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Oksidlərin quruluşu 
Qeyri-metalların əmələ gətirdiyi oksidlər, əsasən, molekulyar 
quruluşludur. Bu səbəbdən onlar aşağı ərimə və qaynama 
temperaturuna malik olur. Qeyri metalların əmələ gətirdiyi oksidlər 
adi şəraitdə, əsasən, qaz, maye və ya asan əriyən bərk 
maddələrdir. 
Onların molekullarının qrafik formula yazılarkən oksigen atomları 
oksidi əmələ gətirən qeyri-metal atomuna valentliyinə uyğun 
sayda rabitə ilə birləşdirilir. 

 

 

 
Oksid molekulunda oksidi əmələ gətirən qeyri-metalın iki atomu olduqda bu 
atomlar oksigen atomu vasitəsilə birləşdirilir. Sonra isə hər bir qeyri-metal 
atomuna uyğun sayda digər oksigen atomları birləşdirilir. Məsələn, fosforun 

oksidlərinin (sadə formullarına əsasən) və dixlor-heptaoksidin qrafik 
formullarını tərtib edək. 
 

 
 

 

Azotun oksidlərinin qrafik formulları uyğun qaydalar əsasında 
yazılmır. Məsələn, bu qaydalara əsasən N2O5 üçün aşağıdakı qrafik 
formul yazılmalıdır 
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Lakin azot birləşmələrdə V valentli olmadığından bu qrafik formul doğru deyil. 
N2O5 molekulunda hər bir azot atomu və oksigen atomları arasında iki π-rabitə 
deyil, bir azot və iki oksigen atomu arasında üçmərkəzli delokallaşmış rabitə 
yaranır və molekulun qrafik formulu aşağıdakı kimi olur. 

 
 
N2O5-də azotun valentliyi IV, oksidləşmə dərəcəsi isə +5-dir. 
CO2 və SO2 maddələrinin tərkibləri oxşardır (XO2). Onların qrafik formulları 
da oxşar tərtib olunur. 
 
CO2                                  SO2 
O= C=O              O=S=O 
 
Lakin onların molekullarının fəza quruluşunu əks etdirən mil-kürəcik 

modelləri bir-birindən fərqlənir. 

 
 
Bəzən maddələrin qrafik formulları onların fəza quruluşunu düzgün əks 
etdirmir. 
Molekulların həndəsi forması atomun elektron orbitallarının fəzada 
istiqamətindən asılıdır. CO2, SO2 və SO3 maddələri misalında molekulların 
əmələ gəlməsinə baxaq. CO2 molekulu əmələ gələn zaman karbon atomu 
həyəcanlanır. 

 
Həyəcanlanmış karbon atomunun xarici təbəqəsində olan elektronların 
əmələ gətirdiyi orbitallardan bir s və bir p orbitalı hibridləşərək iki sp hibrid 
orbitalı əmələ gətirir. Bu orbitallar fəzada 180° bucaq altında (xətti formada) 
istiqamətlənir. 

 
 
Hibrid orbitallar oksigen atomlarının p orbitalları ilə örtülərək iki σ-rabitə 
əmələ gətirir. Karbon atomunun hibridləşmədə iştirak etməyən iki p orbitalı 
isə oksigen atomlarının digər p orbitalları ilə örtülərək iki π-rabitə əmələ 
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gətirir. Molekulun elektron formulu və mil-kürəcik modeli aşağıdakı kimi 
olur: 

 
Göründüyü kimi, sp hibrid orbitalların fəzada istiqamətlənməsinə uyğun 
olaraq CO2 molekulu xətti quruluşlu olur. Molekulda hibrid orbitallar 
arasındakı bucaqlar bərabər olduqda molekul simmetrik molekul olur. 
Simmetrik molekulda elektron sıxlığı bərabər paylandığından molekul qeyri-

polyar molekul olur. CO2 simmetrik molekul olduğundan qeyri-polyardır. 
SO2 molekulu əmələ gəldikdə kükürd atomu aşağıdakı elektron formuluna 
malik olur: 

 
Kükürd atomunun xarici təbəqəsində olan elektronların əmələ gətirdiyi 
orbitallardan bir s və iki p orbitalları hibridləşərək üç sp2 hibrid orbitalı 
əmələ gətirir. Lakin əmələ gələn hibrid orbitallardan ikisində əlaqələndirici, 
birində isə bölünməyən electron cütləri olur. 

 
Kükürd atomu əlaqələndirici elektronlara malik orbitalları hesabına oksigen 
atomları ilə iki σ-rabitə, hibridləşmədə iştirak etməyən iki orbitalı (bir p və bir 
d) hesabına isə oksigen atomlarının digər p orbitalları ilə iki π-rabitə əmələ 
gətirir. Su molekulunda olduğu kimi, bölünməyən elektron cütləri olan hibrid 

orbitallar digər hibrid orbitalları daha böyük qüvvə ilə itələdiyindən valent 
bucağı kiçilir və BF3 molekulunda (BF3-də bor atomu sp2 hibrid halındadır) 
olduğu kimi 120° deyil, 119,5° olur. 
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Molekulda hibrid orbitallar arasındakı bucaqlar bərabər olmadıqda molekul 
qeyri-simmetrik molekul olur. Qeyri-simmetrik molekulda elektron sıxlığı 
bərabər paylanmadığından molekul polyar molekul olur. SO2 qeyri-
simmetrik molekul olduğundan polyardır. 
 
Turşuların quruluşu. 

Turşular, əsasən, molekulyar quruluşlu maddələrdir. Oksigensiz turşuların 
molekullarının qrafik formulu yazılarkən hidrogen atomları turşunu əmələ 
gətirən qeyri-metal atomuna birbaşa birləşdirilir. 
 
HCl            HF          HCN                            H2S 

H−Cl           H−F         H – C ≡ N                H− S− H 
 
Oksigenli turşuların molekullarının qrafik formulları yazılarkən hər bir 
hidrogen atomu oksigen atomuna, o da öz növbəsində turşunu əmələ 

gətirən atoma birləşdirilir. Məsələn, borat turşusunun (H3BO3) qrafik 
formulu aşağıdakı kimi təsəvvür oluna bilər: 
 

 
 
Qeyri-üzvi turşu molekulunda olan oksigen atomlarının sayı hidrogen 

atomlarının sayından çox olduqda artıq olan oksigen atomları turşunu 
əmələ gətirən atoma ikiqat rabitə ilə birləşdirilir (H3PO3 və H3PO2 
istisnadır). 
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Qeyri-üzvi turşu molekulunda onu əmələ gətirən elementin iki atomu 
olduqda bu atomlar oksigen atomu vasitəsilə birləşdirilir. Sonra isə hər bir 
turşu əmələ gətirən atoma uyğun sayda digər oksigen atomları və OH 
qrupları birləşdirilir. Məsələn, pirofosfat turşusunun qrafik formulu aşağıdakı 
kimi tərtib edilir: 
 

Əsasların quruluşu. 

Metalların əmələ gətirdiyi oksidlər kimi, əsaslar da qeyri-molekulyar 
quruluşludur. Ona görə də əsaslar üçün də qrafik formulları şərti olaraq 
yazılır. Bu zaman hər bir hidrogen atomu oksigen atomuna, o da öz 
növbəsində əsası əmələ gətirən metal atomuna birləşdirilir. 

 
Turşuların və əsasların quruluşunun onların 
xassələrinə təsiri 

 Turşuların xassələri onların molekulunda olan hidrogen ionlarının asanlıqla 
ayrılmasına əsaslanır. Suda həll edildikdə oksigenli turşuların 
molekulundakı oksigen atomunun, oksigensiz turşuların molekulunda isə 
uyğun qeyri-metal (F, Cl, Br, I, S və s.) atomunun hidrogen atomu ilə əmələ 
gətirdiyi polyar kovalent rabitələr su dipollarının təsirindən daha da 
polyarlaşır. Nəticədə bu rabitə qırılaraq hidratlaşmış şəkildə H+ kationu və 
turşu qalığı anionu əmələ gəlir. Məsələn, hidrogen-xloridin suda 
məhlulunda bu prosesi aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 

 
 
Oksigensiz turşuların molekulunda olan bütün hidrogen atomları metal ilə 
əvəz olunur. Ona görə də bu turşuların əsaslığı molekulda olan hidrogen 
atomlarının sayına bərabər olur. Məsələn, xlorid turşusu (HCl) birəsaslı, 

sulfid turşusu (H2S) isə ikiəsaslı turşudur. 
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Oksigenli turşuların molekulunda olan hidrogen atomlarının sayı bəzən 
onun əsaslığına bərabər olmur. Məsələn, ortofosfat turşusu (H3PO4), fosfit 
turşusu (H3PO3) və hipofosfit turşusunun (H3PO2) molekullarında üç 
hidrogen atomu olduğu halda ortofosfat turşusu üçəsaslı, fosfit turşusu 
ikiəsaslı, hipofosfit turşusu isə birəsaslı turşudur. Bu turşuların quruluşları 
ilə əlaqədardır. H3PO4 molekulunda bütün hidrogen atomları oksigen 
atomları ilə birləşir. H3PO3 molekulunda bir, H3PO2 molekullarında isə iki 
hidrogen atomu birbaşa fosfor atomu ilə birləşir. Fosforun elektromənfiliyi 
oksigenin elektromənfiliyindən az olduğu üçün P – H rabitəsinin polyarlığı 

da O – H rabitəsinin polyarlığından azdır. Bu səbəbdən turşunun suda həll 
olması zamanı O – H rabitəsindən fərqli olaraq P – H rabitəsi qırılmır. Yəni 
oksigenli turşuların əsaslığını yalnız molekulda oksigen atomu ilə birləşən 
hidrogen atomlarının sayı müəyyən edir. 

 
H3PO4 , H3PO3 və H3PO2-nin NaOH ilə müxtəlif mol nisbətlərində 
reaksiyaları aşağıdakı kimidir: 
H3PO3 + NaOH → NaH2PO3 + H2O 

H3PO3 + 2NaOH→ Na2HPO3 + 2H2O 
H3PO2 + NaOH→ NaH2PO2 + H2O 
H3PO4 + NaOH→ NaH2PO4 + H2O 
H3PO4 + 2NaOH→ Na2HPO4 + 2H2O 

H3PO4 + 3NaOH →Na3PO4 + 3H2O 
Turşu molekulundan H+ ionu nə qədər asan ayrılarsa, onun dissosiasiya 
sabiti (Kd) böyük olur və turşu bir o qədər qüvvətli olur. Deməli, turşuların 

qüvvətliliyini onların dissosiasiya sabitlərindən istifadə etməklə müqayisə 
etmək olar. Turşular üçün bu sabit həm də turşuluq sabiti (Ka) adlanır. 
Məsələn: 

HCl⇄ H+ + Cl- Ka=
[𝐻+]∙[𝐶𝑙−]

[𝐻𝐶𝑙]
  

Turşuluq sabitinə görə turşuların təsnifatı aşağıdakı kimidir: 
 

Qüvvətli turşular Orta qüvvətli turşular Zəif turşular 
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HCl, HBr, HJ, H2SO4, 
HClO4, HNO3 

H3PO4, H2SO3 H2CO3, H2S,CH3COOH 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Duzların quruluşu. Duzların quruluşunun onların xassələrinə 
təsiri 
Duzlara turşuda olan hidrogen atomlarının metal atomları ilə, həmçinin əsasda 
olan OH qruplarının turşu qalıqları ilə əvəz olunma məhsulu kimi baxmaq olar: 

 
Normal, turş və ikiqat duzların qrafik formulu uyğun turşulara əsasən tərtib 
olunur. Bu zaman turşu molekulunda olan hidrogen atomları metal atomları ilə 
valentliklərinə uyğun olaraq əvəz olunur. Məsələn: 
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Göründüyü kimi, turş duzlar əmələ gələrkən turşuda olan hidrogen atomları 
tamamilə metal atomları ilə əvəz olunmadığından onlar turşuların malik 
olduğu bəzi xassələri göstərirlər. Məsələn: 
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 
NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O 
Əsasi və qarışıq duzların qrafik formulu isə uyğun əsaslara əsasən tərtib 
olunur. 
Bu zaman əsas molekulunda olan hidroksid qrupları turşu qalığı ilə 

valentliklərinə uyğun olaraq əvəz olunur. Məsələn: 

 
Kimya – maddələr, onların tərkibi, quruluşu, xassələri, çevrilmələri və bu 
çevrilmələri idarəetmə üsulları haqqında elmdir. 
Qeyri-üzvi kimya – elementləri və onların birləşmələrinin xassə və 

çevrilmələrini öyrənir. 
Üzvi kimya – yalnız karbonun birləşmələrinin xassə və çevrilmələrini 

öyrənir. (karbonat turşusu H2CO3, karbonatlar, dəm qazı CO, karbon qazı CO2 və 
metal karbidləri istisna olmaqla) 

Ümumi kimya – üzvi və qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsaslarını öyrənir. 
 

 

 

Üzvi kimyanın predmeti və yaranması 
 

Üzvi kimya üzvi birləşmələrin tərkibini, quruluşunu, xassələrini və alınma üsullarını 

öyrənir. Üzvi birləşmələr həm təbiətdə yayılmış, həm də külli miqdarda süni surətdə sintez 

edilmişdir. Bitki və canlı orqanizmləri təşkil edən maddələrin əksəriyyəti üzvi birləşmələrdir. 

Bütün üzvi birləşmələrin tərkibinə karbon atomu daxil olduğundan üzvi kimya karbon 

birləşmələrinin kimyası da adlandırılır. 
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Üzvi və qeyri-üzvi maddələr arasındakı əlaqə ilk dəfə olaraq 1824-cü ildə F.Völer 

tərəfindən göstərilmişdir.  

(CN)2 + 4H2O 
                
→     2NH3 + (COOH)2 (turşəng turşusu) 

                                 qeyri-üzvi maddə                                           üzvi maddə 

Hal-hazırda elmə 13 milyondan çox üzvi birləşmə məlumdur. Qeyri-üzvi maddələrdən 

fərqli olaraq üzvi maddələrin bir neçə xarakterik xüsusiyyətləri var: 

1. karbon atomlarının bir-biri ilə birləşərək uzun zəncir əmələ gətirməsi; 

2. izomerlik hadisəsi; 

3. nisbətən aşağı temperaturda parçalanması (400 – 600℃); 

4. üzvi birləşmələrdə, əksər hallarda rabitənin kovalentliyi və bu səbəbdən üzvi 

maddələrin əksəriyyətinin molekulyar quruluşa malik olması;  

5. onların əksəriyyətinin yanma xassəsinə malik olması; 

6. homoloji sıralar əmələ gətirməsi; 

7. bitki və heyvan orqanizmlərinin əsas hissəsini təşkil etməsi; 

8. üzvi maddələrin sayının çox olması. 

 

Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 
 

Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 1861-ci ildə A.M.Butlerov tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. Bu nəzəriyyənin aşağıdakı müddəaları var: 

1. Üzvi maddələrin molekullarında atomlar bir-biri ilə öz valentliklərinə müvafiq olaraq 

müəyyən ardıcıllıqla birləşirlər. Molekulda atomların birləşməsi ardıcıllığına maddənin 

kimyəvi quruluşu deyilir. Bütün üzvi birləşmələrdə karbonun 4 valentli olması haqqındakı 

müddəaya və onun atomlarının zəncirlər və halqalar əmələ gətirə bilməsi qabiliyyətinə 

əsaslanaraq üzvi birləşmələrin quruluş formulları yazılır.  

                    
          metan                            etan                                 propan                            tsiklopentan  

2. Maddələrin xassələri yalnız molekulların tərkibinə daxil olan atomların təbiətindən və 

sayından deyil, həm də bu molekullarda atomların birləşmə ardıcıllığından da asılıdır. 

Üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsinin bu müddəası izomerlik hadisəsini izah edir. 

Belə ki, C4H10 tərkibli karbohidrogenə karbon atomlarının birləşmə ardıcıllığından asılı olaraq 

iki müxtəlif maddə uyğun gəlir. Belə birləşmələr izomerlər adlanır. 

 
3. Maddənin xassələrinə əsasən onun molekulunun quruluşunu müəyyən etmək, 

molekulunun quruluşuna görə isə maddənin xassələrini əvvəlcədən söyləmək olar.  

Natriumun etanol molekulunun (C2H6O) 6 hidrogen atomundan birini əvəz etməsini 

nəzərə alaraq, demək olar ki, etanol molekulu C2H5OH quruluşuna malikdir, çünki, Na 
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adətən, OH qrupunda olan hidrogeni əvəz edir. Buna görə də etanolun formulu dimetil 

efirində olduğu kimi CH3−O−CH3 deyil, C2H5OH-dır.  

4. Maddələrin molekullarındakı atom və atom qrupları qarşılıqlı olaraq bir-birinə təsir 

edir. Məsələn, CH4 kalium-permanqanatla qarşılıqlı təsirdə olmur. Metan molekulunda 

hidrogen atomlarının birini fenil (−C6H5) radikalı ilə əvəz etdikdə, bu radikalın təsiri 

nəticəsində metil qrupunun reaksiyaya daxil  olma qabiliyyəti dəyişir.  

 

                                                             

Üzvi birləşmələrdə kimyəvi rabitənin elektron təbiəti 
 

Üzvi birləşmələrdə karbon atomunun digər element atomları ilə əmələ gətirdiyi rabitələr 

əsasən kovalent (polyar və qeyri-polyar) rabitədir və bu səbəbdən üzvi birləşmələr əsasən 

molekulyar quruluşa malik olur. Aydındır ki, kimyəvi reaksiyalarda üzvi maddələrin 

çevrilmələri başlanğıc maddələrdə kovalent rabitələrin qırılıb, yeni rabitələrin əmələ gəlməsi 

ilə baş verir. Rabitənin qırılmasının 2 üsulunu – radikal (homolitik, simmetrik) və ion 

(heterolitik, qeyri-simmetrik) üsulunu ayırd edirlər. Rabitənin qırılması üsulu onların 

təbiətindən və qırılma şəraitindən asılıdır.  

1. Rabitəni əmələ gətirən ümumi elektron cütünün atomlar arasında bərabər bölünməsi 

ilə baş verən qırılma radikal qırılması adlanır. Bu halda sərbəst radikallar, yəni bir və ya bir 

neçə tək elektrona malik hissəciklər əmələ gəlir. (R ilə işarə olunur) 

A·/·B 
                
→     A· + B· 

Radikallar artıq enerjiyə malik olduqlarından çox davamsız və yüksək reaksiyayagirmə 

qabiliyyətinə malik olur. Radikal qırılmaya adətən qeyri-polyar və az polyar rabitələr (C−C, 

C−N, C−H) uğrayır. 

2. Rabitəni əmələ gətirən ümumi elektron cütünün atomların birində qalması ilə baş 

verən qırılmaya ion qırılması deyilir. Bu halda ionlar – üzvi kationlar (karbkationlar) və ya 

üzvi anionlar (karbanionlar) əmələ gəlir:             A/:B 
                
→     A+ + B-: 

İon qırılmaya adətən güclü polyar rabitələr (C−O, C=O, C−halogen) uğrayır. 

Üzvi birləşmələrin təsnifatı 
 

Üzvi birləşmələrin təsnifatı molekulun quruluşunun iki cəhətdən analizinə əsaslanır: 1. 

molekulun zəncirinin quruluşuna görə; 2. funksional qrupun təbiətinə görə 

Molekulda karbon zəncirinin quruluşundan asılı olaraq üzvi birləşmələri açıq zəncirli 

(alifatik) (məsələn, butan, buten-1, butadien-1,3) və qapalı zəncirli – tsiklik birləşmələrə ayırırlar. 

Tsiklik birləşmələr alitsiklik və aromatik olmaqla 2 qrupa bölünür.  

                                                                                          
                           tsiklobutan (alitsiklik)                                      benzol (aromatik) 

Halqada karbon atomlarından başqa azot, kükürd, oksigen və digər elementlər olan üzvi 

birləşmələr də mövcuddur ki, onlara heterotsiklik birləşmələr deyilir. 

                                                                         
                                       piridin                                                           tiofen 
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Karbohidrogenlər bir neçə siniflərə bölünür. Molekulunda karbon atomları arasında 

yalnız təkqat rabitə olan karbon və hidrogendən ibarət birləşmələr doymuş karbohidrogenlər, 

ikiqat və üçqat rabitəsi olan birləşmələr isə doymamış karbohidrogenlər adlanır. 

Funksional qrup – üzvi birləşmələrin xarakterik kimyəvi xassələrini müəyyən edən atom 

və ya atomlar qrupudur.   
 

Funksional qrup Ümumi formul Sinif Misallar 

-F, -Cl, -Br, -J R−X Halogenli törəmələr CH3CH2−Cl xloretan 

−OH R−OH Spirtlər, fenolllar CH3CH2−OH etanol 

−CO− R1−CO−R2 Ketonlar CH3−CO−CH3 aseton (propanon) 

−CHO R−CHO Aldehidlər CH3−CHO metanal (formaldehid) 

−COOH R−COOH Birəsaslı üzvi karbon turşuları CH3−COOH sirkə turşusu 

−O− R−O−R Sadə efirlər CH3−O−CH3 dimetil efiri 

−CO−O− R1COOR2 Mürəkkəb efirlər CH3−COOC2H5  

sirkə turşusunun etil efiri 

−NO2 R−NO2 Nitrobirləşmələr CH3−NO2 nitrometan 

−NH2 R−NH2 Aminlər C2H5−NH2 aminetan 

    

 
Alkanların homoloji sırası, izomerlik və nomenklaturası 

 

Ümumi formulu – CnH2n+2 

Karbon atomlarında orbitalların hibridləşməsi – sp3 

Rabitələr arasındakı valent bucağı - 109028´ 

Karbon atomları arasındakı rabitənin uzunluğu – 0,154nm 

Adlandırılması. Alkanların adlandırılmasında iki üsuldan istifadə olunur. 

1. Səmərəli adlandırma. Bu üsul tarixən daha qədimdir. Səmərəli adlandırmada doymuş 

karbohidrogenlərə metanın törəməsi kimi baxılır. Əvvəlcə metanın karbonu seçilir (bu ən çox 

şaxələnmiş karbon atomudur), sonra metandakı hidrogeni əvəz edən radikalların adları 

kiçikdən böyüyə oxunur və sonda “metan” sözü deyilir.  

                      CH3−CH2−CH3                                                                                CH3 

                         dimetilmetan                                             CH3−C−CH3 

                  CH3−CH2−CH2−CH3                                                                      CH3 
                          metiletilmetan                                                         tetrametilmetan  

Karbohidrogenlər 

alifatik 

 

doymuş 
karbohidrogenlər 
(alkanlar) CnH2n+2 

 
doymamış 

karbohidrogenlər 

alkenlər  

CnH2n 

alkinlər  

CnH2n-2 

alkadienlər 
CnH2n-2 

tsiklik 

(karbotsiklik) 

alitsiklik 
karbohidrogenlər 

(tsikloalkanlar) CnH2n 

aromatik 
karbohidrogenlər 
(arenlər) CnH2n-6 
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2. Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırma. Alkanların ilk dörd nümayəndəsinin adı tarixən 

qəbul edilmiş trivial adlardır. Bu adlar Beynəlxalq nomenklaturada da olduğu kimi 

saxlanılmışdır:     CH4 – metan, C2H6 – etan, C3H8 – propan, C4H10 – butan 

5-ci karbohidrogendən başlayaraq onların adları molekuldakı karbon atomlarının sayını 

göstərən ədədlərin yunanca adlarına “-an” şəkilçisi əlavə edilməklə düzəlir. Yalnız C9H20 

birləşməsinin adı latın mənşəlidir. 
 

Formulu  Adı  Aqreqat halı  Radikal  Radikalın adı 

CH4 metan qaz CH3− metil 

C2H6 etan  qaz C2H5− etil  

C3H8 propan  qaz C3H7− propil  

C4H10 butan qaz C4H9− butil 

C5H12 pentan maye C5H11− pentil (amil) 

C6H14 heksan maye C6H13− heksil 

C7H16 heptan maye C7H15− heptil 

C8H18 oktan maye C8H17− oktil 

C9H20 nonan maye C9H19− nonil 

C10H22 dekan maye C10H21− desil 

 

Xətti karbohidrogenlərin adına “normal” sözü əlavə edilir. Məsələn: normal butan və ya 

n-butan CH3−CH2−CH2−CH3. 

Alkan molekulundan bir hidrogen atomu qopardıqda alınan radikalı adlandırmaq üçün 

radikala uyğun olan alkanın adında “-an” şəkilçisi “-il” şəkilçisi ilə əvəz olunur. Məsələn, 

CH3− metil, C2H5− etil (CnH2n+1 alkil radikalı). 

Radikallar şaxəli olarsa, bəzən onların ən çox işlənən adları saxlanılır. Məs.  

     və ya           
                                                  izobutil 

                                                     
        izopropil                                                    ikili butil                                    üçlü butil 

Tərkibi və nisbi molekul kütləsi eyni, quruluşları müxtəlif olan və bu səbəbdən də 

xassələrinə görə fərqlənən maddələrə izomerlər, bu hadisəyə isə izomerlik deyilir. Alkanlarda 

izomerlik dördüncü üzvdən başlanır. Butanın iki izomeri var. 

CH3−CH2−CH2−CH3                                                  CH3−CH−CH3 
n-butan (normal butan)                                                                                      CH3 
                                                                                                              2-metil propan (izobutan) 

Şaxələnmiş alkanları adlandırmaq üçün hal-hazırda Beynəlxalq nomenklaturadan 

istifadə olunur. Beynəlxalq nomenklaturaya görə alkanları adlandırmaq üçün: 

1. molekulda ən uzun karbon zənciri seçilir və şaxələnmə yaxın olan tərəfdən başlayaraq 

karbon atomları nömrələnir. 

2. kiçik radikallarla (CH3− , C2H5−  və s.) birləşmiş karbon atomlarından başlayaraq 

onların nömrəsi və müvafiq əvəzedici qrupun adı göstərilir. 

3. karbohidrogen zəncirindəki karbon atomlarının sayına uyğun gələn alkanın adı 

deyilir. Eyni radikallar yunan sayları di-, tri-, tetra-, penta- və s. ilə göstərilir. Məsələn: 
1CH3−2CH−3CH2−4CH3                           1CH3−2CH−3CH−4CH2−5CH3 
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             CH3                                                                                                       CH3    C2H5 

         2-metil butan                                                                              2-metil, 3-etil pentan                       

             CH3 
1CH3−2C−3CH2−4CH3                            

             CH3                      2,2-dimetil butan                                                                                                
 

 

 

Molekulda radikallar əsas zəncirin hər iki tərəfindən eyni məsafədə olarsa, nömrələnmə 

daha çox sayda radikalın olduğu tərəfdən başlanır. Məsələn:  

                                                             CH3 

  5CH3−4CH−3CH2−2C−1CH3                            

              CH3                          CH3                    2, 2, 4-trimetil pentan                       
Metil və etil radikalları karbon zəncirinin hər iki tərəfindən eyni məsafədə yerləşirsə, 

karbon atomlarının nömrələnməsi kiçik radikala yaxın tərəfdən aparılır. Məsələn: 
1CH3−2CH2−3CH−4CH−5CH2−6CH3 

                                 CH3      C2H5                  3-metil, 4-etil heksan                       
Eyni uzunluqda bir neçə karbon zənciri olarsa, daha çox şaxələnmə olan karbon zənciri 

götürülür. Məsələn: 

  5CH3−4CH2−3CH−CH2−CH3                            

                                  2CH−CH3                                                                                                

                         1CH3                   2-metil, 3-etil pentan                       
Alkan molekulunda yalnız bir karbon atomu ilə birləşmiş karbon atomu birli, ikisi ilə 

birləşən ikili, üçü ilə birləşən üçlü, dördü ilə birləşən isə dördlü karbon atomu adlanır.  

                            üçlü                   dördlü 

                                                     CH3 

  CH3−CH2−CH−C−CH3                            

                       CH3   CH3        

 birli        ikili                                                                                
Eyni sinfə mənsub olan və bir-birindən bir və ya bir neçə −CH2−  qədər fərqlənən 

maddələrə homoloqlar deyilir. Məsələn, metan və pentan homoloqlardır, çünki onlar bir-

birindən 4 −CH2− qrupu qədər fərqlənir. −CH2− homoloji fərq adlanır. 

Metan quruluşu, alınması, xassələri və tətbiqi 
 

Karbon atomunun 4 ədəd sp3 hibrid orbitalları ilə 4 hidrogen atomunun s orbitallarının 

örtülməsi nəticəsində 4 𝜎 rabitəyə malik metan molekulu əmələ gəlir. O, tetraedrik quruluşa 

malikdir. 

Alınma üsulları. a) Sənayedə  

1. Metanı təbii qazdan (CH4 80 – 97%) neftlə birlikdə çıxan qazlardan və daş kömürün 

kokslaşması zamanı əmələ gələn koks qazından (CH4 25%) ayırırlar. 

2. Kömürün katalizator iştirakı ilə hidrogenləşməsindən metan alınır.  

C + 2H2 
                
→     CH4 
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3. Karbon monooksidlə hidrogenin reaksiyasından benzin-sintin adlanan doymuş 

karbohidrogenlər alınır.  

nCO + (2n+1)H2 
       200℃,𝐶𝑜,𝑃       
→             CnH2n+2 + nH2O 

Digər alkanları əsasən, neftdən alınan fraksiyalardan və onların emalı məhsullarından 

ayırırlar. 

b) Laboratoriyada  

1. Metanı natrium-asetatın NaOH ilə qızdırılmasından alırlar.  

CH3COOH + NaOH 
                
→     CH4 + Na2CO3 

2. Al4C3-ün su ilə reaksiyasından 

Al4C3 + 12H2O 
                
→     3CH4 + 4Al(OH)3 

 

3. Metandan başqa digər alkanları doymuş karbohidrogenlərin monohalogenli 

törəmələrinə Na metalı ilə təsir etməklə alırlar. (Vürs reaksiyası) 

2R−X + 2Na 
                
→     R−R + 2NaX     X=Cl, Br, J 

2CH3−J + 2Na 
                
→     CH3− CH3 + 2NaJ 

2CH3−CH−J + 2Na 
                
→     CH3−CH−CH−CH3 + 2NaJ 

                                CH3                                                             CH3   CH3 
Alkanların iki müxtəlif monohalogenli törəməsinin qarışığına Na metalı ilə təsir etdikdə 

üç doymuş karbohidrogen alınır.  

      3CH3−J                                       
                
→     CH3− CH3  

                              + 6Na         
                               
→           CH3−CH−CH3 + 6NaJ 

                                                                                                               CH3 

 3CH3−CH−J                                   
                
→     CH3−CH−CH−CH3  

             CH3                                                                                                   CH3   CH3 

4. Metal-üzvi birləşmələrin su ilə parçalanması ilə alkanları almaq olar. Məsələn: 

 R−Na + H2O 
                
→     R−H + NaOH     R-alkil radikalıdır 

5. Spirtlərin HJ ilə reduksiyası  

R−CH2OH + 2HJ 
                
→     R−CH3 + J2 + H2O 

6. Doymuş birəsaslı karbon turşularının qələvi metal duzlarının ərintisinin elektrolizi      

2RCOONa  
      𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧        
→             R−R + 2CO2 + 2Na 

7. Doymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi 

CnH2n + H2 
       𝑡,𝑘𝑎𝑡         
→         CnH2n+2 

                                                                alkenlər 

CnH2n-2 + 2H2 
       𝑡,𝑘𝑎𝑡         
→         CnH2n+2 

                                         alkinlər və ya alkadienlər 

8. Alkanların termiki və ya katalitik parçalanması (krekinq): C16H34 

       𝑡         
→      C8H18 + C8H16 

Fiziki xassələri. Adi şəraitdə metan rəngsiz, iysiz, havadan yüngül qazdır. Alkanların 

birinci 4 nümayəndəsi (metan, etan, propan və butan) adi şəraitdə qaz, pentandan (C5H12) 

pentadekanadək (C15H32) maye, sonrakı nümayəndələri isə bərk maddələrdir. Alkanların 

quruluş izomerləri bir-birindən fiziki xassələri ilə fərqlənir. Nisbi molekul kütləsi artdıqca 

alkanların qaynama və ərimə temperaturları qanunauyğun olaraq artır. Şaxələnmiş alkanlarda 

molekullararası cazibə qüvvəsi şaxələnməmiş alkanlara nisbətən zəif olduğundan şaxəli 

doymuş karbohidrogenlərin qaynama temperaturu normal quruluşlu alkanlara nisbətən 

aşağıdır. Suda pis həll olurlar. Propan və butan adi temperaturda təzyiq altında mayeləşir.  
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Kimyəvi xassələri. Alkanlar üçün əvəzetmə, oksidləşmə, yanma, izomerləşmə (butandan 

başlayaraq) və parçalanma reaksiyaları xarakterikdir.  

1. Əvəzetmə reaksiyaları. a) xlorlaşma 

CH4 + Cl2 
       ℎ𝜈         
→       HCl + CH3Cl (metilxlorid, xlormetan) 

CH3Cl + Cl2 
       ℎ𝜈         
→       HCl + CH2Cl2 (metilenxlorid, dixlormetan) 

CH2Cl2 + Cl2 
       ℎ𝜈         
→       HCl + CHCl3 (xloroform, trixlormetan) 

CHCl3 + Cl2 
       ℎ𝜈         
→       HCl + CCl4 (karbontetraxlorid, tetraxlormetan) 

Metanın xlorlaşması sərbəst radikal mexanizmi üzrə gedən zəncirvari reaksiyadır.                                        

Cl2 
       ℎ𝜈         
→       Cl· + Cl·     CH4 + Cl· 

       ℎ𝜈         
→       HCl + CH3·    CH3· + Cl2 

       ℎ𝜈         
→       Cl· + CH3Cl  və s. 

b) nitrolaşma reaksiyası (M.İ.Konovalov reaksiyası)   CH4 + HNO3 
       𝑡         
→       CH3NO2 + H2O 

                                                                                                                                  nitrometan  

2. Yanma reaksiyaları:         2C2H6 + 7O2 
                
→     4CO2 + 6H2O 

Metan natamam yandıqda duda (his) alınır.    CH4 + O2 
                
→     C + 2H2O 

Alkanların yanma reaksiyasının ümumi tənliyi:  

CnH2n+2 + 3n+1/2O2 
                
→     nCO2 + (n+1)H2O 

3. Oksidləşmə reaksiyaları:    CH4 + O2 
        500℃,𝑘𝑎𝑡        
→             HCHO + H2O 

                                                                                         metanal (formaldehid) 

2CH4 + 3O2 
       𝑡,𝑘𝑎𝑡        
→         2HCOOH + 2H2O 

                                                                               metan turşusu (qarışqa turşusu) 

4. Parçalanma reaksiyaları:              2CH4 
        550−650℃,𝑘𝑎𝑡        
→                 C2H4 + 2H2 

2CH4 

        1500℃       
→          C2H2 + 3H2                 CH4 

       𝑡>1000℃        
→            C + 2H2 

5. İzomerləşmə reaksiyaları: 

CH3−CH2−CH2−CH2−CH3 

        𝐴𝑙𝐶𝑙3,𝑡      
→          CH3−CH−CH2−CH3 

                  n-pentan                                          CH3                                                                                                                

                                                                                izopentan  (2-metil butan)                                                                                             
6. Metan yüksək temperaturda (800 - 900℃) və katalizator iştirakı ilə su və CO2 ilə 

reaksiyaya daxil olur.              CH4 + H2O 
       𝑡,𝑘𝑎𝑡        
→         CO + 3H2 sintez-qaz 

CH4 + CO2 
       𝑡,𝑘𝑎𝑡        
→         2CO + 2H2 sintez-qaz 

Alkanlar KMnO4 məhlulunu və bromlu suyu rəngsizləşdirmir.  

Tətbiqi. Metan yanacaq kimi istifadə olunur. Ondan həmçinin hidrogen, duda (his), 

asetilen, sintez-qaz alınır. Bundan başqa metan formaldehid, metil spirti, qarışqa turşusu, 

sintetik benzin almaq üçün xammaldır. CH3Cl soyuducu qurğularda, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 

həlledici kimi, CHJ3 (yodoform) təbabətdə, CCl4, CH3Br, CH2Br2 yanğın söndürülməsində 

istifadə olunur. 

Tsikloalkanlar, təsnifatı, təbiətdə yayılması,  

alınması, xassələri və tətbiqi 
 

Ümumi formulu – CnH2n; n≥3 

Tsikloalkanlar həlqəvi quruluşlu karbohidrogenlər sinfinə daxildir. Onları tsiklanlar 

adlandırırlar. Beş və altı üzvlü tsikloparafinləri naften karbohidrogenləri adlandırırlar.  

Adlandırılması. Tsikloalkanların adı müvafiq alkanların adına “tsiklo” önşəkilçisi əlavə 

etməklə düzəlir. Məs.: 
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                                 tsiklopropan            tskilobutan                    tsiklopentan                     tsikloheksan 

Molekulda bir radikal olduqda halqadakı karbon atomları nömrələnmir. Məsələn: 

                                                   
        metil tsiklobutan                                                                  etil tsiklopropan 

Molekulda iki və daha çox radikal olduqda halqadakı karbon atomları elə nömrələnir ki, 

onların cəmi ən kiçik olsun.  

              
  1,2-dimetil tsikloheksa                         1,3-dimetil tsikloheksan                      1,2,4-triimetil tsikloheksan            

Tsikloalkan molekulunda müxtəlif radikallar olarsa, karbon atomunun nömrələnməsi 

kiçik radikaldan aparılır. 

 

 

 
              1-metil 2-etil tsiklopentan                                1-metil 3-etil 4-propil tsikloheksan 

İzomerliyi. Tsikloparafinlərdə sinifdaxili izomerlik homoloji sıranın ikinci üzvündən 

(C4H8) başlanır (tsiklobutan və metiltsiklopropan). C5H10 və C6H12 tərkibli karbohidrogenin 

tsiklik quruluşlu izomerlərini yazaq. 
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Tsikloparafinlərlə etilen sırası karbohidrogenlərinin ümumi formulu CnH2n eyni 

olduğundan onlar arasında siniflərarası izomerlik var. Məsələn: 

Tsiklopropan     və propilen CH3−CH=CH2 izomerdir. 

Tsikloparafinlərdə karbon atomları sp3 hibrid halındadır. 

 Alınma üsulları.  

a) Laboratoriyada tsikloalkanları almaq üçün müvafiq alkanın dihalogenli birləşməsinə 

aktiv metallarla (Na, Zn) təsir edirlər. Bu zaman molekulda halogenlərin birləşdiyi karbon 

atomlarının bir-birindən ən azı bir karbon atomu ilə aralı olması əsas şərtdir. Məsələn, 

 
CH3−CHCl−CH2−CH2−CH2Cl + Zn 

                     
→       ZnCl2 +     

 

CH2Cl−CH(CH3)−CH2−CH(CH3)−CH2Cl + Na 
                     
→       2NaCl + 

 
b) Sənayedə tsikloalkan karbohidrogenlərini neft fraksiyalarından ayırırlar. Tsikloheksan 

və onun homoloqları müvafiq aromatik karbohidrogenlərin hidrogenləşdirilməsindən alınır.                           

 
Fiziki xassələri. Adi şəraitdə tsiklopropan və tsiklobutan qaz, tsiklopentan və 

tsikloheksan isə mayedir. Tsikloalkanlar suda pis həll olur. Tsikloalkanların homoloji sırasında 
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karbon və hidrogenin kütlə payı və kütlə nisbəti [m(C):m(H)] sabitdir. Tsikloalkanların molyar 

kütləsi artdıqca qaynama temperaturları da artır.  

Kimyəvi xassələri. Alkanlardan fərqli olaraq bəzi tsikloparafinlər birləşmə reaksiyasına 

daxil olurlar. C3 və C4 tsikloalkanlar birləşmə reaksiyasına daha asan daxil olur.  

1. hidrogenləşmə reaksiyaları 

 
2. xlor, brom, yod, hidrogen-halogenidlərlə birləşmə reaksiyaları 

 
3. nisbətən böyük halqalı tsikloalkanlar üçün əvəzolunma reaksiyası xarakterikdir 

 
                                 tsikloheksan                                   monoxlortsikloheksan 

4. yanma reaksiyaları 

CnH2n + 3n/2O2 
                
→     nCO2 + nH2O 

5. tsikloparafinlər yüksək temperaturda (150 - 350℃) və katalizatorların iştirakı ilə 

izomerləşmə reaksiyalarına daxil olur. 

                                  
6. dehidrogenləşmə reaksiyaları 

 
Tətbiqi. Tsikloheksan və metiltsikloheksan praktiki əhəmiyyətə malikdir. Neftin 

aromatikləşdirilməsi prosesində bu birləşmələr aromatik karbohidrogenlərə - benzola, toluola 

və s. çevrilir, sonunculardan boyaların, dərman maddələrinin alınmasında istifadə olunur. 

Təbabətdə tsiklopropandan narkoz üçün istifadə olunur.  
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Alkenlər homoloji sırası, izomerlik və nomenklaturası, 

 alınması, xassələri və tətbiqi 

 
Etilen sırası karbohidrogenlərində karbon atomları arasında bir ikiqat rabitə var. Ümumi 

formulu – CnH2n n≥2. 

İkiqat rabitəsi olan karbon atomlarında orbitalların hibridləşməsi sp3, ikiqat C=C 

rabitələrin uzunluğu – 0,134 nm, ikiqat rabitə ilə birləşmiş karbon atomlarında valent bucağı – 

1200-dir. 

Adlandırılması. Alkenlərin adlandırılmasında iki üsuldan istifadə olunur.  

1. Səmərəli üsulla alkenləri adlandırmaq üçün alkanlarda “−an” sonluğu “− ilen” 

şəkilçisi ilə əvəz olunur. Məsələn, etilen, propilen və s. Homoloji sıranın dördüncü 

nümayəndəsi (C5H10) amilen adlanır. Bəzən homoloqlara etilenin törəməsi kimi baxılır. Etilen 

molekulundakı hidrogen atomlarını əvəz edən radikallar kiçikdən böyüyə doğru oxunur və 

sonda “etilen” sözü əlavə edilir. Məsələn, 

            CH3−CH=CH2                                                  CH3−CH=CH−CH2−CH3 
                metil etilen                                                                    simmetrik-metiletil etilen 

      CH3−CH=CH−CH3                                                  CH3−C=CH2 

              simmetrikdimetiletilen                                            CH3 
                                                                                            qeyri-simmetrik dimetiletilen 

2. Alkenləri Beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırmaq üçün alkanların adlarında “-

an” sonluğu “-en” şəkilçisi ilə əvəz edilir. (eten, propen və s.) 

 etilenin homoloqlarını adlandırmaq üçün alken molekulunda ikiqat rabitə saxlayan ən 

uzun karbon zənciri seçilir, karbon atomları ikiqat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələnir. 

 əvvəlcə radikalın birləşdiyi karbon atomunun nömrəsi, sonra əvəzedici qrupun və əsas 

zəncirin adı, nəhayət, ikiqat rabitə başlayan karbon atomunun nömrəsi qeyd edilir. Məs.  
1CH3−2CH=3CH−4CH−5CH3                               CH3−3CH−2C−CH2−CH3              

                                 CH3                                                                        CH3−4CH   1CH2 

           4-metil penten-2                                         6CH3−5CH2 

                                                                                  3,4-dimetil, 2-etil heksen-1 

Etilen molekulundan bir hidrogen atomu çıxarıldıqda alınan radikal (CH2=CH−) vinil 

adlanır.  

İzomerliyi. Alkenlərdə sinifdaxili izomerlik butendən başlanır. Alkenlərdə sinifdaxili  üç 

izomerlik var. 1. karbon zəncirinin quruluş izomerliyi 2. ikiqat rabitənin vəziyyətinə görə 

yaranan izomerlik. 3. fəza (həndəsi) izomerliyi. 

Pentenin quruluş və vəziyyət izomerlərini yazaq. 

a) 1CH2=2CH−3CH2−4CH2−5CH3       penten-1      

b) 1CH3−2CH=3CH−4CH2−5CH3       penten-2                         

c) 1CH2=2C− 3CH2−4CH3   2-metil buten-1                              

                CH3                                                                         

d) 1CH3−2C =3CH−4CH3   2-metil buten-2                              

                 CH3                                                                         

e) 4CH3−3CH− 2CH=1CH2  3-metil buten-1                          

                 CH3     
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Burada a və c bir-birinin quruluş izomerləri, a ilə b, həmçinin c ilə d və e isə vəziyyət 

izomerləridir. Alkenlərdə fəza izomerliyini nəzərdən keçirmək üçün buten-2-nin sis və trans 

izomerlərini yazaq. 

             CH3                CH3                                                                  H                  CH3      

                        C=C                                                                                                    C=C                                                

                         H                                  H                                                                  CH3                               H                                                                

                                     sis-buten-2                                                                 trans-buten-2 

Alkenlərdə həndəsi izomerliyin olması üçün ikiqat rabitə ilə birləşmiş karbon 

atomlarının hər birində 2 müxtəlif əvəzedici atomun və ya radikalın olması zəruri şərtdir. 

Kiçik radikallar ikiqat rabitənin bir tərəfində yerləşdikdə sis-, müxtəlif tərəfində yerləşdikdə 

isə trans-izomer əmələ gəlir. Bu izomerlər bir-birindən fiziki xassələri ilə fərqlənir. Alken 

molekulunda ikiqat rabitə ilə birləşmiş karbon atomlarının birində belə eyni atom və ya 

atomlar qrupu olarsa, həndəsi izomerlik mümkün deyil. Məs. 

R− CH=CH2,  R− CH=CR2´, R2C=C R2´ tipli alkenlər həndəsi izomerliyə malik deyil. 

Alkenlərin və tsikloalkanların ümumi formulu (CnH2n) eyni olduğundan bu karbohidrogenlər 

siniflərarası izomerdir. Məs. propen və tsiklopropan izomerdir çünki eyni tərkiblidir (C3H6). 

Alınma üsulları.  

a) laboratoriya 

1. etil spirtinin 140℃-dən yuxarı temperaturda dehidratlaşmasından  

C2H5OH 
      𝐻2𝑆𝑂4 (𝑞𝑎𝑡𝚤),𝑡>140℃     
→                    C2H4 + H2O 

2. alkanların halogen atomları qonşu karbon atomlarında olan dihalogenli törəmələrinin 

Zn ilə reaksiyasından  

CH3−CHCl−CHCl−CH3 + Zn 
                   
→      CH3−CH=CH−CH3 + ZnCl2 

3. alkanların monohalogenli törəmələrinə qələvilərin spirtdə məhlulu ilə təsir etməklə 

C2H5Cl + KOH 
      𝑠𝑝𝑖𝑟𝑡,𝑡       
→         C2H4 + KCl + H2O 

b) laboratoriyada  

1. C2H6 
        500℃,𝑘𝑎𝑡      
→            C2H4 + H2 

2. 2CH4 
        550℃−650℃,𝑘𝑎𝑡      
→                  C2H4 + H2 

3. C16H34 
        𝑡         
→       C8H18 + C8H16 

    C8H18 
         𝑡         
→       C4H8 + C4H10 

   C4H10 
         700℃           
→           C2H4 + C2H6 

Fiziki xassələri. Etilen rəngsiz, iysiz havadan bir qədər yüngül, suda pis həll olan qazdır. 

Adi şəraitdə C2H4 - C4H8 qaz, C5H10 – C18H36 maye, qalanları isə bərkdir. Alkenlərin homoloji 

sırasında tsikloparafinlərdə olduğu kimi karbon və hidrogen atomlarının kütlə payı m(C):m(H) 

nisbəti sabitdir. 

Kimyəvi xassələri. Alkenlər üçün birləşmə, oksidləşmə və polimerləşmə reaksiyaları 

xarakterikdir. 

I. Birləşmə reaksiyaları 

1. hidrogenləşmə reaksiyası 

C2H4 + H2 
      𝑡,𝑘𝑎𝑡    
→       C2H6                                                  CnH2n + H2 

      𝑡,𝑘𝑎𝑡    
→       CnH2n+2   

2. etilen və onun homoloqlarının halogenlərlə qarşılıqlı təsiri 
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       CnH2n + Br2 
      𝑡,𝑘𝑎𝑡    
→       CnH2nBr2                       CH2=CH2 + Cl2 

               
→     CH2Cl−CH2Cl  (1,2-dixloretan) 

3. alkenlərin hidrogen-halogenidlərlə qarşılıqlı təsiri 

CH2=CH2 + HCl 
               
→     CH3−CH2Cl  (etilxlorid) 

Hidrogen-halogenidlərin və HX tipli polyar molekulların qeyri-simmetrik quruluşlu 

alkenlərə birləşməsi Markovnikov qaydası üzrə baş verir: hidrogen atomu ikiqat rabitə ilə 

birləşmiş daha çox hidrogeni, halogen atomu isə daha az hidrogeni olan karbon atomuna 

birləşir.                       CH3−CH=CH2 + HBr 
               
→     CH3−CHBr−CH3  (2-brom propan) 

4. alkenlər turşu katalizatorlarının (H2SO4, H3PO4) iştirakı ilə su molekulu birləşdirir. 

Birləşmə Markovnikov qaydası üzrə gedir. 

CH2=CH2 + H2O 
        𝑡,𝑝,𝐻3𝑃𝑂4       
→             CH3−CH2OH   

CH3−CH=CH2 + H2O 
        𝑡,𝑝,𝑘𝑎𝑡       
→           CH3−CH(OH)−CH3 propanol-2 

5. alkenlər katalizatorların iştirakı ilə qızdırıldıqda aromatik karbohidrogenlərə birləşir. 

(alkilləşmə reaksiyası) 

 CH2=CH2 + C6H6 
        𝑡,𝑘𝑎𝑡        
→         C6H5−C2H5    etil benzol 

CH3−CH=CH2  + C6H6 
        𝑡,𝑘𝑎𝑡        
→         C6H5−CH(CH3)−CH3     izopropil benzol(kumol) 

II. Oksidləşmə reaksiyaları 

6. alkenlər havada işıqlı alovla yanır. 

C2H4 + 3O2 
                
→     2CO2 + 2H2O          CnH2n + 3n/2O2 

                
→     nCO2 + nH2O   

7. alkenlər asanlıqla oksidləşir. 

CH2=CH2 + [O] + H2O 
        𝐾𝑀𝑛𝑂4       
→           CH2OH−CH2OH  

8. alkenlər Ag katalizatorunun iştirakı ilə oksidləşərək epoksid əmələ gətirir. 

2CH2=CH2 + O2 
       𝐴𝑔     
→      2CH2−CH2 

                                     O 

                                                                                                 etilen-oksid (etilenepoksid) 

III. Polimerləşmə reaksiyaları 

9. alkenlər müəyyən şəraitdə ikiqat rabitədəki π rabitənin qırılması nəticəsində bir-biri ilə 

birləşərək irimolekullu birləşmə əmələ gətirir.  

nCH2=CH2  

        𝑡,𝑝,𝑘𝑎𝑡       
→          (−CH2−CH2−)n polietilen 

nCH3−CH=CH2  

        𝑡,𝑝,𝑘𝑎𝑡       
→          (−CH(CH3)−CH2−)n polipropilen 

“n” polimerləşmə dərəcəsi, CH2=CH2, CH3−CH=CH2 monomerlər, −CH2−CH2− , 

−CH(CH3)−CH2− polimerin bir manqası və ya quruluş vahididir.  

Alkenlərin təyini. Alkenlərin bromlu suyu və KMnO4 məhlulunu rəngsizləşdirməsi 

reaksiyasından onları təyin etmək üçün istifadə olunur. 

CH2=CH2 + Br2 
               
→     CH2Br−CH2Br  (1,2-dibrometan) 

3CH3−CH=CH2  + 2KMnO4 + 4H2O 
           
→    3CH3−CHOH−CH2OH + 2MnO2 + 2KOH 

Tətbiqi. Etilen və onun homoloqlarından plastik kütlələrin, partlayıcı maddələrin, 

antifrizlərin, həlledicilərin, aldehid və ketonların alınmasında, istixanalarda meyvələrin 

yetişdirilməsini sürətləndirmək üçün istifadə olunur. 
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Dien karbohidrogenləri (alkadienlər) alınması, xassələri və tətbiqi.  

Təbii və sintetik kauçuklar 
 

Molekullarında karbon atomları arasında iki ikiqat rabitə olan karbohidrogenlər dien 

karbohidrogenləri (alkadienlər) adlanır. Ümumi formulu – CnH2n-2 n≥3. 

Adlandırılması. Dien karbohidrogenləri Beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırmaq 

üçün 1. İki ikiqat rabitə saxlayan ən uzun karbon zənciri seçilir. 2. İkiqat rabitələrdən birinin 

yaxın olduğu tərəfdən karbon atomları nömrələnir. 3. Əvvəlcə radikalın birləşdiyi karbon 

atomunun nömrəsi, sonra isə əvəzedici qrupun adı yazılır. 4. Əsas zəncirdəki karbon 

atomlarının sayına uyğun alkanın adının sonundakı “n” hərfi “dien” sonluğu ilə əvəz edilir, 

nəhayət, ikiqat rabitələr başlanan karbon atomlarının nömrələri qeyd edilir. Məs. 

H2C1=2CH−HC3=4CH2                 H2C1=2CH−HC3=4CH−5CH3             H2C1=2C−HC3=4CH2 

     butadien-1,3 (divinil)                                pentadien-1,3 (piperilen)                       CH3 
                                                                                                          2-metil  butadien-1,3 (izopren) 

   HC5=4CH−C3−CH3 
       6CH2                2CH 
       7CH3          1CH3 
      3-metil heptadien-2,4 

Bəzi alkadienlərin trivial adlarından da geniş istifadə edilir. Məs. butadien-1,3 – divinil,  

pentadien-1,3 – piperilen, 2-metil butadien-1,3 – izopren, 2-xlor butadien-1,3 – xlorpren adlanır. 

İkiqat rabitənin vəziyyətinə görə alkadienlər 3 qrupa bölünür: 

1. Molekulunda ikiqat rabitələri qonşu karbonda yerləşən dien karbohidrogenlərə kumulə 

olunmuş dienlər deyilir.   H2C=C=CH2 allen (propadien) 

2. İkiqat rabitələri bir 𝜎-əlaqə ilə bir-birindən ayrılan dienlərə konyuqə edilmiş və ya 

qoşulmuş dienlər deyilir:  H2C=CH−HC=CH2 divinil (butadien-1,3) 

3. İkiqat rabitələri bir-birindən (CH2)n n=1÷6 və s. aralı olan dien karbohidrogenlərinə 

izoləedilmiş dienlər deyilir: H2C=CH−CH2−CH2−HC=CH2 heksadien-1,5 

Alınma üsulları.  

1. Etil spirtinin katalizator iştirakı ilə bir mərhələdə dehidrogenləşməsi və 

dehidratlaşmasından  (Lebedev üsulu) 

2C2H5OH 
        425℃,𝑍𝑛𝑂, 𝐴𝑙2𝑂3         
→                   H2C=CH−HC=CH2 + 2H2O + H2 

2. Butanı dehidrogenləşdirdikdə buten-1 və buten-2 alınır, onların dehidrogenləşməsindən 

isə divinil alınır. 

CH3−CH2−CH2−CH3 

        560−620℃, 𝐶𝑟2𝑂3,𝐴𝑙2𝑂3          
→                        H2C=CH−CH2−CH3 + H2 

                                                                                                                                         buten-1 

H2C=CH−CH2−CH3 

        500−600℃,𝑍𝑛𝑂      
→                 H2C=CH−HC=CH2 + H2 

                                                                                                                   butadien-1,3 (divinil) 

3. İzopren 2-metil butanın katalizator iştirakı ilə dehidrogenləşməsindən alınır. 

CH3−CH(CH3)−CH2−CH3 

        560−620℃, 𝐶𝑟2𝑂3,𝐴𝑙2𝑂3          
→                        H2C=C(CH3)−HC=CH2  + 2H2 

                                                                                                                              2-metil  butadien-1,3 

4. Xlorpren aşağıdakı tənliklər üzrə vinilasetilendən alınır. 

HC≡CH + HC≡CH 
         𝐶𝑢2𝐶𝑙2,𝑁𝐻4𝐶𝑙,𝐻2𝑂,5℃          
→                       H2C=C−C≡CH   

H2C=C−C≡CH  + HCl 
         𝐶𝑢2𝐶𝑙2,4,𝐻2𝑂,5℃          

→                   H2C=CCl−HC=CH2 

Fiziki xassələri. Butadien-1,3 adi şəraitdə qaz, 2-metilbutadien-1,3 isə uçucu mayedir. 
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Kimyəvi xassələri. 1. Hidrogenin, halogenlərin, hidrogen-halogenidlərin və ya HX tipli 

polyar molekulların konyuqə olunmuş dien karbohidrogenləri ilə reaksiyada bir qayda olaraq 

iki məhsulun qarışığı alınır. (1,2 və 1,4 birləşmə məhsulları) 

                                                                        
      𝑡<0℃       
→          CH2X−CHX−CH=CH2 

         H2C=CH−HC=CH2 + X2   

                X
         
→    H2, Cl2, Br2                           

      𝑡>0℃       
→           CH2X−CH=CH−CH2X 

Müəyyən edilmişdir ki, 1,2 və 1,4 birləşmə məhsullarının nisbəti temperaturdan daha çox 

asılıdır. Belə ki, temperatur artdıqca 1,4 birləşmə məhsulunun miqdarı artır. 

2. Konyuqə olunmuş dien karbohidrogenlərinin polimerləşməsindən irimolekullu 

birləşmələr – kauçuklar adlanır.  

n H2C=CH−HC=CH2  

                  
→      (−H2C−CH=CH−CH2−)n 

                                                               polibutadien 

n H2C=C−CH=CH2  

                  
→      (−H2C−C=CH−CH2−)n 

                                                CH3                                           CH3 

izopren                                              izopren kauçuku 

n H2C=C−CH=CH2  

                  
→      (−H2C−C=CH−CH2−)n 

                                                Cl                                              Cl 

xlorpren (2-xlor butadien-1,3)                        xlorpren kauçuku 

Kauçukların kükürdlə 130 - 140℃ -də qızdırılması vulkanlaşma adlanır. Kauçukun 

vulkanlaşdırılmasından rezin alınır. Vulkanlaşma zamanı rezin alınması üçün lazım 

olduğundan artıq kükürd əlavə edildikdə bərk, qeyri-elastik material olan ebonit alınır.  

 

 

 

 

 

Alkinlərin homoloji sırası, izomerlik və nomenklaturası. 

Asetilen alınması, xassələri və tətbiqi 
 

Tərkibində üçqat rabitə (1σ + 2π) saxlayan karbohidrogenlərə alkinlər deyilir. Ümumi 

formulu CnH2n-2 n≥2. Üçqat rabitəli karbon atomlarında  orbitalların hibridləşməsi sp-tiplidir. 

C≡C arasındakı 𝜎 əlaqənin uzunluğu 0,120 nm-ə, valent bucağı 1800-dir.  

Adlandırılması. 1. Alkinləri səmərəli üsulla adlandırarkən onlara asetilenin törəməsi kimi 

baxılır. Məs. HC≡CH asetilen 

CH3−C≡C−CH3    dimetil asetilen      CH3−C≡C−CH(CH3)−CH3    metilizopropil asetilen 

2. Alkinlərin Beynəlxalq nomenklaturaya görə adı uyğun alkanın adında “an” sonluğunu 

“in” şəkilçisi ilə əvəz etməklə düzəlir. Şaxəli karbohidrogenləri adlandırmaq üçün: 

 molekulda üçqat rabitə olan ən uzun karbon zənciri seçilir, karbon atomları üçqat rabitəyə 

yaxın tərəfdən nömrələnir. 

 əvvəlcə radikalların olduğu karbon atomunun nömrəsi, sonra əvəzedici qrupun və əsas 

zəncirin adı, nəhayət, üçqat rabitə olankarbon atomunun nömrəsi qeyd olunur. Məs.   
1CH3−2C≡3C−4CH−CH3                                                                                CH3 
                                           5CH2                                                                          6CH2−5C−4CH2−3C 
                                           6CH3                                                                          7CH3       CH3          2C−1CH3 
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        4-metil heksin-2                                              5,5-dimetil heptin-2 

Alkinlərin əmələ gətirdiyi birvalentli radikalların adı alkinlərin adında “in” sonluğunun 

“inil” şəkilçisi ilə əvəz etməklə düzəlir. HC≡C−  etinil, HC≡C−CH2−  propargil. 

İzomerliyi. Sinifdaxili izomerlik sıranın üçüncü (C4H6) üzvündən başlanır. Pentinin 

izomerlərini yazaq.  

1. CH3−C≡C−CH2−CH3    pentin-2 

2. HC≡C−CH2−CH2−CH3    pentin-1 

3. CH3−C≡C−CH(CH3)−CH3    3-metil butin-1 

Pentin-1 ilə 3-metil butin-1 quruluş izomerləri, pentin-1 ilə pentin-2 isə vəziyyət 

izomerləridir. Alkinlər alkadienlərlə siniflərarası izomerdir. Məs. HC≡C−CH2−CH3    butin-1 və 

H2C=CH−HC=CH2 butadien-1,3 siniflərarası izomerdir.  

Alınma üsulları. a) sənayedə 

1. 2CH4 
        1500℃         
→           C2H2 + 3H2 

2. CaC2 + 2H2O  
                    
→       Ca(OH)2  + C2H2 

b) laboratoriyada 

1. CaC2 + 2H2O  
                    
→       Ca(OH)2  + C2H2 

2. halogen atomları qonşu və ya eyni karbon atomlarında olan alkanların dihalogenli 

törəmələrinə qələvilərin spirtdə məhlulu ilə təsir etməklə 

CH3−CHBr−CH2Br + KOH 
        𝑠𝑝𝑖𝑟𝑡,𝑡            
→            CH3−C≡CH + KBr + H2O 

CH3−CH2−CHCl2 + NaOH 
        𝑠𝑝𝑖𝑟𝑡,𝑡            
→            CH3−C≡CH + NaCl + H2O 

Fiziki xassələri. Asetilen adi şəraitdə havadan yüngül, suda pis həll olan, təmiz halda, 

demək olar ki, iysiz qazdır. Alkinlərin molekul kütləsi artdıqca qaynama temperaturu da artır.  

Kimyəvi xassələri. Alkinlər üçün birləşmə, oksidləşmə, polimerləşmə və əvəzetmə 

reaksiyaları xarakterikdir.  

I. Birləşmə reaksiyaları: 

1. HC≡CH 
      + 𝐻2,𝑡,𝑘𝑎𝑡          
→             H2C=CH2 

      + 𝐻2,𝑡,𝑘𝑎𝑡          
→             CH3−CH3 

2. HC≡CH + HCl 
       𝑘𝑎𝑡          
→         H2C=CHCl vinilxlorid 

3. HC≡CH + H2O  
       𝐻𝑔𝑆𝑂4       
→          CH3−CHO asetaldehid (Kuçerov reaksiyası) 

digər alkinlərin su ilə reaksiyasından ketonlar alınır. 

CH3−C≡CH + H2O  
       𝐻𝑔𝑆𝑂4       
→          CH3−CO−CH3 aseton (dimetilketon) 

II. Oksidləşmə reaksiyaları: 

4. Alkinlər havada hisli alovla yanır.  

2C2H2 + 5O2 
       𝑘𝑎𝑡          
→         4CO2 + 2H2O    

CnH2n-2 + 3n-1/2O2 
                
→     nCO2 + (n-1)H2O   

5. Alkinlər KMnO4 məhlulunu rəngsizləşdirir. 

HC≡CH + 4[O]  
       𝐻𝑔𝑆𝑂4       
→          HOOC−COOH oksalat turşusu 

HC≡CH  + KMnO4 + H2O 
           
→    HOOC−COOH + MnO2 + KOH 

Asetilendən başqa digər alkinlərin qüvvətli oksidləşdiricilərlə reaksiyasından doymuş 

birəsaslı karbon turşuları alınır.  

CH3−C≡CH + [O] + H2O 
       𝐻𝑔𝑆𝑂4       
→          CH3−COOH + HCOOH 

III. Polimerləşmə reaksiyaları: 

6. 2HC≡CH −H2C=C−C≡CH  vinilasetilen 

7. 3HC≡CH 
      𝐶𝑎𝑘𝑡 ,𝑡          
→           C6H6 benzol 
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IV. Əvəzetmə reaksiyaları: 

Əvəzolunma reaksiyaları üçqat rabitəsi kənarda olan alkinlərdə hidrogen atomu asanlıqla 

metal atomu ilə əvəz olunaraq duzabənzər asetilenidlər əmələ gətirir.  

8. 2R−C≡CH + Ag2O 
       𝑁𝐻3       
→        2R−C≡CAg↓ + H2O 

9. Asetilenidlər turşuların təsirindən asanlıqla parçalanır. 

R−C≡CAg + HCl 
                   
→      R−C≡CH + AgCl↓ 

Alkinlərin təyini. Alkinlər bromlu suyu və kalium-permanqanat məhlulunu 

rəngsizləşdirməsi ilə təyin olunur.  

Tətbiqi. Asetilen sintetik kauçukların, polivinilxloridin, sirkə turşusunun, həlledicilərin 

alınmasında, metalların kəsilməsində və qaynaq edilməsində istifadə olunur.  

 

                                              Aromatik karbohidrogenlər. 

Benzol, alınması, xassələri və tətbiqi 
 

Molekulunda bir və ya bir neçə benzol halqası olan karbohidrogenlərə aromatik 

karbohidrogenlər deyilir. Ümumi formulu CnH2n-6 n≥ 6, karbon atomlarında orbitalların 

hibridləşməsi sp2, benzol halqasındakı karbon atomları arasında rabitənin uzunluğu–0,140nm.  

Aromatik karbohidrogenlərin (arenlərin) ən sadə nümayəndəsi benzoldur (C6H6).  

İzomerliyi və adlandırılması.  

1. Benzolun homoloqlarının çoxu tarixi (trivial) ada malikdir. Məs. toluol, ksilol, kumol 

və s. 

2. Səmərəli üsulla iki əvəzedicisi olan arenləri adlandırdıqda orto- (o), meta- (m) və para- 

(p) sözönlüyündən istifadə olunur. Məs. 

                                         

 toluol                         o-ksilol                              m-ksilol                             p-ksilol           

(metil benzol)      (1,2-dimetilbenzol)            (1,3-dimetilbenzol)      (1,4-dimetilbenzol) 

3. Nüvəsində iki və daha çox radikal saxlayan benzolun törəmələrini Beynəlxalq 

nomenklaturaya görə adlandırmaq üçün halqadakı karbon atomları nömrələnir. Nömrələnmə 

kiçik karbohidrogen radikalı saxlayan karbon atomundan başlanır və elə aparılır ki, digər 

radikalları saxlayan karbon atomları ən kiçik ədədlərlə göstərilsin. 

Məs.  

                                                                                
          1-metil, 3-etil benzol                                 1,3-dimetil 4-etil benzol 

Benzol molekulundan bir hidrogen atomu qopardıqda alınan radikal C6H5− fenil adlanır. 

Aromatik karbohidrogenlərdə izomerlik – benzol halqasında yan zəncirin olması ilə 

əlaqədardır. Belə ki, benzol nüvəsində 2 və daha çox H atomu radikalla və ya funksional qrupla 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Toluene.svg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:O_xyl%C3%A8ne.png
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:M_xyl%C3%A8ne.png
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:P_xyl%C3%A8ne.png
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Toluene.svg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Toluene.svg
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əvəz edildikdə vəziyyət izomerliyi əmələ gəlir. Yan zəncirdə karbon atomlarının sayı üç və 

daha çox olduqda bu karbohidrogenlərdə quruluş izomerliyi yaranır.  

Alınması. a) sənayedə 

1. parafinlərin və tsikloparafinlərin dehidrogenləşməsindən 

C6H14 
         𝑃𝑡,300 ℃        
→             C6H6 + 4H2 

n-heksan                        benzol 

C6H12 
         𝑃𝑡,300 ℃        
→             C6H6 + 4H2 

tsikloheksan                  benzol 

2. Benzol həmçinin N.D.Zelinski (və B.A.Kazanski) üsulu ilə asetilendən alınır. 

3C2H2 
      𝐶𝑎𝑘𝑡 ,𝑡          
→           C6H6 

b) Laboratoriyada  

1. Benzoy turşusunun duzlarını qələvi ilə qızdırdıqda: 

C6H5COONa + NaOH 
      𝑡     
→    C6H6 + Na2CO3 

2. Fenolun sink tozu ilə qızdırılmasından:   C6H5OH + Zn 
           
→    C6H6 + ZnO 

                                                                                                   fenol 

Fiziki xassələri. Benzol – rəngsiz, uçucu, suda həll olmayan, spesifik iyli, tezalışan 

mayedir. Soyudulduqda benzol ərimə temperaturu 5,5℃ olan ağ kristal kütlə şəklində donur. 

Benzolun qaynama temperaturu 80,1℃-dir. Maye benzol və onun buxarı zəhərlidir.  

Kimyəvi xassələri. Benzol və onun homoloqları əvəzetmə, oksidləşmə və birləşmə 

reaksiyalarına daxil olur. 

I. Əvəzetmə reaksiyaları 

1. C6H6 + Br2  
     𝑡,   𝐹𝑒𝐵𝑟3     
→          C6H5Br + HBr  

                                                brombenzol 

2. C6H6 + 6Cl2  
     𝑡,   𝐴𝑙𝐶𝑙3     
→          C6Cl6 + 6HCl 

                                              heksaxlorbenzol 

3. C6H6 + HNO3  
     𝑡, 𝐻2𝑆𝑂4𝑞𝑎𝑡𝚤     
→             C6H5NO2 + H2O 

                                                               nitrobenzol 

4. C6H6 + H2SO4  
    𝑡     
→    C6H5SO3H + H2O  

                                          benzolsulfoturşu 

II. Oksidləşmə reaksiyaları 

Benzol oksidləşdiricilərin təsirinə qarşı çox davamlıdır. Doymamış karbohidrogenlərdən 

fərqli olaraq o, bromlu suyu və KMnO4 məhlulunu rəngsizləşdirmir. Havada asetilen kimi hisli 

alovla yanır.  

CnH2n-6 + 
3𝑛−3

2
O2 

             
→    nCO2 + (n-3)H2O       2C6H6 + 15O2 

               
→     12CO2 + 6H2O 

III. Birləşmə reaksiyaları 

Benzola birləşmə reaksiyaları xeyli çətin gedir. Onların getməsi üçün xüsusi şərait – 

yüksək temperatur və təzyiq katalizatorun seçilməsi, işıq şüalanması və s. lazımdır. 

1. Hidrogenləşmə. Ni, Pt katalizatorlarının iştirakında qızdırıldıqda benzol özünə 

hidrogen birləşdirərək tsikloheksana çevrilir.     C6H6 + 3H2 
     𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→       C6H12 

                                                                                          benzol                            tsikloheksan 

2. Halogenləşmə. Ultrabənövşəyi şüanın təsiri ilə benzol özünə xlor birləşdirir.  
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                                                 heksaxlortsikloheksan və ya heksaxloran 

Benzol suyu və hidrogen-halogenidləri özünə birləşdirmir.  

3. C6H6 + CH2=CH2 
     𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→       C6H5−C2H5 etil benzol 

C6H6 + CH2=CH−CH3 
     𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→       C6H5−CH(CH3)−CH3  izopropil benzol (kumol) 

Tətbiqi. Benzol və onun törəmələrindən boyaların, partlayıcı maddələrin, plastik 

kütlələrin və sintetik liflərin alınmasında, bitkilərin mühafizəsində istifadə edilir. Benzol həm 

də üzvi həlledicidir. Heksaxlorbenzoldan (C6Cl6) dənli bitkilərin toxumlarının 

dərmanlanmasında istifadə olunur. Toluol boyaların, partlayıcı maddə olan trinitrotoluolun 

(trotilin) istehsalında tətbiq olunur.  

Karbohidrogenlərin təbii mənbələri:  

təbii qaz, neft və koks kimya istehsalı 
 

Fiziki xassələri. Neft tünd qonurdan qaraya qədər rəngə çalan, sudan yüngül (0,73 - 0,97 

q/sm3) və onda praktiki həll olmayan, üzvi həlledicilərdə həll olan, xarakterik iyli, yanan, özlü 

mayedir.  

Neftin tərkibi. Müxtəlif yataqlardan çıxarılan neftin tərkibi bir-birindən fərqlənir. Neftin 

tərkibində üç növ karbohidrogen: parafin, tsikloparafin və aromatik karbohidrogenlər olur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, müxtəlif yataqların neftində bu karbohidrogenlərin nisbəti eyni olmur. 

Məsələn, Qroznı və Fərqanə neftində parafinlər, Bakı və Emba neftində naftenlər, Tatarıstan  

və Başqırdıstan neftində isə aromatik karbohidrogenlər üstünlük təşkil edir.  

Neftdən alınan məhsullar və onların tətbiqi. Neftdən böyük praktiki əhəmiyyətə malik 

olan müxtəlif məhsullar alınır. Əvvəlcə ondan həll olmuş qaz karbohidrogenlərini (əsasən 

metanı) ayırırlar, sudan və qumdan təmizləyirlər.  

Sənayedə neftin iki cür emalı - ilkin və ikinci emalı aparılır.  

Neftin ilkin emalı (distilləsi). Neftin ilkin emalı onun fraksiyalı distilləsindən ibarətdir. 

Bu zaman aşağıdakı fraksiyalar ayrılır: 

1. 40℃ -dən 200℃ -yədək toplanan  fraksiya - benzinlərin qazolin fraksiyasıdır. Bu 

fraksiyaya C5H12-dən C11H24-ə qədər karbohidrogenlər daxildir. Ayrılan fraksiyanın sonradan 

distilləsi nəticəsində qazolin, təyyarə və avtomobil benzinləri alırlar.  

2. 150-250 ℃ -də toplanan liqroin fraksiyasına C8H18-dən C14H30-a qədər olan 

karbohidrogenlər daxildir. Liqroindən traktorlar üçün yanacaq kimi istifadə olunur.  

3. 180-300 ℃ -də toplanan kerosin fraksiyasına C12H26-dan C18H38-ə qədər olan 

karbohidrogenlər daxildir. Kerosini təmizləməklə ondan traktor, reaktiv təyyarələr və raketlər 

üçün yanacaq alırlar.  

4. Sonrakı fraksiya (275℃-dən yuxarı) qazoyl fraksiyasıdır. Ondan qazoyl-dizel yanacağı 

alırlar.  

5. Neftin distilləsindən sonra qalan qalıq mazutdur. Mazutun vakuumda distilləsindən 

sürtgü yağları, solyar yağları və s. alırlar. Mazutun distilləsindən sonrakı qalıq qudron 

adlanır. Bəzi növ neftlərin mazutundan vazelin və parafin alırlar.  
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Vazelin - maye və bərk karbohidrogenlərin qarışığından ibarətdir və təbabətdə istifadə 

olunur.  

Parafin- bərk karbohidrogenlərin qarışığıdır. O, ali karbon turşularının alınmasında, 

karandaş, kibrit və şam istehsalında istifadə edilir.  

Qudron - uçucu olmayan bərk kütlə olub asfalt almaq üçün istifadə olunur.  

Neftin fraksiyalı distilləsi (ilkin emalı) məhsullarının qaynama temperaturunun artması 

sırası aşağıdakı kimidir: benzin, liqroin, kerosin, qazoyl, mazut. Neftin ilkin emalından ayrılan 

benzin fraksiyası az olduğundan (20%-dən az) neft məhsulları ikinci emala uğradılır.  

Neftin ikinci (təkrar) emalı. Neftin ikinci emalını aparmaqda məqsəd benzinin çıxımını 

artırmaqdır. İkinci emal üçün yüksək temperaturda qaynayan fraksiyalardan (mazut, kerosin, 

qazoyl və s.) istifadə edilir. Bu zaman nefti təşkil edən karbohidrogenlərin tərkibi və 

quruluşları dəyişir.  

Neftin ikinci emalında, əsasən, krekinq və piroliz proseslərindən istifadə olunur. Neftin 

tərkibindəki molekul kütləsi böyük olan karbohidrogenlərin parçalanması nəticəsində kiçik molekullu 

karbohidrogenlərin əmələ gəlməsinə krekinq deyilir.  

C16H34 
          𝑡,𝑘𝑎𝑡       
→          C8H18 + C8H16 

heksadekan                    oktan          okten 

C8H18 
          𝑡,𝑘𝑎𝑡       
→          C4H10 + C4H8 

     oktan                          butan         buten 

C4H10 

          𝑡,𝑘𝑎𝑡       
→          C2H6 + C2H4 

  butan                         etan            eten 

Krekinq prosesinin iki əsas növü məlumdur: termiki və katalitik.  

Termiki krekinq. Termiki krekinqin iki növü var: 

1) aşağı temperatur (450-500℃) və yuxarı təzyiqdə (2-7 MPa); 

2) yuxarı temperatur (550-600℃) və aşağı təzyiqdə (0,3-0,5 MPa) aparılan proseslər. 

Termiki krekinq prosesində C10-C20 karbohidrogenləri benzin fraksiyasına uyğun 

karbohidrogenlərə (C5-C10) parçalanır. Bu zaman normal quruluşlu (şaxəsiz) karbohidrogenlər 

əmələ gəlir. Krekinq prosesində əmələ gələn qazlara krekinq qazı, benzinə isə krekinq benzini 

deyilir.  

Katalitik krekinq. Bu proses alümosilikat katalizatorlarının iştirakı ilə nisbətən aşağı 

temperaturda (450-500℃) aparılır. Termiki krekinqdən fərqli olaraq katalitik krekinq daha 

sürətlə gedir. Katalitik krekinq zamanı karbohidrogenlərin həm parçalanması, həm də 

izomerləşməsi baş verir. 

CH3—(CH2)5—CH3 

     𝐴𝑙2𝑂3 ∙𝑆𝑖𝑂2     
→            CH3—CH—CH2—CH2—CH3 

                                                                              CH2 

                                                                              CH3 

Katalitik krekinqdə alınan benzinin termiki krekinq benzininə nisbətən detonasiya 

davamlılığı daha yüksəkdir. Buna səbəb onun tərkibində şaxəli karbohidrogenlərin olmasıdır. 

Katalitik krekinq benzinində doymamış karbohidrogenlər az olduğundan bu benzində 

oksidləşmə və polimerləşmə getmir. Buna görə də bu benzini uzun müddət saxlamaq olur.  

Oktan ədədi. Oktan ədədi benzinin detonasiyaya (mühərrikdə vaxtından əvvəl alışıb 

partlayış şəklində yanması) davamlılığını xarakterizə edir. Detonasiyaya davamlılığı yüksək 

olan izooktanın (2,2,4-trimetilpentanın) oktan ədədi şərti olaraq 100, son dərəcə asanlıqla 

detonasiya edən n-heptanın oktan ədədi isə sıfır qəbul edilmişdir. Heptanla izooktan 

qarışığının oktan ədədi bu qarışıqda olan izooktanın faizlə kütlə payına bərabərdir. Benzinin 

oktan ədədi 93-dürsə, bu o deməkdir ki, bu benzinin detonasiyaya davamlılığı 93% izooktan 
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və 7% n-heptan qarışığının davamlılığı kimidir. Karbohidrogenlərin oktan ədədi aşağıdakı 

sırada artır: 

normal alkanlar 
             
→    alkenlər 

            
→    tsikloalkanlar 

           
→   izoalkanlar 

           
→    aromatik 

karbohidrogenlər 

Aromatikləşdirmə. Mühüm proseslərdən biri karbohidrogenlərin aromatikləşdirilməsi, 

yəni alkanların və tsikloparafinlərin aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsidir. Bu çevrilmə 

riforminq prosesində baş verir. 

Piroliz. Üzvi maddələrin hava daxil olmadan yüksək temperaturda parçalanmasına piroliz 

deyilir. Piroliz əsasən 700-1000℃-də aparılır. Pirolizin əsas məhsulları aşağı molekul kütləli 

doymamış karbohidrogenlərdən (eten, propen) və aromatik karbohidrogenlərdən (benzol, 

toluol və s.) ibarət olur.  

CH3—CH3 
      𝑡     
→    CH2=CH2 + H2 

CH3—CH2—CH2—CH3 
      𝑡     
→    CH2=CH—CH3 + CH4 

Katalitik riforminq. Katalizator (Pt və ya Pt-Re) iştirakında birbaşa distillə yolu ilə 

alınmış benzinin tərkibində alkanların izomerləşməsi, naftenlərin dehidrogenləşməsi, 

alkanların və naftenlərin aromatikləşdirilməsi, arenlərin dealkilləşməsi prosesidir. Riforminq 

prosesini aparmaqda məqsəd yüksək oktan ədədli yanacaqların alınmasıdır. Bu, alkanların (a), 

tsikloalkanların (b) aromatik birləşmələrə çevrilməsi və aromatik karbohidrogenlərdə yan 

zəncirin itirilməsi (c) nəticəsində baş verir: 

a) C7H16 
     𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→       C6H5−CH3 + 4H2                     b) C6H11−CH3 

     𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→       C6H5−CH3 + 3H2 

     heptan                         toluol                                metil-tsikloheksan                        toluol 

c) C6H5−CH3 
   +𝐻2,𝑡,𝑘𝑎𝑡     
→          C6H6 + CH4 

     toluol                                     benzol 

Təbii qaz. Metan təbii qazın əsas tərkib hissəsidir. Təbii qazda metandan başqa etan, 

propan və butan da var. Karbohidrogenlərin molekul kütləsi artdıqca təbii qazda onun 

miqdarı az olur. Müxtəlif yataqlardan çıxarılan qazların tərkibi müxtəlifdir. Təbii qazın 

tərkibində CH4 80-97%, C2H6 0,5-4%, C3H8 0,2-1,5%, C4H10 0,1-1%, C5H12 0-1%, N2 və başqa 

qazlar 2-3% olur.  

Təbii qazdan istilik elektrik stansiyalarında, zavod qazanxana qurğularında, domna və 

marten peçlərində, məişətdə və s. yerlərdə yanacaq kimi geniş istifadə edilir. Bundan başqa 

təbii qaz üzvi maddələrin sintezində xammal kimi istifadə edilir.  

Neftlə birlikdə çıxan qazlar (səmt qazlar). Bu qazlara ona görə ayrıca ad verilmişdir ki, 

onlar yerin altında neftlə birlikdə eyni yataqlarda neftdə həll olmuş halda olur. Neft yerin 

səthinə çıxarıldıqda təzyiqin kəskin aşağı düşməsi nəticəsində qaz neftdən ayrılır. Neftlə 

birlikdə çıxan qazların tərkibində metanın miqdarı təbii qaza nisbətən az, onun 

homoloqlarının miqdarı isə çox olur. Bu qazları səmərəli istifadə etmək üçün onları üç 

fraksiyaya bölürlər. 

1. Qaz benzini (əsasən C5H12 və C6H14 qarışığı) 

2. Propan və butan qarışığı 

3. Quru qaz (CH4 və C2H6 qarışığı) 

Qaz benzini benzinə əlavə kimi istifadə olunur.  

Propan və butan qarışığından C3H8 və C4H10-u dehidrogenləşdirməklə propilen, butilen, 

butadien kimi doymamış karbohidrogenlər alınır, onlardan isə kauçuk və plastik kütlələr 

sintez edilir.  
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Mayeləşdirilmiş C3H8 və C4H10 məişətdə, avtomobillərdə yanacaq kimi istifad olunur. 

Quru qazdan təbii qazın tətbiq sahələrində istifadə olunur.  

 


