu 122, 123 
-F triviālā 50, 89
— vēsturiskā 50, 66
— Ženēvas 47 
Nonadecēns 67 
Nonadecenilradikālis 67 
Non.adccilradikālis 46 
Nonadekāns 46 
Nonāns 46
N'onānskābe sk. Pelargonskābe 
Nonenilradikālis 67 
Nonēns ,67 
Nonilradikālis 46 
Norsulfazols 412 
Novolaksveķi 382,
Nukleīnskābes 324, 457—461 
Nukleofilā aizvietošanās 108, 127, 352, 

364, 447
— pievienošanās 210
Nukleofilie reaģenti 34, 155, 352, 364, 

369, 447
Nukleoproteīdi 324, 458 
Nukleotldi 451, 458

Ogļhidrāti 215, 249—286
Ogļskābes hloranhidrīds sk. Fosgēns
Ogļūdeņraži 39
— aromātiskie 344—361
— nepiesātinātie 64— 109
— piesātinātie 39—62
Oksalāti (skābenskābes sāļi) 186, 202, . 

204
Oksazīns 441 
Oksazols 440 
Oksialdehīdi 163 
Oksiazobenzols 419, 421 
Oksibenzilspirts 382 
Oksibenzols sk. Fenols 
Oksibenzoskābe sk. Salicilskābe 
Oksibutānskābe sk. Svicstskābe 
Oksidēšanās, aldehīdu, 156
— alkānu 56
— alkērni 74
— alkīnu 92
— aromātisko aldehīdu 390 
.... — ogļūdeņražu 354

Oksidēšanās, cikloalkānu, 333
— fenolu 377
— karbonskābju 184
— naftalīna 432
— nepiesātināto aldehīdu 167
— — karbonskābju 194
— oksiskābju 235
— skābeņskābes 203
— spirtu 127, 161, 173 
Oksidibenzilspīrts 383 
Oksidzintarskābe .sk. Ābolskābe 
Oksigrupa 375 
Oksihidrohinons 388 
Oksinitrili 156, 171 
Oksiprolīns 308, 322 
Oksipropionskābe sk. Pienskābe 
Oksiskābcs 184,233—249
— aromātiskās 404—408
— divvērtīgās 243—247
— trīsvērtīgās 247—249
Oksisviestskābc 233, 234 , '■
Oksitoeīns 317, 326 
Oksitoluols sk. Krezols 
Oksitribeņzilspirts 383 
Oksosintēze 162, 185 
Oktadccenilradikālis 67 
Oktadecēns 67 > '•
Oktadecilradikālis 46 
Oktadekāns 46
Oktadekānskābe sk. Stearīnskābe 
Oktametilsaharoze 278 
Oktāns 46, 47
Oktānskābe sk. Kaprilskābe 
Oktānskaitlis 297, 337, 357, 358 
Oktenilradikālis 67 
Oktēns 67 
Oktilradikālis 46 
Olbaltumvielas 292, 316—326 
Olefīni sk. Alkēni '
Oleilspirts 151 
Oleīnskābe 199, 213, 214 
Oleodipalmitīns 214 
Oleodistearīns 214 
Oleopalmitostearīns 214 
Oligosaharīdi 250, 271 
Olīveļļa 199 
Opijs 455, 456
Optiskā aktivitāte 133—137, 238—240 
Optiskie antipodi 135, 238—240, 255 
Orbitālo 23
Orbitāļu hibridizācija 24—27 
Organiskais stikls 196, 197 
Orientācijas likumība 351 
Orientanti 351, 352 
Orleāns 422 
Orlons sk. Nitrons 
Ornitīns 292, 309, 310, 322 
Otrējais oglekļa atoms 47, 107, 121 
Otrējie halogēnatvasinājumi 105
— spirti 122, 125, 128
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Ozazons 262 - 
Ozokerits 57, 59 
Ozonīdi 75

Palmitīnskābe 179, 189, 213 
Palmitīnskābes cctilesteris sk. Sperma- 

cets
— miricilesteris 212 
Palmitodioleīns 214 
Papaverins 455 
Papīrs 286
Parafīni sk. Alkani -i
Parafīns 59
Paraformaldehīds . (paraforms) 162 
Paraldehīds 165 
Pāresterificēšana 211 
Pārgrupēšanās, Hofmana, 291 
Parīzes za|ais 188 
Pārziepošana 216 ,
Pārziepošanas skaitlis 216 
PASK 407 „
Pektīnvielas 270, 279 
Pelargonskābc 179—181 
Pelargonskābes aldehīds 154 
Pentaacetilglikozc 264 
Pentaeēns 438 
Pcntadccenilradikālis 67 
Pentadecēns 67 
Pentadecilradikālis 46 
Pentadekāns 46 
Pcntadiēns 95 
Pentaeritrīts 168
Pentametilēndiamīns sk. Kadaverīns 
Pentametilens sk. Ciklopentāns 
Pentanāls sk. Baldriānskābes aldehīds 
Pentāndiskābe sk. Glutārskābe 
Pentanols sk. Amilspirts 
Pentanons 170 
Pentāns 46
Pentānskabe sk. Baldriānskābe 
Pentenilradikālis 67 
Pentēns 67 
Pentīns 89 
Pcntozāni 270, 278 
Pentozes 251, 269, 270, 457 
Pepsīns 319 
Peptīdi 311
Peptīdsaitc 311, 314, 317 
Perfluorog|ūdeņraži 116, 117 
Perhlorvinils 116 
Perhlorvinilšķiedra sk. Hlorīns 
Perlons sk. Kaprons 
Pernica 219 
Peroksibcnzoskābe 391 
Perspektīvformula 257 
Peru balzams 399 
Pesticīdi 165, 302 
Petroleja 335, 338

Petrova kontakts 216 '
Piencukurs sk. Laktoze
Pienskābe 233, 237, 238, 240—242
Piesātinātie ogļūdeņraži 39—62
Pikolins 447, 453
Pikrāti 378
Pikrīnskābe 378
Piķis 356
— naftas 335 
Pimelīnskabe 201 
Pināns 341 
Pinēns 341
Piperidins 447, 453, 454
Piranozes cikls 256, 258
Pirazins 441
Pirazols 440
Piridīns 441, 446, 453
Pirimidīna bāzes 451, 457 ?
Pirimidīns 441, 450, 451
Pirmējais oglek|a atoms 47, 121
Pirmējie halogēnatvasinājumi 105, 297
— spirti 121, 125, 126, 128 
Pirogallols 388, 407 
Pirogļotskābc 444 
Pirokatehīns 387 
Piroksilīns 284 
Pirolidīns 445, 454 
Pirolīns 445
Pirolīze 55, 56, 355 
Pirolīzes gāzes 79, 81 
Pirols 440, 442, 445 
Pirovīnogskābe 245 
Plastifikator! 115, 116 
Plastikāts 115 
Polarimetrs 134 
Polaritāte 107, 368
Polarizācija 29, 30, 97, 107, 155, 156
Polarizācijas plakne 133, 134, 253
Polarizēta gaisma 133, 134, 253
Poliakrilnītrils 198
Poliamīdi 314
Poliamīdu šķiedras 314
Poliestcri 144
Poliesteru šķiedras 402
Polietilēns 76; 79—81
— augstspiediena 79
— zemspiediena 80 
Polietilēntereftalāts 144, 403 
Polifruktozīds 282 
Poliglikozīdi 278
Polihalogēnatvasinājumi 111— 113 
Poliheksametilēnadipamīds 315, 385 
Polihlornaftalīni 431 
Poliizobutilēnkaučuks 103 
Polikaproamīds 314 
Polikondensācija 159 
Polimēri 76, 83—85
Polimerizācija, aldehīdu, 158, 159, 162
— alkēnu 76—78
— alkīnu 91—92
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Polimerizācija, dienu ogļūdeņražu, 98
— fluoroprēna 118
— ķēdes 77
— nepiesātināto karbonskābju 195— 

197, 218
— pakāpeniskā 76
— stirola 359
— vinilhlorīda 114, 115 v:' '
Polimerizācijas pakāpe 76, 83, 85 
Polimetilēnu ogļūdeņraži 328—334 
Polimetilmetakrilāts 197 
Polioksialdehīdi 161, 249 
Polioksiketoni 249
Polipeptīdi 311, 312, 317 
Polipropilēns 81, 82 
Polisaharīdi 250, 278—286 
Polisiloksāni sk. Silikoni 
Polištirols 359 
Politctrafliiorctilēns 118,
Polivinilacetāts 139 
Polivinilhlorids 114, 115, 116 
Polivinilspirts 139 
Projekcijformtila 137, 238, 239, 244, 

252-255, 258 '
Prolins 308, 322 
Propadiēns 95
Propanāls sk. Propionskābes aldehīds 
Propāndiols 142
Propāndiskābe sk. iMalonskābe 
Propanols 122, 123, 132 
Propanons sk. Acetons 
Propāns 41, 46, 60 
Propānskābe sk. Propionskābe 
Propāntriols sk. 'Glicerīns 
Propenāis sk. Akroleins 
Propenilradikalis 67i 
Propāns 66, 67, 81, 127, 140, 176, 198 
Propēnskābe sk. Akrilskabe 
Propilacetilčns 89 
Propilamins 287 
Propildiazonija hlorīds 290 
Propilēns 66. 81, 127, 140, 176, 198 
Propillilorīds 72, 105, 106 
Propiljodids 58 
Propilradikālis 45, 46 
Propilspirts 122, 123, 132 
Propīns 89 
Propionskābe 75, 179 
Propionskābes aldehīds 154 
Prostētiskā grupa 324 
Protamīni 292 
Proteīdi 324 
Proteīni 324 
Protonizēšanās 124 
Purgens sk. Fcnolftaleīns 
Purīns 441, 451. 456 
Purinu bāzes 451, 457 
Purva gāze 59 
Pusaccfālforma 256 
Pusacetālhidroksilgrupa 256

Pusacetāli 158, 255, 256, 258 
Putrescīns 292, 310 
Putuplasti 359

; i< V»• ( , .v. • , , .

Raceiniskie savienojumi 240, 245, 247 
Racemizēšanās 241, 247 
Radikāļi 19, 33, 52
— alkanu 45, 46
— alkēnu 66, 68 , ,  ̂ _ ‘
— brīvie 427 : v” ’ ■:
Radikāļu ķēdes mehānisBii 52
— mehānismi 33, 336 '
— teorija 19 ‘V '
Raktuvju gāze 59 " 7
Ramnoze 250
Raugs 130, 131 1 j , 1
— lopbarības 9, 326
Reaģenti, elektrofilie, 34, 90, 289, 349, 

368, 374, 442, 447
— nukleofilie 34, 155, 352, 364. 369, 

447
Reaģents, Sveicera, 283 
Reakcija, biureta, 312, 317, 325
— Butferova 74
— cisteīna 325
— Fridela—Krafta 351, ,356, 426
— Hojmana 290, 414
— Jurjeva 442
— Kanicaro 392
— Kižnera—Volja 160
— Kolbes—Smidta 405
— Konovalova 54
— ksantoproteīna 325
— Kučerova 91
— Milona 325
— Ņestnejanova 419
— Seļivanova 268
— sudraba spoguļa 156, 186, 245, 260
— Zandtneijera 419
— Ziņina 392
Reakcijas, heterolītiskās, 33, 108
— homolītiskās 33
— jonu 34 
'4- ķēdes 53 
Reakciju tipi 33 
Reducējošie disaharīdi 272 
Reducēšana, aldehīdu, 129
— fenolu 377
— ketoriu 129
— nitrobenzola 369, 413 
Rektifieēšana 13i 
Rektifikāts 130, 131 
Repclenti 401
Rczīts 382 
Rezols 382
Rezorcīns 375. 387, 388, 444 
Ribonnkleāze 326



Ribonukleīnskābes 457 
Ribonukleotīds 458 
Riboze 254, 269, 457' 
Riformings 335, 355 
Rilsāns sk. Undekāņs , 
Rūgšana 264
— citronskābā, 265
— etiķskābā 188
— itakonskābā 206
— pienskābā 241, 364
— spirta 130, 131, 206, 264
— svie^tskabā 265

Sintētiskais kaučuks, ctilēna-propilēna, 
82

— — silikonu 103
Sintētiskie mazgāšanas līdzekli 55, 75, 

150, 190—192, 217, 278 
Sintēze, Fridela—Krasta, 351, 356
— Gatermana—Koka 394
— Gušiavsona 333
— Virca 57, 109
— Virca—Fittiga 356, 425
— Zeļinska 313 
Sintēzes gāze 60, 130 
Sistēma sk. Saišu sistēma 
Sīveļļa 131, 133
Skābeņskābe 5, 92, 194, 200—202, 203,

■ Wtļ 
. »

; i

Saharāti 277 '
Safiarins' 398
Saharoze 131, 206, 276—278 
Saišu sistēma, izolēta, 95 
-------konjugēta 95, 96, 180, 193, 226,

204
Skatols 448 
Skleroproteīni 323, 324 
Skudrskābe 101, 178, 179, 186, 187, 202 
Skudrskābes aldehīds sk, Formaldehīds

343, 348, 364, 446 
-------kumulēta 95
-------vienota tc elektronu 96, 343, 346,

429,435,441 
Saite, aromātiskā, 346
— ūdeņraža 124, 125, 141, 181, 281,
• 283, 323
Saites, «bananveida», 28
— divkāršās 65—73, 97
— jonu 21, 22
— kovalentās rt 27, 65, 87, 96, 152, 346
— — a 27, 40, 97, 346
— nepolaras 29
— polārās 29
— trīskāršās 88, 89 
Salicilāti 405 
Salicilskābe 404, 406 
Salols 407 
Sarūgtēšana 218 
Sausais spirts 165 
Segnpia sāls 246
Sēņu cukurs sk, Trehaloze 
Serins 307, 312, 322 
Sērskābes esteri 209 
Seskviterpēni 339 
Sikatīvi 219 
Silāni 297
Silīcijorganiskie savienojumi 297 
Silikonejļa 300 
Sili ko n i 299
Silikonu kaučuks 103, 110, 299, 300 
Silons sk. Kaprons ^
Siltumspēja, dabasgāzes, 61
— metāna 60
— naftas 335
Sintētiskais butadiēnkaučuks 102 
—- fluorkaučuks 119
— hloroprēnkaučuks 94, 102
— kaučuks 102, 103
— — butadiēna-stirola 359

— amīds 225
— esteri 187, 209, 212
— fluoranhidrīds 220
— sāji 186, 187, 204 
Skudru spirts 187
Slāpekjskābes esteri 145, .209, 212 
Solāreļļa 335, 338 
Sorbits 266
Spermaccts 133, 189, 212 
Spirti 119—146
— daudzvērtīgie 141—146, 266
— divvērtīgie 120, 142—144
— nepiesātinātie 119, 139, 140, 195
— otrējie 122, 158, 296
— piesātinātie 119—138
— pirmējie 121, 158, 296
— trešējie 122, 296 ;
— trīsvērtīgiē 144—-146 ", i
— vienvērtīgie l20—140 
Spogujizomēri 136, 137, 238—240 
Stearīns 189
Stearīnskābe 179, 189, 213 
Stearodioleīns 214
Stcreoizomēri, monosaharīdu, 252—255
— vīnskābes 244
Stereoizomērija, ģeometriskā, 69, 70, 

113, 198, 199, 207, 330
— optiskā 135, 238-240, 252—255 
Stereoķīmija 21
Stereoneregulāra uzbūve 82, 83, 103 
Stereoregulāra uzbūve 82, 83, 100, 103 
Sterīni 215, 219 
Stirols 348, 358, 359, 389 
Strihnīns 456
Struktūra, olbaltumvielu ceturtējā, 322, 

,323
-------otrējā 321
------- pirmējā 317—320
— — tresē jā 321—322 
Struktūrformula 40, 42, 65, 121, 179
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Sudraba spoguļa reakcija 156, 186 245 
260

Sulfadimezīns 412 
Sulfamids 412 
Sulfanilskābe 411 
Sulfītceluloze 286 
Sulfītsārms 132, 286 
Sulfoantracēns 436 
Sulfobenzoskābe 398, 406 
Sulfobenzoskābes imīds 398 
Sulfohlorīdi 55, 373 
Sulfohlorēšana 55, 191 
Sulfonaftallns 431 
Sulfoskābes 55, 372—374 
Sulfurēšana, alkanu, 55
— benzola 350
— fenolu 379
— naftalīna 431 
Sveķi 111, 113
— sintētiskie 163, 165, 381—384 
Sviests 189, 215—217 
Sviestskābe 179, 189, 214 
Sviestskābes aldehīds 154, 168
— bromanhidrīds 220
— esteri 189 
Svina cukurs 188 
Svinorganiskie savienojumi 297

Tabuns 302
Taloze 254
Tanīns 407
Tartrāti 245,246
Tartrazīns 423
Tauki 5, 146, 189, 213—219
Taukskābes 56, 146, 189, 213
Tausagīzs 101
Tautomērās formas 259, 417, 418, 449
Tautomērija 252, 255, 259, 417
TEF 303
Teflons 118
Tekstolīts 384
Telomerizācija 315
Telpiskā izomērija 69—70, 113, 198, 

199, 207, 330 
Teobromins 456
Teorija, Baijera spriegumu, 330, 331
— Berceliusa elektroķīmiskā 19
— Butļcrova 20
— elektronu 21
— hibridizācijas 25
— kvantu mehānikas 23
— polipcptīdu 317
— radikāļu 19
— tipu 19
— vitā Usma 5 
Terapīnskābc 199 
Tcreftalskābe 400, 402 
Terilēns sk, Lavsans

Tcritāls sk. Lavsāns 
Termoreaktīvie polimēri 164, 384 
Ternamīds sk. Anīds 
Terpēni 338—343
— bicildiskie 341—343
— inonocikliskie 339—341.
Terpentīns 341 
Terpineols 340 
Tetrabrometāns 91 
Tetradccenilradikālis 67 
Tetradecēns 67 
Tetradecilradikālis 46 
Tetradekāns 46 
Tetraetilsvins 111, 297, 337 
Tetrafluoretilēns 118 
Tetrahidronaftalīns (tetralīns) 432 
Tctrahlormetāns sk. Tetrahlorogleklis 
Tetrahlorogleklis 52, 113 
Tetrahlorsiīāns 298
Tetrakozāns 46
Tetrakozenilradikālis 67
Tetrakozēns 67
Tetrakozilradikālis 46
Tetrametilamonija sāji 289, 291
Tetrametilēndiamīns 292
Tctrametilēns sk. Ciklobutāns
Tetrametīlsilāns 298
Tetrazonija sāls 425
Tctroze 251
Tiazīns 441
Tiazols 440
Timīns 451, 460
Tinte 407
Tintesrieksti 407
Tiofēns 440, 442
Tiofoss 303
Tionilhlorīds 222
Tio-TEF 303
Tirozīns 308, 319, 322
Tols sk. Trinitrotoluols
Toluidīns 409
Toluilaldehlds 390.
Toluilradikālis 347 
Toluilskābe 397 
Toluols 347, 354, 355, 357, 358 
Toluolsulfoskābe 372 
Trcns-forma, butēna-2, 69
-------dihlorctēna 113 j
-------dimetilciklopropēna 330
-------  krotonskābes 198
------- maleīnskābes 207
— — poliizoprēna 100 
Trehaloze 273 
Treonīns 307, 312 
Treozc 254
Trešējais oglekļa atoms 47, 78, 107, 121 
Trcšējie halogēnatvasinājumi 105, 107 

297
— spirti 122, 125, 126, 128 
TriaKontāns 46
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Triakontenilradikālis 67 
Triakontēns 67 
Triakontilradikālis 46 
Tribromanilins 411 
Tribromienols 378 
Tridecenilradikālis 67 
Tridecēns 67 
Tridecilradikālis 46 
Tridekāns 46 •
Trietilhidroksisilāns 298 
Triienilhlormetāns 426 
Trilenilkarbanjons 427 
Trifcnilkarbinols 426 
Trifenilķarbkatjons 426 
Trifenilmetāns 424, 426 
Trifenilmetilnātrijs 427 
Trifenilmetilradikāji 427 
Trifenils 423
Triglicerldi sk. Glicerīna esteri 
Trihloracetaldehīds 112, 165 
Trihloreliķskābe 189, 231 
Trihlormetāns sk. Hloroforms 
Triizobutilēns 76 
Trikozāns 46 
Trikozenilradikālis 67 
Trikozens 67
Trikozilradikālis 46 
Trikrczols 387 
Trimetilamīns 288, 292 
Trimctilbetizols 348 
Trimetilēns sk. Ciklopropāns 
Trimetilsilāns 298 
Trinitrobenzols 369, 371 
Trinitrofenols 369, 378 
Trinitrotoluols 371 
Trioksibcnzols 388 
Trioksibenzoskābe sk. Gallusskābe 
Trioksisviestskābe 252 
Trioleins 214—217 
Trioli 144 
Tripalmitins 214 
Tripeptīdi 312 
Triplekss 139, 278 
Tripsins 319
Triptofāns 308, 312, 313, 448 
Tristearins 214—217 
Trotils sk. Trinitrotoluols

Odens gāze 130
« ūdeņradis 153, 159, 161, 184, 204 
ß ūdeņradis 184
Ūdeņraža saite 124, 125, 141, 181, 281, 

283, 323
Undccenilradikāļis 67 
Undecens 67 
Undckāns 314, 315 
Uracils 451

Ureāze 130,228 
Urīnskābe 452 
Urlnviela sk. Karbamīds 
Urotropins 163
Uzbūve, organisko savienojumu, 19

Valerilēns 89 
Valins 307, 310 
Vanilīns 394 
Vara za|ais 188 
Vazelīns 59 
Vazopresīns 326 
VInakmcns 245 
Vīna spirts 4, 130—132 
Vinllacetāts 139 
Vinilacetilēns 91, 102 
Vinilbenzols sk. Stirols 
Vinilbromlds 139 
Viniletiķskābe 194 
Vinilhlorīds 113, 114, 115 
Vinilons (kuralons) 139 
Vinilradikālis 67 
Vinilspirts 139 
Viniplasts 115 
Vīnogcukurs sk. Glikoze 
VInogskābe 247 
VInskābe 233, 243—247 
Viņjons 116
Virca—Fittiga sintēze 356, 425
Virca sintēze 57, 109
Virusi 9, 323 s
Viskoze 285
Vistras šķiedra 285
Vitamīni 9, 215
— A grupas 218, 219
— B „ 205, 326, 451
— D „ 219
— K „ 432
Vitamīns C 267
— PP 448 
Vitellns 324 
Vitīns 324 
Vulkanizēšana 101

Zamarīnskābe 200 
Zariņš 302
Zemdarvas ūdens 129 
Ziepes 56, 189, 190, 216 
Ziežeļļas 116 
Zimāzc 131

Ženēvas nomenklatura 47—59 
Žūstošās e|]as 199, 218, 219
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