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Grāmatā sniegti organiskās ķīmijas pamati. Materiāla

sakārtojums un apjoms ir saskaņots ar tehnikumu_program-

mām organiskajā ķīmijā. Vielas izklāstā ņemti vērā jaunākie
teorētiskie uzskati par ķīmisko saišu dabu un svarīgāko reak-

ciju mehānismiem.
Grāmata domāta kā mācību līdzeklis vidējo speciālo mā-

cību iestāžu audzēkņiem. Kā mācību palīglīdzekli to var izman-
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Ievads

Organiskās vielas, to īpatnības un daudzveidība

Vielas, kuras ietilpst dzīvo organismu — augu un dzīvnieku

sastāvā, kā arī tām radniecīgas sintētiskās vielas pazīstamas ar

nosaukumu organiskās vielas. Visu organisko vielu uzbūves pa-
matā ir ogleklis, tāpēc tās var uzskatīt par oglekļa savienoju-
miem. Tomēr dažus oglekļa savienojumus, piemēram, karbonātus,

cianīdus, cianātus, oglekļa oksīdus un karbīdus uzskata par neor-

ganiskajiem savienojumiem.

Organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ievēro-

jami atšķiras no neorganisko savienojumu īpašībām. Organisko
savienojumu kušanas un viršanas temperatūras daudz zemākas,
un tie labi šķīst nepolāros šķīdinātājos (benzīnā, benzolā, tetra-

hlorogleklī v. c). Lielākā daļa organisko vielu nedisociē jonos,
un to šķīdumi nevada elektrisko strāvu.

Vairums organisko savienojumu labi deg; ja tos karsē bez

gaisa piekļuves, organiskie savienojumi pārogjojas. Daudzi orga-
niskie savienojumi jutīgi pat pret mērenu sildīšanu, bet tempe-
ratūrā, kas augstāka par 400 °C, lielākā daļa organisko savieno-

jumu sadalās.

Ārējo apstākļu un mikroorganismu ietekmē organiskie savieno-

jumi pārveidojas. Ar tiem var notikt daudzas ļoti dažādas pār-
vērtības, kas būtiski atšķiras no neorganisko vielu pārvēr-
tībām.

Lielākajai daļai organisko savienojumu ir ļoti komplicēta uz-

būve. Atšķirībā no neorganiskajiem savienojumiem, kuru mole-

kulās parasti ir neliels viena elementa atomu skaits, organiskajos

savienojumos tas var būt ļoti liels, piemēram, pentakozānā C 2sH52-

Organisko savienojumu molekulās atomi saistīti ar kovalentām

saitēm. Oglekļa atomi veido īsākas vai garākas virknes, kurām

var būt stipri atšķirīga uzbūve, tāpēc ar vienādu sastāvu un mo-

lekulmasu iespējamas ļoti daudzas un dažādas vielas (izomēri).
Soīpatnībudēļ organisko savienojumu skaits ir ļoti liels (aptuveni
4 000 000), turpretī visu neorganisko savienojumu ir tikai aptuveni
500 000.

Organisko vielu lielais daudzums, to ļoti atšķirīgās īpašības,

speciālie iegūšanas paņēmieni un lielā nozīme dzīvības procesos

bija par iemeslu šo vielu izdalīšanai atsevišķā grupā, kuru ap-

skata organiskā ķīmija.
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Organiskās ķīmijas izveidošanās par atsevišķu ķīmijas nozari

un tās tālākā attīstība

Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta organiskos savie-

nojumus, to uzbūvi, iegūšanas metodes, ķīmiskās pārvērtības un

likumus, kuriem pakļautas šo savienojumupārvērtības.
Par patstāvīgu ķīmijas nozari organiskā ķīmija attīstījās tikai

19. gs., kaut gan tās pirmsākumi meklējami sirmā senatnē.

Jau aizvēsturiskās tautas prata iegūt un izmantot daudzas

organiskās vielas, piemēram, taukus, eļļas, cukuru, cieti, sveķus,
dažādas krāsvielas, ārstniecības vielas, smaržvielas, konservēša-

nas līdzekļus v. c. Pamazām cilvēki iemācījās arī šīs vielas pār-
strādāt, iegūstot dažādus produktus. Tā, piemēram, raudzējot sal-

dās sulas, ieguva dzērienus, kas satur spirtu. Jau senās tautas

bija ievērojušas, ka stāvot vīns saskābst par etiķi. Ēģiptē un Gal-

lijā 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

maisījumos kopā ar citām vielām, atsevišķas tīras vielas cilvēki

neprata iegūt līdz pat 9. gs. Alķīmijas periodā tika izstrādāti daži
vielu attīrīšanas paņēmieni, no kuriem pirmais bija pārtvaice.
Pārtvaicējot jau agrāk pazīstamo etiķi, 9. gs. ieguva pirmo tīro

organisko vielu
— etiķskābi. 11. gs., pārtvaicējot vīnu, ieguva

spirtu. Tvaicējot spirtu kopā ar sērskābi, 16. gs. ieguva ēteri.

Vēlāk alķīmiķi iemācījās iegūt tīras vielas arī ar citām metodēm,

piemēram, pārkristalizējot, pārtvaicējot ar ūdens tvaiku utt.

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 pa-

šas grupas pieskaitīja dažādas augu eļļas un sērskābi (eļļaini
šķidrumi), pie citas grupas — spirtu, sālsskābi un amonija hidr-

oksīdu (gaistoši šķidrumi) v. 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. gs. sākumā, kad sākās strauja rūpniecības attīstība.

17. gs. beigās un 18. gs. sākumā ķīmiķi ievēroja, ka komplicē-
tās 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

dzīvnieku valsts vielām nav būtiskas atšķirības, bet to īpašības

stipri atšķiras no minerālu valsts vielu īpašībām. Tāpat noskaid-

roja, ka daudzas vielas, piemēram, tauki, sastopami kā augu, tā

arī dzīvnieku valstī. Sakarā ar to zviedru ķīmiķis J. Bercēliuss

1807. gadā ierosināja augu un dzīvnieku valsts vielas nosaukt par
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organiskajiem savienojumiem, bet ķīmijas nozari, kas peta 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, J. Bercēliuss, š. Zerārs un citi tā laika ievēro-

jamākie ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas var veidoties tikai

dzīvajās šūnās «dzīvības spēka» ietekmē. Tā radās t. s. vitālisma

teorija (latīņu valodā vis vitalis — dzīvības spēks), kas bija
tipiski nezinātniska 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 mākslīgi.
Pirmo triecienu vitālisma teorijai deva vācu ķīmiķis F. Vēlers,

kas 1824. gadā no neorganiskas vielas diciāna (CN)2 sintezēja
skābeņskābi H2C204, kuru līdz tam ieguva tikai no augiem.

Četrus gadus vēlāk, 1828. gadā, sildot neorganisku vielu —

amonija cianātu, F. Vēlers ieguva urīnvielu, kuru agrāk izdalīja
tikai no dzīvnieku urīna:

NH4OCN-*CO(NH2) 2

amonija cianāts urlnvieia

Izdarot ļoti daudzus mēģinājumus, F. Vēlers pārliecinājās, ka

uzskats par dzīvības spēku ir maldīgs. Vēstulē savam skolotājam
J. Bercēliusam viņš rakstīja: «Man Jums jāsaka, ka varu paga-

tavot urīnvielu, un šim nolūkam man nav vajadzīga ne niere, ne

dzīvs organisms vispār.»

Vitālisma teorijas piekritēji sīvi pretojās šiem jaunajiem uz-

skatiem un centās pierādīt, ka F. Vēlera atklājumi ir kļūdaini un

tiem ir tikai gadījuma raksturs. Tomēr jau tuvākajos gados dau-

dzu citu zinātnieku pētījumi pierādīja organiskās sintēzes iespē-
jamību un galīgi atspēkoja maldīgos vitālistu uzskatus. Tā

1842. gadā krievu ķīmiķis N. Ziņins sintezēja anilīnu, bet

1845. gadā vācu ķīmiķis H. Kolbe no ogles, izmantojot sēru,
hloru un ūdeni, ieguva etiķskābi. Franču ķīmiķis M. Bertlo 1854.

gadā sintezēja taukus un 1858. gadā, laižot sēroglekļa un sēr-

ūdeņraža tvaikus pāri sakarsētam varam, ieguva metānu. Krievu

ķīmiķis A. Butļerovs 1861. gadā sintezēja cukurvielu. Pirmo orga-

niskās vielas sintēzi no elementiem veica franču ķīmiķis M. Bertlo

1862. gadā. Laižot ūdeņradi starp ogles elektrodiem elektriskajā
lokā, viņš ieguva acetilēnu:

2C+ H
2
->C2H 2

Sie atklājumi pilnīgi pierādīja, ka bez jebkāda dzīvības spēka
līdzdalības var iegūt kā neorganiskās, tā arī organiskās vielas.

Šķietami nepārvaramā robeža starp organiskajiem un neorganis-
kajiem savienojumiem izzuda, tomēr šo savienojumu stipri
atšķirīgās īpašības lika meklēt izskaidrojumu šīm atšķirībām.
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Pagājušā gadsimta vidū par vienīgo kritēriju, kas šķīra organiskās
vielas no neorganiskajām, uzskatīja šo vielu sastāvu. Tā kā visu

organisko savienojumu sastāvā bija konstatēts ogleklis, organisko
ķīmiju formulēja par oglekļa savienojumu ķīmiju.

Tomēr arī šāds iedalījums nav loģiski pamatots. Kā jau redzē-

jām, daudzi oglekļa savienojumi un arī pats ogleklis 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. Rodas secinājums, ka īpašības, kuras nosaka

organisko savienojumu dabu, piemīt nevis ogleklim vai ūdeņradim
atsevišķi, bet gan savienojumiem, kurus veido abi šie elementi, —

ogļūdeņražiem. Tādēļ visus organiskos savienojumus var uzskatīt

par ogļūdeņražu atvasinājumiem, kurus iegūst, aizvietojot ogļ-

ūdeņražu ūdeņraža atomus ar citiem elementiem. Pamatojoties
uz to, K. Sorlemmers (1889) organisko ķīmiju nosauca par ogļ-
ūdeņražuun to atvasinājumu ķīmiju.

Tomēr arī šim apzīmējumam ir daži trūkumi. Par ogļūdeņražu

atvasinājumiem (pilnīgas oksidēšanās produktiem) var uzskatīt

arī oglekļa oksīdus, kurus pieskaita pie neorganiskajiem savieno-

jumiem.
Tādējādi jēdziens organiskie savienojumi saglabājies kā iz-

devīgs apzīmējums veselai savienojumu grupai, kurai piemīt ko-

pīgas īpašības.
Organiskās ķīmijas teorētiskie pamati sāka attīstīties tikai

19. gs. otrajā ceturksnī, kad radās t. s. radikāļu teorija. 19. gs.

vidū to nomainīja tipu teorija, bet 1861. gadā krievu ķīmiķis
A. 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 die-

nām. Organisko savienojumu uzbūves teorijas izstrādāšana vei-

cināja strauju organiskās ķīmijas attīstību.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā strauji attīstījās organiskā
sintēze. Tika sintezētas daudzas augstvērtīgas krāsvielas un ārst-

niecības vielas, iegūti dažādi polimēri utt.

Mūsu gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados tika

izstrādātas un ieviestas organiskajā ķīmijā jaunas pētīšanas me-

todes — polarogrāfija, spektroskopija, rentgenogrāfija v. c. Iz-

mantojot šīs metodes, izdevās noskaidrot daudzu sarežģītu orga-

nisko savienojumu uzbūvi un reakciju mehānismus. Tas veicināja
vēl straujāku teorētiskās organiskās ķīmijas un organiskās sin-

tēzes attīstību.

Pašlaik ir iespējams teorētiski paredzēt jaunu savienojumu ek-

sistences iespēju un sintezēt gandrīz jebkuru organisko savieno-

jumu. Ir sintezēti tādi komplicēti savienojumi kā hlorofils, he-

mīns, alkaloīdi, vitamīni, hormons insulīns v. c.
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Pēdējos gados sevišķi strauji attīstās visjaunākā organiskās
ķīmijas nozare — bioorganiskā ķīmija. Tā nodarbojas ar dzīvajā
dabā esošo savienojumu struktūras un funkciju pētīšanu.

Organiskās ķīmijas attīstībā liela nozīme ir ne tikai A. But-

ļerova un N. Ziņina darbiem, bet arī daudzu citu krievu un pa-

domju ķīmiķu —
A. Zaiceva, V. Markovņikova, S. Ļebedeva,

M. Kučerova, N. Zeļinska, A. Ņesmejanova un citu darbiem.
Mūsu republikā ar organiskās sintēzes problēmu pētīšanu no-

darbojas Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Organiskās sintēzes

institūts, kurā ievērojami sasniegumi gūti dažādu ārstniecības

vielu sintēzē.

Rūpnieciskās organiskās sintēzes attīstība

Jau 19. gs. beigās organiskās sintēzes metodes sāka ieviest

arī rūpniecībā. Izveidojās sintētisko krāsvielu, sprāgstvielu un

ārstniecības vielu rūpniecība. Sevišķi strauji organiskās sintēzes

rūpniecība attīstījās Vācijā. Ķīmiskās rūpniecības un metalurģijas
attīstības dēļ Vācija kļuva par vienu no attīstītākajām kapitālis-
tiskajām valstīm. Pēc pirmā pasaules kara Vācija zaudēja savu

prioritāti un pirmajā vietā izvirzījās ASV. (Vācijā par galveno
ķīmiskās rūpniecības izejvielu izmantoja akmeņogles, ASV —

naftu.)
Cariskajā Krievijā ķīmiskā rūpniecība bija vāji attīstīta un

atradās ārzemju kapitālistu rokās. Pirmā pasaules kara un pil-
soņu kara laikā ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi tika gandrīz

pilnīgi iznīcināti, tāpēc jaunajai Padomju valstij vajadzēja radīt

ķīmisko rūpniecību 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

nacionalizācija. Līdz 1919. gada beigām tika nacionalizētas visas

ķīmiskās rūpniecības fabrikas un apvienotas Valsts ķīmiskās rūp-
niecības uzņēmumā «Himosnova».

īsā laikā tika radītas arī daudzas pilnīgi jaunas ķīmiskās

rūpniecības nozares, piemēram, anilīna krāsvielu, plastmasu, māk-

slīgo šķiedru, laku un krāsu v. c. Tika uzceltas un nodotas eks-

pluatācijā pasaulē pirmās sintētiskā kaučuka rūpnīcas. Jau 1940.

gadā salīdzinājumā ar 1913. gadu ķīmiskās rūpniecības ražojumu

apjoms bija pieaudzis 25 reizes.

Lielā Tēvijas kara laikā tika iznīcināta aptuveni 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-

zes salīdzinājumā ar 1940. gadu.
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Sevišķi strauji ķīmiskā rūpniecība sāka attīstīties pēc PSKP
CX 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
ražošana

— 2,4 reizes, bet minerālmēslu ražošana — 2,6 reizes.

Septiņgades laikā nodoti ekspluatācijā vairāk nekā 500 lieli ķī-
miskās rūpniecības uzņēmumi, to skaitā Daugavpils sintētiskās

šķiedras rūpnīca (1962), Valmieras stikla šķiedras rūpnīca (1962)
un Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca (1965).

Rūpnieciskā organiskā sintēze dod lētus un ļoti augstvērtīgus
materiālus mašīnrūpniecībai, celtniecībai, transportam, lauksaim-

niecībai un pārējām tautas saimniecības nozarēm, tādējādi veici-

not komunisma materiāli tehniskās bāzes radīšanu. Sakarā ar

to Padomju Savienībā sintētisko materiālu ražošana nepārtraukti
palielinās.

Rūpnieciskās organiskās sintēzes galvenās izejvielas

Galvenās izejvielas, no kurām iegūst dažādus organiskos sa-

vienojumus, ir dabasgāze, naftas gāze, nafta, akmeņogles, brūn-

ogles, degslāneklis, kūdra un koksne.

Vecākais organisko savienojumu ieguves avots ir akmeņogles,
kuru sausajā pārtvaicē iegūst dažādus produktus. No tiem savu-

kārt sintezē daudzus citus organiskos savienojumus.
Tagad par izejvielu ķīmiskajā rūpniecībā arvien vairāk sāk

izmantot dabasgāzi un naftu, kuras pārstrādes produkti ir sāk-

vielas dažādu rūpnieciskās organiskās sintēzes produktu ražoša-

nai. Tā, piemēram, 1960. gadā no plastmasu ražošanai patērēta-
jām izejvielām dabasgāžu un naftas produktu izejvielas bija tikai

24,5%, akmeņogļu izejvielas — 59,5% un pārējās izejvielas —■
16%, bet 1970. gadā — dabasgāžu un naftas produkti sastādīja
72%, akmeņogļu izejvielas — 17% un pārējās izejvielas — 11%.

Vērtīgas izejvielas ķīmiskajai rūpniecībai ir koksne un no tās

iegūtā celuloze. Koksnes sausajā pārtvaicē iegūst metilspirtu,

etiķskābi, acetonu un fenolus, bet no skuju kokiem arī terpentīn-
eļļu un kolofoniju. Celulozi izmanto papīra, spirta, lopbarības
cukura un lopbarības rauga ražošanai.

Pēdējos gados liela vērība tiek veltīta izejvielu kompleksai
izmantošanai un rūpniecībā izmantojamo pārtikas produktu aiz-

stāšanai ar ogļūdeņražu izejvielām.
Tā, piemēram, naftas pārstrādes blakusproduktus — naftas

gāzes un krekinga gāzes izmanto par augstvērtīgu izejvielu
plastmasu, 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 v. tml. izejvielas, lieto

furfurola, etiķskābes, etilspirta un citu produktu ražošanai.
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Tādus produktus kā etilspirtu, etiķskābi un pienskābi, kuru

ražošanai agrāk izmantoja graudus un kartupeļus, tagad ražo no

naftas krekinga gāzēm. No naftas krekinga gāzēm iegūst ari

etilēnu un butadiēnu, kurus agrāk ražoja no etilspirta. Glicerīna

un taukskābju ražošanā nafta un naftas krekinga gāzes aizstāj
taukus. Ziepes, ko ražoja no taukiem un eļļām, arvien vairāk aiz-

stāj sintētiskie mazgāšanas līdzekļi.
Pārtikas produktu resursu palielināšanai sāk izmantot arī

mikroorganismus, piemēram, aminoskābju, vitamīnu un citu sa-

vienojumuražošanai, kurus izlieto kā piedevu cilvēka un dzīvnieku
barībai. Izmantojot mikroorganismus, kas dzīvības norisēm patērē
naftu, iegūst olbaltumvielu masu, kuru lieto mājdzīvnieku nobaro-

šanai, tādējādi palielinot gaļas ražošanu.

ORGANISKO SAVIENOJUMU ELEMENTĀRSASTĀVS

UN TĀ NOTEIKŠANA

Visu organisko savienojumu sastāvā ietilpst ogleklis un gan-

drīz visu organisko savienojumu sastāvā — arī ūdeņradis. Liela

daļa organisko savienojumu satur arī skābekli, jau mazāk ir to

savienojumu, kas satur slāpekli, un vēl mazāk ir savienojumu,
kuri satur silīciju, sēru, fosforu, halogēnus un citus elementus.

Lai noteiktu vielas sastāvu un uzbūvi, vispirms jānosaka, no

kādiem elementiem tā sastāv, — jāizdara kvalitatīvā analīze. Pēc

tam izdara kvantitatīvo analīzi un nosaka vielas procentuālo
sastāvu, pēc kura aprēķina empīrisko formulu. Lai noteiktu vielas

molekulformulu, uzzina tās molekulmasu, bet lai varētu uzrakstīt

tās struktūrfomulu, ar ķīmiskām un fizikālām metodēm konstatē

atomu sakārtojumu molekulā.

Kvalitatīvā analīze. Lai noteiktu organisko savienojumu
sastāvā ietilpstošos elementus, tos vispirms pārvērš par labi pazīs-
tamiem neorganiskajiem savienojumiem, kurus konstatē ar analī-

tiskās ķīmijas metodēm.

Oglekļa un ūdeņraža noteik š a n a. Organisko savie-

nojumu analīzi sāk ar oglekļa noteikšanu. Visvienkāršākais paņē-
miens ir organisko savienojumu pārogļošana, tos karsējot

porcelāna vai platīna tīģelī. Ja organiskais savienojums satur

oglekli, tas pārogļojas un pēc tam sadeg. Reizē ar oglekli šajā

mēģinājumā var aptuveni konstatēt arī slāpekli, jo, sadegot lielā-

kajai daļai slāpekli saturošo vielu, jūtama degošu matu smaka.

Liela daļa organisko savienojumu karsējot iztvaiko, tāpēc šo me-

todi var izmantot tikai mazgaistošu vielu analīzei.
Precīzāk oglekli nosaka, karsējot organisko vielu kopā ar CuO

(1:2). Sajā gadījumā reizē ar oglekli nosaka arī ūdeņradi.
Vara (II) oksīds oksidē organiskajā vielā esošo oglekli par C02,
bet ūdeņradi par H2O:

C 3H 803+7CuO -v 3C0
2+4H

2
0+7Cu

glicerīns
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Ja, analizējot organisko vielu, nav zināma tās formula, tad

reakcijas vienādojumā attiecīgā elementa simbolu raksta kvad-
rātiekavās:

[C]+2CuO->CO2+ 2Cu

2[H]+CuO-^H2O+Cv

Izdalījušos C02 konstatē, laižot degšanas produktus cauri

Ca(OH)2 vai Ba(OH) 2 šķīdumam, ar kuriem C0
2

veido kalcija
karbonāta vai bārija karbonāta nogulsnes:

Ca(OH)2 +C0
2
->CaC0

3+ H2O

Ūdens rašanos konstatē vai nu pēc ūdens tvaika kondensēša-

nās uz caurulītes sieniņām, vai arī laižot degšanas produktus

mēģenē, kurā ir bezūdens CuS0 4; tas kļūst zils:

CuS04 + 5H20 -> CuSO
4•5H20

balts zils

Slāpekļa noteikšana. Lai organiskajā vielā esošo slā-

pekli pārvērstu par viegli konstatējamu neorganisko savienojumu,
analizējamo paraugu sakausē kopā ar nātriju. Ja organiskā viela

satur slāpekli, rodas nātrija cianīds:

[C]+ [N]+Na^NaCN

legūto sakausējumu izšķīdina ūdenī, nofiltrē un filtrātam pie-
lej FeS0

4 šķīdumu, paskābina ar HCI un vēl pielej FeCl3 šķī-
dumu. Ja analizējamā viela satur slāpekli, rodas Berlīnes zilā

nogulsnes:

2NaCN+ FeS04->-Fe(CN)2+Na 2S04

Fe(CN) 2+4NaCN->Na
4 [Fe(CN)6]

heksaciano(2) ferāts

3Na4[Fe(CN) 6]+4FeCl3->Fe4[Fe(CN)6]3
+l2NaCl

Berlīnes zilais

Ja slāpekļa ir maz, var parādīties tikai zils vai pat zilganzaļš

krāsojums.
Slāpekli var konstatēt arī pēc amonjaka izdalīšanās, vārot

organisko vielu kopā ar sārmu vai karsējot kopā ar natronkaļ-
ķiem.

Sēra noteikšana. Lai noteiktu sēru, organiskā viela jāsa-
kausē kopā ar nātriju:

[S]+2Na-*-Na2S

Nofiltrētajam sakausējumam pielej Pb(NO 3 ) 2 vai

Pb(CH 3COO)2 šķīdumu. Ja analizējamā viela satur sēru, rodas

tumšbrūnas nogulsnes vai brūns krāsojums:

Na2S+Pb(NO 3 ) +2NaNO
3
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Sēru un fosforu var noteikt arī, karsējot organisko vielu

kopā ar koncentrētu slāpekļskābi. Slāpekļskābe oksidē organiskajā
vielā esošo sēru par H2SO4, bet fosforu

— par H3P04; šīs skābes

konstatē ar parastajām kvalitatīvās analīzes metodēm (bārija hlo-

rīdu, amonija molibdātu).

Halogēnu noteikšana. Organisko savienojumu mole-

kulās halogēnu atomi saistīti ar kovalentām saitēm, tāpēc nevar

atšķelties jonu veidā un ar parastajām pierādīšanas metodēm

(AgN03) tos nevarkonstatēt.

Visvienkāršākā ir halogēnu pierādīšana ar liesmas metodi.
Līdz sarkankvēlei nokarsētu vara stieplīti (kas pārklājusies ar

CuO kārtiņu) iemērc analizējamā vielā un atkal ievada liesmā.

Vara(ll) oksīda skābeklis oksidē oglekli par CO2 un ūdeņradi

par H2O, bet halogēns savienojas ar varu, veidojot gaistošus
vara (II) halogenīdus, kas liesmu krāso zaļā krāsā (Beilšteina
mēģinājums).

Halogēnus var noteikt arī, organisko vielu sakausējot kopā
ar nātriju. legūto sakausējumu šķīdina ūdenī, paskābina ar HN03

un pielej AgN03 šķīdumu. Izkrīt baltas (Cl) vai iedzeltenas

(Br, I) nogulsnes:

[Cl]+Na-vNaCI

NaCl+AgN03 -»-AgCl+NaN03

Skābekli ar parastajām kvalitatīvās analīzes metodēm ne-

var konstatēt, tāpēc par tā klātieni spriež pēc kvantitatīvās ana-

līzes datiem. Ja pārējo elementu saturs sastāda 100%, dotā viela

skābekli nesatur, ja turpretī pārējo elementu kopējais saturs ir

mazāks 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.

Oglekļa un ūdeņraža noteikšana. Karsējot nosvērto

vielas daudzumu kopā ar CuO skābekļa plūsmā, rodas CO
2

un

H
2
O. Ūdeni uztver nosvērtā U veida caurulē ar bezūdens CaCl

2.

Oglekļa(lV) oksīdu uztver kālija aparātā ar koncentrētu KOH

šķīdumu:

2KOH + C0
2
-> K2CO3+H2O

Pēc mēģinājuma, nosverot U veida cauruli un kālija aparātu,
no starpības uzzina C02 un H2O masu un aprēķina oglekļa un

ūdeņraža procentuālo saturu.

Slāpekli var noteikt pēc vairākām metodēm.

Dimā metode. Vielas iesvaru (kopā ar CuO) sadedzina caurulē

C02 straumē. Slāpeklis izdalās brīvā veidā (N2) un kopā ar

citiem oksidēšanās produktiem (H2O; C02) tiek uztverts graduētā
caurulē

— azotometrā, kas piepildīts ar koncentrētu KOH
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šķīdumu. KOH uzsūc C02 un H2O, bet izspiestā N2 tilpumu no-

lasa azotometrā.

Kjeldāla metode. Vielas iesvaru vāra kopā ar koncentrētu

H2S0
4, kas pārogļo un sadedzina vielu, bet pati daļēji pārvēršas

par S02. Organiskajā vielā esošais slāpeklis pārvēršas par

(NH4) 2SO
4. Oksidēšanās beigās iegūto šķīdumu apstrādā ar

sārmu, kas ņemts pārākumā, izdalījušos NH3 uztver zināmas

koncentrācijas HCI vai H2S04 šķīdumā. Skābes šķīdumu pēc tam

titrē ar sārma šķīdumu un aprēķina, cik daudz amonjaka radies

reakcijā.
Pēdējā laikā ir izgatavoti arī automātiskie analizatori, kuros

vienlaikus nosaka oglekli, ūdeņradi un slāpekli. Sājos analizato-

ros izmantots gāzuhromatogrāfijas princips.
Halogēnus nosaka, karsējot vielas iesvaru aizkausētā bieza

stikla caurulē kopā ar HN03 (blīvums 1,5) AgN03 klātienē.

Slāpekļskābe oksidē oglekli un ūdeņradi par C02 un H 2O, bet

halogēns izdalās mazšķīstošu nogulšņu (AgCl; Agßr; Agl) veidā.

Nogulsnes nofiltrē,izmazgā, izžāvē un nosver.

Sēru nosaka līdzīgi kā halogēnus, tikai nepieliek AgN03. Tā

kā sērs vieglāk oksidējas broma klātienē, iesvaram pieliek dažus

kristāliņus tīra kālija bromīda. Slāpekļskābe oksidē sēru par

H 2S0
4, ko nogulsnē ar BaCl

2 šķīdumu BaS04 veidā. Nogulsnes

nofiltrē, izmazgā, izkarsē 500°C temperatūrā un nosver.

Skābekli parasti nosaka pēc starpības (atņemot no 100%
pārējo elementu procentuālo saturu summu).

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.

Sājos apstākļos viss skābeklis pārvēršas par CO, ko nosaka ar

sakarsētu I 20 5:
I 205+SCO-*-5C02+I2

Izdalīto jodu nosaka, titrējot ar tiosulfāta šķīdumu.

Organisko savienojumu molekulformulas izskaitļošana

Zinot organiskā savienojuma kvantitatīvo (procentuālo) sa-

stāvu, var aprēķināt tā elementāro summāro formulu. Sim nolū-

kam katra elementa procentu skaitu dala ar tā atommasu. Pēc

tam visus iegūtos skaitļus dala ar mazāko. Tā iegūst skaitļus, kas

rāda attiecību starp 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:

„
80 6,6 ,

H = = 20 =3
1 6,6
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Savienojuma elementārā summārā formula ir CH3.
Elementārā summārā 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 ari savienoju-
mos ar formulu C2H6; C 3H 9; C4HI2 utt.

Lai atrastu savienojuma īsto formulu jeb molekulformulu, tā

molekulmasa jāizdala ar elementārajai summārajai formulai at-

bilstošo molekulmasu. Savienojuma molekulmasu nosaka ar fizi-

kāli ķīmiskām metodēm. Gāzveida vielu molekulmasu var aprē-
ķināt arī pēc to relatīvā blīvuma, izmantojot formulu

M=Mxd

kur Mi — vielas molekulmasa, attiecībā pret kuru izteikts gā-
zes relatīvais blīvums;

d
— gāzes relatīvais blīvums.

Visbiežāk gāzu relatīvo blīvumu izsaka attiecībā pret ūdeņ-
radi. Tādā gadījumā

M =2d

Izdalot aprēķināto vielas molekulmasu ar elementārajai sum-

mārajai formulai atbilstošo molekulmasu, atrod skaitli, kas rāda,
cik reižu molekulformula lielāka par elementāro summāro for-

mulu. Ja iepriekš apskatītajā piemērā dots, ka vielas relatīvais

blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 15, tad tās molekulmasa ir

/VI=2-15 =30

Elementārajai summārajai formulai atbilstošā molekulmasa ir

Mch 3
=l2 +3=15

Dalot vielas molekulmasu (30) ar elementārajai summārajai
formulai atbilstošo molekulmasu (15), iegūstam skaitli 2, kas

rāda, ka vielas molekulformula ir 2 reizes lielāka par elementāro

summāro formulu, t. i., vielas molekulformula ir šāda:

C 2H.6

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc organiskas vielas iedala atsevišķā grupa, 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. Kā attīstījās rūpnieciskā organiskā sintēze? Kādas ir tās attīs-

tības perspektīvas Padomju Savienībā?
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5. Kādas ir rūpnieciskās organiskās sintēzes galvenās izejvielas,
un kā tās cenšas izmantot?

6. Kādas ir galvenās organisko savienojumu sastāvdaļas, un kā

tās nosaka?

UZDEVUMI

1. Karsējot stikla caurulē 0,1538 g organiskās vielas kopā ar

CuO, izdalās 0,3651 g C02 un 0,1878 g H2O. Kāda ir šī savienojuma
formula, ja tā molekulmasa ir 74?

Atrisinājums, a) Vispirms nosaka, cik gramu oglekļa satur dotais

paraugs.

MCo
2

=12+2-16=44

44 g C02 satur 12 g C

0,3651
„ „ „

x„
„

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

100-0,09957
x= -64,7% C

0,1538

b) Tāpat aprēķina arī ūdeņraža saturu:

Mh
2
0=2+16=18

18 g H
2O satur 2g H

0,1878 „ „ „ x „ „

' 0,1878-2 '
x- =0,0209 g H

18

Ūdeņraža procentuālais saturs organiskajā vielā:

0,1538 g vielas satur 0,0209 g H

100
„ „ „

x
„ „

100-0,0209
"

X- =13,6% H

0,1538

c) Tālāk pārliecinās, vai organiskā viela nesatur skābekli. Tā kā

C un H kopējais saturs mazāks par 100%, tad starpība ir skābekļa
saturs:

100-(64,7+13,6)=21,7% O

d) Vielas molekulformulu var aprēķināt divējādi.
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1) Pec pirmā paņēmiena vispirms aprēķina vielas elementāro

summāro formulu:

64,7 5,39
C= =5,39 «4

12 1,36

13.6 13,60
H= =13,60 . .=10

1 1,36

21.7 1,36
0= -—=1,36 =1

16 1,36

Vielas elementārā summārā formula ir C4HIOO.

Tai atbilstošā molekulmasa

Mc.H lo
o=4-12+10+16=74

Tā kā tā ir vienāda ar uzdevuma nosacījumos doto savienojuma

molekulmasu, tad arī molekulformula ir tāda pati kā elementārā

summārā formula C4HIOO.

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 m. d. vielas satur 64,7 m. d. C

74
„ „ „ „

x
„ „ „

74-64,7
x= =47,88»48 m. d. C

100

vai =4 atomi oglekļa.
12

s 1
b) Cik daudz ūdeņraža satur viela?

100 m. d. vielas satur 13,6 m. d. H

74
„ „ „ „ x „ „ „

74-13,6

x= =10 m. d. H

100

vai 10 atomi ūdeņraža.

c) Cik daudz skābekļa satur viela?

100 m. d. vielas satur 21,7 m. d. O

74
„ „ „ „ x „ „ „

74-21,7 '
x= =16,05» 16 m. d. O

100

vai 1 atoms skābekļa.
Tātad vielas molekulformulair C4HIOO.

2. Organiskā viela satur 92,3% oglekļa un 7,7% ūdeņraža. Tās

relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu ir 0,9. Kāda ir šīs vielas mo-

lekulformula? (C2H2)
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3. Gāzveida viela satur 81,8% C un 18,2% H. Tās relatīvais

blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 22. Kāda ir šīs vielas molekulfor-

mula? (C3HB )

4. Ogļūdeņradis satur 14,3% H un 85,7% C. Tā relatīvais blī-

vums attiecībā pret gaisu ir 1,93. Kāda ir šī ogļūdeņraža molekul-

formula? (G|HB )

5. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka tā satur 52,1% C un

13,1% H. Tās molekulmasa ir 46. Kāda ir šīs vielas molekulformula?

(C2
H

6O)
6. Šķidrums satur 92,3% C un 7,7% H. Tā tvaiku relatīvais blī-

vums attiecībā pret ūdeņradi ir 39. Kāda ir šīs vielas molekulformula?

(C6
H

6)
7. 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? (C2
H

3CIO)
8. 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? (C2H.»; C 3H
6; C 6H

12)
9. 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? (C3
H

6 O)
10. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka tā satur 39,79% C

un 6,82% H. Tās molekulmasa ir 60. Kāda ir šīs vielas molekul-

formula? (C2H 4
02)

11. 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

apstākļos). (C2
H

2)

12. Sadedzinot kopā ar CuO 5 mg vielas, izdalās 16,92 mg CO2

un 3,46 mg H
2
O. Pētāmās vielas molekulmasa ir 78. Kāda ir šīs vie-

las molekulformula? (C6
H

6 )

13. Sadedzinot 3,0 g vielas, rodas 6,6 g C02 un 3,6 g H2 O. Sīs

vielas relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu ir 2,07. Kāda ir šīs

vielas molekulformula? (C 3
H

BO)

14. Analizējot organisko vielu, konstatēts, ka tā satur 54,5% og-

lekļa un 9,1% ūdeņraža. Tās relatīvais blīvums attiecībā pret ūdeņ-

radi ir 44. Kāda ir šīs vielas molekulformula? (C4 H802 )

ORGANISKO SAVIENOJUMU UZBŪVE

Pirmās organisko savienojumu uzbūves teorijas

19. gs. sākumā jau bija pazīstamas ļoti daudzas un dažādas

organiskās vielas, tomēr organiskā ķīmija nevarēja strauji attīs-

tīties, jo daudzām parādībām trūka teorētiska izskaidrojuma. Sa-

karā ar to radās nepieciešamība izstrādāt teoriju, kas izskaidrotu

organisko savienojumu uzbūvi un reaģētspēju.



J. Bercēliusa elektroķīmiskā teorija (1819) bija pirmā teorija
par ķīmisko saišu dabu savienojumos. Ķīmisko savienojumu raša-

nos 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.
Radikāļu teorija uzskatīja, ka organiskie savienojumi veidoti

tāpat kā neorganiskie, tikai organiskajos savienojumos ietilpst ari

veselas pozitīvi lādētas atomu grupas — tā sauktie radikāļi, kuri

ķīmiskajās reakcijās spēj pāriet neizmainītā veidā no viena savie-

nojuma otrā.

Šī teorija deva iespēju izskaidrot dažu savienojumu īpašības,
kā ari paredzēt jaunus savienojumus, tomēr tai bija arī principiāli
trūkumi. Piemēram, tā uzskatīja, ka radikāļi ir tikpat nemainīgi
kā atomi. Drīz vien franču ķīmiķis Z. Dimā parādīja, ka ūdeņraža
atomus radikāļos var viegli aizstāt ar halogēna atomiem un līdz

ar to pierādīja, ka radikāļus nevar uzskatīt par pilnīgi nemainī-

giem.
Tālākie organisko savienojumu īpašību pētījumi rādīja, ka or-

ganisko vielu reakcijām ir zināma līdzība ar dažu

neorganisko vielu reakcijām, tāpēc organiskās vielas sāka uzskatīt

par neorganisko vielu atvasinājumiem. Tā radās tā sauktā tipu
teorija.

Tipu teorija uzskatīja, ka organiskie savienojumi atvasināmi

no noteiktiem neorganisko savienojumu tipiem (H2, HCI, NH3

un H
2O), aizvietojot tajos ūdeņraža atomus ar radikāļiem.

Piemēram, pie ūdeņraža un hlorūdeņraža tipiem piederošos

savienojumus attēloja ar šādām formulām

C2HS ļ CH3 ļ C2HSļ
hj ch

3
/ cii

etilhidrīds dimetils etilhlorīds
(etāns)

Ķīmijai attīstoties, zinātnieki atklāja arī tādas organiskās
vielas, kuras varēja pieskaitīt nevis vienam, bet vairākiem tipiem,
tāpēc bieži vienam un tam pašam savienojumam bija sastopamas
vairākas formulas. Sīs teorijas piekritēji (S. Zerārs) uzskatīja,
ka ar ķīmijas metodēm nav iespējams uzzināt organisko savieno-

jumu uzbūvi.

Tipu teorija tomēr stipri veicināja organiskās ķīmijas attīstību.

Tā deva iespēju klasificēt organiskos savienojumus pēc to tipiska-
jām īpašībām, atklāt jaunas savienojumu klases, kā arī radīja
jēdzienus par homologurindām, vērtību un ķīmiskajām funkcijām.

1858. gadā vācu ķīmiķis A. Ķekulē un neatkarīgi no viņa arī

skotu zinātnieks A. Ķūpers konstatēja, ka organiskajos savienoju-
mos oglekļa atoms ir četrvērtīgs, un pierādīja faktu, ka oglekļa

17
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atomi spēj savienoties savā starpā garās virknēs. A. Kūpers
ieteica rakstīt grafiskas organisko savienojumu formulas, kurās

vērtību saites starp atomu simboliem attēlo ar svītriņām.
Terminu «ķīmiskā uzbūve» pirmais sāka lietot krievu ķīmiķis

A. Butļerovs 1861. gadā.

A. Butļerova organisko savienojumu uzbūves teorija

Izmantojot līdz tam laikam gūtos organiskās ķīmijas sasnie-

gumus un pareizās atziņas, krievu ķīmiķis Aleksandrs Butļerovs
izstrādāja jaunu organisko savienojumu ķīmiskās uzbūves teoriju.
Sīs teorijas pamatidejas viņš izteica ziņojumā dabas pētnieku
kongresā Speierā 1861. gadā, bet 1864. gadā publicēja savā orga-

niskās ķīmijas mācību grāmatā.
A. Butļerovs parādīja, ka vielas molekulas uzbūvi var noteikt,

pētot tās īpašības. Pareizās atziņas par oglekļa četrvērtību un tā

atomu spēju veidot virknes A. Butļerovs paturēja savā uzbūves

teorijā.

A. Butļerova uzbūves teorijas pamatidejas īsumā var formulēt

šādi.

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

2. Visi atomi organisko vielu molekulās ir saistīti savā starpā
noteiktā secībā saskaņā ar to vērtību.

3. Vielu īpašības ir atkarīgas ne tikai no tā, kādu elementu

atomi un kādā skaitā ietilpst to molekulās, bet arī no secības,
kādā šie atomi saistījušies savā starpā.

4. Pēc vielu īpašībām var noteikt to molekulu uzbūvi, bet pēc
uzbūves var paredzēt vielu īpašības.

5. Vielas molekulā ietilpstošie atomi un atomu grupas savstar-

pēji ietekmē cits citu. Visspēcigāk šāda ietekme izpaužas starp
atomiem un grupām, kas tieši saistīti savā starpā, bet eksistē

iedarbība ari starp tālākajiem atomiem vai grupām.
Sī A. Butļerova doma par atomu savstarpējo ietekmi bija

pretstatā 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. Butļerova ideju par atomu savstarpējo ietekmi tālāk attīs-

tīja viņa skolnieks V. Markovņikovs.

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

niskajai ķīmijai. Sī teorija palīdzēja izskaidrot daudzus jautāju-
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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 ari sakārtojums,
kļuva skaidrs, ka var eksistēt vielas ar vienādu sastāvu un mo-

lekulmasu, bet ar pilnīgi dažādu uzbūvi. Tas norāda, ka vienai

un tai pašai summārajai formulai var atbilst tik daudz vielu,
cik struktūrformulu var uzrakstīt, izmantojot doto atomu dau-

dzumu un ņemot vērā vērtību likumu (tikai visas šīs vielas vēl

nav iegūtas).

Vielas ar vienādu molekulu sastāvu, bet dažādu ķīmisko uz-

būvi un īpašībām sauc par izomēriem, bet pašu parādību par

izomēriju.

Tā, piemēram, formulai C2H6O atbilst šādas vielas:

CH3—CH2OH un CH3—O—CH3. Abas šīs vielas eksistē īstenībā.

Etilspirts CH
3
—CH

2
OH ir bezkrāsains šķidrums, bet dimetilēteris

CH3—O—CH 3
— gāze. Etilspirts un dimetilēteris ir izomēri.

Butļerovs pirmais izskaidroja ari dinamiskās izomērijas (tau-
tomērijas) parādību, t. i., izomēru spēju noteiktos apstākļos pāriet
citam citā. Viņš nekad nesaistīja ķīmiskās uzbūves teorijas pa-

matprincipus ar formulu rakstības paņēmieniem, bet daudzkārt

savos darbos pasvītroja, ka, uzkrājoties faktu materiāliem, uzbū-

ves teorija attīstīsies tālāk.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados radās mācība par
molekulu telpisko uzbūvi — stereoķīmija, kas apstiprināja A. But-

ļerova domu, ka nākotnē noteiks ne tikai kārtību, kādā atomi

saistīti molekulā, bet ari to izvietojumu telpā.
Nākamais solis uzbūves teorijas attīstībā bija ķīmiskās saites-

elektronu teorijas izmantošana organiskajā ķīmijā.

Ķīmiskās saites elektronu teorija

20. gs. divdesmitajos gados radās tā sauktā ķīmiskās saites

elektronu teorija, kas sekmēja organiskās ķīmijas parādību iz-

skaidrošanu.

Pēc šīs teorijas atomu tieksmi saistīties citam ar citu nosaka

to ārējā enerģijas līmeņa elektronu konfigurācijas nestabilitāte.

Ķīmiski saistoties, atomi tiecas izveidot ārējā enerģijas līmenī

stabilu elektronu konfigurāciju, kāda ir inerto gāzu atomiem (divi
elektroni kā hēlijam vai astoņi elektroni kā pārējām inertajām gā-
zēm) .

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

enerģijas līmenī ir tikai viens elektrons, to atdod hlora atomam,
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kuram arējā enerģijas līmenī ir septiņi elektroni, tad izveidojas

pozitīvs nātrija jons un negatīvs hlorīdjons:

Na+ Cl [Na]++[:Cl: ļ-

-2. Apvienojot elektronus pāros pa vienam no katra atoma, ro-

das t. s. kovalentā saite. Tā, piemēram, oglekļa atoms, kam ārējā
enerģijas līmenī ir četri nesapāroti elektroni, veido ar četriem

ūdeņraža atomiem četrus elektronu pārus, kas pieder kā oglekļa,
tā arī ūdeņraža atomiem. Līdz ar to oglekļa atoms iegūst stabilu

astoņelektronu konfigurāciju, bet katrs ūdeņraža atoms
— div-

elektronu konfigurāciju:
H

4H- +

H

Kovalento saiti, kuru veido kopīgs elektronu pāris, apzīmē ar

diviem punktiņiem vai struktūrformulās
— ar svītriņām:

H H

H:C : H jeb H—C—H

H „
metāns

Arī oglekļa atomi savā starpā saistīti ar kovalento saiti, t. i.,
ar elektronu pāri:

HH H H

II
H:C:C: H jeb H—C—C—H

II
HH H H

etāns

Divkāršo saiti veido divi elektronu pāri:

H:CiC:H jeb H—C =C—H

II
HH H H

etilēns

Trīskāršo saiti veido trīs elektronu pāri:

H:CjC:H jeb H—C =C—H

acetilēns

Kovalento saiti var veidot ne tikai atomi, kuriem katram ir

viens nesapārots elektrons, bet arī tādas daļiņas (atomi, mole-

kulas, joni), no kurām vienai ir brīvs elektronu pāris, bet otrai —

neaizpildīts ārējais elektronu līmenis (brīva orbltāle).
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Daļiņa, kurai ir elektronu pāris, to atdod saites veidošanai
(elektrondonors), bet daļiņa ar neaizpildītu ārējo elektronu līmeni

šos elektronus pieņem (elektronakceptors) un iegūst negatīvu
lādiņu.

Piemēram, trešējā amīna molekulas slāpeklim (elektrondo-
nors) ir elektronu pāris, bet skābekļa atomam (elektronakcep-
tors) — neaizpildīts elektronu līmenis (ārējā elektronu līmenī
tikai seši elektroni). Starp slāpekļa un skābekļa atomiem izveido-

jas kovalentā saite, kura savieno pozitīvo slāpekļa atomu ar ne-

gatīvo skābekļa atomu:

R R
..

c

R:N: + 0:->R:Nffi
: O:

R R

Sādu kovalento saiti sauc par donorakceptora saiti jeb bipo-
lāro (semipolāro) saiti un attēlo šādi:

R R

R—N— o jeb R —N—o

I I
R R

Kvantu organiskās ķīmijas pamatprincipi

20. gs. trīsdesmitajos gados elektronu teoriju papildināja
kvantu ķīmija, kuras pamatā ir kvantu mehānikas priekšstati par
elektrona dabu.

Pēc kvantu mehānikas priekšstatiem, elektronam vienlaikus

piemīt kā daļiņas, tā arī viļņa īpašības. Elektrons nepārvietojas
pa noteiktu trajektoriju, bet tā kustība ap kodolu atgādina viļņa
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 mazāks blīvums ir tur, kur elektrons atrodas

retāk.

Telpu ap kodolu, kurā elektrona atrašanās varbūtība ir vis-

lielākā, saucpar orbitāli.

Atkarībā no elektronu enerģijas un saistības spēka ar kodolu,
kā arī no to ieņemto orbitāļu formas elektroni pieder noteiktam

enerģijas 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
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1. att. s, p un d apakšlīmeņu elektronu orbitāļu
forma.

(telpiska astoņnieka) veida, d elektroni
—

zieda ar četrām zied-

lapiņām vai sarežģītākas formas un f elektroni — vēl sarežģītā-
kas formas (1. att.). (Orbitāļu apzīmējumi ņemti no spektroskopi-
jas terminoloģijas (angļu valodā), kuru lieto spektra līniju apzī-
mēšanai: sharp — spilgtā, principal — galvenā, diffuse — difūzā,

fundamental — pamata.)

Viena apakšlīmeņa elektronu orbitāles var būt dažādi izvie-

totas telpā (attiecībā pret koordinātu asīm). Tā, piemēram, p

apakšlīmeņa elektronu orbitāles izvietotas perpendikulāri (90

2. att. p apakšlīmeņa elektronu orbi-

tāļu iespējamie virzieni telpā.

leņķī) viena pret otru (2. att.).

Tā kā telpā iespējami tikai

trīs savstarpēji perpendikulāri
stāvokļi, tad ir tikai trīs p or-

bitāles. Orbitāles, kuras ieņem
d elektroni, var būt orientētas

telpā piecos dažādos stāvokļos,

tāpēc ir piecas d orbitāles, bet f
elektronu orbitāles ieņem sep-

tiņus dažādus stāvokļus, tāpēc
ir septiņas / orbitāles.

Katrā orbitālē var būt ne

vairāk par diviem elektroniem

un arī tikai tādā gadījumā, ja
tiem ir pretēji spini (elektroni

griežas ap savu asi viens otram
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pretējā virzienā). Šādus elektronus sauc par sapārotiem elektro-

niem jeb elektronu pāri.
Attēlojot atoma uzbūvi shematiski, orbitāles apzīmē ar aplī-

šiem O vai kvadrātiņiem □, bet elektronus ar bultiņām. Sapā-
rotos elektronus apzīmē ar pretēji vērstām bultiņām.

h|T| HeQT] c[mJ *'f I
¥

Formulās, kuras attēlo elektronu izvietojumu līmeņos un

apakšlīmeņos, t. s. atomu elektronformulās, enerģijas līmeņus
apzīmē ar skaitļiem pirms attiecīgā apakšlīmeņa apzīmējuma, bet

elektronu skaitu apakšlīmenī ar skaitli pie apakšlīmeni apzīmējošā
burta augšā pa labi. Tā, piemēram, oglekļa atoma elektronfor-

mula ir

C ls2 2s2 2p2

Ķīmiskās saites veidošanā parasti piedalās tikai ārējā ener-

ģijas līmeņa elektroni. Ķīmisko saiti var veidot tikai nesapāroti
elektroni, tāpēc, ja ārējā enerģijas līmeņa elektroni ir sapāroti,
viens no katra pāra elektroniem cenšas pāriet uz brīvajām tā

paša enerģijas līmeņa orbitālēm. Šādus atomus sauc par ierosi-

nātiem atomiem.

Orbitāļu hibridizācija. Organisko savienojumu uzbūves pamatā
ir IV grupas elements ogleklis. Tā atomam pamatstāvoklī (neiero-
sinātā stāvoklī) ir divi nesapāroti elektroni, tāpēc varētu domāt,

ka tas veido divas kovalentās saites. Kā zināms, organiskajos

savienojumos ogleklis parasti ir četrvērtīgs. Kvantu ķīmija to

izskaidro ar oglekļa atoma pāreju ierosinātā stāvoklī. Tā kā ot-

rajā līmenī ir brīva viena p orbitāle, viens no 2s elektroniem pār-
iet uz šo brīvo orbitāli un izveidojas četri nesapāroti elektroni:

rdmn nUinJ}
c |zzj c t=

Tļ QT

C ls2 2s2 2p2 ls2252p3

C atoms pamatstāvoklī C atoms ierosinātā stāvoklī

Elektrona pārejai no 2s orbitāles uz 2p orbitāli jāpatērē ievē-

rojams enerģijas daudzums (676,2 kJ/mol). Tomēr enerģija, kas

izdalās, veidojoties četrvērtīgā oglekļa divām jaunām saitēm,

ievērojami pārsniedz šo enerģijas daudzumu, tāpēc arī ogleklis

savienojumos parasti ir četrvērtīgs.
Oglekļa atoms ierosinātā stāvoklī var veidot četras kovalentās

saites. Saišu veidošanā piedalās oglekļa atoma trīs p elektroni,
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3. att. s un p elektronu orbitāļu hibridizācija.

kuri ieņem koordinātu asu virzienā (90° leņķī) izvietotās hanteles

veida orbitāles, un viens s elektrons, kurš ieņem lodveida orbitāli

bez noteikta virziena telpā, tāpēc trim saitēm vajadzētu būt vienā-

dām un savstarpēji perpendikulārām, bet ceturtajai — ar nedaudz

mazāku enerģiju un bez noteikta leņķa. Eksperimentāli pierādīts,
ka visas četras metāna kovalentās saites ir vienādas un simetriski

izvietotas telpā. Šo parādību var izskaidrot ar L. Polinga
1931. gadā izvirzīto hibridizācijas teoriju.

Pēc šīs teorijas starp s un p orbitālēm rodas savstarpēja
iedarbība, kuras rezultātā izveidojas vienādas hibridizētās orbitā-

les. Hibridizētajās orbitālēs elektronu blīvums sadalīts nevien-

mērīgi attiecībā pret kodolu, tāpēc tām viena puse ir lielāka, bet
otra mazāka.

Oglekļa atomam iespējami trīs orbitāļu hibridizācijas gadī-

jumi: sp
3, sp

2
un sp hibridizācija.

Orbitāļu sp
3 hibridizācija ir tādā gadījumā, kad oglekļa atoms

saistīts ar četriem atomiem. Sajā hibridizācijas gadījumā no vie-

nas s un trim p orbitālēm izveidojas četras vienādas hibridizētās

orbitāles, kurām katrai ir 1/i 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 orbitālēm 109°28' (4. att.).

Orbitā[u sp
2

hibridizācija notiek tādā gadījumā, kad oglekļa
atoms saistīts nevis ar četriem,bet ar trim atomiem:

A Ai

\ /
C =C

/ \
B Bi



4. att. Oglekļa atoma

orbitāļu virzieni sp
3 hib-

ridizācijas gadījumā.

5. att. Orbitāļu izvietojums sp
2 hibridi-

zācijas gadījumā.

Sajā gadījumā hibridizācijā piedalās tikai trīs oglekļa atoma

elektronu orbitāles — viena s un divas p orbitāles, veidojot trīs

vienādas hibridizētās orbitāles, kas izvietotas 120° leņķī un atro-

das vienā plaknē. Katra šāda orbitāle sastāv no V 3s orbitāles

un % P orbitāles. Oglekļa atoma trešā p orbitāle paliek neizmai-

nījusies un atrodas perpendikulāri hibridizēto orbitāļu plaknei

(5. att.).
Orbitāļu sp hibridizācija ir tada gadījuma, kad oglekļa atoms

saistīts tikai ar diviem atomiem. Sajā gadījumā no vienas s un

vienas p orbitāles veidojas divas vienādas hibridizētās sp orbitā-

les, kurām katrai ir l/2 sunV2 P orbitāles. Sīs orbitāles izvietotas

vienā līnijā un veido 180° leņķi. Katram oglekļa atomam paliek
divas nehibridizētas p orbitāles, kas izvietotas perpendikulāri pret
hibridizēto orbitāļu līniju un viena pret otru (6. att.).

a un it saites. Kovalentās saites veidošanos var iedomāties

šādi. Kad viens otram tuvojas divi atomi, kuriem ir nesapāroti
elektroni ar pretējiem spiniem, to kodoli sāk pievilkt viens otra

elektronus un abu atomu elektronu orbitāles daļēji pārklājas, jo
pilnīgi saplūst tās nevar pozitīvi lādēto kodolu atgrūšanās dēļ.
No divām elektronu orbitālēm,
kuras katra piederēja savam

atomam, izveidojas viena ko-

pīga divelektronu orbitāle — t. s.

molekulārā orbitāle, kas ap-

tver abu atomu kodolus. Sīs or-

bitāles maksimālais elektronu

blīvums ir telpāstarp abu atomu

kodoliem
— orbitāļu pārklāša-

nās vietā.

Jo vairāk pārklājas elektronu

orbitāles, jo stiprāka ir ķīmiskā
saite starp to veidojošiem ato-

miem.

6. att. Orbitāļu izvietojums sp hibri-

dizācijas gadījumā.
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Orbitāles var pārklāties divējādi: to centrus savienojošo asu

virzienā vai arī tam perpendikulārā virzienā (sāniski), tāpēc
izšķir divus kovalento saišu tipus — cr (sigma) saiti un n (pī)
saiti.

o saite rodas, elektronu orbitālēm pārklājoties to centrus sa-

vienojošās ass (simetrijas ass) virzienā. Šo saiti var veidot kā

nehibridizētās, tā arī hibridizētās orbitāles. Ja pārklājas divas s

orbitāles, veidojas a saite s-s (7. att. a). Pārklājoties s orbitālei

ar p orbitāli, veidojas o saite s-p (7. att. b). Divas p orbitāles
veido a saiti p-p (7. att. c).

Hibridizētās orbitāles saiti veido tajā virzienā, kurā atrodas

lielākā orbitāles daļa. Tās var pārklāties kā ar s orbitālēm, vei-

dojot a saiti s-sp
3

(7. att. d), tā arī savā starpā — o saite sp
3
-sp

3

(7. att. c). Tā kā nesimetriskajām hibridizētajām orbitālēm 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 arī

leņķi starp saišu virzieniem (jo a saites veidojas orbitāļu simet-

rijas ass virzienā). Tā, piemēram, oglekļa atomam sp3 hibridizā-

cijas stāvoklī leņķis starp saišu virzieniem ir 109°28 , sp
2 hibri-

dizācijas stāvoklī 120°, bet sp hibridizācijas stāvoklī 180°.

n saite veidojas, pārklājoties divām blakus atomu nehibridi-

zētajām p orbitālēm, pie tam pārklāšanās notiek perpendikulāri
līnijai, kas savieno abus atomu kodolus (sāniski) (8. att.). (No-
saukums n (pī) saite radies no tā, ka šo saiti veido p elektroni.)

Kaut gan, veidojoties n saitei, orbitāles pārklājas divās vietās

(virs a saites ass un zem tās), tomēr rodas tikai viena saite,

jo tās veidošanā piedalās no katra puses tikai pa vienai orbitālei.

7. att. Kovalentās αsaites veidošanās:

a — o" saite
s-s;

b — a saite s-p; c — o saite p-p; d — a saite s-sp
s;

c — o" saite sp
3
-sp3; z-z — ass, kas savieno atomu kodolus.
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jt saites elektroni atrodas tālāk no

kodola, tāpēc ari vājāk ar to saistīti

un līdz ar to daudz kustīgāki.
Orbitālēm pārklājoties, izdalās

enerģija, pie tam, jo vairāk tās pār-
klājas, jo vairāk enerģijas izdalās.

Tā kā n saitē orbitāles pārklājas ma-

zāk, tad arī, tai veidojoties, izdalās

mazāk enerģijas, nekā rodoties a sai-

tei. Tāda saite ir enerģētiski mazāk

izdevīga, tāpēc jt saites veidojas

8. att. Kovalentās π saites
veidošanās.

tikai tādā gadījumā, kad orbitāļu telpiskās orientācijas dēļ o saišu

rašanās nav iespējama. Tāds stāvoklis ir oglekļa atomam sp
2

un

sp hibridizācijas stāvoklī, kur nehibridizētās p orbitāles ir izvie-

totas perpendikulāri hibridizēto orbitāļu līnijai, tāpēc var pārklā-
ties tikai sāniski.

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

Kovalento saišu raksturojums

Savā starpā saistītie atomi atrodas nepārtrauktā svārstību

kustībā, tāpēc tāda lieluma kā statiskais saites garums nav.

Ar pašreizējām struktūranalīzes metodēm (rentgenogrāfiskā,
elektronogrāfiskā, neitronogrāfiskā) ir iespējams noteikt vidējos
attālumus starp atomiem un leņķus starp saitēm molekulā.

Attālumu starp atomu kodoliem sauc par saites garumu.

Kovalento saišu garumi nanometros doti 1. tabulā.

Dažādu savienojumu molekulās saišu garumi var nedaudz

mainīties. Tā, piemēram, saites C—C garums etāna CH3—CH3

molekulā ir 0,154 nm, acetona CH3—CO—CH 3 molekulā —

0,152 nm, bet acetonitrila CH3
—CN molekulā tas ir tikai 0,146 nm.

Sie skaitļi raksturo blakus atomu ietekmi uz saites garumu un

savienojumu īpašībām, jo vienlaikus ar saites garumu mainās arī

savienojuma īpašības (A. Butļerova paredzējums par blakus

atomu ietekmi).
Leņķi starp saitēm atkarīgi no tā, kādā hibridizācijas stāvoklī

ir saiti veidojošie oglekļa atomi. Izrādās, ka arī leņķus starp
saitēm ietekmē blakus atomi. Tā, piemēram, metilhlorīda CH3CI

molekulā leņķis starp saitēm H—C—H ir nevis 109°28', bet

110°13'. Hloroforma CHC13
molekulā lenkis starp saitēm

Cl—C—Cl ir 112°.

Kovalentās saites stiprumu raksturo saites enerģija. Tas ir

enerģijas daudzums, kāds izdalās, veidojoties šai saitei. Saites

enerģiju nosaka ar termokīmiskiem aprēķiniem un izsaka kJ/mol

(sk. 1. tab.).
Lai saiti sarautu, jāpatērē noteikts enerģijas daudzums. Jo

lielāka ir saites enerģija, jo stiprāka ir kovalentā saite.
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/. tabula

Ķovalento saišu garumi un enerģija

Kovalentā saite var būt nepolāra vai polāra. Gadījumā, kad

kovalento saiti veido divi vienādi atomi, piemēram, H atomi H2

molekulā vai C atomi CH
3
—CH

3 molekulā, kopīgais elektronu pā-
ris vienādi pieder abiem saiti veidojošiem atomiem. Sādu kova-
lento saiti sauc par nepolāra.

Ja kovalento saiti veido atomi ar dažādām elektronegativi-
tātēm, tad elektronegatīvākais atoms stiprāk pievelk elektronus

un kopīgais elektronu pāris nobīdās uz šī atoma pusi. Tādējādi
negatīvais lādiņš vairāk koncentrējas uz elektronegatīvākā atoma,

jeb, kā mēdz teikt, šis atoms iegūst negatīvu daļlādiņu, kuru

apzīmē ar 6e. Otrs saiti veidojošais atoms iegūst pozitīvu daļlā-
diņu 6®. Sādu saiti sauc par polāru. Formulās elektronu nobīdi

parāda ar bultiņu uz saites vai arī to attēlo ar daļlādiņiem, pie-
mēram:

H :Cl; H— Cl vai H
O-®-Cl°e

Jo vairāk atšķiras saiti veidojošo atomu elektronegativitāte
(sk. 2. tab.), jo lielāki ir daļlādiņi6® un S9 (saite vairāk polāra).
Polāra saite vieglāk pārtrūkst, tāpēc savienojumi ar lielāku pola-
ritāti ir ķīmiski aktīvāki.

2. tabula

Elektronegativitāte pec Polinga

Kovalentā
saite

Saites garums

(nm)

Saites enerģija
(kJ/mol)

C-C

c=c

c=c

C—H

c=o

C=
N

C—F
C—Cl

C—Br
C—I

0,154

0,133
0,120

0,109

0,121
0,115

0,141

0,177
0,191

0,212

330,76

590,39
824,80

414,49

741,06
879,23

427,05
326,57

272,14
238,65

Elements Elektro- Elements Elektro-
E,empnt„

Elektro- Elements
Elektro-

neg. neg.
memems

neg neg.

H

C

N

O
F

2,1

2,5

3,0
3,5

4,0

Si

P

s

Cl

1,8

2,1
2,5

3,0

As

Se

Br

2,0
2,4

2,8 2,5
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Vairākatomu molekulās atoms vai atomu grupa ar atšķirīgu
elektronegativitāti rada elektronu nobīdi ne tikai vienā saitē, bet
izraisa (inducē) pakāpenisku elektronu nobīdi arī pārējās mole-
kulas saitēs. Sādu parādību sauc par indukcijas efektu.

Atomi vai grupas, kas atvelk elektronus uz savu pusi, izraisa

negatīvu indukcijas efektu ( — 1), bet atomi vai grupas, kas atgrūž
no sevis elektronus, — pozitīvu indukcijas efektu (+ 1).

Indukcijas efekts oglekļa atomu virknē diezgan ātri pavājinās.
Ja, piemēram, piesātināta ogļūdeņraža molekulā ievada Cl atomu,
kurš atvelk elektronus ( — 1), elektronu nobīde izplatās tikai līdz

trešajam oglekļa atomam, tāpēc ka tās kompensēšanā piedalās arī

saites starp oglekļa un ūdeņraža atomiem:

HH H H

I, l 3l 2 ii
H — C — C —C~C~Cl

lii!
HH H H

Elektronu blīvuma sadalījums molekulā mainās arī jonu vai

stipri polāru molekulu radītā elektriskā lauka ietekmē. Elektronu

blīvuma nobīdi, kuru izraisa jonu vai polāru molekulu radītais

elektriskais lauks, sauc par saišu polarizāciju, n saite polarizējas

vieglāk nekā o saite, tāpēc ka jt saiti veidojošie p elektroni atro-

das tālāk nokodola un ir kustīgāki par s elektroniem.

H H

r\ I S© Sg

H— C —C==C —H —- H—C—C=C —H

«II 111
HHH H H H

Ar n saites polarizāciju izskaidrojama lielā ķīmiskā aktivitāte,
kas piemīt savienojumiem ar divkāršo un trīskāršo saiti.

Organisko reakciju tipi un mehānismi

Organiskās reakcijas var iedalīt šādi: a) aizvietošanas reak-

cijas, b) pievienošanas reakcijas, c) atšķelšanās reakcijas, d) pār-

grupēšanās reakcijas un c) oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.
Dažreiz komplicēta summāra reakcija var atbilst vairākiem re-

akciju 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 reaģējošām daļiņām
bieži notiek vesela virkne savstarpēji saistītu elementāraktu. Sādu

detalizētu reakcijas gaitu sauc par reakcijas mehānismu. Reak-

cijas mehānisms norāda, kādas stadijas ir reakcijā un kā katra

notiek: kādi atomi «uzbrūk» viens otram, cik viegli notiek šāds
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«uzbrukums», ka pārtrūkst esošas ķīmiskas saites un kada tipa
saites rodas katrā stadijā.

Tagad organiskajā ķīmijā reakcijas iedala arī atkarībā no to

mehānismiem
— homolītiskajās jeb radikāļu reakcijās un hetero-

lītiskajās jeb jonu reakcijās.

Katrā ķīmiskajā reakcijā pārtrūkst starp atomiem esošās ķī-
miskās saites un rodas jaunas. Kovalentā saite starp atomiem A

un B var pārtrūkt divējādi — homolītiski un heterolītiski.

Homolītiskās 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 parasti ir nestabili, tāpēc tie tūlīt reaģē
tālāk. Sāda tipa reakcijas sauc par homolītiskām jeb brīvo radi-

kāļu 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:

® J9
A:: B — A +:B

Izveidojas pozitīvi un negatīvi joni, kas pakļauti elektrosta-

tiskās pievilkšanās un atgrūšanās spēkiem. Ja ar kovalento saiti

saistīti divi oglekļa atomi, tad elektronu mākoņa pilnīgas nobīdes

gadījumā elektronu zaudējušais oglekļa atoms pārvēršas par pozi-
tīvi lādētu karbkatjonu, bet oglekļa atoms, kas pievieno elek-

tronu, — par karbanjonu.

Jāpiebilst, ka šāda pilnīga elektronu nobīde notiek ļoti reti.

Parasti elektronu blīvums tikai daļēji nobīdās pie viena no ato-

miem — polarizējas, un tie iegūst daļlādiņus, ko apzīmē ar 6®

un 6 e:

6© 6e

A :B-> A : B

Reakcijas, kurās notiek heterolītiska saišu šķelšanās, sauc

par heterolītiskām jeb jonureakcijām.

Pie kāda reakcijas tipa — homolītiskā vai heterolītiskā —

pieder reakcija, var noteikt, pētot eksperimentālos apstākļus, kas

veicina reakciju.

Homolītiskās reakcijas veicina gaisma, augsta temperatūra un

arī vielas, kurām sadaloties rodas brīvie radikāļi. Sīs reakcijas
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notiek nepolāros šķīdinātājos vai tvaika fāzē. Bieži tās ir ķēdes
reakcijas. Homolītiskās reakcijas bremzē tādas vielas, kuras viegli
reaģē ar brīvajiem radikāļiem.

Heterolītiskās reakcijas 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.

Pēc radikāļu vai jonu mehānisma var norisēt kā pievienoša-
nas, tā arī aizvietošanas un atšķelšanās reakcijas.

Reakcijas ātrumu un virzienu stipri ietekmē «uzbrūkošo» rea-

ģentudaba.

Reaģentus, kuri, piedaloties reakcijā, atdod savu elektronu

pāri ķīmiskās saites veidošanai ar citu atomu kodoliem, sauc par

nukleofiliem reaģentiem jeb elektronu donoriem. Tie ir anjoni vai

neitrālas molekulas, kurām ir nedalīti elektronu pāri.

Reaģentus, kuri, piedaloties reakcijā, ķīmiskās saites veidoša-

nai paņem elektronu pāri, kas piederēja otrai molekulai, sauc par

elektrofiliem reaģentiem jeb elektronu akceptoriem. Tie ir katjoni
vai neitrālas molekulas, kurām ir neaizpildītas elektronu orbi-

tāles.

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—H �R-Br
H'°

> R—OH

Sajā shēmā parādīts, ka ogļūdeņradis, reaģējot ar bromu,
veido ogļūdeņraža bromīdu, bet tas savukārt, reaģējot ar ūdeni,

veido spirtu. Ar ogļūdeņraža atlikumu, kas apzīmēts ar R, ne-

kādas izmaiņas nav notikušas. Shēmā neparāda neorganiskos pro-

duktus, bet reaģentus raksta virs bultiņas.

Organisko savienojumu klasifikācija

Organiskos savienojumus klasificē (iedala) pēc oglekļa atomu

sakārtojuma molekulā un pēc raksturīgajiem struktūrelementiem

(funkcionālajām grupām).
Atkarībā no oglekļa atomu sakārtojuma molekulā organiskos

savienojumus iedala trijās grupās: acikliskajos, karbocikliskajos

un heterocikliskajos savienojumos.
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Acikliskie jeb alifātiskie savienojumi ir tādi organiskie savie-

nojumi, kuru molekulu uzbūves pamatā ir vaļējas oglekļa atomu

virknes. Tās var būt kā taisnas, tā ari sazarotas:

HHHHH H H H H HH

1111 I I i i i J I
H—C—C C—C—C—H H—C C C C C—C—H

I I 111 I I I I II
HHHHH H H—C—H H H—C-H H H

H H—C—H

I
H

Karbocikliskie savienojumi ir tādi organiskie savienojumi,
kuru molekulu uzbūves pamatā ir slēgtas oglekļa atomu virknes

jeb cikli. Karbocikliskos savienojumus savukārt iedala divās

apakšgrupās:
a) alicikliskie savienojumi, kuru molekulu uzbūves pamatā

ir cikli ar vienkāršajām saitēm vai arī ar vienu vai divām div-

kāršajām saitēm, piemēram:

CH2
H
a~

C
\

2

/\ vai HC* CH2

H 2C CH2 \H2

b) aromātiskie savienojumi, kuru molekulu uzbūves pamatā ir

sešlocekļu cikls ar trim divkāršajām saitēm:

CH

HC CH
i n

HC

w
CH

Heterocikliskie savienojumi ir tādi organiskie savienojumi,
kuru molekulasvienlaikus ar oglekļa atomiem ciklā satur arī kādu

citu elementu atomus. Visbiežāk heterociklisko savienojumu ciklā

ir skābeklis, slāpeklis vai sērs:

HC CH HC** HC CH

11 11 1 11
v

L
XH HC,. XH .CH

0 N b

Oglekļa atomu virknes kopā ar tām pievienotajiem ūdeņraža
atomiem veido katras grupas pamatsavienojumus — ogļūdeņra-
žus (alifātiskos, alicikliskos vai aromātiskos). Ogļūdeņraža mo-

lekulas daļu bez viena ūdeņraža atoma sauc par ogļūdeņraža
atlikumu. Alifātisko ogļūdeņražu atlikumu apzīmē ar R, aromā-

tisko ogļūdeņražu atlikumu — ar Ar, bet vispārīgā veidā ogļūdeņ-
raža atlikumu var apzīmēt ar Org.
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Ja pamatsavienojuma (ogļūdeņraža) molekulā ūdeņraža atoma
vietā ievada kādu struktūrelementu (atomu vai atomu grupu),
iegūst savienojumu ar tam raksturīgām īpašībām.

Atomus vai atomu grupas, kas piešķir savienojumiem to rak-

sturīgās īpašības, sauc par funkcionālajām grupām vai vienkārši

par funkcijām.
Organiskā savienojuma molekula var saturēt vienu vai vai-

rākas vienādas funkcionālās grupas vai arī dažādas funkcionālās

grupas, tāpēc visus ogļūdeņražu atvasinājumus iedala divās lielās

grupās:
1) savienojumi ar vienādām funkcionālajām grupām;
2) savienojumi ar dažādām funkcionālajām grupām.
Savienojumus ar vienādām funkcionālajām grupām savukārt

iedala vairākās saimēs atkarībā no to molekulā ietilpstošās fun-

kcionālās grupas, piemēram:

a) halogēnogļūdenraži OrgX — satur kādu halogēnu (RCI;

Arßr);
b) spirti un fenoli OrgOH —

satur OH grupu (ROH; ArOH);
O O

c) aldehīdiOrg—— satur aldehīdgrupu — ;

H H

d) karbonskabes OrgCOOH — satur karboksilgrupu COOH;
c) amīni OrgNH2

— satur aminogrupu NH
2, utt.

Savienojumi ar dažādām funkcionālajām grupām satur divas

vai vairākas dažādas funkcionālās grupas. Tā, piemēram, oksi-

skābes (R—CHOH—COOH) satur divas funkcionālās grupas —

hidroksilgrupu —OH (ko organiskajā ķīmijā bieži sauc arī

par oksigrupu) un karboksilgrupu —COOH, aminoskābes

(R—CHNH2—COOH) satur aminogrupu —NH2 un karboksil-

grupu, aminospirti (H2NCH 2—CH2OH) — hidroksilgrupu —OH

un aminogrupu —NH
2 utt. Šādiem savienojumiem katra funkcio-

nālā grupa piešķir savas raksturīgās īpašības, bet, tā kā savieno-

jumos grupas savstarpēji ietekmē viena otru, tiem bieži piemīt arī

dažas specifiskas īpašības.
Heterocikliskie savienojumi stipri atšķiras no pārējo grupu

savienojumiem, tāpēc tos parasti apskata atsevišķi.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kad radās pirmās teorijas par organisko savienojumu uzbūvi?

Ko tās deva organiskās ķīmijas attīstībai, un kādi ir to trūkumi?

2. Kādas ir Butļerova organisko savienojumu uzbūves teorijas

pamatidejas?
3. Kā ķīmiskās saites veidošanos izskaidro kvantu organiskā

ķīmija?
4. Ar ko atšķiras a saite no jt saites? Cik papildu saišu rodas,

veidojoties jt. saitei?



5. Paskaidrojiet, kāpēc visas četras kovalentās saites metāna

molekulā ir vienādasl

6. Kā izskaidrojama daļlādiņu (8® un 6©) rašanās savienojumos

ar polāro kovalento saiti?

7. Kādu parādību sauc par indukcijas efektu, un kā tas mainās

ogļūdeņražu oglekļa atomu virknē?

8. Kāda parādība novērojama, ja uz savienojumu, kura uzbūve

H H

H—C—C—C=C—H, iedarbojas ar kādu labi disociējošu vielu, pie-

II I I
HH H H

mēram, ar HCI?

9. Ko sauc par reakcijas mehānismu? Kā iedalās organiskās

reakcijas atkarībā no to mehānisma?

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

satur vairākas funkcionālās grupas?
12. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā hlora molekula homo-

lītiski šķeļas gaismas ietekmē, un paskaidrojiet, kas rodas šajā

reakcijā!
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I. Ogļūdeņraži

Ogļūdeņražu vispārīgs raksturojums

Ogleklis atšķiras no pārējiem elementiem ar tā atomu spēju
savienoties savā starpā, veidojot stipras saites ogleklis—oglek-
lis, pie tam šo saišu stiprums saglabājas arī tādā gadījumā, ja
oglekļa atomi vienlaikus saistīti vēl ar citu elementu atomiem.

Sāda oglekļa īpatnība izskaidrojama ar tā ļoti mazo atoma

rādiusu (0,08 nm). Oglekļa atoma ārējā enerģijas līmeņa elektroni

atrodas tuvu kodolam, tāpēc ir cieši ar to saistīti un spēj veidot

elektronu pārus (kovalentās saites) ne tikai savā starpā, bet arī

ar daudzu citu elementu atomiem. Visbiežāk oglekļa atomi savie-

nojas ar ūdeņraža atomiem, veidojot ogļūdeņražus.
Ogļūdeņraži ir visvienkāršākie organiskie savienojumi, kuru

molekulas satur tikai oglekļa un ūdeņraža atomus. Visus pārējos
organiskos savienojumus var uzskatīt par ogļūdeņražu atvasinā-

jumiem. Ogļūdeņražu ir ļoti daudz un tie ir ļoti daudzveidīgi,
tāpēc ka oglekļa atomi spēj veidot ļoti garas virknes un sakār-

toties dažādā secībā.

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 arī no

oglekļa un ūdeņraža attiecībām molekulā alifātiskos ogļūdeņ-
ražus savukārt iedala piesātinātajos un nepiesātinātajos.

Par piesātinātajiem sauc ogļūdeņražus, kuru molekulās og-

lekļa atomi saistīti savā starpā ar vienkāršajām saitēm, t. i., ar

vienu elektronu pāri, bet visas pārējās vērtības piesātinātas ar

ūdeņraža 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 pā-
riem.

ALKĀNI

| CnH"2n+2|

Par alkaniem jeb alifātiskajiem piesātinātajiem ogļūdeņražiem
sauc ogļūdeņražus, kuru molekulā oglekļa atomi saistīti savā

starpā ar vienkāršajām (o) saitēm un veido vaļēju virkni.
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9. att. Kovalentās α saites

metāna molekulā.

Uzbūve. . Alkānu molekulās oglekļa
atomi ir sp

3 hibridizācijas stāvoklī. Vi-
sas četras hibridizētās oglekļa atoma

orbitāles izvietotas 109°28' leņķī un vēr-

stas pret regulāra tetraedra Virsotnēm.
Tas veido a saites ar ūdeņraža atomu

s orbitālēm vai citu oglekļa atomu hi-

bridizētajām orbitālēm.

Visvienkāršākais alkāns, kura mole-
kulā ir tikai viens oglekļa atoms, ir me-

tāns CH4. Tā molekulā oglekļa atoma

četras hibridizētās orbitāles veido a

saites ar četru ūdeņraža atomu s or-

bitālēm (9. att.). Tā kā katra o saite

veidojas, pārklājoties divu elektronu
orbitālēm, tad metāna molekulu shematiski var attēlot arī ar

t. s. elektronformulu, kurā katras a saites vietā liek divus pun-
ktiņus (katrs punktiņš attēlo vienu elektronu):

H

H:C:H

H

Ja elektronu pāra vietā liek svītriņu, iegūst struktūrformulu:

H

I
H—C—H

I
H

Oglekļa un ūdeņraža elektronegativitātes diezgan maz atšķi-
ras (sk. 2. tab.), tāpēc kovalentās saites starp oglekļa un ūdeņ-
raža atomiem ir ļoti maz polāras un tās praktiski uzskata par

nepolārām.
Lai uzskatāmi parādītu atomu izvietojumu un saišu virzienus

molekulā, lietono lodītēm un stienīšiem izgatavotus molekulu mo-

deļus (10. att. a) vai t. s. Stjuarta—Brīgleba telpiskos modeļus
(10. att. b). Sos modeļus izgatavo no lodītēm, kuru rādiusi pro-

porcionāli molekulu veidojošo atomu rādiusiem. Lodītēm nošķeļ

plaknes saišu virzienam un garumam atbilstošā attālumā un pēc
tam tās savieno kopā.

Ogļūdeņraža ar diviem atomiem — etāna C2H6 molekulā starp
oglekļa atomiem veidojas a saite, pārklājoties katra oglekļa
atoma vienai hibridizētajai orbitālei. Pārējās trīs katra oglekļa
atoma hibridizētās orbitāles veido a saites ar ūdeņraža atomiem.

Elektronu orbitāļu pārklāšanās etāna molekulā parādīta 11. at-

tēlā.
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10. att. Metāna molekulas modeļi.

Etāna molekulu var attēlot ar elektronformulu:

H H

H:C:C:H

H H

vai arī ar struktūrformulu
H H

I I
H—C—C—H

I I
H H

Vienkāršības labad bieži lieto saīsinātu struktūrformulu, kurā

pie katra oglekļa atoma pievienotos ūdeņraža atomus raksta bla-

kus oglekļa atomam, to skaitu norādot ar indeksu:

CH3—CH3

Lietojot saīsinātās struk-

tūrformulas, jāatceras, ka ar

svītriņu attēlotā ķīmiskā saite

ir starp oglekļa atomiem,
nevis starp oglekļa un ūdeņ-
raža atomiem.

Ogļūdeņradi, kura mole-

kulā ir trīs oglekļa atomi

C 3H
8, sauc par propānu. Tā

molekulā trešais oglekļa
atoms pievienots nevis taisnā

līnijā, bet atbilstoši hibridi-

zeto orbitāļu virzienam

-109° leņķī (12. att. b).
Tada pašā leņķī pievienots

11. att. Kovalentās α saites etāna mole-

kulā.
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ari ceturtais oglek|a atoms ogļūdeņraža ar četriem oglekļa ato-

miem — butāna C 4Hi 0 molekulā (12. att. c).

Pētot alkānu struktūru ar rentgenstruktūranalīzes metodi,
noskaidrots, ka to molekulām ir zigzagveida forma. Oglekļa
atomi atrodas vienā plaknē, un leņķis starp saitēm aptuveni vie-

nāds ar regulāra tetraedra leņķi. Savā starpā saistīto oglekļa
atomu centri ir 0,15 nm attālumā, bet attālums no oglekļa atoma

centra līdz ūdeņraža atoma centram ir 0,11 nm. Tādējādi oglekļa
atomu virknei alkānu molekulā jābūt tādai, kā redzams 13. attēlā.

Rakstot struktūrformulas, to neņem vērā un oglekļa atomus

raksta taisnā virzienā:

HH H H

H—C—C—C—C—H jeb CH»—CH2—CH 2—CH3

li li li li
Molekulu konformācijas. Atomu novietojums alkānu molekulās

var arī mainīties, tāpēc ka oglekļa atomi spēj griezties ap saiti

12. att. Etāna (a), propāna (b) un butāna (c) molekulu modeļi
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13. att. Oglekļa atomu virknes zigzagveida uzbūve.

C—C kā ap asi. Tā izveidojas dažādas molekulas ģeometriskās
formas, kuras sauc par konformācijātn.

Konformāciju veidošanās cēlonis ir pie blakus oglekļa atomiem

pievienoto ūdeņraža atomu savstarpējā atgrūšanās. Jo tuvāk tie

atrodas viens otram, jo stiprāk atgrūžas, tāpēc oglekļa atomi pa-

griežas tā, lai pie tiem pievienotie ūdeņraža atomi attālinātos.

Stāvoklī, kurā ūdeņraža atomi atrodas vistālāk, atgrūšanās starp
tiem ir vismazākā un griešanās apstājas — «aizkavējas», tāpēc
šādu konformāciju sauc par aizkavēto.

Aizkavētā konformācija ir visstabilākā, jo molekulai šajā stā-

voklī ir vismazākā potenciālā enerģija. Tā kā enerģijas starpība
nav liela ( — 12,56 kJ/mol), pietiek ar siltumkustības enerģiju, lai

griešanās turpinātos un molekula pārietu citā konformācijā.
Pazeminātā un parastajā temperatūrā lielākajai daļai mole-

kulu ir aizkavētā konformācija. Temperatūru paaugstinot, palie-
linās siltumkustības enerģija un lielāks molekulu skaits pāriet
mazāk stabilās konformācijās.

Konformāciju rašanos vislabāk var saprast, aplūkojot no lodī-

tēm un stienīšiem izveidotos molekulumodeļus.
Tā, piemēram, etāna molekulas modelī, griežot vienu oglekļa

lodīti kopā ar tai pievienotajām ūdeņraža atomu lodītēm ap

saiti C —C, varam atrast tādu stāvokli, kurā ūdeņraža atomi at-

rodas vistuvāk. Ja uz šādu modeli skatāmies no gala, tuvākajam
oglekļa atomam pievienotie ūdeņraža atomi aizsedz tālākajam
oglekļa atomam pievienotos ūdeņraža atomus, tāpēc šādu konfor-

māciju sauc par aizsegto (14. att.a).

14. att. Etāna molekulas konformācijas:
a — aizsegtā; b — aizkavētā.
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Tā kā šādā stāvoklī ūdeņraža atomi visstiprāk atgrūžas, og-

lekļa atomi pagriežas tā, lai ūdeņraža atomi attālinātos. Šāds

stāvoklis ir tad, kad, skatoties no gala, otrai lodītei pievienotie
ūdeņraža atomi atrodas vidū starp pirmajai lodītei pievienotajiem
ūdeņraža atomiem, t. i., aizkavētajā 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 arī ar dažādu oglekļa atomu virknes

formu. Ja, piemēram, pentāna molekulas modelī ceturto oglekļa
atomu pagriežam par 180°, atomu virkne izlokās, bet, pagriežot
arī otro oglekļa atomu, iegūstam molekulu ar gandrīz ciklisku

formu (15. att.).
Arī šiem savienojumiem stabilākas ir tādas konformācijas, ku-

rās atomi atrodas tālāk viens no otra.

Jāievēro, ka, atomiem griežoties, leņķis starp saitēm nemainās,

bet paliek tāpat ~ 109°.

Vispārīgā formula. Apskatot metāna CH 4, etāna C 2H6 , propāna
C 3H8 un butāna C4HIO formulas, redzam, ka ūdeņraža atomu

skaitu molekulā iespējams aprēķināt, ja oglekļa atomu skaitu

molekulā pareizina ar divi un pieskaita vēl divi.

Ja, piemēram, alkāna molekulā ir trīs oglekļa atomi, tad ūdeņ-
raža atomu skaitam jābūt 3-2+2=8, kā tas arī ir propāna C3HB
molekulā. Tāpat var aprēķināt ūdeņraža atomu skaitu arī citu

ogļūdeņražu molekulās. No minētā var secināt, ka visu alkānu

molekulu sastāvu iespējams izteikt ar vispārīgo formulu C
n
H 2n+2,

kur n — oglekļa atomu skaits, bet 2n+ 2 — ūdeņraža atomu

skaits savienojuma molekulā.

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

formula ir

C12H12.2+2, t. i., Ci2H26

Nosaukumi. Pirmajiem četriem ogļūdeņražiem ir vēsturiskie

nosaukumi. Pārējo alkānu nosaukumus atvasina no oglekļa atomu

skaitu norādošā grieķu valodas skaitļa vārda, pievienojot izskaņu
-āns, piemēram: CsHi2 pentāns, CeHu heksāns, C7HI6 heptāns,
CgHis oktāns, CioH22

dekāns utt. Izņēmums ir nonāna C 9H2o no-

saukums, kas atvasināts no latīņu valodas skaitļa vārda nona —

deviņi.

15. att. Dažādas konformācijas pentāna molekulu modeļi
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Homologu rinda. Ja alkānus sakārto oglekļa atomu skaita pie-
augšanas kārtībā, iegūst homologu rindu jeb homoloģisko rindu.

Katrs nākamais homologu rindas loceklis atšķiras no iepriekšējā
ar —CH

2
— grupu (metilēngrupu), ko sauc par homoloģisko star-

pību.

Organisko savienojumu rindu, kurā katrs nākamais loceklis

atšķiras no iepriekšējā par vienu —CH2
— grupu, sauc par homo-

logu 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.

Alkilgrupas un radikāļi. Ja no alkāna molekulas atņem (iedo-
māti) vienu ūdeņraža atomu, iegūst alkāna atlikumu, kuru parasti
sauc par alkilgrupu. Alkilgrupu nosaukumus atvasina no attiecīgā
alkāna nosaukuma, aizvietojot izskaņu -āns ar izskaņu -il, pie-
mēram:

CH4 metāns CH
3

-
metil-

C 2H
6

etāns C 2H 5-
etil-

Alkilgrupu vispārīgā formula ir C„H
2n-r-i-

Tādi paši nosaukumi un vispārīgā formula ir arī brīvajiem
radikāļiem jeb alkiliem — daļiņām ar nesapārotu elektronu, kuras

3. tabula

Alkānu homologu rinda

Alkāns (C
n

H
in+ļ) Alkilgrupa (C

n
//

2n+1)

Formula Nosaukums Formula Nosaukums

cm

C
2
H

6

CsHg

C
4
H

10

C 5 Hi2

C6H14

C 7H 1S

CsHis

C9H20

C10H22
C11H24

C12H2S
C13H28

C14H3C

C15H32
C20H42

C21H44

Metāns

Etāns

Propāns
Butāns

Pentāns

Heksāns

Heptāns
Oktāns

Nonāns
Dekāns

Undekāns

Dodekāns

Tridekāns

Tetradekāns
Pentadekāns

Eikozāns
Heneikozāns

CH3

C2H5

C,H,

C4H9
C5H11

CeHis
C7H15

CsHi7

C9H19
CioH2j

C11H23

C12H25
C13H27

Ci 4H29
C15H31

C2oH 4i
C

2iH43

Metil

Etil

Propil
Butil
Pentil (amil)
Heksil

Heptil
Oktil

Nonil

Decil

Undecil

Dodecil
Tridecil

Tetradecil

Pentadecil
Eikozil

Heneikozil
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veidojas tikai reakcijas vide. Radikāļu formulas brīvo elektronu

attēlo ar punktu, piemēram:

CHS - metilradikālis jeb metils

Vispārīgā veidā alkilgrupas apzīmē ar R, bet brīvos radikāļus
ar R-.

Izomērija. Alkānu homologu rindā, sākot ar ceturto tās lo-
cekli

— butānu, novērojama tā sauktā struktūrizomērija. Četri

oglekļa atomi var savienoties savā starpā, veidojot kā taisnu, tā

arī sazarotu virkni:

HHHH H H H

I I I I 111
H—C—C—C—C—H H—C—C—C—H

I I I I II
HHH H H H

H—C—H

I
H

jeb, attēlojot ar saīsināto formulu,

CH3—CH2—CH2—CH3 CH3—CH—CH3
I
CH3

n-butāns izobutans

Ogļūdeņražus ar taisnu oglekļa atomu virkni sauc par normā-

lajiem ogļūdeņražiem, bet ar sazarotu — par izoogļūdeņražiem,

piemēram, normālais butāns jeb saīsināti n-butāns un izobutans.

Pentānam ir trīs izomēri
—

normālais pentāns un divi ar

sazarotu oglekļa atomu virkni:

CH3—CH2—CH2—CH2—CH3

n-pentāns

CH3

I
CH3—CH—CH2

—CH
3

CH
3
—C—CH3

I I
CH3

CH
3

izopentāns neopentāns

Palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā, izomēru skaits

straujipieaug. Tā heksānam C6Hi 4 ir 5 izomēri, heptānam C
7
Hi

6
—

9, oktānam CsHlB — 18, nonānam CgH2o
— 35, dekānam CioH

22
—

75, bet eikozānam C
2oH42

—
366 319 izomēri. Protams, ne visi šie

izomēri praktiski iegūti un izpētīti. Pagaidām sintezēti tikai pirmo

deviņu homologu rindas locekļu visi izomēri, bet katram no aug-

stākajiem homologu rindas locekļiem zināmi tikai daži izomēri.
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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 (xxx) un viens ceturtējais (xxxx)

oglekļa atoms:

ČH
3

I
X XX XXX XXIX X

CH3—CH2—CH— C —CH3
I I

X X

CH3 CH3

Nomenklatūra. Tā kā ogļūdeņražu ir ļoti daudz, radās grūtī-
bas to nosaukumu atvasināšanā, tādēļ tika izstrādāta vienota

sistemātiskā nomenklatūra, kuru apstiprināja starptautiskajā ķī-
miķu kongresā Zenēvā 1892. gadā un kura pazīstama ar nosau-

kumu Zenēvas nomenklatūra.

Vēlāk šī nomenklatūra tika koriģēta un papildināta vairākos

starptautiskajos ķīmiķu kongresos, bet pēdējos gadu desmitos ar

organisko savienojumu nomenklatūras pilnveidošanu nodarbojas
Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība (Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistrv jeb saīsināti —

lUPAC). Tagad organisko savienojumu nomenklatūru nosauc šīs

organizācijas vārdā par lUPAC nomenklatūru vai vienkārši par

sistemātisko nomenklatūru.

Pēc šīs nomenklatūras ogļūdeņražus ar sazarotu oglekļa
atomu virkni uzskata par ogļūdeņraža ar visgarāko oglekļa
atomu virkni atvasinājumiem, kuros ūdeņraža atomi aizvietoti ar

alkilgrupām.
Lai uzrakstītu alkāna nosaukumu, rīkojas šādi.

1. Vispirms atrod galveno oglekļa atomu virkni un tajā sanu-

murē oglekļa atomus. Numerāciju sāk no tā virknes gala, kuram ir

tuvāk sānvirkne. Par galveno uzskata visgarāko oglekļa atomu

virkni ar vislielāko sānvirkņu skaitu. Tā var arī nebūt rakstīta

taisnā virzienā.

C C

121 3 1 21 3 4 5

C—C—C—C—C nevis C—C—C—C—C

C—C—C C—C—C

4 5
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2. Sānvirknes nosauc kā alkilgrupas, pirms to nosaukuma lie-

kot ciparus, kuri norāda, pie kāda oglekļa atoma pievienota attie-

cīgā alkilgrupa. Ja molekulā ir vairākas vienādas alkilgrupas,
tad to skaitu norāda ar grieķu valodas skaitļu vārdiem: di — di-

vas, tri — trīs, tetra — četras, penta — piecas utt.

CH 3

CH
3
—CH—CH—CH

2
—CH

3

4| 5

CH3—CH—CH 3

2,4-dimetil-3-etilpentāns

3. Ja pie viena un tā paša oglekļa atoma ir divas vienādas

alkilgrupas, tad šī oglekļa atoma numuru atkārto divas reizes:

CH3

1 2I 3

CH3
-C—CH

3

I
CH

3

2,2-dimetilpropāns

4. Ja molekulā ir dažādas alkilgrupas, parasti tās nosauc

oglekļa atomu skaita palielināšanās secībā (var nosaukt arī alfa-

bētiskā kārtībā):

CH3 CH3

8 7 81 5 4 3 21 1
CH3—CH 2—C —CH—CH 2—CH —C—CH3

I I II
CH

3
CH 2 CH 2 CH3

I I
CH

2 CH 3

I
CH

3

2,2,6,6-tetrametil-3-etil-5-propiloktāns

5. Ja galvenajai virknei ir vienādas alkilgrupas abos galos,

tad numurē no tā gala, kuram tuvāk nākamā alkilgrupa, piemē-
ram:

CH3
- CH 2—CH- CH2

—CH—CH
3

2I I
CH—CH 3 CH 3

CH3

2,5-dimetil-3-etilheksāns

(nevis 2,5-dimetil-4-etilheksans)

6. Ja molekulā ir atzarojumi arī no kādas sānvirknes, tad šīs

sānvirknes nosaukuma priekšā liek vārdu izo vai arī sānvirknes
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oglekļa atomus numurē savukārt un sānvirknes nosaukumu raksta

iekavās:

ČH
B
-ČH

2—CH — CH—CH2 —CH2—CH 3

I 'i
CH

3 CH—CH3

ļ
CH3

3-metii-4-izopropilheptāns vai arī

3-metil-4-(I-metiletil)heptāns

CH3

I
CH2

1 2 3 4 12

CH3—CH2 —CH2—
C — CH—CH

3

al I
CH2

CH
3

CH2

i\
CH3

4-etil-4-izopropilheptāns vai ari

4-etii-4-(l-metiletil)heptāns.
nevis 2-metil-3-etil-3-propilheksāns

Vienkāršākos alkanus dažreiz nosauc arī pēc tā sauktās racionā-

lās nomenklatūras. Pēc racionālās nomenklatūras visus pārējos ogļ-

ūdeņražus uzskata par metāna alkilatvasinājumiem, piemēram, abus

butāna izomērus nosauc

CH 3

r
CH3 :CH2:~"~ CH2

~-~ CH3 CH3 —:CH ; CH3

metiletilmetons trimetilmetāns

Fizikālās īpašības. Alkānu fizikālās īpašības atkarīgas no to

sastāva un uzbūves. Apskatot normālo homologu rindas locekļu
viršanas un kušanas temperatūras (sk. 4. tab.), redzam, ka pir-
mie četri homologu rindas locekļi parastajos apstākļos ir gāzes,
nākamie vienpadsmit locekļi — šķidrumi, bet, sākot ar heksade-

kānu Ci
6
H

34
, — cietas vielas.

Ogļūdeņražu viršanas temperatūra pakāpeniski pieaug, pie
tam blakus esošo homologu viršanas temperatūras starpība sama-

zinās, pieaugotoglekļa atomu skaitam molekulā. Izomēri ar taisnu

virkni vārās augstākā temperatūrā nekā izomēri ar sazarotu vir-

kni, jo sazarotas molekulas nevar tik blīvi piekļauties cita citai

un šķidrā stāvoklī starp tām ir mazāki savstarpējās pievilkšanās
spēki.

Kušanas temperatūras pieaug lēnām. Dažos gadījumos izo-

mēriem ar sazarotu virkni ir augstāka kušanas temperatūra nekā

izomēriem ar taisnu virkni.
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Alkānu blīvums sākumā pieaug strauji, pēc tam — lēnām.

Gāzveida un cietie ogļūdeņraži ir bez smaržas, šķidrie — ar

benzīna vai petrolejas smaržu. Alkānu molekulas ir nepolāras,
tāpēc ūdenī tie nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos,

piemēram, benzolā, tetrahlorogleklī v. c.

Alkāniem piemīt narkotiska iedarbība. Tie izraisa centrālās

nervu sistēmas depresiju.
Alkānu homologu rindā sevišķi spilgti izpaužas parādība, ka,

mainoties vielu kvantitatīvajam sastāvam, veidojas jaunas vielas

ar citādām kvalitatīvajām īpašībām. Pēc F. Engelsa vārdiem,

ķīmija ir zinātne par vielu kvalitatīvajām izmaiņām, kas norisinās,
mainoties kvantitatīvajam sastāvam.

4. tabula

Normālo alkānu fizikālas īpašības

a — viršanas temperatūrā
b — piesātināta tvaika spiedienā
c — pārdzesētam šķidrumam

Ķīmiskās īpašības. Alkānus agrāk uzskatīja par Joti neaktī-

viem, tāpēc arī bija dots nosaukums — parafini (no latīņu valo-

das vārdiem 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 radikāļiem, kā arī pārveidojas augstu tempe-
ratūru un katalizatoru iedarbībā.

Alkānu molekulās gan oglekļa atomi savā starpā, gan arī og-

lekļa un ūdeņraža atomi saistīti ar vienkāršajām a saitēm, tāpēc

jebkuras ķīmiskās pārmaiņas var notikt, vai nu pārtrūkstot og-

lekļa atomu virknei, vai arī atraujot ūdeņraža atomu un tā vietā

pievienojot citu atomu vai grupu. Tāpēc arī alkāniem raksturīgas
sašķelšanās un aizvietošanas reakcijas.

Formula
Alkāna

nosaukums

Kušanas
temp.
(°C)

Viršanas

temp.
<°C)

Blīvums

d4
J°

CH4

CjHft

C3 H
8

C4H10

CjHu

CeHI4

C7H16

CsHis
C9H20

C10H22

Ci|H24

C12H26

Ci5H 32

C16H34
C2oH 42

C30H62

Metāns

Etāns

Propāns
Butāns

Pentāns

Heksāns

Heptāns

Oktāns

Nonāns

Dekāns

Undekāns

Dodekāns

Pentadekāns
Heksadekāns

Eikozāns

Triakontāns

-182,5

-182,8
-187,7

-138,3
-129,7

-95,3
-90,6

-56,8
-53,5

-29,7

-25,6
-9,6

9,9
18,2

36,4

66,0

-161,5

-88,6
-42,1

-0,5
36,1

68,7
98,4

125,7
150,8

174,1

195,9
216,3

270,6
286,8

343,0

450,0

0,424 (a)

0,546 (a)
0,501 (b)
0.579 (b)
0,626

0,660
0,684

0,703
0,718

0,730

0,740
0,749

0,769
0,775

0,786 (c)

0,810 (c)
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Kaut gan o saite C—C ir vājāka (330,7 kJ/mol) nekā a saite

C—H (414,5 kJ/mol), tomēr ķīmiskās reakcijas biežāk notiek ar

saišu C—H pārraušanu, jo šīs saites reaģentiem vieglāk pieeja-
mas. Ar to arī izskaidrojams, ka ar alkāniem visvieglāk norisinās

aizvietošanas reakcijas, kurās viens vai vairāki ūdeņraža atomi

aizvietojas ar citiem atomiem vai grupām.
Svarīgākās aizvietošanas reakcijas ir šādas.
1. Halogenēšana. Viena no raksturīgākajām alkānu reak-

cijām ir ūdeņraža aizvietošana ar halogēniem. Saules gaismā, kā

arī sildot vai katalizatoru klātienē pakāpeniski var aizvietot visus

ūdeņraža atomus ar halogēna atomiem (šādu pakāpenisku ūdeņ-
raža aizvietošanu sauc par metalepsiju):

H H
I t «.

H—C H + Ct —r-Ct -~ H—C —Cl + HCI

| I
H H

metāns hlormetans jeb
metilhlonds

I s
->< \ I

H—C —Cl —Cl —— H—C —Cl � HCI

H H

dihlormetāns jeb
metilēnhlonds

Cl Cl

I I
H —C—Cl t-Cl—Cl H—C —Cl � HCI

iy i -

hC ci

trihlormetāns jeb
hloroforms

Cl Cl

I I
H—C—Cl +Cl—Cl->-Cl —C—Cl +HCI

I I
Cl Cl

tetrahlormetāns

jeb tetrahlorogleklis

Sī reakcija notiek pēc radikāļu ķēdes mehānisma. Gaismas

ietekmē hlora molekula homolītiski sašķeļas par brīviem hlora

atomiem tā, ka pie katra atoma paliek pa vienam nesapārotam
elektronam:

:Cl '-i-i Cl: —:6i- � -Cl: O

Brīvajam hlora atomam ar nesapāroto elektronu — radikā-

lim
— ir liels enerģijas krājums, tāpēc tas ir ļoti aktīvs. Sastopo-
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ties ar metāna molekulu, hlora radikālis atrauj metānam vienu

ūdeņraža atomu un veido ar to kovalento saiti:

H H

H : C;C;H � -Cl : — H: C- � H : Cl :

H H

jeb, izmantojot saīsināto pierakstu,

+ -Cl — -CH 3
� HCI (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:

•CH
3+CI:CI^CH 3CI+C- (3)

Brīvais hlora radikālis savukārt «uzbrūk» metilhlorīda mole-

kulai, atraujot no tās ūdeņraža atomu un izveidojot radikāli:

CH 3CI+C-+-CH 2CI+ HCI

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

•CH 2
CI +C1:C1-^CH

2
C1

2
+C-

CH2C12+ Cl--+-CHC1
2+ HCI

•CHC1
2+ C1:C1-^CHC1

3
+C-

CHCl
3+ Cl-^-CCl

3+HCI

•CC1
3+ C1:C1-^CC1

4
+C-

Reakcijas beigās atkal paliek brīvs hlora radikālis. Tas reaģē

ar citu metāna molekulu un izveido jaunu metilradikāli -CH3, kas

reaģē tālāk tāpat kā iepriekšējā piemērā, vai arī reakcijas (2) un

(3) atkārtojas tik ilgi, kamēr reakcijas vidē vēl ir brīvie radikāļi.
Kad brīvie radikāļi izzūd, reakcija apraujas — ķēde «pārtrūkst».
Tas var notikt, radikāļiem savienojoties savā starpā, piemēram:

2CI-->C12

2CH3--^CH 3-CH3

CH3- +Cl--*CH 3CI

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
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sakas lēni, pec tam reakcijas ātrums pieaug, un reizēm var no-

tikt pat sprādziens.

Alkānus hlorējot, iegūst dažādu hlorēšanas produktu maisī-

jumu. Ja vēlas iegūt monohloraizvietotos produktus, pārākumā
jāņem ogļūdeņradis.

Līdzīgi metānam reaģē arī pārējie alkāni. 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. Aizvietojot ar halogēnu vai-

rākus ūdeņraža atomus, nākamais halogēna atoms stājas vai nu

pie tā paša oglekļa atoma, kur iepriekšējais halogēna atoms, vai

arī pie blakus oglekļa atoma:

ci, ci>

CH3—CH2—CH—CH3 3—CH2—CCI—CH 3 >

I I
CH3 CH3

Ch ci 2

� CH
3
-CHCI—CCI—CH3 � CH3

- CC12
- CCI—CH3

I I
CH 3

CH
3

Alkānu bromēšanas reakcijas noris grūtāk — tikai nepār-
trauktā intensīvā apgaismojumā. Ar jodu tiešās aizvietošanas

reakcijas nenotiek, turpretī ar fluoru alkāni reaģē ar eksploziju.
2. Sulfohlorēšana.Ja alkānus hlorē ar hlora un SO2 mai-

sījumu ultravioletā starojuma iedarbībā, veidojas alkānsulfon-

skābju hlorīdi. Arī šī reakcija noris pēc ķēdes mehānisma, kuru

iniciē hlora radikālis, kas veidojas gaismas ietekmē:

Cla-*2CI-

RH + Cl--*R-+HCI

O

II

R-+SO->R-S-2-
---II
O

o o

II II

R—S- +Cl2->R—S—CI +Cl- utt.

II II
o o

Alkānsulfonskābju hlorīdus izmanto sintētisko mazgāšanas
līdzekļu ražošanai, ādu rūpniecībā un tekstilrūpniecībā.
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3. Nitrēšana. Ogļūdeņradim reaģējot ar atšķaidītu slāpekļ-
skābi paaugstinātā temperatūrā, ūdeņraža atomu var aizvietot ar

nitrogrupu:
H H

420 °C

H—C—H + HON02 � H—C—N02+H 2O

I I
H H

Nitrēšanas apstākļi atkarīgi no ogļūdeņražu molekulu lieluma

un uzbūves. Metāns nitrējas tikai 420...480°Ctemperatūrā, bet

etāns un tālākie homologu rindas locekļi nitrējas jau ~l5O°C

temperatūrā, pie tam ar nitrogrupu visvieglāk aizvietojas trešējā
oglekļa atoma ūdeņradis, visgrūtāk — pirmējā oglekļa atoma

ūdeņradis. Tā, piemēram, nitrējot 2-metilbutānu, rodas 2-nitro-

-2-metilbutāns:
N02

CH
3
—CH—CH

2
—CH

3+ HONO2 -» CH
3
—C—CH

2
—CH

3+H
2
O

I I
CH3 CH 3

Nitrējot augstā temperatūrā (virs 400 °C) gāzes fāzē, šāda

likumība nav spēkā, bet reizē ar nitrēšanu pārtrūkst arī saites

starp oglekļa atomiem, tāpēc rodas dažādu mononitrosavienojumu
maisījums. Tā, piemēram, nitrējot propānu, rodas 1-nitropropāna,

2-nitropropāna, nitroetāna un nitrometāna maisījums.

Svarīgākās reakcijas, kurās pārtrūkst oglekļa atomu virkne

(C —C saites) ir alkānu oksidēšana un krekings.
4. Oksidēšana. Parastajā temperatūrā alkāni nereaģē ar

gaisa skābekli un neoksidējas ar stipriem oksidētājiem. Tie oksi-

dējas tikai augstā temperatūrā un katalizatoru klātienē.

a) Degšana. Aizdedzināti alkāni skābekļa klātienē sadeg, vei-

dojot CO2 un H2O un izdalot daudz siltuma:

2C
2
H

6+70
2

-»-4C0
2+6H

2
0 4-Q

Ja ogļūdeņražus ar lielām molekulām sadedzina gaisa klā-

tienē, izdalās daudz kvēpu, jo nepietiek skābekļa visa oglekļa sa-

degšanai.
Gāzveida ogļūdeņražu maisījumi ar gaisu vai skābekli ir eks-

plozīvi (aizdegoties rada eksploziju).
b) Oksidēšana katalizatoru klātienē. Oksidējot alkānus kata-

lizatoru klātienē, veidojas dažādi oksidēšanās produkti — galve-
nokārt karbonskābes, spirti, aldehīdi v. c. Sajā procesā pārtrūkst
saites starp oglekļa atomiem un izveidojas reakcijas produkti ar

mazāku oglekļa atomu skaitu molekulā:

r-*- CH
3
— (CH2 ) m

—CH 2OH

CU iru \ ru

°2 1 augstākie spirti
(CHaJ n_CHj

~ZTUCH3
- (CH2) p

-COOH
augstākās karbonskābes
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Praktiski svarīga ir alkānu ar lielām molekulām (n=8...18)
oksidēšana. Tās rezultātā iegūtos augstākos spirtus izlieto par

plastifikatoriem, bet augstākās karbonskābes — sintētisko mazgā-
šanas līdzekļu ražošanai.

5. Krekings. Alkāni ir samērā stabili pret karsēšanu pat
līdz 500 °C, bet augstākā temperatūrā to molekulas sāk sašķelties.
Pārtrūkst saites C—C un C—H un izveidojas nepiesātinātie ogļ-
ūdeņraži ar mazāku vai tādu pa-šu oglekļa atomu skaitu molekulā,
piesātinātie ogļūdeņraži ar mazāku oglekļa atomu skaitu mole-

kulā, ūdeņradis un ogleklis kvēpu veidā. Šādas alkānu termiskās

pārvērtības sauc par krekingu (no angļu valodas vārda crack —

sašķelt).

Visbiežāk alkānu molekulas pārtrūkst vidū, veidojot piesāti-
nāto un nepiesātināto ogļūdeņražu maisījumu, bet vienlaikus vei-

dojas arī citi reakcijas produkti, piemēram:
t°

CBH-18 *■ C4Hio+C 4H
8

butāns butēns

t°

C4HIO >■ C2H6+C2H4
etāns etilēns

C4HB+H2
butēns

Alkānu sašķelšanu augstas temperatūras ietekmē sauc par

termisko krekingu, bet katalizatoru klātienē —

par katalitisko

krekingu.

Pievienojot attiecīgus katalizatorus (katalītiskais krekings),
sašķelšanās temperatūru var pazemināt un procesu regulēt tā, lai

veidotos vairāk tādu reakcijas produktu, kurus vēlas iegūt.

Alkānu sašķelšanās temperatūra atkarīga no to molekulu lie-

luma un uzbūves. Jo lielāka ir alkāna molekula, jo vieglāk tā sa-

šķeļas.

Visgrūtāk sašķeļas metāns, jo saites C—H ir stiprākas par

saitēm C—C:

~1000°c

CH
4 + 2H 2

Vēl augstākā temperatūrā veidojas citi reakcijas produkti, pie-
mēram:

1500"C

2CH4 + 3H 2

acetilēns

legūšana. Alkāni plaši izplatīti dabā, tāpēc tos iegūst kā no

dabas produktiem, tā arī sintētiski.

No dabas produktiem. 1. Gāzveida ogļūdeņraži — me-

tāns un nelielos daudzumos arī etāns un propāns
— sastopami

dabasgāzē.
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2. Šķidrie alkāni kopā ar citiem ogļūdeņražiem ietilpst naftā.
Sevišķi bagātas ar alkāniem ir Pensilvānijas naftas (ASV), vi-

dēji bagātas — Galīcijas un Rumānijas naftas. No Padomju Sa-
vienības naftām visbagātākās ar alkāniem ir Ziemeļkaukāza un

Gruzijas naftas. Baku nafta satur mazāk alkānu.
3. Cietie alkāni sastopami ozokerita (zemes vaska) slāņu

veidā. Padomju Savienībā ozokerita slāņi sastopami Rietumuk-
rainā

— Borislavas rajonā, Turkmēnijā, Čelekenas pussalā, Uzbe-

kijā — Fergānā v. c. Attīrītu un balinātu ozokerītu sauc par ce-

rezīnu. To kā vasku lieto daudzās nozarēs, to skaitā kosmētisko

izstrādājumu, piemēram, lūpu zīmuļu un krēmu ražošanai.

4. Alkānus iegūst arī brūnogļu un kūdras sausajā pārtvaicē.
Sintētiska alkānu iegūšana. 1. 7iesi no elementiem

—

oglekļa un ūdeņraža 1200°Ctemperatūrā, kā arī kopā ar aceti-

lēnu elektriskajā lokā starp ogles elektrodiem ūdeņraža atmosfērā:

C + 2H
2
->CH

4

Reakcija var notikt arī zemākā temperatūrā (~300°C) kata-

lizatora (sasmalcināta niķeļa) klātienē.

2. Hidrogenējot oglekļa oksīdus. Oglekļa (II) oksīda un ūdeņ-
raža maisījumu 250... 300 °C temperatūrā laiž pāri katalizatoram

(Ni):

CO+ 3H2 ->CH4 + H2O

Līdzīgi reaģē arī oglekļa(IV) oksīds, tikai grūtāk un augstākā
temperatūrā (~400 °C):

C02+ 4H 2-+CH4 + 2H20

3. Dažu metālu karbīdiem reaģējot ar ūdeni:

A14 C3+ 12H20 3CH 4+ 4AI (OH) 3

4. Karsējot karbonskābju sārmu vai sārmzemju metālu sāļus

kopā ar cietu nātrija hidroksīdu, natronkaļkiem vai bārija hidr-

oksīdu (iegūšana laboratorijā):

CH3COONa +NaOH->CH 4+ Na2
C0

3

5. No halogēnogļūdeņrāžiem, tiem reaģējot ar metālisko nāt-

riju (Virca sintēze):

cw
3;
m

,
+ 2Na ļ — CH3—CH 3

+ 2Nal

CH3M i J

So metodi izmanto, lai no ogļūdeņražiem ar mazākām moleku-

lām iegūtuogļūdeņražus ar lielākām molekulām.

Izmantošana. Alkānus visvairāk izlieto par kurināmo, jo, tiem

sadegot, izdalās daudz siltuma. Gāzveida ogļūdeņražus izmanto
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par gāzveida kurināmo gan dabasgāzes, gan arī sašķidrinātās
gāzes (propāns-butāns) veidā. Šķidros ogļūdeņražus izlieto par

degvielu: benzīnu
— lidmašīnās un automobiļos, petroleju un

solāreļļu — dīzeļos un reaktīvajās lidmašīnās.
Cieto un šķidro ogļūdeņražu maisījumu — vazelīnu lieto kā

eļļošanas līdzekli, metālu aizsargāšanai pret koroziju, kosmētikā
un medicīnā. Cietos ogļūdeņražus izmanto parafīna ražošanai,

kuru lieto sveču izgatavošanai, elektrotehnikā par izolatoru, sēr-

kociņu piesūcināšanai un citur. Ozokerītu lieto sveču izgatavoša-
nai un citur kā vaska aizstājēju. Cietos alkānus izmanto arī par

izejvielu sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai.

Ogļūdeņražus ar sazarotām virknēm izlieto kaučuka rūpnie-
cībā un augstas kvalitātes benzīna ražošanai.

Svarīgākie pārstāvji. Metāns CH4 ir gāze bez krāsas un

smaržas, gandrīz divas reizes vieglāks par gaisu un maz šķīst
ūdenī, vairāk — spirtā. Deg ar bāli zilganu liesmu.

Dabā metāns rodas, sadaloties augu un dzīvnieku organis-
miem bez gaisa piekļuves, piemēram, anaerobo baktēriju izraisī-

tajā celulozes rūgšanas procesā. Sāda celulozes rūgšana notiek

stāvošos purva ūdeņos un dūņās, kur var novērot metāna burbulīšu

izdalīšanos, tāpēc metānu sauc arī par purva gāzi. Celulozes sada-

līšanās atgremotāju dzīvnieku kuņģī baktēriju ietekmē arī ir celu-

lozes rūgšanas process, tāpēc atgremotāju dzīvnieku izelpotais

gaiss satur metānu. Sī iemesla dēļ metāns sastopams arī cilvēka

un dzīvnieku zarnu gāzēs un asinīs.

Metāns izdalās arī Zemes dzīlēs, lēni sadaloties akmeņoglēm,
tāpēc to sauc arī par raktuvju gāzi. Akmeņogļu slāņu tukšumos

ieslēgtā gāze satur 80... 90% metāna. Nelielos daudzumos

(3,5...7,5%) metāns vienmēr ir raktuvju gaisā. Metāna maisī-

jums ar gaisu (kurā ir 5... 15% metāna) aizdegoties rada eksplo-
ziju, tāpēc tā klātiene 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 arī akmeņogļu, kūdras un koksnes sausas

pārtvaices gāzes. Visvairāk metāna ir dabasgāzē (80... 99%).
Sintētiski metānu var iegūt pēc iepriekš apskatītajām alkānu

iegūšanas metodēm.

Ķīmiskā ziņā metāns ir visstabilākais ogļūdeņradis. Karsējot
tas sāk sadalīties tikai temperatūrā, kas augstāka par 800 °C.

Tomēr gaisa klātienē tas viegli aizdegas (uzliesmošanas tempera-
tūra 700°C) un sadeg par C02 un H 2O:

CH
4 + 202-*C02+ 2H 20

Sadedzinot metānu speciālās iekārtās nepietiekamā skābekļa klā-

tienē, rodas kvēpi, ko izmanto tipogrāfijas krāsu, gumijas un citu

izstrādājumu ražošanai:

CH 4+02 + 2H20
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Laižot metānu un ūdens tvaiku pāri katalizatoram (sasmalci-
nāts Ni) 850 °C temperatūrā, iegūst oglekļa(II) oksīda un ūdeņ-
raža maisījumu, t. s. sintēzes gāzi, ko savukārt izmanto ūdeņraža,
metilhlorīda, spirtu, formaldehīda,ciānūdeņražskābes, ogļūdeņražu
ar lielākām molekulām un citu savienojumu sintēzēm:

CH<+H 2
O-*-+CO+3H 2

kat.

No metāna iegūst arī acetilēnu (sk. krekings) un daudzus

citus savienojumus, tādēļ to plaši izmanto par sākvielu rūpnie-
ciskajā organiskajā sintēzē (sk. 1. shēmu).

Visvairāk metāna izlieto par augstvērtīgu gāzveida kurināmo

ar lielu siltumspēju (35 839 kJ/m3).

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 (80...99%), naftas gāzēs ir daudz mazāks me-

tāna saturs (40...90%)- Kopā ar metānu naftas gāzes satur arī

vēl citus alkānus — etānu, propānu un butānu. Sie ogļūdeņraži
no naftas gāzes jāatdala, lai gāzes vados nesakrātos šķidrums,
bez tam tie ļoti nepieciešami augstvērtīga benzīna ražošanai.

Propānu un butānu izmanto arī par sašķidrināto gāzi (balonu

gāze).

Padomju Savienībā ir ļoti daudzas bagātas dabasgāzes atrad-

nes. Lielākās no tām ir Rietumsibīrijā, Uzbekijā, Turkmēnijā,
Komi APSR, Urālu-Volgas baseinā, Kaukāzā un Ukrainā.

No ieguves vietām dabasgāzi pa cauruļvadiem aizvada uz lie-

lākajām pilsētām un rūpniecības centriem. Lai apgādātu mūsu

valsts centrālos rajonus ar dabasgāzi, ir uzbūvēti maģistrāli gā-
zes vadi no Uzbekijas, Turkmēnijas un Tjumeņas apgabaliem.
1978. gadā sāka darboties vairāk nekā 3000 kilometrus garais

gāzes vads Urengoja—Urāli—PSßS Eiropas daļas centrs.

Mūsu republika saņem dabasgāzi no Dašavas un Zapoļarjes.
Gāzes ieguve Padomju Savienībā strauji pieaug. Tā, piemē-

ram, 1928. gadā ieguva tikai 0,3 miljardus kubikmetru gāzes,
1940. gadā 3,4 miljardus kubikmetru, bet 1977. gadā jau 346 mil-

jardus kubikmetru gāzes.

Dabasgāze ir ļoti vērtīgs kurināmais. Tai ir augsta siltumspēja

(35 588... 37 681 kJ/m3), tā sadegot neatstāj pelnus un neveido

CO. Dabasgāzi izmanto ne tikai apkurināšanai, bet arī dažādās

rūpniecības nozarēs — stikla kausēšanas krāsnīs, domnās, mar-

tenkrāsnīs, tērauda lējumu sakarsēšanai pirms velmēšanas un

citur.

Dabasgāzi izmanto arī par izejvielu daudzās ķīmiskās rūpnie-
cības nozarēs.
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No dabasgāzes galvenās sastāvdaļas — metāna tieši iegūst
dažādus savienojumus (sk. 1. shēmu), kuri savukārt ir sākvielas

daudzu citu rūpnieciskās organiskās sintēzes produktu iegūšanai.

1 shēma

Metāna izmantošana

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāpēc oglekļa atomi spēj savienoties cits ar citu, veidojot

virknes? Kāda var būt šo virkņu forma?

2. Izskaidrojiet konformāciju un struktūrizomēru rašanos! Ar ko

tie atšķiras?
3. Kādas konformācijas ir stabilākas? Kāpēc?

4. Ar kādu homologu rindas locekli sākas izomērija alkānu homo-

logu rindā? Uzrakstiet visus iespējamos heksāna homologus un no-

sauciet tos!
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5. Nosauciet pēc sistemātiskās nomenklatūras šādus ogļūdeņ-
ražus:

CHa

a) CH3—CH 2
—<ļ-CH

2 —CH—CH 3

I I
CH2 CH3

CH
S

CH3

b) CH3 -CH—C—CH2—CH3

I I
CH

3 CH-CH3

I
CH2

I
CHj

Norādiet, kuri no ogļūdeņraža (a) molekulā ietilpstošajiem og-

lekļa atomiem ir pirmējie, kuri otrējie un kuri trešējie!
6. Uzrakstiet 2,4,4-trimetil-3,5-dietilheptānastruktūrformulu!

7. Izskaidrojiet etāna bromēšanas reakcijas mehānismu! Uzrak-

stiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

8. Kāda metode jāizmanto, lai no ogļūdeņražiem ar mazāku

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

9. Kādi piesātinātie ogļūdeņraži veidojas, nātrijam reaģējot ar

metiljodīda un butiljodīda maisījumu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju

vienādojumus!

10. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās var realizēt šādas

pārvērtības:

C02
-»CH4

CH
3
Br ->- CH3

—CH
3

->-CH
3—CH 2N02!

UZDEVUMI

1. Cik litru metāna var iegūt no 400 g etiķskābes nātrija sāls

(CH3COONa), kurā ir 1,5% piemaisījumu? (107,7 /)

2. Cik kubikmetru sintēzes gāzes var iegūt no 200 m 3 dabasgāzes,
kas satur 98% metāna? (784 m 3)

3. Nitrējot etānu pēc Konovalova metodes, ieguva 750 g nitro-

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 kubikmetru CO un H
2 laida pāri Ni 300 °C temperatūrā, ja

reakcijā radās 112 m 3 metāna un pieņem, ka viss CO un H
2

izrea-

ģēja? (CO — 112 m 3; H 2
— 336 m 3)
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CIKLOALKĀNI

|CnH2„|

Par cikloalkāniem sauc ogļūdeņražus, kuru molekulā oglekļa
atomi saistīti savā starpā ar vienkāršām saitēm un veido slēgtus
ciklus.

Ciklus var veidot trīs vai vairāk oglekļa atomi. Lai alkāna

molekulas oglekļa atomu virkne varētu izveidot slēgtu ciklu, no

molekulas abiem galējiem oglekļa atomiem jāatņem pa vienam

ūdeņraža atomam:

H VLfH H \S

t/N-i* h
/x

/\1 / \
H H H H

Cikloalkānu molekulās ir par diviem ūdeņraža atomiem mazāk

nekā alkānu molekulās ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu, un to

vispārīgā formula ir C
n
H2n.

Izomērija un nomenklatūra. Cikloalkānu nosaukumus atvasina

no attiecīgo alkānu nosaukumiem, liekot nosaukuma priekšā vārdu

«ciklo», piemēram, ciklopropāns, ciklobutānsutt.

H 2C CH2 H2Ģ
CH 2

H2C CH
2 h 2 C

x
CH 2

CH 2

ciklopropāns ciklobutāns ciklopentāns

Cikloalkāni veido arī struktūrizomērus jeb aizvietotos ciklo-

alkānus, kuru molekulās ciklam pievienotas dažādas alkilgrupas.
Cikloalkānu izomērus nosauc tāpatkā alkānus, piemēram:

H 2CT CH 3

metilcikloheksāns

H 2 XH2

CH 2

Ja ciklam pievienotas divas vai vairāk alkilgrupas, tad og-

lekļa atomus numurē. Numerāciju sāk no ta oglekļa atoma,



58

kuram pievienota mazākā alkilgrupa, un numurē taja virziena,
kurā tuvāk nākamāalkilgrupa:

CH—CH3 H 2C
S ;ĢH^CH3

H 2C3
I

\2 H 2C' ICH 2

—CH 3 \3 /
CH

I
CH 2

—CH 3

1, 2-dimetllciklopropāns 1-met;i-3-etilciklopentons

Fizikālās īpašības. Ciklopropāns un ciklobutāns ir bezkrāsas

gāzes, nākamie seši homologu rindas locekļi (C5...C10) ir šķid-
rumi, bet augstākie — cietas vielas. Cikloalkānu kušanas un vir-

šanas temperatūra ir nedaudz augstāka nekā atbilstošo alkānu

kušanas un viršanas temperatūra. Odenī tie nešķīst, bet šķīst
organiskajos šķīdinātājos.

5. tabula

Cikloalkānu fizikālās īpašības

Uzbūve. Agrāk uzskatīja, ka visi ciklu veidojošie oglekļa
atomi atrodas vienā plaknē. Tādā gadījumā cikla iekšējam leņķim

starp saitēm C —C jābūt šādam: ciklopropāna (trīslocekļu)
ciklā — 60°, ciklobutāna ciklā — 90°, ciklopentāna ciklā — 108°,
cikloheksāna ciklā —

120° utt. Sie leņķi neatbilst 109°28', t. i.,
leņķim, kuru starp saitēm veido oglekļa atoms sp

3 hibridizācijas
stāvoklī.

Lai izveidotos, piemēram, ciklopropāna cikls, sp
3 hibridizā-

cijas stāvoklī esošā oglekļa atoma vērtības leņķim —
109°28'

jāsamazinās līdz 60°. Līdz ar to ciklā rodas spriegums, tāpēc
cikls kļūst nestabilāks. Jo lielāka ir atkāpe no normālā vērtības

leņķa, jo lielāks ir spriegums ciklā un līdz ar to cikls ir nestabi-

lāks.

Formula Nosaukums
Kušanas

,,. ,

temp.
,

Viršan|5>
(o C) temp. (°C)

Blīvums

C3 HS

C4H.8

C5H10
CsH 12

CrHu
C

8
H

I6

C30H60

Ciklopropāns
Ciklobutāns

Ciklopentāns
Cikloheksāns

Cikloheptāns
Ciklooktāns

Ciklononāns

Ciklotriakontāns

-127,4
-90,2

-93,8

6,5
-12,0

13,5

11,0
56,0

-32,9
12,9

49,3

80,7
118,1

145,0

178,0

0,689 (-40 °C)
0,703

0,745

0,779
0,809

0,830

0,850
0,854
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16. att.α saišu veidošanās ciklopropāna molekulā.

Tā kā ciklopropāna ciklā ir vislielākā atkāpe no normālā vēr-

tības leņķa, tas ir visnestabilākais. Cikloalkānu stabilitāti šādi

izskaidroja A. Baijera sprieguma teorija (1885).

Tagad uzskata, ka ciklopropāna ciklā a saites C—C veidojas,
orbitālēm maksimāli pārklājoties nevis simetrijas asu virzienā (kā
tas ir alkānu molekulās), bet gan virzienā, kas nesakrīt ar orbi-

tāļu simetrijas asīm (16. att. a). Sāda orbitāļu pārklāšanās nav

pilnīga un izveidojas t. s. banānveida a saites (16. att. b). Sīs

saites zināmā mērā atgādina banānveidax saites etilēna molekulā

(sk. 19. att.), līdz ar to tās ir nestabilākas par parastajām a

saitēm.

Pastāv arī uzskats, ka ciklopropāna molekulā oglekļa atomi

ir sp
2 hibridizācijas stāvoklī. Sādu oglekļa atomu nehibridizētās

p orbitāles veido ciklu, kura centrā arī daļēji pārklājas sp
2 orbi-

tāles (sk. attēlu uz vāka).
Sākot ar ciklobutānu, cikli vairs nav plakniski. Ūdeņraža

atomu iekšmolekulārās atgrūšanās dēļ cikli izlokās un izveidojas
dažādas konformācijas. Stabilākas ir tās, kurās mazāki iekšmole-

kulārie atgrūšanās spēki un samazināts spriegums. Tā, piemēram,
ciklopentānam stabilāka ir «aploksnes» forma (I), cikloheksā-

nam — «krēsla» forma (II)

Sākot ar cikloheksānu, visi cikloalkāni izveido tādas konfor-

mācijas, kurās ir vismazākais spriegums, tāpēc cikloalkāni ar

lieliem cikliem ir stabili.
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Ķīmiskās īpašības. Cikloalkānu ķīmiskās īpašības līdzīgas
alkānu ķīmiskajām īpašībām. Tāpat kā alkāniem, tiem raksturī-

gas aizvietošanas reakcijas. Izņēmumi ir ciklopropāns un ciklobu-

tāns. Lielo spriegumu dēļ to cikli pārtrūkst un ar tiem norisinās

pievienošanas reakcijas.
1. Halogenēšana. Ciklopropāns (jau parastajā tempera-

tūrā) un ciklobutāns (sildot) pievieno bromu, veidojot alkānu

dibromatvasinājumus:

CH2

ļ + Br2 — BrCH 2—CH2—CH 2Br

H2C CH 2 dibrompropāns

H2C CH 2

+ Br
2
— BrCH2—CH2—CH 2—CH 2Br

H2C CH 2
dibrombutāns

Ciklopentāna, cikloheksāna un augstāko cikloalkānu cikli reak-

cijās ar halogēniem nepārtrūkst, bet ar tiem norisinās aizvietoša-

nas reakcijas:

Z\h .CHz

H 2CT H 2CT CHBr

| | � Br2 — | I � HBr

H 2C. XH 2 H2C. /CH2

CH2

okloheksāns bromcīkloheksāns

2. Halogēnūdeņražu pievienošana. Ciklopropāns

viegli pievieno jodūdeņradi, veidojot jodpropānu:

CH2

/ \ .Hl CH 3-CH 2—CH
2I

H
2
C CH 2

Ar ciklobutānu šī reakcija norisinās daudz grūtāk, bet ciklo-

pentāns un tālākie cikloalkāni ar jodūdeņradi nereaģē.
3. Hidrogenēšana. Sī reakcija ļoti labi raksturo dažādu

ciklu stabilitāti. Reaģējot ar ūdeņradi katalizatora (Ni) klātienē,
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visvieglāk pārtrūkst trīslocekļu cikls, bet visgrūtāk — pieclocekļu
cikls:

/\
2

'H 2 i2^ CH3_CH2_CH3
H

2
C CH2

H 2C CH 2

I � H
2 CH3 -CH 2-CH2-CH3

H 2C CH 2

H2C CH 2

hJ
CH?

+H2 ŪH3-CH 2-CH 2 -CH 2-CH 3

\ /
CH2

Cikloheksāna cikls šādos apstākļos nepārtrūkst, bet dehidro-

genējas, veidojot benzolu:

CeHi2-*- CgH6+3H2
cikloheksāns benzols

4. Oksidēšanās. Ciklopropāns jau parastajos apstākļos ar

KMnO
4

skābā vai bāziskā vidē lēni oksidējas. Pārējie cikloalkāni

oksidējas tikai sildot vai ar enerģiskākiem oksidētājiem un veido

dikarbonskābes ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā:

.CH2

| |
2

HOOC—CH 2
—CH2—CH2—CH2—COOH

H 2 /CH 2

adlpTnskabe

legūšana. Svarīgākās cikloalkānu iegūšanas metodes ir šādas.

1. Halogēnu atšķelšana no dihalogēnatvas m ā-

jumiem. Vispārīgā cikloalkānu iegūšanas metode ir halogēnu

atšķelšana, no tādiem acikliskajiem dihalogēnatvasinājumiem,
kuru molekulās halogēna atomi pievienoti dažādiem oglekļa ato-

miem. Tā, piemēram, iedarbojoties ar cinku uz 1,3-dibrompropānu,

veidojas ciklopropāns (Gustavsona sintēze).

2[bVx CH2

H 2 � Znj —— /\ * 2nßr 2

2ļ_Brj H 2C- CH 2

2. Ūdeņraža pievienošana nepiesātinātajiem
cikliskajiem savienojumiem. So metodi izmanto galve-
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nokārt cikloheksana un ta homologu iegūšanai no benzola un ta

homologiem:

H

s^H "Kar
benzols ciklohei»sar>s

3. No naftas. Cikloalkāni lielos daudzumos sastopami dažu

atradņu naftā, piemēram, Baku, Rietumukrainas v. c. Cikloalkā-

nus naftā pirmais konstatēja V. Markovņikovs un nosauca tos

par naftēniem. Visvairāk naftā sastopami ciklopentāns un ciklo-

heksāns, kā arī to atvasinājumi.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādi cikloalkāni ir visnestabilākie? Kā var izskaidrot to ciklu

nestabilitāti?

2. Kāpēc cikloalkāni ar lieliem cikliem ir stabili?

3. Kāda tipa reakcijas raksturīgas cikloalkāniem?

4. Kāda tipa reakcijas norisinās, halogenējot a) ciklopropānu

un b) cikloheksānu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
5. Kādi cikloalkāni veidojas, ja ar cinku iedarbojas uz a) 1,5-di-

bromheksānu, b) 1,6-dibromheksānu, c) 2,4-dibromheksānu un d) 1,4-di-

bromheksānu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumusl Nosauciet

iegūtos cikloalkānus pēc sistemātiskās nomenklatūrasl

6. Uzrakstiet reakciju vienādojumusšādām pārvērtībām:

C 2H6 -*■ C4 H ,0 -* ciklobutāns -* C 4H9 CI -> C BH, 8!

ALKĒNI

|C nH2n |

Par alkēniem sauc ogļūdeņražus ar vaļēju oglekļa atomu vir-

kni un vienu divkāršo saiti molekulā.

Alkēnu molekulas satur par diviem ūdeņraža atomiem mazāk

nekā alkānu molekulas ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu un

spēj pievienot citu elementu atomus, tāpēc tos sauc par nepiesāti-

nātajiem ogļūdeņražiem. Dažreiz lieto arī to vēsturisko nosau-

kumu olefini («eļļu veidojošie»), jo gāzveida alkēni, reaģējot ar

hloru vai bromu, veido eļļainus šķidrumus. Alkēnu vispārīgā for-

mula ir C„H2n-
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Uzbūve. Vienkāršākais alkēns ir etilēns C 2H4. Pētot etilēnu

ar elektronogrāfijas metodi, noskaidrots, ka tā molekulā abi og-

lekļa atomi un visi četri ūdeņraža atomi atrodas vienā plaknē un

leņķi starp saitēm tuvi 120°. Tas norāda, ka etilēna molekulā og-

leklis ir sp
2 hibridizācijas stāvoklī.

Sajā hibridizācijas stāvoklī katra oglekļa atoma trīs hibridizē-

tās orbitāles atrodas vienā plaknē, bet nehibridizētā p orbitāle iz-

vietota perpendikulāri šai plaknei.
Oglekļa atomiem savienojoties, viena oglekļa atoma hibridi-

zētā orbitāle pārklājas ar otra oglekļa atoma hibridizēto orbitāli,

veidojot o saiti ogleklis—ogleklis. Pārējās divas katra oglekļa
atoma hibridizētās orbitāles pārklājas ar ūdeņraža atomu orbitā-

lēm un izveido četras a saites ogleklis —ūdeņradis (17. att. a).
Vēl vienu saiti starp oglekļa atomiem veido oglekļa atomu

nehibridizētās p orbitāles. Tā kā šīs orbitāles izvietotas perpendi-
kulāri hibridizēto orbitāļu plaknei, tās var pārklāties tikai «sā-

niski», t. i., virs o saišu plaknes un zem tās, izveidojot jt saiti

(17. att. b).
Tādējādi divkāršo saiti etilēna molekulā veido viena a saite un

viena n saite:

H H

V
*

6f
C=C

y 6 x
H H

Papildu n saite tuvina oglekļa atomus, tādēļ divkāršās saites

ir īsākas nekā vienkāršās saites. Tā, piemēram, vienkāršās saites

garums etāna molekulā ir 0,154 nm, bet divkāršās saites garums

etilēna molekulā — 0,133 nm.

Tā kā, veidojoties n saitei, elektronu orbitāles pārklājas ma-

zāk, nekā veidojoties a saitei, n saite ir vājāka par cr saiti. (Ko-

17. att. Saišu veidošanās etilēna molekulā:

a
— 0" saišu veidošanas; b — Jt saišu veidošanas.
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18. att. Etilēna molekulas modeļi.

pējā a+n saišu enerģija etilēna molekulā ir 590 kJ/mol, bet o

saites enerģija etāna molekulā —331 kJ/mol. Starpība 259 kJ/mol
ir aptuvena n saites stiprība.)

Etilēna molekulu visbiežāk attēlo ar saīsināto struktūrformulu:

CH2=CH2

Etilēna molekulasmodeļi redzami 18. attēlā.

īstenībā etilēna molekula nedaudz atšķiras no nupat aplūkotā

modeļa. Etilēna molekula ir plakniska, bet leņķi starp saitēm H—C—H

ir 116,7°, nevis 120°, kā tam vajadzētu būt spJ hibridizācijas stāvoklī.

H. ,H

116.7"f C4-,Ģ /
V/0.133nm \?

H H

Divkāršās saites izskaidrojums ar a un jt. saitēm nav vienīgais.
Tās veidošanos izskaidro arī ar divām vienādām % tipa jeb banān-

veida molekulārajām orbitālēm (19. att.). Šādi etilēna molekulas uz-

būvi labi attēlo lodīšu un stienīšu molekulas modelis (18. att. a).

Homologu rinda un nomenklatūra. Alkēni, tāpat kā alkāni,

vpirln homnlncm rindu Pirmais šīs rindas loceklis ir etilēns C2H4,

tāpēc alkēnu homologu
rindu bieži sauc arī par

etilēna homologu rindu.

Nākamais homologu
rindas loceklis ir propilēns
C 3H6. Tā saīsinātā struk-

tūrformula ir

CH2=CH —CH3

Vienkāršākajiem alkē-

niem lieto nosaukumus,kas
19. att.π tipa saišu veidošanās etilēna

molekulā.
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atvasināti no alkilgrupu nosaukumiem, pievienojot izskaņu -ens,

piemēram,

C2H4 etilēns

C 3H6 propilēns

Pārējo alkēnu nosaukumus atvasina no atbilstošo alkānu no-

saukumiem, izskaņas -āns vietā liekot izskaņu -ēns, piemēram,
C 4H

8
—

butēns. Piedēklis «ēn» vienmēr norāda, ka oglekļa atomu

virknē ir divkāršā saite.

Lai norādītu divkāršās saites atrašanās vietu molekulā, og-

lekļa atomus numurē, sākot no tā oglekļa atomu virknes gala,
kuram tuvāk ir divkāršā saite, un pirms nosaukuma (vai izskaņas

-ēns) pieraksta tā oglekļa atoma numuru, pie kura divkāršā

saite sākas, piemēram:

1 2 3 4 5

CH2=CH —CH2—CH2—CH3

l-pentēns

(Oglekļa atoma numuru var likt arī pēc nosaukuma, piemē-
ram, pentēns-1.)

Alkēnus ar sazarotām virknēm nosauc tāpat kā alkānus, tikai

numerāciju sāk no tā virknes gala, kuram tuvāk ir divkāršā saite

(nevis sānvirkne), piemēram:

CH3

6 5 41 3 2 1

CH3—CH —C C=CH-CH
3

I I I
CH

3
CH 2 CH 3

I
CH3

3,4,5-trimetil-4-etil-2-heksēns

Par galveno uzskata to virkni, kurā ir divkāršā saite (pat

ja šī virkne nav visgarākā), piemēram:
1 2 3 4 5

CH2=C- CH
2
-CH2—CH3

ļ
CH 2

CH
3

2-etil-l-pentēns

Vienkāršākos alkēnus dažreiz nosauc arī pēc racionālās nomenklatūras,

pēc kuras alkēnus uzskata par etilēna alkilatvasinājumiem, piemēram:

;ch
2
=ch|—CH2—CH3

etiletdēns (1-butēns)'
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Ja abās etilēna pusēs ir divas vienādas alkilgrupas, pievieno vārdu sim

(simetriskais), bet ja vienādās alkilgrupas ir vienā pusē, tad
— asim (nesimet-

riskais) :

ch3
—[ch=chl— CH 3

S/m-dimetiletilēns (2-butens)

C —C CHy\

1-
J

CH 3

asim -dimetiletilēns 12-metil-1-propēns)

Ja alkēna molekulai atņem vienu ūdeņraža atomu, iegūst al-
kēnu atlikumu jeb alkenilgrupu. Alkenilgrupu nosaukumus atva-

sina tāpat kā alkilgrupu nosaukumus
— ar izskaņu -il vai ari tām

lieto triviālos nosaukumus, piemēram:

CH 2
=CH- etenil- jeb vinil-

CH2
=CH' —CH2

- 2-propenil- jeb alil-

Alkilgrupu vispārīgā formula ir C„H2 „_i.

Izomērija. Arī alkēniem, sākot ar butēnu, novērojama struktūr-

izomērija, tikai šajā gadījumā izomēru ir daudz vairāk, jo alkē-

niem izomēri veidojas kā atkarībā no oglekļa atomu virknes saza-

rotības, tā arī atkarībā no divkāršās saites atrašanās vietas mole-

kulā. Tā, piemēram, butēna molekulā divkāršā saite var atrasties

starp pirmo un otro oglekļa atomu vai arī starp otro un trešo

oglekļa atomu:

CH
2
=CH-CH

2
-CH

3
CH

3
—CH =CH—CH

3

l-butēns 2-butēns

Butēnam var būt arī sazarota virkne:

CH
3

I
CH 2=C—CH3

2-metil-l-propāns

Alkēniem iespējama ne tikai struktūrizomērija, bet ari telpiskā

(ģeometriskā) izomērija.
Apskatot no lodītēm un stienīšiem izveidoto 2-butēna

CH 3—CH=CH—CH 3 molekulas modeli, redzam, ka griešanās ap

divkāršo saiti nav iespējama, tāpēc var pastāvēt divi telpiski at-

šķirīgi izomēri, kuru modeļi parādīti 20. attēlā.

Izomēru, kuram abas alkilgrupas (šajā gadījumā CH3) atro-

das divkāršās saites vienā pusē, sauc par cis-formu, bet izomēru,

kuram alkilgrupas atrodas pretējās pusēs, —

par rrans-formu.
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20. att. 2-butēna molekulas telpisko izomēru modeļi:
a

—
cts-forma; b — trans-iorma.

Sadu izomērijas veidu sauc par cis-trans-izomeriju. Ar struktur-
formulām ci's-izomērus un rrans-izomērus var attēlot šādi:

H CH3 H3C H

\ / \y
c c

II II
c c

/\ / \
H CH3 H CH3

ci's-izomērs rra/is-izomērs

Šādi izomēri pastāv dabā un atšķiras ar fizikālajām īpašībām,
piemēram, kušanas un viršanas temperatūrām (sk. 6. tab.).

TVaņs-izomēri ir stabilāki par c/s-izomēriem, jo a's-izomēros

vienādas grupas (cis-2-butēnā — metilgrupas) atrodas tuvu viena
otrai un starp tām rodas diezgan liela savstarpējā atgrūšanās,
tapec cis-izomēri samērā viegli pārgrupējas par rrarts-izomēriem.
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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

\ /
C C

/ \
b b

Ja kādam ar divkāršo saiti saistītajam oglekļa atomam pie-
vienoti divi vienādi atomi vai grupas, tad cis-/rans-izomērija nav

iespējama. Tā, piemēram, 2-metil-2-butēnam cis-trans-izomēru ne-

var būt, jo pie pirmā oglekļa atoma ir divi vienādi aizvietotāji

(CH 3 ):
CH

3
H

\ /
C =C

/ \
CH3 CH3

2-metil-2-butēns

Fizikālās īpašības. Alkēni ir bezkrāsas savienojumi. Etilēns

un propilēns ir bez smaržas, bet alkēniem ar lielām un sazaro-

tām molekulām piemīt gļotādu kairinoša smarža. Alkēnu homo-

logu rindas pirmie locekļi ir gāzes, sākot ar piekto locekli pentēnu
CSHIO — šķidrumi, bet, sākot ar nonadecēnu Ci9H 3B —

cietas vie-

las. Alkēnu viršanas temperatūras ir gandrīz tādas pašas kā al-

kānu viršanas temperatūras, pie tam, jo vairāk sazarota virkne,

jo tās ir zemākas. Izomēri ar divkāršo saiti molekulas vidū vārās

un kūst augstākā temperatūrā, pie tam cjs-izomēriem ir augstāka

6. tabula

Alkēnu fizikālas īpašības

a — viršanas temperatūrā
b

— piesātināta tvaika spiedienā

Formula Nosaukums

Kušanas Viršanas

temp. temp.

(°C) (°C)

Blīvums

CH2= CH2

CH3—CH
=

CH
2

CH3—CH2—CH=CH2

CH3—CH =CH—CHj
CH

3
—CH =CH—CH,

CH
3 —(CH2 ) 2

-CH =CH2

C2H5—CH=CH—CH$
C2H5—CH =CH—CH,
CeHu

C7 Hu

CeHu
C10H20

Etilēns

Propilēns
1-butēns

cis-2-butēns

rrans-2-butēns

1-pentēns
ct's-2-pentēns

</-<ms-2-pentēns
1-heksēns

1-heptēns
1-oktēns

1-decēns

-169,5
-185,3

-185,4

-138,9
-105,6

-165,2

-151

-140

-139,8
-119,0

-101,7
-66,3

-103,8
-47,7

-6,3

3,7
0,9

30,0

37,9

36,4
63,5

93,6
121,6

170,6

0,570 a

0,514 b

0,595 b

0,621 b

0,604 b

0,641

0,656

0,648
0,674

0,697

0,715
0,741
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viršanas temperatūra un zemāka kušanas temperatūra nekā trans-

izomēriem.

Alkēniem ir lielāks sadegšanas siltums nekā alkāniem; tas

norāda, ka, divkāršajai saitei pārvēršoties vienkāršajā, izdalās

enerģija. Alkēnu molekulas nedaudz polarizētas, tādēļ zemākie

alkēni nedaudz šķīst ūdenī.

Uz cilvēka organismu alkēni iedarbojas kaitīgi. To iedarbība

neizpaužas uzreiz, bet pēc kāda laika.

Ķīmiskās īpašības. Alkēni ir ļoti aktīvi savienojumi. Ar tiem

norisinās galvenokārt pievienošanas reakcijas, kas norāda, ka mo-

lekulā viegli pārtrūkst divkāršā saite.

Divkāršo saiti veido a un jt saite. Tā kā jt. saites elektroni
atrodas tālāk no kodola, tie ir daudz kustīgāki nekā o saites elek-

troni, tāpēc, iedarbojoties ar aktīviem reaģentiem, jt, saite viegli
polarizējas un pārtrūkst. Pārtrūkušās jt saites elektroni veido

jaunas ķīmiskās saites ar reaģenta atomiem vai grupām, t. i., pie-
vieno šos atomus vai grupas.

Alkēniem raksturīgas arī oksidēšanās un polimerizācijas re-

akcijas.
Pievienošanas reakcijas. Alkēni spēj pievienot ūdeņ-

radi, halogēnus, halogēnūdeņražus, ūdeni, sērskābi, hidroksilgru-
pas (oksidējoties), skābekli un dažādas organiskās molekulas.

t. Hidrogenēšana. Paaugstinātā temperatūrā un katalizatora

(sasmalcināta Ni) klātienē alkēni pievieno ūdeņradi un pārvēršas
par alkāniem:

CH
2
=CH

2+H
2
-^CH

3
-CH

3

etilēns etāns

Platīna grupas metālu (Pt, Pd) klātienē alkēni hidrogenējas
jauparastajā temperatūrā.

2. Hatogenēšana. Divkāršās saites vietā alkēni viegli pievieno
halogēnus, veidojot dihalogēnalkānus. Ja, piemēram, etilēnu laiž

caur bromūdeni, tas atkrāsojas. So reakciju izmanto alkēnu pie-
rādīšanai.

CH2
=CH2 +Br2 CH2Br—CH 2Br

etilēns dibrometāns

Reakcija noris vairākās stadijās. Vispirms broma molekula,
kurai ir liela elektrontieksme (spēcīgs elektrofilais reaģents),
veido ar etilēna jt, saites elektroniem t. s. jt kompleksu. Tālāk jt

komplekss pārgrupējas par bromonija jonu un bromīdjonu, kurš

savukārt pievienojas bromonija jonam un izveidojas galaprodukts.

H H U H H H

C V S® Se CC Br-C — H

II * Br-Br — Br—Br — -— I
A ,C C H—C—Br

v/ \ H
' X

H \/ X
H I

ir komplekss bromonija jons
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Halogēnu pievienošanos medz izskaidrot ari pec karbonija
jona veidošanās mehānisma.

Broma molekula, kurai ir liela elektrontieksme, atvelk uz savu

pusi kustīgos alkēna ji saites elektronus. Tā rezultātā heterolītiski

pārtrūkst kā n saite ogleklis—ogleklis (etilēna molekulā), tā arī

saite broms—broms (broma molekulā) un izveidojas karbonija jons—

katjons, kura pozitīvais lādiņš ir pie oglekļa atoma, un bromīdjons:

\ h ī
C:C + :Br;Br; —— H—C—C—H * :Br:
/ '

\ .... © I
H H ļ

karbonija jons

Karbonija jonam ir elektronu deficīts, tāpēc tas ļoti aktīvi reaģē

ar bromīdjonu, kuram ir lieki elektroni kovalentās saites veidošanai.

Ar šiem elektroniem bromīdjons veido saiti ar karbonija jonu un

rodas reakcijas galaprodukts:

H Br H Br

II ••• ļ j
H—C—C—H+ :Br: -* H—C—C—H

• I •• II
H Br H

Halogēna atomi vienmēr pievienojas rrans-stāvoklī attiecībā

pret alkēna molekulas plakni.

Visenerģiskāk reaģē fluors (ar sprādzienu), bet vislēnāk —

jods. Alkēni ar nesimetriskām un sazarotām molekulām reaģē
ātrāk.

3. Halogēnūdeņražupievienošana. Alkēni viegli pievieno halo-

gēnūdeņražus:

CH
2
=CH

2
+HI -> CH

3
—CH 2I

etilēns jodetāns jeb
etiljodids

Arī halogēnūdeņražu pievienošanās noris ar n kompleksa vei-

došanos (vai arī pēc jonu mehānisma).

Visvieglāk pievienojas jodūdeņradis, nedaudz grūtāk brom-

ūdeņradis, bet hlorūdeņradis — tikai augstā temperatūrā.
Etilēna molekula ir simetriska, tāpēc nav svarīgi, pie kura

oglekļa atoma pievienojas halogēns un pie kura ūdeņradis. Alkē-

niem ar nesimetrisku uzbūvi halogēnūdeņradis pievienojas sa-

skaņā ar Markovņikova likumību (V. Markovņikovs, 1870).

Pievienojot halogēnūdeņradi asimetriskiem alkēniem, ūdeņra-
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dis pievienojas pie vairāk hidrogenētā oglekļa atoma, bet halo-

gēns — pie mazāk hidrogenētāoglekļa atoma.

Piemērs:

CH3
—CH =CH2

� HCI — CH 3—CHCI—CH 3

—
" 2- hlorpropčns

So likumību var izskaidrot ar alkilgrupas spēju polarizēt div-

kāršo saiti, t. i., ar pozitīvo indukcijas efektu +1.
Tā kā ogleklim ir nedaudz lielāka elektronegativitāte (2,5)

nekā ūdeņradim (2,1), alkilgrupas ogleklis (C 3) iegūst nelielu

negatīvu lādiņu un nobīda kustīgos jt saites elektronus no alkil-

grupai pievienotā oglekļa atoma (C 2) pie tālākā oglekļa atoma

(Ci):

H

I A
H—C—CH =CH 2

M 3 1
H

Oglekļa atomi, kas atrodas abās pusēs divkāršajai saitei,

iegūst pretējas zīmes daļlādiņus: vairāk hidrogenētais oglekļa
atoms (Ci) — negatīvu daļlādiņu (6c ), bet mazāk hidrogenētais
(C 2) — pozitīvu daļlādiņu (6c ). Līdz ar to halogēnūdeņraža
ūdeņraža atoms pievienojas pie vairāk hidrogenētā oglekļa atoma,

bet halogēna atoms — pie mazāk hidrogenētā oglekļa atoma:

S® Sq, ~
N

CH
3 -CH =CH

2
� HCI -*~CH,-CHCI —Ch

3
I J

Līdzīgi pievienojas arī citas stipras skābes, piemēram, H 2S0
4.

Ja abiem ar divkāršo saiti saistītajiem oglekļa atomiem pievie-
nots vienāds skaits ūdeņraža atomu, bet dažādas alkilgrupas, no

kurām viena ir metilgrupa, tad halogēna atoms pievienojas tieši

ar metilgrupu saistītajam oglekļa atomam (Vāgnera—Zaiceva

likumība):

CH,-CH, —CH=CH— CH 3
� Hl — CH 3-CH2

-CH
2
—CHI-CH 3

4. Hidratācija. Skābā vidē alkēni viegli pievieno ūdeni (hidra-
tējas), veidojot spirtus. Tā, piemēram, 96... 98% H

2
S0

4
klātienē

etilēns pievieno ūdeni un veido etilspirtu (Butļerova reakcija):

CH2
=CH 2+HOH->- CH3—CH2OH

etilspirts
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Reakcija noris divas stadijas. Vispirms etilēnam pievienojas
sērskābe un rodas etilsērskābe:

CH2=CH2+HOSO3H -> CH 3—CH2OS0
3
H

etilsērskābe

Reaģējot ar ūdeni, etilsērskābe sadalās, veidojot etilspirtu:

CH
3
—CH2OS0

3
H +HOH -> CH

3
—CH

2
OH +H

2
S0

4

Alkēni ar nesimetriskām molekulām hidratējas vieglāk un tiem

ūdens pievienojas saskaņā ar Markovņikova likumību.

5. Alkilēšana ir alkilgrupas pievienošana oglekļa atomu vir-

knei. Alkēnus var alkilēt, tiem pievienojot alkānus. Sērskābes vai

fluorūdeņražskābes klātienē alkēni ar lielākām molekulām pie-
vieno alkānu molekulas un rodas alkāni ar lielāku molekulmasu.

Tā, piemēram, 2-metilpropēnam reaģējot ar 2-metilpropānu, veido-

jas 2,2,4-trimetilpentāns, kas pazīstams arī ar nosaukumu izook-

tāns:

CH3 CH3

H
3
C—CH +CH

a
=C-

CH
3
—^—v CH

3
—C—CH

2
—CH—CH

3

I | -25"C | |
CH3 CH

3
CH3 CH3

2-metilpropāns 2-metilpropēns 2,2,4-trimetilpentāns

So reakciju plaši izmanto rūpniecībā augstvērtīgas šķidrās
degvielas iegūšanai no naftas krekinga gāzu butāna-butēna mai-

sījuma.
6. Oksidēšanās, a) Svarīgākais alkēnu oksidēšanās process ir

to sadegšana par C02 un H
2
O, izdalot siltumu:

C 2H4+ 302 2C02+ 2H20 +Q

b) Oksidētāji viegli reaģē ar alkēniem. Ja, piemēram, etilēnu
laiž caur vāji sārmainu KMnO4 šķīdumu, etilēns oksidējas par

divvērtīgo spirtu — etilēnglikolu un permanganāta violetais krā-

sojums izzūd. Reakciju izmanto divkāršās saites pierādīšanai, un

tā pazīstama ar nosaukumu Vāgnera reakcija (G. Vāgners, 1895):

3CH2=CH2 +2KMnO4+ 4H 20-v

-v 3CH 2OH—CH2OH + 2Mn02+2KOH
etilēngiikols

Vispārīgā veidā var rakstīt:

KMnO*

CH2
=CH2+O +H2

O + CH
2
OH—CH

2
OH

c) Katalizatoru (Ag, A1203) klātienē 300...400°Ctempera-
tūrā etilēnsoksidējas ar gaisa skābekli, veidojot etilenoksidu:

kat.

2CH2=CH2 +02 �2CH 2
- CH2

\ /
O

etilēnoksīds
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Etilēnoksīds ir Joti aktīvs. Tas reaģē ar daudzām citām vie-

lām, tāpēc etilēnoksīdu izmanto dažādās rūpniecības nozarēs, pie-
mēram, plastmasu, etilēnglikola, etiķskābes, mazgāšanas līdzekļu
un citu ražošanai.

d) Ozons pievienojas divkāršās saites vietā, veidojot ozonīdus

(tie ir savienojumi ar eksplozīvām īpašībām):

CH3 —CH =CH2+O3 -»-CH3—CH—O—CH2

I I
0 o

Odens iedarbībā ozonīdi hidrolizējas, veidojot ūdeņraža peroksīdu

un aldehīdus vai ketonus:

O O

CH3—CH-O—CH2+H20-*CH 3
— +H— +H2

O
a

ii \ \
acetaldehids formaldehids

c) Enerģiski oksidētāji (konc. KMnO.,, KjCrjO?, HN03, Cr03 šķī-
dums ledus etiķskābē) var arī sašķelt alkēnu molekulas divkāršās

saites vietā, veidojot karbonskābes, ketonus vai CO
2. Ar šo reakciju

var konstatēt divkāršās saites vietu alkēnu molekulā:

CrO,

CH3—C=CH—CH3
> CH3—CO+CH 3COOH

CHļ CH3
acetons etiķskābe

CrOa

CH3—CH =CH—CH2
—CH

3 >-CH3 COOH+HOOC—C H
2—CH3

etiķskābe propionskābe

Polimerizācija. Alkēnu molekulām piemīt spēja savieno-

ties citai ar citu, veidojot savienojumus ar lielām molekulām
—

lielmolekulārās vielas jeb polimērus. Tā, piemēram, savienojoties
daudzām etilēna molekulām, rodas polietilēns:

nCH2=CH2->- (—CH2—CH2—) n

etilēns polietilēns

Daudzu molekulu savienošanos, kuras rezultātā neizdalās ne-

kādi blakusprodukti, saucpar polimerizāciju.
Vielas, kuru molekulas piedalās polimerizācijā, sauc par mo-

nomēriem.

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

Izšķir pakāpju un ķēdes polimerizāciju. Pakāpju polimerizā-
cija noris daudzās stadijās, pie tam katrā stadijā var izdalīt reak-

cijas starpproduktus. Sādu polimerizācijas veidu konstatēja
A. Butļerovs 1873. gadā. ledarbojoties ar sērskābi uz izobutilēnu,
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no divām butilena molekulām rodas diizobutilens, tam pievienojot
trešo molekulu, — triizobutilēnsutt.:

CH 3

CH„—C=CH, � CH,=C—CH 3
—— CH 3

—C-CH=C —CH 33

I k
--'

2

| I I
CH3 CH 3 CH 3

CH3

izobutilēns diizobutilēns

CH3 CH3 CH3
I I I

CH
3
—C—CH=C+CH

2
=C -v

I I I
CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3

CH3—C—CH2—C—CH =C

CH3 CH3 CH3
triizobutilēns

Skābju klātienē polimerizējas tikai tādi alkēni, kuriem viens

no divkāršo saiti veidojošiem oglekļa atomiem ir trešējais oglekļa
atoms, piemēram, 2-metil-l-propēns.

2-metil-l-propēna polimerizācija skābju klātienē noris pēc jonu
mehānisma.

Reakcijai norisot pēc jonu mehānisma, par polimerizācijas inicia-

toru darbojas stipras skābes vai citi katalizatori, kas spēj pārvērst
monomēru par karbkatjonu:

CH
3

CH
3

CH3—C +H®->CH 3—C®

II I
CH2 CH

3

2-metil-l-propēns karbkatjons

Pozitīvais karbkatjons pievienojas nākamajai alkēna molekulai,

veidojot jaunu karbkatjonu, tas pievienojas nākamajai molekulai utt.:

CH3 CH3 CH3 CH3

|© «c |«® ļ®
CH3—C +CH 2=C CH

3—C—CH2
-C

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

Ķēdei pārtrūkstot, katalizators izdalās brīvā veidā, un molekulas

galā izveidojas divkāršā saite:

CH3
CH

3

CH3
—C —

CH
2
—C — -CH

2
-C =CH

2+H®

CH3
CH

3 «I, CH3



75

Polimerizācija var notikt kā pēc jonu, tā arī pēc brīvo radikāļu
mehānisma. Polimerizācija pēc brīvo radikāļu mehānisma vienmēr

ir ķēdes reakcija.

Polimerizācijas ķēdes reakcijai ir trīs stadijas: 1) ķēdes ini-

ciēšana, 2) ķēdes augšana un 3) ķēdes pārtrūkšana.
Ķēdes iniciēšanai (iesākšanai) nepieciešama kāda viela — ini-

ciators, kas homolītiski sašķeļas par brīviem radikāļiem. Inicia-

tora radikālis pievienojas alkēna molekulai, veidojot elektronu

pāri ar vienu tā n saites elektronu. Pie otra oglekļa atoma paliek
brīvs otrs jt saites elektrons un rodas jauns radikālis, t. s. sā-

kuma radikālis. Etilēna ķēdes polimerizācijas reakciju var iedo-

māties šādi:

R-+CH2=CH2-*-R —
CH2

—ČH
2

iniciators monomērs sākuma radikālis

Ķēdes augšanas procesā sākuma radikālis pievienojas nāka-

majai molekulai, izveidojot lielāku radikāli, tas savukārt nākama-

jai molekulai utt., kamēr kādu apstākļu dēļ ķēde pārtrūkst:

R—CH2
—ČHj+CH2=CH2

-> R—CH2
- CH2—CH2

—ČH
2+

+CH2=CH2 -»-R—CHj—CH 2—CH2—CH 3
—CHj—ČH

2+

-*R— (CHi—CH2) m-CH2
— CH2•

Ķēdes pārtrākšanas procesā polimēra radikālis zaudē savas

brīvā radikāļa īpašības un pārvēršas par makromolekulu. Tas

var notikt, vai nu saduroties diviem polimēra radikāļiem (a), vai

arī polimēra radikālim saduroties ar iniciatora radikāli (b):

a) R—(CH2
—CH

2 )
n
—CH

2
—CH

2 + ČH
2—CH 2—(CH 2—CH2) m—R J*

->- R—(CH2—CH2 ) „—CH
2 —CH2

—CH 2—CH2 —(CH2—CH 2) m —R

b) R—(CH2 —CH2 ) m—CH2
—ČH2 +R- -*■ R—(CH2—CH 2) m

—CH
2—CH 2—R

Radikālis —
iniciators paliek polimēra molekulas sastāvā.

Kā pēc radikāļu, tā ari pēc jonu mehānisma ķēde var pārtrūkt

jebkurā makromolekulas augšanas stadijā, tāpēc arī makromole-

kulas ir ar dažādu polimerizācijas pakāpi.

legūšana. No dabasvielām alkēnus visvairāk iegūst no

naftas krekinga gāzēm, kurās tie ir ievērojamos daudzumos.

Sintētiski alkēnus iegūst pēc šādām metodēm.

1. No spirtiem, atšķeļot tiem ūdeni.

a) Laboratorijas apstākļos ūdeni atšķeļ, karsējot spirtu kopā
ar koncentrētu sērskābi:

h2so4

CH3—CH2OH vCH2
=CH

2+H
2
O

b) Rūpniecības apstākļos ūdeni atšķeļ, laižot spirta tvaikus

pāri katalizatoram (A120 3) 300...400°Ctemperatūrā.
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Visvieglāk ūdens atšķeļas no trešējiem spirtiem, bet visgrū-
tāk — no pirmējiem spirtiem.

2. No halogēnalkāniem,atšķeļot tiem halogēnūdeņradi ar sārma

šķīdumu spirtā. Halogēnūdeņradis vieglāk atšķeļas no tādiem

halogēnalkāniem, kuru molekulās halogēna atoms saistīts ar tre-

šējo oglekļa atomu:

Br

CH3—C—CH3+KOH CH
3
—C= CH

2+KBr+ H
2
O

CH3
CH3

3. No dihalogēnalkāniem, kuru molekulās halogēna atomi at-

rodas pie blakus oglekļa atomiem, atšķeļot no tiem halogēnu ar

cinku vai magniju:

CH2Br—CH2Br+ Zn->- Znßr2+CH2=CH2

4. Dehidrogenējot alkānus augstā temperatūrā un katalizatora

(Cr2o3) klātienē:

CH
3
-CH

2
-CH3

-^CH
3-CH =CH2+H 2

Izmantošana. Alkēni ir ķīmiski ļoti aktīvi un spēj veidot da-

žādus savienojumus, tāpēc tos plaši izmanto par izejvielu dau-
dzās ķīmiskās rūpniecības nozarēs. Sevišķi daudz alkēnu izmanto

plastmasu, sintētiskā kaučuka, etilspirta, etilēnglikola (antifrīzu),
esteru un šķidrā kurināmā ražošanai.

Svarīgākie pārstāvji. Etilēns CH 2=CH 2 ir viens no svarī-

gākajiem alkēniem. Nelielos daudzumos (3...5%) tas sastopams
akmeņogļu sausajā pārtvaicē iegūtajā deggāzē un koksa gāzē,
lielākos daudzumos

— naftas pirolīzes gāzēs (16... 18%) un naf-

tas krekinga gāzēs (17... 23%). Etilēnu arī visvairāk iegūst no

naftas krekinga gāzēm vai dehidrogenējot etāna un propāna mai-

sījumu, ko iegūst no naftas gāzēm. Daudz etilēna iegūst arī no

etilspirta, tam atšķeļot ūdeni.

Etilēns ir bezkrāsas gāze gandrīz bez smaržas. Ūdenī šķīst
maz, vairāk — spirtā un ēterī. 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.

(Ja etilēna koncentrācija gaisā 1 :2000, tomāti nogatavojas 5...6

diennaktīs, bez etilēna piedevas — 10... 12 diennaktīs.) Augļu
kvalitāti tas neietekmē.

Etilēns ir viena no svarīgākajām organisko savienojumu sin-

tēzes sākvielām. No tā ražo etilspirtu, glikolu, dihloretānu,etilēn-

oksīdu, šķidro kurināmo un citus savienojumus (sk. 2. shēmu).
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2. shēma

Etilēna izmantošana

Visvairāk etilēna izmanto plastmasu rūpniecībā polietilēna izstrā-

dājumu ražošanai.

Polietilēns ir balta, cieta viela ar amorfu struktūru. Taus-

tot tas šķiet taukains un atgādina parafīnu. Vieglāks par ūdeni

(blīvums 0,92... 0,95). Ļoti labs dielektriķis. Polietilēnam ir liela

stiprība stiepē, salturība un ķīmiskā izturība. Nelaiž cauri mit-

rumu un gaisu. Kūst 100... 110 °C temperatūrā.
Polietilēnu iegūst pēc diviem paņēmieniem — polimerizējot

etilēnu pie augsta spiediena unpie zema spiediena.
Augstspiediena polietilēnu (Af* =20 000... 40 000) iegūst, po-

limerizējot etilēnu pie 1200... 1500 atm spiediena un 200°C

* M — molekulmasa.

Vinilhlorīds

CH2CI —CH2 CI Polivinilhlorīds

dihloretāns Etilēndiamīns

Šķīdinātāji
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2
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Antifrīzi
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2
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2
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C 6H
6 C
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H
5
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—CH
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Caurules

Plaša patēriņa

izstrādājumi

kat., f°, spied,



78

temperatūrā ļoti niecīga skābekļa daudzuma (iniciators) klātienē.

Sī ir vecākā polietilēna iegūšanas metode, kas izstrādāta 1933.

gadā, bet rūpniecībā ieviesta 1938. gadā. Šādi iegūtā polietilēna
molekulas nav pilnīgi lineāras formas, bet tām ir nedaudz īsu

un arī garāku atzarojumu (uz 29 C atomiem viena CH3
— grupa;

garāko atzarojumu ir mazāk, un tie izvietoti neregulāri):

... CH
2
=CH

2+CH
2+ CH

2
=CH

2+ ...U

II
CH2

—*■—CH2—CH2
—CH —CH

2
—CH

2
— ...

I
CH3

Zemspiediena polietilēnu (M līdz 1000 000) iegūst pie parastā
vai nedaudz paaugstināta spiediena komplekso metālorganisko
katalizatoru (TiCl4; AI(C2Hs) 3) klātienē bez gaisa piekļuves, jo
gaisā katalizators uzliesmo. So metodi izstrādājis vācu zinātnieks

K. Cīglers 1952. gadā. Pēc tās iegūtajam polietilēnam ir kristā-

liska struktūra un daudz lielāka molekulmasa. Tā molekulām
lineāra uzbūve, bez sānvirknēm. Zemspiediena polietilēns ir ar

lielāku blīvumu un kūst augstākā temperatūrā (125... 130°C)
nekā augstspiediena polietilēns. Izturīgāks pret organiskajiem
šķīdinātājiem, bet ar nedaudz sliktākām dielektriskajām īpašībām,
mazāk elastīgs un salturīgs, kā arī ātrāk noveco.

Polietilēns pieder pie apgriezeniski cietējošiem (termoplastis-
kiem) polimēriem, t. i., sakarsētā stāvoklī ārējo spēku ietekmē tas

spēj mainīt savu formu, bet atdziestot atkal sacietē un saglabā
iegūto formu.

Polietilēnu tā dielektrisko īpašību dēļ lieto elektrisko vadu un

kabeļu izolācijai. Tā kā polietilēns ir ķīmiski izturīgs, no tā

izgatavo dažādas ķīmiskās aparatūras detaļas, ūdensvada cauru-

les, kā arī caurules dažādu šķidrumu transportēšanai. Polietilēna

caurules ir izturīgas, elastīgas, daudz vieglākas par metāla cau-

rulēm un viegli tīrāmas. Tās neplīst arī tad, ja tajās sasalst

ūdens. Polietilēna caurules plaši izmanto ķīmiskajā, pārtikas un

citās rūpniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecībā. Lauksaimnie-

cībā izmanto polietilēna tvertnes ķimikāliju uzglabāšanai. Polieti-

lēnu lieto arī automātisko dzirdināšanas iekārtu ierīkošanai,

graudužāvēšanas 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

salnām, siltumnīcās stikla vietā un citur. Polietilēna plēves laiž

cauri ultravioleto starojumu.
Zemspiediena polietilēnu lieto arī ķīmiski izturīgu šķiedru

ražošanai. No polietilēna izgatavo arī dažādus mājsaimniecības

priekšmetus.
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Polietilēna trūkums
— zemā termiskā stabilitāte un noveco-

šana saules gaismas un gaisa iedarbībā. Pēdējā laikā tiek veikti

pētījumi termoizturīgāka polietilēna iegūšanai.

Polietilēna kopprodukcija pasaules mērogā ir aptuveni 18 mil-

joni tonnu gadā.

Propilēns CH3—CH=CH2 ir bezkrāsas gāze gandrīz bez

smaržas. Visvairāk sastopams naftas krekinga un pirolīzes gāzēs,
nedaudz — koksa gāzē. Rūpniecībā to iegūst no naftas krekinga

gāzēm, kā arī dehidrogenējot propānu. Laboratorijā propilēnu
iegūst no propilspirta vai izopropilspirta, laižot to tvaikus pāri
sakarsētam A1 203.

Propilēnu izmanto glicerīna, izoprēna (kaučuka), polipropilēna,
akrilnitrila, akroleīna, acetaldehīda, acetona, augstvērtīga šķidrā
kurināmā un mazgāšanas līdzekļu ražošanai.

Polipropilēns ir cieta viela, kas plānos slāņos ir caur-

spīdīga, bet biezākos
— pienbalta, aptaustot liekas taukaina. Labs

dielektriķis. Parastajā temperatūrā nešķīst organiskajos šķīdinā-

tājos. Kušanas temperatūra 160...170°C, salturība — 10°C. Mo-

lekulmasa no 30 000 līdz 300 000, blīvums 0,90...0,92. Mehāniski

un ķīmiski izturīgs. Tā izstrādājumi ir ar lielu virsmas cietību

un nodilumizturību.

Polipropilēnu iegūst, polimerizējot propilēnu šķīdinātājā pie
10...40 atm spiediena 70°Ctemperatūrā katalītiskā kompleksa
AIR3+ TiCl4 klātienē. Šo metodi izstrādāja itāļu ķīmiķis D. Nata

1955.—1956. gadā:

CH =CH2
+CH= CH2+ CH=CH 2 +

CH
3 CH 3

CH
3

-> —CH—CH
2
—CH—CH2—CH—CH2

— ...
I I I
CH 3 CH 3

CH
3

Rakstot etilēna homologu un tā atvasinājumu polimerizācijas

reakciju vienādojumus, jāievēro, ka visas vinilgrupai —CH=CH2

pievienotās grupas polimērā veido sānvirknes.

Polipropilēna molekulas oglekļa atomu zigzagveida virknei

pievienotās metilgrupas var atrasties

a) visas vienā oglekļa atomu virknes pusē,

CH
3

CH3 CH3 CH3 CH3
CH

3

CHCHCHCHCHC

HCHCHCHCHCH

111 I I
HHHHH
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b) simetriski dažādās oglekļa atomu virknes pusēs,

CH3 H CH3 H CH 3

111 I I
CHCHCHC HC

icc c ļ c

H I CH3 I H I CH3 I H

H H H H

c) dažādās oglekja atomu virknes pusēs bez noteiktas simet-

rijas.
CH

3 H H CH3 H

«ļHCHC H C H C

/I\|/ļ\l/l\ |/|\|/|\
|cIC | c c

H I CH 3 I CH3 I H I CH
3

H H H H

Ja visas metilgrupas atrodas vienā oglekļa atomu virknes

pusē (a) vai arī ir simetriski izvietotas abās oglekļa atomu vir-

knes pusēs (b), tādu polipropilēna uzbūvi sauc par stereoregu-
lāru, ja turpretī metilgrupas izvietotas 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.

Stereoregulārās uzbūves polipropHēns kūst 172...176°Ctem-

peratūrā, 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 šķied-
rām ir ļoti mazs blīvums (~0,92 g/cm3), tāpēc no tām izgatavo-
tās tauvas negrimst ūdenī. So šķiedru trūkums

— maza gaismas
izturība, 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 klātienē.

Sādi kopolimēri ir piesātināti savienojumi, tāpēc izturīgi pret ok-

sidētājiem, skābēm, bāzēm un citiem agresīviem šķīdumiem.
Etilēns un propilēns ir vieni no galvenajiem naftas pārstrādes

blakusproduktiem, tāpēc tie ir ievērojami lētāki par pārējiem
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monomēriem. Tā kā naftas ieguve nepārtraukti palielinās, Pa-

domju Savienībā ir praktiski neizsmeļama bāze etilēna-propilēna

polimēru ražošanai.

Izobutilēns. CH 2=C—CH
3 (2-metil-l-propēns) ir bezkrā-

I
CH3

sas gāze (viršanas temperatūra —6,9 °C) ar vaju, gļotādu kairi-

nošu smaržu. Skābju klātienē izobutilēns viegli polimerizējas.
Izobutilēnu polimerizējot stipri koncentrētas (gandrīz bez-

ūdens) H2SO4 vai HF klātienē, veidojas polimērs ar ļoti garu

virkni — poliizobutilēns (reakcijas mehānismu sk. 74. lpp.).

Poliizobutilēns ar lielu molekulmasu (/Vf>lso 000) ir kaučuk-
veida viela, bet ar mazāku molekulmasu — lipīga viela, kuru

izmanto par adhēzijas materiālu, izgatavojot rakstāmmašīnu len-

tes. Kompozīcijās ar citiem materiāliem poliizobutilēnu lieto izo-

lācijas lentu ražošanai, augstfrekvences kabeļu izolācijai v. c.

Ja izobutilēnu polimerizē 60% sērskābes klātienē, savienojas
tikai divas izobutilēna molekulas, veidojot izooktēnu (divus izo-

mērus), kuru hidrogenējot katalizatora klātienē, iegūst izooktānu

(2,2,4-trimetilpentānu):

CH
3

60% H
2
SO, Nl

2CH2=C—CH3 � CH3—C—CH2—C=CH2+H 2
�

I I I
CH

3
CH

3
CH

3

CH3

Nl

�> CH
3—C—CH2—CH—CH3

I I
CH3 CH3

2,2,4-trlmetilpentāns (izooktāns)

Izobutilēnu polimerizējot kopā ar izoprēnu, iegūst t. s. butil-

kaučuku, kuram ir liela mehāniskā un ķīmiskā izturība.

Lielmolekulārie savienojumi

Lielmolekulāro savienojumu jeb polimēru molekulas sastāv no

daudzām monomēru molekulām, kas veido atsevišķus polimēra
molekulas elementārposmus. Tā, piemēram, polietilēna molekula

—CH
2

— CH
2
-|-CH

2
—CH2-ļ-CH2

—CH
2-ļ-CH2

- C:-i 2—

šāds elementārposms ir —CH2—CH 2—.



82

Polipropilēna molekulā elementarposms ir —CH—CH
2—, pie-

CH3

mēram:

—CH — CH2
-±-CH—CH

2-f-CH —CH
2
-^CH— CH 2—

1 II i I I
CH 3 ; CH 3 ! CH3 : CH 3

Elementārposmu skaitu molekulā norāda polimerizācijas pa-

kāpe n. Zinot polimerizācijas pakāpi, var aprēķināt polimēra mo-

lekulmasu, kas vienāda ar elementārposma molekulmasas reizi-

nājumuar polimerizācijas pakāpi:

M =mn

kur m — elementārposma molekulmasa.

Apskatot ķēdes polimerizāciju, redzējām, ka ķēde var pārtrūkt
dažādās stadijās, tāpēc polimerizācijas procesā iegūtās makro-

molekulas ir ar dažādu polimerizācijas pakāpi un līdz ar to arī

ar dažādu molekulmasu. Eksperimentāli noteiktā molekulmasa

ir vidējais lielums un var svārstīties samērā plašās robežās. Tā,

piemēram, polimērā ar molekulmasu 50 000 var būt molekulas

ar molekulmasu no 10 000 līdz 100 000. Ar to polimēri atšķiras
nomonomēriem, kuru molekulas ir pilnīgi vienādas.

Polimēru molekulām var būt dažāda uzbūve. lepriekš apska-
tītajā etilēna polimerizācijas piemērā redzējām, ka tā molekulas

veido taisnu virkni, bet polipropilēna molekulas — sazarotu vir-

kni. legūtajās polimēru molekulās ir tikai vienkāršās saites, tātad

visi oglekļa atomi veido o saites, t. i., atrodas sp
3 hibridizācijas

stāvoklī. Ar to arī izskaidrojams, ka polimēram ar taisnu virkni

jeb lineāru struktūru īstenībā ir zigzagveida forma ar oglekļa
atoma vērtību leņķi ~109°.

Lineāriem polimēriem, kas molekulā satur alkilgrupas 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 stereo-

regulārs polimērs. Pa lielākai daļai šādi polimēri rodas zemā

temperatūrā.
Polimēriem ar sazarotām molekulām var būt ļoti dažāda saza-

rotības pakāpe. Turklāt lineārās molekulas var arī saistīties savā

starpā, veidojot tīklveida uzbūves polimēru (21. att. c). Polimēru

īpašības stipri atkarīgas no uzbūves un molekulu lieluma.

Pa lielākai daļai polimēri ir elastīgi, ar lielu mehānisko iztu-

rību, grūti šķīstoši, to šķīdumiem ir liela viskozitāte. Sildot lie-

lākā daļa polimēru pamazām kļūst mīksti un tikai tad kūst, vai

ari, nemaz nekūstot, sadalās. Polimēri nepārtvaicējas, jo augstā



83

temperatūrā pārtrūkst to ķīmiskās
saites un molekulas sadalās.

Lielmolekulārajos savienoju-

mos reizē ar ķīmiskajām saitēm

starp atomiem makromolekulā dar-

bojas vēl arī savstarpējās pievil-
kšanās spēki starp pašām poli-
mēra makromolekulām. Sie starp-
molekulārie spēki gan ir 10...50

reižu vājāki par ķīmisko saiti

starp atomiem, tomēr lielā mole-

kulu garuma dēļ summārā sav-

starpējā iedarbība starp atseviš-

ķiem posmiem ir tik liela, ka pār-
sniedz ķīmiskās saites stiprību
molekulā. Ar to izskaidrojama po-

limēra lielā mehāniskā izturība,
sliktā šķīdība, kā arī parādība, ka,

polimērus karsējot, tie nepārtvai-

cējas, jo, vielai kūstot, šķīstot
kādā šķīdinātājā vai pārtvaicējo-

21. att. Polimēru molekulu ģeo-
metriskā forma:

a — lineāra; b — sazarota; c —
tikl-

veida.

ties, ir jāpārvar molekulu savstarpējās pievilkšanās spēki.
Palielinoties polimerizācijas pakāpei, pieaug savstarpējā iedar-

bība starp molekulām, tāpat palielinās polimēru mehāniskā iztu-

rība, paaugstinās kušanas temperatūra un samazinās šķīdība.
Polimēru elastīgums izskaidrojams ar to molekulu lielo ga-

rumu un atomu brīvās griešanās spēju.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāda hibridizācijas stāvoklī ir oglekļa atomi etilēna molekulā,

un kādas saites tie veido?

2. Uzrakstiet 3-heksēna, 2-metil-2-pentēna un 2,3-dimetil-2-butēna

struktūrformulas un paskaidrojiet, kuriem no tiem ir iespējama telpiskā

izomērija!

3. Uzrakstiet propēna hlorēšanas reakcijas vienādojumu un iz-

skaidrojiet tās mehānismu!

4. Kurš no šādiem nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem: etilēns,

propēns vai 2-metil-l-propēns vieglāk pievieno halogēnus? Kāpēc?

5. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kas noris, ja HBr pievieno-

jas 1-propēnam! Izskaidrojiet tās mehānismu!

6. Uzrakstiet 1-butēna hidratēšanas reakcijas vienādojumu un

paskaidrojiet, saskaņā ar kādu likumību pievienojas ūdens!

7. Kādi oksidācijas produkti rodas, alkēnus oksidējot ar enerģis-

kiem oksidētājiem? Kādam nolūkam izmanto šo reakciju?

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

10. Kādos apstākļos notiek alkēnu polimerizācija pēc jonu mehā-

nisma? Uzrakstiet reakcijas vienādojumu etilēna polimerizācijai pēc

jonu mehānisma! Kur paliek katalizators, ķēdei pārtrūkstot?

11. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

propāns-»- 1-hlorpropāns -»- 1-propanols 1-propēns ->- 2-hlorpro-

pāns!
12. Kādas vielas veidojas, ja ar 2-jodpropānu reaģē a) KOH šķī-

dums spirtā un b) KOH šķīdums ūdenī? Uzrakstiet attiecīgo reakciju

vienādojumus!

UZDEVUMI

1. Izlaižot 200 g etilspirta caur sakarsētu A12 03, ieguva 67,2 /

ogļūdeņraža. Cik procentu spirta izreaģēja? (69%)
2. Metāna un etilēna maisījumu ievadot glāzē ar bromu, tās

masa palielinājāspar 8 g. Cik litru gāzes reaģēja ar bromu? (6,4 /)
3. Etilēnu ievadot traukā ar vāji sārmainu KMnO4 šķīdumu,

ieguva 286 g etilēnglikola. Cik litru etilēna izgāja caur KMnO4 šķī-

dumu, ja etilēnglikola iznākums ir 65% no teorētiski iespējamā?

(159 /)

4. Oksidējot ar gaisa skābekli 120 m 3 etilēna, ieguva 180 kg
etilēnoksīda. Cik procentu visa etilēna oksidējās? (76,3%)

5. Cik litru gaisa nepieciešams, lai sadedzinātu 80 l propilēna?
(1714,3 l)

ALKĪNI

|CņH2n-2 1

Par alkiniem sauc ogļūdeņražus ar vaļēju oglekļa atomu vir-

kni un trīskāršo saiti molekulā.

Alkīnu molekulās ir par četriem ūdeņraža atomiem mazāk

nekā alkānu molekulās ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu un tie

spēj pievienot citu elementu atomus, tāpēc arī alkīnus pieskaita
pie nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem. Vienkāršākais alkīns ir ace-

tilēns, tādēļ alkīnus bieži sauc arī par acetilēniem. To vispārīgā
formula ir C

n
H 2n- 2.

Uzbūve. Ar fizikālām pētīšanas metodēm noskaidrots, ka vien-

kāršākā alkīna
— acetilēna C 2H2 molekulai ir lineāra uzbūve, t. i.,

visi četri tā atomi atrodas uz vienas taisnes. Tas norāda, ka ace-

tilēna molekulas oglekļa atomi ir sp hibridizācijas stāvoklī. Katra

oglekļa atoma abas hibridizētās elektronu orbitāles izvietotas

180° leņķī un veido a saites. Abas nehibridizētās p elektronu
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22. att. Ķīmisko saišu izvietojuma shēma acetilēna

molekulā.

orbitāles, kuras izvietotas perpendikulāri pret hibridizēto orbitāļu
līniju un viena pret otru, veido divas papildu it saites, kas atrodas

divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs (22. att.).

Tādējādi starp oglekļa atomiem izveidojas trīskāršā saite,
kas sastāv no vienas a saites un divām jt saitēm. Divas jt saites

vēl vairāk tuvina oglekļa atomus, tāpēc trīskāršā saite ir īsāka

(0,120 nm) par divkāršo saiti (0,134 nm).

0.120 nm 0.105nm
H C ==C-j~H

180°

Acetilēna elektronformula ir H : C i C : H, bet struktūrformula:

H—Ce=C—H.

Acetilēna molekulas modeļi parādīti 23. attēla.

Homologu rinda, izomērija un nomenklatūra. Alkīni arī veido

homologu rindu. Pirmais šīs rindas loceklis ir acetilēns C2H2,

tāpēc arī alkīnu homologu rindu bieži sauc par acetilēna homo-

logu rindu.

Pārējo alkīnu nosaukumus atvasina ar izskaņu -ins, piemēram:

CHssC—CH 3 propīns

23. att. Acetilēna molekulas modeļi.
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Alkīni, tāpat kā alkēni, veido divējādus struktūrizomērus —

atkarībā no oglekļa atomu virknes uzbūves un atkarībā no trīs-

kāršās saites novietojuma molekulā. Lai norādītu trīskāršās saites

atrašanās vietu, oglekļa atomus numurē. Numerāciju sāk no tā

virknes gala, kuram ir tuvāk trīskāršā saite. Trīskāršās saites at-

rašanās vietu norāda ar ciparu pirms nosaukuma:

1 2 3 4 5 4 3 2 1

CH=C—CH 2—CH
3

CH
3
—CH—C=C—CH

3

CH3

l-butīns 4-metil-2-pentīns

Ja molekulā ir divkāršās un trīskāršās saites, tad numerāciju
sāk no tā virknes gala, kuram ir tuvāk kāda no šīm saitēm. Ja

abas saites atrodas vienādos attālumos no virknes galiem, tad

numurē no tā virknes gala, kuram ir tuvāk divkāršā saite. Tā

oglekļa atoma numuru, no kura sākas trīskāršā saite, raksta

pirms izskaņas -ins, piemēram:

5 4 3 2 1

CH=eC—CH2—CH =CH2

l-pentēn-4-īns

CH3

1 2 3| 4 5 6

CH=C—CH—C=CH—CH
3

I
CH2

CH3

3-meti!-4-etil-4-heksēn-l-īns

Pēc racionālās nomenklatūras acetilēna homologus nosauc kā

alkilaizvietotus acetilēnus, piemēram:

CHj-CsCH CH
3
-C=C—CH3

metilacetilēns dimetilacetilēns

CHa—CH2—CsiCH

etilacetilēns

Fizikālās īpašības. Pirmie alkīnu homologu rindas locekļi līdz

CsHs ir gāzes, no CsHs līdz Ci6H3O
— šķidrumi, pārējie — cietas

vielas. Alkīnu viršanas temperatūra parasti ir par 10...20° aug-

stāka nekā attiecīgo alkēnu viršanas temperatūra un tuvāka al-
kānu viršanas temperatūrai. Ogļūdeņražiem, kas satur grupu

—C= C—, ir augstāka viršanas temperatūra nekā ogļūdeņražiem

ar grupu —C=CH. Blīvums alkīniem lielāks nekā alkēniem. Visi

alkīni ir bezkrāsas savienojumi.
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7. tabula

Alkīnu fizikālas īpašības

a — 0 °C un 6,3 at

b — zem spiediena

Ķīmiskās īpašības. Alkīni ir ķīmiski aktīvi savienojumi. Tiem

raksturīgas kā elektrofilas, tā arī nukleofilas pievienošanas reak-

cijas, ar sp hibridizācijas stāvoklī esošo oglekļa atomu saistītā

ūdeņraža atoma ( =C—H) aizvietošanas reakcijas, kā arī oksi-

dēšanās un polimerizācijas reakcijas.
Tā kā alkīni ir vēl vairāk nepiesātināti nekā alkēni, tad va-

rētu sagaidīt, ka alkīni ir aktīvāki par alkēniem. Izrādās, ka ar

elektrofilajiem reaģentiem alkīni reaģē lēnāk nekā alkēni. To var

izskaidrot ar alkīnu trīskāršās saites uzbūves īpatnībām.

Ar trīskāršo saiti saistītie alkīnu oglekļa atomi ir sp hibridi-

zācijas stāvoklī, t. i., to hibridizētajām elektronu orbitālēm ir vai-

rāk izteikts s orbitāles raksturs (viena s orbitāles daļa un viena

p orbitāles daļa). Šādas orbitāles ir vairāk sfēriskas (mazāk
izstieptas) nekā sp

2 orbitāles, tāpēc elektroni atrodas tuvāk og-

lekļa atomu kodoliem un ir ciešāk ar tiem saistīti. Līdz ar to

alkīni grūtāk atdod savus elektronus ķīmisko saišu veidošanai

ar elektrofilajiem reaģentiem (halogēni, halogēnūdeņraži).
Alkīnu oglekļa atomu elektronu blīvums novirzīts uz divām

pretējām pusēm (180° leņķī), tādēļ oglekļa atomu kodoli it kā

mazāk aizsargāti un vieglāk pieejami nukleofilajiem reaģentiem

(ūdens, spirti, amīni). Līdz ar to ar alkīniem norisinās arī nukleo-

filas pievienošanas reakcijas.
Tā kā sp orbitālē elektroni atrodas tuvāk oglekļa atomu kodo-

liem, saites =C —H elektronu pāris ir vairāk pavirzīts uz oglekļa
atoma pusi un šī saite spēj heterolītiski pārtrūkt, atstājot elek-

tronu pāri pie oglekļa atoma. Tādējādi izskaidrojama alkīnu spēja
aizvietot ūdeņraža atomus ar metāla atomiem.

Pievienošanas reakcijas parasti noris divās stadijās,
jo alkīnu molekulā ir divas n saites.

Formula Nosaukums

Kušanas

temp.
<°C)

Viršanas
temp.
CC)

Blīvums

d\

CHeCH

CH3—Cs=CH

CH
3
—CH

2
—C

=
CH

CH3—C=C—CH3

C 3
H

7
—

C2H5—C
=C —CH3

C<H9—C =CH
C3H7—C s C—CHj

Acetilēns

Propīns
1-butīns

2-butīns

1-pentīns

2-pentīns

1-heksīns

2-heksīns

-81,0

-102,7

-125,7

-32,3
-105,7

-109,3

-132

-88

-83,8
-23,3

8,5

27,2

40,2

56,1
7,3

84,0

0,463 a

0,650 b

0,691

0,690

0,711
0,716

0,732
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Svarīgākas pievienošanas reakcijas ir šādas.

1. Hidrogenēšana. Katalizatoru (Pt, Pd, Ni) klātienē alkīni

pievieno ūdeņradi. Vispirms veidojas alkēni, pēc tam alkāni:

CH CH +H2—*- CH
2
=CH2

acetilēns etilēns

CH 2=CH
2+H2 CH3—CH 3

etāns

Reakcija noris lēnāk nekā ar attiecīgajiem alkēniem.

2. Halogenēšana. Alkīni pievieno halogēnus. Ja, piemēram,
acetilēnu laiž caur bromūdeni, tas atkrāsojas un veidojas vispirms
1,2-dibrometēns, bet pēc tam

— 1,1,2,2-tetrabrometāns:

CH=CH + Br2 -»-CHBr=CHBr

1,2-dibrometēns

CHBr=CHBr +Br2-v CHBr2—CHBr2

1,1,2,2-tetrabrometāns

So reakciju izmanto alkīnu pierādīšanai.
3. Halogēnūdeņražupievienošana. Acetilēnam pievienojot hlor-

ūdeņradi, veidojas hloretilēns jeb vinilhlorids:

CH=CH +HCI^CH 2=CHCI

vinilhlorids

Acetilēns ar halogēnūdeņražiem reaģē ļoti lēni. Acetilēna ho-

mologi reaģē ātrāk. Nesimetriskajiem alkīniem halogēnūdeņraži

pievienojas saskaņā ar Markovņikova likumību:

CH3—CH 2—C=CH � HBr —— CH3
— CH2—CBr=CH

2

1-butīns — " 2-brom-1-butēns

CH3—CH2—CBr=CH2+ HBr -*CH3—CH 2—CBr 2
—CH

3

2,2-dibrombutāns

4. Ūdens pievienošana. Skābā vidē dzīvsudraba sāļu klātienē

acetilēns pievieno ūdeni. Vispirms veidojas vinilspirts, kas ir ne-

stabils un viegli pārgrupējas, veidojot acetaldehīdu:

O

+HOH->-CH2
=CHOH-^CH

3
—C

\
H

vinilspirts acetaldehīds

So reakciju 1881. gadā atklāja M. Kučerovs, tāpēc to sauc par

Ķučerova reakciju.
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Acetilēna homologiem ūdens pievienojas saskaņā ar Markov-

ņikova likumību, un galarezultātā izveidojas ketoni:

CH 3—C=CH +HOH-+r CH
3
-C=CH 2 -> CH

3
—C—CH

3

I II

OH O

propīns dimetilketons

5. Ciānūdeņraža pievienošana. Alkīni pievieno ciānūdeņradi
(CuCl klātienē), veidojot nepiesātinātos cianīdus (nitrilus). Ja,

piemēram, ciānūdeņradis pievienojas acetilēnam, rodas akril-

nitrils:

H

/
CH =CH +HCN-vCH

2
=C

\
CN

akrilnitrils

Aizvietošanas reakcijas. Alkīnu ūdeņradis samērā

viegli aizvietojas ar metāliem un veidojas acetilenīdi. Ja, piemē-
ram, acetilēnu laiž cauri sudraba(I) oksīda amonjakālam šķīdu-
mam, izkrīt dzeltenas nogulsnes —

sudraba (I) acetilenīds:

Ag20

CH =CH -»Ag—C=C—Ag +H2O

NH,OH

Līdzīgi reaģē arī vara(l) oksīda amonjakāls šķīdums. Sudraba

un vara acetilenīdi ir nestabili. Karsējot vai no trieciena tie

eksplodē.
Oksidēšanās. Alkīni viegli oksidējas. Ja, piemēram, ace-

tilēnu laiž cauri KMnOt šķīdumam, tas atkrāsojas, tāpēc šo re-

akciju izmanto alkīnu pierādīšanai. Reakcijā veidojas dažādi oksi-

dēšanās produkti, piemēram, karbonskābes vai arī oksidēšanās

galaprodukts — C0
2:

3CH=CH+ 10KMnO
4+ 2H

2
0-»-6CO2+ 10MnO2+ 10KOH

Polimerizācija. a) Acetilēns katalizatoru (CuCl un

NH4CI) klātienē polimerizējas par vinilacetilēnu:

CH=CH +CH=CH->CH2= CH—C=CH

vinilacetilens

Vinilacetilēns ir izejviela sintētiskā kaučuka ražošanai,

b) Ja acetilēnu stipri karsē, tā trīs molekulas polimerizējas

(ciklotrimerizējas), veidojot benzolu:

CH CH
„6QO oC

_

CH CH
+ 111 — I II

CH CH CH /CH
. % CH

benzols
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legūšana. Visbiežāk alkīnus iegūst no dihalogēnalkāniem, tiem

atšķeļot halogēnūdeņradi ar KOH šķīdumu spirtā. Halogēna
atomi var atrasties vai nu abi pie viena oglekļa atoma, vai arī

pie blakus oglekļa atomiem:

ri

:H Br :

H—C —C—H � 2KOH —CHsCH . 2KBr � 2H20

,4-4-.
!H Br!

1.1- dibrometāns acetilēns

;"h" cfj

CH,—C —C—H � 2KOH — CH3—C =CH � 2KCI � 2H
2
0

:ci Hi

1.2- dihlorpropāns propīrts

Svarīgākie pārstāvji. Acetilēns CH =CH ir bezkrāsas gāze
bez smaržas, vieglāka par gaisu. Gaisā deg ar kūpošu liesmu, bet,
ja pievada papildu gaisu vai skābekli, tā kļūst ļoti spoža, jo lies-

mas temperatūra paaugstinās līdz 3000 °C un daļa acetilēna sa-

dalās, veidojot oglekļa daļiņas. Tās augstajā temperatūrā stipri
sakarst un piešķir liesmai spožumu, bet pēc tam sadeg, neveidojot
kvēpus. Acetilēns vāji šķīst ūdenī un parastajos šķīdinātājos; iz-

ņēmums 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. Sāds šķīdums ir ļoti stabils, un to var transportēt tē-

rauda balonos, kuros ievietots azbests vai cits porains materiāls,
kas novērš acetona izšļakstīšanos un iekļūšanu ventilī transportē-
šanas laikā. Bez porainā materiāla acetilēns eksplodē. Acetilēna

maisījums ar gaisu ir eksplozīvs. Arī šķidrs acetilēns pie paaug-

stināta spiediena ir eksplozīvs, tāpēc šķidro acetilēnu nelieto. Ace-
tilēnam piemīt narkotiska iedarbība. Attīrītu acetilēnu — narci-

lēnu
—

lieto narkozēm.

legūšana. Vecākais acetilēna iegūšanas paņēmiens ir no kal-

cija karbīda, iedarbojoties uz to ar ūdeni. Kalcija karbīdu savu-

kārt iegūst, sakausējot elektriskajā krāsnī koksu ar nedzēstajiem
kaļķiem:

2500...3000 CC

CaO +3C -*-CaC2+CO

CaC2 + 2H20 Ca(OH)2+CH=
CH

No kalcija karbīda iegūtajam acetilēnam ir raksturīga smaka,
ko piešķir sērūdeņraža un fosfīnu piemaisījumi. Tos var atdalīt,

apsmidzinot iegūto acetilēnu ar nātrija tiosulfāta šķīdumu.
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Rūpniecībā acetilēnu visvairāk iegūst no metāna, to sadalot
elektriskā loka temperatūrā:

2CH
4

->-CH
=

CH + 3H
2

Izmantošana. Acetilēnu plaši izmanto par degvielu metālu

griešanai un metināšanai, kā arī par sākvielu dažādu organisko
savienojumu sintēzēm. No tā iegūst acetaldehīdu, etiķskābi, etiķ-
skābes anhidrīdu, etilspirtu, etilacetātu, vinilhlorīdu, benzolu, da-

žādus šķīdinātājus uncitus savienojumus (sk. 3. shēmu).
Daudz acetilēna izmanto hloroprēna iegūšanai, kas ir svarīga

izejviela sintētiskā kaučuka ražošanai.

3 shēma

Acetilēna izmantošana
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Kā redzējām, polimerizējot acetilēnu vara(l) sāju klātienē,

iegūst vinilacetilēnu CH2=CH—CssCH. Vinilacetilēnam pievie-
nojot hlorūdeņradi, rodas hloroprēns:

CH2=CH—C=CH +HCI-+CH2=CH-C=CH2

i,
Hloroprēns ļoti viegli polimerizējas, veidojot t. s. hloropren-

kaučuku:

nCH2=C—CH=CH 2
-> (—CH2—C= CH—CH

2—) n

ii A,
Hloroprēnkaučuks ir izturīgs pret gaismas un gaisa iedarbību,

dažādām eļļām un citām ķīmiskām vielām, kā arī grūti degošs.
To plaši izmanto dažādām tehniskām vajadzībām.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet acetilēna molekulas uzbūvi! Kādas ķīmiskās saites

ir acetilēna molekulā, un kā tās izvietotas?

2. Kādi nepiesātinātieogļūdeņraži ir aktīvāki — alkēni vai alkīni?

Kāpēc?
3. Kāds maksimālais broma daudzums var pievienoties 5,6 litriem

acetilēna? (80 g)
4. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā HBr pievienojas ace-

tilēnam, un izskaidrojiet tās mehānismul

5. Nosauciet šādus ogļūdeņražus:

CH3

a) CH
2
=C —C —CH—CH 2—C=CH;

lii
CH3 CH2CH3

CHi

CH3

b) CH es C—C—CH =C—CHSI
1 l
CH

3 CHj

6. Kādi polimerizācijas produkti rodas, alkīniem polimerizējo-

ties? No kā tas atkarīgs?

7. Kāpēc alkīniem raksturīgas aizvietošanas reakcijas?
8. Uzrakstiet reakciju vienādojumusšādām pārvērtībām:

a) C-»CaC2 ->-CH=CH->-CH 2
=CH—C

=

•+ CH2 =CH—CCI =CH
2;

b) CH
4

-*-CH
=CH-*-CH 2 =CHCI^CH 3 —CHCI2;

c) C CH
4

CH3CI -* CH3-CH 3
-*CHS—CH 2CI

-»CH
3
—CHC1 2 CH =

CH!
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9. Laižot acetilēnu caur joda šķīdumu spirtā, iegūts savienojums,
kas satur 90,7% joda un 1,42% ūdeņraža. Kāda ir šī savienojuma
formula? (C2H412).

10. Cik litru skābekļa (normālos apstāk]os) jāpatērē, lai sade-

dzinātu 560 g acetilēna, kas satur 7,1% nedegošu piemaisījumu?
(1120 /).

ALKADIĒNI

ļC n
H2n- 2|

Par alkadieniem sauc ogļūdeņražus ar vaļēju oglekļa atomu

virkni un divām divkāršajām saitēm molekulā.

Alkadiēnu vispārīgā formula ir tāda pati kā alkīnu vispārīgā
formula C

nH2n-2-

Nomenklatūra, izomērija un klasifikācija. Alkadiēnus nosauc

tāpat kā alkānus, izskaņas -āns vietā pievienojot izskaņu -adiēns.

Divkāršo saišu vietu molekulā norāda ar skaitļiem pirms nosau-

kuma, piemēram:

CH2
=CH—CH=CH—CH 3 1,3-pentadiēns

Alkadiēnu izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu virknes

uzbūves, tā arī no divkāršo saišu izvietojuma molekulā.

Atkarībā no divkāršo saišu izvietojuma molekulā alkadiēnus

iedala trijās grupās.
1. Alkadiēni, kuru molekulā divkāršās saites atrodas tieši

blakus, pie viena oglekļa atoma. Šādas saites sauc par kumulētām

divkāršajām saitēm:

CH2=C= CH2 1,2-propadiēns

2. Alkadiēni, kuru molekulā starp divkāršajām saitēm ir viena

vienkāršā saite. Šādas saites sauc par konjugētām divkāršajām
saitēm:

CH2
=CH—CH=CH2 1,3-butadiēns

3. Alkadiēni, kuru molekulā starp divkāršajām saitēm ir divas

vai vairāk vienkāršās saites. Šādas saites sauc par izolētām div-

kāršajām saitēm:

CH2=CH—CH2—CH=CH 2 1,4-pentadiēns

Alkadiēnu ar izolētām divkāršajām saitēm īpašības maz atšķi-

ras no alkēnu īpašībām. To ķīmiskajās reakcijās pakāpeniski pie-
dalās abas divkāršās saites.
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24. att. Elektronu orbitāļu pārklāšanas 1,3-butadiēna molekulā.

Alkadiēniem ar kumulētām divkāršajām saitēm jeb 1,2-alka-
diēniem arī raksturīgas pievienošanas reakcijas. Tie ir mazāk

stabili un praktiskas nozīmes tiem nav.

Svarīgākie ir alkadiēni ar konjugētām divkāršajām saitēm jeb
1,3-alkadiēni, kuriem ir īpatnēja molekulas uzbūve un līdz ar to

arī atšķirīgas īpašības.

Konjugēto alkadiēnu uzbūve. Rentgenogrāfiskie un elektrono-

grāfiskie pētījumi rāda, ka 1,3-butadiēna visi četri oglekļa atomi

ir sp
2 hibridizācijas stāvoklī. Tie izvietoti vienā plaknē un veido a

saites savā starpā un ar ūdeņraža atomiem. Pie katra oglekļa
atoma ir pa vienai nehibridizētai p orbitālei, kuras izvietotas

perpendikulāri molekulas plaknei (24. att. a). Tā kā šīs orbitāles

ir paralēlas, tās var savstarpēji pārklāties un veidot n saites ne

tikai starp 1., 2. oglekļa atomu un 3., 4. oglekļa atomu, bet daļēji
arī starp 2., 3. oglekļa atomu (24. att. b). Tādējādi visā molekulā

izveidojas vienota n elektronu sistēma ar lielāku jt, elektronu blī-

vumu starp 1., 2. oglekļa atomu un 3., 4. oglekļa atomu un ma-

zāku
— starp 2., 3. oglekļa atomu.

Ar to arī izskaidrojams, ka attālums starp 2., 3. oglekļa atomu

mazāks (0,146 nm) nekā parastās vienkāršās saites garums

(0,154 nm), bet attālums starp 1., 2. oglekļa atomu un 3., 4. og-

lekļa atomu lielāks (0,135 nm) nekā parastās divkāršās saites

garums (0,133 nm).

H H

j
122°

|
H

H H

Radušās jt. saites iedarbojas viena uz otru; tas izraisa zināmu

saišu izlīdzināšanos, ko sauc par saišu konjugāciju. Lai parādītu,
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ka konjugētas sistēmās saites izlīdzinātas jeb delokalizētas, tas

bieži attēlo ar punktētām līnijām:

CH2—CH—CH—CH 2

Ķīmiskās īpašības. Alkadiēniem, 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 rad-

niecīgo nekonjugēto sistēmu iekšējo enerģiju, tāpēc savienojumi
ar konjugētām divkāršajām saitēm ir aktīvāki. Bez tam pievieno-
šanas reakcijās konjugētā divkāršo saišu sistēma izturas kā viens

vesels. Pārējo sistēmu ogļūdeņražiem pievienošanās notiek pie
blakus oglekļa atomiem (divkāršās saites vietā), bet konjugēto
sistēmu ogļūdeņražiem — molekulas galos.

Tā, piemēram, ja 1,3-butadiēnam 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 =CH

2+ HBr^CH
2
Br—CH =CH—CH

3

Bromūdeņraža pievienošanas reakcijas mehānismu var izskaid-

rot šādi.

ledarbojoties uz 1,3-butadiēna molekulu ar polāro HBr molekulu,

HBr pozitīvais ūdeņraža jons atvelk pie sevis kustīgos jt. saites elek-

tronus, t. i., polarizē tuvāko jr saiti. Tas savukārt izraisa elektrona

blīvuma nobīdi pārējās jt, saitēs, un tā rezultātā vienā molekulas galā
rodas elektronu pārākums, t. i., negatīvs daļlādiņš 6e, bet otrā elek-

tronu iztrūkums — pozitīvs daļlādiņš6®. Molekulas negatīvajam galam

pievienojas ūdeņraža jons, bet pozitīvajam — bromīdjons. Virknes

vidū sakoncentrējas elektronu blīvums, un starp otro un trešo oglekļa

atomu izveidojas jauna jt saite:

**
,

1
9

CH2=CH—CH =CH2
* tr-— CH 2—CH=CH—CH

3

CH2—CH =CH—CH3+
Br

e
-v CH2 Br—CH=CH—CH 3

l-brom-2-butēns

Tomēr izrādās, ka ne visas HBr molekulas pievienojas I, 4 stā-

voklī. Daļa molekulu pievienojas tāpat kā alkēniem — divkāršās

saites vietā, tāpēc reizē ar l-brom-2-butēnu rodas arī zināms skaits

3-brom-l-butēna molekulu:

CH2
=CH—CH =CH2+HBr->CH2

=CH—CHBr—CH 3

3-brom-l-butēns
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Konjugētie alkadiēni līdzīgi pievieno arī ūdeņradi un halo-

gēnus.
Ļoti svarīga konjugēto alkadiēnu īpašība ir to spēja polimeri-

zēties, veidojot kaučukveida produktus.
Polimerizācija noris pēc ķēdes mehānisma katalizatora vai

iniciatora klātienē. Par katalizatoriem parasti lieto sārmu metālus

vai metālorganiskos savienojumus, par iniciatoriem — organiskos
vai neorganiskos peroksīdus.

Polimerizācijas procesā pārtrūkst abas divkāršās saites un

atsevišķas 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 =CH2 -»

-> R—CH2
—CH=CH—(CH 2 )2

—CH=CH—CH 2-+C=CH
2

->-R-CH2-CH =CH— (CH2) 2-CH =CH— (CH2 ) 2—CH =CH—CH 2-+ ...->

-*■ R— [—CH2 —CH=CH—CHj—] n—R

Neliela daļa molekulu savienojas arī 1, 2 stāvoklī:

CH2=CH—CH=CH
2+ CH2=CH—CH = CH2+

+CH2=CH—CH=CH2+

CH
2
—CH—ČH

2
—CH—ČH

2
—CH— ...

I I I
3CH 3CH 3CH

II II II
4CH

2
4CH

2
4CH

2

Var reaģēt arī viena molekula 1, 2 stāvoklī, bet otra 1, 4 stā-

voklī:

CH2 =CH—CH =CH2+CH2=CH—CH=CH2+

+CH2=CH—CH =CH2+CH2=CH—CH=CH 2+ ...->-

--k—ČHj—CH—ČH
2—CH=CH—CH2

—ČH 2—CH—CH 2
— CH=CH—CH2 —

...

'CH 3CH

II II
4 CH2

4 CH
2

Svarīgākie pārstāvji. 1,3-b uta d i ēns CH
2
=CH —CH= CH2

ir viegli sašķidrināma gāze (virš. temp. — 4,4 °C).
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:

2CH
3
—CH

2
OH-UCH2=CH—CH=CH2+H2+ 2H2

0
kat.
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Pašlaik ļoti plaši izmanto A. Balandina un O. Bogdanovas iz-

strādāto butadiēna iegūšanas metodi, pēc kuras pakāpeniski de-

hidrogenē butānu:

(Cr203+A1203)

CH3—CH2—CH2—CH 3 >-CH2=CH—CH 2—CH 3+ H2
600 °C

butāns 1-butēns

CH2= CH—CH2—CH
3
->CH

2
=CH-CH =CH

2-1-H2

l-butēns 1,3-butadiēns

Par izejvielu visbiežāk izmanto naftas krekinga gāzes butāna-

butēna frakciju.
Butadiēns ir ļoti svarīga izejviela sintētiskā kaučuka ražošanai

(sk. 4. shēmu), tāpēc to iegūst lielos daudzumos.
2

- met i 1 -1,3-butad i ēns jeb izoprēns

1 2 3 4

CH
2
=C—CH =CH

2

I
CH3

ir bezkrāsas šķidrums ar viršanas temperatūru 34,1 °C. To pirmo
reizi ieguva, sausi pārtvaicējot dabisko kaučuku, kas ir izoprēna
polimērs.

Sintētiski izoprēnu iegūst pēc divām metodēm.

Vecākā ir Favorska metode, pēc kuras izoprēnu iegūst, kon-

densējot acetonu ar acetilēnu (katalizatora KOH klātienē) un

iegūto produktu pēc tam hidrogenējot un dehidratējot:

OH

I
CH3

—C=0+ CH =CH-*CH 3 C—C=CH

I I
CH 3

CH
3

OH

CH
3
—C—C=CH + H2->- CH2=C—CH= CH2+H2O

CH
3

(!h
3

Tagad izoprēnu visvairāk iegūst no izopentāna, to dehidrogenē-

jot 600 °C temperatūrā un nelielā spiedienā katalizatora

(Cr2
0

3 +A1203) klātienē:

CH
3
—CH—CH2—CH

3
—».CH2=C—CH=CH 2+ 2H2

I kat- I
CH

3
CH

3

Izopentānu savukārt iegūst naftas pārstrādes procesā.
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Izoprēns, tāpat kā visi alkadiēni ar konjugētām saitēm, viegli

polimerizējas, veidojot izoprēnkaučuku.
Izoprēnu izmanto par izejvielu sintētiskā kaučuka ražošanai.

Tā kopprodukcija pasaulē pārsniedz vairākus miljonus tonnu

gadā.

Kaučuks

Dabiskais kaučuks ir lielmolekulārs nepiesātināts ogļūdeņra-
dis ar sastāvu (C SHB )„. Tas ir stereoregulārs cis-formas izoprēna
polimērs (abas metilēngrupas —CH

2
— atrodas vienā divkāršās

saites pusē), kurā izoprēna molekulas savienojušās 1, 4 stāvokli

un veido ļoti garas virknes, kuru vidējā molekulmasa ir aptuveni
150 000:

CH3 H CH3 H CH 3 H

\/X V V /
c=c c=c c=c

/ \ / \ 7 \
... —CH2 CH 2—CH 2 CH2—CH2 CH2— .. .

Sāda regulāra uzbūve un lielais molekulu garums piešķir kau-

čukam elastīgumu. Garās kaučuka molekulas parastā stāvoklī ir

stipri izlocītas, bet ārējā spēka ietekmē tās var iztaisnoties. Izbei-

dzoties ārējai iedarbībai, tās atkal atgūst sākotnējo formu.

Dabā sastopams arī poliizoprēna rrans-izomērs, t. s. guta-

perča:

CH3 CH 2—CH2 H CH3 CH2— ...
\/V / V /

c=c c=c c=c

/ \ / \ 7 \
...—CH2 H CH3 CH2—CH2 H

Gutaperču iegūst no dažām koku un krūmu sugām, kas aug

Malakas pussalā, Malajas arhipelāga salās, Filipīnās v. c. Tā ir

cieta, balta vai dzeltenbrūna viela. Lieto par izolācijas materiālu

elektrotehniskajā rūpniecībā un radiorūpniecībā, kā arī skābesiz-

turīgu līmju ražošanai.

Dabiskais kaučuks ir samērā mīksta, ļoti elastīga viela. Ben-

zīnā, benzolā un sērogleklī kaučuks vispirms uzbriest (palielinot
tilpumu pat 10 reižu), pēc tam izšķīst, veidojot viskozus šķīdu-
mus, kurus lieto par līmēm. Ūdenī, spirtā un acetonā kaučuks

neuzbriest un nešķīst. Kaučuku sildot, aptuveni 70 °C temperatūrā
tas zaudē elastīgumu, 80...100°Ctemperatūrā kļūst trausls, bet

temperatūrā, kas augstāka par 200 °C, sadalās par mazmoleku-

lāru savienojumu maisījumu, kurā vienmēr ir izoprēns.
Kaučuks ir nepiesātināts savienojums, tāpēc spēj pievienot

halogēnus un citas vielas, kas reaģē ar divkāršo saiti. Gandrīz
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visās reakcijās notiek struktūras izmaiņas. Līdzīgas izmaiņas no-

tiek arī, iedarbojoties gaisa skābeklim un citiem oksidētājiem —

kaučukam «novecojot». Tas kļūst ciets un trausls.

Dabiskais kaučuks sastopams dažādu kaučukaugu — hevejas,

gvajulas, koksagīza, tausagīza un citu piensulā. To iegūst gan-

drīz tikai no Brazīlijas hevejas, kuras plantācijas audzē arī Indo-

nēzijā, Malajas Federācijā, Srilankā, Vjetnamā v. c. No kokiem,
kas sasnieguši 5 gadu vecumu, iegūst lateksu. Tas ir balts pien-
veida šķidrums ar iedzeltenu, pelēku vai rozā nokrāsu, kurš satur

34... 37% kaučuka un 52... 60% ūdens. Lateksu koagulē ar

skudrskābi Vai etiķskābi. legūto vielu izmazgā ar ūdeni, izžāvē,
izveltnē loksnēs un kūpina. Kūpināšana piešķir izturību pret oksi-

dētājiem un aizkavē baktēriju attīstīšanos. Dabiskais kaučuks sa-

tur 93...94% kaučuka, 2,4 ... 2,9ļ% olbaltumvielu, cukurus, mine-

rālvielas un citus savienojumus.

Gumija. Dabiskā kaučuka molekulas vāji saistītas savā starpā
un viegli atdalās cita no citas, tāpēc tam ir maza nodilumizturība

un maza stiprība stiepē. Dabiskais kaučuks ir neizturīgs arī pret
temperatūras maiņām. Lai novērstu šīs negatīvās īpašības, kau-
čuku vulkanizē, t. i., pārvērš par gumiju. Sajā nolūkā kaučukam

pievieno vulkanizētājus — sēru, sēroglekli, organiskos peroksīdus
vai citas vielas, kas augstā temperatūrā pievienojas kaučuka mo-

lekulām tajās vietās, kur pārtrūkst divkāršās saites, un it kā «sa-

šuj» molekulas kopā. Rodas polimērs ar telpisku struktūru —

gumija:

I
CH 3 S

I I
„

... —CH 2—C —CH—CH2
— ...

I
S

I
s

I
... —CH 2—C —CH—CH2

— ...
I I

CH 3 S

I

Vulkanizācijas paātrināšanai pievieno vulkanizācijas paātri-
nātājus un to aktivatorus. Lai piešķirtu gumijai lielāku cietību,
kā arī nodilumizturībuun stiprību stiepē, tās masai pievieno pild-
vielas (kvēpus, kaolīnu, krītu v. c). Vajadzības gadījumā pievieno
arī krāsvielas, plastifikatorus un citus komponentus. Kaučuku uz

valčiem vai īpašos maisītājos samaisa ar piedevām, izveido vaja-
dzīgos izstrādājumus un vulkanizē autoklāvos zem spiediena
140... 180 °C temperatūrā 15... 50 minūtes.
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Ja kaučukam pievieno 4...5% sēra, iegūst mīkstu produktu —

gumiju, bet ar 20...40% sēra — cietu vielu ebonītu, kuru izmanto

par dielektriķi.
Gumija ir Joti elastīga, nodilumizturīga un triecienizturīga.

Sīs īpašības gumija saglabā plašā temperatūras intervālā. Tā ir

arī ūdensnecaurlaidīga un gāznecaurlaidīga.
Gumiju lieto automobiļu, 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.
Ebonītu lieto elektrotehnikā un akumulatoru tvertņu izgatavo-
šanai.

Gumiju ražo kā no dabiskā, tā arī no sintētiskā kaučuka.

Speciālo gumijas šķirņu ražošanai lieto dažādus kaučukus.
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
pirmos 260 kg sintētiskā kaučuka, bet 1932. gadā sāka tā rūpnie-
cisko ražošanu.

Pēc Ļebedeva metodes sintētisko kaučuku iegūst, polimerizējot
butadiēnu nātrija klātienē. Butadiēnu savukārt iegūst no etilspirta

(sk. 96. lpp.). Butadiēnkaučuka ražošanai agrāk patērēja ļoti
daudz etilspirta, kuru ražoja no graudiem un kartupeļiem. Tagad
etilspirtu ražo no koksnes hidrolīzes produktiem vai hidratējot
etilēnu. Pēdējā laikā butadiēnu iegūst no butāna, to dehidro-

genējot.
Butadiēnkaučuku izmanto riepu, apavu un citu plaša patēriņa

izstrādājumu ražošanai. Tas ir ūdensnecaurlaidīgs un gāznecaur-

laidīgs, bet ar nelielu elastību un nodilumizturību, tāpēc tas paš-
laik zaudē savu nozīmi.

Sintētisko kaučuku ražo arī no acetilēna, pēc Favorska me-

todes.

Acetilēnu polimerizējot vara(l) sāļu klātienē, iegūst vinilace-
tilēnu:

CH =CH +CH=CH->CH 2=CH—Cs=CH

Vinilacetilēnam pievienojot hlorūdeņradi, rodas hloroprēns:

CH2=CH—C =CH + HCI^CH2=CH—C =CH2

I
Cl

Hloroprēnu polimerizējot, iegūst hloroprēnkaučuku, kas pazīstams
ar nosaukumiem

— nairīts, neoprēns, sovprēns:
nCH

2
=CH—C—CH

2
-> (—CH2

—CH=C—CH
2—)„

I I
Cl Cl
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U. shēma

Butadiēnkaučuki

Hloroprēnkaučuks vulkanizējas bez sēra un ir izturīgs pret naftas

produktu, atšķaidītu skābju, sārmu un sāļu iedarbību. Tas līmējas
labāk nekā citas sintētiskā kaučuka šķirnes.

Izstrādātas daudzas sintētiskā kaučuka ražošanas metodes no

dažādām izejvielām — butadiēna, izoprēna, izobutilēna, akrilnit-
rila v. c. (sk. 4. shēmu). Sie kaučuki atšķiras ar savām īpašībām.
Dažiem no tiem ir liela mehāniskā izturība, citiem termiskā iztu-

rība, citi rr izturīgi pret ķīmiskajiem reaģentiem utt., tāpēc katru

izlieto atbilstoši tā īpašībām. Galvenais visu sintētisko kaučuku

trūkums —
to elastība mazāka nekā dabiskajam kaučukam.

Viens no augstvērtīgākajiem ir stereoregulāras uzbūves izo-

prēnkaučuks, kas pēc uzbūves un īpašībām ir analogs dabiskajam
kaučukam.

Ražo arī stereoregulāras uzbūves butadiēnkaučuku. Lai at-

šķirtu šo kaučuku no neregulāras uzbūves butadiēnkaučuka, to

sauc par divinilkaučuku. Tam ir ļoti liela nodilumizturība, tāpēc
to lieto autoriepu protektoru ražošanai.

Svarīga nozīme ir ari t. s. silikonu kaučukam, kas vienlaikus
ir elastīgs un termiski stabils kā ļoti zemā, tā arī augstā (400 °C)
temperatūrā. To izmanto termiski stabilas izolācijas, vakuum-

iekārtu blīvju un citu izstrādājumu ražošanai. Silikonu kaučuks
un poliizobutilēnkaučuks 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. Pašreiz sintētiskā kaučuka ražošana pa-

saules mērogā pārsniedz 5 miljonus tonnu gadā.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāda ir molekulas uzbūve alkadiēniem ar konjugētām divkār-

šajām saitēm?

2. Kā ķīmiskajās reakcijās izturas alkadiēni ar konjugētām

divkāršajām saitēm? Kā notiek pievienošanas reakcijas?
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3. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā ūdens pievienojas
2-metil-1,3-butadiēnam!

4. Uzrakstiet izoprēna polimerizācijas reakcijas vienādojumu!
5. Kādu kaučuku sauc par stereoregulāras uzbūves kaučuku? Ar

ko tas atšķiras no stereoneregulāras uzbūves kaučuka?

6. Kāpēc gumija ir izturīgāka par kaučuku un nešķīst organiska-
jos šķīdinātājos?

7. Nosauciet šādus ogļūdeņražus:

CH3

a) CH2=C —C —CH—CH=CH2;
I I I

CH
3 CH2 CH3

CH3

CH3

b) CH2=CH—C —C=CH—CH 2—CH3!

CH3 CH2

CH2

I
CH

3

ARĒNI

Par areniem jeb aromātiskajiem ogļūdeņražiem sauc cikliskos

ogļūdeņražus, kuru molekulā ir viens vai vairāki benzola cikli.

Nosaukums «aromātiskie savienojumi» radās organiskās ķīmi-

jas attīstības sākumā, jo pirmie savienojumi, kurus ieguva akmeņ-

ogļu sausajā pārtvaicē, bija ar patīkamu smaržu (aromātiski).
Pētot šo savienojumu uzbūvi un īpašības, noskaidrojās, ka tiem

visiem ir īpatnēja uzbūve un specifiskas ķīmiskās īpašības. Vēlāk

atklāja, ka līdzīga uzbūve un īpašības ir arī daudziem savienoju-
miem bez smaržas, un par aromātiskajiem ogļūdeņražiem sāka

saukt visus ogļūdeņražus, kuru molekulā ietilpst benzola cikls,
bet šo ogļūdeņražu atvasinājumus —

par aromātiskajiem savieno-

jumiem.

Tādējādi nosaukums «aromātiskie ogļūdeņraži» ir zaudējis
savu sākotnējo jēgu, tādēļ pēdējā laikā to iesaka aizstāt ar no-

saukumu «arēni», bet nosaukumu «aromātiskie savienojumi» — ar

«arilsavienojumi» vai «arēnu atvasinājumi».
Arēnu molekulā var būt viens vai vairāki benzola cikli, tāpēc

arēnus iedala monocikliskajos arēnos un policikliskajos arēnos.
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Monocikliskie jeb benzola rindas arēni

Sajā arēnu grupa ietilpst rindas pamatogļudeņradis benzols

un tā homologi.

Benzolu C 6H
6 (arābu valodā benzoa — smaržīgā sula) atklāja

M. Faradejs 1825. gadā. Benzola struktūrformulu vācu ķīmiķis
A. Kekulē 1865. gadāieteica rakstīt šādi:

H

I

I II

I
H

Šī formula tomēr pilnīgi neattēlo benzola uzbūvi.

Benzola molekulas uzbūvi izdevās noskaidrot tikai pēc tam,
kad bija izstrādātas rentgenstruktūranalīzes metodes.

Uzbūve. Benzola rentgenstruktūranalīzes dati un elektronogrā-
fiskie pētījumi rāda, ka tā molekula ir pilnīgi simetriska. Visi seši

oglekļa atomi izvietoti vienā plaknē un veido regulāru sešstūri.

Attālumi starp oglekļa atomiem pilnīgi vienādi (0,140 nm). (Sis
garums ir mazāks par vienkāršās saites garumu, bet lielāks par

divkāršās saites garumu.) Visi leņķi starp saitēm ir 120°, tātad

var secināt, ka oglekļa atomi ir sp
2 hibridizācijas stāvoklī.

Katra oglekļa atoma divas hibridizētās orbitāles veido a saites

ar blakus oglekļa atomu hibridizētajām orbitālēm, izveidojot seš-

locekļu ciklu. Trešā hibridizētā orbitāle veido a saiti ar ūdeņraža
atoma s orbitāli:

H

120°vL/120o T

H

Nehibridizētās p orbitāles, kas izvietotas perpendikulāri cikla

plaknei, veido jt saites.

Katra oglekļa atoma p orbitāle vienādi pārklājas ar abās pu-

ses esošo oglekļa atomu p orbitālēm un izveidojas kopīga sešu jt

elektronu sistēma (25. att.), kura vienmērīgi saista visus oglekļa
atomus. Tas norāda, ka n elektroni ir delokalizēti, t. i., nav saistīti

atsevišķos pāros — tātad benzola molekulā atsevišķu divkāršo

saišu nav.
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25. att. Kopīgas π elektronu sistēmas veidošanās benzola molekulā.

Lai parādītu, ka benzola molekulā ir kopīga n elektronu sis-

tēma, benzola struktūrformulā to attēlo ar punktētu līniju vai

aplīti:

m • @- o
Sāds rakstības veids pilnīgi attēlo paša benzola uzbūvi, bet

tā atvasinājumiem nebūtu ieteicams, jo to molekulas vairs nav

tik simetriskas kā benzola molekula. Turklāt šāds pieraksts ir

diezgan neērts, tāpēc mācību literatūrā lieto Kekulē formulu ar

trim divkāršajām saitēm, atceroties, ka n saites ir izlīdzinātas

(delokalizētas). Bieži šo struktūrformulu vienkāršo, rakstot tikai

26. att. Benzola molekulas modeļi.
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ciklu ar trim divkāršajam saitēm — bez oglekļa un ūdeņraža
atomiem:

CH

r45*

I II vai
HNrfCH

Benzola molekulas modeļi parādīti 26. attēlā.

Izomērija un nomenklatūra. Pēc IUPAC noteikumiem arēnu

pamatogļūdeņradim būtu jālieto nosaukums benzēns. So nosau-

kumu pagaidām lieto tikai angļu valodā. Pārējās valodās lieto

nosaukumu benzols.

Ja vienu vai vairākus benzola ūdeņraža atomus aizstāj ar

alkilgrupām, veidojas benzola homologi. To nosaukumus atvasina

no vārda «benzols», liekot priekšā attiecīgo alkilgrupu nosauku-

mus, piemēram:

ĢH3

0~c"3

U~
CH3 Or02"5

metilbenzols dimetilbenzols eblbenzols

Ja molekulā ir vairākas alkilgrupas, cikla oglekļa atomus nu-

murē un ar skaitļiem norāda alkilgrupas atrašanās vietu. Numerā-

ciju sāk no tā oglekļa atoma, kuram pievienota alkilgrupa, un tur-

pina pulksteņa rādītāju kustības virzienā ar tādu aprēķinu, lai ar

alkilgrupām saistītajiem oglekļa atomiem būtu iespējami mazāks

numurs. Dažiem vienkāršākajiem benzola homologiem lieto arī

vēsturiskos nosaukumus, piemēram, metilbenzolu sauc par toluolu,
dimetilbenzolu— par ksilolu.

Tā kā benzola molekula ir pilnīgi simetriska, arēniem ar vienu

alkilgrupu iespējams tikai viens izomērs, bet arēniem ar divām

alkilgrupām, piemēram, ksilolam, var būt trīs izomēri — orto-

izomērs, ja alkilgrupas pievienotas pie blakus oglekļa atomiem,

mera-izomērs, ja starp alkilgrupām ir viens oglekļa atoms, un

pam-izomērs, ja starp alkilgrupām ir divi oglekļa atomi:

CH 3 ĢH3
CH3

xh3 y^
CH 3

cvfo - ksllols meto-ksilols para-
ksilols
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Arēniem ar trim alkilgrupām ari iespējami trīs izomēri:

ĢH 3 CH 3 CH 3

cc :A
CH3

1.2.3-tnmetilbenzots 1.2,4-trimeMbenzols 1.3.5- tnmetilbenzols

Arēnu atlikumus sauc par arilgrupām un vispārīgā veidā ap-

zīmē ar Ar. To nosaukumus atvasina ar izskaņu -ii. Daudziem

vienkāršākajiem arēnu atlikumiem (arilgrupām) lieto triviālos no-

saukumus, piemēram, benzola atlikumam C 5H
5
- jeb f^^jT

lieto nosaukumu fenil-.

Toluolam iespējami divi atlikumi, atkarībā no tā, no kurienes

(no benzola cikla vai sānvirknes) atņemts ūdeņraža atoms.

Toluola atlikumam C 6H5—CH 2— jeb ļ^^j]
-"

net° no"

aCH3

-

lieto nosaukumu tolil-.

Fizikālās īpašības. Arēni ir šķidrumi vai cietas vielas ar rak-

sturīgu smaržu. Vieglāki par ūdeni. Ūdenī šķīst maz, bet labi

šķīst nepolāros šķīdinātājos, piemēram, benzīnā, petrolejā, ēterī

8. tabula

Arēnu fizikālas īpašības

Formula Nosaukums

Kušanas Viršanas

temp. temp.
(°C) CC)

Blīvums

dv»

C«H6
CeHs—CH3

C6H
4

(CH3)2
C 6

H
4 (CH3)2

C6H4 (CH3) 2

CeHs—C2H5

CeHs—CH =CH2

C 6H5-CH(CH S) S

Benzols
Toluols

o-ksilols

m-ksilols

p-ksilols
Etilbenzols

Stirols

Kumols

5,5
-95,0

-25,2

-'47,9

13,3
-94,9

-30,6

-96,03

80,1
110,6

144,4

139,1
138,3

136,2

145,2
152,4

0,879

0,867

0,880
0,864

0,861

0,867

0,906
0,862
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v. c. Benzols un tā homologi labi šķīdina taukus, eļļas, kaučukus

un citas vielas.

Gaistošie arēni viegli uzliesmo un deg ar spožu, kūpošu liesmu.

Arēni ir indīgi, bet daži pat kancerogēni.

Ķīmiskās īpašības. Arēnu molekulā sešu n elektronu sistēma

ir ļoti stabila, tāpēc benzolam un tā homologiem visraksturīgākās
ir ar cikla oglekļa atomiem saistīto ūdeņraža atomu aizvietošanas

reakcijas, kurās cikliskā konjugētā jt elektronu sistēma saglabā-
jas.

Pievienošanas reakcijās šī elektronu sistēma tiek izjaukta.
Benzola konjugētās jt elektronu sistēmas izjaukšanai jāpatērē
daudz enerģijas (150,7 kJ/mol), tādēļ ar arēniem pievienošanas
reakcijas norisinās tikai īpašos apstākļos (intensīvi apgaismojot
vai aktīvu katalizatoru klātienē).

Aizvietošanas reakcijas visbiežāk norisinās ar elek-

trofilajiem reaģentiem, jo benzola cikla kustīgie ji elektroni ir

izdevīgs objekts to «uzbrukumam».

Ar dažādām fizikālās pētīšanas metodēm pierādīts, ka aizvie-

tošanas reakcijas norisinās ar jt kompleksa veidošanos. Vienkār-
šoti aizvietošanas reakciju mehānismu var izskaidrot šādi.

Kad elektrofilais reaģents (XV) tuvojas benzola ciklam, rea-

ģenta elektrofilā daļiņa X® (vai visa polarizētā molekula
X6®—Yfie) piesaistās visai cikla jt elektronu sistēmai, izveidojot
it kompleksu (I). Pēc tam elektrofilā daļiņa lokalizē jt elektronu
sistēmas divus elektronus pie viena oglekļa atoma un ar šo elek-

tronu pāri veido kovalento saiti (piesaistās pie šī oglekļa atoma).

Pārējie četri jt elektroni vienmērīgi izlīdzinās (delokalizējas) pa

pieciem oglekļa atomiem. Tā izveidojas t. s. a komplekss (II),
kurā ir izjaukta vienotā jī elektronu sistēma, tāpēc tas ir nesta-

bils. Lai atjaunotu stabilo sešu jt elektronu sistēmu, o komplekss
atšķeļ ūdeņraža atomu protona veidā un izveidojas aizvietošanas

reakcijas galaprodukts (III):

3T komplekss 6 komplekss

i it m

Atšķeltais protons reaģē ar anjonu Ye, veidojot savienojumu HY:

H®+Ye ->HY

Svarīgākās aizvietošanas reakcijas ar elektrofilajiem reaģen-
tiem ir nitrēšana, sulfurēšana, halogenēšana un alkilešana.

f. Nitrēšana. Ja koncentrētas slāpekļskābes un sērskābes mai-

sījumam attiecībā 1:2 (t. s. nitrējošam maisījumam) pielej
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benzolu un nedaudz pakarse, tad izveidojas smags, dzeltenīgs
šķidrums ar rūgto mandeļu smaržu — nitrobenzols:

H H

H /
H 2

| I! � HONO2 — I II + H 2Ū

i H

Reakcija norisinās pēc iepriekš aplūkotā mehānisma. Nitrējo-
šais aģents ir nevis slāpekļskābe, bet vairāk elektrofilā daļiņa —

nitronija katjons N02®, kurš veidojas, koncentrētai slāpekļskābei
reaģējot ar koncentrētu sērskābi:

HN03+ 2H2S04 ?± N02
®

+H3
o® + 2HS04

e

jr komplekss 6 komplekss nitrobenzols

H®+HSO
4
e =f*H

2
So4

2. Sulfurēšana. Benzols un tā homologi reaģē ar koncentrētu

sērskābi vai oleumu (H2SO4-SO 3), veidojot arēnsulfonskābes.

Elektrofilā daļiņa ir sēra trioksīds S03:

J
30...50 °C K&O J*

benzolsulfonskābe

Benzola homologi sulfurējas vieglāk nekā benzols.

3. Halogenēšana. Katalizatora (FeCl3) klātienē benzols reaģē
ar hloru, veidojot hlorbenzolu:

Q � ci2 Qrcl
+ HCI

hlorbenzols

Šī reakcija norisinās pavisam citādos apstākļos nekā alkānu

halogenēšana. Alkānu ūdeņradi saules gaismā var aizvietot ar

hloru pat parastajā temperatūrā, bet arēni reaģē ar hloru tikai
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katalizatora (FeCl3 vai AIC1
3) klātienē, kurS polarizē hlora mole-

kulu un veicina jt kompleksa veidošanos. (Tāpat reaģē ari broms

un jods.)
Benzola homologi saules gaismā hlorējas ari bez katalizatora,

tikai šajā gadījumā aizvietojas sānvirknes ūdeņradis:

aCH3 ŪH 2 CI
.cl2 -yr .hc,

benzilhlonds

Reakcijai turpinoties, hlors var aizvietot visus trīs metilgrupas
ūdeņraža atomus.

4. Alkilēšana. Ja benzols reaģē ar halogēnalkāniem bezūdens

AICI3 klātienē, benzola ūdeņradis aizvietojas ar alkilgrupu, veido-

jot benzola homologu:

0 * ch>ci QrCH3
* Hci

So reakciju izmanto benzola homologu iegūšanai un tā ir pa-

zīstama ar nosaukumu Fridela—Ķraftsa reakcija (S. Frīdels un

Dž. Kraftss, 1877).

Alkilēšanai izmanto arī alkēnus vai spirtus, kuri skābju klā-
tienē veido elektrofilas daļiņas — karbkatjonus:

CH
3
—CH=CH2+ H®=ēfc CH3—CH—CH3

CH
3

CH3
CH-CH 3 XH

CH 3

kumols

Orientācijas likumība. Ar elektrofilajiem reaģentiem var aiz-

vietot ne tikai vienu, bet ari divus un pat trīs benzola cikla ūdeņ-
raža atomus. Eksperimentāli pierādīts, ja benzola molekulā jau ir

kāds aizvietotāja atoms vai grupa, tas izjauc vienmērīgo elek-

tronu blīvuma sadalījumu ciklā, tāpēc tālāka aizvietošana notiek

saskaņā ar noteiktu likumsakarību.

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.



110

Pēc ietekmes uz
benzola ciklu visus aizvietotājus (orientan-

tus) iedala divās grupās.
/ grupas aizvietotāji (orto-para orientanti) ir tādas atomu gru-

pas, kuras spēj atdot savus elektronus (elektronu donori), piemē-

ram, —OH, —NH
2, —CH

3, Cl, Br, I v. c. Tie virza jauno aizvie-

totāju uz orto vai para vietām.

Ja benzola ciklam pievienots kāds I grupas aizvietotājs, kuram
ir brīvs nedalīts elektronu pāris ( —NH2) vai polarizācijas dēļ
palielināts elektronu blīvums (alkilgrupa), tā elektronu blīvums

pārvietojas uz benzola cikla pusi un veido ar benzola n elektro-

niem konjugētu sistēmu. Tas atvieglo n kompleksa veidošanos un

stabilizē a kompleksu, tāpēc I grupas aizvietotājus saturoši ben-

zola atvasinājumi (izņemot halogēnatvasinājumus) reaģē ar elek-

trofilajiem reaģentiem vieglāk nekā benzols.

Vislielākais elektronu blīvums ir pie oglekļa atomiem orto un

para stāvokļos, tāpēc arī ūdeņraža aizvietošana notiek tieši šajās
vietās:

H
H

h-«-c-»i-i

J v
Ss Se

Halogēni ir orto-para orientanti, jo ar savu nedalīto elektronu

pāri tie veido konjugētu sistēmu ar benzola n elektroniem, bet

benzola cikla aktivitāti tie samazina. Tas ir tāpēc, ka halogēniem
ir liels negatīvais indukcijas efekts ( —I), kura dēļ tie atvelk cikla

elektronu blīvumu uz savu pusi:

v
IIgrupas aizvietotāji (meta orientanti) ir tādas atomu grupas,

kuras pievelk sevklāt benzola cikla elektronus (elektronu akceptori),
O

piemēram, —NO2, —SO3H, —CN, —COOH, —C , >C=0.

\
H

Tie virza jauno aizvietotāju uz meta vietām.
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Ja benzola ciklam pievienots kāds II grtsoas aizvietotājs, tas

pievelk sev klāt benzola cikla jt elektronus un mjz ar to samazina
cikla elektronu blīvumu —

it sevišķi orto un paraMāvokļos. Meta

stāvokļos elektronu blīvums samazinās mazāk, tāpet\arī jaunais
elektrofilais aizvietotājs stājas meta vietās:

o—N=o

II grupas aizvietotāji apgrūtina n kompleksa veidošanos un

maz stabilizē 0 kompleksu, tāpēc II grupas aizvietotāju saturoši

benzola atvasinājumi reaģē ar elektrofilajiem reaģentiem grūtāk
nekā benzols.

Ar nukleofilajiem reaģentiem turpretī šādi benzola atvasinā-

jumi reaģē vieglāk, un nukleofilais aizvietotājs stājas orto vai

para vietās.

Apskatīsim dažus I un II grupas aizvietotāju iedarbības pie-
mērus.

1. Benzola atvasinājums, kas satur I grupas aizvietotāju ( —CH3 ),

reaģē ar elektrofilo reaģentu HN03. Tā kā I grupas aizvietotāji at-

vieglo reakcijas ar elektrofilajiem reaģentiem, šāds atvasinājums (to-

luols) nitrējas vieglāk nekā benzols, pie tam —NO
2 grupa stājas

orto vai para vietās:

CH3

9^3
2 o-nitrotoluols

\J " '■»* ļ p-nitrotoluols

N02

Ja o-nitrotoluolu nitrē tālāk, nākamā —NO2 grupa stājas orto

vai para vietā attiecībā pret —CH3 grupu, kas vienlaikus ir meta
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vieta attiecībā pret II grupas aizvietotāju —NO2 grupu, t. i., šajā

gadījumā aW aizvietotāji (orientanti) darbojas saskaņoti:

CH3

N0
2

Var būt arī tādi gadījumi, kad abu orientantu darbība nav sa-

skaņota. Tādā gadījumāizpaužas stiprākā orientanta iedarbība.

2. Ar elektrofilo reaģentu HN03 reaģē benzola atvasinājums, kas

satur II grupas aizvietotāju ( —NO2 ). Sāds atvasinājums nitrējas

grūtāk nekā benzols, un jaunā —NO2 grupa stājas meta vietā:

NO?
N02

2

lepriekšminētā likumība nav likums, tā tikai norāda galveno reak-

cijas virzienu. Bieži reakcijā rodas nevis viens, bet visi iespējamie
izomēri, 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% or/o-izomēra, 57% para-izo-
mēra un 23% mera-izomēra, bet 630 °C temperatūrā — 18,9%
orro-izomēra, 21,2% para-izomēra un 59,9% mefo-izomēra.

Jaunā aizvietotāja orientēšanu ietekmē arī benzola ciklam pie-
vienotā aizvietotāja tilpums. Ja, piemēram, benzola ciklam pievie-
nots kāds sazarots I grupas aizvietotājs (piemēram, kumola mo-

lekulā), tas apgrūtina piekļūšanu orto vietai, tāpēc jaunais aiz-

vietotājs stājas para vietā.

Pievienošanas reakcijas arēniem mazāk raksturīgas.
Tās norisinās tikai ipašos apstākļos.
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Katalizatora (poraina niķeļa) klātiene un augstā temperatūra
benzols pievieno trīs molus ūdeņraža, un izveidojas cikloheksāns:

cikloheksāns

Intensīvā saules gaismā vai ultravioletā starojuma iedarbībā

benzolam pievienojas hlors, veidojot heksahlorcikloheksānu:

CHO

CH
| li • 3CI? | |

/CH /CHCI
ŪH CHCI

heksahlorc'kloheksāns

Oksidēšanās. Benzols ir ļoti stabils pret oksidētāju iedar-

bību. Ar KMnO4, K2CT2O7 un citiem oksidētājiem tas neoksidējas.
Benzola homologi ar aktīviem oksidētājiem oksidējas, tikai

šajā gadījumā oksidējas nevis benzola cikls, bet gan sānvirkne.

Tā, piemēram, oksidējot toluolu, veidojas vairāki starpprodukti un

galarezultātā — benzoskābe:

3
,0ļ QpCH20H

.0> ļ^JpCC° ļ^ļpCOOH
toluols benzilspirts benzaldehTds benzoskābe <

Arī oksidējot benzola homologus ar garākām sānvirknēm, visa

sānvirkne oksidējas par karboksilgrupu

C6H5—CH 2—CH3+4KMnO-»-4-
-etilbenzols

C6H 5—COOK+K2CO3+ 4Mn02+ 2H 20

benzoskābeskālija sāls

legūšana. No dabasvielām arēnus iegūst pēc šādām me-

todēm.

1. No naftas. Dabā benzols un tā homologi sastopami naftā.

Vairuma naftas atradņu nafta satur tikai dažus procentus arēnu,,
bet atsevišķu atradņu naftā, piemēram, Maikopas, Permas un —

no aizrobežu atradnēm — Kalimantānas salas naftā, to saturs

sasniedz pat 60%.
Tā kā lielākajā daļā naftas ir maz arēnu, to iegūšanai iz-

manto naftas aromatizāciju, t. i., arēnu veidošanos no alkāniem to
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dehidrociklizācijas procesā vai ari no cikloalkāniem to dehidro-

genēšanas procesā.
Šādas pārvērtības notiek katalitiskā riforminga procesā; tas

ir viens no galvenajiem arēnu iegūšanas paņēmieniem.
Karsējot naftas ogļūdeņražus 450... 560°Ctemperatūrā ūdeņ-

raža atmosfērā un 10...40 at spiedienā katalizatoru (Pt grupas

metālu, kā arī Mo vai Cr oksīdu) klātienē, veidojas arēnu rindas

ogļūdeņraži. To iznākums sasniedz 40... 65% izejvielu masas.

Vislabākie iznākumi ir no naftas, kura satur daudz sešlocekļu
cikloalkānu.

Benzola rindas ogļūdeņražus iegūst arī naftas pirolīzes pro-

cesā, kurā kopā ar gāzveida produktiem rodas arī — 15% arēnu.

2. No akmeņoglēm. Viens no vecākajiem benzola rindas ogļ-

ūdeņražu iegūšanas veidiem ir akmeņogļu sausā pārtvaice.
Ja akmeņogles karsē koksēšanas krāsnīs vai retortēs bez gaisa

pieplūdes 1000... 1300°Ctemperatūrā, 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 meta-

lurģiskajā rūpniecībā par reducētāju.
Šķidrie produkti ir akmeņogļu darva un amonjakūdens.
Akmeņogļu darva, kuras iznākums ir aptuveni 3% akmeņogļu

masas, satur vairāk par 300 dažādu savienojumu. Svarīgākie no

tiem ir arēni, fenoli un slāpekli saturoši savienojumi.
Akmeņogļu darvas frakcionētās destilācijas frakcijas ir šā-

das.

Vieglā eļļa — pārtvaicējas temperatūrā līdz 160°C. Iznākums

0,2... 2% no akmeņogļu darvas masas. Satur benzolu, toluolu,
ksilolus uncitus ogļūdeņražus.

Vidējā eļļa — pārtvaicējas 160...230°Ctemperatūrā. Iznā-

kums 10... 12% no akmeņogļu darvas masas. Satur galvenokārt
fenolus.

Smagā eļļa — pārtvaicējas 230... 270 °C temperatūrā. Sastāda

8... 10% no darvas masas. Satur galvenokārt naftalīnu, krezolus,

hinolīnu un difenilu.

Antracēneļļa — pārtvaicējas 270...360°Ctemperatūrā un sa-

stāda 8...23% no darvas masas. Satur nedaudz ļoti vērtīga sa-

vienojuma — antracēna,kā arī fenantrēnu un fluorēnu.

Pēc gaistošo sastāvdaļu nodestilēšanas pāri paliek cieta

masa — piķis. Piķi izmanto ceļu būvē, jumta papes izgatavošanai,
kurināmā brikešu piesūcināšanai v. c.

Gāzveida produkti — koksa gāze. Tās sastāvs atkarīgs no

akmeņogļu šķirnes un koksēšanas apstākļiem. Attīrīta koksa gāze
satur aptuveni 50% ūdeņraža, 30% metāna, nedaudz CO, C02, N2

un etilēna ogļūdeņražus.
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
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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 vienī-

gais benzola rindas ogļūdeņražu iegūšanas avots. Tagad tos ar-

vien vairāk iegūst naftas ogļūdeņražu riforminga un pirolīzes pro-

cesos. Kaut gan no naftas iegūtie arēni ir lētāki un tīrāki, tomēr

zināmu daļu to arī turpmāk iegūs no akmeņogļu koksēšanas bla-

kusproduktiem — akmeņogļu darvas un gāzes.
Padomju Savienībā akmeņogļu ieguve, to skaitā arī koksējamo

ogļu ieguve, ar katru gadu palielinās. 1977. gadāPadomju Savie-

nībā ieguva 722 miljonus tonnu akmeņogļu.
Sintētiskai arēnu iegūšanai izmanto galvenokārt šādas

reakcijas.
1. Cikloalkānu dehidrogenēšana. Dehidrogenējot cikloheksānu,

veidojas benzols:

.CH2 CH

H 2C 2 ,nnor.2| ļ 300 c
- | H + 3H 2

H
2
fL /CH2

Pt

CH2 CH

2. Alkānu dehidrociklizācija. Katalizatoru (A1203, Cr203 ) klā-

tienē 500 °C temperatūrā un 30 at spiedienā alkāniem atšķejas
ūdeņradis un izveidojas sešlocekļu cikls. Tā no heksāna var

iegūt benzolu, no heptāna — toluolu, no oktāna — etilbenzolu vai

ksilolus:

.CH3 -L

H2Ģ
CH 2-CH 3 500q

V fļT
CH3

� iH 2

H2 /CH2 ai2 o3 k^/J
CH 2

neplāns
,okJOls

Sīs reakcijas ir t. s. «naftas aromatizācijas» pamatā. Tās iz-

strādāšanā un ieviešanā rūpniecībā lieli nopelni ir B. Kazanskim,
B. Moldavskim un N. Zeļinskim.

3. Acetilēna polimerizācija (sk. 89. lpp.).
Sīs ir galvenās arēnu iegūšanas reakcijas no citu grupu ogļ-

ūdeņražiem.
Arēnus iegūst arī no arilsavienojumiem.
4. Karsējot arēnkarbonskābju sāļus kopā ar sārmiem, piemē-

ram, sausu benzoskābes nātrija sāli ar natronkaļķiem:

- NaOH — I \ * Na 2 C03
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Sadi benzolu var iegūt laboratorijas apstākļos. Reakcija atgā-
dina metāna iegūšanu no nātrija acetāta (sk. 52. lpp.).

5. ledarbojoties ar nātriju uz halogēnarēnuun halogēnalkānu

maisījumu (Virca—Fitiga sintēze):

C 6H s Br+ 2Na +BrC2H5-*» C 6H 5—C2H 5+ 2Naßr

etilbenzols

Šī reakcija atgādina Virca sintēzi (sk. 52. lpp.).
6. Alkilējot benzolu (Fridela—Ķraftsa reakcija), iegūst ben-

zola homologus (sk. 109. lpp.).

Svarīgākie pārstāvji. Benzols CeH6_ir bezkrāsas šķidrums ar

raksturīgu smaržu. Vieglāks par ūdeni. Ūdenī šķīst maz, bet labi

šķīst nepolāros šķīdinātājos. Benzols šķīdina arī daudzas orga-

niskās vielas
— taukus, sveķus, kaučuku un arī neorganiskās vie-

las, 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 laku un krāsu rūpniecībā un

citās nozarēs, kā arī par motoru degvielas komponentu, lai pa-

augstinātu tās oktānskaitli (sk. 5. shēmu).
Toluols C6H5—CH

3
ir bezkrāsas šķidrums ar benzolam

līdzīgu smaržu. Termiski ļoti stabils. Augstā temperatūrā (500...
700 °C) ūdeņraža atmosfērā un 40... 60 at spiedienā tas demetilē-

jas par benzolu.

Toluolu izmanto par izejvielu krāsvielu, sprāgstvielu, farma-

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.

Uz nervu un asinsrades sistēmu toluols iedarbojas mazāk nekā

benzols.

Ksilols jeb dimetilbenzols C 6H4(CH3) 2 sastopams
triju izomēru veidā:

CH3 ĢH3 CH3

ČrCHj Ou 0
CH 3

o-ksllols m-ksīlols p-ksilols
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5. shēma

Benzola izmantošana

Visi tns izomēri labi sajaucas ar spirtu, ēteri, acetonu, hloro-

formu un benzolu. Maz šķīst ūdenī.

Akmeņogļu sausajā pārtvaicē iegūst visu triju izomēru mai-

sījumu. Tos atdala citu no cita, maisījumu frakcionēti kristalizējot
zemā temperatūrā un pēc tam rektificējot. Visu triju izomēru

maisījums vārās 138...142°C temperatūrā, un tehnikā to sauc

vienkārši par ksilolu. To lieto par šķīdinātāju laku, krāsu, farma-

ceitisko preparātu ražošanā un citās rūpniecības nozarēs, un arī

kā piedevu aviācijas benzīnam (ksilola oktānskaitlis ir virs 120).

Atsevišķus izomērus izmanto toluola, ftalskābes un citu savie-

nojumu sintēzēm. Vissvarīgākā praktiskā nozīme ir p-ksilolam,
kuru izmanto tereftalskābes un sintētiskās šķiedras lavsāna ražo-

šanai (sk. 268. lpp.).

Ksilola tvaiki izraisa asinsrades sistēmas un nieru darbības

traucējumus. Ja ksilols nokļūst uz ādas, rodas dermatīti.
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CH
3
-CH-CH3

Kumols JL ir bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu

0
smaržu. Labi deg un ar gaisu veido eksplozīvu maisījumu. Indī-

gāks nekā benzols un toluols.

Kumolu iegūst, alkilējot benzolu ar propilēnu AIC13 klātienē:

H^C*- ~CH CH3

+ CH 2
=CH-CH

3

A'°'3
-

Kumolu izmanto par izejvielu fenola un acetona ražošanai, kā

arī par šķīdinātāju laku un krāsu rūpniecībā. Kumolu pievieno
arī aviācijas benzīnam, lai palielinātu tā oktānskaitli.

Stirols jeb vinilbenzols CeH
5
—CH=CH

2
ir vienkāršākais

arēns ar divkāršo saiti sānvirknē. To iegūst, dehidrogenējot etil-

benzolu 500° Ctemperatūrā katalizatoru (dzelzs, magnijs) klā-
tienē:

ļ^ļr-CH2-CH3 ļ^ļpCH=CH2

+ H2

Stirols ir bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu smaržu. Ķīmiski
tas ir ļoti aktīvs savienojums. Tāpat kā etilēnam, stirolam rak-

sturīgas pievienošanas un polimerizācijas reakcijas. Tīrs stirols

polimerizējas pat istabas temperatūrā, veidojot cietu masu —

metastirolu (polimēru maisījumu ar dažādu molekulmasu). Kata-

lizatoru klātienē stirols polimerizējas par polistirolu:

CH2=CH +CH2=CH +CH2=CH+ .. .-»-

I I I
C6HS C6HS C6HS

—CH2—CH—CH2—CH—CH2—CH— ...
I I I

CeHs CeHs C6HS

Polistirols ir caurspīdīga stiklveida viela ar blīvumu 1,05.
Šķīst benzolā un ēterī, bet nešķīst spirtā. Sevišķi izturīgs pret
mitrumu. Polistirolam ir liela elektriskā pretestība, tāpēc tas ir

neaizstājams elektriskās izolācijas materiāls. Izturīgs pret skābju
un sārmu iedarbību. No tā gatavo akumulatoru traukus, tvertnes

skābju uzglabāšanai, kā arī dažādus plaša patēriņa priekšmetus.
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Polistirols ir apgriezeniski cietējošs (termoplastisks) mate-

riāls. Tā izstrādājumus izgatavo, lejot zem spiediena.
No polistirola ražo ari putuplastus, kuri ir viegli, poraini ma-

teriāli un kurus izmanto siltuma un skaņas izolācijai, paklāju,
mēbeļu un citu izstrādājumu ražošanai.

Kopolimerizējot stirolu ar butadiēnu, iegūst butadiēnstirolkau-

čuku, kas ir ar lielu mehānisko izturību un nodilumizturību, tāpēc
to izmanto galvenokārt riepu, transportlentu, kabeļu, izolācijas
materiālu un dažādu citu tehnisku izstrādājumu ražošanai.

Jonīti. Stirolu polimerizējot kopā ar divinilbenzolu, iegūst
telpisku polimēru, kura molekulas benzola ciklos var ievadīt sul-

fogrupas, iegūstot katjonu apmaiņas sveķus jeb katjonītus:

CH—CH 2—CH—CH2—CH —CH
2

Cļ) Cj) g • n««c,--

SO3H SO3H •>•—CH —CH 2

...-CH — CH2 —CH —CH2—CH —CH2

S0 3Na SO3NCI CH-CH 2
-

■■■

Ja stirola un divinilbenzolakopolimēru nitrē un pēc tam nitro-

grupu reducē par aminogrupu, iegūst anjonu apmaiņas sveķus

jeb anjonītus:

CH—CH2—CH —CH
2
—CH— ■•»

6 6 6 ■°" -

®NH
3X

c ®NH
3
X

9 '-CH-CH
2

* -CH -CH2-CH — CH2
-CH — CH 2

~ ej) 6 p
®NH

3Y
9 ®NH

3
Y

c
CH-CH2

Visa šāda jonu apmaiņas sveķu masa veido milzīgu nešķīsto-
šas daudzvērtīgas skābes (vai bāzes) makromolekulu. Ja caur

šādiem sveķiem laiž cauri elektrolīta šķīdumu, tā katjons (anjons)

apmainās ar jonu apmaiņas sveķu katjonu (anjonu).
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Katjoniti satur skābās grupas, piemēram, —SO3H, —COOH

v. c., un spēj apmainīt savu katjonu (Hc ). Anjoniti satur bāzis-

kās grupas — ceturtējās, trešējās vai citas aminogrupas un spēj
apmainīt savu anjonu.

Jonītus lieto tīru skābju, bāzu vai sāļu atdalīšanai, ūdens

mīkstināšanai, antibiotiku, vitamīnu, alkaloīdu un citu vielu attī-

rīšanai.

Pārtikas rūpniecībā jonītus lieto cukura šķīduma deminerali-

zēšanai, kā arī citronskābes, vīnskābes un askorbīnskābes iegūša-
nai 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.

Policikliskie arēni

Par policikliskajiem arēniem sauc tādus ogļūdeņražus, kuru

molekula satur vairākus benzola ciklus.

Atkarībā no tā, kā benzola cikli saistīti savā starpā, izšķir

savienojumus ar izolētiem cikliem un savienojumus ar kondensē-
tiem cikliem.

Savienojumos ar Izolētiem cikliem benzola cikli var būt savā

starpā saistīti tieši, piemēram,

difemls terfemls

vai arī ar viena vai vairāku oglekļa atomu starpniecību, piemēram,

o
difenilmetans difemletāns Irifenilmetāns

Savienojumos ar kondensētiem cikliem benzola ciklus savieno

divi blakus cikliem kopīgi ciklu veidojošie oglekļa atomi, piemē-
ram:

00 000
naftalīns anlracens

Difenils C 6H 5—C
6
H

5
ir vienkāršākais un svarīgākais policiklis-

kais arēns ar izolētiem cikliem. Tā molekula satur divus ar o saiti

savienotus benzola ciklus.
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Difenils ir kristāliska viela, kas kūst 70 °C temperatūrā un

vārās 254 °C temperatūrā. Ūdeni nešķīst, bet šķīst spirtā un ēterī.

Termiski ļoti izturīgs.
Difenilam ir tādas pašas ķīmiskās īpašības kā benzolam. Tam

raksturīgas aizvietošanas reakcijas ar elektrofilajiem reaģentiem,
pie tam aizvietotājs stājas galvenokārt para vietās:

. HON02 — Qh-^-N02 � H 2O

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':

\s' 6'/ \6 5/

Tā, piemēram:

h2n^Qk-(3-nh2

4,4'-diaminodifenils

jeb p.p'- diaminodifenils (benzidins)

Difenils veidojas akmeņogļu sausās pārtvaices procesā, tāpēc
nelielā daudzumā sastopams akmeņogļu darvā.

Sintētiski difenilu iegūst galvenokārt pēc šādām metodēm.

1. No benzola, laižot tā tvaikus cauri izkausētam svinam vai

sakarsētām caurulēm:
600...700 °C

2CeH6 �CeHs—CeHs+H 2

2. Pēc Virca—Fitiga metodes, benzola halogēnatvasinājumiem
reaģējot ar nātriju:

C 6H sßr+2Na+Br—C6H5 C 6H5—C6H 5+2Naßr

3. Pēdējā laikā atklāta ari savdabīga benzola dimerizācija
pallādija sāļu klātienē:

O — O-O • pd * 2hx

Difenilu izmanto par siltumnesēju vielu ķīmisko reaktoru un

citu iekārtu apsildīšanai.

Svarīgākais difenila atvasinājums ir benzidīns, kuru izmanto

krāsvielu rūpniecībā.
Naftalīns CioHB

ir vienkāršākais arēns ar kondensētiem cik-

liem. Tā elementārsastāvu noteica A. Voskresenskis (1858), bet

struktūrformulu pirmais uzrakstīja K. Grēbe (1866). Viņš
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naftalīna struktūrformulu attēloja ar diviem kondensētiem benzola
cikliem:

Uzbūve. Rentgenografiskie pētījumi rada, ka naftalīnam,
tāpat kā benzolam, ir plakniska molekula, bet attālumi starp og-

lekļa atomiem tomēr nav pilnīgi vienādi:

H h

ļ-)

H H

Tas norāda, ka naftalīna molekulā jt elektronu blīvums nav tik

vienmērīgi sadalīts kā benzola molekulā, t. i., naftalīna molekulā

jt saites ir vairāk lokalizētas nekā benzola molekulā. Tādēļ nafta-

līna struktūrformulu parasti raksta ar divkāršajām saitēm:

00
Dažreiz raksta ari ar aplīti katra ciklā, bet tas nav ieteicams,

jo naftalīna molekulu nevar uzskatīt par sastāvošu no diviem

neatkarīgiem benzola cikliem.

Izomērija un nomenklatūra. Naftalīna molekulā visi

oglekļa atomi nav vienādi. Oglekļa atomus, kas tieši saistīti ar

abiem cikliem kopīgajiem oglekļa atomiem, apzīmē ar cc, bet tālā-
kos ar 6. Oglekļa atomu numerāciju sāk no augšējā a oglekļa
un numurē pulksteņa rādītāju kustības virzienā, pie tam numurē

tikai ar ūdeņradi saistītos oglekļa atomus:

OC Of

a oc

Naftalīnamir iespējami divi monoatvasinājumi:

oc-hlornaftālīns /3-hlornaftālīns
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Naftalīna atvasinājumiem ar diviem vienādiem aizvietotājiem
ir iespējami 10 izomēri (1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5; 1, 6; 1, 7; 1, 8;

2, 3; 2, 6un 2,7). Aizvietotāju atrašanās vietu norāda ar skaitļiem

pirms nosaukuma:

CH3

1,2-dimetilnaftālīns

Fizikālās īpašības. Naftalīns ir kristāliska viela ar rak-

sturīgu smaržu. Kūst 80,3 °C temperatūrā un vārās 218 °C tem-

peratūrā. Pārtvaicējas ar ūdens tvaiku. Viegli sublimējas. Odenī

nešķīst, bet labi šķīst lielākajā daļā organisko šķīdinātāju, pie-
mēram,benzolā, ēterī, karstā spirtā v. c.

Ķīmiskās īpašības. Naftalīnam ir līdzīgas ķīmiskās īpa-
šības kā benzolam. Tā kā naftalīna molekulā ir mazāk izlīdzi-

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 elektro-

filās aizvietošanas reakcijas, pie tam aizvietotājs vieglāk stājas
a vietās.

1. Halogenēšana. Naftalīns halogenējas vieglāk nekā benzols.

Hlorējot naftalīnu halogēnsstājas a vietās:

CC-hlornattallns

Otrs halogēna atoms parasti stājas blakus ciklā:

Cl Cl Cl Ct

ci

Karsējot (līdz 150 °C) var iegūt polihlornaftālīnus, kurus

izmanto par elektroizolācijas materiāliem.

Naftalīna halogēnatvasinājumu halogēna atoms ir mazkustīgs,

tāpēc tos reti izmanto citu savienojumu sintēzēm.



2. Nitrēšana. Naftalīnu tieši nitrējot, iegūst a-nitronaftalinu:

N02

00 + HoN °2 —oo * H2° -
B-nitronaftalīnuiegūst 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

H
2
S0

4 temperatūrā, kas zemāka par 100 °C, veidojas a-naftalīn-

sulfonskābe, bet temperatūrā virs 150°Cveidojas B-naftalīnsulfon-

skābe:

SO3H

HOSOjH HOS03 fS'^V^V5O3"

Ct -noftolīnsulfonskābe 3-nattalīnsulfonskābe

Tā kā pārējie naftalīna 8-atvasinājumi veidojas grūtāk, to

iegūšanai netiešā veidā parasti izmanto B-naftalīnsulfonskābi.
4. Oksidēšana. Naftalīns oksidējas daudz vieglāk nekā ben-

zols. Reakcijas galaprodukts vienmēr ir ftalskābe:

L ll J
kat.

ftalskābe

5. Hidrogenēšana. Naftalīns hidrogenējas daudz vieglāk nekā

benzols. Atkarībā no hidrogenēšanas apstākļiem var iegūt dihidro-

naftalīnu, tetrahidronaftalīnu (tetralīnu) un dekahidronaftalīnu

(dekalīnu):

XH jCH CH XH2

H,
""CH

H,I It Ir
2-] II li -a-

/C\ /CH
XH XH2

dihidronaftaIfns

H

CH XH2 XH2| XH2

*f ĢH2 2
C' -ĢH2

/CH2 U£ /C 2

CH
2 2ļ XfĪ2

tetrahīdronaftalīns ļ-ļ

dekatiidronaftālīns

124
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Tetralīnu un dekalīnu izmanto par šķīdinātājiem, kā piedevu
motoru degvielām un citām vajadzībām.

legūšana. Laboratorijas apstākļos naftalīnu var iegūt, lai-

žot benzola un acetilēna tvaikus cauri sakarsētām caurulēm:

Ir izstrādātas arī citas naftalīna iegūšanas metodes, bet naf-

talīna sintēzes metodēm ir tikai teorētiska nozīme.

Galvenais naftalīna ieguves avots ir akmeņogļu darva, kas

satur 8... 11% naftalīna. Pārstrādājot akmeņogļu darvu, nafta-

līns pārtvaicējas kopā ar fenolu. Lai naftalīnu atdalītu no fenola,

maisījumu apstrādā ar sārmu, kurā fenols izšķīst, veidojot feno-

lātu. No fenolāta naftalīnu atdala, tvaicējot vakuumā.

Pēdējos gados izstrādātas arī metodes naftalīna ieguvei no

naftas. Dažu atradņu (Kalimantānas salas) nafta satur pat
6... 7% naftalīna.

Izmantošana. Naftalīnu visvairāk patērē ftalskābes anhid-

rīda ražošanai, kuru savukārt lietokrāsvielu un plastmasu rūpnie-
cībā. Naftalīnu un tā atvasinājumus izmanto dažādu krāsvielu,
sprāgstvielu, šķīdinātāju, ārstniecības vielu un citu savienojumu
ražošanai.

Antracēns ChHio ir policikliskais arēns, kura molekula veidota

no trim benzola cikliem.

Antracēna ciklu oglekļa atomus numurē īpatnējā veidā, vidējos

oglekļa atomus apzīmējot ar 9. un 10. numuru:

Rentgenstruktūranalīzes pētījumi rāda, ka arī antracēna mo-

lekulas uzbūve ir plakniska. Tā molekulā ir 14 jt elektroni, kuru

blīvums vēl mazāk izlīdzināts nekā naftalīna molekulā:

€00
Abi malējie cikli cenšas saglabāt it saišu delokalizāciju, 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



126

pat pievienošanas reakcijas, kuras arēniem nav raksturīgas. Mezo

oglekja atomi (9. un 10.) spēj oksidēties, pievienot bromu, kā

arī citus savienojumus.
Antracēnu bromējot, broms vispirms pievienojas 9. un 10. og-

lekļa atomam, bet pēc tam atšķeļas HBr un izveidojas bromantra-

cēns:

Br

OCO*
+HBr

H^^Br

Ja antracēnu oksidē, veidojas antrahinons:

0

0

Antracēns arī sulfurējas un nitrējas. Antracēnu sulfurējot, vei-

dojas 1-antracēnsulfonskābe un 2-antracēnsulfonskābe:

S03H

1-antracēnsulfonskābe 2-antracēnsulfonskSbe

Antracēns ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 217 °C

un viršanas temperatūru 351 °C. Maz šķīst lielākajā daļā orga-

nisko šķīdinātāju. Antracēna šķīdumi ir ar violetu fluorescenci.

Antracēns sastopams akmeņogļu darvā (0,25...0,5%), un to

izkristalizē kopā ar fenantrēnu no akmeņogļu darvas pārtvaices
pēdējās frakcijas — antracēneļļas.

Ļoti tīru antracēnu lieto kā organisko pusvadītāju un foto-

jutīgu materiālu dažādos pētījumos.
Fenantrēns ir antracēna izomērs, kura molekulā cikli savie-

noti nevis lineāri, bet zem leņķa:

\6 5/ \A 3/ kjO^AvlO^j^- 1
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Tāpat kā antracēna molekulā, ari fenantrēna malējiem cikliem
ir stiprāk delokalizētas n saites nekā centrālajam ciklam, tādēļ
tiem raksturīgas aizvietošanas reakcijas, bet centrālā cikla 9.

un 10. oglekļa atomam raksturīgas arī 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.
Pazīstami arī policikliskie arēni ar četriem, pieciem un vai-

rākiem cikliem, piemēram:

0000 00000 ooooco
tetracēns pentacēns heksacēns

Jo vairāk ciklu ir savienojuma molekulā, jo tas ir mazāk sta-

bils un spilgtākā krāsā. Tā, piemēram, antracēns ir bez krāsas,
tetracēns — oranžs, pentacēns — zils, heksacēns

— zaļš.

Tie ir ķīmiski ļoti aktīvi savienojumi, pie tam
— jo vairāk

ciklu, jo aktīvāks savienojums. Tie viegli oksidējas un stājas reak-

cijās ar dažādiemelektrofilajiem reaģentiem.
Tetracēns un pentacēns ir organiskie pusvadītāji un fotova-

dītāji.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kāda ir benzola molekulas uzbūve? Ar ko tā atšķiras no pā-

rējo ogļūdeņražu molekulu uzbūves?

2. Kāda tipa reakcijas arēniem vairāk raksturīgas? Kāpēc?
3. Pēc kāda mehānisma norisinās arēnu ūdeņraža aizvietošanās

ar elektrofilajiem reaģentiem? Paskaidrojiet šo mehānismu!

4. Ar ko atšķiras benzola halogenēšana no alkānu halogenēša-
nas? Izskaidrojiet benzola hlorēšanas reakcijas mehānismu!

5. Kādas atomu grupas pieder pie I grupas aizvietotājiem, un kā

tie izmaina elektronu blīvumu benzola ciklā?

6. Kā izmaina benzola cikla elektronu blīvumu II grupas aizvie-

totāji? Kā tie ietekmē reakcijas ar elektrofilajiem un kā ar nukleofi-

lajiem reaģentiem?

7. Kādas reakcijas — hlorēšana vai nitrēšana — jāizdara vis-

pirms un kādas pēc tam, lai iegūtu a) p-nitrohlorbenzolu un b)

m-nitrohlorbenzolu? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus un

izskaidrojiet to mehānismu!

8. No kādiem dabas produktiem izdevīgāk iegūt arēnu ogļūdeņ-

ražus? Kāpēc?
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9. Ar kādu paņēmienu var iegūt benzolu un tā homologus no

alkāniem? Uzrakstiet ksilola un etilbenzola iegūšanas reakciju vie-

nādojumus!
10. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām un no-

sauciet iegūtos savienojumus:

a) C 3H8-v C 6Hu -»-C6H4 -*-C6HS—CH3 -*C
6
H

5
—CH

2Br;

Cl2

b) C-^-CaC 2 -»-CH=CH-»-C6H 6->C6 HS—S03H-*;

HNOj

c) C 6H
S —COONa -v C 6H

6 C6
H

S—CI C 6H
5
—C

3
H

7 —* 1

11. Kura savienojuma — benzola vai naftalīna molekulā ir vai-

rāk izlīdzināts elektronu blīvums? Kurš no tiem ir ķīmiski aktīvāks?

Kāpēc?

12. Cik gramu benzola var iegūt no 100 / acetilēna, ja reakcijas
iznākums ir 80% no teorētiski iespējamā? (92,8 g)

13. Nitrējot 39 kg benzola, iegūti 20,5 kg nitrobenzola. Cik pro-

centiem no teorētiski iespējamā atbilst iznākums? (33,52%)

14. Cik gramu nitrobenzola rodas reakcijā, ja 156 g benzola

reaģē ar 140 g slāpekļskābes? Kurš no reaģentiem un kādā dau-

dzumā ņemts pārākumā? (246 g; 14 g HN0
3 )

Pārskats par ogļūdeņražiem

Ogļūdeņraži ir vislielākā un vissvarīgākā organisko savieno-

jumu grupa. No tiem var atvasināt visus pārējos organiskos sa-

vienojumus.
Mācoties par ogļūdeņražiem, redzējām, ka tie ir ļoti dažādi.

Katras grupas ogļūdeņražiem ir atšķirīga molekulas uzbūve un

līdz ar to arī raksturīgas ķīmiskās īpašības. Tomēr visiem ogļ-
ūdeņražiem ir arī daudz kopīgu pazīmju.

Ogļūdeņražu reaģētspēja ir atkarīga no to molekulās ietilp-
stošo ķīmisko saišu dabas. Jo stabilākas ir savienojuma molekulu

ķīmiskās saites, jo mazāk reaģētspējīgs ir šis savienojums. Tā kā

visstiprākās ir o saites tad arī vismazāk aktīvi ir piesātinātie ogļ-
ūdeņraži, kuru molekulās ir tikai o saites. Šādiem savienojumiem
raksturīgas aizvietošanas reakcijas (sk. 9. tab.).

Nepiesātinātie ogļūdeņraži, kuru molekulas satur ari mazāk
stabilās jt saites, ir reaģētspējīgāki un tiem raksturīgas pievieno-
šanas reakcijas. Izņēmums ir arēni, kuri gan satur it saites, bet

ar tiem vieglāk norisinās aizvietošanas nevis pievienošanas reak-

cijas. Tas ir tādēļ, ka delokalizētie jt saišu elektroni veido vienotu

ai saišu sistēmu, kas ir stabila.

9. tabulā parādītas raksturīgākās dažādu grupu ogļūdeņražu
ķīmiskās reakcijas. Zem attiecīgās reakcijas nosaukuma iekavās

norādīti reakcijas apstākļi. Vietas trūkuma dēļ tabulā nav iekļauti
alkadiēni, ar kuriem norisinās tādas pašas ķīmiskās reakcijas kā
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tabula

Pārskats
par

ogļūdeņražu
ķīmiskajām

īpašībām
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Piesātinātie

ogļūdeņraži

Nepiesātinātie
ogļūdeņraži

Reakcijas tips

Alkāni

Cikloalkāni
C

n

H

2n

Alkēni C„H
2n

Alkini
C
n

H

2n-2

Arēni
C

n

H

2fl-6

I

lalogenēšana

Halogenēšana
(ti-

kai

cikloalkāni
ar

lieliem

cikliem)

Metāli

(Ag,

Cu)

Halogenēšana
(tikai

FeCl
3

klāt.)

Nitrēšana(HNO3+H2SO4) Sulfurēšana(oleums H2SO4•
S0
3

)

Alkilēšana
(A1C1
3

)

Aizvietošanas reakcijas

(gaisma
vai

kat.)

Nitrēšana(atšķ.

HN0
3
,

O

Sulfooksidēšana
(0
2
,

UV) Sulfohlorēšana
(UV)

Pievienošanas reakcijas

Hidrogenēšana
(t°,

kat.) Halogenēšana Halogēnūdeņražupievienošana (Reakcijas

noris,

pārtrūkstot
maziem

cikliem)

HidrogenēšanaNi) Halogenēšana Halogēnūdeņražu
pie-

vienošana Hidratācija
(H
2

S0
4
)

Alkilēšana

(H
2

S0
4

;

HF)

Hidrogenēšana
(Pt,

Pd) Halogenēšana Halogēnūdeņražu
pie-

vienošana

Hidrogenēšana
(tikai
t°,

Ni)

Halogenēšana(tikai

UV)

Hidratācija
(Hg

saļi)

HCN

pievienošana
(CuCl)

Oksidēšanas reakcijas

a)

Degšana
b)

Tikai

kat.

klā-

tienē
—

pār-

trūkst
C

atomu

virkne

a)

Degšana
b)

Ciklopropāns viegli,

pārējie—
sildot

a)

Degšana
b)

Oksidētāji
c)

0
2

(kat.)

d)

Ozons

a)

Degšana
b)

Oksidētāji

a)

Degšana
b)

Oksidējas

tikai

benzola

homolo-

gi

Polimerizācija

a)

Kat.

klātienē

b)

Skābju
klāt.

a)

CuCl;

NH4CI
klāt.

b)

Ciklotrimeriz.

Saišu

C—
C

sa-

raušana

Krekings
(t°,

kat.)



6 shēma

Ogļūdeņražu savstarpējās pārvērtības

ar alkēniem. Alkadiēniem ar konjugētām divkāršajām saitēm se-

višķi raksturīgas polimerizācijas reakcijas.

Izmantojot ogļūdeņražiem raksturīgās reakcijas, dažādu grupu

ogļūdeņražus var pārvērst citu citā (sk. 6. shēmu). Visbiežāk
izmanto reakcijas, ar kurām no vienas grupas ogļūdeņražiem var

tieši iegūt citas grupas ogļūdeņražus. Tādas reakcijas ir, piemē-
ram, hidrogenēšana (H2 pievienošana), dehidrogenēšana (H2 at-

ņemšana), krekings (molekulu sašķelšana), dimerizācija un tri-

merizācija (molekulu savienošanās), bet ir arī tādas reakcijas,
kurās vispirms iegūst kādu ogļūdeņražu atvasinājumu, piemēram,
halogēnogļūdeņradi vai spirtu un no tā iegūst citas grupas ogļ-
ūdeņradi. Tādas reakcijas ir, piemēram, Virca sintēze, dehidro-

halogenēšana, alkilēšana v. c.

Apskatot 6. shēmu, redzam, ka alkani it kā ieņem centrālo

vietu visu pārējo ogļūdeņražu vidū. Tos iespējams pārvērst par
visu citu grupu ogļūdeņražiem — un otrādi.

Nafta

Nafta ir brūns vai melns eļļains šķidrums ar raksturīgu nepa-

tīkamu smaku. Vieglāka par ūdeni (blīvums 0,7...0,9). Pēc blī-

vuma izšķir vieglo, vidējo un smago naftu.

Pēc sastāva nafta ir komplicēts dažādu ogļūdeņražu maisī-

jums, kas satur arī nedaudz skābekli, slāpekli un sēru saturošu

savienojumu (naftēnskābes, fenolus, tiofēnu, piridīnu un to atvasi-

nājumus). Nafta satur kā acikliskos, tā arī cikliskos ogļūdeņražus
ar dažādu molekulu lielumu un uzbūvi. Tās galvenā sastāvdaļa ir

130
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šķidrie ogļūdeņraži (Cs...Ci6). Gāzveida un cietie ogļūdeņraži ir

izšķīduši šķidrajos. Ja nafta satur daudz izšķīdušo gāzveida
ogļūdeņražu, veidojas t. s. naftas gāzes, kas sakrājas virs naftas

slāņiem, radot spiedienu, tāpēc no tādiem urbumiem nafta izšau-

jas laukā ar strūklu.
Dažādu atradņu naftai ir ļoti atšķirīgs sastāvs. Tā, piemēram,

Groznijas nafta satur 22,2% alkānu, 10,6% cikloalkānu (naftēnu)
un s,s%arēnu. Urālu naftā ir 8,1% alkānu, 6,7% cikloalkānu un

15,3% arēnu. Kalifornijas nafta satur 9,8% alkānu, 14,9% cikloal-

kānu un 5,1% arēnu.

Padomju Savienībā ļoti bagātas naftas iegulas ir Baku ap-

kārtnē, Rietumukrainā, Sahalīnā, Samotloras, Embas, Uhtas un

citos rajonos.
Nafta sastopama Zemes dzīlēs naftas slāņu veidā, no kurienes

to iegūst, izdarot attiecīga dziļuma urbumus un izsūknējot. No

urbumiem iegūtā nafta satur arī zemes slāņu ūdeni un tajā izšķī-
dušos sāļus, kā arī dažādus mehāniskos piemaisījumus (smiltis,
mālus), tāpēc iegūto naftu nostādina un attīra, apstrādājot ar

deemulgatoriem,kuri noārda ūdens emulsiju naftā.

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.

Nafta ir ļoti augstvērtīgs kurināmais. Sadedzinot 1 kg naftas,

izdalās 46 055 kJ siltuma. Tā ir viegli transportējama un uzgla-
bājama. Nafta ir neaizstājama izejviela arī daudzās ķīmiskās rūp-
niecības nozarēs, tāpēc naftas ieguve ar katru gadu palielinās.
1977. gadāPadomju Savienībā ieguva 546 miljonus tonnu naftas.

Naftas pārtvaice. Nepārstrādātā veidā naftu izmanto diezgan
maz. Parastākais naftas pārstrādes veids ir pārtvaice.

Pārtvaicējot parastajā spiedienā, naftu sadala atsevišķās frak-

cijās, no kurām svarīgākās ir šādas.

1. Benzīns (40... 180 °C), kura sastāvā ietilpst alkāni un alkēni

C5...C10 ar taisnām vai sazarotām virknēm, cikloalkāni un ben-

zola homologi. Izmanto par degvielu iekšdedzes dzinējos un arī

par šķīdinātāju.
2. Petroleja (180... 270 °C) satur ogļūdeņražus C10...C15. Iz-

manto par degvielu reaktīvajos dzinējos vai tālākai pārstrādei
krekinga procesā.

3. Solāreļja (270... 360 °C) satur ogļūdeņražus Ci2 ...C
20.

Izmanto ziežeļļu iegūšanai, par dīzeļdegvielu, kā arī pārstrādei
krekinga procesā.

4. Mazuts ir vērtīgs smago ogļūdeņražu maisījums, kas paliek
pari pēc naftas pārtvaices parastajā spiedienā. Mazutu tālāk pār-
tvaicē vakuumā, jo temperatūrā virs 360°Cogļūdeņraži sāk sa-

dalīties. No mazuta iegūst ziežeļļas, vazelīnu, parafīnu un citus

produktus vai arī to pārstrādā krekinga procesā.
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Pēc visu frakciju atdalīšanas pāri paliek ciets produkts —

gudrons jeb naftas piķis, kas satur cietos ogļūdeņražus (līdz C
so).

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°C), aviācijas benzīnu (70... 100°C), automobiļu ben-

zīnu (100... 120°C) utt.

Modernajos transportlīdzekļos visvairāk patere benzīna frak-

ciju, bet tās iznākums ir tikai 10...20% no naftas masas. Lai

palielinātu benzīna iznākumu un uzlabotu tā kvalitāti, ir izstrā-

dātas vairākas mazvērtīgāko naftas produktu ķīmiskās pārstrādes
metodes, piemēram, krekings, pirolīze, riformings, hidrofor-

mings v. c.

Krekings ir naftā esošo ogļūdeņražu sašķelšanas process, kurā

no ogļūdeņražiem ar lielām molekulām rodas gaistošāki ogļūdeņ-
raži. Laboratorijas apstākļos naftas krekingu pirmais veica Pē-

terburgas tehnoloģiskā institūta darbinieks A. Letnijs (1878), bet

rūpniecības apstākļiem piemērotu krekinga procesu izstrādāja
krievu inženieris V. Suhovs 1891. gadā. Rūpniecībā to ieviesa tikai

mūsu gadsimta divdesmitajos gados.
Atkarībā no reakcijas apstākļiem izšķir vairākus krekinga vei-

dus, no kuriem galvenie ir termiskais krekings, kad ogļūdeņražus
sašķeļ augstā temperatūrā, un katalītiskais krekings, kas norisi-

nās paaugstinātā temperatūrākatalizatora klātienē.

Termiskais krekings norisinās, karsējot naftas produk-

tus, piemēram, mazutu, 450... 500 °C temperatūrā dažu desmitu

atmosfēru spiedienā. Šādos apstākļos ogļūdeņraži ar lielām mo-

lekulām sašķeļas, veidojot piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņ-
ražu maisījumu.

Termiskais krekings norisinās pēc radikāļu mehānisma. Aug-
stā temperatūrā saites starp oglekļa atomiem pārtrūkst homolī-

tiski, izveidojot brīvus radikāļus, kuri tālāk pārveidojas par pie-
sātinātajiem un nepiesātinātajiemogļūdeņražiem:

HHH. HH HHH H H

H:C: C: C : C:H —-H :Č:Č :C; �•C:C: H — CH3-CH=CH2
+ CH3-CH3

HHHHH HHH HH

Termiskajā krekingā iegūtais benzīns ir stabilāks pret deto-

nāciju nekā tiešās pārtvaices benzīns, bet grūtāk uzglabājams,
jo nepiesātinātie ogļūdeņraži viegli oksidējas un polimerizējas,
veidojot sveķveida produktus. Lai šo procesu norisi aizkavētu,
krekinga benzīnam pievieno īpašas vielas — antioksldantus.

Katalītiskais krekings norisinās zemākā temperatūrā
(300...500°C) katalizatora (AICI3 vai alumosilikātu) klātienē.

Sados apstākļos saites starp oglekļa atomiem pārtrūkst heterolī-
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tiski, veidojot jonus, tāpēc reizē ar sašķelšanos norisinās arī

izomerizācija — ogļūdeņraži ar taisnām virknēm pārvēršas par
ogļūdeņražiem ar sazarotām virknēm. Tā kā sazarotie ogļūdeņ-
raži grūtāk detonē, katalītiskā krekinga procesā iegūtais benzīns

ir ar augstāku oktānskaitli. Katalītiskā krekinga benzīns labāk

uzglabājams, jo katalītiskajā krekingā veidojas mazāk nepiesā-
tināto ogļūdeņražu.

Pārstrādājot naftas augstākās frakcijas krekinga procesā, ben-

zīna iznākumu var palielināt līdz 65...70% no naftas masas.

Bez tam krekinga blakusprodukti — krekinga gāzes, kuru galvenā
sastāvdaļa ir nepiesātinātie ogļūdeņraži, ir vērtīga izejviela citām

ķīmiskās rūpniecības nozarēm, piemēram, plastmasu, sintētiskā

kaučuka, etilspirta ražošanai v. c.

Degvielas stabilitāte pret detonāciju. lekšdedzes dzinēju dar-

bības pamatā ir to cilindrā saspiestās un ar dzirksteli aizdedzi-

nātās degvielas tvaiku un gaisa maisījuma vienmērīga sadegšana.
Normāli tas sadeg ar liesmas izplatīšanās ātrumu 20... 25 m/s,
un degšanas procesā radušos gāzu spiediena spēks veic darbu. Jo

stiprāk var degvielu saspiest pirms aizdedzināšanas, jo lielāka

ir dzinēja jauda un mazāks degvielas patēriņš.
Izrādās, ka ne visi ogļūdeņraži ir vienādi stabili pret saspie-

šanu. Saspiežot līdz zināmai pakāpei, daži ogļūdeņraži paši uz-

liesmo un sadeg ar sprādzienu —
detonē (liesmas izplatīšanās

ātrums 1500...2000 m/s). Detonācija samazina motora jaudu,
veicina tā nolietošanos un palielina degvielas patēriņu.

Degvielas izturību pret detonācijuraksturo ar t. s. okiānskaitļu
skalu.

Noskaidrots, ka visvieglāk detonē n-heptāns

CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3

tāpēc tā oktānskaitlis pieņemts par nulli. Visstabilākais pret deto-

nāciju ir izooktāns (2,2,4-trimetilpentāns)

CH
3

I
CH3—C -—CH2—CH —CH3

I I
CH3 CH

3

kura oktānskaitlis pieņemts par 100.

Par oktānskaitli sauc skaitli, kas vienāds ar izooktāna procen-
tuālo saturu tādā izooktāna un n-heptāna maisījumā, kurš detonē

tādos pašos apstākļos kā pārbaudāmais benzīns.

Ja, piemēram, benzīns detonē tādos pašos apstākļos kā maisī-

jums, kas sastāv no 72% izooktāna un 28% n-heptāna, tad saka,
ka benzīna oktānskaitlis ir 72.

Oktānskaitlis uzrādīts benzīna markā. Ja, piemēram, benzīna

marka ir A-74 vai A-93, tas nozīmē — automobiļu benzīns ar

oktānskaitli 74 vai 93.



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
oktānskaitlis ir lielāks. Cikloalkānu oktānskaitlis ir vēl lielāks,
bet visstabilākie pret detonāciju ir arēni.

Tā kā benzīnam ir samērā mazs oktānskaitlis, tad tā palieli-
nāšanai benzīnam pievieno īpašas vielas — antidņtonatorus. Vis-

biežāk lietojamais antidetonators ir tetraetilsvins Pb(C 2HS) 4.

Benzīnu, kuram pievienots tetraetilsvins, sauc par etilēto benzīnu.

Etilētajam benzīnam sadegot, svins izdalās svina(IV) oksīda

veidā, kas nosēžas uz dzinēja sieniņām, tāpēc tetraetilsvinu pie-
vieno benzīnam etilējamā šķīduma veidā, kas sastāv no 63%

Pb(C 2HS) 4, 26% dibrometāna'CH
2Br—CH2Br un 9% dihloretāna

CH2C1—CH2CI. Dibrometānsun dihloretāns pārvērš svina oksīdus

gaistošos sāļos, kas izdalās no cilindra kopā ar gāzēm. Dzinēju,
kas strādā ar etilēto benzīnu, izdalītās gāzes ir indīgas un pie-
sārņo atmosfēru, tāpēc pēdējā laikā mēģina atrast citus paņēmie-
nus oktānskaitļa palielināšanai.

Oktānskaitli var palielināt ari, pievienojot benzīnam ogļūdeņ-
ražus ar lielu oktānskaitli, piemēram, izooktānu vai citus izoogļ-
ūdeņražus, benzolu v. c.

Cetānskala. Dīzeļu un reaktīvajos dzinējos, kuros notiek deg-
vielas pašaizdegšanās, izmanto degvielas, kas satur nesazarotus

vai mazsazarotus ogļūdeņražus ar augstu viršanas temperatūru
(petroleju, solāreļļu). Šādai degvielai svarīga ātra aizdegšanās.
Degvielas kvalitāti nosaka pēc t. s. cetānskalas. Pēc šīs skalas

par 100 pieņemta cetāna (n-heksadekāna Ci6H 34) pašuzliesmošana
to saspiežot, bet par 0 —a-metilnaftalīna pašuzliesmošana. Dīzeļ-
degvielas parauga pašuzliesmošanu salīdzina ar cetāna un a-me-

tilnaftalīna maisījuma pašuzliesmošanu. Jo augstāks ir dīzeļdeg-
vielas cetānskaitlis, jo vieglāk pielaižams motors, tas vienmērīgāk
strādā un mazāk patērē degvielas. Parasti dīzeļdegvielas cetān-

skaitlis ir 50... 60.
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II. Savienojumi ar vienādām

funkcionālajām grupām

HALOGĒNOGĻŪDEŅRAŽI

Halogēnogļūdeņraži ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru mole-

kulā viena vai vairāku ūdeņraža atomu vietā ir halogēnu (F, Cl,
Br, I) atomi.

ledalījums. Halogēna atomi var aizvietot ūdeņradi dažādu

ogļūdeņražu molekulās, tādēļ atkarībā no tā, kāda ogļūdeņraža
atlikumam pievienots halogēna atoms, iespējami visu grupu halo-

gēnogļūdeņraži:
1) halogēnalkāni C„H 2„+iX (X=F, Cl, Br vai I);
2) halogēncikloalkāni C

n
H

2n
-iX;

3) halogēnalkēni C
n
H2n-iX;

4) halogēnalkīni C„H 2„_3X;
5) halogēndiēniCn

H2n_3X;
6) halogēnarēni ArX vai Ar—(CH2)„X.
Atkarībā no halogēnogļūdeņraža molekulā ietilpstošā halogēna

pazīstami fluorogļūdeņraži, hlorogļūdeņraži, bromogļūdeņraži un

jodogļūdeņraži.
Halogēnogļūdeņraža molekula var saturēt vienu vai vairākus

halogēna atomus, tāpēc atkarībā no halogēna atomu skaita mole-

kulā izšķir monohalogēnogļūdeņražus— ar vienu halogēna atomu

molekulā un polihalogēnoglūdeņražus — ar vairākiem halogēna
atomiem molekulā.

Halogēnogļūdeņražu molekulā halogēna atoms var būt pievie-
nots pirmējam, otrējam vai trešējam oglekļa atomam, tāpēc izšķir
pirmējos, otrējos un trešējos halogēnogļūdeņražus:

CH
3

CH
3
—CH

2—CH2—CH2CI CH3—CH2—CH-CH3 CH3—C—CH3

pirmējais

Cl
Cl trešējais

otrējais

Izomērija un nomenklatūra. Halogēnogļūdeņražu izomērija at-

karīga ka
no oglekļa atomu virknes uzbūves, tā arī no halogēna

atoma atrašanās vietas molekulā.
Halogēnogļūdeņražu nosaukumus atvasina no attiecīgā ogļ-

ūdeņraža nosaukuma. Vispirms nosauc halogēna atomu, bet pēc
tam ogļūdeņradi. Halogēna atoma atrašanās vietu molekulā no-

rāda ar skaitli pirms halogēna nosaukuma.
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Halogenalkānu molekulās oglekļa atomus numurē no tā vir-

knes gala, kuram tuvāk ir halogēna atoms:

CH
3
—CH—CHCI—CH

3

I
CH

3

2-hlor-3-metilbutāns

Halogēnalkēnuun halogēnalkīnu molekulās numerāciju sāk no

tā virknes gala, kuram tuvāk divkāršā vai trīskāršā saite:

CH2
=CH—CH—CHC1—CH

g

I
CH 3

4-hlor-3-metil-l-pentēns

1 2 3 4

CH=
C—CH—CH

2
Br

I
CH 3

4-brom-3-metil-1 -butīns

Ja molekulā ir dažādu halogēnu atomi, tad vispirms nosauc

fluoru, pēc tam — hloru, bromu un jodu. (Var nosaukt arī pēc
alfabēta.)

CH2I—CH2
—CHCI—CH=ČH

2

3-hlor-5-jod-1 -pentēns

Halogēnarēnu molekulā halogēns var būt pievienots tieši ben-
zola ciklam vai arī atrasties sānvirknē:

CH3

C» A-CH2—CH 2Br f J

Morbenzols 1-brom-2-feniletdns l-hlor-2.6-dibrom-3-metilbenzots

Dažiem vienkāršākajiem halogēnogļūdeņražiemlieto arī nosau-

kumus, kas atvasināti no alkilgrupu nosaukumiem:

CH
3
CI metilhlorīds

CH3Br metilbromīds

CH3I metiljodīds
CH2Br2

metilēnbromīds

C 6H5—CH 2CI benzilhlorīds

C 6HS—CHB5—CHBr2 benzilidēnbromīds

CH
2
=CHCI vinilhlorids

CH2=CH—CH 2
CI alilhlorīds
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Metāna trihalogēnogļudeņražiem lieto ari vēsturiskos nosau-

kumus:

CHCU hloroforms

CHBr3
bromoforms

CHI3 jodoforms

Fizikālās īpašības. Halogēnogļūdeņraži ir bezkrāsas gāzes vai

šķidrumi. Izņēmums daži jodogļūdeņraži, kuri ir cietas vielas

dzeltenīgā krāsā. Daudziem halogēnogļūdeņražiem ir īpatnēja sal-

kana smarža un narkotiska iedarbība.

Halogēnogļūdeņraži nešķīst ūdenī, bet labi šķīst organiskajos
šķīdinātājos un arī paši ir labi citu vielu šķīdinātāji.

Halogēnogļūdeņražu viršanas temperatūra paaugstinās halo-

gēnu atommasas pieaugšanas secībā, t. i., virzienā no fluora uz

jodu. Arī blīvums vislielākais ir jodogjūdeņražiem, bet vismazā-

kais
— fluorogļūdeņražiem.

10. tabula

Halogēnogļūdeņražufizikālās īpašības

a — 25 °C temperatūrā
b — 0 °C temperatūrā

Ķīmiskās īpašības. Halogēnogļūdeņraži ķīmiskā ziņā ir ļoti
aktīvi savienojumi. To lielā aktivitāte izskaidrojama ar ķīmiskās
saites C—X īpatnībām.

Halogēniem ir liela elektronegativitāte, pie tam vislielākā elek-

tronegativitāte ir fluoram, bet vismazākā jodam (sk. 2. tab.,
28. lpp.), tāpēc starp oglekļa un halogēna atomiem veidojas po-
lārā kovalentā saite, kurā elektronu blīvums novirzīts uz halogēna
atoma pusi, bet uz oglekļa atoma inducējas pozitīvs daļlādiņš 6®.
Tas rada labvēlīgus apstākļus anjonu nukleofilam «uzbrukumam».

Varētu domāt, ka visaktīvākie ir fluorogļūdeņraži, jo saite

C—F ir vispolārākā, tomēr izrādās, ka tā nav. Noskaidrots, ka

ķīmiskajās reakcijās lielāka nozīme ir saites polarizācijai rea-

ģenta ietekmē, nevis tās polaritātei miera stāvoklī. Polarizācija
savukārt atkarīga no saites garuma un saites enerģijas. Saites

C—X garums atkarīgs no halogēna atoma rādiusa un palielinās

anas :emp. ir anas emp. īvumsHalogēn-
ogludeņradis Cl I Br I I Cl I (Br I I Cl I Br I

CH3
X -98 -94 -66 -24 4 42 0,991 a 1,732 b 2,27!

CHX 3 -64 7 119 61 150 210 1,492 2,891 4,00i
CX

4 -23 -48 171 77 189 95 1,595 3,421 4,32:
C

2
H

S
X -139 -119 -108 12 38 72 0,921 b 1,431 1,99

CH2 =CHX -160 -139 -14 16 56 0,908 1,504 1,98'
C

6
H

5X -45 -31 -31 132 156 189 1,066 1,495
C

6
H

5CH2X -43 -4 179 198 1,113 1,437
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virzienā no fluora uz jodu. Visīsākā ir saite C—F (0,141 nm),
bet visgarākā —

saite C—l (0,212 nm). Saites enerģija virzienā

no Fuz I samazinās (C—F 427 kJ/mol, bet C —l tikai 239kJ/mol).
Tā kā saite C —l ir visgarākā un ar vismazāko saites enerģiju,
tad reaģentu iedarbībā tā polarizējas visvairāk, tāpēc jodogļūdeņ-
raži arī ir visaktīvākie.

Halogēnogļūdeņražiem visraksturīgākās ir nukleofilās aizvie-

tošanas reakcijas.
Ja uz halogēnogļūdeņradi iedarbojas ar kādu nukleofilu rea-

ģentu — anjonu vai neitrālu molekulu ar nedalītu elektronu pāri,
halogēns heterolītiski (paņemot sev līdzi abus saites elektronus)
atšķeļas, bet nukleofilais reaģents ar savu elektronu pāri pievie-
nojas pie halogēnogļūdeņraža atlikuma oglekļa atoma:

..
i* .iļ.... . '

:l: !C :'H * *0:H —- :l: * H:C:0:H

Sh H
'*

i

Šādas reakcijas sauc par nukleofilās aizvietošanas reakcijām
un apzīmē ar Sw (angļu valodā subsitution nucleophilic).

Nukleofilās aizvietošanas reakcijas noris pēc diviem dažādiem

mehānismiem, bet reakcijas ātrums pēc viena mehānisma ir ievē-

rojami lielāks. Kurš S
N

mehānisms dotajā gadījumā ir pārsvarā,
to nosaka halogēnogļūdeņraža uzbūve, nukleofilā reaģenta daba

un šķīdinātājs.
Tā, piemēram, metiļjodīda hidrolīze ar bāzi ūdens šķīdumā

norisinās šādi.

Kad negatīvais hidroksiljons pietuvojas metiļjodīda molekulai,
tas sāk pievienoties metiļjodīda oglekja atomam no pretējās puses
nekā tam pievienots jods, bet joda atoms sāk attālināties. Izvei-

dojas aktīvs pārejas komplekss, no kura tūlīt atraujas joda atoms

un rodas galaprodukts:

H f H ļ9
H

c I I I
H0 � H-C-l — HO--.C.-I HO-C-H �l

e

I S\ I
H ļ_ H HJ H

metiljodids pārejcs komplekss metilspirts

Sīs reakcijas ātrums atkarīgs kā no halogēnogļūdeņraža, tā

arī no nukleofilā reaģenta koncentrācijas, tāpēc to sauc par nuk-

leofilās aizvietošanas reakciju ar bimolekulāru mehānismu, kuru

apzīmē ar SN2.

Tā kā nukleofilā grupa pievienojas halogēnogļūdeņraža og-

leklim no pretējās puses nekā tam pievienots halogēna atoms, tad

iegūtā reakcijas produkta telpiskais izveidojums ir izejvielas
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telpiskā izveidojuma spogujattēls (sk. metiļjodīda un metilspirta

struktūrformulas).
Ja, turpretī, hidrolizē trešējo halogēnogļūdeņradi, alkilgrupas

apgrūtina nukleofilā reaģenta (šajā gadījumā OH e) piekļūšanu

pie trešējā oglekļa atoma, tāpēc reakcija noris pēc šāda mehā-

nisma.

Trešējais halogēnogļūdeņradis lēni disociē par karbkatjonu
un halogenīdjonu:

CH3 CH3
lēni

CH3—C—Br CH3—C® +Brc

I I
CH3 CH3

karbkatjons

Pēc tam karbkatjons ļoti ātri reaģē ar šķīdumā esošo nukleofilo

daļiņu (šajā gadījumā OHc ), veidojot galaproduktu:

CH3 CH3

lotiātri

CH 3—C®+OH
c vCH3—C—OH

I I
CH3 CH3

Sīs reakcijas ātrumu nosaka lēnākā reakcija — ogļūdeņraža

disociācijas process. Tas norāda, ka reakcijas ātrums atkarīgs
tikai no vienas vielas — halogēnogļūdeņraža koncentrācijas. Šā-

das reakcijas mehānismu sauc par monomolekulāru un apzīmē
ar S

N
I.

Pētot reakciju ātrumus, noskaidrots, ka pirmējiem halogēn-
alkāniem halogēna atoma aizvietošana noris galvenokārt pēc S

N
2

mehānisma, bet trešējiem — pēc SN I mehānisma, tāpēc ka alkil-

grupas stabilizē karbkatjonu. Jo vairāk sazarota halogēnalkāna

molekula, jo ātrāk tas reaģē.

Otrējie halogēnogļūdeņraži var reaģēt kā pēc SN I tā arī pēc
SN2 mehānisma (atkarībā no reakcijas apstākļiem).

Halogēncikloalkāni visbiežāk reaģē pēc Sjvl mehānisma, bet

reakcijas ātrums atkarīgs arī no cikla lieluma. Ātrāk reaģē
halogēncikloalkāni ar pieclocekļu un lielākiem cikliem.

Halogēnarēni un halogēnalkēni, kuru molekulās halogēna
atoms pievienots ar divkāršo saiti saistītajam oglekļa atomam

(sp2

hibridizācijas stāvoklī), ir maz aktīvi. To molekulās saite

starp oglekļa un halogēna atomu ir īsāka par parasto:

H

H 3C—CI CH
2
=C—Cl L J-ri

t t
0,177 nm 0,169 nm 0.170 nm
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Turklāt halogēna atoma nedalītais elektronu pāris veido kon-

jugētu sistēmu ar divkāršās saites n elektroniem un tāpēc ir vēl

ciešāk piesaistīts ogļūdeņraža molekulai:

r\ p-
CH2=>CH-CU

Tādējādi var izskaidrot faktu, ka halogēnarēni un halogēn-
alkēni parastajos apstākļos nereaģē ar nukleofilajiem reaģentiem.
Tā, piemēram, halogēnarēnus izdodas hidrolizēt tikai augstā tem-

peratūrā un katalizatoru klātienē:

« NoOH 0"°H + NūCl

Norbenzols fenols

Halogēnarēni ar halogēna atomu sānvirknē, piemēram, ben-

zilhlorīds, veido karbkatjonus un reaģē tāpat kā halogēnalkāni —

pēc SNI mehānisma.

Svarīgākās halogēnogļūdeņražu halogēna atoma aizvietoša-

nas reakcijas ir ar šādiem nukleofilajiem reaģentiem.
1. Ar sārmu vai ūdens tvaiku, veidojot spirtus:

R—CH 2—I +NaOH -*■R—CH2—OH+Nal

spirts

2. Ar alkoholātiem, veidojot ēterus:

R—CH2—I+ CH
3
—CH2—ONa R—CH2—O—CH2—CH 3+ Nal

ēteris

3. Ar karbonskābju sāļiem, veidojot esterus:

R—CH2
—I +CH

3COOAg -> R—CH
2
OOCH3+Agl

esteris

4. Ar amonjaku, veidojot amīnus:

R—CH2—I + 2NH3
-* R—CH2—NH2+ NH 4I

amīns

5. Af sudraba nitrītu, veidojot nitrosavienojumus:

R—CH2—I +AgN02 R—CH
2
—NO

2+Agl

6. i4r cianīdiem, veidojot ciānogļūdeņražus (nitrilus):

R—CH2—I+ NaCN-v R—CH
2
—C=N +Nal

ciānoglūdeņradis
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7. īpašu vietu ieņem halogēnogļūdeņražu reakcijas ar metā-

liem, kurās veidojas metālorganiskie savienojumi. Jo aktīvāks me-

tāls, jo vieglāk tas reaģē.

Reaģējot ar nātriju, rodas nātrijorganiskais savienojums, kas
ir spēcīgs nukleofilais reaģents un tāpēc tūlīt reaģē ar otru halo-

gēnogļūdeņraža molekulu, veidojot ogļūdeņradi ar divreiz lie-
lāku molekulu (Virca sintēze):

R—CH2—I + 2Na -v R—CH2—Na + Nal

v R—CH
2
—Na +I—CH

2
—R-vR—CH

2
—CH

2—R+Nal

Reaģējot ar magniju ētera šķīdumā, veidojas magnijorganis-
kais savienojums (Griņjāra reaģents):

R—CH2—I +Mg R—CH2—Mg—l
Griņjāra reaģents

Reakcijas ogļūdeņraža atlikumā. Halogēnogļūdeņražu ķīmis-

kajās reakcijās piedalās ne tikai halogēnu atomi, bet arī ogļūdeņ-
raža atlikumi. Ar katras grupas halogēnatvasinājumu ogļūdeņ-
raža atlikumiem norisinās tiem raksturīgās reakcijas.

Halogēnalkāniem raksturīgas atšķelšanās reakcijas.
Ja uz halogēnalkāniem iedarbojas ar koncentrētu sārma šķī-

dumu, vienlaikus ar halogēna atoma nukleofilo aizvietošanos no-

tiek arī halogēnūdeņraža atšķelšana, kuras rezultātā rodas alkēni:

,->-R—CH2
—CH

2
0H + I 9

R—CH2—CH2I+0H9
—

Ur—CH=== CH2+ H2O +1
9

Ja lieto sārma šķīdumu spirtā, pārsvarā noris atšķelšanās
reakcija, jo koncentrētā sārma šķīdumā ir maza hidroksiljonu
koncentrācija un karbkatjona stabilizācija notiek, atraujot protonu
no blakus oglekļa atoma. Halogēnūdeņradi vieglāk atšķeļ trešējie
halogēnalkāni.

Halogēnūdeņradi var atšķelt arī halogēnalkēni, veidojot al-

kīnus:

R—CH=CHI +OH 9-vR—C =CH + H
2
O+I 9

Halogēnalkēniem raksturīgas elektrofilo reaģentu pievienoša-
nas reakcijas (sk. alkīnu pievienošanas reakcijas) un polimerizā-
cijas reakcijas (sk. vinilhlorids 148. lpp.).

Ar halogēnarēniem norisinās elektrofilās aizvietošanas reak-

cijas. Halogēni ir dezaktivatori, orto-para orientanti, tāpēc ben-

zola cikla ūdeņraža atoma aizvietošana halogēnarēnu molekulās
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noris lenak nekā benzola homologu molekulas un jaunais aizvie-

totājs stājas orto vai para vietās:

Cl
ci

0 * HNO3 r~c7 CtHO2

N0
2

legūšana. Katras grupas halogēnogļūdeņražiem ir savas rak-

sturīgās iegūšanas metodes, bet dažas no tām ir kopīgas arī vai-

rākām grupām. Svarīgākās no tām ir šādas.

1. Tiešā halogenēšana. Pēc šīs metodes var iegūt halogēn-
alkānus, halogēncikloalkānus, halogēnalkēnus un halogēnarēnus.
Visvieglāk veidojas fluorogļūdeņraži, bet jods ar alkāniem un arē-

niem tieši nereaģē.

CH
3—CH3+Cl

2
CH

3
—CH

2
CI+HCI

Reakcija var arī turpināties, tāpēc kopā ar monohalogēnogļ-

ūdeņražiem rodas arī dihalogēnogļūdeņraži, trihalogēnogļūdeņ-
raži un polihalogēnogļūdeņraži. Lai iegūtu monohalogēnogjūdeņ-
ražus, jāņem liels ogļūdeņražu pārākums. Ar šo metodi iegūst
galvenokārt hlorogļūdeņražus.

Ja ogļūdeņraža molekulā ir vairāki oglekļa atomi, jāievēro, ka

nākamais halogēna atoms pievienojas galvenokārt tam pašam
oglekļa atomam, pie kura jau ir halogēns, jo halogēna atoms iz-

raisa indukcijas efektu ( —I), kura dēļ šī oglekļa saites ar ūdeņ-
radi vairāk polarizētas nekā tālāko oglekļa atomu saites:

HH H H

It II
H—C-—C —Cl f Cl, —— H— C—C— Cl � HCI

li II
HH H H

Reakcija noris pēc brīvo radikāļu mehānisma (sk. 47. lpp.)
ultravioletā starojuma iedarbībā. Visvieglāk hlors aizvieto ūdeņ-
radi pie trešējā oglekļa atoma, bet vislēnāk — pie pirmējā oglekļa
atoma.

Arēni halogenējas tikai katalizatora klātienē (sk. 108. lpp.):

hlorbenzols
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Tieši hlorejot benzolu katalizatora klātiene, var iegūt ari di-

hlorbenzolu un trihlorbenzolu:

Cl \

1,2-dihlorbenzols 1,2.4-trihlorbenzolS

Zemā temperatūrā un katalizatora klātienē tāpat halogenējas
ari benzola homologi, pie tam benzola homologi halogenējas vieg-
lāk nekā benzols (alkilgrupa ir I grupas aizvietotājs) un halogēna
atomi stājas orto vai para vietā attiecībā pret alkilgrupu.

Saules gaismā vai sildot, benzola homologi halogenējas arī

bez katalizatora, tikai šādos apstākļos halogēna atoms stājas
sānvirknē:

CH3 CH3

o-
hlortoluols

LI) CH2CI p-hlortoluols

t°, gaisma ļ)

I—-o
benzilhlorTds

Alkēnu ūdeņradi izdodas aizvietot ar halogēnu tikai ļoti aug-

stā temperatūrā (400 ... 600 °C), jo parasti halogēna atoms pievie-

nojas divkāršajai saitei:

440 °C

CH
2
=CH 2+ C12 vCH2=CHCI+HCI

etilēns etilēna vinilhlorids
pārākumā

500
.. . 550 °C

CH2=CH—CH 3+ C12 - vCH2
=CH—CH

2
CI +HCI

alilhlorlds

2. Halogēnūdeņražupievienošana. So metodi izmanto halogēn-
alkānu un halogēnalkēnu iegūšanai.

Pievienojot halogēnūdeņradi alkēniem, veidojas halogēnalkāni

(reakcijas mehānismu sk. 71. lpp.):

CH2=CH 2+ HI->-CH
3
—CH

2
I
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Ja halogēnūdeņradi pievieno alkīniem, iegūst halogenalkenus:

R—C=CH+HCI-*-R—CCI =CH2

Reakcija noris ar n kompleksa veidošanos (sk. 69. lpp.).
3. Halogēnu pievienošana. Pēc šīs reakcijas iegūst dihalogēn-

ogļūdeņražusun polihalogēnogļūdeņražus:

CH2=CH 2+ Br2-^CH2Br—CH
2
Br

dibrometāns

Alkīniem halogēni pievienojas lēnāk nekā alkēniem. Reakcija
noris ar n kompleksa veidošanos un pārsvarā rodas rrans-dihalo-

gēnalkēni:
R Br R R'

VV \ /
R—C = C—R'+ C=C + C= C

/ \ / \
Br R' Br Br

rra/is-dibrometilēns a's-dibrometilēns

Ultravioletajā starojumā arī benzols pievieno hloru, veidojot
heksahlorcikloheksānu:

Qļ » 3 Cl2 C 6H
5CI 8

heksahlorcikloheksāns

4. Citu atomu vai grupu aizvietošana ar halogēnu, a) Spirtu
hidroksilgi upas aizvietošana. Ja uz spirtu iedarbojas ar fosfora

vai sēra halogenīdiem, spirta hidroksilgrupas vietā stājas halo-

gēna atoms:

CH 3—CH2—OH+PC15 CH3—CH2—Cl + HCI +POCl 3

etilspirts etilhlorīds

Visvieglāk aizvietojas trešējo spirtu hidroksilgrupa, bet vis-

grūtāk — pirmējo spirtu hidroksilgrupa.
b) Aldehīdu un ketonu pārvēršana par halogēnogļūdeņrāžiem.

Fosfora halogenīdiem reaģējot ar aldehīdiem vai ketoniem, vei-

dojas dihalogēnogļūdeņraži. Aktīvāki reaģenti ir PCU un PBr5,

mazāk aktīvi
— PC13 un PBr3:

O

CH3—C +PCI S
+CH3

—CHC1
2+POC1

3

N
H

acetaldehids 1.1-dihloretāns

o

II
CH 3—C—CH3+PBr 5-> CH 3—CBr2—CH3+POBr

3

dimetilketons 2,2-dibrompropāns
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Izmantošana. Halogēnalkāni un halogēnalkēni ir ļoti aktīvi

savienojumi. To halogēnu atomus aizstājot ar citiem atomiem vai

grupām, iegūst dažādus citus savienojumus, tāpēc halogēnogļ-
ūdeņražusplaši izmanto citu savienojumu sintēzēm.

Halogēnarēni ir mazāk aktīvi par pārējo grupu halogēnogļ-
ūdeņražiem, tomēr ari tos izmanto citu savienojumu sintēzēm.

Visvairāk rūpniecībā izmanto hlorbenzolu. Tas ir starpprodukts
fenola, anilīna, insekticīdu un citu savienojumu ražošanai.

Benzilhlorīds ir izejviela benzilspirta ražošanai, kas ir svarīgs
parfimērijas rūpniecības pusfabrikāts.

Benzilbromīds un it sevišķi benziljodīds ir gļotādu stipri kai-

rinošas vielas, kas izraisa stipru acu asarošanu.

Daudz halogēnarēnu izmanto lauksaimniecībā cīņai pret lauk-

saimniecības kaitēkļiem un nezālēm.

Para-dihlorbenzolu izmanto par līdzekli kukaiņu kāpuru iznī-

cināšanai (larvicīdu) — cīņai pret lauksaimniecības kaitēkļiem
un kodēm.

Ļoti spēcīgi insekticīdi ir DDT jeb 4,4'-dihlordifeniltrihlormetil-

H

metāns Cl C—c^~~^—Cl un heksahlorāns C 6H
6

C1
6 jeb pre-

CCI 3

parāts 666.

Ilgu laiku tos izmantoja lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanai,
bet, kā noskaidrots, tie ir kaitīgi arī dzīvniekiem un cilvēkam un aku-

mulējas organismā, tāpēc tagad tos vairs neražo.

Arēnu halogēnatvasinājumi ir arī starpprodukti vairāku nezāļu
apkarošanas līdzekļu —

herbicīdu
—

ražošanā.

Svarīgākie pārstāvji. Metilhlorīds CH
3
CI ir bezkrāsas

gāze, kas nešķīst ūdenī. Šķīst metilspirtā un etilspirtā. Metilhlo-

rīdu iegūst, sildot metilspirtā un HCI maisījumu autoklāvā zem

spiediena vai arī hlorējot metānu 10... 12 reižu lielā metāna pā-
rākumā. Reizē ar metilhlorīdu rodas arī nedaudz dihlormetāna

CH2CI2 un hloroforma CHC13.
Metilhlorīdu izmanto dažādu vielu sintēzei, kur nepieciešams

ievadīt molekulā metilgrupu (metilēt), piemēram, silikonu, kau-

čuka un citu termiski izturīgu silīcijorganisko savienojumu ražo-

šanai. Rūpniecībā to izmanto ari dzesēšanas iekārtās.

Etilhlorīds C2HSCI ir viegli sašķidrināma gāze bez krāsas

un ar raksturīgu smaržu. Maz šķīst ūdenī, bet labi
— organiska-

jos šķīdinātājos.
Etilhlorīdu iegūst vai nu no etilspirta, iedarbojoties uz to ar

hlorūdeņradi, vai arī no etilēna un sausa hlorūdeņraža kataliza-

tora (bezūdens dzelzs (III) hlorīda) klātienē:

CH2=CH
2
+HCI -+CH3CH2CI
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Etilhlorīdu izmanto antidetonatora — tetraetilsvina

(C2H.S) 4
Pb

— ražošanai, kā ari par etilēšanas līdzekli, piemēram,
etilcelulozes iegūšanai. To lieto arī manometrisko termometru pil-
dīšanai. Sašķidrināts etilhlorīds viegli iztvaiko (virš. temp. 12°C),

stipri atdzesējot apkārtējo vidi, tāpēc to lieto medicīnā (galveno-
kārt zobārstniecībā) par vietējās anestēzijas līdzekli.

Hloroforms CHCI3 (trihlormetāns) ir smags, bezkrāsas

šķidrums ar saldenu smaržu. Vārās 61,2°C temperatūrā. Labi

šķīst spirtā un ēterī. Gaisa un gaismas ietekmē viegli oksidējas,
veidojot ļoti indīgu vielu — fosgēnu:

2CHC13+02 2COC12+ 2HCI

Lai novērstu fosgēna rašanos, hloroformam pievieno aptuveni 1%

etilspirta.
Hloroforms labi šķīdina taukus, sveķus, kaučuku un citas vie-

las, tāpēc to izmanto par šķīdinātāju. Hloroformam ir narkotiska

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

trihloracetaldehīdujeb hlorālu:

O

CH3—CH 2OH vCH3—C +H2
O

CaOClj \
H

acetaldehīds

o o

Ca(OH) 2 #
CH3—C +3C12 �CCI3—C +3HCI

\ \
H H

hlorāls

Hlorāls reaģē ar kalcija hidroksīdu, veidojot hloroformu un

skudrskābes sāli:

O

2CC13—C +Ca(OH)2-^2CHCI3 +Ca(HCOO)2

\
H

Tagad spirta vietā lieto acetaldehīdu vai acetonu. Acetons

reaģē līdzīgi. Vispirms rodas trihloracetons, kas tālāk sadalās

par hloroformuun etiķskābes sāli:

CH3—CO—CH3+3CI2^CH3—CO—CCI3 + 3HCI

2CH3—CO—CCl 3+ Ca(OH)2->-2CHCI3+ (CH3COO) 2Ca
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Laboratorijas apstākļos hloroformu iegūst tieši no hlorāla,

iedarbojoties uz to ar sārmu.

Jodoforms CHI 3 ir dzeltena kristāliska 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 un zobārstniecībā. To iegūst no

etilspirta vai acetona, iedarbojoties uz tiem ar jodu sārma klā-

tienē. (Reakcija analoģiska hloroforma iegūšanas reakcijai.) Rūp-
niecībā jodoformu iegūst, elektrolizējot Xl vai Nal šķīdumu
spirtā.

Tetrahlorogleklis (tetrahlormetāns) CC1
4 ir bezkrāsas

šķidrums ar raksturīgu smaržu. Tā viršanas temperatūra 76,5°C.

Ūdenī nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Ļoti labi

šķīdina dažādas organiskās vielas — taukus, sveķus, kaučuku,
bitumus v. c, tāpēc to lieto par šķīdinātāju un arī traipu tīrīšanai.

Tetrahlorogleklis ir nedegošs, un tam piemīt arī īpašība noslāpēt
viegli gaistošu šķidrumu degšanu, tāpēc to izmanto degošu šķid-
rumu dzēšanai. To izmanto arī par izejvielu freona iegūšanai, kā

ari sintētiskās šķiedras — enanta ražošanai. Indīgs, izraisa aknu

un nieru iekaisumus.

Tetrahloroglekli iegūst, hlorējot metānu. Bez tam rūpniecībā
to bieži iegūst, hloramreaģējot ar sēroglekli:

CS 2+3Cl
2
-vCCl

4 +S2
Cl

2

Dihloretāns CH2C1—CH2CI ir bezkrāsas šķidrums ar īpat-
nēju smaržu. Tā viršanas temperatūra 83,7 °C. Ūdenī nešķīst, bet

labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Labi šķīdina organiskās un

arī daudzas neorganiskās vielas, piemēram, sēru, jodu, balto fos-

foru. Tas ir lēts, bet indīgs šķīdinātājs, tāpēc par šķīdinātāju to

lieto ierobežoti. To izmanto naftas produktu attīrīšanai no para-

fīniem, kā arī vilnas, kažokādu un metāla detaļu attaukošanai.

Dihloretānu izmanto par izejvielu vinilhlorīda sintēzē, plastmasu
rūpniecībā, etilēndiamīnaiegūšanai v. c.

Dihloretānu iegūst, hlorējot etilēnu šķidrā dihloretānā

20
...

30 °C temperatūrā:

CH2 =CH2+Cl
2 ->■ CH

2
CI—CH

2
CI

Vinilhlorids (hloretilēns) CH2
=CHCI ir bezkrāsas gāze,

kas sašķidrinās —13 °C temperatūrā. Labi šķīst organiskajos šķī-

dinātājos, bet nešķīst ūdenī.

Rūpniecībā vinilhlorīdu iegūst lielos daudzumos. Izplatītākais
vinilhlorīda iegūšanas paņēmiens ir no acetilēna, tam pievienojot
hlorūdeņradi katalizatora (aktīvā ogle+HgCl2) klātienē:

120... 180 °c

HC=
CH +HCI

2
= CHCI

kat.
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Vinilhlorids joti viegli polimerizējas, veidojot polivinilhlorīdu:

nCH2=CHCI -»—CH2—CH—CH2—CH—CH2—CH— ...
I I I
Cl Cl Cl

polivinilhlorīds

Vinilhlorīda polimerizāciju iniciē dažādi faktori — saules

gaisma, temperatūra, katalizatori. Polimerizācija noris pēc radi-

kāļu mehānisma (sk. 75. lpp.). Polimerizējot zemā temperatūrā
(10...20°C), var iegūt stereoregulāras uzbūves polivinilhlorīdu,
kas kļūst mīksts augstākā temperatūrā.

Polivinilhlorīds ir balta, cieta viela, kas 75...80°C
temperatūrā kļūst mīksta. Temperatūrā, kas augstāka par 140 °C,

tas sāk sadalīties, izdalot HCI. Šķīst dihlorctānā, hlorbenzolā, nit-

robenzolā v. c. Izturīgs pret ūdens, skābju, sārmu, sāļu un naftas

ogļūdeņražu iedarbību. Labi sajaucas ar dažādiem plastifikato-
riem. Atkarībā no plastifikatora daudzuma un dabas iegūst ļoti
dažādusproduktus.

Neplastificētu polivinilhlorīdu sauc par viniplastu. Tā ir cieta,

ķīmiski izturīga viela. Lieto cauruļu, ķīmiskās aparatūras un

elektroizolatoru ražošanai.

Pievienojot aptuveni 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 tem-

peratūrā tā izstrādājumi kļūst mīksti, zemā — cieti, lūstoši. Plas-

tifikatori palielina salturību.

No polivinilhlorīda ražo arī sintētiskās šķiedras. Šķiedru ražo-

šanai lieto kā polivinilhlorīdu, tā arī hlorēto polivinilhlorīdu —

perhlorvinilu. Perhlorvinils labāk šķīst organiskajos šķīdinātājos.
Polivinilhlorīdšķiedras ir nedegošas, izturīgas pret ķīmisko

reaģentu, kā arī mikroorganismu iedarbību. Tās pieder pie lētā-

kajām sintētiskajām šķiedrām. Lieto tīklu, filtraudumu un citu

tehnisko izstrādājumu ražošanai. Kopā ar citām šķiedrām no tām

ražo arī pūkainus audumus un mākslīgo zamšādu.

Padomju Savienībā ražotā perhlorvinilšķiedra pazīstama ar

nosaukumu hlorins. Hlorīns neuzsūc ūdeni. Tam ir liela ķīmiskā
un mehāniskā izturība un labas dielektriskās īpašības. Trūkums —

zema siltumizturība un gaismas izturība. Lieto tehniskajām vaja-
dzībām un arī medicīniskās veļas ražošanai. Tā kā hlorīns ir labs

dielektriķis, tā šķiedrai beržoties gar ādu, rodas diezgan lieli elek-

triskie lādiņi. Tas dažreiz uzlabo ar reimatismu vai radikulītu
slima cilvēka labsajūtu.

Kopolimerizējot vinilhlorīdu ar vinilacetātu, iegūst sintētiskos

sveķus, no kuriem ražo sintētisko šķiedru — viņjonu.
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Fluorogļūdeņraži

Līdz šī gadsimta četrdesmitajiem gadiem fluorogļūdeņraži bija
maz izpētīti. Attīstoties atomtehnikai, radās nepieciešamība pēc
jauniem, dažādos apstākļos ļoti izturīgiem materiāliem; tādi izrā-

dījās fluorogļūdeņraži. Tāpēc 20. gs. otrajā pusē sāka strauji
attīstīties fluorogļūdeņražu pētīšana, un tagad fluorogļūdeņraži
veido veselu organiskās ķīmijas nozari. Uz fluorogļūdeņražu bā-

zes ražo termiski izturīgas ziežeļļas, kuras neoksidējas, dažādos

apstākļos ļoti izturīgus hidrauliskos materiālus un plastmasas,

termoizturīgus kaučukus, maztoksiskus aukstumnesējus saldēja-
mām iekārtām, materiālus mākslīgo asinsvadu un sirds vārstuļu
izgatavošanai v. c.

Fluorogļūdeņraži stipri atšķiras no pārējiem halogēnogļūdeņ-
ražiem. To īpašības atkarīgas no fluora atomu skaita pie viena

oglekja atoma. Monofluoralkāni ir nestabili un indīgi. Palielino-

ties fluora atomu skaitam pie viena oglekļa atoma, fluorogļūdeņ-
ražu stabilitātekrasi palielinās un toksiskums samazinās. Pilnīgi
fluorētie savienojumi ir ļoti stabili, nedegoši un nav indīgi. Tos

sauc par perfluorogļūdeņražiem.

Ķīmiskā ziņā fluorogļūdeņraži ir stipri inerti. Parastajos ap-

stākļos tie nereaģē pat ar koncentrētām oksidējošām skābēm, stip-
riem oksidētājiem, bāzēm, metāliem v. c.

legūšana. Pazīstami vairāki fluorogļūdeņražu iegūšanas pa-

ņēmieni.
1. Tieši fluorējoi ogļūdeņražus. Fluorēšana ir stipri eksoter-

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 kobalta(III) fluoridiem. Sī metode ir izdevī-

gāka. Ar slāpekli stipri atšķaidītus fluorējamā ogļūdeņraža tvai-

kus laiž pa cauruli, kurā atrodas CoF3:

CH
3
—CH

3+ 2CqF3■+ CH3
- CH2F+2COF2+HF

CoF2 reaģē ar fluoru 250 °C temperatūrā un atkal pārvēršas
par CoF

3, kas no jauna piedalās reakcijā. Reakcija turpinās tik

ilgi, kamēr visi ūdeņraža atomi aizvietoti ar fluoru un rodas per-
fluoralkāni (šajā gadījumā heksafluoretānsCF3—CF3 ).

3. No bromogļūdeņražiem vai jodogļūdeņražiem. Fluorogļ-
ūdeņražus var iegūt arī no bromogļūdeņražiem un jodogļūdeņra-
žiem, iedarbojoties uz tiem ar dzīvsudraba, sudraba, kobalta, anti-

mona vai citu metālu fluoridiem:

2C2H sBr+HgF2 2C2H5F+Hgßr2
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Freoni ir fluoru un hloru saturoši alkānu atvasinājumi, kurus

plaši lieto par aukstumnesējiem saldējamās iekārtās.

Rūpniecībā freoniem lieto pieņemtus apzīmējumus. Metāna atvasi-

nājumus apzīmē ar divciparu skaitļiem, etāna atvasinājumus — ar

trīsciparu skaitļiem. Pēdējais cipars norāda fluora atomu skaitu mo-

lekulā, priekšpēdējais — ūdeņraža atomu skaitu: 1 — nav neviena

H atoma, 2 — ir viens H atoms, 3 — ir divi H atomi utt. Piemēri:

CC13
F — freons-11; CCI2F 2 — freons-12; CHCIF2 — freons-22;

C2CI3F3 — freons-113 v. c. Tehniskajā literatūrā parasti raksta: F-ll;

F-12; F-22; F-113 utt.

Freoni ir ļoti stabili savienojumi. Tie nehidrolizējas, nekorodē

metālus un ir maztoksiski. Tehnikā visbiežāk izmanto freonu-12.

Freons-12 CCI2F2 jeb difluordihlormetāns. Parastajos apstāk-
ļos tā ir bezkrāsas gāze bez smakas, ar viršanas temperatūru
—30 °C. Nedegošs un maztoksisks. Ķīmiskā ziņā ļoti inerts. Tas

nehidrolizējas ar skābēm vai sārmiem, neoksidējas, nereaģē ar

metāliem. To lieto saldējamās iekārtās par aukstumnesēju. Tā kā

sašķidrināts freons ļoti viegli iztvaiko, to izmanto arī aerosolu

flakoniņos dažādu vielu izsmidzināšanai.

Freonu-12 (difluordihlormetānu) iegūst no tetrahloroglekļa,
tam reaģējot ar antimona (III) fluorīdu fluorūdeņraža klātienē.

Vispirms CCI 4 reaģē ar SbF
3:

3CC14+ 2SbF3 3CF2C12+ 2SbCl3

Pēc tam SbCl
3 reaģē ar HF un rodas atkal SbF3, kas no jauna

piedalās reakcijā:
2SbCl

3+6HF-^2SbF
3+6HCI

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 jonogēno katalizatoru

klātienē. Bez tam tie viegli polimerizējas ar dažādām citām vie-

lām, veidojot kopolimērus (piemēram, fluorkaučuku).
Tetrafluoretilēns CF2=CF2

ir bezkrāsas 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:

600 °C

2CHF2
CI *-CF

2
=CF

2+ 2HCI

Politetrafluoretilēns (—CF
2
—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
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sadalās. Termiski ļoti izturīgs. Tā izstrādājumus var izmantot

ļoti plašā temperatūras intervālā (no —269°Clīdz +260°C).
Politetrafluoretilēns ir sevišķi izturīgs pret ķīmisko reaģentu

iedarbību. Sajā ziņā tas pārspēj pat platīnu un zeltu, tāpēc to

dažreiz sauc par plastmasu —
cēlmetālu. Stipras skābes, bāzes

un oksidētāji uz to absolūti neiedarbojas. Parastajos šķīdinātājos
tas nešķīst un neuzbriest. Tas ir izturīgs pat pret radioaktīvo

starojumu.
Politetrafluoretilēnamir ļoti labas dielektriskās īpašības, kas

nemainās aptuveni 200° temperatūras intervālā. No tā ražo da-

žādus izstrādājumus, kurus lieto elektrotehniskajā un radiotehnis-

kajā rūpniecībā.
Politetrafluoretilēnamir arī liela mehāniskā izturība. No tā iz-

gatavotie gultņi strādā bez eļļošanas temperatūras intervālā no

-100° Clīdz +250° Cpat 10 000 stundas. Politetrafluoretilēna

izstrādājumus izmanto aviācijā un ķīmiskajā rūpniecībā.
Galvenais politetrafluoretilēna trūkums ir tāds, ka tā izstrādā-

jumi grūti izgatavojami.
Fluoroprēns jeb 2-fluor-1,3-butadiēns. To iegūst no vinilace-

tilēna, tam pievienojot fluorūdeņradi:

CH2=CH—C=CH +HF-^CH
2
= CH—C=CH

2

I
F

Fluoroprēns polimerizējas 50 reizes ātrāk nekā butadiēns.
To kopolimerizējot ar akrilnitrilu, iegūst ļoti augstvērtīgu skā-

besizturīgu un salturīgu kaučuku, ko sauc par fluorkaučuku.

Halogēnogļūdeņražu reaģētspeja //. tabula

Halogēnogļūdeņraži

Reakcija
alkanu

R—CH2X

alkēnu

R-CH~CHX
arēnu

ialogēna aiz-

vietošana ar

īukleofilajiem
eaģentiem

Noris viegli Noris grūti

Pirmējie reaģē pēc
Sn2 mehānisma,

trešējie — pēc SjjT
mehānisma

Praktiski nenotiek Reaģē tikai tempe-
ratūrā virs 300 °C

Reakcijas ar me-

sliem

Noris viegli Reaģē leni

Veidojas metālor-

ganiskie savienoju-

mi

Reakcijas ogļ-
ūdeņraža atliku-

mā

1. Halogēnogļūdeņ-
raža atšķelšana

1. Halogēnogļūdeņ-
raža atšķelšana

Elektrofilās aizvie-

tošanas reakcijas
(halogenēšana, nit-

rēšana, sulfurē-

šana)

2. Ūdeņraža aizvie-

tošana (Maz rak-

sturīgas)

2. Pievienošanas

reakcijas
3. Polimerizācija
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Nosauciet dotos halogēnogļudeņražus un paskaidrojiet, pie
kādiem halogēnogļūdeņražiem (pirmējiem, otrējiem vai trešējiem) tie

pieder:

CHj

I
a) CH3—CH—C—CHCI—CH 3 ;

CH3 d)H2
CH,

CH
3

b) CH2 =CH—CBr—C—CH,;

CH, CH,

CH,

c) CH
2CI-CH—CH—C—CH=CH2;

CH, CHj CH,

CH3

d) CH3—CHI—CH—CH 2BrI

CH,

2. Kādu halogēnu saturoši halogēnogļūdeņraži ir visaktīvākie?

Kāpēc?
3. Kādos apstākļos halogenējas alkāni un kādos arēni?

4. Kāda tipa reakcijas ir visraksturīgākās halogēnogļūdeņražiem,

un kā tās apzīmē?

5. Pēc kādiem mehānismiem var norisēt nukleofilās aizvietoša-

nas reakcijas? No kā ir atkarīgs, pēc kāda mehānisma reakcija noris?

6. Izskaidrojiet un S
N

2 mehānismus! Kādi halogēnogļūdeņ-
raži reaģē pēc SN I mehānisma un kādi pēc Sn2 mehānisma?

7. Kādi halogēnogļūdeņražiir vismazāk aktīvi? Kāpēc?
8. Kādas reakcijas norisinās halogēnalkānu un kādas halogēn-

arēnu ogļūdeņraža atlikumā?

9. Kādus savienojumus sauc par freoniem, un kur tos izmanto?

Kādus apzīmējumus lieto freoniem?

10. Ar ko atšķiras politetrafluoretilēns no pārējiem polimēriem?

Kādas ir tā labās īpašfbas un kādi tā trūkumi?

11. Uzrakstiet brombenzola sulfurēšanas reakciju vienādojumus!
12. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

CH4 CH3—CH3
-» CH3—CH2Br -»CH3

—CH
2 OH

-^CH,-CH2CI—CH,-CH 2NH 2I
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OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI

levadot ogļūdeņraža molekulā ūdeņraža atomu vietā vienu vai

vairākas hidroksilgrupas (oksigrupas), iegūst hidroksilatvasinā-

jumus.
Atkarībā no tā, kādas oglekļa atomu virknes ogleklim pievie-

nota hidroksilgrupa, ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumus iedala

divās lielās grupās.
1. Spirti — tādi ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi, kuru

molekulā OH grupa pievienota alifātisko ogļūdeņražu oglekļa
atomu virknes ogleklim vai benzola cikla sānvirknes ogleklim
(oglekļa atomam sp

3 hibridizācijas stāvoklī).
2. Fenoli un naftoli —

tādi ogļūdeņražu hidroksilatva-

sinājumi, kuru molekulā OH grupa pievienota benzola cikla og-

leklim (oglekļa atomam sp
2 hibridizācijas stāvoklī).

Spirti

ledalījums. Hidroksilgrupa var aizvietot ūdeņraža atomu da-
žādu ogļūdeņražu molekulās, tādēļ spirtus, tāpat kā halogēnogļ-
ūdeņražus, var iedalīt pēc tā, no kādiem ogļūdeņražiem tie atva-

sināti:

1) alkānu hidroksilatvasinājumi — piesātinātie spirti jeb al-

kanoli C„H2n+iOH;
2) alkēnu un alkīnu hidroksilatvasinājumi — nepiesātinātie

spirti jeb alkenoli un alkinoli C
n
H2n-iOH un C

n
H2n-30H;

3) arēnu hidroksilatvasinājumi ar hidroksilgrupu sānvirknē —

aromātiskie spirti jeb arilalkanoli Ar (CH2)„OH.
Spirtu molekulas var saturēt vienu vai arī vairākas hidroksil-

grupas. Atkarībā no hidroksilgrupu skaita molekulā spirtus iedala

vienvērtīgajos un daudzvērtīgajos spirtos. Daudzvērtīgo spirtu
molekulā pie viena oglekļa atoma parasti nav vairāk par vienu

hidroksilgrupu. Ja, piemēram, spirta molekulā ir divas hidroksil-

grupas, tās pievienotas diviem dažādiem oglekļa atomiem:

CH3—CH2—OH vienvērtīgais spirts
CH2OH—CH2OH divvērtīgais spirts

Vienvērtīgie piesātinātie spirti jeb alkanoli

|C„H2n+iOH jeb R—OH

Alkanoli ir tādi alkānu atvasinājumi, kuru molekulā viens

ūdeņraža atoms aizstāts ar hidroksilgrupu.
Tā kā atomu grupu, kuru iegūst, atņemot alkānu molekulai

vienu ūdeņraža atomu, sauc par alkilgrupu, piesātinātos spirtus
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var uzskatīt arī par organiskajiem savienojumiem, kuru molekulā

alkilgrupa saistīta ar hidroksilgrupu, un tos var uzrakstīt ar vis-

pārīgo formulu

C n
H

2n+lOH jeb R—OH

Izomērija un nomenklatūra. Spirtu izomērija atkarīga kā no

ogļūdeņraža atlikuma uzbūves, tā arī no hidroksilgrupas atraša-

nās vietas molekulā.

Spirtu molekulās hidroksilgrupa var būt pievienota pirmējam,
otrējam vai trešējam oglekļa atomam, tāpēc pazīstami pirmējie,
otrējie un trešējie spirti:

CH3—CH2—CH2
OH pirmējais spirts

CH3—CH—CH3 otrējais spirts
I

OH

CH3

I
CH

3
—C—CH

3 trešejais spirts

OH

Spirtu nosaukumus atvasina no attiecīgā ogļūdeņraža nosau-

kuma, galotnes -s vietā pievienojot izskaņu -ols, piemēram, meta-

nols, etanols utt. Hidroksilgrupas atrašanās vietu norāda ar

skaitli pirms nosaukuma, piemēram:

CH3
—CHOH—CH

3 2-propanols

Oglekļa atomus numurē no tā virknes gala, kuram tuvāk ir

hidroksilgrupa:

CH
3

5 4 3I1 2 1

CH
3
—CH—C—CHOH—CH3

I I
CH

3
CH

2

I
CH 3

3,4-dimet!l-3-etil-2-pentanols

Vienkāršāko spirtu nosaukumus veido arī no attiecīgās alkil-

grupas nosaukuma, pievienojot vārdu «spirts», piemēram, metil-

spirts, etilspirts.
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Vienkāršāko spirtu nosaukumi

CH3OH metanols, metilspirts
CH3

CH
2OH etanols, etilspirts

CH3CH2CH2OH 1-propanols, propilspirts

CH3
CHOHCH

3 2-propanols, izopropilspirts
CH

3
CH

2
CH

2CH2OH 1-butanols, butilspirts
CH3—CH—CH 2

OH 2-nietil-1-propanols, izobutilspirts
I
CH3

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
CH

2
OH 1-pentanols, pentilspirts (amilspirts)

Dažreiz lieto ari racionālo nomenklatūru. Pēc racionālās nomen-

klatūras spirtus uzskata par metilspirtā atvasinājumiem, kas iegūti,

aizstājot metilspirtā CH3— grupas ūdeņraža atomus ar alkilgrupām.
Tā kā pēc racionālās nomenklatūras metilspirtu sauc par karbinolu

(vecais nosaukums), ari pārējos spirtus sauc par karbinoliem, pie-

mēram:

CH
3

metilkarbinols

CH3 -rCH—OH! dimetilkarbinols

CHj

CH3-CH2 -[CH-Opf! metiletilkarbinols

CH 3

Uzbūve. Spirtu molekulā ogļūdeņraža oglekja atomu virknei

pievienots hidroksilgrupas skābekļa atoms, kuram ir šāda uzbūves

shēma:

ļ#HID
0 I—l 1s2. 252, 2p^

Kā redzams, kovalento saišu veidošanā var piedalīties skā-

bekļa atoma divi nesapārotie p elektroni, kuru orbitāles izvietotas

90° leņķī. Atomam savienojoties ar citiem atomiem, šis leņķis var

arī nedaudz izmainīties. Tā, piemēram, ūdens molekulā ūdeņraža
atomu atgrūšanās dēļ tas ir 104,5°:

Starp ūdeņradi un alkilgrupu ir vēl lielāka atgrūšanās, tāpēc

spirtu molekulā leņķis C—O—H ir vēl lielāks.
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Rentgenogrāfiskie un elektronogrāfiskie pētījumi rāda, ka

spirtu molekulā leņķis C—O—H ir 106 grādi:

H >ū 106» H

Elektronformulās un arī struktūrformulās šo leņķi neparāda.
Tā, piemēram, etilspirta elektronformuluraksta šādi:

H H

H:C:C:0:H

H H

bet struktūrformulu —

H H

I I
H—C—C—O—H jeb CH3—CH2OH

I I
H H

Etilspirta molekulas modeļi redzami 27. attēlā.
Fizikālās īpašības. Pirmie homologu rindas locekļi līdz

CIIH23OH ir šķidrumi, tālākie — cietas vielas. Spirtu homologu
rindā katra nākamā rindas locekļa viršanas temperatūra ir par

18...20°Caugstāka nekā iepriekšējā.
Zemākie spirti (no Q līdz C 3) sajaucas ar ūdeni visās attie-

cībās, no C 4 līdz ClO slikti šķīst ūdenī, turpretī augstākie spirti

27. att. Etilspirta molekulas modeļi.
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ne tikai paši nešķīst ūdenī, bet pat samazina citu vielu šķīdību
(piemēram, miricilspirts C

3
iH

630H). Metilspirtam un etilspirtam
ir raksturīga smarža un dedzinoša garša. Spirtiem ar 4...6 og-

lekļa atomiem molekulā ir nepatīkama smaka, bet ar 8... 10 og-

lekļa atomiem molekulā — patīkama smarža. Augstākie spirti
ir bez smaržas.

Spirtu fizikālās īpašības atkarīgas arī 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
temperatūra.

12. tabula

Alkanolu fizikālas īpašības

Salīdzinot spirtu viršanas temperatūras ar pārējo līdz šim

apskatīto 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 78,4 °C. Metilspirts, kura

molekulmasa ir 32, varās augstākā temperatūrā (64,5°C) neka

butāns, kura molekula ir gandrīz divas reizes smagāka (mole-
kulmasa 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? Izrā-

dās, ka šī parādība izskaidrojama ar spirtu molekulu savstarpējo

Formula Nosaukums
Kušanas Viršanas

temp. temp. Bll y"ms

(°C) <°C) d'
a

CH3OH

CH3 CH2 OH

CH
3
CH

2
CH

2
OH

CH
3
CHOHCH

s

CH3 CH2 CH2CH2OH

CH3 CH2 CHOHCH3

CH
3 —CH—CH2

OH

I
CH

3

CH,

CH
3
-C-CH

3

I
OH

CH
3 CH2 CH3CH2CH2

OH

CH3 —CH—CH2CH2OH

I
CH3

C 6H, 3OH

CjoHjiOH

Metanols
Etanols

1-propanols
2-propanols
1-butanols

2-butanols

2-metil-l-propanols

-98

-117

-127

-88

-89

-89

-108

64,5
78,4

97

82

118

100

108

0,792

0,789
0,804

0,785

0,809

0,808
0,801

2-metil-2-propanols 25 83 0,788

1-pentanols
3-metil-l-butanols

-78

-117

138

131

0,814

0,812

1-heksanols

1-dekanols

-52

7,8

156

231
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saistību — asociāciju, kuru rada ūdeņraža saites starp moleku-

lām.

Ūdeņraža saite ir īpaša starpmolekulāra saistība, kas

veidojas starp vienas molekulas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu

un otras molekulas hidroksilgrupas skābekļa atomu. Tās veido-

šanos var izskaidrot šādi.

Tā kā skābeklim ir daudz lielāka elektronegativitāte (3,5)
nekā ūdeņradim (2,1) un lielāka arī nekā ogleklim (2,5), tad

spirtu molekulā izveidojas divas polāras saites O —H un C—O.

Abu šo saišu elektronu blīvums nobīdīts uz skābekļa atoma pusi,

tāpēc skābekļa atoms iegūst samērā lielu negatīvu daļlādiņu 69:

S®

H H

S©l Set
H—C —0;

i r.
H

Bez tam skābekļa atomam ir ari divi nedalīti elektronu pāri.
Ar šiem nedalītajiem elektronu pāriem un negatīvo lādiņu skā-

bekļa atoms pievienojas otras spirta molekulas ūdeņraža atomam,

kuram elektronu nobīdes dēļ ir pozitīvs daļlādiņš 6© un daļēji
brīva s orbitāle. Starp abām molekulām izveidojas starpmoleku-
lāra saite, kuru sauc par ūdeņraža saiti un apzīmē ar trim pun-

ktiem:

FLfe S® R fe S© R Se S©

.0 —H ->p'-H ••>O--H
-m

Ūdeņraža saite ir daudz vājāka par kovalento saiti (saites ener-

ģija 21... 38 kJ/mol), tomēr tā spēj izveidot samērā noturīgu
telpisko režģi.

Šķidrumus, kuru molekulas saistītas savā starpā ar ūdeņraža
saitēm, sauc par asociētiem šķidrumiem. Tiem iztvaikojot, jāsa-
rauj ūdeņraža saites starp molekulām, tāpēc arī asociētie šķid-
rumi vārās augstākā temperatūrā.

Ar ūdeņraža saiti izskaidrojamas arī dažas citas spirtu īpašī-
bas, piemēram, to šķīdība ūdenī.

Tā kā ūdens molekulu uzbūve ir līdzīga spirtu uzbūvei, sajau-
cot spirtu ar ūdeni, starp spirta un ūdens molekulām arī rodas

ūdeņraža saite:

R H R H R

0—H• • O—H • O—H O—H O—H •••

Kā zināms, ogļūdeņraži nešķīst ūdenī, bet spirti šķīst ūdenī.

Ja spirta alkilgrupa ir maza, ūdeņraža saite spēj noturēt šķīdumā
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spirta molekulu, un tāds spirts labi šķīst ūdenī. Alkilgrupas og-

lekļa atomu skaitam palielinoties, spirtu šķīdība samazinās, jo
samērā vājā ūdeņraža saite nespēj noturēt šķīdumā spirta mo-

lekulu ar lielu nepolāru alkilgrupu. Jāievēro, ka alkilgrupas

ūdeņraža atomi nevar veidot ūdeņraža saiti, jo saites C —H pola-
ritāte ir ļoti maza un uz ūdeņraža atomiem nevar izveidoties pie-
tiekami liels pozitīvs lādiņš, kas varētu veidot saiti ar ūdens skā-

bekļa atomiem.

Ķīmiskās īpašības. Spirtu molekulas satur funkcionālo grupu

—OH, kas tomēr nedisociē jona veidā, tāpēc spirtu šķīdumiem ir

neitrāla reakcija. Hidroksilgrupas skābeklis saistīts ar ūdeņraža
atomu un ogļūdeņraža atlikumu. Atkarībā no tā, ar kādu reaģentu
iedarbojas, ķīmiskajās reakcijās var pārtrūkt vai nu saite starp
oglekli 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 alkilgrupas oglekļa uz hidroksilgrupas pusi:

H ? t-
R_C—o—H" R-—C — O—H R^Ģ-~0-H

i li

Vismazākā elektronu blīvuma nobīde ir pirmējos spirtos, vis-

lielākā — trešējos, tāpēc arī saite C—OH visvieglāk pārtrūkst

trešējos spirtos, bet visgrūtāk — pirmējos. Tas norāda, ka tre-

šējiem 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

reakcijām.

Arī hidroksilgrupā elektronu blīvums nobīdīts uz skābekļa
atoma pusi. Vislielākā nobīde ir pirmējos spirtos, tāpēc saite

O—H visvieglāk pārtrūkst pirmējos spirtos.

Spirtus var uzskatīt par ļoti vājām skābēm, kas ūdens šķīdumā
tomēr nedisociē jonos. (Disociācijas konstante spirtiem ir mazāka

nekā ūdenim.) Tikai koncentrētos stipru bāzu šķīdumos nelielā

daudzumā var veidoties alkoholāta (alkoksīda) jons.
Dažās reakcijās spirtu hidroksilgrupas ūdeņradis tomēr aiz-

vietojas ar citiem atomiem vai grupām.

Svarīgākās reakcijas, kurās pārtrūkst saite

O—H

1. Alkoholāta veidošanās. Reaģējot ar sārmu metāliem, spirtu
hidroksilgrupas ūdeņradis aizvietojas ar metāla atomu un rodas

alkoholāts (alkoksīds), kura molekulā metāla atoms saistīts ar
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alkoksigrupu R—O— (spirta molekulas daļa bez hidroksilgrupas
ūdeņraža):

2CH3—OH+ 2Na -4- 2CH3ONa + H2

nātrija metiiāts

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 viegli hidrolizējas, sadaloties par spirtu un bāzi:

CH3
ONa +HOH *± CH3OH+NaOH

Tas norāda, ka spirti ir vājākas skābes nekā ūdens.

Alkoholāti ir spēcīgi nukleofilie reaģenti, un tos izmanto ēteru,
esteru un citu savienojumu iegūšanai.

2. Ēteru veidošanās. Alkoholātiem reaģējot ar halogēnalkā-
niem, veidojas ēteri:

CH3
—ONa � CH

3
—Br —- CH3—o— CH3

+ Naßr

dimetilēteris

Ēteri veidojas arī, ja karsē spirtus (ņemtus pārākumā) kopā
ar ūdeni atšķeļošām vielām, piemēram, ar koncentrētu H2S04 tem-

peratūrā līdz 140 °C:

, , irdzUo°C

ch 3
-ch

2
—:oh+ h:o-ch

2
-ch

3
-

L J HļSO
,

irdzl40 °c
, ch3-ch2

-o-ch;-ch3 +h 2 o

HjSO» dietileteris

Šādos apstākļos no divām spirta molekulām atšķeļas viena

ūdens molekula. Augstākā temperatūrā ūdens atšķeļas citādi (sk.
6. punktu).

3. Esteru veidošanās. Spirti reaģē kā ar organiskajam skā-

bēm, tā arī ar skābekli saturošām minerālskābēm, veidojot es-

terus:

O O

r 3
II II

CH3CH2O: H + HOj -C-CH 3
CH

3
CH20-C-CH 3-t- H2O

etiķskābe etiķskābes
etilesteris

Tā kā reakcija ir apgriezeniska, par katalizatoru lieto koncen-

trētu sērskābi (sk. 279. lpp.).
N. Menšutkins noskaidroja, ka ar skābēm visātrāk reaģē pir-

mējie spirti, otrējie spirti reaģē aptuveni divas reizes lēnāk, bet

trešējie — aptuveni divdesmit reižu lēnāk.
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Kā jau iepriekš apskatījām, tas izskaidrojams ar elektronu blī-

vuma nobīdi spirtu molekulās. Tā kā trešējos spirtos elektronu

blīvums visvairāk nobīdīts no alkilgrupas uz skābekļa atoma

pusi, skābekļa atoms stiprāk piesaista ūdeņraža atomu (samazi-
nās elektronu nobīde hidroksilgrupā no H uz O), un tas kļūst
mazāk aktīvs.

4. Oksidēšanās reakcijās vienlaikus piedalās kā hidroksilgru-
pas, tā arī alkilgrupas ūdeņradis.

ledarbojoties ar oksidētājiem, piemēram, ar KMnO
4

vai

K2Cr2O7, pirmējie spirti oksidējas par aldehīdiem, bet otrējie —

par ketoniem. Trešējie spirti oksidējas ļoti grūti, pie tam pārtrūkst
saites starp oglekļa atomiem.

Sildot spirtu kopā ar KMnO4 vai K2Cr2O7, izdalās atomārais

skābeklis, kas oksidē spirta molekulu:

2KMnO4+ 3H2S04->- 2MnS04+ K2SO4+ 3H 20+50

K2Cr2O7 + 4H 2SO4^Cr2(S04 ) 3+ K2SO4+ 4H20+30

H H

'| , I
C H

3
-C- OH +Oļ-^CH3-C=0+ H2

O

i ļ 1 oldetiids

■Jr..:.. J
pirmējais
spirts

CH3
CH 3

CH3
-C-OrH +Oļ-^CH3-C =0+ H2O

ketons

L h. j
otrējais
spirts

Oksidētāja skābekļa atoms atrauj vājāk saistītos ūdeņraža
atomus. Pie tādiem pieskaitāms hidroksilgrupas ūdeņradis un tie

alkilgrupas ūdeņraža atomi, kuri pievienoti ar hidroksilgrupu

saistītajam oglekļa atomam. Tas izskaidrojams ar saites C—OH

elektronu nobīdi uz skābekļa atoma pusi. Lai kompensētu elek-

tronu blīvuma samazināšanos uz oglekļa atoma, pārējās šī og-

lekļa atoma saitēs elektronu blīvums nobīdās uz oglekļa atoma

pusi. Līdz ar to šim oglekļa atomam pievienotie ūdeņraža atomi

ir vājāk saistīti nekā pārējie alkilgrupas ūdeņraža atomi.

Oksidējoties pirmējiem spirtiem, var veidoties arī karbonskā-

bes. Ja, piemēram, vīns stāv vaļējā traukā, etiķskābās rūgšanas
baktēriju ietekmē gaisa skābeklis oksidē etilspirtu par etiķskābi
un vīns pārvēršas par etiķi:

CH 3—CH 2OH+0
2

CH
3
COOH + H

2
O

etiķskābe
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Augsta temperatūra gaisa skābekļa klātiene spirti pilnīgi ok-

sidējas — sadeg par C0
2 un H

2
O:

C 2H SOH+ 302 2C02+ 3H2
0

Reakcijas, kurās pārtrūkst saite C—OH

1. Hidroksilgrupas aizvietošana ar halogēniem. ledarbojoties
uz spirtiem ar halogēnūdeņražskābēm, to hidroksilgrupu var aiz-

stāt ar halogēna atomu:

CH3ļOHTrjjßr s* CH3Br+ H 2O

Reakcija noris pēc nukleofilās aizvietošanas mehānisma. To

ierosina halogēnūdeņražskābes pozitīvais ūdeņraža jons, kas pie-
vienojas hidroksilgrupas skābekļa brīvajam elektronu pārim un

izveido alkiloksonija jonu:

H

I
CH

3
—O—H+H® **CH

3
—O®

I
H

alkiloksonija
jons

Tālāk norisinās nukleofilā aizvietošanās pēc Sa-2 mehānisma

(ja ir pirmējie spirti) :

H

CH3
—O* +Bre

** CH3Br+ H2O

I
H

vai pēc S
NI mehānisma (ja ir trešējie spirti):

CH 3 H CH3

lēni |
pirmā stadija CH 3—C O®

3
—C®+ H2O

I I I
CH3 H CH3

CH 3
CH

3

ātri

otrā stadija CH
3
—C®+Brc

3—C—Br

CH3 CHi

2. Alkēnu veidošanās. Ja alkanolus karsē kopā ar koncentrētu

sērskābi (sērskābes pārākumā) temperatūrā virs 140°C, ūdens

atšķeļas no vienas spirta molekulas un rodas nepiesātinātie ogļ-

ūdeņraži. Ūdeņradis atšķeļas no tā hidroksilgrupai blakus esošā
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oglekļa atoma, pie kura ir mazāk ūdeņraža atomu (Zaiceva liku*

miba):

CH 3—CH2
—CH—CH

3

>140°C

> CH
3—CH =CH—CH 3+H2

O

ļ HjSO,

OH
2-butanols 2-butēns

So spirtu īpašību var izmantot, lai no pirmējiem spirtiem
iegūtu otrējos vai trešējos. Tā, piemēram, pirmējam propilspirtam

atšķeļot ūdeni, rodas propilēns:

CH3—CH 2—CH2OH——* CH
3—CH=CH2+ H2O

HjSO,

Propilēnam pievienojot ūdeni, rodas otrējais propilspirts, jo
ūdens pievienojas saskaņā ar Markovņikova likumību:

CH
3
—CH =CH2+HOH->CH

3
—CH—CH

3

I
OH

legūšana. Brīvā veidā spirti dabā reti sastopami, bet to atva-

sinājumi (galvenokārt ēteri un esteri) sastopami diezgan bieži un

dažreiz tos arī izmanto spirtu iegūšanai.

Spirtu iegūšanai visvairāk izmantotās reakcijas ir šādas.

1. Halogēnogļūdeņražu hidrolize. Halogēnalkāniem reaģējot
ar hidroksīdu vai ūdens tvaiku, veidojas spirti:

CH
3
CI +AgOHCH3

OH+ AgC1

Par izejvielu ņemot attiecīgus halogēnalkānus, var iegūt kā

pirmējos, tā arī otrējos un trešējos spirtus (reakciju mehānismu

sk. 138. lpp.).
2. Ūdens pievienošana alkēniem. Katalizatora klātienē alkēni

pievieno ūdeni, veidojot spirtus:

kat.

CH2=CH2+HOH B—CH2OH8—CH2OH

Laboratorijas apstākļos ūdeni pievieno koncentrētas sērskābes

klātienē (sk. 71. lpp.).

Rūpniecībā etilēnu hidratē ar ūdens tvaiku 300... 350 °C tem-

peratūrā 100 at spiedienā un katalizatoru —
fosforskābes un vol-

framskābes klātienē.

Alkēni ar lielāku oglekļa atomu skaitu molekulā (etilēna ho-

mologi) hidratējas vieglāk nekā etilēns. No tiem iegūst otrējos
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vai trešējos spirtus, jo ūdens pievienojas saskaņā ar Markovņi-
kova likumību (sk. 70. lpp.).

OH

I
CH3—C=CH2+HOH CH 3—C—CH3

I I
CH

3
CH

3

2-metilpropēns 2-metil-2-propanols
(trešejais butilspirts)

Alkēnu hidratēšana ir viena no svarīgākajām spirtu iegūšanas
metodēm, jo pēc šīs metodes spirtus iegūst no lētām izejvielām —

naftas krekinga gāzēm.
3. Aldehīdu un ketonu hidrogenēšana. Pievienojot ūdeņradi

aldehīdiem, iegūst pirmējos spirtus:

Nl

CH
3
—C=O+ H

2
� CH

3
—CH

2
OH

I
H

acetaldehīds etilspirts

Ja ūdeņradi pievieno ketoniem, veidojas otrējie spirti:

Ni

CH3—C=0+ H2 *CH3—CHOH

I I
CH

3
CH

3

dimetilketons 2-propanols
(otrējais propilspirts)

Izmantojot šo reakciju, etilspirtu var iegūt no metāna pēc
šādas shēmas:

O

CH
4
-> CH =CH CH 3—C -vCH3CH2OH

\
H

4. Oglek\a(ll) oksīda hidrogenēšana. Karsējot zem spiediena
katalizatoru klātienē oglekļa(II) oksīda un ūdeņraža maisījumu
(ūdens gāzi), iegūst dažādu spirtu maisījumu (sintolu). Attiecī-

gos reakcijas apstākļos var iegūt arī kādu noteiktu spirtu. Tā, pie-
mēram, ja reakcija noris ~4OO°C temperatūrā un 250 at spie-
dienā katalizatoru ZnO un Cr203

klātienē, veidojas metilspirts:
400 °C 250at

CO + 2H
2 3

OH

ZnoCr2o3

5. Metālorganisko savienojumu reakcijas ar aldehīdiem, keto-

niem, karbonskābēm v. c. (sk. 333. lpp.). Pēc šīs metodes labora-

torijas apstākļos var iegūt spirtus ar komplicētāku uzbūvi nekā

izejvielām.
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6. Cukurvielu raudzēšana ir vecākā etilspirta iegūšanas me-

tode (sk. 166. lpp.).

Svarīgākie pārstāvji. Metilsp i r t s jeb metanols CH3OH

ir bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu smaržu. Vārās 64,5 °C tempe-
ratūrā. Ar ūdeni sajaucas visās attiecībās. Ļoti indīgs. Nelieli

metilspirtā daudzumi rada aklumu, lielāki — nāvi.

Agrāk metilspirtu ieguva koksnes sausajā pārtvaicē no zem-

darvas ūdens, tāpēc dažreiz to sauc arī par koka spirtu. Karsējot
koksni bez gaisa klātienes aptuveni 400 °C temperatūrā, rodas

gāzveida produkti (CO, CH
4, C0

2, N2 v. c), šķidrie produkti —

darva un zemdarvas ūdens un cietie produkti — kokogle. Zemdar-

vas ūdens satur 1...2% metilspirtā, 5... 10% etiķskābes un

0,2...0,5% acetona. Metilspirtu no zemdarvas ūdens atdala des-

tilējot.

Tagad metilspirtu iegūst sintētiski no oglekļa (II) oksīda un

ūdeņraža katalizatora (ZnO, Cr
2
0

3) klātienē 200 ... 300 atmosfēru

spiedienā un 350° Ctemperatūrā:

CO + 2H2 **CH 3OH

Sim nolūkam parasti izmanto ūdens gāzi (to iegūst, laižot ūdens
tvaiku pāri sakarsētām oglēm) vai sintēzes gāzi (to iegūst, laižot

metāna un ūdens tvaika maisījumu pāri Ni 700... 800 °C tempe-
ratūrā).

Metilspirts ir labs šķīdinātājs, tāpēc to plaši izmanto laku un

krāsu rūpniecībā. Ķīmiskajā rūpniecībā to lieto metilgrupas ieva-

dīšanai organiskajos savienojumos (metilēšanai), par izejvielu
formaldehīda, krāsvielu, ārstniecības vielu, smaržvielu un citu

vielu iegūšanai. Agrāk to lietoja arī etilspirta denaturēšanai.

Etilspirts jeb etanols C 2H
SOH, kas pazīstams arī ar

nosaukumu «vīna spirts», ir bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu
smaržu un dedzinošu garšu. Deg ar bezkrāsas liesmu. Vārās

78,4°C temperatūrā. Labi šķīst organiskajos šķīdinātājos un arī

pats šķīdina daudzas organiskās vielas. Ar ūdeni sajaucas visās

attiecībās. Sajaucoties ar ūdeni, kopējais maisījuma tilpums sa-

mazinās. Tā, piemēram, sajaucot 52 tilpumus spirta ar 48 tilpu-
miem ūdens, iegūst nevis 100, bet 96,3 tilpumus atšķaidītā spirta.
So parādību sauc par kontrakciju. Tīrs spirts parasti satur 95,5%
spirta un 4,5% ūdens. Sāds maisījums pārtvaicējas kopā, tāpēc
bezūdens jeb t. s. absolūto spirtu ar pārtvaices metodi nevar

iegūt. Lai iegūtu absolūto spirtu, uz 95% spirtu iedarbojas ar

ūdeni saistošām vielām (CaO, bezūdens CuS04, metālisko Ca).
Spirta koncentrāciju parasti izsaka nevis masas procentos, bet

gan tilpumprocentos, kurus pieņemts saukt par grādiem. Tā kā,
spirtam sajaucoties ar ūdeni, kopējais tilpums samazinās, spirta
stiprums grādos nav vienāds ar tā masas procentiem. Tā, piemē-
ram, rektifikāta, kas satur 95 masas procentus C 2H SOH, stiprums
ir 96° (t. i., 96 tilpumprocenti).
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Etilspirtu iegūst kā bioloģiskā procesā — raudzējot cukurus

saturošas vielas, tā arī sintētiski.

Rūgšanas procesā vienkāršais cukurs — glikoze rauga sēņu
izdalīto fermentu ietekmē sašķeļas par spirtu un C0

2:

(C6H 1206^2C2H50H+ 2C02

Fermenti jeb enzīmi ir bioloģiski katalizatori, kas rodas dzīvo

organismu šūnās. Tie paātrina noteiktus ķīmiskos procesus ne

tikai šūnās, bet spēj darboties arī ārpus tām (sk. Fermenti).
Agrāk uzskatīja, ka spirta rūgšanu veicina tikai viens rauga

sēņu izdalītais ferments zimāze (no grieķu valodas vārda zyme —

ieraugs). Tagad noskaidrots, ka rauga sēņu šūnsula satur vairāk

nekā 20 dažādu fermentu, kas katalizē dažādas rūgšanas procesa

reakcijas, tāpēc nosaukums zimāze apzīmē komplicētu fermentu

sistēmu. Glikozes rūgšanas procesā noris vesela virkne reakciju,
kurās starpprodukti pārvēršas tālāk un galarezultātā rodas etil-

spirts un C0
2, tāpēc rūgšanas procesa reakcijas vienādojums

rāda tikai procesa galarezultātus.
Rūpniecībā etilspirtu iegūst, raudzējot cieti saturošus pārtikas

produktus (graudus, kartupeļus). Pārtikas produktus attīra un

autoklāvos savāra ar ūdens tvaiku, lai pārplīstu šūnapvalki un

izveidotos viendabīga masa. legūtajam cietes klīsterim pievieno
iesalu, kas satur fermentus, kuri sašķeļ cieti (pārcukuro) par
iesalcukuru

— maltozi:

+HaO

(C6H1005)n �Cļ2H 22on

ciete maltoze

Pārcukurotajai masai pievieno raugu, kura ferments maltāze

sašķeļ maltozi par glikozi:

C[2H22oi 1+ H2O —� 2C6H1206

Pārējo rauga fermentu ietekmē glikoze pārrūgst par etilspirtu
un C02.Rūgšanas procesā kopā ar etilspirtu rodas arī glicerīns,
dzintarskābe, metilspirts, esteri, aldehīdi un citas vielas. Sadalo-
ties pārtikas produktos esošajām olbaltumvielām, rūgšanas pro-

cesā rodas arī spirti ar lielāku oglekļa atomu skaitu molekulā —

propilspirts, izobutilspirts un izopentilspirti. Tie veido t. s. siveļļu.

Rūgšanas procesa produkts — šķiedenis (brāga) satur 15... 18%
spirta. Sķiedeni pārtvaicējot, iegūst jēlspirtu. Lai no jēlspirta at-

dalītu pārējos piemaisījumus, to pārtvaicē īpašās kolonnās —

rektificē. Rektificējot iegūst spirtu — rektifikātu (95,5%) un aug-

stākās tīrības spirtu (96,5%).
Spirtu raudzē arī no cukurrūpniecības blakusprodukta — me-

lases, kas satur saharozi un citus cukurus.

Pēdējā laikā spirta ražošanai arvien vairāk izmanto koksnes

pārstrādes atlikumus (zāģskaidas, ēveļskaidas, zarus v. c). Kok-
sne satur celulozi (C6Hioos ) n, kas, tāpat kā ciete, veidota no
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glikozes. Celulozi hidrolizējot ar skābēm (H2SO4 ), iegūst glikozi,
kuru pārraudzē par spirtu. Sādi iegūto spirtu sauc par hidrolīzes

spirtu. Tas satur dažādus piemaisījumus, to skaitā arī metilspirtu
un furfurolu, tāpēc hidrolīzes spirtu var lietot tikai tehniskām

vajadzībām.

Hidrolīzes spirta ražošanai izmanto arī celulozes rūpniecības
blakusproduktu —

sulfītsārmu (Slokā).

Pēdējos gadu desmitos bioloģisko etilspirta ražošanas metodi

arvien vairāk aizstāj sintētiskās metodes.

1. Viens no ekonomiski izdevīgākajiem etilspirta ražošanas

paņēmieniem ir tā sintēze no etilēna, kuru savukārt iegūst no

naftas krekinga gāzēm. Pazīstami divi etilēna hidratēšanas pa-

ņēmieni:

a) etilēna hidratēšana, izmantojot sērskābi, un

b) tiešā hidratēšana katalizatora (fosforskābe un volfram-

skābe) klātienē:

kat.

CH
2
=CH

2+
HOH *■ CH

3
—CH

2
OH

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. Dažās valstīs etilspirtu iegūst arī no acetilēna, tam pievie-
nojot ūdeni un pēc tam iegūtajam acetaldehīdam pievienojot
ūdeņradi:

O

HC=CH +H
2
O->CH

3
—C

\
H

O

# kat.

CH
3
—C + 2H

3
—CH

2
OH

\
H

Izmantošana. Etilspirts ir visplašāk izmantotā organiskā
viela. Tā kopprodukcija pasaulē ir vairāki desmiti miljonu tonnu

gadā. Visvairāk etilspirta patērē sintētiskā kaučuka ražošanai.

Tas ir izejviela arī daudzu citu svarīgu produktu, piemēram, etiķ-
skābes, acetaldehīda, esteru, dietilētera, hloroforma, jodoforma
un hlorāla ražošanai. Etilspirtu lieto arī raķešu degvielas un

antifrīzu ražošanai, kā arī daudzās tautas saimniecības nozarēs

par šķīdinātāju, piemēram, laku un krāsu, farmaceitiskajā, parfi-

mērijas, sprāgstvielu un citās rūpniecības nozarēs (sk. 7. shēmu).
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7. shēma

Etilspirta izmantošana

Daudz etilspirta patērē ari reibinošu dzērienu pagatavošanai.
Etilspirtam piemīt narkotiska, uzbudinoša iedarbība. Ilgstoši iedar-

bojoties, tas izraisa nervu sistēmas, gremošanas orgānu, aknu

un sirds darbības traucējumus.
Propilspirtam C3H7OH pazīstami divi izomēri. Pirmējais

propilspirts jeb 1-propanols CH3—CH2—CH2OH sastopams sīv-

eļļā. Otrējo propilspirtu 2-propanolu CH3
—CHOH —CH3 iegūst

sintētiski nopropilēna, to hidratējot:

CH
3
—CH=CH

2 +HOH->- CH
3
—CHOH —CH

3
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Abi propilspirti ir bezkrāsas šķidrumi, kas labi sajaucas ar

ūdeni. Tie labi šķīdina organiskās vielas, tāpēc propilspirtus lieto
etilspirta vietā par šķīdinātājiem. Otrējo propilspirtu (2-propa-
nolu) lieto arī par izejvielu acetona ražošanai.

Butilspirtam C 4H9OH pavisam ir četri izomēri. Svarīgā-
kie no tiem ir 1-butanols (pirmējais normālais butilspirts)

CH 3—CH 2—CH2—CH
2
OH

un 2-metil-l-propanols CH3—CH—CH2OH

I
CH

3

Pirmējo butilspirtu (1-butanolu) iegūst, raudzējot glikozi ar

fermentiem, kurus izdala īpaša baktēriju kultūra (Bacterium
acetobutulicum). Lieto sviestskābes aldehīda un sviestskābes iegū-
šanai. Sīveļļā sastopams 2-metil-l-propanols (pirmējais izobutil-

spirts). Abus butilspirtus lieto par šķīdinātājiem laku un krāsu

rūpniecībā, kā arī esteru iegūšanai.
Pentilspirtam (amilspirtam) CsHn

OH ir astoņi izomēri;
no tiem svarīgākie ir divi:

2-metil-l-butanols CH3—CH2—CH—CH2OH

I
CH

3

un 3-metil-1-butanols CH3—CH—CH2—CH2OH

I
CH

3

Abi pentilspirti rodas etilspirta rūgšanas procesā, noārdoties

olbaltumvielām, un tie ir galvenā sīveļļas sastāvdaļa (~68%).
Ja pentilspirtus iegūst no sīveļļas, tos parasti neatdala vienu no

otra, un tehnikā abu šo spirtu maisījumu sauc vienkārši par pen-

tilspirtu (amilspirtu).
Pentilspirti ir bezkrāsas šķidrumi ar nepatīkamu smaku. Slikti

šķīst ūdenī, bet labi
— organiskajos šķīdinātājos un arī paši

šķīdina daudzas vielas, tāpēc tos lieto par šķīdinātājiem.

Pentilspirtus visvairāk izmanto esteru ražošanai, kurus lieto

parfimērijas rūpniecībā un arī pārtikas rūpniecībā par augļu esen-

cēm.

Augstākie spirti ir spirti, kuru molekulā ir liels oglekļa
atomu skaits (C6...C40). To agregātstāvoklis atkarīgs no oglekļa
atomu skaita molekulā.

Spirti, kuru molekulā ir no sešiem līdz divpadsmit oglekļa ato-

miem (C 6
...Ci2), ir sīrupveida šķidrumi, Ci3 ...C20

— ziežveida

vielas, kas atgādina taukus, bet C2i... C
4u

—
cietas vielas.

Līdz šā gadsimta četrdesmitajiem gadiem augstākos spirtus
ieguva galvenokārt no vaļu taukiem. Tagad tos iegūst sintētiski.
Visvairāk augstāko spirtu iegūst, reducējot augstākās karbonskā-

bes, kuras savukārt iegūst, oksidējot alkānus.
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Augstākos spirtus izmanto par virsmaktīvām vielām, putu
veidotājiem (rūdu flotācijā) v. c. No tiem iegūst ēterus, kas ir

labi plastifikatori un ziežeļjas aviācijas dzinējiem, kuru darba

intervāls ir no -50°Clīdz -f 200°C.

Lielus daudzumus augstāko spirtu izlieto sintētisko mazgā-
šanas līdzekļu ražošanai. Siem mazgāšanas līdzekļiem ir tāda

priekšrocība, ka tie sadalās ūdensbaseinu bioķīmiskās attīrīšanās

procesā.
No augstākajiem spirtiem iegūst četraizvietotos amonija sāļus,

kuri, pievienoti niecīgā daudzumā (mikropiedeva), atindē (steri-
lizē) ūdeni, tāpēc tos izmanto pārtikas rūpniecībā aparatūras maz-

gāšanā, gaļas un zivju produktu, kā arī augļu un dārzeņu ap-
strādē.

Svarīgākie augstākie spirti ir cetilspirts Ci6H33OH, kas ietilpst

spermaceta sastāvā, un miricilspirts C
3
iH

63
0H, kas ietilpst bišu

vaskā.

Arilalkanoli jeb aromātiskie spirti kā pēc uzbū-

ves, tā arī pēc īpašībām atgādina alkanolus. Daudziem no tiem

ir patīkama smarža. Svarīgākie arilalkanoli ir benzilspirts un

feniletilspirts.

Benzilspirts jeb fenilmetanols —CH
2

OH

ir bezkrāsas šķidrums ar patīkamu smaržu. Vārās 206 °C tempera-
tūrā, nedaudz šķīst ūdenī.

Benzilspirtu iegūst, hidrolizējot benzilhlorīdu vai arī reducējot
benzaldehīdu.

Sastopams kā brīvā veidā, tā arī esteru veidā tuberozēs, jas-
mīnos, hiacintēs, Peru balzamā v. c. Benzilspirta etiķskābes este-

ris ir ar tuberožu smaržu, bet propionskābes esteris — ar jasmīnu
smaržu. Benzilspirtu izmanto parfimērijā un laku rūpniecībā.

Feniletilspirts (2-fenil-l-etanols) C 6H
5
—CH

2
—CH

2
OH ir bez-

krāsas šķidrums ar rožu smaržu. Sastopams rožu eļļā (līdz 60%)
un arī citu augu ēteriskajās eļļās.

Sintētiski iegūst no benzola un etilēnoksīda. Izmanto parfimē-
rijā par smaržu stabilizatoru.

Vienvērtīgie nepiesātinātiespirti
jebalkenoli un alkinoli

Par vienvērtīgajiem nepiesātinātajiem spirtiem sauc alkēnu

un alkinu atvasinājumus, kuru molekulā ūdeņraža atoms aizvie-

tots ar hidroksilgrupu.
Nepiesātinātie spirti var saturēt divkāršo vai trīskāršo saiti

vai arī vairākas divkāršās saites. To molekulā hidroksilgrupa var

būt pievienota ar vienkāršo saiti saistītajam oglekļa atomam (sp
3

hibridizācijas stāvoklī), piemēram, alilspirtā CH2=CH—CH 2OH,
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vai arī ar divkāršo saiti saistītajam oglekļa atomam (sp2 hibri-

dizācijas stāvoklī), piemēram, vinilspirtā CH2= CHOH.

Otrā tipa spirti ir nestabili, tāpēc brīvā veidā praktiski nepa-

stāv, bet to atvasinājumi ir stabili. Reakcijās, kurās varētu rasties

šādi spirti, notiek izomerizēšanās un rodas atbilstošie aldehīdi vai

ketoni. Tā, piemēram, sildot kopā ar ūdeni vinilbromīdu vai izo-

propenilhlorīdu, rodas nevis attiecīgie spirti, bet acetaldehīds un

acetons:

CH2=CHBr • HOH CH 2==CHOH —- CH
3
—

vinilspirts acetaldehīds

-HCI ' >

CH 3—CCI= CH2
� HOH —*� CH3-COH=CH2

—CH
3—CO —CH3

1-propēn-2-ols acetons

Alkenolu un alkinolu nosaukumus atvasina no attiecīgā alkēna

vai alkīna nosaukuma. Oglekļa atomus numurē no tā virknes

gala, kuram tuvāk ir hidroksilgrupa, piemēram:

3 2 i

CH
2
=CH —CH

2
OH 2-propīn-l-ols jeb propargilspirts

CH= C—CH2OH 2-propīn-l-ols jeb propargilspirts

CH
3
—CH= CH—CH—CHOH—CH 3 3-metil-4-heksēn-2-ols

CH3

Alkenolu un alkinolu ķīmiskās īpašības līdzīgas alkanolu ķī-

miskajām īpašībām. Bez tam alkenoliem un alkinoliem piemīt arī

alkēnu un alkīnu īpašības (pievienošanas reakcijas, polimerizā-
cija).

Svarīgākie pārstāvji. Vinilspirts CH2=CHOH brīva veida

nepastāv, bet tā ēteri un esteri ne tikai eksistē, bet tos arī izmanto

rūpniecībā. Svarīgākais no tiem ir vinilacetāts

CH
3
—COO—CH=CH

2

Tam polimerizējoties, rodas polivinilacetāts, no kura iegūst caur-

spīdīgus materiālus, ko lieto tripleksa ražošanai (stikla lokšņu
salīmēšanai).

Polivinilacetātu hidrolizējot, iegūst polivinilspirtu:

r-CH2-CH-
ļ h2 o ļ -CH2-CH-ļ

L ocochJ*
-* I OH \

x

polivinilacetāts polivinilspirts
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Polivinilspirts ir cieta, ūdenī šķīstoša viela. No tā ražoto sin-

tētisko šķiedru lieto ķirurģijā brūču sašūšanai. Pēc brūces sadzī-
šanas šī šķiedra uzsūcas.

Polivinilspirtu īpaši apstrādājot ar formaldehīdu, iegūst ūdenī

nešķīstošu vielu. No tās ražo ļoti izturīgu šķiedru — vinilonu

(kuralonu). Vinilons ir izturīgs pret ķīmisko reaģentu un mikro-

organismu iedarbību, ūdenī uzbriest maz. To lieto lietusmēteļu,
lietussargu, peldkostīmu, filtraudumu, tīklu un tamlīdzīgu izstrā-

dājumu ražošanai.

AI il spirts CH 2=CH —CH2OH ir vienkāršākais nepiesāti-
nātais spirts, kas sastopams brīvā veidā. Tas ir bezkrāsas šķid-
rums 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; oksi-

dējoties veido akrilaldehīdu (akroleīnu) un akrilskābi:

O

o # o

CH2
= CH—CH2OH-+CH 2

=CH—C —»-CH2
=CH—COOH

\
H

Alilspirta hidroksilgrupa ir sevišķi aktīva, piemēram, to viegli
var aizvietot ar halogēnu.

Reaģējot kā nepiesātinātais ogļūdeņradis, tas divkāršās saites

vietā var pievienot ūdeņradi, halogēnu vai halogēnūdeņradi.
Rūpniecībā to iegūst no alilhlorīda, kuru savukārt iegūst no

propilēna, to hlorējot augstā temperatūrā:
—HCI +HOH

CH
2
= CH—CH

3+C1
2 2

=CH—CH
2
CI �

+HOH

-* CH2= CH—CH2OH+HCI

Svarīga nozīme ir vairākiem augstākajiem nepiesāti-

nātajiem spirtiem ar 10 oglekļa atomiem molekulā. Tie ir

šķidrumi ar patīkamu 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 (3,7-dimetil-6-ok-

tēn-l-ols)
CH3—C=CH—CH2—CH2—CH—CH2—CH2OH

I I
CH3 CH3

kas nelielos daudzumos sastopams rožu eļļā, un geraniols (3,7-
--dimetil-2,6-oktadiēn-1-ols)

CH3—C=CH—CH2—CH2—C= CH—CH2OH

I I
CH3

CH
3
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Tas ir šķidrums ar rožu smaržu un ir galvenā ģerāniju un rožu

ejļas sastāvdaļa. To satur arī ilang-ilang eļļa un citas ēteriskās

eļļas, kuras izmanto parfimērijas rūpniecībā.

Daudzvērtīgie spirti jeb polioli

|C„H2n+2-m(OH) m\

Par daudzvērtīgajiem spirtiem sauc spirtus, kuru molekula

satur divas vai vairāk hidroksilgrupas.

Daudzvērtīgo spirtu molekulā hidroksilgrupas pievienotas da-

žādiem oglekja atomiem, jo savienojumi ar divām vai trim hidr-

oksilgrupām pie viena oglekļa atoma ir nestabili. Gadījumos, kad

varētu rasties šādi savienojumi, atšķeļas ūdens un rodas aldehīdi

vai ketoni:

H H

CH3—C—OH -> CH3
—C= O+H

2
O

I
OH

aldehīds

CH
3
-C-CH

3 -> CH
3
-C-CH3+H2O

/\ II

[hoĻ___-_plhi ket

O

Daudzvērtīgie spirti ir eļļaini šķidrumi vai cietas vielas ar

saldu garšu.
Tiem piemīt tādas pašas ķīmiskās īpašības kā vienvērtīgajiem

spirtiem. Tāpat kā vienvērtīgie spirti, tie veido alkoholātus, ēterus

un esterus. No daudzvērtīgajiem spirtiem atšķeļot ūdeni, iegūst
nepiesātinātos ogļūdeņražus, bet, aizvietojot tajos hidroksilgrupu
ar halogēna atomu, — halogenīdus. Daudzvērtīgie spirti, tāpat kā

vienvērtīgie spirti, var oksidēties par aldehīdiem vai ketoniem.

Atšķirībā no vienvērtīgajiem spirtiem daudzvērtīgie reaģē ar

smago metālu hidroksīdiem. Tā, piemēram, uzlejot etilēnglikolu
vara(ll) hidroksīda nogulsnēm, tās izšķīst un rodas zils vara(ll)
glikolāta šķīdums:

ch 2
o:h" "ho! ch2-o
. ,

N x
+ Cu-* Cv + 2H

20

/ I /
CH2OIH HO! CH 2—O

v j vara(ll)
glikolāts
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Tas norāda, ka daudzvērtīgo spirtu hidroksilgrupas ūdeņraža
atoms ir kustīgāks un tiem vairāk izteiktas skābju īpašības. (Indi-
katoru krāsu tie tomēr nemaina.) Tas izskaidrojams ar hidroksil-

grupu savstarpējo ietekmi.

Daudzvērtīgos spirtus iegūst ar tādām pašām metodēm kā

vienvērtīgos, piemēram, no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem, al-

kilhalogenīdiem, esteriem v. c.

Divvērtīgie spirti jeb dioli

|C n
H2n (OH) 2ļ

Dioli ir tādi ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekula satur

divas hidroksilgrupas.
Nomenklatūra un izomērija. Diolu nosaukumus atvasina no at-

tiecīgā ogļūdeņraža nosaukuma, pievienojot vārdu «diols» un ar

skaitļiem norādot hidroksilgrupu atrašanās vietu, piemēram,

CH2OH—CH2—CH 2
OH 1,3-propāndiols

Diolus bieži sauc par glikoliem.

Divvērtīgo spirtu izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu

virknes uzbūves, tā arī no —OH grupu izvietojuma molekulā.

Vienkāršākajam divvērtīgajam spirtam — etilēnglikolam ir

tikai viens izomērs:

CH2OH—CH2OH 1,2-etāndiols jebetilēnglikols

Divvērtīgajam spirtam ar trim oglekļa atomiem molekulā jau
ir divi izomēri:

CH3—CH—CH2OH un CH2—CH2—CH2

OH OH OH
1,2-propāndiols 1,3-propondiols

(a-glikols) <0-glikols)

Pieaugot oglekļa atomu skaitam molekulā, izomēru skaits pa-

lielinās.

Glikolus ar sazarotām molekulām nosauc tāpat kā ogļūdeņ-
ražus:

CH3 CH3

CH
3
—C-CH-CH-CH3 HO—CH

2
—CH =CH—CH^OH

ļ I
OH OH

2,3-dimetil-2,4-pentāndiols 2-butēn-1,4-diols

Divvērtīgos spirtus, kuru molekulā abas hidroksilgrupas pie-
vienotas blakus oglekļa atomiem, sauc par a-glikoliem. Ja hidrok-

silgrupas atdala viens oglekļa atoms, tad spirtus sauc par 6-gli-
koliem, ja divi, — par v-glikoliem utt.
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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 mo-

lekulu asociāciju (ūdeņraža saite).

Ķīmiskās īpašības. Glikoliem raksturīgas tādas pašas reakcijas
kā vienvērtīgajiem spirtiem. Tā kā to molekulas satur divas hidr-

oksilgrupas, tās var reaģēt pakāpeniski. Tā, piemēram, iedarbojo-
ties ar nātriju, vispirms aizvietojas vienas hidroksilgrupas ūdeņ-
radis, pēc tam — otras:

2CH
2
OH—CH

2
OH+ 2Na -> 2CH

2
OH—CH

2
ONa +H

2

2CH2
OH—CH

2ONa+ 2Na^2CH
2
ONa—CH2ONa + H2

ledarbojoties uz glikoliem ar halogēnūdeņražskābēm, halogēns

viegli aizvieto tikai vienu hidroksilgrupu. Rodas t. s. glikolu
halogēnhidrīni:

CH2OH—CH2OH+HCI -> CH2OH—CH2CI+ H2O

etilēnglikols etilēnhlorhidrīns

Ūdens atšķelšana var notikt divējādi. Atšķeļot .vienu molekulu

ūdens, rodas nepiesātinātie spirti:

-h2o

CH
3
—CH—CH2—CH 2OH �CH2=CH—CH 2—CH2OH

I
OH

1,3-butāndiols 3-butēn-l-ols

Atšķeļot divas ūdens molekulas, rodas alkadiēni:

-2H 20

CH
3
—CH—CH

a
—CH

2
>- CH

2
= CH—CH= CH2

OH OH

1,3-butadiēns

Skābes klātienē no divām glikola molekulām atšķeļas divas

ūdens molekulas un veidojas ciklisks ēteris
— dioksāns:

!h!OCH 2
—CHjOH!

. /
CH

2
—CH

2\
i J t., i skābe / N

j v � h o o

LHpjCH2
~6H

20ļHj X
CH2

—CH{
dioksāns

Dioksāns ir universāls šķīdinātājs, kas šķīdina kā polāras, tā

nepolāras vielas.
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Glikolu oksidējot, veidojas dialdehīds — glioksals:

0 0 o

o#o \ #
HOCH2—CH2OH—*HO—CH2—C —� C—C

\ / \
H H H

glikolaldehids glioksāls

Glikoli oksidējas vieglāk nekā alkanoli.

legūšana. Glikolus iegūst pēc tām pašām metodēm kā vien-

vērtīgos spirtus. Bez tam a-glikolus var iegūt arī, ar KMnO4 uz-

manīgi oksidējot nepiesātinātosogļūdeņražus:

o+h2o

CH2=CH2 2OH-CH2OH

KMnO,

Etilēnglikols CH
2
OH—CH

2
OH ir vienkāršākais divvērtīgais

spirts. To bieži sauc vienkārši par glikolu.

Etilēnglikols ir eļļains šķidrums bez krāsas-ar saldu garšu
un viršanas temperatūru 197°C. Labi šķīst ūdenī un spirtā,
slikti — ēterī. Ja ūdenī izšķīdina etilēnglikolu, šķīduma sasalša-

nas temperatūra pazeminās, pie tam, jo lielāka šķīduma koncen-

trācija, jo vairāk pazeminās tā sasalšanas temperatūra. Tā, pie-
mēram, 25% glikola šķīdums sasalst —12° Ctemperatūrā, bet

60% šķīduma sasalšanas temperatūra ir — 49°C. Sīs īpašības dēļ
glikolu lieto antifrīzu pagatavošanai.

Etilēnglikols ir ļoti higroskopisks, tāpēc to lieto iespiedkrāsu
un zīmoglaku pagatavošanai, kā arī kosmētisko preparātu ražo-

šanā glicerīna vietā. Uz cilvēka organismu etilēnglikols iedar-

bojas reibinoši un ir indīgs.

Etilēnglikola slāpekļskābes esteris — dinitroetilēnglikols ir

ar eksplozīvām īpašībām, tāpēc ar to aizstāj nitroglicerīnu.
Ar divvērtīgām skābēm etilēnglikols veido poliesterus, kurus

izmanto laku un krāsu, kā arī plastmasu un sintētisko šķiedru
ražošanai. Tā, piemēram, etilēnglikola tereftalskābes poliesteri —

polietilēntereftalātu lieto sintētiskās šķiedras — lavsāna ražoša-

nai (sk. 268. lpp.).

Trīsvērtīgie spirti jeb trioli

jC„Ha„_! (OH) 3|

Trīsvērtīgo spirtu molekula satur trīs hidroksilgrupas, kas pie-
vienotas dažādiem oglekļa atomiem. Trīsvērtīgo spirtu nosauku-

mus atvasina no attiecīgo ogļūdeņražu nosaukumiem, pievienojot
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vardu «triols». Hidroksilgrupu vietu molekula norada ar skaitļiem

pirms nosaukuma, piemēram,

CH
2
OH—CHOH—ČH

2
—CH

3
OH

1,2,4-butantriols

Glicerīns jeb 1,2,3-propāntriols CH2
OH—CHOH—CH

2
OH ir

svarīgākais trīsvērtīgais spirts.

Fizikālās īpašības. Glicerīns ir bezkrāsas sīrupveida

šķidrums ar saldu garšu. Smagāks par ūdeni (blīvums 1,26). Ar

ūdeni un spirtu sajaucas visās attiecībās. Vārās 290° C tempera-
tūrā, pie tam daļēji sadalās. Ļoti higroskopisks.

Ķīmiskās īpašības. Glicerīnam ir līdzīgas ķīmiskās īpa-
šības ar divvērtīgajiem spirtiem. Trīs hidroksilgrupas vēl stiprāk
ietekmē cita citu, tāpēc hidroksilgrupu ūdeņraža atoms glicerīna
molekulā ir vēl kustīgāks nekā glikolu molekulā. Glicerīns, pie-
mēram, ļoti viegli reaģē ar vara(ll) hidroksīdu, veidojot zilu

vara (II) glicerāta šķīdumu:

ch2o(h HO' ch2o

i i Cv Cv

\+ V /

CHOjH HOj
-CHO -r2H2

O

ch2
oh"

"

ch2 oh

vara III)

gliccrāts

Ļoti raksturīga glicerīna reakcija ir dehidratēšana. Ja uz gli-
cerīnu iedarbojas ar ūdeni atšķeļošām vielām, piemēram, ar nāt-

rija hidrogēnsulfātu, vai arī karsē, atšķeļas divas ūdens molekulas

un rodas nepiesātinātais aldehīds
— akrilaldehīds, ko var konsta-

tēt pēc asās, nepatīkamās smakas. Reakcija noris divās stadijās.
Vispirms rodas nestabils starpprodukts, kas viegli izomerizējas
par akrilaldehīdu:

CHs-'OHļ CH 2
CH2

I • II II

IHOļ-C [_H J - 2H 2
0+C-.

s

-> ĢH
! i | II \ I
1 hI-C OH C-OH C=0

aknloldehids
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Līdzīga sadalīšanās notiek arī, stipri karsējot taukus, pie-

mēram, cepot taukus vai eļļas uz karstas pannas. Piedegušu tauku

smaku rada akrilaldehīds.

Svarīgas ir glicerīna esterifikācijas reakcijas. Ar organis-
kajām un arī neorganiskajām skābēm glicerīns veido esterus. Sva-

rīgākais neorganisko skābju glicerīna esteris ir slāpekļskābes es-

teris — glicerīna trinitrāts. To iegūst, iedarbojoties uz glicerīnu
ar koncentrētas HN0 3 un H2SO4 maisījumu:

CH2
OfrTi CH

2
ON0

2

ļ r
J l

,
h2so4 ļ

CHOļH +3H0:N0
2 *CHON02 -f-3H20

I r
J

I
CH

2OļHj CH2ON02

Glicerīna trinitrāts, kas pazīstams arī ar nosaukumu nitro-

glicerīns, ir smags, eļļains šķidrums ar saldu garšu. Nešķīst ūdenī,

bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Tas ir ļoti eksplozīvs —

eksplodē pat no satricinājuma vai sildot, tāpēc tīru glicerīna tri-

nitrātu parasti nelieto. Piesūcinot ar to porainas neaktīvas vielas

(talku, infuzoriju zemi) vai ari aktīvas vielas (kokogli, koksnes

miltus), iegūst dinamītu (A. Nobels, 1867), kura transportēšana
nav bīstama. Ja ar nitroglicerīnu piesūcina nitrocelulozi, iegūst
ļoti efektīvu sprāgstvielu, no kuras ražo bezdūmu pulverus
(A. Nobels, 1889).

Glicerīna trinitrāts ir ļoti indīgs, bet niecīgos daudzumos tas

paplašina sirds asinsvadus, tāpēc tā 1% šķīdumu spirtā lieto me-

dicīnā.

legūšana. 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 hidrolīze. Hidrolizējot taukus ar

minerālskābēm, pārkarsētu tvaiku vai fermentiem, tie sašķeļas

par glicerīnu un taukskābēm, bet, hidrolizējot ar bāzu šķīdu-
miem, — par glicerīnu un taukskābju sāļiem:

CH2OCOC17H35 CH 2OH

I I
CHOCOC,7H

3S+3HOH->CHOH + 3C
17

H 35C00H
I I
CH2

OCOC
17H35 CH2

OH

Tagad glicerīnu iegūst galvenokārt sintētiski pēc vairākām

metodēm. Visbiežāk to iegūst no propilēna, to hlorējot augstā
temperatūrā (400 ... 500 °C). Rodas alilhlorīds, kuru hidrolizējot



179

iegūst alilspirtu. Alilspirtam pievienojot ūdeņraža peroksidu ka-

talizatora klātienē, veidojas glicerīns:

Clj HOH

CH
2
=CH—CH

3
y CH

2
=CH—CH

2
CI >-

400...500°C

alilhlorīds

HOH H202

CH
2
=CH—CH

2
OH 1- CH

2
OH—CHOH—CH

2
OH

kat.

alilspirts

Glicerīna sintētiskā iegūšana ļauj sekmīgi atrisināt svarīgu
tautas saimniecības uzdevumu — samazināt pārtikas produktu
patēriņu tehniskām vajadzībām.

Izmantošana. Visvairāk glicerīna patērē gliftālsveķu un

sprāgstvielu ražošanai. Daudzās rūpniecības nozarēs glicerīnu
izmanto tā higroskopiskuma dēļ, piemēram, ādu rūpniecībā — lai

pasargātu ādas no izžūšanas, tekstilrūpniecībā — gatavo audumu

apdarei, poligrāfijā v. c. Glicerīnu lieto ari kosmētikā un medicīnā
mīkstinošu ziežu un šķīdumu pagatavošanai. Atšķaidīts glicerīns

padara ādu mīkstu unelastīgu, bet koncentrēts — atņem tai ūdeni

un padara sausu. Tas var pat radīt ādas apdegumus.

Arenoli jeb fenoli un naftoli

Par arenolietn sauc arēnu hidroksilatvasinajumus, kuru mole-

kulā hidroksilgrupa pievienota tieši pie cikla oglekļa atoma.

Izomērija un nomenklatūra. Benzola hidroksilatvasinājumus

parasti sauc par fenoliem, toluola atvasinājumus — par krezo-

liem, ksilola
— par ksilenoliem, bet naftalīna

— par naftoliem.

Arenolu nosaukumus atvasina arī no attiecīgā arēna nosau-

kuma, pievienojot izskaņu -ols. Numerāciju sāk no tā oglekļa
atoma,kuram pievienota hidroksilgrupa:

I) benzols (fenols, oksibenzols)

rr
0H

2,4-dimetilbenzols (2.4-ksilenolsl

I ļļ \ 2-noftols IJJ-naftols)
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Fizikālās īpašības. Fenoli pa lielākai daļai ir kristāliskas,

ūdenīmazšķīstošas vielas ar raksturīgu smaržu. Labi šķīst spirtā,
ēterī un benzolā. Fenoliem piemīt antiseptiskas īpašības. Indīgi.

Ķīmiskās īpašības. Fenolu molekulās izpaužas —OH grupas

un benzola cikla savstarpējā iedarbība, kuras rezultātā zināmā

mērā izmainās abu šo grupu īpašības. Benzola cikla ietekmē —OH

grupa iegūst skābju īpašības, bet hidroksilgrupa palielina benzola

cikla ūdeņraža atomu kustīgumu.
Fenoliem raksturīgas kā hidroksilgrupas reakcijas, tā arī

benzola cikla reakcijas.

Hidroksilgrupas reakcijas

\, Fenolātu veidošanās. Fenoliem daudz stiprāk izteiktas

skābju īpašības nekā spirtiem. Kaut gan indikatoru krāsu tie ne-

maina, tomēr, tāpat kā skābes, fenoli reaģē ar bāzēm, veidojot

sāļiem līdzīgas vielas — fenolātus:

C 6H
S
—OH+ NaOH C 6H

S
ONa + H

2
O

fenols nātrija fenolāts

Fenolāti daļēji hidrolizējas, tāpēc to šķīdumam ir bāziska

reakcija. Ja caur šādu šķīdumu laiž C0
2, fenols izdalās brīvā

veidā (izgulsnējas):

C 6HSONa+C02+H2O^C 6HSOH +NaHCO3

Tas norāda, ka fenols ir vāja skābe
— vājāka par ogļskābi, bet

stiprāka par ūdeni un spirtiem: C 6HSOH>H20>C2HS OH.

Fenolu skābās īpašības izskaidrojamas ar to molekulas uzbūvi:

Fenolu hidroksilgrupas skābekļa atoma brīvais elektronu pāris
veido ar benzola cikla it elektroniem konjugētu sistēmu. Tā rezul-

tātā daļa elektronu blīvuma pārvietojas no skābekļa atoma uz sai-

tes C—O pusi un tālāk pa konjugēto sistēmu uz ciklu. Lai kom-

pensētu šo elektronu blīvuma zudumu, skābeklis pievelk pie sevis

saites O—H elektronu pāri. Līdz ar to uz ūdeņraža atoma rodas

pozitīvs lādiņš un hidroksilgrupas ūdeņraža atoms iegūst skābes

īpašības. Saite O—H fenolos ir polārāka nekā spirtos.
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2. Ēteru veidošanās. Fenoli var veidot ēteru tipa savienoju-

mus. Parasti šī reakcija noris, fenolātiem reaģējot ar halogēnarē-
niem vai halogēnalkāniem:

CeHsOfNa +f;C2
H

s
— C 6H5-0-C2 H54- Nal

' 1 etilienilēteris

CeHsOrNa + +Naßr
' diffnilētcris

3. Esteru veidošanās. Līdzīgi spirtiem, fenoli veido arī esteru

tipa savienojumus. Tieši ar karbonskābēm fenoli nereaģē. To este-

rus iegūst, iedarbojoties uz fenoliem vai fenolātiem ar skābju hlo-

rīdiem vai anhidrīdiem:

C 6H
5—O:Ma + CI:OCCH 3

C 5HS—OOCC5—OOCCH3 � NaCl

etiķskābes fenriestens

4. 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 K.2Cr207, oksidējas ne tikai

fenolu hidroksilgrupa, bet arī ūdeņradis para stāvoklī un rodas

benzohinons:

Oksidējot vel enerģiskāk, noārdās benzola cikls.

5. Reducēšanās. Ja fenolu vāra kopā ar cinka putekļiem, fenols

reducējas par benzolu:

C 6H S
OH+ZnC

6H 6+ ZnO

6. Hidroksilgrupas aizvietošana. Fenolu hidroksilgrupa daudz

grūtāk aizvietojama ar nukleofilajiem reaģentiem nekā spirtu
hidroksilgrupa. Spirtu —OH grupu var viegli aizvietot ar halogē-
niem, spirtiem reaģējot ar halogēnūdeņražskābēm, bet fenolu

—OH grupu tikai ar grūtībām izdodas aizstāt pat reakcijā ar

fosfora halogenīdiem, tāpēc šai reakcijai nav praktiskas nozīmes.

Sāds fenolu —OH grupas mazkustīgums izskaidrojams ar to,
ka fenolos elektronu blīvums nobīdīts nevis uz skābekļa atoma

pusi (kā tas ir spirtos), bet gan uz benzola cikla pusi, un to
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saņem visa jt. elektronu sistēma. Tāpēc ar hidroksilgrupu saistī-

tais oglekļa atoms neiegūst pozitīvu lādiņu un nukleofilajiem rea-

ģentiemnav izdevīga «uzbrukuma» objekta.
Benzola cikla reakcijas

Hidroksilgrupa ir I grupas aizvietotājs, tāpēc tā palielina
benzola cikla elektronu blīvumu, it sevišķi orto un para stāvokļos,
un līdz ar to atvieglo cikla ūdeņraža atomu aizvietošanu ar elek-

trofilajiem reaģentiem.

Ļ Halogenēšana.Fenoli viegli halogenējas, un halogēna atomi

stājas orto un para stāvokļos attiecībā pret hidroksilgrupu. Ja,

piemēram, fenola šķīdumam pielej bromūdeni, izkrīt tribromfenola

nogulsnes:

2. Nitrēšana. Fenoli nitrējas pat ar atšķaidītu slāpekļskābi,
veidojot o-nitrofenolu un p-nitrofenolu. Nitrējot tālāk ar koncen-

trētu NHO3, rodas trinitrofenols jebpikrīnskābe:

Nitrofenoliem ir daudz stiprākas skābju īpašības nekā feno-

liem, piemēram, tie sadala ogļskābes sāļus. Pikrīnskābe ir stipra
skābe tāpēc, ka trīs nitrogrupas stipri atvelk hidroksilgrupas
elektronus. Nitrogrupas orto un para stāvokļos aktivē arī pašu
hidroksilgrupu, tāpēc to var aizvietot ar halogēniem un amino-

grupu.

Pikrīnskābe ir dzeltena kristāliska viela ar rūgtu garšu. In-

dīga. Uzmanīgi karsējot, kūst 122°Ctemperatūrā, bet pārkarsē-

jot — viegli eksplodē. Sevišķi eksplozīvi ir daži pikrīnskābes
sāļi — pikrāti, tāpēc pikrīnskābi un tās sāļus agrāk lietoja par

sprāgstvielām.
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3. Sulfurēšana. Sulfurējot fenolus ar koncentrētu H2S0
4

ista-

bas temperatūrā, veidojas galvenokārt o-fenolsulfonskābe, bet
100 °C temperatūrā pārsvarā ir para-izomērs:

4. Alkilēšana. Fenols viegli alkilejas AIC13 klātiene ne tikai

ar halogēnalkāniem, bet ari ar alkēniem un alkanoliem:

aOH
Aici

3
r^V-OH

• ch3c, — tjrCH3

5. Ķondensācija. Tā kā hidroksilgrupa aktivē benzola cikla

ūdeņraža atomus orto un para stāvokļos, sārmainu vai skābu ka-

talizatoru klātienē fenoli viegli kondensējas ar aldehīdiem (sk.
185. lpp.). Sai reakcijai ir ļoti svarīga praktiska nozīme, jo tā ir

pamatā svarīgu plastmasu un laku ražošanai.

6. Fenolu krāsu reakcijas. Ar FeCl 3 šķīdumu fenoli veido da-

žādus krāsojumus, piemēram, fenols — sarkanvioletu, krezols —

zilu utt. Domājams, ka veidojas Fe(III) fenolāti.

legūšana. 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-

cīgās darvas frakcijas apstrādā ar bāzes šķīdumu, kurā fenoli

labi šķīst, veidojot fenolātus. Ja iegūto fenolātu šķīdumu apstrādā
ar sērskābi, fenolāti sadalās un izgulsnējas brīvi fenoli:

C 6H
S
ONa + H2SO4 C 6H

S
OH + NaHS0

4

2. No sulfonskābju sāļiem, sakausējot tos ar sārmiem:

300 °C

C 6H5S02ONa+2NaOH » C 6HSONa +Na2
50

4+H 2O

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 benzola ciklam pievienotais halogēna atoms ir mazkus-

tīgs, pēdējā laikā noskaidrots, kādos apstākļos to var aizvietot ar

hidroksilgrupu. Ja, piemēram, hlorbenzolu autoklāvā 250 °C
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temperatūrā apstrādā ar 8% NaOH šķīdumu vai arī laiž sārmu

kopā ar hlorbenzolu caur ļoti garām vara caurulēm zem 200 atm

spiediena un 300 °C temperatūrā, hlorbenzols hidrolizējas par
fenolu:

4. No arilaminiem. Arilaminu sals šķīdumam reaģējot ar sla-

pekļpaskābi skābā vidē, veidojas diazonija sāls:

© c c c

C 6H5NH3CI+ HO—N=O -»-C 6H5—N
=NCI+ 2H 20

Ja šo sāli vāra kopā ar ūdeni, izdalās slāpeklis un veidojas
fenols:

® c

C 6H5-N=NCI +HOH^C6H 50H +N 2 +HCI

5. No hidroperoksīdiem. 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, virsmaktīvo vielu, pesticīdu un citu vielu

ražošanai. Dažus fenolus izmanto arī kā antiseptiskās vielas un

antioksidantus.

Fenoli nokļūst arī daudzu rūpniecības nozaru notekūdeņos. Tā,

piemēram, fenolus satur koksa ķīmiskās un koksnes ķīmiskās pār-

strādes, cietā kurināmā hidrogenizācijas, anilīna krāsvielu, sintētiskā

fenola, fenolformaldehīdsveķu un citu rūpniecības nozaru notekūdeņi.

Tā kā fenoli intensīvi saista skābekli, tie traucē ūdensbaseinu skā-

bekļa režīmu un izraisa dzīvo organismu bojā eju. Jau koncentrācijā
0,02 mg// tie sabojā ūdens un šādā ūdenī dzīvojošo zivju garšu. Pie-

ļaujamā fenolu koncentrācija ūdenī ir 0,001
...

0,002 mg//.

Fenols jeb oksibenzols C 6HSOH ir kristāliska viela ar rakstu-

rīgu smaržu un kušanas temperatūru 43°C. Ar ūdeni veido hid-
rātu C 6HSOH-H 20, kas kūst 16°Ctemperatūrā un pazīstams ar

nosaukumu karbolskābe. Ja fenolu uzglabā telpā, tā kristāli uzsūc

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 izmantošana

dezinfekcijai medicīnā ierobežota.

Fenolu pierāda ar FeCl
3,

ar ko tas veido violetu krāsojumu.
Fenols sastopams akmeņogļu darvā, no kuras to sāka iegūt

jau 19. gs. otrajā pusē. Tagad fenolu iegūst galvenokārt sintē-

tiski.
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Padomju Savienībā visvairāk pielietotā ir kumola metode, kuru

izstrādāja R. Odris, P. Sergejevs un B. Kružalovs. Pēc šīs meto-

des fenolu sāka ražot 1949. gadā, bet 1965. gadā jau 77% no visa

Padomju Savienībā iegūtā fenola ražoja pēc šīs metodes.

Par izejvielām fenola iegūšanai izmanto benzolu un propilēnu,
kuri katalizatoru (AICI 3 vai alumosilikātu) klātienē veido kumolu.

Kumolu oksidējot par hidroperoksīdu un to sadalot ar skābēm,
veidojas fenols un acetons:

Rūpniecībā fenolu ražo arī pēc Rašiga metodes. Tā pamatojas
uz benzola hlorēšanu ar hlorūdeņradi gaisa skābekļa klātienē un

hlorbenzola hidrolīzi ar ūdens tvaiku augstā temperatūrā un zem

augsta spiediena katalizatora (Cv) klātienē:

Mazāk izdevīga ir fenola iegūšana, sulfurējot benzolu un sul-

fonskābju sāļus sakausējot ar bāzēm, jo, strādājot pēc šīs meto-

des, ir liels sērskābes un sārma patēriņš.
Fenols ir viena no rūpnieciski svarīgākajām organiskajām

vielām. Tā ražošanas kopprodukcija pārsniedz 1,5 miljonus tonnu

gadā. Fenolu izmanto par sākvielu ārstniecības vielu, 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 form-
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jas produkti.
1. Ja pārākumā ņem fenolu un kondensē skābā vidē, izveidojas

lineāras struktūras polimērs, kas sastāv no 10... 12 posmiem, t. s.

novolaksveķi:

Novolaksveķi kūst 130...140°Ctemperatūrā, šķīst acetonā un

spirtos. Karsējot tie tālāk nekondensējas un neveido nekūstošu

masu, jo to molekulā nav brīvu oksimetilēngrupu. Novolaksveķi
pieder pie apgriezeniski cietējošiem (termoplastiskiem) polimē-
riem. Tos izmanto laku, līmju un dažādu izstrādājumu ražošanai.

2. Ja fenolu un formaldehldu ņem ekvimolārās attiecībās vai

ari pārākumā formaldehldu, iegūst sazarotas struktūras poli-
mēru — rezolu. Tas var kondensēties tālāk, veidojot telpisku po-
limēru — rezitu.

Šādos apstākļos formaldehīds pievienojas benzola ciklam orto

vai para stāvokļos attiecībā pret hidroksilgrupu, veidojot o-oksiben-

zilspirta un p-oksibenzilspirta maisījumu:

Formaldehida pārākumā reizē ar oksibenzilspirtiem veidojas arī

oksidibenzilspirts un oksitribenzilspirts:

186
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Oksibenzilspirti pakāpeniski kondensējas savā starpā vai arī

ar oksidibenzilspirtu un oksitribenzilspirtu, izveidojot sazarotas struk-

tūras polimēru:

Ja polimērs paredzēts līmju, laku vai prespulveru pagatavošanai,

polikondensāciju pārtrauc, kad polimēra molekulmasa sasniedz

700... 1000. legūto caurspīdīgo dzelteno vai brūno masu sauc par

rezolu jeb bakelitu A. Tas kūst 70...100°Ctemperatūrā, šķīst spirtā

un acetonā.

Tā kā rezola molekulā ir brīvas oksimetilengrupas (—CH
2 OH),

karsējot līdz 150 °C temperatūrai, kondensācijas process atjaunojas
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un turpinās tālāk. Izveidojas telpiskas struktūras polimērs ar lielāku

molekulmasu, t. s. rezits jeb bakelits C:

Rezīts nešķīst nekādos šķīdinātājos, sildot nekūst un saglabā
savu cietību līdz 250 °C, bet temperatūrā, kas augstāka par 280°C,
tas sāk sadalīties.

Rezola kondensēšanās par rezītu notiek izstrādājumu izgata-
vošanas procesā. Sasmalcinātu rezolu sajauc ar pildvielām (kok-
snes miltiem, azbestu, bārija sulfātu v. c.) un krāsvielām. legūto
maisījumu — t. s. prespulveri ieber sakarsētās veidnēs un saspiež.
Rezols sākumā izkūst, pēc tam kondensējas par rezītu, kas sa-

saista pildvielas daļiņas. Tā iegūst neapgriezeniski cietējoša (ter-
moreaktīva) polimēra rezīta jeb bakelīta izstrādājumus. Tie ir

ķīmiski ļoti izturīgi, jo ir pilnīgi nešķīstoši, tāpēc reaģents var

uz tiem iedarbotiestikai no virspuses.
Rezolu izmanto arī par velmējamo materiālu. Auduma, stikla

šķiedras vai papīra loksnes piesūcina ar rezola šķīdumu spirtā
un saliek vajadzīgā biezuma slāņos. Pēc spirta iztvaikošanas ma-

teriālu sapresē un karsē, kamēr tas sacietē. Tā iegūst mehāniski

ļoti izturīgu materiālu, ko lieto zobratu, gultņu, elektriskās izo-

lācijas materiālu, automobiļu virsbūvju un citu izstrādājumu ra-

žošanai.

Atkarībā no izmantotās pildvielas no fenolformaldehīdsveķiem
ražotās plastmasas jeb fenoplasti pazīstami ar dažādiem nosau-

kumiem: tekstolits — pildviela kokvilnas audums, stikla teksto-

llts — stikla šķiedras audums, getinakss — papīrs, karbolits
—

koksnes milti utt.

Fenoplastus izmanto dažādu izstrādājumu, piemēram, elek-

trisko slēdžu, dažādu telefona, televizoru, radioaparātu un auto-

mobiļu detaļu, cauruļu, mājsaimniecības piederumu un citu izstrā-

dājumu ražošanai.
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Daudz fenola (15... 20%) izlieto arī kaprolaktāma ražošanai.

Kaprolaktamu izmanto par izejvielu polikaproamīda
[—NH(CH2 ) SCO—]„ ražošanai, no kura iegūst sintētisko šķiedru
kapronu (sk. 411. lpp.).

Kaprolaktāma iegūšana no fenola notiek pēc šādas shēmas:

Fenolu hidrogenējot katalizatora (Ni) klātienē 135... 150 °C

temperatūrā, iegūst cikloheksanolu, kuru ~450°C temperatūrā un

Fe-Zn katalizatoru klātienē dehidrogenē par cikloheksanonu. Ciklo-

heksanonu apstrādājot ar hidroksoamonija sulfāta šķīdumu 85...95°C

temperatūrā, rodas cikloheksanonoksīms. Ja izkausētu cikloheksanon-

oksīmu apstrādā ar oleumu, notiek t. s. Bekmaņa pārgrupēšanās un

izveidojas kaprolaktāms.

Fenols ir izejviela arī poliheksametilēnadipamīda
[—NH(CH2)6NHOC(CH2 )4CO—]„ šķiedrām, kas pazīstamas ar

nosaukumiem: anīds — PSRS, nailons — ASV, ternamīds—VFR,

maranils, lurons — Anglijā.

Poliheksametilēnadipamīdu iegūst, polimerizējot heksametilēn-

diamīnu ar adipīnskābi (sk. 412. lpp.). Adipīnskābi iegūst no fe-

nola. Fenolu hidrogenējot veidojas cikloheksanols, kuru oksidē-

jot rodas adipīnskābe:

CH CH2

_3H,
H2 .20

2

ļ ļļ
z

\ | -^-HOOC-(CH
2)4-COOH � H

2
O

HC,. X
CH H 2C. X

CH2

CH 2 adipīnskābe

Heksametilēndiamīnu iegūst, adipīnskābi pārvēršot par adipīn-
skābes amīdu:

HOOC— (CH2 ) 4—COOH + 2NH3

2NOC—(CH2) 4
—CONH2+ 2H20
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Amīdu katalltiski dehidratejot un reducējot, rodas heksametilen-

diamīns:

H
2NOC—(CH2)4—CONH2-** NC—(CH2) 4—CN + 2H

2
0

NC—(CH2) 4-CN+ 4H2-vH2N—(CH2) 6—NH2

Ir izstrādātas metodes šīs grupas šķiedru ražošanai arī no ci-

tām izejvielām, piemēram, no furfurola, butadiēna v. c.

Herbicīdi. Dažus fenola atvasinājumus izmanto arī lauksaim-

niecībā kā ķīmiskos nezāļu apkarošanas līdzekļus — herbicīdus.

Visplašāk lietotie herbicīdi ir 2,4-dihlorfenoksietiķskābe

0CH 2COOH

Cl

un 2-metil-4-hlorfenoksietiķskābe

0CH2COOH

CH3

Lauksaimniecībā parasti lieto šo skābju nātrija vai kālija

sāļus, kā arī dažādu spirtu esterus. Tie iznīcina divdīgļlapu augus,

bet neietekmē viendīgļlapas augu augšanu.

Izšķir vispārējas un selektīvas iedarbības herbicīdus. Vispārējas

iedarbības herbicīdi iznīcina visus augus, selektīvas iedarbības her-

bicīdi — tikai noteiktas augu sugas.

Atkarībā no iedarbības rakstura herbicīdus iedala iekšējas iedar-

bības herbicīdos un kontaktherbicidos. lekšējas iedarbības herbicīdi

iznīcina augu, tajā uzsūcoties, bet kontaktherbicīdi iznīcina tikai tās

auga da|as, uz kurām tie nokļūst.

2,4-dihlorfenoksietiķskābe un 2-metil-4-hlorfenoksietiķskābe ir se-

lektīvi iekšējas iedarbības herbicīdi.

Krezoli. Krezolam jeb oksitoluolam var but trīs izomēri:
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Krezoliem ir līdzīgas īpašības kā fenolam, tikai tie mazāk

toksiski un vairāk dezinficējoši nekā fenols. Visi trīs izomēri sa-

stopami 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

atsevišķus krezolus iegūst sintētiski.

Krezolus izmanto plastmasu, krāsvielu, smaržvielu un citu

vielu ražošanai.

Arēndioli jeb divvērtīgie fenoli

Arēndioliem jeb divvērtīgajiem fenoliem iespējami trīs izomēri:

o-dioksibenzols jeb pirokatehīns, m-dioksibenzols jeb rezorcīns un

p-dioksibenzols jeb hidrohinons:

Divvērtīgajiem fenoliem piemīt tādas pašas īpašības kā vien-

vērtīgajiem, tikai divas hidroksilgrupas vēl vairāk palielina cikla

elektronu blīvumu, tāpēc ar tiem vieglāk noris aizvietošanas 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 (II) acetāta šķīdu-
mam pirokatehīna šķīdumu, izkrīt tā svina sāls nogulsnes:

Divvērtīgie fenoli arī vieglāk oksidējas, tāpēc tie ir spēcīgi re-

ducētāji, un tos izmanto fotogrāfijā par attīstītājiem (hidrohi-
nonu). Arī šķīdība ūdenī divvērtīgajiem fenoliem labāka nekā

vienvērtīgajiem. Divvērtīgie fenoli ir mazāk indīgi. Ar FeCl
3 šķī-

dumu veido raksturīgu krāsojumu.
Pirokatehīns ir balta kristāliska viela, kas stāvot kļūst tumša.

Kūst 104°Ctemperatūrā. Ar FeCl
3 šķīdumu veido zaļu krāsojumu,
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kas sodas šķīduma iedarbībā pārvēršas par sarkanu. Amonjakālu
sudraba (I) nitrāta šķīdumu pirokatehīns reducē pat bez sildī-

šanas.

Sastopams miecvielās, sveķos un akmeņogļu darvā. Lieto foto-

grāfijā par attīstītāju.
Rezorcīns ir balta kristāliska viela, kas kūst 118°Ctempera-

tūrā. Mazāk indīgs nekā pirokatehīns un hidrohinons. Pret oksidē-

tāju iedarbībustabilāks nekā pirokatehīns. Amonjakālu sudraba(I)
nitrāta šķīdumu reducē tikai sildot. Ar FeCl3 šķīdumu veido vio-

letu krāsojumu.
Izmanto krāsvielu rūpniecībā un arī medicīnā dezinfekcijai.
Hidrohinons ir kristāliska viela, kas kūst 170 °C temperatūrā.

Ļoti viegli oksidējas par hinonu:

Ar FeCl3 šķīdumu veido tumšu, netīri zaļu krāsojumu, kas pār-
vēršas par dzeltenu.

Dabā sastopams dažos augos glikozīda arbutīna veidā. legūst
sintētiski, karsējot p-hlorfenolu vai p-dihlorbenzolu kopā ar bāzes

šķīdumu katalizatora (Cv) klātienē.

Hidrohinons ir viens no fotogrāfijā visbiežāk lietojamiem attīs-

tītājiem.

Arēntrioli jeb trīsvērtīgie fenoli

Arentrioliem jeb tnsvertīgajiem fenoliem iespējami tns izomēri:

pirogallols, floroglucīns un oksihidrohinons:

Visi trīsvērtīgie fenoli ir kristāliskas, ūdenī labi šķīstošas vie-

las. Svarīgākais no tiem ir pirogallols.
Pirogallols ir kristāliska viela, kas kūst 132 °C temperatūrā.

Ar FeCl3 šķīdumu veido sarkanu krāsojumu. Sevišķi viegli oksi-

dējas, tāpēc to lieto gāzu analīzē skābekļa noteikšanai.
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Pirogallolu iegūst no gallusskābes, kas samērā bieži sasto-

pama dabā. Pirogallolu izmanto par attīstītāju fotogrāfijā, krās-

vielu sintēzē, kā arī kažokādu un matu krāsošanā.
Naftoli ir naftalīna hidroksilatvasinājumi. Tiem ir divi izo-

mēri — a-naftolsun 6-naftols:

Naftoli ir kristāliskas, ūdenī vāji šķīstošas vielas, kas 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, B-naftoli — zaļus.
Naftolu hidroksilgrupa ar citiem savienojumiem reaģē vieglāk

nekā fenolu hidroksilgrupa. Tie viegli veido esterus, ēterus un

azosavienojumus, tāpēc naftolus izmanto azokrāsvielu iegūšanai.
Naftolus iegūst pēc tādām pašām metodēm kā fenolus, piemē-

ram, sakausējot naftalīnsulfonskābju sāļus ar šķīstošām bāzēm:

13. tabula

Spirtu un fenolu reaģētspēja

Reakcija
Alkanoli

C„"2n+1OH

Polioli

C„H2n+J. m
(OH)

m

Fenols

CtH6OH

disociācijas
:onstante

1 • īo- 16

Mazāka nekā ūde-

nim

Mazāka nekā ūde-

nim, lielāka nekā

alkanoliem

1 ■io- 10

Lielāka nekā ūde-

nim

Pārtrūkst saite

O—H un vei-

Samērā grūti Vieglāk nekā alka-

noliem

Viegli

dojas

1) alkoholāti

(fenolāti)

Reaģējot:

1) tikai ar sārmu

metāliem

Reaģējot:

1) arī ar smago

metālu hidroksī-

diem

Reaģējot:

1) pat ar sārmu

metālu hidroksī-

diem

2) ēteri 2) alkoholātiem ar

halogenīdiem;
vai spirtu kar-

sējot kopā ar

H2 S04 līdz

140 °C

2) ar spirtiem
skābju klātienē

2) fenolātiem ar

halogenīdiem
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13. tabulas turpinājums

Ēteri

1 R-0-R/1

Ēteri ir spirtu vai fenolu atvasinājumi, kuru molekulā spirta
vai fenola hidroksilgrupas ūdeņraža atoms aizvietots ar ogļūdeņ-

atlikumu.

Ēterus var uzskatīt arī par spirtu anhidrīdiem, jo tos iegūst,

atņemot molekulu ūdens divām spirta molekulām:

r-[6h!
*"ļ !+R-0-R +H 2O

R-OļH;

Ēteru molekulā abi ogļūdeņraža atlikumi var būt vienādi vai

arī dažādi. Ēterus, kuru molekulā abi ogļūdeņraža atlikumi vie-

nādi, sauc par simetriskajiem ēteriem,piemēram,

CH 3—O-CH3

3) esteri 3) ar karbonskā-

bēm vai 0 satu-

rošām neorga-

niskām skābēm

3) ar karbonskā-

bēm vai O satu-
rošām neorga-

niskām skābēm

3) ar karbonskābju
anhidrīdiem vai

hlorīdiem

4) aldehīdi

(ketoni),
karbonskābes

C0
2+H 20

4) ar stipriem ok-

sidētājiem vai

02

4) ar maigākiem
oksidētājiem

4) pat ar gaisa
skābekli

Pārtrūkst saite

C—OH un vei-

dojas

Viegli Grūtāk nekā alka-

noliem

Grūti

1) halogenatva-
sinājumi

1) ar halogēnudeņ-
ražiem

Ar halogenudeņra-
žiem

Nav praktiskas no-

zīmes

2) nepiesāt.
ogļūdeņraži

2) karsējot H2 S04

klātienē virs

140°C

Ogļūdeņraža
atlikuma

reakcijas

Alkanoliem — aiz-

vietošanas reakci-

jas (samērā grūti)

Noris viegli cikla

ūdeņraža aizvieto-

šana ar elektrofila-

jiem reaģentiem.
Veidojas orto vai

para izomēri

Alkenoliem un al-

kinoliem — pievie-

nošanas un polime-
rizācijas reakcijas

Mazāk svarīgas
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Ēterus ar dažādiem ogļūdeņraža atlikumiem sauc par asimet-

riskajiem ēteriem,piemēram,

CH3—CH 2-O—CH3

Nomenklatūra un izomērija. Ēterus nosauc pēc to molekulās

ietilpstošajiem ogļūdeņražu atlikumiem, piemēram:

C 2H
s
—O—C

2
H

5
dietilēteris

CH3—O—C 3H 7 metilpropilēteris

Ēterus uzskata arī par ogļūdeņražu atvasinājumiem, kuru mo-

lekulās ūdeņraža atoms aizvietots ar alkoksigrupu RO—, pie-
mēram:

CH3—O—C2H5 metoksietāns

C2H5—O—C 2H5 etoksietāns

Ēteru izomērija atkarīga no ogļūdeņražu atlikumu uzbūves,
kuri var būt ar taisnām vai sazarotām virknēm, piemēram:

12 3

CH3—CH2—O—CH2—CH2—CH 3

etilpropilēteris jeb 1-etoksipropāns

CH3—CH2—O—CH—CH 3

.1
CH3

etilizopropilēteris jeb 2-etoksipropāns

CH3

CH3—CH2—CH2—O—CH—CH—CH 3

.1
CH 3

2-propoksi-3-metilbutāns

Fizikālās īpašības. Dimetilēteris un metiletilēteris parastajos

apstākļos ir gāzes, pārējie ēteri ir viegli gaistoši šķidrumi bez

krāsas un 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 78,4 °C temperatūrā, bet

dimetilēteris CH3—O—CH3 vārās —24° Ctemperatūrā. Tas iz-

skaidrojams tādējādi, ka starp ētera molekulām nav ūdeņraža
saišu, t. i., tie nav asociēti.

Ūdenī ēteri gandrīz nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdi-
nātājos un arī paši labi šķīdina daudzas organiskās vielas.

Ķīmiskās īpašības. Ēteri ir inerti savienojumi. Atšķaidītas skā-

bes, bāzes un pat metāliskais nātrijs parastajos apstākļos uz tiem
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neiedarbojas. Izņēmums ir koncentrēta sērskābe un jodūdeņraž-
skābe, kuras ēterus sadala pat istabas temperatūrā.

1. Reaģējot ar koncentrētu H2S04, rodas sērskābes esteris un

spirts:

CH
3
—CH

2
—O—CH

2
—CH

3 +H
2
S0

4->

CH 3—CH2—O—S0
3
H +CH3—CH2OH

2. Ar koncentrētu HI rodas halogēnalkāns un spirts:

CH3—O—CH3+HI->- CH3I+CH 3
OH

legūšana. Visbiežāk ēterus iegūst, dehidratējot spirtus kon-
centrētas H2S0

4
vai katalizatora klātienē.

1. Sildot pārākumā ņemtu spirtu kopā ar koncentrētu H2S04,

reakcija noris divās stadijās:

a) vispirms spirts ar H
2
S0

4
veidosērskābes esteri:

C 2H
S
OH+HOS0

3
H C 2H

5
0—S0

3
H + H

2
O

b) sērskābes esteris reaģē ar spirta pārākumu, veidojot ēteri:

C 2H
S
OS0

3
H +HOC 2H5^C

2
H5-0-C2H 5+H

2
S0

4

2. Ēterus iegūst ari no alkoholātiem, tiem reaģējot ar halo-

gēnalkāniem:

C 2H SONa +IC2H5 C 2H s—O—5—O—C2H 5+ Nal

Dietilēteris C2H5—O —C2HS ir svarīgākais ēteru grupas pār-
stāvis, ko tehnikā parasti sauc vienkārši par ēteri.

Tas ir bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu smaržu un viršanas

temperatūru 35,6°C, t. i., viegli gaistošs. Ētera tvaiki aptuveni

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 lieto-

šanas ēteri pārbauda ar paskābinātu XI šķīdumu. Ja ētera pa-

raugs kļūst brūns, tas norāda, ka ēteris satur peroksīdu savieno-

jumus. Tos atdala, ēteri skalinot kopā ar FeS0
4 šķīdumu.

Ēteris ūdenī šķīst maz (100 tilpumos ūdens izšķīst 0,5 tilpumi

ētera) un nedaudz šķīdina arī ūdeni (100 tilpumos ētera šķīst
1,25 tilpumi ūdens). Ar spirtu sajaucas visās attiecībās. Labi šķī-
dina dažādas organiskās vielas.

Ēteris ir daudz indīgāks par etilspirtu. Nelielos daudzumos
ēteris un tā tvaiki iedarbojas reibinoši, bet lielākos daudzumos

izraisa vispārēju narkozi, tāpēc dažreiz ēteri lieto arī medicīnā

narkozēm. Iztvaikojot tas ļoti stipri atdzesē apkārtējo vidi, tāpēc
to lieto vietējai anestēzijai.

Visvairāk ētera izlieto par šķīdinātāju.
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Epoksīdi

Par divvērtīgo spirtu iekšējiem ēteriem var uzskatīt ari nepie-
sātināto ogļūdeņražu oksīdus, kas pazīstami ar nosaukumu epok-
sīdi. Svarīgākais no tiem ir etilēnoksīds

CH2—CH2
\ /

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 izskaidrojams tādē-

jādi, ka etilēnoksīda molekula veido trīslocekļu ciklu, kurā ir lieli

spriegumi. Sakarā ar to saite starp oglekļa un skābekļa atomiem

viegli pārtrūkst, un etilēnoksīds pievieno dažādus ūdeņradi satu-

rošus savienojumus.
1. Etilēnoksīdam pievienojot ūdeni, rodas etilēnglikols:

CH2—CH2+HOH CH2—CH2

\ / II
O OH OH

2. Ja etilēnoksīdam pievienojas halogēnūdeņraži, rodas ha-

logēnhidrini:
CH 2-CH2+HCI-vCH

2
CI—CH

2
OH

\ /
O

etilēnhlorhidrīns

3. Etilēnoksīdam pievienojot amonjaka, rodas aminospirti:

CH 2—CH2+NH3-»-CH2OH—CH 2NH2

\ /
O

etanolamīns

4. Ar spirtiem etilēnoksīds veido nepilnus glikola ēterus, kurus

plaši izmanto kā sintētiskos mazgāšanas līdzekļus:

ROH +CH2—CH2-vR—O—CH2—CH2—OH

\ /
O

5. Karsējot vai katalizatora (A12
0

3, H3PO4) klātienē etilēnok-

sīds viegli izomerizējas par acetaldehīdu:

O

CH2—CH2-> CH
2
=CHOH CH

3
—C

\/ X
O H
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legūšana. 1. Etilenoksidu iegūst, oksidējot etilēnu ar gaisa
skābekli katalizatora (Ag) klātienē:

350 °C

2CH
2
==CH

2+0
2 2

—CH
2

Ag \ /
O

2. Etilēnoksīdu var iegūt no etilēnhlorhldrina, tam atšķeļot
hlorūdeņradi koncentrētas bāzes klātienē:

CH 2CI—CH2OH+ NaOH CH2—CH2
+NaCl+ H2O

\ /
O

Izmantošana. Etilēnoksīdu ļoti plaši izmanto rūpniecībā da-

žādu savienojumu sintēzēm. Tā, piemēram, kondensējot etilēnok-

sīdu kopā ar hidroksilgrupu saturošiem savienojumiem (spirtiem,
fenoliem), iegūst sintētiskos mazgāšanas līdzekļus. Atkarībā no

tā, cik etilēnoksīda molekulu piedalās reakcijā, iegūst vielas ar

dažādām īpašībām:

R—OH +nCH
2
—CH

2
->-R—O— (CH2

—CH
2—O) „—H

\ /
O

Ja, piemēram, oleilspirts CiBH 37OH kondensējas ar 6...8 mo-

lekulām etilēnoksīda, rodas vielas, ko lieto vilnas izstrādājumu
mazgāšanai. Oleilspirtam kondensējoties ar 10... 15 molekulām

etilēnoksīda, iegūst līdzekļus kokvilnas audumu mazgāšanai.
Sevišķi svarīga nozīme ir epoksīdsveķiem, kurus izmanto stikl-

plastu, aizsargpārklājumu, līmju un citu vielu ražošanai. Tie ir

materiāli ar augstu mehānisko un ķīmisko izturību un labām di-

elektriskajām īpašībām. Epoksīdlīmes lieto metālu un citu mate-

riālu līmēšanai.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Uzrakstiet visus iespējamos heksanola CeH| 3
OH izomērus, no-

sauciet tos un nosakiet, kuri no tiem ir pirmējie, otrējie un trešējie

spirti!
2. Kāpēc spirtiem ir ievērojami augstāka viršanas temperatūra

nekā ogļūdeņražiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā?

3. Kādiem spirtiem (pirmējiem, otrējiem vai trešējiem) raksturī-

gākas ir tādas reakcijas, kurās pārtrūkst saite C—OH? Kāpēc?
4. Kāpēc hidroksilgrupas ūdeņraža atoms otrējā propilspirta

CH3—CH—OH molekulā ir mazāk kustīgs nekā etilspirta molekulā?

I
CH3

5. Ar kādām reakcijām no 1-butanola var iegūt 2-butanolu? Uz-

rakstiet attiecīgo reakciju vienādojumusl
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6. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

O

a) C-v CH4 CH =CH CH3-C -*CH3—CH2 OH;

b) CH3-CH3 CH3-CH 2CI -v CH2=CH 2 — CH3-CH2OH;

c) CH3 —CH2—CH 3 ->-CH 3—CH2 —CH2CI->

-*■ CH3—CH2 —CH2OH -yCH3 —CHOH—CH3!

7. Kādas īpašības piemīt fenolu hidroksilgrupai? Ar ko tās atšķi-

ras no spirtu hidroksilgrupas īpašībām?
8. Kā var izskaidrot to, ka fenolu hidroksilgrupa daudz grūtāk

aizvietojama nekā spirtu hidroksilgrupa?
9. Kā hidroksilgrupa ietekmē benzola cikla īpašības?

10. Kāpēc nitrofenoliem ir stiprākas skābju īpašības nekā feno-

liem?

11. Pēc kādām metodēm pēdējā laikā fenolus visvairāk iegūst?
12. Kādi produkti rodas, kondensējot fenolu ar formaldehldu

skābā vidē un kādi sārmainā? Kādas ir šo produktu īpašības, un

kur tos izmanto?

13. Ar kādiem reaģentiem reaģē etilēnoksīds? Uzrakstiet attiecīgo

reakciju vienādojumusl
14. Kā no etilēnoksīda var iegūt sintētiskos mazgāšanas līdzek-

ļus?
15. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

a) etilēns -v etanols -»■ nātrija etilāts -*- dietilēteris;

b) etāns '-*■ hloretāns -> etanols etilēns -*■ etilēnoksīds -> sin-

tētiskie mazgāšanas līdzekļi!

UZDEVUMI

1. Cik kilogramu etilspirta var iegūt no 700 / naftas krekinga

gāzes, kas satur 80% etilēna? (1,15 kg)
2. Cik tonnu kalcija karbīda, kas satur 15% piemaisījumu, jāpa-

tērē, lai iegūtu 3 t 95% etilspirta? (4,66 t)
3. ledarbojoties ar metālisko nātriju, kas ņemts pārākumā, uz

maisījumu, kas satur 31 g etilēnglikola un nezināmu daudzumu

glicerīna, izdalījās 20 / ūdeņraža (normālos apstākļos). Aprēķināt

maisījuma sastāvu procentos. (40,26% C
2
H

5
0

2 un 59,74% C 3H
8
03)

4. Cik mililitru 5% NaOH šķīduma (blīv. 1,06) jāpielej 300 gra-

miem 2% fenola šķīduma, lai viss fenols pārvērstos par fenolātu?

(48 ml)
5. Benzolsulfonskābes nātrija sāli sakausēja ar NaOH un iegūto

sakausējumu paskābināja. Izgulsnējās 282 g fenola. Cik gramu ben-

zola ņēma sulfurēšanai, ja benzola zudumi reakcijā 40%? (390 g)
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6. Cik kubikmetru tehniskā propilēna izlietoja fenola ražošanai,

ja, sadalot kumola peroksīdu, ieguva 357,2 kg fenola un zināms, ka

fenola zudumi ražošanā ir 5%, bet tehniskais propilēns satur 20%

citas gāzes piemaisījumu? (112 m 3)

KARBONILSAVIENOJUMI
— ALDEHĪDI UN KETONI

Karbonilsavienojumi ir organiskie savienojumi, kas satur fun-
kcionālo grupu >C=o, kuru sauc par karbonilgrupu.

Aldehīdu molekulā karbonilgrupa saistīta ar ūdeņraža
atomu un ogļūdeņraža atlikumu:

O

J
R-C

\
h

O

Grupu —C sauc par aldehldgrupu, tāpēc aldehīdus var

H

uzskatīt par ogļūdeņražu atvasinājumiem, kuru molekula ūdeņ-
raža atoms aizvietots ar aldehīdgrupu.

Ketonu molekulā karbonilgrupa saistīta ar diviem ogļūdeņ-
raža atlikumiem, kuri var būt vienādi (R, R) vai arī dažādi

(R, RO:

O

R-C —R'

Grupu C=0 sauc arī par ketogrupu vai oksogrupu.

Ketonus var uzskatīt arī par ogļūdeņražu atvasinājumiem,
kuru molekulā divi ūdeņraža atomi aizvietoti ar skābekli.

ledalījums. Karbonilsavienojumi var būt atvasināti no dažā-

diem ogļūdeņražiem, tāpēc pazīstami

a) piesātinātie karbonilsavienojumi:

O O

S li
CH3—CH2—C CH 3—CH2

—C—CH
2
—CH

3

\
H

piesātinātais aldehīds piesātinātais ketons
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b) nepiesātinātie karbonilsavienojumi:
O O

S II
CH2=CH—C CH2=CH—C—CH3

\
H

nepiesātinātais aldehīds nepiesātinātais ketons

c) arēnu karbonilsavienojumi:

J> 0

Q-<„ O-c^J
benzaldehīds difendketons

Karbonilsavienojumu molekula var saturēt vienu vai vairākas

karbonilgrupas, tāpēc pazīstami monokarbonilsavienojumi, dikar-

bonilsavienojumi utt.

Izomērija un nomenklatūra. Aldehīdu un ketonu izomēriju no-

saka ogļūdeņraža atlikuma oglekļa atomu virknes uzbūve. Ketonu

izomērija atkarīga arī no karbonilgrupas novietojuma molekulā.

Aldehīdu nosaukumus atvasina no atbilstošo ogļūdeņražu no-

saukumiem, galotni -s aizstājot ar izskaņu -āls. Oglekļa atomus

numurē, sākot ar aldehīdgrupas oglekļa atomu:

O

5 4 3 2 1

CH
3—CH 2

—CH—CH
2—C

I \
CH3 H

3-metiipentanāls

Vienkāršāko aldehīdu nosaukumus atvasina arī no to karbon-

skābju latviešu vai latīņu nosaukumiem, kuras veidojas, attiecīga-

jam aldehīdamoksidējoties, piemēram:
O

H—C skudrskābes aldehīds jebformaldehīds

\
H

O

CH 3—C etiķskābes aldehīds jebacetaldehīds

X
H

O

CH
3
—CH2—C propionaldehids

H
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Ketonu nosaukumus atvasina pēc oglekļa atomu skaita, pievie-
nojot izskaņu -ons. Oglekja atomus numurē, sākot no tā virknes

gala, kuram tuvāk karbonilgrupa:
O

II
CH3—C—CH 3 propanons

O

CH3—C—CH2—CH2—CH3 2-pentanons

O

1 211 3 4

CH 3—C—CH—CH3 3-metil-2-butanons

I
CH3

Vienkāršākos ketonus nosauc arī pēc to molekulā ietilpstoša-

jiem ogļūdeņražuatlikumiem, pievienojot vārdu «ketons»:

O

II
CH3—C—CH 3

dimetilketons, acetons

O

II
CH3—C—CH2—CH3

metiletilketons

Vienkāršākajam ketonam visbiežāk lieto nosaukumu acetons.

Uzbūve. Karbonilgrupas oglekļa atoms atrodas sp
2 hibridizāci-

jas stāvoklī. Tā trīs hibridizētās orbitāles izvietotas vienā plaknē
120° leņķī, bet nehibridizētā p orbitāle — perpendikulāri šai

plaknei.
Skābekļa atomam ir divi nesapāroti p elektroni. Viens no tiem

veido o saiti ar hibridizēto oglekļa atoma orbitāli, bet otrs — n

saiti ar oglekļa atoma nehibridizēto p orbitāli. Kā parasti, n sai-

tes orbitāles izvietotas plaknē, kas perpendikulāra o saišu plaknei

(28. att.).
Pārejas oglekļa atoma hibridizētās orbitāles veido o saites

28. att. Karbonilgrupas α un π saišu

izvietojums.

ar ūdeņraža atoma un alkil-

grupas oglekļa atoma orbitā-

lēm — aldehīdu molekulā, vai

arī ar divu alkilgrupu og-

lekļa atomu orbitālēm — ke-
tonu molekulā:

•N.
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Aldehīdgrupas oglekļa atomu, kas tieši saistīts ar karbonil-

grupu, sauc par a-oglekļa atomu, bet tam pievienotos ūdeņraža
atomus

— par a-ūdeņraža atomiem:

O

CH3—CH2—CH2—C

v p o V

H

Fizikālās īpašības. Vienkāršākais aldehīds — formaldehīds

ir ūdenī labi šķīstoša gāze ar asu smaku. Pārējie aldehīdi un ke-

toni ir šķidrumi ar īpatnēju smaržu. Dadžiem vidējiem aldehīdu ho-

mologurindas locekļiem irpatīkama ziedu smarža, piemēram, pelar-
O

gonskabes aldehīds C&Hn—C ir ar rožu smaržu, kaprīnska-

O

bes aldehīds C9HI9—C ar apelsīnu ziedu smaržu, laurīnskabes

\
H

O

aldehīds CnH23—C ar vijolīšu smaržu. Alicikliskais ketons —

\
H

muskons CH3—CH—CH 2—C=0 ir smaržvielas muskusa sastāv-

L(CH
2 ) I2

J
daļa.

Zemākie aldehīdi un acetons labi šķīst ūdenī, spirtā un ēterī,
bet augstākie aldehīdi ir ūdenī nešķīstošas cietas vielas. Ketoni

arī paši labi šķīdina daudzas organiskās vielas.

Aldehīdiem un ketoniem ir ievērojami zemāka viršanas tem-

peratūra nekā spirtiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu mole-

kulā. Tā, piemēram, propionskābes aldehīda viršanas temperatūra
ir 49 °C, acetona 56 °C, bet propilspirta 97 °C. Tas norāda, ka alde-

hīdi un ketoni nav stipri asociēti šķidrumi. To molekulās nav

ūdeņraža atomu ar ievērojamu pozitīvu lādiņu, tāpēc ūdeņraža
saites starp karbonilsavienojumu molekulām nevar izveidoties.

Ķīmiskās īpašības. Tā kā skābeklim ir lielāka elektronegativi-
tāte (3,5) nekā ogleklim (2,5), tad karbonilgrupā starp oglekli un

skābekli izveidojas polāra saite, kurā elektronu blīvuma nobīdi

uz skābekļa atoma pusi vēl vairāk palielina kustīgie jt saites

elektroni. Tādējādi karbonilgrupas skābekļa atoms iegūst diezgan



204

14. tabula

Aldehīdu un ketonu fizikālās īpašības

Formula Nosaukums

Kušanas
temp.
CC)

Viršanas

temp.
CC)

Blīvums

o

H—C

\
H

Metanals -92 -21 0,815

(-20°C)

O

CH3 -C

\
H

Etanals -123 21 0,780

O

CH3—CH2—c

\
H

Propanāls -81 49 0,807

O

CH3—CH2—CH2—c

\
H

Butanāls -99 75 0,817

O

CH3
—CH—C

I \
CH3 H

2-metilpropanāls -66 64 0,794

O

CH2=CH—Č?
\

H

Propenals -87 52 0,840

O

II
CH3-C-CH 3 Propanons 0,792-95 56

O

II
CH3 —C—C2H5

o

C6 H5
-C

\
H

Butanons -86 80 0,805

Benzaldehīds -26 180 1,048

(15 °C)

O

II
CeHs—C—CH

3

o
II

CeHs—C—CeHs

Acetofenons 202 1,02520

Difenilketons 49 306

0° Cikloheksanons -45 153 0,948
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lielu negatīvu daļlādiņu 6e
,

bet oglekļa atoms — pozitīvu daļ-

lādiņu6®:

Lai kompensētu šo pozitīvo lādiņu, oglekļa atoms tiecas sev

pievienot nukleofilus reaģentus, t. i., tādus reaģentus, kuriem ir

nedalīts elektronu pāris (:AB) vai stipri polāras saites. So rea-

ģentu nukleofilā grupa (:A) ar savu elektronu pāri pievienojas
pozitīvi lādētajam karbonilgrupas oglekļa atomam, bet pārējā
daļa (visbiežāk H) elektrofili saistās ar skābekļa atomu:

—c=o * : AB —- —C —o—B

|
A

Tādēļ karbonilsavienojumiem raksturīgas nukleofilo reaģentu

pievienošanas reakcijas.
Polārā karbonilgrupa izraisa elektronu nobīdi ari pārējās sai-

tēs:

H H O
Se

H

t S® Se � ||
Se

t
CH,—-C-—C=o H— C —C^-C^-H

I* I 1
H H H H

aldehīds ketons

Sīs nobīdes dēļ alkilgrupas ūdeņraža atomi pie ct-oglekļa
atoma kļūst reaģētspējīgāki un piedalās tiem raksturīgās reakci-

jās, tādēļ ar karbonilsavienojumiem norisinās arī a-ūdeņraža
atomu aizvietošanas reakcijas.

Nukle o f i 1 ā s pievieno š a n a s reakcijas

Karbonilsavienojumu aktivitāte un pievienošanas reakciju āt-

rums atkarīgs no tā, cik liels ir pozitīvais lādiņš 6® uz karbonil-

grupas oglekļa atoma. Jo lielāks ir šis lādiņš, jo ātrāk karbonil-

grupas ogleklim pievienojas nukleofilās daļiņas.
Tā kā karbonilsavienojumu alkilgrupas elektronu blīvums no-

bīdīts uz karbonilgrupas oglekja atoma pusi (sk. formulas ar

zvaigznīti), tad šīs nobīdes dēļ samazinās karbonilgrupas oglekļa

pozitīvais lādiņš 6®, pie tam, jo lielāka alkilgrupa, jo vairāk tā

samazina karbonilgrupas oglekļa lādiņu. Benzola cikls karbonil-

grupas oglekļa atoma lādiņu samazina visvairāk, tāpēc arī
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visaktīvākais aldehīds ir formaldehīds H—C , kuram alkilgru-
\

H

pas vieta ir ūdeņraža atoms, bet vismazāk aktīvs ir benzaldehīds:

0 0 0 0

J S S /
H-C >CH3-C >C2HS-C >C6HS-C

\ \ \ \
H H H H

Divas alkilgrupas vēl vairāk kompensē karbonilgrupas oglekļa
pozitīvo lādiņu (sk. formulu ar zvaigznīti), tāpēc ketoni ir mazāk

aktīvi par aldehīdiem un to aktivitāte arī atkarīga no alkilgrupu
lieluma:

0 0 0

II II • II

CH3—C—CH3>CH3—C —CeHS>C6H5—C—C6HS

Karbonilgrupas reaģētspēju ietekmē arī alkilgrupu izmēri

(ieņemtā telpa). Jo lielākas un vairāk sazarotas ir alkilgrupas,
jo stiprāk tās kavē nukleofilo reaģentu piekļūšanu pie karbonil-

grupas oglekļa atoma un tādēļ samazina karbonilsavienojumu
aktivitāti.

Ja alkilgrupā ievada kādu elektronakceptoru atomu vai grupu

(kas pievelk sev elektronus), tad karbonilgrupas oglekļa atoma

pozitīvais lādiņš palielinās un karbonilsavienojums kļūst aktīvāks:

ci—c—ctr
t H

Cl

Elektrondonori atomi vai grupas (kas atgrūž no sevis elek-

tronus) turpretī samazina karbonilsavienojumu aktivitāti.

Svarīgākās karbonilgrupas reakcijas ir šādas.

1. a-oksisulfonskābju sāļu veidošanās. Aldehīdi un ketoni

pievieno nātrija hidrogēnsulfītu, veidojot a-oksisulfonskābju sāļus
(«bisulfītsavienojumus»), kas izkrīt baltu nogulšņu veidā:

Se/'' ONa ONa OH

CH3
—Cjj, + :S=o — CH,—C—SO3H — CH 3-C—S0 3Na

VH"' | M \
OH H H

206
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Nātrija hidrogensulfītu pievieno tikai tadi ketoni, kuri satur

vismaz vienu metilgrupu (metilketoni)
O ONa ONa OH

S \ \ I
R—C + :S=O^R—C—SO3H->R—C—SO

3
Na

\ I I I
CH3 OH CH 3 CH3

So reakciju izmanto aldehīdu un metilketonu pierādīšanai, kā

arī to atdalīšanai no piemaisījumiem, jo, sildot «bisulfītsavieno-

jumu» kopā ar sodu, izdalās brīvs aldehīds vai ketons:

OH O

I /
2R—C—SO3Na +Na2C03-»2R- C + 2Na2S03+C02+H2O

I \
H H

Pārtikas rūpniecībā šo metodi izmanto, lai kvantitatīvi no-

teiktu tādus karbonilsavienojumus, kuri piešķir produktiem rak-

sturīgu smaržu vai garšu.
2. a-oksinitrilu veidošanās. Bāziskā vidē karbonilsavienojumi

pievieno ciānūdeņražskābi, veidojot a-oksinitrilus (ciānhidrīnus):

OH

' R—C=0+
HCN-^R—i—CN

I I
R' R'

a-oksinitrils

Bāziskā vidē ciānūdeņražskābe veido cianīdjonu, kuram ir ne-

dalīts elektronu pāris:
c

H—C=N +OHe ->:C=N+ H2O

Negatīvais cianīdjons ar savu elektronu pāri pievienojas pozi-

tīvajam karbonilgrupasogleklim:
CN ~

» S® 8e
..e

R-C=o + :CN
e

— R—C—b:

l "

Līdz ar to karbonilgrupas it elektronu paris pilnīgi pariet pie
skābekļa, kurš ar šo elektronu pāri pievieno sev pozitīvo ūdens

ūdeņraža jonu:
CN CN

R—C—O :
c +H 2

O R—C—OH +OHe



(Piezīme. Sinī un turpmākajos piemēros burts R' apzīmē alkil-

grupu —
ketona molekulā vai H atomu — aldehīda molekulā.)

Aldehīdu spēju pievienot ciānūdeņražskābi izmanto, lai no-

vērstu saindēšanos. Ja, piemēram, jāstrādā ar HCN, profilaktiski
lieto glikozi, kura satur aldehīdgrupu.

3. Hidrogenēšana (reducēšana). Sārmu metālu komplekso hid-
rīdu (LiAIH4) vai attiecīgā šķīdinātājā suspendētu metālu (Ni, Pt,

Pd) klātienē karbonilsavienojumi pievieno ūdeņradi, veidojot
hidroksilsavienojumus.

Aldehīdi veido pirmējos spirtus:

O

kat.

R—C +H2 >-R—CH2OH

\
H

Ketoni veido otrējos spirtus:

O

kat.

R—C +H
2

»R—CHOH

\' R'

4. Pusacetālu un acetālu veidošanās. Skābju klātienē aldehīdi

un ketoni pievieno spirtus. Ja pievienojas viena spirta molekula,

veidojas pusacetāli, ja divas, — acetāli:

OH

(H®) | (H*)
R—C=0+CH 3OH =pt R—C—OCH3 +CH3OH **

pusacetals

OCH3
(H®) |

R—C—OCH3

ļ
acetals

5. Metālorganisko savienojumu pievienošana. Aldehīdi un ke-

toni viegli pievieno metālorganiskos savienojumus:

CH
3

I
R—C =O+ CH3MgI ->R—C—OMgl

k' k'
208
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legūtie savienojumi viegli hidrolizējas, veidojot attiecīgos spirtus:

CHj CH3
I I

R—C—OMgl+H 2O R—C—OH +MgOHI
I I
R' R'

Šo reakciju izmanto, lai no aldehīdiem (vai pirmējiem spir-
tiem) iegūtu otrējos spirtus, bet no ketoniem — trešējos spirtus.

Ketoni ar stipri sazarotām alkilgrupām nereaģē ar metālorga-
niskajiem savienojumiem.

6. Dihalogēnalkānu veidošanās. Aldehīdi un ketoni reaģē ar

PCU, veidojot dihalogēnalkānus:

Cl

I
R—C =O+PC15 R—C—Cl+POCI3
I I
R' R'

Sajā reakcijā vispirms PC15 nukleofili pievienojas karbonil-

grupai, bet pēc tam atšķeļas POCI3, tāpēc šo reakciju bieži uz-

skata arī par karbonilgrupas skābekļa aizvietošanas reakciju.
7. Oksimu un hidrazonu veidošanās. Aldehīdi un ketoni viegli

reaģē ar amonjaku, hidroksilamīnu, hidrazīnu un to atvasināju-
miem, veidojot savienojumus, kas satur saiti C=N.

Aldehīdiem reaģējot ar hidroksilamīnu, veidojas aldoksīmi:

O

CH3—C +NH2—OH->CH3—C=N—OH +H
2
O

\ I
H H

acetaldoksīms

Ja ar hidroksilamīnu reaģē ketoni, veidojas ketoksīmi:

R—C =O +NH
2
—OHr*- R—C= N—OH +H

2
O

I I
R' R'

ketoksīms

Reaģējot ar hidrazīnu, veidojas hidrazoni:

R—C=0+ H2N—NH2 R—C=N- NH2+ H2O

I I
R' R'

hidrazons

Arī šajās reakcijās vispirms noris nukleofilā pievienošanās,
bet pēc tam atšķeļas ūdens, tāpēc tās var uzskatīt arī par skā-

bekļa aizvietošanas vai kondensēšanās reakcijām.
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Oksīmi un hidrazoni labi kristalizējas, tapec šīs reakcijas pie-
der pie aldehīdu un ketonu pierādīšanas un atdalīšanas reakcijām.

8. Kondensācija. Vāji bāziskā vidē vienas karbonilsavienojuma
molekulas a-oglekļa atoms pievienojas otras karbonilsavienojuma
molekulas karbonilgrupas oglekļa atomam un izveidojas oksial-

dehīds vai oksiketons. Kondensēties var kā divas aldehīda mole-

kulas, tā arī viena aldehīda molekula ar vienu ketona molekulu

vai arī divas ketona molekulas.

Ja, piemēram, kondensējas divas acetaldehīda molekulas, iz-

veidojas (3-oksisviestskābes aldehīds jeb atdols, tāpēc arī šo reak-

ciju sauc par aldolo kondensāciju. So reakciju neatkarīgi viens

no otra 1872. gadā atklāja krievu ķīmiķis un komponists A. Boro-

dins un franču ķīmiķis A. Vircs:

CX O OH O

II \ II I /
CH

3
—C+ HCH 2-C -*■ CH

3
—C—CH 2

-C

|v—' I I N
HHH H

fS-oksisviestskabes
aldehīds jeb aldols

Aldola molekulā hidroksilgrupa atrodas blakus aktīvajam

ūdeņraža atomam, tāpēc skābā vidē atšķeļas ūdens un rodas ne-

piesātinātais aldehīds:

OH H O O

II / s
CH 3—C—C—C -*CH3—CH= CH—C +H2

O

II \ \
HHH H

krotonaldehīds

Ketoni veido p-ketonspirtus, kuri arī viegli atšķeļ ūdeni:

0 H 0 OH 0 0

II I II I I
-h,o II

CH—C � CH 2-C-CH3
— CH

3
—C—CH

2
-C-CH

3
-^CH

3
-C=CH-C-CH

3

CH 3 CH
3

CH3

diacetonspirts mezitiloksīds

Aldehīdi un ketoni kondensējas arī ar citām vielām, kuras

satur aktīvu ūdeņraža atomu, piemēram, ar fenoliem, arilamīniem

un citām vielām, veidojot lielmolekulārus savienojumus (sk. Fe-

nolformaldehīdsveķi).



Alkilgrupas a-ūdeņraža atoma aizvietošanas

reakcijas
Halogenēšana. Karbonilsavienojumu alkilgrupas a-ūdeņraža

atomi viegli aizvietojas ar halogēnu atomiem:

O O

R—CH2—C +Br
2
-> R—CHBr—C +HBr

\ \
R' R'

. Karbonilsavienojumu halogenēšana atšķiras no alkānu halo-

genēšanas. Tā, piemēram, acetona halogenēšana ar vienādu āt-

rumu noris ar visiem halogēniem un to katalizē kā skābes, tā arī

bāzes.

Bāzu klātienē acetaldehīda vai metilketonu pirmais a-ūdeņraža
atoms aizvietojas lēni, bet pārējie pie tā paša oglekļa atoma pie-
vienotie ūdeņraža atomi — ļoti ātri, tāpēc, halogenējot bāziskā

vidē, iegūst trihalogēnaldehīdusvai trihalogēnketonus:
O 0 0

# -Ka, # +ci 2
CH3—C 2CI—C vCCl

3—C

V lēni V ātri \^
HHH

hlorāls

Aldehīdu un ketonu halogēnatvasinājumi ir spēcīgi lakrimatori

(izraisa acu asarošanu).
Arēnu karbonilsavienojumu molekulās nav a-ūdeņraža atomu,

tāpēc to halogenēšananoris citādi (sk. Benzaldehīds).
Aldehīdu un ketonu atšķirīgās reakcijas
Aldehīdus no ketoniem atšķir trīs galvenās īpatnības.
Pirmkārt, aldehīdi ir aktīvāki par ketoniem, tāpēc nukleofilās

pievienošanas reakcijas ar aldehīdiem noris ātrāk nekā ar ke-

toniem.

Otrkārt, aldehīdi viegli oksidējas. Tos oksidē pat gaisa skā-

beklis un tādi vāji oksidētāji kā smago metālu oksīdi un hidr-

oksīdi.

Ketoni turpretī oksidējas tikai ar ļoti spēcīgiem oksidētājiem,

piemēram, ar KMnO 4 paaugstinātā temperatūrā. Sajā procesā og-

lekļa atomu virkne pārtrūkst karbonilgrupas vietā un izveidojas
divas karbonskābju molekulas ar mazāku oglekļa atomu skaitu. So

reakciju izmanto karbonilgrupas atrašanās vietas konstatēšanai.

Treškārt, aldehīdi polimerizējas, bet ketoni nepolimerizējas.

ļ. Oksidēšanās. Aldehīdi viegli oksidējas ar dažādiem oksidē-

tājiem, veidojot karbonskābes:

O O

# [0] S
R—C vR—C

Si~ā-J''ii-i \ \
..

H OH
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Oksidējoties aldehīdi reducē otru vielu, kura piedalās reakcijā.
Visvairāk pazīstamās aldehīdu oksidēšanās reakcijas, kuras iz-

manto arī aldehīdgrupas konstatēšanai, ir sudraba (I) sāļu redu-

cēšana jeb t. s. sudraba spoguļa reakcija un Fēlinga šķīduma
reducēšana.

Sudraba spoguļa reakcijā par oksidētāju lieto sudraba(l) ok-

sīda šķīdumu amonjakā, kurš satur [Ag(NH3) 2]® jonu. Reakcijā
ar aldehīdu kompleksais sudraba jons reducējas par brīvu sud-

rabu, kas izgulsnējas uz trauka sieniņām, veidojot sudraba spo-

guli:

O O

R-C + 2[Ag(NH3) 2]OH +R-C +2Ag+H 2O+ 3NH3

H ONH
4

Reakcijā ar Fēlinga šķīdumu oksidētājs ir Cu2® jons, kas
bāziskā vidē saistīts vīnskābes kompleksā:

O O

R—C +Cu2® + 40He -+R—C +Cu2o+H2O

\ \
H OH

Karsējot kopā ar aldehīdu, Fēlinga šķīduma zilā krāsa izzūd

un izgulsnējas sarkanas Cu
2
0 nogulsnes.

Sevišķi viegli oksidējas arēnkarbaldehīdi. Tā, piemēram, benz-

aldehīdsoksidējas pat istabas temperatūrā gaisa skābekļa ietekmē,

veidojot benzoskābi:

Arēnkarbaldehīdu vieglā oksidēšanās izskaidrojama ar reak-

cijas starpprodukta — peroksiskābes veidošanos, kura savukārt

oksidē aldehīdu.

v2. Oksidēšanās-reducēšanās (dispropĢrcionēšanās). Arēnkarb-

aldehīdi bāzes klātienē disproporcionējas par arēnkarbonskābi un

arilmetanolu. Ja, piemēram, uz benzaldehīdu iedarbojas ar kon-

centrētu (50... 60%) bāzes šķīdumu, no katrām divām benzalde-

212
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hīda molekulām viena reducējas par benzilspirtu, bet otra oksi-

dējas par benzoskābi, kas ar bāzi veido sāli:

O O

2C
6
H5—C +KOH-vC6H5—CH 2OH+C 6H 5—C

\ \
H OK

benzaldehīds benzilspirts benzoskābes

sāls

šo reakciju atklāja S. Kanicaro 1853. gadā un tā pazīstama
ar nosaukumu Kanicaro reakcija.

Disproporcionēšanās reakcija raksturīga arēnkarbaldehīdiem

un arī tādiem piesātinātajiem aldehīdiem, kuru molekulā nav

O

a-udeņraža atoma, piemēram, formaldehīdam H—C un alde-
\

H

hīdiem, kuru molekulā aldehīdgrupa saistīta ar trešējo oglekļa
atomu:

R O

I *
R—C—C

i \

Pārējie piesātinātie aldehīdi neliela alumīnija alkoholāta dau-
dzuma klātienē viegli pārvēršas par esteriem:

O 0

# AI(OC2 Hi),

2CH
3
—C > CH

3
—C—OCH

2
CH3

\
H

acetaldehīds etilacetāts

So reakciju atklāja V. Tiščenko 1906. gadā, tāpēc to sauc par

Tiščenko reakciju.
3. Polimerizācija. Vāji skābā vidē aldehīdi spēj polimerizēties.

Polimerizācijas procesā pārtrūkst aldehīdgrupas jt saite un
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aldehīda molekulu karbonilgrupas savienojas sava starpa, veidojot
polimērus ar dažāda garuma virknēm:

HHH

I I I
c=o+c=o+c=o+.. .-»-

I I I
CH3 CH3 CH

3

HHH

I I I
—c—o—c—o—c—o

I I I
CH3 CH3 CH3

HrH ļ H

I I I
HO—C—

—
O—C— —O—C—OH

I I I
CH3 L CH3 Jn_2 CH3

Sādi polimerizējas tikai pirmie divi homologu rindas locekļi —

formaldehīds un acetaldehīds. Pārējie aldehīdi (arī acetaldehīds)
polimerizējas trimolekulāri, veidojot slēgtus ciklus (sk. Acetalde-

hīds).
Karsējot bāzes klātienē, aldehīdi veido polimērus aldolās kon-

densācijas produktus — aldehīdsveķus:

O

NaOH

nCH
3
—C »

\ r

H

O

NaOH

» CH3
—(—CH =CH—)„_,—C +(n-l)H2

0

H

legūšana. Daži aldehīdi sastopami dabā ēteriskajās eļļās.

Aldehīdu un ketonu iegūšanas pamatā ir dažas kopīgas reak-

cijas. Svarīgākās aldehīdu un ketonu iegūšanas reakcijas ir šādas.

1. Spirtu oksidēšana. Oksidējot pirmējos spirtus, iegūst alde-

hīdus.
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Laboratorijas apstākļos aldehīdus var iegūt, iemetot attiecī-

gajā spirta sakarsētu vara stieplīti:

2Cu +02->-2CuO

O

R—CH2OH +CuO R—C +Cv + H
2
O

\
H

Ja oksidē otrējos spirtus — veidojas ketoni. Oksidēšanu izdara

ar gaisa skābekli katalizatoru (Cv, Ag) klātienē vai arī ar

oksidētajiem (K2Cr2O7):

kat

R—CHOH +O —*- R—C=O +H2O

i I

2. Spirtu dehidrogenēšana. Ja ūdeņradi atšķeļ no pirmējiem
spirtiem, veidojas aldehīdi:

O

kat.

CH
3—CH2OH 3—C +H2

300
... 400 °C \^

H

Atšķeļot ūdeņradi no otrējiem spirtiem, veidojas ketoni:

O

kat.

R—CHOH C—R'+H2

ļ 300...
400°C

Rūpniecībā spirta tvaikus laiž pāri sakarsētam katalizatoram

(Ag, Cv, Fe, Ni vai Zn).
3. Dihalogēnogļūdeņraiu hidrolize. Hidrolizējot bāziskā vidē

tādus dihalogēnogļūdeņražus, kuriem abi halogēna atomi ir pie
viena oglekļa atoma, iegūst aldehīdus vai ketonus.

Ja abi halogēna atomi ir pie pirmējā oglekļa atoma, rodas

aldehīdi:

ci r oh ļ o

+2H20 / #
CH3—C—Cl >- CH

3—C —OH _^CH 3—C +H2O

-2HCI \.

H L H J H
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Ja abi halogēna atomi ir pie otrējā oglekja atoma, rodas
ketoni:

r HO OH T

\/
CH 3—CC12—CH2—CH3+ 2H20-> LCH

3
—C—CH

2
—CH

3 J
2,2-dihlorbutāns

o

II
-> CH

3
—C—CH2—CH

3+
2H

2
0

butanons

4. Tiešā karbonilēšana (oksosintēze). Alkēniem pievienojot CO

un H 2 katalizatora kobalta karbonila [HCo(CO) 4] klātienē paaug-

stinātā temperatūrā un spiedienā, veidojas aldehīdi un ketoni:
O O

A *
-»R—CH

2
—CH

2
—C + CH

3
—CH—C

\ I \

co+h2
H R H

R—CH=CH2

HCo(CO)t O

II

-* R—CH2—CH2—C—CH2—CH2—R

Oksosintēzē iegūst aldehīdus, kuru molekula satur par vienu

oglekļa atomu vairāk nekā alkēns, no kura tos iegūst. Parasti

rodas normālas un sazarotas uzbūves aldehīdu maisījums.
5. Ūdens pievienošana alkīniem. Ja ūdeni pievieno acetilēnam,

rodas aldehīds:

O

kat.

HC =CH +H 2
O

3
—C

\
H

acetaldehīds

Pārējie alkīni, pievienojot ūdeni, veido ketonus:

O

kat.

R—C CH +H
2
O v R—C—CH3

Aldehīdiem un ketoniem ir ari vairākas speciālas iegūšanas
metodes.

6. Karbonskābju kalcija (Sr, Ba) sāļu termiska sadalīšana.

Karsējot karbonskābju kalcija (Sr, Ba) sāļus, iegūst ketonus:

CH3—COO O

\ 200 °C

Ca
3
—C—CH

3 +CaC03

/
CH3—COO
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Ņemot divu dažādu skābju sāļus, iegūst maisījumu, kurā pār-
svarā ir ketoni ar dažādiem ogļūdeņražu atlikumiem (nesimetris-
kie ketoni):

O

c II

(C6HSCOO) 2Ca + (CH3COO) 2Ca—* 2C6H5—C—CH
3 +2CaC03

benzoskābessāls etiķskābes sals acetofenons

Sajā reakcijā vienlaikus rodas arī acetons CH3—CO—CH3 un

benzofenons C 6H 5—CO—C6HS.
Ja viens no komponentiem ir skudrskābes sāls, veidojas alde-

hīds:
O

(CH3COO) 2Ca+ (HCOO)2Ca->2CH3—C +2CaC03

\
H

etiķskābes sāls skudrskābes acetaldehīds
sals

7. Karbonskābju termiska sadalīšana. Laižot karbonskābju
tvaikus pāri katalizatoram (MnO, Th02), veidojas ketoni:

CH2—CH 2

CH2—CH 2—COOH Mno \
>- C=0+ C0

2+ H
2
O

300°c y
CH2—CH2—COOH CH2

—CH2

adipīnskābe ciklopentanons

8. Frīdela—Kraftsa reakcija. Arēnus kondensējot ar karbon-

skābju hlorīdiem AIC1
3 klātienē, veidojas arilalkilketoni vai diaril-

ketoni:

Q � ci-2—CH3 QJ-ch3
. hc.

metilfenilketons

difenilketons

Svarīgākie pārstāvji. Formaldehīds jeb metanāls

O

H—C ir bezkrāsas indīga gāze ar asu smaku. Kairinoši iedar-

\
H

bojas uz acu un elpošanas orgānu gļotādu. Labi šķīst ūdenī; 40%

formaldehīdašķīdumu ūdenī sauc par formalīnu.
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Formaldehīdam piemīt visas aldehīdgrupai raksturīgās ķīmis-
kās īpašības. Tā kā formaldehīda molekulā nav alkilgrupas, kas,
atgrūžot no sevis elektronus, daļēji kompensē karbonilgrupas og-

lekļa atoma pozitīvo lādiņu, karbonilgrupa formaldehīdamolekulā

vairāk polarizēta un tāpēc aktīvāka par pārējo aldehīdu karbonil-

grupu. Līdz ar to formaldehīdam piemīt arī dažas specifiskas īpa-
šības.

1. Stāvot formaldehīda šķīdumā pamazām notiek oksidēšanās-

reducēšanās procesi — t. s. dismutācija jeb disproporcionēšanās.
Ūdens klātienē viena formaldehīda molekula oksidējas par skudr-

skābi, bet otra reducējas par metilspirtu:
O O

+H2 O

2H—C C +CH3OH
\ \

H OH

Dismutācijas dēļ formalīns parasti satur arī metilspirtu un

skudrskābi.

2. Formalīns, it sevišķi zemā temperatūrā,stāvot polimerizējas
un veido paraformaldehidu (paraformu), kas izkrīt baltu nogul-
šņu veidā:

H2CO +H 2CO+H 2CO+

->—CH2—O—CH2—O—CH2—O— ...
Parasti paraformaldehīda molekulā ir 3...8 formaldehīda mo-

lekulas, bet zemā temperatūrā to skaits var sasniegt pat 100.

Formaldehīda polimerizācija ir apgriezenisks process. Sildot,

it sevišķi skābju klātienē, paraformaldehīds depolimerizējas par
formaldehldu:

(CH2O)„-UnCH2
O

3. Reaģējot ar amonjaku, formaldehīds veido policiklisku sa-

vienojumu— urotropīnu:
6H2

C=0+ 4NH3-> (CH2) 6N4+6H
2
0

Urotropīna struktūrformula ir šāda:

H 2C CH2
CH2

CH2 CH2

CH 2

Nitrējot urotropīnu, iegūst efektīvu sprāgstvielu — heksogenu.
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Urotropīnu pirmais sintezēja A. Butļerovs. To lieto medicīnā

nieru, urīnvadu, podagras un infekcijas slimību ārstēšanai. Tas

ietilpst arī antiseptisku līdzekļu, piemēram, kalceka, sastāvā. Uro-

tropīnu lieto gāzmaskās, rūpniecībā kā kaučuka vulkanizācijas
paātrinātāju, plastmasu ražošanā un citur.

4. Bāziskā vidē, piemēram Ca(OH)2 klātienē, formaldehids
aldolizējas, veidojot oksialdehīdus — heksozes un pat vēl sarež-

ģītākus cukurus:

O

# +H 2CO

H
2
CO+H

2
CO->CH

2
OH—C �

\
H

O

+H2CO

v CH
2
OH—CHOH—C utt.

\
H

Šo reakciju atklāja A. Butļerovs 1861. gadā. Polimerizējot
formaldehīdu,viņš ieguva pirmo sintētisko cukurvielu.

5. Formaldehids ļoti viegli kondensējas ar dažādām vielām,

veidojot sintētiskos sveķus, tāpēc tas ir viena no svarīgākajām
izejvielām plastmasu rūpniecībā.

Tā, piemēram, kondensējot formaldehīdu ar fenolu, iegūst
fenolformaldehīdsveķus, kas pazīstami ar nosaukumu bakelīts

(L. H. Bakelands, 1907) jeb fenoplasts (sk. 185. lpp.).

Kondensējot formaldehīdu ar urīnvielu (karbamīdu), iegūst
caurspīdīgus neapgriezeniski cietējošus (termoreaktīvus) karb-

amīdsveķus, no kuriem ražotās plastmasas sauc par aminoplas-
tiem. Tie ir ar labām dielektriskām īpašībām, kā arī izturīgi pret
daudziem organiskajiem šķīdinātājiem. Lieto elektrotehnisko

iekārtu, mikroporaino plastmasu, skaidu plātņu un arī plaša pa-

tēriņa izstrādājumu ražošanai.

Kondensējot formaldehīdu ar kazeīnu, iegūst ragveida pro-

duktu — galalītu.
Formaldehīdu tā lielās ķīmiskās aktivitātes dēļ plaši izmanto

arī par sākvielu dažādu citu vielu sintēzēm. Tā, piemēram, kon-

densējot formaldehīdu ar acetilēnu un iegūto produktu hidrogenē-

jot un oksidējot, iegūst glicerīnu:
O

+H2

HC
=

CH + H—C ->HC
=

C—CH
2
OH »

V <Pd)

H

+H2 H202

2
=CH—CH 2OH *CH2OH—CHOH—CH 2OH

(Pd)

alllspirts glicerīns
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Formaldehīdu izmanto arī dezinfekcijai. Tam piemīt spēja
sarecināt olbaltumvielas, tāpēc tas nonāvē sīkbūtnes. Gāzveida

formaldehīdu lieto telpu dezinficēšanai. Formalīnu lieto medicīnā

instrumentu, trauku uncitu priekšmetu dezinficēšanai.

Tā kā formalīns sarecina olbaltumvielas un padara tās ne-

pūstošas, to izmanto bioloģisko un anatomisko preparātu uzgla-
bāšanai un ādu miecēšanai.

8. shēma

Formaldehīda izmantošana

Vājus formalīna šķīdumus (~0,1%) lieto lauksaimniecībā

sēklu kodināšanai.

Rūpniecībā formaldehldu iegūst pēc šādiem paņēmieniem.
1. Ķatalitiskioksidējot metanolu ar gaisa skābekli:

O

2CH3OH+02-^2H—C +2H
2
0

\
H

2. No metāna, to oksidējot ar gaisa skābekli katalizatora (slā-
pekļa oksīdu) klātienē aptuveni 500 °C temperatūrā:

O

CH
4+02^H—C +H

2
O

\
H
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Lai iegūtais formaldehids neoksidetos talak, metāna un gaisa
maisījumu caur reakcijas zonu izvada ar lielu ātrumu.

Acetaldehīds (etiķskābes aldehīds) jeb etanāls

O

CH3—C ir ļoti viegli gaistošs bezkrāsas šķidrums ar stipru,

smacējošu smaržu. Liela atšķaidījuma acetaldehīda smarža atgā-
dina zaļu lapu smaržu. Labi šķīst ūdenī un daudzos organiskajos
šķīdinātājos.

Tam piemīt visas aldehīdu ķīmiskās īpašības. Tāpat kā form-

aldehids, tas kondensējas ar fenoliem, amīniem un citām vielām,

veidojot sintētiskos sveķus.
Neliela sērskābes daudzuma klātienē parastajā temperatūrā

acetaldehīds polimerizējas par paraldehīdu, kuram ir cikliska

uzbūve:

CH3

CH

/ f
3CH3 C ~ļT~ Ch

3
-HC. XH-CH3

H X

Zemākā temperatūrāveidojas metaldehīds (CjH40)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 alkilgrupas ūdeņraža atomi atrodas a stā-

voklī, tāpēc tos var aizvietot ar halogēniem. Pakāpeniski aizvieto-

jot alkilgrupas ūdeņraža atomus ar halogēna atomiem, iegūst
trihloracetaldehīdujeb hlorālu:

O O

CH3—C -r-3C1 2
-^CCI

3
—C +3HCI

\ \
H H

Hlora atomi stipri atvelk elektronu blīvumu no karbonilgrupas

oglekļa, tāpēc hlorāls viegli pievieno ūdeni, veidojot hlorālhidrātu:

O OH

S /
CC13—C + H

2
O-> CC13—C —OH

\ \
H H
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Ar bazem hloralhidrats viegli sadaļas, veidojot hloroformu un

skudrskābes sāli:

r""oH""
_

i

! / !
CC1 3

—'C-OH +KOļH — CHCIs +HCOOK + HaO

i \ !
! H
I 1

Hlorālhidrātu izmanto hloroforma iegūšanai un ari medicīnā

par miega zālēm.

Acetaldehīdu izmanto arī par izejvielu etiķskābes un etilspirta
ražošanai.

legūšana. I. Rūpniecībā acetaldehīdu parasti iegūst pēc Kuče-

rova metodes
— no acetilēna, tam pievienojot ūdeni.

2. Izstrādāta metode arī acetaldehīda iegūšanai no etilēna, to

oksidējot ar gaisa skābekli pallādija-vara katalizatoru klātienē:

O

PdCl2

CH2=CH2+ V 2020
2

1- CH
3
—C

\
H

Benzaldehīds ir svarīgākais arēnkarbaldehīds:

v
Tas ir šķidrums ar stipru rūgto mandeļu smaržu. Dabā sasto-

pams glikozīda amigdalīna veidā, kurš atrodams ķiršu, plūmju,

aprikožu un citu kauleņaugukauliņos.
Fermentu preparāta emulsīna, kā arī skābju klātienē amigda-

līns hidrolizējas par ciānūdeņražskābi, benzaldehīdu un divām

molekulām glikozes:

H H

/ /
C 6H

s—C—O—5
—C—O—C 12H 2iOio+ 2H 20->2C 6H12

0
6+ C 6H S—C—OH

\ \
C =N CN

amigdalins

o\h"~] o

H ! #

c6h,-c-;cn:-c6h s
-c +hcn
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Benzaldehīdam raksturīgas kā aldehīdgrupas, tā arī benzola

cikla reakcijas.

Benzaldehīds ir mazāk aktīvs nekā piesātinātie aldehīdi, jo tā

molekulā benzola cikla kustīgo it elektronu blīvums nobīdīts uz

aldehīdgrupas pusi un līdz ar to samazināts karbonilgrupas

oglekja atoma pozitīvais lādiņš:

Kustīgo n elektronu nobīdes dēj pasivējas arī benzola cikls,

tāpēc aromātiskie aldehīdi grūtāk nitrējas, sulfurējas un haloge-
nējas nekā benzols un jaunais aizvietotājs stājas meta vietā attie-

cībā pret aldehīdgrupu.

Tā kā aldehīdgrupa un benzola cikls savstarpēji ietekmē

viens otru, ar arēnkarbaldehīdiem var norisināties arī dažas tikai

tiem raksturīgas reakcijas.

Kā jau iepriekš apskatīts, benzaldehīds ļoti viegli oksidējas.
Sārmu klātienē tas disproporcionējas (Kanicaro reakcija).

Benzaldehīdamraksturīgas arī dažas atšķirīgas reakcijas.
1. Benzoinkondensācija. Kālija cianīda klātienē benzaldehīds

veido īpatnēju dimerizācijas produktu — benzoīnu:

N ' H M OH 0

benzoīhs

So reakciju atklāja J. Lībigs un F. Vēlers 1834. gadā.

Benzoīnu oksidējot, veidojas a-diketons, kas pazīstams ar no-

saukumu benzils (nesajaukt ar arilalkilgrupu CeHs—CH2, kuru

arī sauc par benzilu):

C 6H
5
—CH—C—C

6
H

5
C 6H

s—C—C—5
—C—C—C

6
H

5+H
2
O

i " II II
OH O 0 0

benzolns diketons

(benzils)
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2. Ķondensācija ar alkānu atvasinājumiem. Arēnkarbaldehīdi

viegli kondensējas ar piesātinātajiem aldehīdiem, ketoniem, este-

riem un skābju anhidrīdiem (Ķlaizena ķondensācija):
O O

NaOH

C
6
H

S
—C +CH

3
—C �

\ \
H H

O

NaOH #
*-C6H 5

—CH= CH—C +H
2
O

\
H

kanēlaldehids

o

C 6H 5—C + CH
3
—COOC

2
H5->-

-\
H

6H5—CH= CH—COOC2H s+ H2O

kanelskābes etilesteris

3. Hlorēšana. Benzaldehīds hlorējas citādi nekā piesātinātie
aldehīdi. Ja hlorē piesātinātos aldehīdus, hlors stājas alkilgrupas

a-ūdeņraža atoma vietā, bet, tā kā benzaldehīda molekulā tāda

nav, hlors aizvieto aldehīdgrupas ūdeņradi un veidojas benzoskā-

bes hlorīds (benzoilhlorīds):

fy/.c,
2 —fy<°.Hc,

H \[
benzoilhlorīds

legūšana. 1. No toluola benzaldehīdu var iegūt divējādi: to-

luolu tieši oksidējot vai arī to halogenējot un iegūto toluola diha-

logēnatvasinājumuhidrolizējot:

CH 3 CH 2OH

ļ.CI? ļ.H2
0

CH2 CI CHCI 2

6 6
benzilhtorīds benzālhlorīds
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2. Gatertnaņa—Koha sintēze. Ja uz ārēniem iedarbojas ar

oglekļa(II) oksīda un sausa hlorūdeņraža maisījumu AIC1
3

un

Cu
2
Cl

2 klātienē, benzola ciklam pievienojas CO un izveidojas
aldehīdgrupa:

C\ • co fr<°

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 aktivē benzola ciklu para

un orto stāvokļos.

Benzaldehīdu plaši izmanto smaržvielu, krāsvielu un medika-

mentu rūpniecībā.

Svarīgs benzaldehīda atvasinājums ir vanilīns jeb 4-oksi-3-me-

toksibenzaldehīds, ko nelielā daudzumā (līdz 2%) satur vaniljas
pākstis:

0CH
3

Vanilīns ir kristāliska viela ar patīkamu smaržu. Lieto pārti-
kas un parfimērijas rūpniecībā.

O

li
Acetons jeb dimetilketons CH

3
—C—CH3 ir vienkāršā-

kais un plašāk izplatītais ketons. Tas ir bezkrāsas šķidrums ar

raksturīgu smaržu, vieglāks par ūdeni. Tā viršanas temperatūra
56,2°C. Labi sajaucas ar ūdeni un organiskajiem šķīdinātājiem.

Pievienojot acetona ūdens šķīdumam NaCl, KaCOs vai citus sāļus,

šķīdums sadalās acetona un ūdens slāņos.

Acetons labi šķīdina arī daudzas organiskās vielas — dažādas

lakas, nitrocelulozi, acetilcelulozi, acetilēnu v. 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 arī par sākvielu daudzu svarīgu vielu sintē-

zēm.
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Tā, piemēram, acetonam reaģējot ar jodu sārmainā vide,
iegūst jodoformu:

O O

II i, II
CH

3
—C—CH

3
� I

3
C—C—CH

3

NaOH

0 o

II II

I3
C—C—CH

3+ NaOH -+ CHI 3+NaO—C—CH3

Acetonam reaģējot ar acetilēnu bezūdens KOH klātienē, var

iegūt izoprēnu (Favorska metode), kuru savukārt izmanto sintē-

tiskā kaučuka ražošanai:

OH

KOH

CH3—C=O+ HC=CH v CH
3
—C—C=CH + H

2

I ļ
CH

3
CH 3

OH

CH3—C—CH= CH2-*CH2=C—CH= CH
2+H

2
O

1 I
CH

3
CH

3

šai metodei piemīt trūkums — liels KOH patēriņš, tāpēc tā

rūpniecībā navplaši ieviesusies.

Acetonam reaģējot ar HCN, iegūst oksinitrilu, no kura savu-

kārt var iegūt metilakrilnitrilu, metakrilskābi un metakrilskābes

esterus — izejvielas organiskā stikla, plastmasu un sintētiskā

kaučuka ražošanai.

9. shēma

Acetona izmantošana
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legūšana. 1. Rūpniecībā visbiežāk acetonu iegūst no otrējā
propilspirta, to katalītiski dehidrogenējot. Otrējo propilspirtu sa-

vukārt iegūst no naftas krekinga gāzes — propilēna, to hidratējot:

CH2=CH—CH3+HOH -v CH
3
—CHOH—CH3

2-propanols

Nl

CH
3
—CHOH—CH3 � CH3—CO—CH3+H 2

2. Acetonu var iegūt no acetilēna, tam reaģējot ar ūdens

tvaiku 460 °C temperatūrā katalizatora (cinka un dzelzs oksīdu)
klātienē:

2CH =CH + 3H20-» CH3—C=O+ 2H2
4-CO

2

I
CH3

3. Izplatīts acetona iegūšanas paņēmiens ir kalcija acetāta vai

etiķskābes termiska sadalīšana, laižot etiķskābes tvaikus pāri sa-

karsētam katalizatoram (A1203, Th02 ):

0 r """o
1

. o

II ! li! II

CH
3
-C—!OH +HO—CT-CHj -*CH 3—C-CH3+ C02+H 2O

4. Acetonu var iegūt arī bioķīmiskā procesā, raudzējot cieti

īpašu baktēriju klātienē.

5. Viens no vecākajiem acetona iegūšanas paņēmieniem ir

koksnes sausā pārtvaice. Acetons kopā ar etiķskābi un metanolu

izdalās zemdarvas ūdenī. Zemdarvas ūdenim pievienojot kalcija
hidroksīdu, izgulsnējas etiķskābe kalcija acetāta veidā. Pāri pa-

liek acetona un metanola maisījums, kuru, frakcionēti destilējot,
sadala par metanolu un acetonu. Arī no izgulsnētā kalcija ace-

tāta, to karsējot, iegūst acetonu.

Acetons sastopams arī diabētiķu urīnā un asinīs.

O

II

Acetona atvasinājumi —
bromacetons BrCH

2
—C—CH

3 un

O

II
hloracetons CICH2—C—CH 3 ir vielas, kas izraisa acu asarošanu,

tāpēc tās lieto par t. s. asaru gāzēm jeb lakrimatoriem.

Metilfenilketons jeb acetofenons C 6H5—CO —CH3

ir viegli kūstoša kristāliska viela (kušanas temperatūra 20 °C) ar
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ievziedu smaržu un iemidzinošu iedarbību. Metilfenilketonu iegūst,
oksidējot etilbenzolu mangāna(ll) vai vara(ll) sāļu klātienē:

10]

CeHs—CH2—CH3 >■C6H5—CH —CH3—»-
kat.

OOH

-^C 6H5-C-CH3+ H2O

II
O

Acetofenona metilgrupas ūdeņraža atoms ir ļoti kustīgs un

viegli aizvietojams. Tā, piemēram, acetofenonu hromējot, veidojas
bromacetofenons, kas ir spēcīgs lakrimators:

. i 0 0

f V-C-CH3 * Br2
— J-0 — CH 2 Br 4 HBr

Acetofenonu izmanto parfimērijā un ziepju rūpniecībā ziepju
aromatizēšanai.

Cikloheksanons { /*=o ir bezkrāsas šķidrums ar pa-

tīkamu smaržu. Ūdenī šķīst maz, bet labi šķīst organiskajos šķīdi-

nātājos.
Cikloheksanonu izmanto kaprolaktāma un adipīnskābes iegū-

šanai, kā ari par šķīdinātāju sveķu, kaučuka, gumijas un līmes

šķīdināšanai.

Nepiesātinātie karbonilsavienojumi

Vienkāršākais nepiesātinātais aldehīds ir akrilaldehīds jeb
O

propenals CH
2
=CH—C

\

H

Akrilaldehīds ir bezkrāsas šķidrums ar viršanas temperatūru

52,5°C. Tam ir ļoti asa, gļotādu kairinoša smaka, kas atgādina

sadegušus taukus.

Akrilaldehīda molekula satur aldehīdgrupu un divkāršo saiti,

tāpēc tam piemīt kā aldehīdu, tā arī nepiesātināto ogļūdeņražu
ķīmiskās īpašības. Akrilaldehīda molekulā kā karbonilgrupa, tā

arī divkāršā saite var pievienot dažādus atomus vai grupas.

Parasti tomēr vairāk notiek pievienošanās pie divkāršās saites

oglekļa atomiem.
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Aldehldgrupa un divkāršā saite savstarpēji ietekmē viena

otru, tāpēc akrilaldehīda ķīmiskajās reakcijās novērojamas dažas

īpatnības.
1. Halogēnūdeņraži pievienojas nevis saskaņā ar Markovņi-

kova likumību, bet otrādi. Halogēns pievienojas virknes galā, bet

ūdeņradis pie oglekļa atoma, kas saistīts ar aldehīdgrupu:

CH,=CH—C � HCI CH2 Cl—CH 2
—C

v\- / \
it--' X

3-hlorpropo.nāls

Tas izskaidrojams tādējādi, ka akrilaldehīda molekulā ir kon-

jugēta divkāršo saišu sistēma, kurā elektronu blīvums nobīdīts

uz elektronegatīvā skābekļa atoma pusi. Līdz ar to malējais og-

lekļa atoms iegūst pozitīvu lādiņu un pievieno halogēnu, bet ūdeņ-
radis pievienojas skābekļa atomam:

o® Se o®Se '{*■ /H J°
C=o * HCI — CHjCI—CH=C — CH2CI -CH

2
-C

\h H
X

H

2. Nātrija hidrogēnsulfīts pievienojas ne tikai karbonilgrupai,
bet arī ogļūdeņraža atlikuma divkāršajai saitei:

O OH

S ļ
CH2

=CH—C + 2NaHS03-> CH2—CH2—C—S03Na

S0
3Na H

3. Oksidējot ar parastajiem oksidētājiem, oksidējas ne tikai

aldehldgrupa, bet arī ogļūdeņraža atlikuma divkāršā saite. Sud-

raba (I) oksīds oksidē tikai aldehīdgrupu, tāpēc ar Ag20 no akril-

aldehīdavar iegūt akrilskābi:

O O

/ /
CH2=CH—C +Ag2

0-^CH2=CH—C +2Ag
\ N

H OH

4. Halogēni pievienojas tikai ogļūdeņraža atlikuma divkārša-

jai saitei:

O O

� //
CH2

=CH—C +Br2->• CH2Br—CHBr—C
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Akrilaldehīdu iegūst pēc vairākām metodēm, no ku-

rām svarīgākā ir propilēna oksidēšana virs katalizatora (CuO)

augstā temperatūrā:

O

[O] #
CH2 =

CH—CH
3

-+CH
2
=CH—C +H

2
O

300...400 °C

H

Akrilaldehīds ļoti viegli polimerizējas un arī kondensējas ar

citām vielām. Kondensējot akrilaldehīdu ar pentaeritrītu, iegūst
caurspīdīgu materiālu, kas pēc izskata atgādina stiklu. Akrilal-

dehīdu plaši lieto plastmasu rūpniecībā, kā arī par sākvielu dau-

dzu svarīgu vielu sintēzēm. Tas ir starpprodukts arī glicerīna

sintētiskajā ražošanā.

O

Krotonaldehīds CH 3—CH=CH—C ir šķidrums, kas varas

\
H

105 °C temperatūrā. Tam ir mazāk asa smaka nekā akrilalde-

hīdam. To iegūst, kondensējot acetaldehīdu.

Krotonaldehīduoksidējot ar Ag20, rodas krotonskābe.

To izmanto sviestskābes, sviestskābes aldehīda un maleīnskā-

bes anhidrīda sintēzēm.

Svarīgākais aldehīds ar divām divkāršajām saitēm ir citrāls:

O

CH3—C=CH—CH 2—CH2—C=CH—C

I I \
CH3 CH3 H

Tas ir dzeltens, eļļains šķidrums, kam piemīt stipra citronu

smarža. Sastopams daudzu ēterisko eļļu sastāvā, piemēram, cit-

roneļļā, eikaliptu eļļā v. c.

Ketēni ir tādi karbonilgrupu saturoši savienojumi, kuru mole-

kulā karbonilgrupas oglekļa atoms veido divkāršo saiti ar blakus

oglekļa atomu:

R'

c=c=o

/
R

Ketēnu molekulā karbonilgrupas oglekļa atoms ir sp hibridi-

zācijas stāvoklī.
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Vienkāršākais šis grupas savienojums ir ketēns

H

\
C=C=0 jeb H 2C=C =0

/
H

Ari pārējo šīs grupas savienojumu nosaukumus atvasina ar

vārdu — ketēns, piemēram,

CH3

\
C=C=o metilketens

/
H

Visplašāk izmanto ketēnu H 2C=C=0. Tas ir bezkrāsas gāze
ar asu smaku (kušanas temperatūra —135 °C, viršanas tempera-
tūra -41 °C).

Ketēns ir ļoti reaģētspējīgs savienojums. Tas reaģē ar dažā-

diem nukleofilajiem reaģentiem, veidojot karbonskābes vai to at-

vasinājumus.
Tā, piemēram, reaģējot ar ūdeni, ketēns veido etiķskābi, ar

spirtiem — etiķskābes esterus, ar etiķskābi — etiķskābes anhid-

rīdu, ar krotonaldehīdu — sorbīnskābi:

HjO

�CH3COOH
etiķskābe

CjHjOH

CH3
COOC

2H5

etilacetāts

o o

CH3COOH II
H

2
C =C=O �CH

3
—C—O—C—CH3

etiķskābes anhidrīds

O

CH3-CH-CH-C

\
H

aCH 3—CH=>CH—CH =CH—COOH
sorbinskabe

Ketēnu iegūst no acetona tā pirolīzē 700... 800 °C tempera-
tūrā:

O

II f

CH
3
—C—CH

3
—»- H2C=C=O+CH 4

Ketēnu izmanto dažādu savienojumu sintēzēs.
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Hinoni

Hinoni ir tādi cikliskie savienojumi, kuru molekulā ir sešlo-

cekļu cikls ar divām divkāršajām saitēm un divām karbonilgru-

pām:

0

0
o

ledalījums un nomenklatūra. Hinonus iedala atkarībā no ciklu

skaita molekulā un karbonilgrupu savstarpējā novietojuma. To

nosaukumus atvasina no attiecīgā arēna nosaukuma, piemēram:

6 CC
0

1.4-benzohinons. 1.2-benzohinons,

d -benzohinons n-benzohinons

0 0

06 oio
o 0

I.A -naftohinons, 9,10-antrahmons

ot-naftohinons

Hinoni veidojas, oksidējot attiecīgos dioksiarēnus vai arēnus.

Tā, piemēram, oksidējot dioksibenzolus, iegūst benzohinonus:

OH 0

OH 0

9-dioksibenzols p-benzohmons

Irudrohinons)
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Ja oksidē naftalīnu, veidojas naftohinons:

0
naftalīns 1, 4-naftohmons

Oksidējot antracēnu, veidojas antrahinons:

0

antracēns 9.10-antrahinons

Hinoni ir ļoti reaģētspējīgas vielas. Tie spēj pievienot hlor-

ūdeņradi, bromūdeņradi, nātrija hidrogēnsulfītu, spirtus, amīnus

un citus savienojumus:

8 r°H 1 0H

Ģ
: r-.Ģ.-Ci.

B L 0 J OH

Reakcijā veidojas hidrohinona atvasinājumi.

p-b enzoh i no n s ir dzeltena kristāliska viela ar īpatnēju
smaku. Nedaudz šķīst ūdenī.

To izmanto par oksidētāju organiskajās reakcijās, par starp-

produktu citu savienojumu sintēzēm un hidrohinona iegūšanai.
Sajaucot vienādus daudzumus hinona un hidrohinona šķīdumu

spirtā, iegūst molekulāru savienojumu — hinhidronu, kas izgul-

snējas tumši zaļu kristālu veidā.

1,4-naftohinons ir dzeltena kristāliska viela ar gļotādu
kairinošu smaku un kušanas temperatūru 128 °C. Maz šķīst ūdenī.

Naftohinonu izmanto krāsvielu sintēzē.

Svarīgs naftohinonaatvasinājums ir K\ vitamīns:

ļf^CK2CH==C-(_CH2
-CH2 -CH2-CHl

3
-CH3

0
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Xi vitamīns veicina asins sarecēšanu.

Antrahinons ir gaišdzeltena kristāliska viela, kas kūst

286°C temperatūrā.
Ja antrahinona molekulai piesaista elektrondonoras grupas

(NH 2; NHR; OH v. c), izveidojas dažādas krāsvielas, tāpēc an-

trahinonu izmanto krāsvielu sintēzē.

Viens no plašāk pazīstamiem antrahinona atvasinājumiem ir

1,2-dioksiantrahinons jeb alizarins. Tā ir kodināmā krāsviela, kas

15. tabula

Aldehīdu un ketonu reaģētspeja

Reakcija

o

/
Aldehīdi R-C

\
H

o

/
KetoniR-C

\

Karbonilgrupas reakcijas
ar nukleofiliem reaģen-
tiem:

1. NaHS03

Noris ātri

Veidojas:

Noris lēnāk

Veidojas:

a-sulfonskabju sāļi a-sulfonskābju sāji (tikai
metilketoni)

a-oksinitrili

otrējie spirti
pusacetāli, acetāli
trešējie spirti

2. HCN

3. Ha

4. R—OH
5. Ar metalorganiskajiem

savienojumiem
6. PC15

7. NH
2
OH

Ķondensācija

ct-oksinitrili

pirmējie spirti
pusacetāli, acetāli

otrējie spirti

pirmējie dihalogēnalkāni
aldoksīmi

aldehīdspirti

otrējie dihalogēnalkāni
ketoksīmi

ketonspirti

Alkilgrupas a-ūdeņraža
atomu aizvietošana ar ha-

logēnuatomiem

Noris viegli un veidojas
halogēnaldehīdi

Noris viegli un veidojas
halogēnketoni

Oksidēšanas Noris viegli un veidojas
karbonskābes (Sevišķi
viegli oksidējas benzalde-

hīds)

Oksidējas tikai ar ļoti
spēcīgiem oksidētājiem un

pārtrūkst oglekļa atomu

virkne karbonilgrupas
vietā

Disproporcionešanās
a) Al(OC2H5 ) 3 klātienē,
b) KOH klātienē

Veidojas:
a) esteri,

b) karbonskābe+spirts
(Reaģē tikai aldehīdi,

kuriem nav a-ūdeņ-
raža atoma)

Nenotiek

Polimerizācija Veidojas polimēri Nenotiek

Benzoīnkondensācija Veidojasbenzoīns

(Reaģē tikai benzalde-

hīds)

Nenotiek
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ar Fe 3® veido violetu kompleksu, bet ar AI3®
— koši sarkanu

kompleksu:

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kuri karbonilsavienojumi — aldehīdi vai ketoni — ir aktīvāki?

Kāpēc?

2. Kāpēc karbonilsavienojumiem ir tieksme pievienot nukleofilus

reaģentus? Kādi karbonilsavienojumi tos pievieno visvieglāk?
3. Ar kādām reakcijām var pierādīt, ka dotajā šķīdumā ir alde-

hīds? Uzrakstiet šo reakciju vienādojumus!
4. Kādas reakcijas ar aldehīdiem norisinās, bet ar ketoniem ne-

norisinās?

5. Kādas reakcijas raksturīgas tikai arēnkarbaldehīdiem?

6. Kādus savienojumus var iegūt, katalītiski dehidrogenē-

jot a) 1-propanolu, b) 3-metil-2-butanolu? Uzrakstiet šo reakciju

vienādojumus!
7. Kādi savienojumi rodas hidrogenējot a) 2-metilpropanālu,

b) 4-metil-2-pentanonu?Uzrakstiet šo reakciju vienādojumus!
8. Kādi savienojumi rodas, tieši karbonilējot 1-butēnu?

9. Ar kādām reakcijām iespējams iegūt difenilketonu, par izej-

vielu ņemot oglekli? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
10. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām:

O O

a) C-*CaC2 ->-CH =CH-*-CH 3—C ->-CH2CI—C ;

b) CH3—CH=CH2
-»■ CH3

—CHCI—CH
3
-»

->- CH3—CHOH—CH3 -*■ CH3—CO—CH 3;

O

c) C BH„—CH3 -*C6 H5—CH3 ->C6HS —C benzoīns->-

-\l
-*- a-diketons;

d) CH3—CCI2 —CH
2—CH 3 CH3 —CO—CH2—CH3

OH

CH3—C—CH2 —CH3!

CN



236

11. Cik litru acetilēna izlietots, lai iegūtu 290 g acetona, ja

izreaģēja 90% no reakcijā ņemtā acetilēna? (248,9 /)

12. Formaldehīdam reaģējot ar amonjaku, ieguva 420 g urotro-

pīna. Cik litru amonjaka izlietots, ja izreaģēja tikai 80% no reakcijā

ņemtā amonjaka? (336 /)
13. Karsējot benzaldehīdu kopā ar 60% KOH (blīvums 1,6),

ieguva 288 g benzoskābes kālija sāls. Cik mililitru KOH izlietoja, ja

reakcijas ianākums ir 90% no teorētiski iespējamā? (116,67 ml)

KARBONSKĀBES

Karbonskābes ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekula

viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar karboksilgrupu
O

/
—c

\
OH

Atkarība no karboksilgrupu skaita molekula karbonskābes

iedala monokarbonskābēs, dikarbonskābēs un polikarbonskābēs:

CH
3
—COOH monokarbonskābe

HOOC—CH2—CH 2—COOH dikarbonskābe

Atkarībā no karbonskābju molekulā ietilpstošā ogļūdeņraža
atlikuma dabas karbonskābes iedala piesātinātajās, nepiesātinā-
tajās karbonskābēs un arēnkarbonskābēs:

CH3—CH2—COOH piesātinātā karbonskābe

CH2=CH—COOH nepiesātinātā karbonskābe

C 6HS—COOH5—COOH arēnkarbonskābe

Piesātinātās monokarbonskābes

o

R-C

\
OH

Par piesātinātajām monokarbonskābēm sauc organiskos savle-_
nojumus, kuru molekulā karboksilgrupa saistīta ar piesātinātā
ogļūdeņraža atlikumu.

Piesātināto monokarbonskābju uzbūvi var attēlot ar vispārīgo
O

/
formuluR—C jeb R—COOH.

OH
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Nomenklatūra un izomērija. Karbonskābēm bieži lieto triviālos
nosaukumus, kas pa lielākai daļai atvasināti no to vielu nosau-

kumiem, no kurām attiecīgās skābes pirmo reizi iegūtas. Tā, pie-
mēram, visvienkāršāko skābi, kuras molekulā ir tikai viens og-

lekļa atoms H —COOH, sauc par skudrskābi, jo pirmo reizi tā

iegūta no skudrām. Karbonskābi ar diviem oglekļa atomiem mole-
kulā CH3—COOH sauc par etiķskābi, jo tā iegūta no etiķa, utt.

Pēc sistemātiskās nomenklatūras karbonskābes nosauc pēc og-

lekļa atomu skaita molekulā, pievienojot vārdu «skābe», piemē-
ram, H—COOH metānskābe, CH3COOH etānskābe utt.

Karbonskābju ogļūdeņraža atlikumi var būt kā ar taisnām, tā

arī ar sazarotām oglekļa atomu virknēm, tāpēc, sākot ar četriem

oglekļa atomiem molekulā, karbonskābēm iespējami virknes izo-

mēri. Pieaugot oglekļa atomu skaitam molekulā, izomēru skaits

palielinās.
Karbonskābes ar sazarotām oglekļa atomu virknēm nosauc

tāpat kā piesātinātos ogļūdeņražus. Oglekļa atomu numerāciju
sāk no karboksilgrupas oglekļa:

CH3—CH—CH2—COOH 3-metilbutānskābe jeb
izobaldriānskābe

CH
3

CH3

3 21 1
CH

3
—C—COOH 2,2-dirnetilpropānskābe jeb

pivalskābe
CH3

Vienkāršāko karbonskābju nosaukumi doti 16. tabulā.

16. tabula

Piesātināto monokarbonskābju homologu rinda

Formula

tosaul :ums jušanas
temp.
(°C)

iršanas

temp.
(°C)sistemātiskais I triviālais

H—COOH

CH
3—COOH

CH
S
—CH

2
—COOH

CH3—(CH 2 ) 2—COOH
CH3— (CH2 )3 —COOH

CH3-(CH 2 )4 -COOH

CH
3 —(CH 2) S

—COOH

CH3 —(CH2 ) 6
—COOH

CH3
—(CH 2) 7—COOH

CH3—(CH 2) 8—COOH

CH
3—(CH 2) 10

—COOH

CH3 —(CH 2) I4
—COOH

Metānskābe

Etānskābe

Propānskābe
Butānskābe

Pentānskābe

Heksānskābe

Heptānskābe
Oktānskābe
Nonānskābe

Dekānskābe

Dodekānskābe

Heksadekān-
skābe

Oktadekānskābe

Skudrskābe

Etiķskābe
Propionskābe
Sviestskābe
Baldriānskābe

Kapronskābe
Enantskābe

Kaprilskābe
Pelargonskābe
Kaprlnskābe
Laurīnskābe
Palmitīnskābe

8

16

-22

-8

-34

-4

-7

16

12

31

44

64

101

118

141

163

187

205

223

240
253

268

351

CH3 —(CH2 ) ]6
—COOH Stearīnskābe 69 376
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Karbonskābēm lieto ari nosaukumus, kas atvasināti no ogļ-
ūdeņraža, kuram viens ūdeņraža atoms aizvietots ar karboksil-

grupu, piemēram:
CH3—COOH metānkarbonskābe

CH3—CH2
—COOH etānkarbonskābe

Ja karbonskābes molekulai atņem OH grupu, iegūst karbon-

O

skābes atlikumu, ko sauc par acilgrupu R—C . Acilgrupu no-

saukumus atvasina no karbonskābju triviālajiem latīniskajiem no-

saukumiem, piemēram:
O O

% ■
H—C formil, CH3—C acetil

Fizikālās īpašības. Pirmie trīs homologu rindas locekļi ir lais-

tīgi, bezkrāsas 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 kar-

bonskābes šķīst labi.

Karbonskābju viršanas temperatūra paaugstinās, pieaugot
oglekļa 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.

Karbonskābēm ir daudz augstāka viršanas temperatūra nekā

aldehīdiem ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā. Tas no-

rāda, ka karbonskābes ir asociēti šķidrumi. Starp karbonskābju
molekulām veidojas vēl stiprāka ūdeņraža saite nekā starp spirtu
molekulām,jo karbonskābju molekulā saite O—H vairāk polarizēta
nekā spirtu molekulā. Turklāt karbonskābēs ūdeņraža saiti veido

karbonilgrupas skābeklis, kuram ir lielāks negatīvais lādiņš nekā

spirtu hidroksilgrupas skābeklim.

Karbonskābēm asociējoties, veidojas kā cikliski dimēri, tā

lineāri oligomēri:
O ... H—O

R—C C—R vai

\ f
O—H ... O

R R R

I I i
CCC

/ \ / \ /XS
... H—O 0.. . H—O O ... H—O O ...
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Karbonskābju dimēru ūdeņraža saite stiprāka nekā spirtu
ūdeņraža saite, tāpēc to molekulas atrodas nedaudz tuvāk un

dimēri ir daudz stabilāki. Vienkāršākajām skābēm (skudrskābei,
etiķskābei) šādi dimēri sastopami pat tvaika stāvoklī.

Ūdeņraža saite var veidoties arī starp karbonskābes un ūdens

molekulām, tāpēc karbonskābes ar mazāku oglekja atomu skaitu

molekulā labi šķīst ūdenī:

O ... H—O ... H—O

J I \
R—C H C—R

O—H
..

. O—H .. . O

I
H

Uzbūve. Tāpat kā aldehīdgrupa, karbonskābju karboksilgrupa
satur karbonilgrupu. Atšķirībā no aldehīdiem, kuru molekulās

karbonilgrupas ogleklis saistīts ar ūdeņraža atomu, karbonskābēs

tas savienots ar hidroksilgrupu:

ā
_

0.1085 nm

R C )124°

%\
Q

0.095nm

t|

Saite C=0 ir garāka nekāketonu molekulā, bet saite C—OH —

īsāka nekā spirtu molekulā. Tas norāda, ka starp karbonilgrupu

un hidroksilgrupu pastāv mijiedarbība.

Karbonilgrupas pozitīvais oglekļa atoms pievelk sev klāt ne

tikai saites C—O elektronus, bet arī hidroksilgrupas skābekļa
atoma nedalītā elektronu pāra elektronus. Lai kompensētu šo

elektronu nobīdi, hidroksilgrupas skābeklis stiprāk pievelk sev

klāt saites O—H elektronus, tādējādi palielinot saites O—H pola-
ritāti:

R—C

0— H

Elektronu blīvuma nobīde no hidroksilgrupas uz karbonilgrupas

pusi savukārt samazina karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvo

lādiņu, un līdz ar to karbonilgrupa kļūst mazāk aktīva.
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Karbonskābju molekulā spilgti izpaužas atomu savstarpējā
ietekme molekulā, ko bija norādījis A. Butļerovs un tālāk attīstījis
padomju ķīmiķis V. Markovņikovs.

Ķīmiskās īpašības. Karbonskābju īpatnējās uzbūves dēļ to mo-

lekulā izveidojas vairākas reaģētspējīgas grupas
—' stipri polari-

zētais hidroksilgrupas ūdeņraža atoms,'karbonilgrupa un ogļūdeņ-
raža atlikuma kustīgie a-ūdeņraža atomi. Tādēļ karbonskābju re-

akcijas var iedalīt četrās grupās: a) reakcijas, kurās pārtrūkst
saite O—H, b) reakcijas pie karbonilgrupas oglekļa atoma,

c) «-ūdeņraža atoma reakcijas un d) saišu saraušanas (dekarb-
oksīlēšanas) reakcijas.

Reakcijas, kurās pārtrūkst saite O—H

1. Disociācija. Karbonskābju molekulā saites O—H polaritāte
ir lielāka nekā spirtu un fenolu molekulās, tāpēc karbonskābēm ir

daudz stiprākas skābes īpašības. Karbonskābes šķīdumā disociē,

veidojot protonu (kas ūdens šķīdumā veido hidroksonija jonu
H3O

e
) un anjonu — karboksilātjonu:

R—COOH R—COO
c +H®

Rentgenstruktūranalīzes dati rāda, ka karboksilātjonā abi skā-

bekļa atomi atrodas vienādā attālumā no oglekļa atoma. Tas no-

rāda, ka, veidojoties karboksilātjonam, elektronu blīvums abās

saitēs izlīdzinās:

Parasti karboksilātjonu attēlo vienkāršāk:

R—COOc

Karbonskābes ir daudz vājākas par minerālskābēm. Visstip-
rākā ir skudrskābe; oglekļa atomu skaitam molekulā palielinoties,

karbonskābju disociācijas konstante samazinās. Tas izskaidro-

jams ar alkilgrupas pozitīvo indukcijas efektu ( + 1). Jo lielāka

ir alkilgrupa, jo stiprāk tā atgrūž no sevis elektronus un līdz ar

to vairāk samazina karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvo lādiņu,
bet tas savukārt pamazina elektronu blīvuma nobīdi hidroksil-

grupā:

-Se
H H /o

H—C—C—- C
.

i i s®



Ja karbonskābes alkilgrupā ievada kādu elektronegatīvu
atomu, kas atvelk elektronus (negatīvais indukcijas efekts), skā-

bes disociācijas konstante palielinās. Tā, piemēram, hloretiķskābei
ir daudz stiprākas skābes īpašības nekā etiķskābei:

¥ P
Cl —c—c

I x>.
H P.—H

Skābes stiprumu palielina arī daudzas citas grupas, kuras at-

velk elektronus, piemēram, nitrogrupa ( —NO2), metoksigrupa

(CH 3O—), cianogrupa ( —C=N)u. c.

2. Sāļu veidošanās. Reaģējot ar metāliem, bāzēm vai sāļiem,
karbonskābes veido sāļus:

2CH3COOH+Zn Zn(CH3COO) 2+H2

cinka acetāts

HCOOH +NaOH HCOONa +H
2
O

nātrija
formiats

2CH3COOH+ Na2C0
3.-»- 2CH3COONa +H2O+ C02

nātrija acetāts

Reaģējot ar sāļiem, stiprākās skābes izspiež vājākās un vairāk

gaistošās skābes.

Ūdens šķīdumos karbonskābju sāļi daļēji hidrolizējas:

R—COONa +H2O R—COOH + Na®+OHc

Karbonskābju sāļu nosaukumus atvasina no skābju latīniska-

jiem nosaukumiem (17. tab.).

17. tabula

Karbonskābju sāļu nosaukumi

Reakcijas pie karbonilgrupas oglekļa atoma

Kaut arī karbonskābju karbonilgrupas oglekļa atoma pozitī-
vais lādiņš ir samazināts, tomēr vairākas karbonskābju ķīmiskās

241

Karbonskābes
formula

Karbonskābes
nosaukums

Karbonskābes
sāļu nosaukums

HCOOH

CH3COOH

CH3CH2 COOH
CH3CH2CH2COOH

CH
3CH(CH 3)COOH

CH3CH2CH2CH2COOH
1

Skudrskābe

Etiķskābe
Propionskābe
Sviestskābe

Izosviestskābe

Baldriānskābe

Formiāti

Acetāti

Propionāti
Butirāti

Izobutirāti

Valerāti
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reakcijas noris ar nukleofilā reaģenta uzbrukumu karbonilgrupas

oglekļa atomam. Izveidojas nestabili nukleofilās pievienošanās
produkti, kuri stabilizējas, atšķeļoties karbonskābes hidroksil-

grupai. Tādējādi karbonskābes hidroksilgrupa aizvietojas ar ci-

tiem atomiem vai grupām:

r i
R J?£_OH . =r R—C-X � H,O

Svarīgākās šīs grupas reakcijas ir šādas.

1. Esteru veidošanās. Karbonskābēm reaģējot ar spirtiem

skābju klātienē, veidojas esteri:

O O

II H® II

R—C—OH + HO—R' ** R—C—o—R'+ H2O

Reakcijas mehānismu sk. 279. lappusē.
2. Ķarbonskābju halogenidu veidošanās. Ja uz karbonskābēm

iedarbojas ar neorganisko skābju halogenīdiem (PCI 3, PCIS,
SOCI2), veidojas karbonskābju halogenīdi:

O O

/ /
3R—C +PC13-+3R—C +H3PO3

\ \
OH Cl

3. Anhidridu veidošanās. Ar spēcīgiem ūdensatņēmējiem
reaģentiem divas karbonskābes molekulas atšķeļ ūdens molekulu

un veidojas karbonskābju anhidrīdi:

o o 0 0

II II
p2o5

II II

CH3—C—OH + HO—C—CH3 *CH 3—C—O—C—CH3+ H2
O

4. Amidu veidošanās. Karbonskābēm reaģējot ar amonjaku vai

amīniem 200 ... 250 °C temperatūrā, veidojas amīdi:

O O

R—C +HNH 2—>- R—C +H2O

\ \
OH NH 2

Alkilgrupas a-ūdeņraža atoma reakcijas
Halogēnkarbonskābju veidošanās. Paaugstinātā temperatūrā

karbonskābju alkilgrupas a-ūdeņraža atomi viegli aizvietojas ar

halogēna atomiem un veidojas halogēnkarbonskābes:

cij cia CI2

CH3COOH —> CH2CICOOH —*■ CHCl2COOH —� CCl3COOH

f 1° «•
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Halogēnkarbonskābju halogēna atomi viegli aizvietojas ar ci-

tiem atomiem vai grupām, tādēļ halogēnkarbonskābes izmanto

oksiskābju, aminoskābju un citu savienojumu iegūšanai.
Saišu saraušanas reakcijas
Dekarboksilēšana. Karsējot karbonskābju sāļus, it sevišķi bāzu

klātienē 300°Cun augstākā temperatūrā, to karboksilgrupa noār-

dās, izdalot CO2.

Reakcijas virziens atkarīgs no katjona metāla:

a) ja kopā ar bāzi karsē sārmu metālu sāļus, veidojas ogļ-
ūdeņradis un C0

2, kas ar bāzi veido karbonātu:

CH
3
COONa +NaOH —> CH4 + Na2C03

b) karsējot kalcija, bārija vai stroncija sāļus, veidojas ketoni

(sk. 216. lpp.).
c) karsējot amonija sāļus, atšķeļas ūdens molekula un veido-

jas amīdi:

R—COONH4—»- R—CONH2+ H2O

legūšana. Brīvā veidā karbonskābes dabā reti sastopamas.
Daudz biežāk tās sastopamas esteru veidā.

Karbonskābes iegūst dažādās hidrolīzes, oksidēšanas un kar-

bonilēšanas reakcijās. Atsevišķām karbonskābēm ir arī specifiskas
iegūšanas metodes.

1. Hidrolīzes reakcijas. Karbonskābes var iegūt, hidrolizējot
šādus savienojumus:

a) esterus

O O

II II
R—C—O—R' + HOH *± R—C—OH +R'—OH

b) trihalogēnogļūdeņražus

OH O

+3H 20

R—CCI3 C—OH^R—C +H2O

-3HCI \
OH OH

c) nitrilus

OH O

+3H 20

R-C=
N �» R—C—OH -> R—C +H

2
O

-nh, ļ \
OH OH

2. Oksidēšanas reakcijas. Karbonskābes veidojas, ja ar skā-

bekli katalizatora klātienē vai ar dažādiem oksidētājiem (KMnO4,

K2Cr2O7, H202 v. c.) oksidē šādus savienojumus:
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a) aldehīdus vai spirtus

O O

[O] [O] #
CH3—CH 2OH-^CH3—C -+CH3

—C

\ \
H OH

b) ketonus (sk. 211. lpp.)

O

II [01
CH3—CH2

—C—CH
2
—CH

3 -r*
CH

3
—CH 2COOH +CH3—COOH

c) alkānus

[0]

RCH2CH2R' —*R—COOH +R'—COOH

Alkānus oksidē ar skābekli katalizatoru klātienē augstā tem-

peratūrā (sk. 50. lpp.). Veidojas dažādu karbonskābju maisījums.

Par karbonskābēm oksidējas arī alkēni un alkīni.

3. Karbonilēšanas reakcijas. Speciālu katalizatoru klātienē

paaugstinātā temperatūrā un spiedienā oglekļa oksīds pievienojas
spirtiem, alkēniem vai citiem savienojumiem, veidojot karbonskā-

bes (oksosintēze):

a) spirtu karbonilēšana noris kobalta karbonila HCo(CO)4
klātienē 180 °C temperatūrā un 200 atm spiedienā:

CH3—CH2OH+ CO—CH3—CH2—COOH

kat.

b) alkēnu karbonilēšana noris niķeļa klātienē 300... 400 °C

temperatūrā un ~200 atm spiedienā. Veidojas karbonskābes ar

taisnām un sazarotām molekulām:

,^CH3—CH2—CH 2—COOH
CH3-CH= CH2

+CO +H2
O

I
CH

3

4. Metālorganīskā sintēze. Metālorganiskajiem savienojumiem
reaģējot ar CO2, rodas karbonskābju sāļi. Uz tiem iedarbojoties
ar minerālskābēm, iegūst brīvas karbonskābes:

C 2H sMgßr +C0
2

-*> C 2H S—COOMgBr5—COOMgBr
C 2HS—COOMgBr+HCI -> C 2HSCOOH-f-MgßrCl

Svarīgākie pārstāvji. Skudrskābe jeb metānskābe

H—COOH atšķiras no pārējām karbonskābēm ar to, ka tās mole-

kulā karboksilgrupa saistīta nevis ar alkilgrupu, bet ar ūdeņraža
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atomu, tapec skudrskābes molekula it ka vienlaikus satur gan

karboksilgrupu, gan ari aldehīdgrupu
O

H—O—C

\
H

Šī iemesla dēļ skudrskābei piemīt ne tikai karbonskābju, bet

arī aldehīdu īpašības un tai raksturīgas dažas atšķirīgas reakci-

jas.
1. Tāpat kā aldehīdi, skudrskābe viegli oksidējas, piemēram,

ar amonjakālu sudraba (I) oksīda šķīdumu tā veido sudraba spo-

guli. Skudrskābei oksidējoties, rodas ogļskābe, kas sadalās par

C0
2 un H

2
O:

O O

� /
HO—C +Ag2

0-*HO—C +2Ag
\ \

H OH

O

HO—C -*C0
2+H

2
O

\
OH

2. Sildot kopā ar koncentrētu H2S0
4, skudrskābe un tās sāļi

sadalās par CO un H2O:

+H2O

3. Skudrskābes sārmu metālu sāļi, tos karsējot, sadalās un

veido skābeņskābes sāļus:

HCOONa COONa

-> | +H2

HCOONa COONa

Skudrskābe ir visstiprākā monokarbonskābe, jo ūdeņraža
atoms samazina karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvo lādiņu
mazāk nekā alkilgrupa un līdz ar to hidroksilgrupā elektronu blī-

vums vairāk nobīdīts uz skābekļa atoma pusi.
Skudrskābe ir bezkrāsas kodīgs šķidrums ar asu smaku. Skudr-

skābes pilieniņiem nokļūstot uz ādas, rodas pūslīši, kas stipri
sūrst. Ar ūdeni, spirtu un ēteri sajaucas visās attiecībās.

Dabā skudrskābe sastopama skudru organismā, nātrēs un egļu

skujās; ar to arī izskaidrojama skudru kodienu un nātru dzēlienu

kairinošā iedarbība. Nelielos daudzumos tā sastopama arī dzīv-

nieku urīnā un sviedros.
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Skudrskābi visbiežāk iegūst, laižot oglekļa{\\) oksīdu caur

izkausētu nātrija hidroksīdu. Rodas skudrskābes nātrija sāls (nāt-
rija formiāts), no kura, iedarbojoties ar atšķaidītu sērskābi, iegūst
brīvu skudrskābi:

CO +NaOHHCOONa

2HCOONa + H
2
S0

4
-v2HCOOH + Na

2
504

Skudrskābi Izmanto daudzās rūpniecības nozarēs par reducē-

tāju un arī kā visstiprāko organisko skābi. To lieto tekstilrūpnie-
cībā par kodni vilnas un kokvilnas audumu krāsošanā, ādu ap-

strādē (spalvu notīrīšanai), kaučuka rūpniecībā par koagulētāju,
Co un Ni saturošu katalizatoru ražošanai v. c. Skudrskābei pie-
mīt arī antiseptiskas īpašības, tāpēc to izmanto konservu, spirta
un alus rūpniecībā raudzēšanas kublu dezinfekcijai. 1,25% skudr-
skābes šķīdumu spirtā, t. s. skudru spirtu, lieto medicīnā reima-

tisma ārstēšanai.

No skudrskābes atvasinājumiem svarīgākā nozīme ir skudr-

skābes sāļiem —
formiātiem un skudrskābes esteriem. Skudrskā-

bes esterus lieto par šķīdinātājiem un smaržvielām parfimērijas
un pārtikas rūpniecībā.

Etiķskābe jeb etānskābe CH3
COOH. Bezūdens etiķ-

skābe ir bezkrāsas šķidrums, kas atdzesējot sastingst par kristā-

lisku, ledum līdzīgu masu, tāpēc bezūdens etiķskābi sauc par

ledus etiķskābi. Ledus etiķskābe kūst 16°Ctemperatūrā. Odenī,

spirtā un ēterī šķīst visās attiecībās. Etiķskābi atšķaidot ar ūdeni,

novērojama kopējā tilpuma samazināšanās (kontrakcija). Etiķ-
skābe ir stipri asociēts šķidrums. Ledus etiķskābe veido dimērus,
kas stabili arī tvaika stāvoklī.

Etiķskābi pierāda ar FeCl3. Ar bāzi neitralizētam etiķskābes
šķīdumam pielejot FeCl3 šķīdumu, rodas sarkans krāsojums.

Dabā etiķskābe kā brīvā veidā, tā arī sāļu un esteru veidā

sastopama augos. Etiķskābe rodas arī, rūgstot un pūstot piena
produktiem. Etiķskābes baktēriju klātienē spirtu saturoši šķidrumi
(vīns, alus) pārrūgst par etiķi. So īpašību izmanto arī etiķskābes
iegūšanai, pārraudzējot vīnu vai augļu sulas.

Rūgšanas bioķīmiskais process ir ļoti sarežģīts. Tā pamatā ir

spirta oksidēšanās ar gaisa skābekli, ko var attēlot ar šādu

vienādojumu:

CH
3
—CH2OH+0

2
CH

3
COOH+H 2O

Raudzēšanas procesā iegūto etiķskābi lieto galvenokārt pārti-
kas rūpniecībā galda etiķa (3...5% etiķskābes šķīdums) vai etiķa
esences (60... 80% šķīdums) veidā.

Tehniskā koncentrētā etiķskābe parasti ir 95... 96%.
Rūpniecībā etiķskābi iegūst galvenokārt sintētiski pēc vairā-

kām metodēm. No tām plašāk pazīstamas ir šādas metodes.
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1. Metanola karbonilēšana rodija savienojumu klātienē:

CH3OH+ CO -U-CH3COOH
kat.

2. Etilēnu pārvēršot par acetaldehīdu un to katalītiski oksi-

dējotpar etiķskābi:

O

H20+02 # o 2

CH
Z
=CH 2 ->CH 3—C »CH3COOH

PdCb/CuClj kat.

H

3. Oksidējot butānu 200 °C temperatūrā un 50 at spiedienā:

o2

CH3—CH 2—CH2—CH3 —»-2CH3COOH

4. Nitrējot etānu un iegūto nitroetānu sadalot:

HNO3 h2so4

CH3—CH3 � CH3—CH2N0 2 � CH 3COOH+ NH2
OH

Vienlaikus ar etiķskābi rodas arī hidroksilamīns, kuru izmanto

kaprolaktāma sintēzei.

Etiķskābi ļoti plaši izmanto par izejvielu dažādās rūpniecības
nozarēs, piemēram, mākslīgo šķiedru (acetātzīda), laku un krāsu,

medikamentu, esteru un citu izstrādājumu ražošanai. Etiķskābes
esterus lieto kā augļu esences pārtikas rūpniecībā un parfimērijā,
kā arī par šķīdinātājiem daudzās rūpniecības nozarēs, piemēram,
laku un krāsu, kinofilmu, celuloīda v. c. Etiķskābi izmanto ari

tekstilrūpniecībā audumu krāsošanā un apdrukāšanā, ādu izstrā-

dāšanā, pārtikas rūpniecībā par konservējošu līdzekli un garšvielu
v. c. Daudz etiķskābes patērē tās sāļu —

acetātu ražošanai.

Svina (II) acetātu (CH3COO) 2Pb lieto svina baltuma ražošanai,

medicīnā, laboratorijās v. c. Kristāliskais svina (II) acetāts

(CH3COO) 2Pb-3H 20 pazīstams ar nosaukumu svina cukurs. Tas

ir ļoti indīgs. Dzelzs(III), alumīnija un hroma(III) acetātus lieto

audumu krāsošanā par kodnēm. Vara(ll) acetātu izmanto lauk-

saimniecības kaitēkļu apkarošanas līdzekļu — vara zaļā
(CH3COO) 2Cu-H2O un Parīzes zaļā 3Cu(AsO2) 2-(CH3COO) 2Cu

iegūšanai.
Daži etiķskābes atvasinājumi ir fizioloģiski aktīvas vielas, ko

lieto arī par augšanas stimulatoriem vai herbicīdiem. Diezgan ak-

tīvs herbicīds ir trihloretiķskābe CC13—COOH, kuru lieto nezāļu
iznīcināšanai cukurbiešu, lucernas un citos sējumos.

Sviestskābei C3H7COOH pazīstami divi izomēri — normālā

sviestskābe jeb butānskābe CH3—CH2—CH2COOH un izosviest-

skābe jeb 2-metilpropānskābe CH3—CH —COOH.Normālās sviest-

CH
3
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skābes glicerīna esteri sastopami sviestā, kas satur ~2% sviest-

skābes esteru. Sviestam bojājoties, sviestskābe izdalās brīvā veidā

un piešķir bojātam sviestam raksturīgo nepatīkamo smaku un

garšu. Nelielos daudzumos sviestskābe sastopama arī sviedros un

gaļas sulā; tā rodas arī, anaerobi rūgstot cukuriem.

Normālā sviestskābe ir šķidrums ar ļoti 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 klā-
tienē vai arī sintētiski

— oksidējot butilspirtu.
Palmitīnskābe un stearīnskābe. Svarīgākās pie-

sātinātās augstākās monokarbonskābes ir palmitīnskābe
CiSH3ICOOH un stearīnskābe CI7H3SCOOH. Glicerīna esteru veidā

tās sastopamas taukos, tāpēc dažreiz tās sauc arī par augstākajām
taukskābēm. Tās iegūst, hidrolizējot taukus:

CH
2OCOCi7H 35 CH

2
OH

I I
CHOCOC,7H3S+ +3Ci7 H3SCOOH

CH
2
OCOC

17
H

35 CH
2
OH

glicerīns stearīnskābe

Tā kā tauki satur arī oleīnskābes un citu skābju esterus, hid-

rolīzes procesā rodas dažādu skābju maisījums. No iegūtā maisī-

juma oleīnskābi un pārējās šķidrās taukskābes izspiež, un pāri
paliek palmitīnskābes un stearīnskābes maisījums, kas pazīstams
ar nosaukumu

—
stearīns. To lieto sveču, grīdu vasku, apavu

krēmu un citu izstrādājumu izgatavošanai, kā arī dažādām teh-

niskām vajadzībām.
Esteru veidā palmitīnskābe ir arī spermacetā un bišu vaskā.
Jaunākā laikā augstākās karbonskābes arvien vairāk iegūst

sintētiski, oksidējot piesātinātos ogļūdeņražus katalizatoru klā-

tienē (sk. 50. lpp.). legūto skābju molekulās vienmēr ir mazāks

oglekļa atomu skaits nekā par izejvielu ņemto ogļūdeņražu mole-

kulās.

Palmitīnskābe un stearīnskābe ir cietas vielas bez smaržas un

garšas. Ūdenī tās nešķīst, tāpēc arī nedisociē jonos un neuzrāda

skābu reakciju. Tāpat kā pārējās karbonskābes, tās reaģē ar sār-

miem, veidojot sāļus, ko sauc par ziepēm:

Cl7H35C00H+NaOH «*■ Ci7H3SCOONa +H2O

Palmitīnskābes un stearīnskābes nātrija sāļi ir cietās ziepes,
bet kālija sāļi — šķidrās ziepes.

Mazgātspēja piemīt tikai tādu karbonskābju sārmu metālu sā-

ļiem, kuru molekulās ir 12...18 oglekļa atomu. Sādu vielu gare-
nās molekulas sastāv no ogļūdeņraža atlikuma, kas nešķīst ūdenī

(hidrofobs), un tā galā pievienotās karboksilgrupas, kurai ir tiek-

sme šķīst ūdenī (hidrofila). Tādas molekulas sakoncentrējas uz
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šķīduma virsmas, orientējoties ar karboksilgrupām pret ūdeni. Līdz

ar to samazinās šķīduma virsmas spraigums un šķīdums spēj la-

bāk slapināt cietas vielas (piemēram, kokvilnas diegu šķipsniņa
tīrā ūdenī ilgi peld pa virsu, bet ziepju šķīdumā ātri saslapinās
unnogrimst).

Ja ziepju šķīdums saskaras ar vielu, kas nešķīst ūdenī, piemē-
ram, ar taukiem vai kvēpiem, tad ziepju molekulas orientējas ar

ogļūdeņraža atlikumiem 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 savām

alkilgrupām piesaistās atrautajām daļiņām un aptver tās no vi-

sām pusēm, neļaujot šīm daļiņām atkal pielipt auduma virsmai

vai salipt 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 arī savi trūkumi.

Augstāko taukskābju kalcija un magnija sāļi nešķīst ūdenī,
tāpēc cietā ūdenī ziepes zaudē mazgātspēju. Ziepes nevar izman-

tot arī skābā vidē, jo skābju klātienē ziepes sadalās, izdalot brīvas

taukskābes. Arī sāļu klātienē ziepju mazgātspēja stipri samazinās,
tādēļ ar tām nevar mazgāt jūras ūdenī.

Ziepju izmantošana par mazgāšanas līdzekli nav arī tautsaim-

nieciski izdevīga, jo ziepju ražošanai patērē milzīgus daudzumus

pārtikā izmantojamo tauku.

Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi

Mazgātspēja piemīt ne tikai ziepēm, bet arī daudzām citām

virsmaktīvām vielām, piemēram, alkilsulfātiem, alkilsulfonātiem,

lielmolekulārajiem spirtiem un citām vielām, kuras veicina vir-

smas saslapināšanos un spēj stabilizēt netīrumu daļiņas. Šādas

vielas sauc par sintētiskajiem mazgāšanas līdzekļiem jeb deter-

ģentiem.
Tagad pazīstami ļoti daudzi sintētiskie mazgāšanas līdzekļi,

kuriem piemīt pat labāka mazgātspēja nekā ziepēm.
Sintētiskos mazgāšanas līdzekļus var iedalīt divās grupās —

jonogēnajosun nejonogēnajosmazgāšanas līdzekļos.

Jonogēnos mazgāšanas līdzekļus savukārt var iedalīt anjon-
aktīvajos un katjonaktīvajos mazgāšanas līdzekļos.

Anjonaktīvie mazgāšanas līdzekļi ir tādi, kuriem disociējot
alkilgrupu saturošā molekulas daļa veido anjonu, piemēram:

Ci3H27CH2O—SO2ONa **Cl3H 27CH 2—O—S02O
c+ Na®
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Pie anjonaktīvajiem mazgāšanas līdzekļiem pieder taukskābju

nātrija sāļi (ziepes), alkilsulfāti, alkilsulfonāti un alkilarilsulfo-

nāti.

Alkilsulfāti ir augstāko spirtu monosulfoesteru nātrija sāļi ar

formulu R—OSO2ONa. To iegūšanu vispārīgā veidā var attēlot

šādi:

R-O'H+ HOi—SO
2OH -*- R—O—SO2OH+ H2O

*- J monosiil toesteris

R—O—SO2
OH+ NaOH -*■ R—O—SO

2
ONa +H

2
O

monosulfoestera

nātrija sāls

Mazgātspēja parādās alkilsulfātiem, kuru molekulā ir 10 un

vairāk oglekļa atomu, bet vislabākā tā ir alkilsulfātiem ar 12... 14

oglekļa atomiem molekulā. Šos savienojumus lieto vilnas un zīda

audumu mazgāšanai un šampūnos. Alkilsulfātiem ir ļoti laba

mazgātspēja, kuru neietekmē ne ūdens cietums, ne vides skābums,

jo alkilsulfātu kalcija un magnija sāļi ir ūdenī šķīstoši.

Alkilsulfonāti ir augstāko sulfonskābju sāļi ar formulu

R—SO
3Na, kuru alkilgrupa satur 8... 20 oglekļa atomus. Tie ir

lēti mazgāšanas līdzekļi, kas nav jutīgi pret ūdens cietumu.

Alkilsulfonātus iegūst, sulfohlorējot augstākos naftas ogļūdeņra-
žus (sk. 49. lpp.).

Alkilarilsulfonātl ir alkilēti aromātisko sulfonskābju sāļi.

Nejonogēnos mazgāšanas līdzekļus var attēlot ar vispārīgo
formulu:

R—X— (CHa
—CH

2—0) „—H

kur R — ogļūdeņraža atlikums;
X — sērs, skābeklis vai kāda grupa, piemēram, —NH—CO—,

—NH—CH
2
— v. c.

Ja ogļūdeņraža atlikums R satur 18 oglekļa atomus, bet n 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 vājas stabilizējošās īpašības (ne-
tīrumi 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

tauku patēriņu tehniskām vajadzībām. Tā, piemēram, viena tonna

sulfonātu ļauj ietaupīt 0,7 tonnas tauku.

Sintētisko mazgāšanas līdzekļu izmantošanai ir arī daži no-

pietni trūkumi. Viens no galvenajiem ir tas, ka daži sintētiskie
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mazgāšanas līdzekļi nonāvē aktīvo dūņu baktērijas, tāpēc, nonā-

kot ar notekūdeņiem ezeros un upēs, traucē ūdeņu bioloģisko at-

tīrīšanos no piesārņojumiem.

Nepiesātinātās monokarbonskābes

Par nepiesātinātajām monokarbonskābēm sauc nepiesātināto

ogļūdeņražu atvasinājumus, kuru molekulā viens ūdeņraža atoms

aizstāts ar karboksilgrupu.
Nepiesātināto skābju molekulas var saturēt vienu vai vairākas

divkāršās vai arī trīskāršās saites.

Izomērija un nomenklatūra. Nepiesātināto karbonskābju izomē-

rija atkarīga kā no divkāršo un trīskāršo saišu izvietojuma mole-

kulā, tā arī no oglekļa atomu virknes uzbūves. Bez tam nepiesā-

tinātajām karbonskābēm ar divkāršo saiti iespējama arī telpiskā

cis-^rarzs-izornērija.
Nepiesātinātās monokarbonskābes nosauc tāpat kā nepiesāti-

nātos ogļūdeņražus, pievienojot vārdu «skābe», vai arī tām lieto

triviālos nosaukumus:

CH3—CH =CH—COOH 2-butēnskābe, krotonskābe

CH2
=C—COOH 2-metilpropēnskābe, metakrilskābe

CH
3

Fizikālās īpašības. Nepiesātināto karbonskābju fizikālās īpašī-
bas līdzīgas piesātināto karbonskābju īpašībām, tikai nepiesātinā-
tajām skābēm ir lielāks blīvums un disociācijas konstante.

Ķīmiskās īpašības. Tā kā nepiesātinātās karbonskābes satur

kā karboksilgrupu, tā arī divkāršo saiti, tām piemīt gan karbon-

skābju, gan arī nepiesātināto ogļūdeņražu īpašības.
Divkāršā saite un karboksilgrupa ietekmē viena otras īpašības.

Divkāršā saite palielina karboksilgrupas disociācijas spējas, tāpēc
nepiesātinātās karbonskābes ir stiprākas skābes par piesātināta-
jām karbonskābēm ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu molekulā

(akrilskābe CH2=CH —COOH daudz labāk disociē jonos nekā

propionskābe CH3—CH2—COOH). Jo tuvāk karboksilgrupai div-

kāršā saite atrodas, jo skābe stiprāka. Tas izskaidrojams ar div-

kāršās saites elektronpievilkšanas spējām (negatīvo indukcijas
efektu —I), kas attālinotiessamazinās.

Nepiesātinātās karbonskābes ar trīskāršo saiti molekulā ir vēl

stiprākas.
Ar nepiesātinātajām monokarbonskābēm norisinās arī pārējās

karboksilgrupai raksturīgās reakcijas.
Nepiesātināto monokarbonskābju ogļūdeņraža atlikumā nori-

sinās alkēniem (alkīniem) raksturīgās reakcijas. Tās ir dažādas
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pievienošanas reakcijas, oksidēšanās reakcijas un polimerizācijas

reakcijas.
Visvieglāk polimerizējas a, B-nepiesātinātās monokarbonskā-

bes:

nR—CH=CH—COOH->

rR n R

I I
-v R—CH

2
—CH—

—
CH—CH— —C=CHCOOH

I i
coohL coohJ„_

2

legūšana. 1. Nepiesātinātās karbonskābes dabā sastopamas
galvenokārt esteru veidā, tāpēc tās iegūst, hidrolizējot attiecīgo

nepiesātināto karbonskābju esterus:

O O

II

CH 2=CH—C—OCH3+H 2O-^CH2
=CH—C +CH

3
OH

\
OH

2. Oksidējot nepiesātinātos spirtus vai aldehīdus:

O

[O] # [O]

CH
2
=CH—CH

2
OH-^CH

2
=CH—C —>»

\
H

alilspirts akrilaldehīds

o

[Ol #
—>CH2

=CH—C

\
OH

akrilskabe

3. Halogēnkarbonskābēmatšķeļot halogēnūdeņradi:

BrCH
2
—CH

2
—COOH +2KOH

-v CH2=CH—COOK +KBr+ 2H 20

4. Dehidratējot oksiskābes:

HH O O

CH
3-C-C-C

/
-*CH

3-CH =CH-C +HoO

LOHHj OH OH

oksisviestskābe krotonskābe
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Svarīgākie pārstāvji. Akrilskābe jeb propēnskābe
CH

2
=CH—COOH ir bezkrāsas šķidrums ar asu, kairinošu

smaku. Vārās 140 °C temperatūrā.

Akrilskābi visbiežāk iegūst pēc šādām metodēm.

1. No etilēnciānhidrīna, to sildot kopā ar atšķaidītu sērskābi:

+2H2 0

HOCH2—CH2CN * HOCH
2
—CH

2
COOH +

-HjO

>-CH
2
=CH—COOH

-H2O

2. Hidrolizējot akrilnitrilu, kuru savukārt iegūst no acetilēna:

+2n2 0

CH
=CH4-HCN-»-CH2=CH—CN

akrilnitrils

+2H 2
0

� CH 2=CH—COOH + NH3

Akrilskābe viegli polimerizējas, veidojot poliakrilskābi. •Teh-

nikā plaši izmanto akrilskābes esterus, it sevišķi akrilskābes me-

tilesteri, ko sauc par metilakrilātu. Metilakrilātu iegūst no etilēn-

ciānhidrīna vai akrilnitrila, to sildot kopā ar metilspirtā un sēr-

skābes maisījumu:

O

H2 S04 #
HOCH2—CH2—CN +CH3OH >-CH2=CH—C +NH3

\
OCH3

etllēnclānhidrīns metilakrilats

H2SO4

CH2=CH—CN + H2O+CH 3—OH ->

akrilnitrils

o

H2S04 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.

Metakrilskābe CH2= C—COOH un tās esteris metilmet-

I
CH3

akrilats CH2
= C—COOCH3 ir ļoti svarīgas izejvielas organiskā

CH
3
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stikla ražošanai. Tos iegūst no acetona, kas ar HCN veido aceton

ciānhidrīnu:
OH

I
CH3—C= 0+HCN->CH 3—C—CN

I I
CH

3 CH3

acetonciānhidrins

Sildot acetonciānhidrīnu kopā ar sērskābi, rodas metakril-

skābe:

OH

I
2CH

3
—C—CN + 2H

2
0+ H

2
S0

4
->

CH3

-v2CH
2
=C-COOH+ (NH4) 2

SO
4

I
CH3

Ja acetonciānhidrīnu silda kopā ar sērskābi un metilspirtu,
rodas metilmetakrilāts:

OH

I
2CH 3—C—CN + 2CH

3
OH +H

2
S0

4

I
CH 3

->2CH2=C—COOCH
3+ (NH4)2

SO
4

I
CH 3

Metilmetakrilātam polimerizējoties, veidojas polimetilmetakri-
lāts, ko sauc par organisko stiklu:

COOCH3 COOCH3 COOCH 3

CH
2
=C +CH 2

=C +CH 2
=C + ...-»-

I I I
CH3 CH3 CH

3

COOCH
3 COOCH3 COOCH3

-> —CH2—C CH2—C CH2—C ...
I I I

CH3 CH 3 CH3

COOCH3r COOCHs'ļ COOCH
3

1 I I
~>CH

3—C —CH2—C —CH=C

I I I
CH 3 ļ_ CH

3 Jn-2 CH
3



255

Organiskais stikls ir vieglāks par parasto, labi krāsojas un ir

mazplīstošs. Plīstot neveido asas šķautnes. Labi šķīst acetonā,

etiķskābē, benzolā un citos šķīdinātājos. Izturīgs pret bāzu un

skābju šķīdumu, kā arī benzīna un eļļu iedarbību. To var viegli
apstrādāt ar parastajiem metālapstrādes instrumentiem.

Organisko stiklu lieto lidmašīnu, kuģu un citu transportlīdzekļu
būvniecībā, kā arī medicīnas un citu instrumentu ražošanā.

Krotonskābe jeb2-b v t ēn s kā b c CH3—CH=CH—COOH.

Krotonskābes molekulā abiem ar divkāršo saiti saistītajiem og-

lekļa atomiem pievienotas divas dažādas grupas, tāpēc tai iespē-
jami telpiskie izomēri:

H—C—CH3 CH3—C—H

II II
H—C—COOH H—C—COOH

cis-izomērs rrans-izomērs

Šiem izomēriem ir arī atšķirīgas īpašības. 7Yans-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
klātienē viegli pārvēršas par krotonskābi.

Ķīmiskās īpašības abām skābēm līdzīgas. Tām raksturīgas vi-

sas nepiesātināto karbonskābju reakcijas. Krotonskābi iegūst, ok-

sidējot krotonaldehīdu. To izmanto dažu farmaceitisko preparātu
un esteru ražošanai.

Sorbīnskābe CH
3
—CH=CH—CH =CH—COOH (2,4-hek-

sadiēnskābe) ir nepiesātinātā monokarbonskabe ar divām divkār-

šajām saitēm molekulā. Tā ir kristāliska viela, kas kūst 134 °C

temperatūrā.
Sorbīnskābe ir svarīgs pārtikas produktu konservēšanas līdzek-

lis. Neliela tās piedeva (~0,1%) pasargā gaļas, zivju un kulinā-

rijas izstrādājumus no bojāšanās, kā arī novērš augļu un ogu

sulu, sīrupu, vīna un citu produktu saskābšanu.

Oleīnskābe Ci7H
33

COOH ir visbiežāk sastopamā nepiesāti-
nātā augstākā karbonskābe. Glicerīna esteru veidā tā ietilpst gan-

drīz visu tauku sastāvā. Sevišķi daudz oleīnskābes satur olīveļļa
(70...85%) un mandeļeļļa (75%).

Oleīnskābes molekula satur vienu divkāršo saiti, kas atrodas

ogļūdeņraža atlikuma oglekļa atomu virknes vidū:

O

CH
3
—(CH2) 7—CH= CH— (CH2) 7—C

OH
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Ta ka abiem ar divkāršo saiti saistītajiem oglekļa atomiem pie-
vienotas dažādas grupas, oleīnskābei iespējami stereoizomēri:

H —C—(CH2) 7—CH3
CH

3—(CH2) 7—C—H

II II

H—C—(CH2) 7—COOH H—C—(CH2 ) 7—COOH

oleīnskābe elaidīnskābe

(cis-9-oktadecenskābe) (rrarcs-9-oktadecēnskabe)

Oleīnskābe ir šķidrums bez smaržas un garšas. Aukstumā tā

sacietē par kristālisku masu, kas kūst 14°Ctemperatūrā. Elaidīn-

skābe ir cieta viela ar kušanas temperatūru 52 °C. Tāpat kā visi

rrcms-izomēri, elaidīnskābe ir stabilāka par oleīnskābi, tāpēc oleīn-

skābe slāpekļskābes vai tās sāļu klātienē pārvēršas par elaidīn-

skābi.

Oleīnskābei, tāpat kā visām nepiesātinātajām skābēm, rakstu-

rīgas kā karboksilgrupas, tā arī nepiesātināto ogļūdeņražu reak-

cijas.
Linolskābe Ci7H 3ICOOH ir piesātinātā karbonskābe, kuras

molekula satur divas divkāršās saites:

H HH H

\/ \ /
c=c c=c

/\ / \
CH3

— (CH2) 4 CH2 (CH2) 7—COOH

(c£s-cts--9,12-oktadekadiēnskābe)

Glicerīna esteru veidā linolskābe kopā ar pārējām augstāka-
jām karbonskābēm sastopama svarīgākajās žūstošajās un pusžūs-
tošajās eļļās, kuras izmanto pernicas, laku, krāsu un emalju ražo-

šanai. Magoņu eļļa satur līdz 60% linolskābes, kaņepju —■ 50...

65%, sojas — aptuveni 55%. linsēklu — līdz 30% utt.

Linolēnskābes Ci7H29COOH molekulā ir trīs izolētas div-

kāršās saites:

H HH HH H

\ / \ //. \ /
c=c c=c c=c

/\/ \ / \
CH 3—CH2 CH2 CH2 (CH2) 7—COOH

(9.12,15-oktadekatriēnskābe)

Linolēnskābe ir bezkrāsas eļļains šķidrums, kas kūst 11°Ctem-

peratūrā. Glicerīna esteru veidā tā ietilpst daudzās augu eļļās:
linsēklu (līdz 50%), kaņepju, sojas v. c. Linolēnskābe ir galvenā
žūstošo eļļu sastāvdaļa. Linolēnskābei ir ari ļoti svarīga nozīme

cilvēka uzturā. Tā ir nepieciešama cilvēka un dzīvnieku organisma
normālai darbībai un pieder pie t. s. neaizstājamām augstākajām
karbonskābēm.

Taukos sastopamas arī vēl nepiesātinātākas skābes: arahidon-
skābe CI9H3ICOOH un terapīnskābe Ci

7
H

27
COOH — ar četrām
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divkāršajām saitēm un klupanodonskābe C2iH
33

COOH — ar pie-
cām divkāršajām saitēm. Tauki satur arī palmitīnskābei atbilstošu
nepiesātināto skābi

— zamarīnskābi CISH29COOH (ar vienu div-
kāršo saiti molekulā).

Nepiesātinātajām skābēm ar trīskāršo saiti nav svarīgas prak-
tiskas nozīmes.

Arēnmonokarbonskābes

Arēnmonokarbonskābes ir tādi arēnu atvasinājumi, kuru mole-

kula satur karboksilgrupu.
Karboksilgrupa var būt pievienota tieši benzola ciklam vai ari

atrasties sānvirknē, piemēram:

—COOH y^~^>—CH2COOH H
3

COOH

benzoskābe fendetiķskābe p-
toluilskābe

Fizikālās īpašības. Arēnmonokarbonskābes ir kristāliskas vie-

las, kas nedaudz šķīst ūdenī un pārtvaicējas ar ūdens tvaiku. Labi

šķīst spirtā un ēterī. Vārās un kūst augstākā temperatūrā nekā

piesātinātās monokarbonskābes ar tādu pašu oglekļa atomu skaitu

molekulā.

Ķīmiskās īpašības. Ar arēnmonokarbonskābēm var norisināties

kā karbonskābju, tā arī benzola cikla reakcijas. To molekulās kar-

boksilgrupa un benzola cikls savstarpēji ietekmē viens otru.

Kā zināms, benzola cikls spēj darboties gan kā elektronu ak-

ceptors, gan arī kā to donors. Jo stiprāk izteiktas benzola ciklam

pievienotā aizvietotāja elektronakceptora īpašības, jo vairāk uz tā

pusi nobīdās benzola cikla elektronu blīvums.

Karboksilgrupā starp karbonilgrupu un hidroksilgrupu ir iek-

šēja konjugācija, tāpēc karboksilgrupa ir samērā vājš elektronu

akceptors un benzola cikla elektronu blīvums tikai nedaudz no-

bīdīts uz karboksilgrupas pusi:

Tādējādi benzola cikls maz kompensē karbonilgrupas oglekļa
pozitīvo lādiņu, tāpēc karbonilgrupasogleklis stiprāk pievelk hidr-

oksilgrupas skābekļa elektronus. Tas rada lielāku elektronu no-

bīdi hidroksilgrupā no ūdeņraža uz skābekļa pusi, tādēļ arēnmo-

nokarbonskābes ir stiprākas par piesātinātajām monokarbonskā-
bēm.
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Arēnmonokarbonskabēm raksturīgas visas monokarbonskābju
karboksilgrupas reakcijas.

Arēnmonokarbonskābju benzola ciklam raksturīgas elektrofilās
aizvietošanas reakcijas. Karboksilgrupa nedaudz samazina cikla
reaģētspēju, unaizvietotāji stājas meta vietā:

COOH COOH

Benzoskābes orto un para atvasinājumus iegūst pēc citām

metodēm. Tā, piemēram, o-sulfobenzoskābi iegūst, sulfurējot
toluolu un pēc tam iegūto toluolsulfonskābioksidējot:

aCH3 -h
2
o io) f^V-COOH

� HOSO3H -

3
-~ —-

2OH I^JL-stfcOH

Svarīgs o-sulfobenzoskābes atvasinājums ir o-sulfobenzoskā-

bes imīds, kas pazīstams ar nosaukumu saharins:

2

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 kristāl-
hidrāts

)N—Na-3H20

kuru sauc par kristalozi. Tas labi šķīst ūdenī un ir aptuveni 500

reižu saldāks par biešu cukuru. Saharīnam nav uzturvērtības, un

to lieto tikai saldās garšas dēļ, lai diabētiķu uzturā aizstātu cu-

kuru. No organisma tas izdalās caur nierēm nesadalītā veidā.

legūšana. Arēnmonokarbonskābes iegūst pēc tādām pašām me-

todēm kā piesātinātās karbonskābes. Pazīstamas arī dažas tikai

arēnmonokarbonskābēm raksturīgas iegūšanas metodes.

1. Oksidējot toluolu:

C 6H5—CH3+30 C 6H S—COOH +H2O
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2. Kondensējot arenus ar ogļskābes dihlorldu, veidojas ben-

zoilhlorīds, no kura, to hidrolizējot, iegūst benzoskābi:

Aicia

C 6H 6+COCl 2 vC 6HSCOCI +HCI
benzoilhlorīds

Sī reakcija analoga diarilketonu iegūšanai pēc Frīdela—Kraf-

tsa 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. Ben-

zoskābi var arī pārdestilēt ar ūdens tvaiku, jo 100 °C temperatūrā
tā pāriet gāzveida stāvoklī un no gāzveida stāvokļa atkal kris-

tāliskā, veidojot skaistus zvīņveida vai adatveida kristālus ar per-
lamutra spīdumu.

Dabā sastopama benzosveķos un esteru veidā ietilpst arī dažos

balzāmos, piemēram, Peru balzamā. To satur arī brūklenes un

dzērvenes. legūst galvenokrāt sintētiski.

Benzoskābei piemīt antiseptiskas un konservējošas īpašības,
tāpēc kā skābi, tā arī tās sāļus lieto pārtikas rūpniecībā par kon-

servēšanas līdzekļiem. Tos lieto arī medicīnā dezinfekcijai un par

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.

Kanēļskābe C 6H
S—CH5
—CH= CH—COOH (rrans-3-fenilpropēn-

skābe) ir bezkrāsas kristāliska viela ar patīkamu Smaržu. Sasto-

pama ēteriskajās eļļās un balzāmos.

Karsējot kanēļskābe dekarboksilējas un veido stirolu:

C 6HS —CH= CH—COOH -U- C 6HS—CH5—CH= CH2+ C02

Kanēļskābi iegūst no benzaldehīda, to kondensējot ar etiķskā-
bes anhidrīdu nātrija acetāta klātienē:

o 0 0

# II II CH 3COONa

C 6H5—C +CH 3
—C—O—C—CH

3

\
H

CH3COONa

* C 6H 5—CH=CH—COOH + CH3COOH
c

Kanēļskābi izmanto smaržvielu un medikamentu rūpniecībā.



Dikarbonskābes

Dikarbonskābes ir tādi ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru mole-

kulā ir divas karboksilgrupas.
Dikarbonskābes var atvasināt no dažādiem ogļūdeņražiem, tā-

pēc pazīstamas piesātinātās dikarbonskābes, nepiesātinātās di-

karbonskābes un arēndikarbonskābes.

Visbiežāk dikarbonskābēm lieto triviālos nosaukumus vai arī

tās nosauc pēc oglekļa atomu skaita, pievienojot vārdu «diskābe».

Retāk lieto nosaukumus, kas atvasināti no ogļūdeņraža (bez karb-

oksilgrupām) nosaukuma, pievienojot vārdu «dikarbonskābe».

18. tabula

Dikarbonskabju nosaukumi
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Nosaukums

Formula

triviālais sistemātiskais

HOOC—COOH Skābeņskābe Etandiskābe

HOOCCH2COOH Malonskābe Propāndiskabe

HOOCCH2 CH2COOH Dzintarskābe Butāndiskabe

HOOCCH2CH2CH2COOH Glutārskābe Pentandiskābe

HOOCCH2CH2CH2CH2 COOH Adipīnskābe Heksāndiskabe

H-C-COOH

II

H—C—COOH

Maleīnskābe Cis-butēndiskābe

HOOC—C—H

II
H—C—COOH

Fumārskābe 7Yans-butēndiskāb

CH2=C—COOH

H2 C—COOH

Itakonskābe 2-propen-l,2-eti-
lēndikarbonskābe

CfpCOOHIL-COOH

Ftalskābe 1,2-benzoldikar-

bonskābe

COOH

rii
Ics^JJ-COOH

Izoftalskābe 1,3-benzoldikar-
bonskābe

COOH

COOH

Tereftalskābe 1,4-benzoldikar-

bonskābe
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Fizikālās īpašības. Dikarbonskābes ir bezkrāsas kristāliskas

vielas, kas labi šķīst ūdenī. To kušanas un viršanas temperatūra
paaugstinās, palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā.

Ķīmiskās īpašības. Dikarbonskābju molekulās karboksilgrupas
ietekmē viena otru. Elektronu blīvuma nobīde vienā karboksil-

grupā izmaina elektronu blīvumu arī otrā.

Tā kā karbonilgrupas oglekļa atomam ir pozitīvs lādiņš, tas

pievelk sev saites C—C elektronus. Sī elektronu nobīde savukārt

ietekmē saites O—H elektronu blīvuma nobīdi otrajā karboksil-

grupā. Tās elektroni vairāk nobīdās uz skābekļa atoma pusi, tāpēc
ūdeņraža atoms kļūst kustīgāks un vieglāk atšķeļas jona veidā:

6©

c C

0— H s 0— H , u
®

b ~~

/
0-H V

Ar to arī izskaidrojams, ka dikarbonskābes stiprākas par mo-

nokarbonskābēm, pie tam, jo tuvāk karboksilgrupas atrodas viena

otrai, jo skābe stiprāka. Visstiprākā dikarbonskābe ir skābeņ-
skābe. Palielinoties oglekļa atomu skaitam molekulā (karboksil-
grupu attālumam), skābes disociācijas konstante samazinās. Sā-

kot ar adipīnskābi, vienas karboksilgrupas ietekme uz otru sāk

izzust, tāpēc tās stiprums maz atšķiras no nākamo karbonskābju
stipruma.

Dikarbonskābes ir divvērtīgas skābes. Tās veido divus anjo-
nus. Pirmā disociācijas konstante ir daudz lielāka par otru.

Dikarbonskābēm raksturīgas visas karbonskābju reakcijas. Tā

kā dikarbonskābju molekulā ir divas karboksilgrupas, tās reaģē

pakāpeniski un veidojas divas sāļu un citu atvasinājumu rindas,

piemēram:

COOC2
H

5 COOCsHs
I I
CH2 CH2

COOH COOC
2Hs

malonskābes malonskābes

etilesteris dietilesteris

Ar dikarbonskābēm norisinās arī dažas tikai tām raksturīgas

reakcijas.
1. Dikarbonskābes, kuru molekulā abas karboksilgrupas tieši

saistītas savā starpā (skābeņskābe) vai arī abas pievienotas pie
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viena oglekļa atoma (malonskābe), karsējot nedaudz augstāk par
kušanas temperatūru, dekarboksilējas un veido monokarbonskābi

un C0
2
:

COOH t.

| -^C02+ HCOOH

COOH

skabeņskabe skudrskābe

HOOC—CH2—COOH —»■C02+CH3COOH

malonskābe etiķskābe

2. Nākamie homologu rindas locekļi — dzintarskābeun glutār-
skābe, ja tos karsē, atšķeļ ūdens molekulu un veido cikliskus an-

hldrldus:

O

� o

H2C—C #
\ H2C-C

OH
f. \

0 +H2
O

OH /

/ H 2C—C

H2
C—C

X O

o

dzintarskābe dzintarskābes
anhidrīds

o

o

CH2-C

| \ H
2
C—C

OH
, / \

CH2 —»-H2
C 0+H2O

OH \ /
/ H^C—C

CH
2-C

O
o

glutārskabe glutarskābes
anhidrīds

Sie anhidrīdi ļoti viegli veidojas tāpēc, ka rodas pieclocekļu
un sešlocekļu cikli, kuri ir stabili.

Svarīgākie pārstāvji. Skābeņskābe jeb etāndiskābe

HOOC—COOH ir bezkrāsas kristāliska viela, kas kūst

189 °C temperatūrā. Ūdenī šķīst labi. No ūdens šķīdumiem kris-

talizējas ar divām ūdens molekulām, veidojot kristālhidratu

HOOC—COOH-2H 20, kas 110... 120°Ctemperatūrā atdala kris-

talizācijas ūdeni. Skābeņskābe ir indīga.
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1. Karsējot skabeņskabi augstāk par kušanas temperatūru, tā

sadalās par skudrskābi un oglekļa(YV) oksīdu (sk. iepriekš).

Skudrskābe šādā temperatūrā savukārt sadalās par oglekļa (II)
oksīdu un ūdeni:

HCOOH-vCO+H
2
O

2. Ar oksidētājiem un koncentrētu sērskābi skābeņskābe oksi-

dējas par oglekļa(W) oksīdu un ūdeni, reducējot vielu, kura

piedalās reakcijā:

HOOC—COOH +0 2C02+H2O

Dabā skābeņskābe sastopama daudzos augos, piemēram, skā-

benēs, rabarberos, zaķkāpostos v. c, kur tā ir skābo sāļu, piemē-
ram, HOOC—COOK, veidā. Kalcija sāļu veidā tā sastopama
gandrīz visos augos. Nelielos daudzumos skābeņskābe ir arī

dzīvnieku organismā. Dažos vielmaiņas traucējumu gadījumos tā

atrodama cilvēka urīnā. Skābeņskābe rodas arī, rūgstot ogļhidrā-
tiem dažu sēņu (Penicillium oxalicum, Asperglllus niger) un bak-

tēriju ietekmē.

Skābeņskābi legūst pēc vairākām metodēm. 1. Karsējot kālija
vai nātrija formiātus (sk. 17. tab.) līdz 400 °C temperatūrai,
iegūst skābeņskābes sāli (oksalātu):

HCOONa
(o

COONa

+ -> | +H2

HCOONa COONa

ledarbojoties uz šo sāli ar minerālskābēm, rodas brīva skābeņ-
skābe:

COONa COOH

| + H2SO | +Na2SO4

COONa COOH

2. Sintezējot no oglekļa(IV) oksīda un ūdeņraža:

2C02+H
2
-vHOOC—COOH

3. Agrāk skābeņskābi ieguva no zāģskaidām, tās karsējot kopā
ar sārmu.

Skābeņskābi Izmanto daudzās rūpniecības nozarēs par redu-

cētāju, kokapstrādes rūpniecībā (riekstkoka un sarkankoka bali-

nāšanai), metālu pulēšanai, par katalizatoru polikondensācijas
reakcijās, krāsvielu rūpniecībā, ādu izstrādāšanā, audumu apdru-
kāšanā v. c.

Analītiskajā ķīmijā skābeņskābi lieto kalcija, torija un ret-

zemju metālu izgulsnēšanai, kā arī par standartvielu titra noteik-

šanai permanganatometrijā un alkalimetrijā.
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Malonskābe jebpropāndiskābe HOOC—CH2—COOH

ir kristāliska viela, kas kūst 130,3°C temperatūrā.

Malonskābes molekula satur t. s. aktīvo metilēngrupu —CH2—,

kuras ūdeņraža atomi atrodas a stāvoklī attiecībā pret abām kar-

boksilgrupām un ir ļoti kustīgi. To kustīgumu var izskaidrot ar

elektronu blīvuma nobīdi no šīs grupas oglekļa atoma uz abu

karboksilgrupu pusi:

f0 H 0\

Nl I V
HO — C —«- C—— C— OH

I
H

Ar metilēngrupas ūdeņraža atomu līdzdalību malonskābe pie-
dalās kondensācijas reakcijās ar dažādām vielām. Sevišķi svarīga
nozīme ir malonskābes dietilesterim, ko bieži sauc vienkārši par

malonesteri. Tā metilēngrupas ūdeņradi var aizvietot ar sārmu

metālu atomiem. Tā, piemēram, malonskābes dietilesterim reaģē-
jot ar nātriju vai nātrija alkoholātu, rodas nātrijmalonskābes
esteris:

0 O

II II
C 2H 50—C C 2H50—C

1 I
CH2+ NaOR-> CHNa+ROH

I I
C 2H50—C C 2H50—C

II II
o o

malonskābes nātrijmalonskābes
dietilesteris esteris

Nātrijmalonskābes esteris viegli reaģē ar alkilhalogenīdiem,

veidojot alkilmalonskābes dietilesteri:

0 O

II II
C 2H

5
0—C C 2H50—C

CHNa +RI-*- CH—R+Nal

1 I
C 2H 50—C C 2H 50-C

II II
o o

alkilmalonskābes
dietilesteris
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dietilesteris viegli hidrolizējas par alkilma-
lonskabi, kura sadalās par alkiletiķskābi:

O

II

C2HSO—C COOH

t-HOH

CH—R «-2C 2HSOH +R—CH —>

I
r
i-,

C 2H
s
O-C 'COOļH

a
—

o

R_CH 2-COOH +C02

Lietojot dažādus alkilhalogenīdus, var sintezēt ļoti dažādas

karbonskābes, tāpēc malonskābes esterus plaši izmanto dažādu

karbonskābju, ketonskābju, ketonu un citu savienojumu sintēzēm.

Malonskābi un tās atvasinājumus lieto ari Bj un B6 vitamīnu,

aminoskābju un dažu heterociklisko savienojumu sintēzēm.

Dzintarskābe jeb butāndiskābe

HOOC—CH2—CH2—COOH sastopama dzintarā, brūnoglēs un

daudzos augos, it sevišķi negatavos augļos. Tā rodas arī spirta
rūgšanas procesā. Dzintarskābe ir bezkrāsas kristāliska viela ar

kušanas temperatūru 183 °C. Karsējot temperatūrā, kas augstāka

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 un dažu citu savienojumu sintēzēm. Dzintar-

skābi 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 0,001 ...0,002% dzintarskābes šķīdumu, palielinās dār-

zeņu raža, kā arī paātrinās to nogatavošanās.
Par dzintarskābes atvasinājumu — metilēndzintarskābi — var

uzskatīt arī i t akons kā b i:

CH2=C—COOH

I
H 2

C—COOH

Itakonskābe viegli kopolimerizējas ar citām vielām, piemēram,
ar metakrilātu, stirolu v. c. To izmanto sintētiskās šķiedras nit-

rona un citu polimēru, kā arī sintētisko mazgāšanas līdzekļu ra-

žošanā.
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Itakonskabi iegūst, raudzējot saharozi ar īpašām sēnēm (As-
pergillus terreus). So metodi izstrādāja Rīgas Bioķīmisko prepa-
rātu eksperimentālās rūpnīcas darbinieki (R. Kārkliņš). Olainē
darbojas itakonskābes cehs.

Adipīnskābe jeb heksāndiskābe

HOOC—(CH2)4—COOH. Agrāk to ieguva, oksidējot taukus (la-
tiņu valoda adeps — tauki). Tagad adipīnskābi ražo no naftas

ogļūdeņraža cikloheksāna, to oksidējot:

.CH, /CH2
H 2 2 H 2Ģ

/

H2 XH2 H 2C. XOOH

2 CH 2

Kondensējot adipīnskābi ar heksametilēndiamīnu, iegūst sintē-

tiskos sveķus, kurus izmanto sintētiskās šķiedras anīda (nailona)
ražošanai.

Butēndiskābe ir vienkāršākā nepiesātinātā dikarbonskābe:

HOOC—CH= CH—COOH

Tā pastāv divu ģeometrisko izomēru veidā:

H—C—COOH HOOC—C—H

II II
H—C—COOH H—C—COOH

cis-izomērs, rra/ts-izomērs,
maleīnskābe fumārskābe

Maleinskābe un fumārskābe ir kristāliskas vielas. Fumārskābe

maz šķīst ūdenī (~1%), maleīnskābe ūdenī šķīst labi (~50%).
Fumārskābe kūst 288 °C temperatūrā, maleīnskābe — 130 °C tem-

peratūrā.
Maleīnskābe ir nestabilāka par fumārskābi. Dažu vielu (joda,

broma, slāpekļskābes), kā arī gaismas un siltuma ietekmē maleīn-

skābe pārvēršas par fumārskābi.

Abām skābēm raksturīgas kā divkāršās saites reakcijas, tā arī

karboksilgrupu reakcijas. Tāpat kā piesātinātās dikarbonskābes,

arī maleīnskābe un fumārskābe veido skābos un normālos sāļus,
skābos un normālos esterus, amīdus v. c. Maleīnskābe ir stiprāka
skābe nekā fumārskābe.

Nepiesātinātās dikarbonskābes ir stiprākas par piesātinātajām
dikarbonskābēm.
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Maleīnskābe viegli atšķeļ molekulu ūdens un izveido maleīn-
skābes anhidrīdu:

O

HC-C P

>-—, HC-C
iOHI [ļ \

: i -~ P +H
2
O

/-Hj I /
/ HC-C

HC-C V

\ o

O maleīnskābes

maleīnskābe anhidrīds

Sī reakcija pierāda, ka maleīnskābe ir cts-izomērs.

Fumārskābe anhidrīdu neveido, jo rrans-izomēra karboksilgru-
pas atrodas tālu viena no otras.

Kā maleīnskābe, tā arī fumārskābe, pievienojot ūdeni, veido

ābolskābi:

HOOC—CH=CH—COOH +

-v HOOC—CHOH- CH2—COOH

ābolskābe

Pievienojot bromūdeņradi, abas skābes veido bromdzintarskābi,
bet, ja tām pievienojas ūdeņradis, veidojas dzintarskābe. Sīs reak-

cijas pierāda, ka maleīnskābei un fumārskābei ir vienāda uzbūve

un tās atšķiras tikai ar karboksilgrupu ģeometrisko izvietojumu.
Fumārskābe sastopama dabā. Visvairāk tās ir sēnēs, bet nelie-

los daudzumos fumārskābi satur arī citu augu un dzīvnieku šū-

nas, kur tā piedalās vielmaiņas procesos. Maleīnskābe dabā nav

sastopama. To iegūst tikai sintētiski.

Arēndikarbonskābes ir arēnu atvasinājumi, kas satur

divas karboksilgrupas.
Arēndikarbonskābes ir stiprākas skābes par arēnmonokarbon-

skābēm.

Divas karboksilgrupas var atrasties orto, meta un para stā-

vokļos viena pret otru, tāpēc pazīstamas trīs benzoldikarbonskā-

bes:

COOH COOH

HC00" rV riiLjl

COOH

o-benzoldikarbonskābe. m-benzoldikarbonskābe. p-benzoldikarbonskābe.
ftalskābe izoftatskābe tereftalskabe
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Svarīgākā no tam ir ftalskābe.

1. Ftalskābi iegūst, oksidējot orto-ksilolu:

CH* Ļ^J-COOH

2. Rūpniecībā ftalskābi iegūst, oksidējot naftalinu:

00 *03-
Ftalskābe ir kristāliska viela, kas karsējot kūst un daļēji sada-

lās, bet 200...230°Ctemperatūrā pārvēršas par ftalskābes an-

hidrīdu:

Ftalskābes anhidrīds ļoti viegli veidojas tāpēc, ka izveidojas
pieclocekļu cikls.

Ftalskābi izmanto galvenokārt ftalskābes anhidrīda iegūšanai,
kuru savukārt plaši izmanto citu savienojumu sintēzēs (sk. 276.

lpp.).

Pedejo gadu desmitu laika svarīgu nozīmi ieguvusi ari tere-

ftalskābe. No tās ražo poliesteru šķiedras, kas pazīstamas ar dažā-

diem nosaukumiem: lavsāns — PSRS, terilēns — Anglijā, dak-

rons — ASV, teritāls — Itālijā, lanons — VDR v. c.

Tereftalskābe ir balta amorfa viela, kas sildot sublimējas. Rūp-
niecībā tereftalskābi iegūst no butāna, to aromatizējot un pēc
tam iegūto p-ksilolu oksidējot:

ĢH 3 CH 3 COOH

*f "i CH3 f\ U2L f\
H 3 C JH2

U

ČH
3 CH

3 COOH

Pēc Padomju Savienībā izstrādātās metodes (Kpršuna meto-

des) lavsāna ražošanai par sākvielu izmanto dimetiltereftalātu

(tereftalskābes dimetilesteri).
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Dlmetiltereftalātu karsējot 170... 190° Ctemperatūra kopa ar

etilēnglikolu (ņemts pārākumā), tas pāresterificējas par dietiloltere-

ftalātu:

H3COOC-s^^>—COOCH3 � 2HO-CH2-CH20H »

HOCH2—CH200C—C00CH 2
— CH20H � 2CH30H

dietdoltereftalāts

legūto dietiloltereftalātu vakuumā 275 ... 280 °C temperatūrā ka-

talizatora klātienē kondensē
par polietilēntereftalātu:

nHOCH
2

-CH
2 —ooC—\^\~COOCH2

-CH
2OH —

— H—[oCH
2-CH 200C—v^>—CO ]„—0CH2

— CH20H-(n-DCHjOH-CHjOH

polietilēntereftalāts

Lai iegūtu šķiedras, polietilēntereftalātu izkausē 170...175°C

temperatūrā, izvelk šķiedras, izstiepj 4... 5 reizes garākas un uztin

uz spolēm (nepārtrauktajai šķiedrai) vai arī gofrē un sagriež (štā-

peļšķiedrai).

Lavsāna šķiedra atgādina vilnu. Tā ir izturīga pret atmosfē-

ras, skābju un oksidētāju iedarbību, kā arī ar lielāku gaismas un

termisko izturību nekā kaprons. To nebojā kodes, tā labi mazgā-
jas, maz burzās un saglabā ieloces. Viens no trūkumiem — sa-

mērā slikti krāsojas, jo šķiedra neuzsūc krāsvielu šķīdumu.
Lieto kopā ar dabiskajām šķiedrām audumu un trikotāžas iz-

strādājumu ražošanai. Tīru lavsāna šķiedru lieto tīklu, filtrau-

dumu un dažādu citu tehnisko audumu ražošanai.

KARBONSKĀBJU FUNKCIONĀLIE ATVASINĀJUMI

Karbonskābju funkcionālie atvasinājumi ir savienojumi, kuri

veidojas, karbonskābju hidroksilgrupu aizvietojot ar citu funkcio-
nālo grupu X:

O

R-C

\
X
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Karbonskābju funkcionālie atvasinājumi satur acilgrupu
O

R—C , tapec tos var ari uzskatīt par savienojumiem, kuros

\

acilgrupa saistīta ar funkcionālo grupu X.

Karbonskābju funkcionālajiem atvasinājumiem hidrolizējoties,
veidojas karbonskābes:

O O

R—C +H
2
O^R—C +HX

\ \
X OH

Svarīgākie karbonskābju funkcionālie atvasinājumi ir šādi:

O

1) karbonskābju halogenīdi R—C

\
X

X=F, Cl, Br, I

O

2) karbonskābju anhidrīdi R—C

OCOR'

O

3) esteri R—C

OR'

O

4) karbonskābju amīdi R—C

NH 2

5) pie karbonskābju funkcionālajiem atvasinājumiem pieskaita
arī nitrilus R—C=N (kaut arī to molekula nesatur acilgrupu),

jo, nitriliem hidrolizējoties, veidojas karbonskābes.

Karbonskābju halogenīdi

Karbonskābju halogenidu molekula acilgrupa saistīta ar kada

halogēna atomu.
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Karbonskābju halogenīdu nosaukumus atvasina no attiecīgas
karbonskābes latīniskā nosaukuma un halogēna nosaukuma:

0 0 o

J s /
H—C CH3—C CgHs—C

\ \ \
F Cl Br

formilfluorīds acetilhlorīds benzoilbromīds

Fizikālās īpašības. Zemākie karbonskābju halogenīdi ir gais-
toši šķidrumi ar ļoti asu smaku un gļotādu kairinošu iedarbību.

Gaisā kūp. Augstākie karbonskābju halogenīdi ir cietas vielas.

Ūdenī šķīst maz, bet strauji ar to reaģē. Šķīst organiskajos šķī-
dinātājos. Praktiski svarīgākie ir karbonskābju hlorīdi.

Ķīmiskās īpašības. Karbonskābju halogenīdi ir ļoti aktīvi sa-

vienojumi. To halogēna atoms, kuram ir liela elektrontieksme,

veido stipri polāru saiti C—Cl un palielina pozitīvo lādiņu uz

karbonilgrupas oglekļa atoma:

\Se
Cl

Tādējādi karbonilgrupas oglekļa atoms kļūst izdevīgs objekts
nukleofilo reaģentu uzbrukumam, tāpēc ar karbonskābju haloge-
nīdiem norisinās dažādas nukleofilās aizvietošanas reakcijas, ku-

rās halogēna atoms aizvietojas ar citām grupām.

Visvieglāk karbonskābju halogenīdi reaģē ar šādām vielām.

1. Ar ūdeni karbonskābju halogenīdi hidrolizējas, veidojot

attiecīgo karbonskābi:

O O

CH3-C +ih!oh-vCh
3-c +HCI

2. Ar spirtiem — veidojas esteri:

O O

CH 3-C + ļH ļOCsH,, -CH
3—C—OCSHII+HCI
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3. Ar amonjaku — rodas skābju amidi:

O O

CH
3
—C + IH:NH2 -^CH

3-C 4-HCt -

\..
T
J : \

L.9 J NH
2

acetamīds'

4. Ar karbonskābju sājiem — veidojas karbonskābju anhidridi:

O

# o

CH
3
—C #
\

r —,
CH3-C

rci 1 \
+

L

ļ ! -*■ O+ NaCl

O-NaJ /
/

"

CH
3
-C

CH 3-C \
\ O

O etiķskābes
anhidrīds

o

Ka redzams, visas šajās reakcijas acilgrupa R—C stājas

aktīvā ūdeņraža atoma vai metāla atoma vietā, tāpēc tādas reak-

cijas sauc par acilēšanas reakcijām. Karbonskābju halogenīdi ir

acilētāji reaģenti.

legūšana. Karbonskābju halogenīdus iegūst, karbonskābēm vai

to sājiem reaģējot ar fosfora vai sēra halogenīdiem:

O O

� S
CH

3
—C +PCIS^CH3—C +POCI

3+HCI

N \
OH Cl

O O

3CH
3
—CH

2
—C +PBr3 -^3CH 3—CH2—C +H3

PO
3

Br

O O

R—C +SOCI2^R—C +SO
2+HCI

\ \
OH Cl
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Parasti iegūst karbonskābju hlorīdus un bromīdus. Jodīdi ir

mazstabili.

Svarīgākie pārstāvji. Acetilhlorīds CH3COCI ir bezkrāsas

šķidrums ar asu smaku un viršanas temperatūru 51,8°C. Strauji
reaģē ar ūdeni, tāpēc gaisā kūp.

To izmanto organiskajā sintēzē par acilētāju reaģentu.
Benzoilhlorīds C6HSCOCI ir bezkrāsas šķidrums, kas vā-

rās 197°C temperatūrā. Gaisā nedaudz kūp un izraisa acu asa-

rošanu.

To iegūst no benzoskābes, tai reaģējot ar fosgēnu:

O

/
C 6H5—C + COCl2 —^C 6HSCOCI+ HCI + C02

\
OH

Benzoilhlorīdu izmanto organiskajā sintēzē benzoilgrupas
ievadīšanai.

Fosgēns Cl—CO—Cl ir ogļskābes dihlorīds. Tas ir smaga
bezkrāsas gāze ar vāju siena smaržu. Maz šķīst ūdenī, bet labi —

organiskajos šķīdinātājos. Fosgēns pieskaitāms pie indīgajām gā-
zēm ar smacējošu iedarbību. Tā koncentrācija gaisā 0,005 mg//

jau ir bīstama, bet 0,1 ...0,3 mg// — 15 minūšu laikā izraisa nāvi.

Fosgēnu iegūst, 125...150°C temperatūrā laižot oglekļa(II)
oksīda un hlora maisījumu pāri aktīvajai oglei:

CO+Cl2 ~^Cl—CO—Cl

Lai gan fosgēns ir toksisks, to diezgan plaši izmanto rūpnie-
cībā un arī laboratorijās citu savienojumu sintēzēm.

Karbonskābju anhidrīdi

Par karbonskābju anhidridiem sauc tādus karbonskābju atva-

sinājumus, kuru molekulā divas acilgrupas saistītas ar skābekļa
atomu:

O O

II II

R—C—O—C—R



274

Karbonskābju anhidrīdi veidojas, ja no divām karbonskābes

molekulām atšķeļas molekula ūdens, tāpēc karbonskābju anhidrī-
dus var uzskatīt arī par karbonskābju dehidratēšanas produktiem:

O

/ o

\
r-_,

8-c
!OHj \
ļ ļ - 0 +H

2
O

/ R—C

R—C \

O

Anhidrīdu nosaukumus atvasina no attiecīgo karbonskābju no-

saukumiem, piemēram,

O O

CH3—C CeHs—c

\ \
o o

/ /
CH3—C CeHs—c

s
o o

etiķskābes anhidrīds,
acetanhidrlds benzoskābesanhidrīds

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. Tāpat kā karbonskābju molekulās, arī kar-

bonskābju anhidrīdu molekulās saites ir stipri polarizētas. Tā kā

karbonskābju anhidrīdu centrālais skābekļa atoms saistīts ar di-

vām karbonilgrupām, tā nedalītā elektronu pāra iedarbība uz

katras karbonilgrupas oglekli ir mazāka nekā karbonskābēs, tādēļ
karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvais lādiņš karbonskābju an-

hidrīdos ir lielāks nekā karbonskābēs.

K> s.>°

R R
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Salīdzinājumā ar karbonskābju halogenīdiem karbonskābju
anhidrīdu molekulās saites ir mazāk polarizētas, tāpēc karbon-

skābju anhidrīdi ir aktīvāki par karbonskābēm, bet mazāk aktīvi
nekā karbonskābju halogenīdi.

Karbonskābju anhidrīdiem, tāpat kā skābju halogenīdiem rak-

sturīgas dažādas nukleofilās aizvietošanas reakcijas.
Tie reaģē ar dažādām vielām.

1. Ar ūdeni tie veido attiecīgās skābes:

CH3CO—O—OC —CH
3+H

2
O 2CH

3
COOH

2. Ar spirtiem karbonskābju anhidrīdi veido estera un skābes

maisījumu:

CH3-CO—O—OC—CH3+ C2HsOH

O

II
->CH3COOH+CH 3—C—O—C2H5

3. Ar amonjaku veidojas skābes amīds un skābe:

O

CH3
—C O

\ //
0+ HNH2-+ CH3COOH+CH3—C
/ \

CH3—C NH
2

O

Karbonskābju anhidrīdus, tāpat kā karbonskābju hlorīdus, iz-

manto par acilētājiem dažādu skābju atvasinājumu sintēzēs.

legūšana. Karbonskābju anhidrīdus iegūst no karbonskābju
hlorīdiem, tiem reaģējot ar karbonskābju sājiem. Ja ņem dažādu

karbonskābju hlorīdu un sāli, iegūst nesimetriskos anhidrīdus:

O

CH >- C
X

CH,-/

; _v
O +NaC!

OļNa! /

/
L —' CH

3
-CH 2-C

'CH,-CH*-C X
0

r\ elikpropionskābes
V anhidrīds
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Svarīgākie pārstāvji. Etiķskābes anhidrīds (CH3CO) 2O

ir smags šķidrums ar asu smaku. Vārās 140°Ctemperatūrā. Ar

ūdeni nesajaucas, tikai nedaudz tajā šķīst. Ūdenī izšķīdināts etiķ-
skābes anhidrīds reaģē ar ūdeni, veidojotetiķskābi.

Etiķskābes anhidrīds ir acilētājs reaģents kā laboratorijās, tā

arī tehnikā. Visvairāk etiķskābes anhidrīda izlieto acetilcelulozes

ražošanai. To izmanto arī farmaceitisko preparātu ražošanai.

Maleīnskābes anhidrīds (sk. 267. lpp.) ir kristāliska

viela, kas kūst 52,8°C temperatūrā. Labi šķīst hloroformā un ace-

tonā, bet, šķīstot ūdenī, tas pārvēršas par maleīnskābi.

Rūpniecībā maleīnskābes anhidrīdu iegūst, katalītiski oksidējot

benzolu, butēnu vai furfurolu. Furfurola oksidēšanas metode iz-

strādāta LPSR ZA Organiskās sintēzes institūtā (M. Simanska).

Maleīnskābes anhidrīds ir ķīmiski ļoti aktīvs savienojums. Se-

višķi viegli tas reaģē ar konjugētiem alkadiēniem, tāpēc maleīn-

skābes anhidrīdu izmanto butadiēna kvantitatīvai noteikšanai

gāzēs sintētiskā kaučuka ražošanas procesā. Rūpniecībā maleīn-

skābes anhidrīdu izmanto plastmasu, sintētisko šķiedru, farmacei-

tisko preparātu, sintētisko mazgāšanas līdzekļu un dažādu citu

ķīmisko savienojumu ražošanai.

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 sākviela indigo un citu krās-
vielu sintēzēm:

OQ°* nh3~CI>h ' hjo

Ftalskābes anhidrīdu visvairāk izlieto dažādu ftalskābes esteru

ražošanai, kurus izmanto par sintētisko polimēru (it sevišķi poli-
vinilhlorīda) plastifikatoriem. Dimetilftalātu, dietilftalātu un

dibutilftalātu lieto odu atbaidīšanai (repelenti).
Daudz ftalskābes anhidrīda izlieto arī poliesteru sveķu ražo-

šanai. Tā, piemēram, kondensējot ftalskābes anhidrīdu ar glice-
rīnu, iegūst gliftālsveķus. Tiem piemīt labas līmējošas un saisto-

šas īpašības, tāpēc tos lieto dažādu līmju, laku un citu pārklā-

juma materiālu ražošanai.

ūdeni atšķeļošu vielu klātienē ftalskābes anhidrīds viegli kon-

densējas ar fenoliem, veidojot ftaleinus. Svarīgākais no tiem ir

fenolftaleīns.

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-



277

kano šķīdumu atdzesē un pielej 8 ml ūdens, izkrīt baltas fenol-

ftaleīna nogulsnes:

r~\ i �
— o=c c

°=c

n/T° hĻQ_OH

n°' \Q-o„
I (enolftalerns

Skābā un neitrālā vidē tas ir bezkrāsains, bet sārmu klātienē

sarkans, jo izveidojas hinoīdais cikls =(^^=

W
II
0 J

bezkrāsains Sarkan*

Fenolftaleīnu lieto par indikatoru un arī medicīnā par caur-

ejas līdzekli (purgens).
Kondensējot ftalskābes anhidrīdu ar rezorcīnu, iegūst fluores-

ceīnu, kura šķīdums sārmos atstarotā gaismā ir ar zaļganu fluo-
rescenci.

Ftalskābes anhidrīds ir arī izejviela daudzu fizioloģiski aktīvu

savienojumu iegūšanai.

Esteri

Esteri ir karbonskābju atvasinājumi, kuru molekulā karbon-

skābes hidroksilgrupa aizstāta ar alkoksigrupu ( —OR).
Esteru nosaukumus atvasina no to skābju un spirtu nosauku-

miem, no kuriem tie veidoti:

O

II
H—C—OCH

3 skudrskābes metilesteris, metilformiats

CH
3—C—OC2HS etiķskābes etilesteris, etilacetāts

II

O
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C 6H
S—C—OC2HS5—C—OC2H5 benzoskabes etilesteris, etilbenzoats

II
O

COOC2HS

CH 2 malonskābes dietilesteris, dietilmalonāts

COOC2HS

Fizikālās īpašības. Zemāko un vidējo karbonskābju un spirtu
esteri ir viegli gaistoši šķidrumi ar patīkamu smaržu, augstāko
karbonskābju un spirtu esteri

—
cietas vielas. Esteri vāji šķīst

ūdenī, viegli — organiskajos šķīdinātājos. Daudzi no tiem paši ir

labi šķīdinātāji. Esteru kušanas un viršanas temperatūra zemāka

nekā attiecīgo karbonskābju kušanas un viršanas temperatūra.
Tas liecina, ka esteri ir maz asociēti.

Uzbūve. Esteru molekulas uzbūve ir stipri līdzīga karbon-

skābju molekulas uzbūvei, tikai esteru molekulā hidroksilgrupas

ūdeņraža atoma vietā ir ogļūdeņraža atlikums. Saišu polaritāte
esteru molekulā ir atkarīga no ogļūdeņraža atlikuma dabas. Al-

kānu atlikumi nedaudz samazina (salīdzinājumā ar karbonskābi)

karbonilgrupas oglekļa pozitīvo lādiņu, bet vinilgrupa un aril-

grupa —
to palielina. Ja arilestera molekula satur kādu elektron-

akceptoru grupu, estera karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvais

lādiņš vēl vairāk palielinās. Tādus esterus sauc par aktivētiem

esteriem.

Ļ9.
R C

Ķīmiskās īpašības. Esteriem visvairāk raksturīgas ir nukleo-

filās aizvietošanas reakcijas, kurās alkoksigrupa aizvietojas ar

citām grupām.
1. Raksturīgākā esteru reakcija ir to hidrolize. Sildot esterus

kopā ar ūdeni skābju klātienē, tie hidrolizējas par karbonskābi

un spirtu:

O

II

CH3—C—OC2HS+ HOH CH3COOH+C2HSOH

Daudz labāk esterus hidrolizē bāzes, jo tad rodas spirts un

attiecīgās skābes sāls, tāpēc reakcija kļūst neapgriezeniska:

CH3—COOC2HS+NaOH CH
3
COONa +C 2HSOH
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2. Reaģējot ar amonjaku, esteri veido skābju amīdus:

O H O

II / II

R—C—OR' +H-N -^R—C—NH
2+R'—OH

\
H

3. Karsējot esterus kopā ar spirtu alkoholāta klātienē, estera

alkoksigrupu var aizstāt ar citu. So procesu sauc par pāresteri-
ficēšanu:

RONa

CH
3
—COOC

sHii+ C 2H S
OH CH3COOC2HS+CSHHOH

4. Esteri reducējas vieglāk nekā karbonskābes. Veidojas divi

spirti, kuru molekulās oglekļa atomu skaits atbilst oglekļa atomu

skaitam spirta un skābes molekulās:

CiSH 3iCOOC2H S Cl5H31CH2OH +C 2HSOH

Par reducētājiem lieto nātriju verdošā spirtā vai ari ūdeņradi
katalizatora klātienē.

5. Esteri ir stabili pret oksidētāju iedarbību. So esteru īpašību
izmanto, lai oksidēšanas reakcijā aizsargātu spirtu vai fenolu

hidroksilgrupas. Aizsargājamās grupas vispirms esterificē, bet

pēc savienojuma oksidēšanas — hidrolizē.

legūšana. Esteri plaši sastopami dabā. Ziediem, augļiem un

ogām aromātu pa lielākai daļai piešķir dažādi esteri. Arī tauki

un vaski pieder pie esteru grupas.

1. Visbiežāk esterus iegūst, karbonskābēm reaģējot ar spirtiem.
So reakciju sauc par esterificēšanas reakciju:

O O

II r II
CH3—C —!OH + HjO—C2H S =ss CH 3—C—OC2HS +H2O

Esterificēšana ir apgriezenisks process, un līdzsvars iestājas

ļoti lēni. Reakcijas paātrināšanai pievieno stipras minerālskābes,

kuru ūdeņraža joni darbojas kā katalizatori.

Reakcijas mehānismu var izskaidrot šādi.

* Skābes ūdeņraža jons pievienojas negatīvajam karbonilgrupas

skābekļa atomam un tādējādi palielina karbonilgrupas oglekļa pozi-
tīvo lādiņu (aktivēto):

R C � H ==r R C

OH
N

OH



280

Sim aktivētajam karbonilgrupas oglek|a atomam nukleofili pievie-

nojas spirta molekulas skābeklis. Izveidojas nestabils starpprodukts,
kas atšķej ūdens molekulu un ūdeņraža jonu, un rodas esteris:

®
r,,

OH

-~/
R i / /

.

R—� 0 =cR-C-0 =R-C + H + H 2 O

N
OH \ ļ

H
\ \r

Izmantojot iezīmētos atomus, pierādīts, ka skābeklis (ūdens
veidā) atšķeļas no karbonskābes molekulas. Spirta molekulas skā-

beklis paliek estera sastāvā.

2. Esterus var iegūt, skābju hlorīdiem reaģējot ar spirtiem:

O O

II II
R—C—Cl+ HOR' -yR—C—OR' +HCI

3. Esteri veidojas arī, karbonskābju sāļiem reaģējot ar halo-

gēnalkāniem:

A—s, / i
R—C —OAg � R—l — R—C —OR * Agl

Izmantošana. Lielākajai daļai esteru ir patīkama ziedu vai

augļu smarža. Tā, piemēram, skudrskābes etilesterim HCOOCaH*
ir ruma smarža, skudrskābes amilesterim HCOOC5Hn — ķiršu
smarža, etiķskābes izoamilesterim CH

3
COOC

5
Hn —

bumbieru

smarža, izobaldriānskābes izoamilesterim C4H9COOCSHII —ābolu

smarža, etiķskābes benzilesterim CH 3COOCH2C6H5 — jasmīnu
smarža utt.

Patīkamās smaržas dēļ esterus izmanto pārtikas rūpniecībā
kā «augļu esences» dažādu dzērienu un konfekšu ražošanā, kā arī

parfimērijas rūpniecībā.
Daudzus esterus, piemēram, etiķskābes etilesteri, etiķskābes

izoamilesteri un citus lieto arī par šķīdinātājiem.

Daudzi esteri ir svarīga sākviela citu savienojumu sintēzē. Tā,

piemēram, malonskābes dietilesteri (sk. 264. lpp.) izmanto karbon-

skābju, aminoskābju un dažādu heterociklisko savienojumu iegū-
šanai.
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Nepiesātināto skābju esterus, piemēram, akrilskābes metiles-
teri (metilakrilātu), plaši izmanto plastmasu rūpniecībā (sk.
253. lpp.).

Ftalskābes esterus
— dialilftalātuun dibutilftalātu— izmanto

par plastifikatoriem polivinilhlorīdam, aldehīdsveķiem, sintētiska-

jiem kaučukiem v. c.

Tereftalskābes esteri — dimetiltereftalātu (sk. 269. lpp.) iz-

manto par izejmateriālu sintētiskās šķiedras lavsāna ražošanai.

Augstāko taukskābju esteri ir tauku un vasku sastāvdaļa.

No minerālskābju esteriem vislielākā nozīme ir slāpekļskābes
esteriem

— nitrātiem (piemēram, C2H5—O—NO2 etilnitrāts). Tie

ir eksplozīvi savienojumi, pie tam vienvērtīgo spirtu esteriem

eksplozīvās īpašības mazāk izteiktas nekā daudzvērtīgo spirtu
esteriem. Visvairāk izmanto slāpekļskābes glicerīna esteri — gli-
cerīna trinitrātu (sk. 178. lpp.) — un glikola dinitrātu.

Svarīgākais slāpekļpaskābes esteris ir slāpekļpaskābes izoamil-

esteris jeb izoamilnitrīts CSHI1—O—N=0. To lieto medicīnā

asinsvadu paplašināšanai, piemēram, astmas gadījumos.

Lipīdi

Lipīdi ir augstāko karbonskābju un glicerīna vai augstāko
spirtu atvasinājumi, kas sastopami augu un dzīvnieku organis-
mos. Dzīvajos organismos lipīdi ietilpst šūnu sastāvā (šūnu mem-

brānās) vai arī uzkrājas kā rezerves viela.

Sūnu lipīdiem ir svarīga nozīme dažādos procesos, kas noris

dzīvajā organismā, un to saturs šūnās nemainās, pat organismam
novājējot vai aptaukojoties. Sevišķi daudz lipīdu satur augu sēk-

las, dzīvnieku smadzenes, nervaudi un taukaudi.

Rezerves lipīdi ir ķīmiskās enerģijas akumulatori. Tos orga-

nisms izmanto saslimšanas gadījumā vai tad, ja ir nepietiekams
uzturs.

Lipīdiem ir svarīga nozīme cilvēka uzturā. Tie piešķir pārtikas

produktiem to uzturvērtību un garšas īpašības. Arī pārtikas pro-

duktu tehnoloģijā daudzu procesu norisē svarīga nozīme ir lipī-
diem. Tā, piemēram, graudu un to izstrādājumu bojāšanās galve-
nokārt saistīta ar tajos esošo lipīdu izmaiņām.

Lipīdi nešķīst ūdenī, bet šķīst organiskajos šķīdinātājos.

Atkarībā no to sastāva un uzbūves lipīdus iedala vienkāršajos
lipīdos un saliktajos lipīdos.

Vienkāršie lipīdi ir karbonskābju un spirtu esteri. Pie vien-

kāršajiem lipīdiem pieder tauki un vaski.

Saliktajos lipīdos vienlaikus ar karbonskābēm un spirtiem
ietilpst arī citas vielas, piemēram, fosforskābe, aminospirti v. c.

Pie saliktajiem lipīdiem pieder fosfolipīdi un glikolipīdi.



282

Tauki

Tauki ir karbonskābju glicerīna esteri. To vispārīga formula
ir šāda:

O

II
CH20—C—R

O

II
CHO

—C—R'

O

II
CH

20—C—R"

kur R, R' un R" ir karbonskābju ogļūdeņraža atlikumi.

Tauku uzbūvi noskaidroja franču ķīmiķis Sevrels 1811. gadā,
1854. gadā M. Bertlo to vēlreiz apstiprināja. Sildot glicerīna un

stearīnskābes maisījumu, viņš ieguva taukiem līdzīgu vielu:

O O

II II

CH2OH HO—C—CI7H3S CH
20—C—C17H 35

T I
I 0t 0

II r I II
CHOH +HO—C—C17H35-^CHO—C—C17H35+ 3H20

I I
l 0 o

I II I II

CH 2
OH HO—C —Ci 7H 35

CH
2
0—C—Ci 7

H
3s

Glicerīns ir nemainīga tauku sastāvdaļa, kas ietilpst visu

tauku sastāvā, turpretī karbonskābes var būt ļoti dažādas. Tauku

sastāvā atrastas karbonskābes ar 4...26 oglekļa atomiem mole-

kulā.
Taukus veido augstākās piesātinātās un nepiesātinātās karbon-

skābes ar pāra skaitu oglekļa atomu molekulā un nesazarotu uz-

būvi, piemēram, miristīnskābe Ci3H 27COOH, palmitīnskābe
Cl5H31COOH, stearīnskābe Cl7H 35C00H, oleīnskābe Ci7H33

COOH,

linolskābe C
)

7H
31COOH, arahidonskābe Ci9H 3

iCOOH v. c.

Dabiskajos taukos visizplatītākā ir oleīnskābe. Tā sastopama
visos līdz šim izpētītajos taukos. Daudzos taukos oleīnskābes sa-

turs pārsniedz 50% kopējās taukskābju masas (olīveļļā līdz 80%.

saulespuķu eļļā — 36%) un tikai dažos tas ir mazāks par 10%.
No piesātinātajām augstākajām karbonskābēm taukos visbie-

žāk sastopama palmitīnskābe. Daži tauki satur arī zemākās kar-

bonskābes —
sviestskābi C 3H

7COOH, kapronskābi CSHIICOOH,
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kaprilskabi C7HISCOOH, kaprīnskabi C9HI9COOH, laurīnskabi

CnH23COOH v. c.

Glicerīna trīs hidroksilgrupas var būt esterificētas vai nu

visas ar vienu karbonskābi, vai ari ar divām vai trim dažādām

karbonskābēm:

O O

II II
CH20 —C—CISH3I CH2O—C—CI7H33

o o

II II

CHO—C—CISH3I CHO—C—C
15H 3i

O O

II II

CH2O—C—CISH3I CH2O—C—Ci7H35

glicerīna tripalmitāts glicerīna oieopalmitostearāts
(vienas karbonskābes (triju karbonskābju
glicerīna esteris) glicerīna esteris)

Visbiežāk tauku molekulās ir pa vienam palmitīnskābes un

oleīnskābes atlikumam, bet trešais ir kādas citas skābes atli-

kums. Tā, piemēram, sviestā sastopams glicerīna butiropalmito-
oleāts:

CH2OCOC3H7

CHOCOC,SH3I

I
CH2OCOC7H33

Kopā ar glicerīna esteriem dabiskie tauki satur vēl arī dažādus

piemaisījumus, piemēram, brīvas augstākās karbonskābes, fosfatī-

•dus, sterīnus, vitamīnus, olbaltumvielas un ogļhidrātus. Daži

tauki satur arī pigmentus (karotīnu, ksantofilu, hlorofilu), kas

piešķir taukiem krāsu.

Fizikālās īpašības. Parastajā temperatūrā tauki ir cietas,
ziežveida vai šķidras vielas bez garšas un smaržas. Tauku kuša-

nas temperatūra atkarīga no to sastāvā ietilpstošajām karbon-
skābēm. Piesātināto augstāko karbonskābju esteri parastajā tem-

peratūrā ir cieti, bet nepiesātināto — šķidri (piemēram, tristea-

rāta kušanas temperatūra ir 72 °C, bet trioleāta —6°C). Taukiem

novērojama arī īpatnēja parādība — «divkāršā kušana». Tā, pie-
mēram, tīrs tristearāts kūst 72° Ctemperatūrā, bet, ja izkausēto

tristearātu strauji atdzesē un pēc tam atkal silda, tas izkūst

55°C temperatūrā, pēc tam atkal sacietē un tad vēlreiz kūst 72 °C

temperatūrā. Tas izskaidrojams tādējādi, ka tauki veido dažādas

kristāliskās formas.

Tā kā dabiskie tauki ir dažādu taukskābju esteru maisījumi,
tiem nav stingri noteiktas kušanas temperatūras. Vispirms tie
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kļūst mīksti, pēc tam izkūst. Tauku kušanas temperatūra nav

gluži vienāda ar to sacietēšanas temperatūru. Sacietēšanas tem-

peratūra parasti ir par dažiem grādiem zemāka par kušanas tem-

peratūru. Tā kā sacietēšanas temperatūra nosakāma vieglāk nekā

kušanas temperatūra, tauku raksturošanai izmanto sacietēšanas

temperatūru.

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 aug-
stākās karbonskābes, ir cieti, bet, ja pārsvarā ir nepiesātinātās
vai mazmolekulārās karbonskābes, — šķidri (eļļas).

Tauki nepārtvaicējas, jo karsējot tie sadalās.

Tauki ūdenī nešķīst, bet veido ar to emulsiju, piemēram, piens
ir tauku emulsija ūdenī. Labi šķīst organiskajos šķīdinātājos —

ēterī, benzīnā, benzolā, tetrahlorogleklī v. c.

Taukiem piemīt arī raksturīga īpašība — spēja uzsūkt dažādas

smaržojošas vielas, tāpēc eļļas izmanto smaržvielu ekstrakcijai
no ziediem.

Ķīmiskās īpašības. Tauki, it sevišķi piesātināto karbonskābju
glicerīna esteri, ir diezgan inertas vielas, tomēr ar tiem norisinās

esteriem raksturīgās reakcijas.
1. Hidrolīze. Augstā temperatūrā un paaugstinātā spiedienā

vai arī katalizatoru (ferments — lipāze vai t. s. Petrova kontakts)
klātienē tauki hidrolizējas, veidojot glicerīnu un karbonskābes:

CH
2
OCOR CH

2
OH

I f I
CHOCOR +3H20—->CHOH +3R—COOH

| - tat. ļ
CH

2
OCOR CH2OH

Daudz vieglāk tauki hidrolizējas sārmu klātienē. Hidrolizējot
taukus ar sārmu, rodas karbonskābju sāļi — ziepes, tādēļ tauku
hidrolīzi ar sārmu bieži sauc par pārziepošanu:

CH
2OCOR CH 2OH

I I
CHOCOR +3R—COONa

CH
2OCOR CH2OH

Kālija hidroksīda daudzums miligramos, kas nepieciešams
viena grama tauku pārziepošanai (pārziepošanas skaitlis), rāda,

kādas karbonskābes (ar lielām vai mazām molekulām) satur

tauki.
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2. Alkoholīze. Ja taukus karsē kopa ar metilspirtu vai etil-

spirtu, veidojas šo spirtu karbonskābju esteri un glicerīns:

CH2OCOR CH 2OH O

kat. | II

CHOCOR+ 3CH3
OH CHOH +3R—C—OCH3

I I
CH2OCOR CH2OH

So reakciju izmanto augstāko karbonskābju esteru iegūšanai.
Rūpniecībā par katalizatoriem lieto nātrija hidroksīdu, sārmu

metālu alkoholātus, sērskābi, hlorūdeņradi.
3. Pāresterificēšana. Katalizatoru (sērskābe, nātrija metilāts,

nātrijs vai kālijs) klātienē glicerīna esteri spēj apmainīt acil-

grupas:

CH20—COR CH2OCOR' CH2OCOR' CH2OCOR

I I kat. | |
CHO—COR + CHOCOR" CHOCOR,//

+CHOCOR

II II
CH

2
0—COR CH2OCOR'" CH2OCOR CH2OCOR"

Pāresterificēšanu izmanto pārtikas rūpniecībā, lai iegūtu tau-

kus ar vēlamajām īpašībām.
4. Hidrogenēšana. Tauki, kuru molekulas satur nepiesātināto

karbonskābju atlikumus, augstā temperatūrā katalizatora klātienē

pievieno ūdeņradi un veido piesātināto karbonskābju glicerīna es-

terus:

CH2OCO (CH2) 7
CH =CH (CH2) 7CH3

I
CHOCO(CH2) 7

CH=CH(CH2) 7CH
3

+3H2 >-

Nl

CH 2OCO(CH2) 7CH =CH (CH2) 7CH3

glicerīna trioleāts

m

CH2OCO (CH2) 7CH 2—CH2(CH2) 7CH3

i- I
—*- CHOCO (CH2) 7

CH2—CH
2(CH2) 7

CH
3

Nl |
CH2OCO (CH2) 7CH 2—CH2(CH2) 7CH3

glicerīna tristearats

Rūpniecībā hidrogenēšanu izdara, laižot ūdeņradi caur sakar-

sētas eļjas (180 ... 240 °C) un sasmalcināta katalizatora (Ni) mai-

sījumu. Sai procesā šķidrās eļļas pārvēršas par cietajiem taukiem,

pēc kuriem rūpniecībā daudz lielāks pieprasījums.
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Taukus enerģiski hidrogenējot katalizatoru klātiene, to karbon-

skābes pārvēršas par pirmējiem augstākajiem spirtiem:

CH
2
OCOR' CH

2
OH R'CH

2
OH

I *• I
CHOCOR" +6H 2—>CHOH +R"CH2OH

I kat- I
CH

2
OCOR'" CH

2
OH R'"CH

2
OH

pirmējie spirti

Augstākos spirtus lieto sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai.

5. Halogenēšana. Nepiesātināto karbonskābju esteri divkāršo

saišu vietā pievieno halogēnus.
Joda daudzums gramos, kuru saista 100 grami tauku (jod-

skaitlis), raksturo tauku nepiesātinātības pakāpi.
6. Oksidēšanās. Tauki, it sevišķi nepiesātināto karbonskābju

esteri, oksidējas ar gaisa skābekli, veidojot peroksīdus un hidro-

peroksīdus, kuri sadalās par oksiskābēm, aldehīdiem, ketoniem

un citiem savienojumiem. Sie oksidēšanās produkti piešķir tau-

kiem nepatīkamu smaku un garšu.
Tauku bojāšanos veicina arī dažādi mikroorganismi.

Bojājoties tauki zaudē arī daļu uzturvērtības, jo oksidēšanās

procesā tiek noārdīti E un A vitamīni, karotinoīdi un nepiesātinā-
tās 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

v. c.).
7. Sacietēšana. Eļļas, kas satur nepiesātinātās augstākās kar-

bonskābes ar vairākām divkāršajām saitēm, gaisā ātri žūst, vei-

dojot cietu plēvīti. Sāda eļļas sacietēšana izskaidrojama ar nepie-
sātināto karbonskābju polimerizāciju un oksidēšanos skābekļa
klātienē. Eļļas, kas viegli sacietē, sauc par žūstošām eļļām.

legūšana. Dabā tauki bieži sastopami augu un dzīvnieku
valstī.

Augi taukus sintezē no cietes, kura veidojas C02 asimilācijas

procesā. Dzīvnieku organismos tauki veidojas no taukiem vai ogļ-

hidrātiem, kuri uzņemti ar barību. '*

Sauszemes dzīvnieku tauki parasti ir cieti, zivju un jūras
dzīvnieku — šķidri. Augu valstī pa lielākai daļai sastopami šķid-
rie tauki

— eļļas.
Dzīvnieku taukus iegūst no taukaudiem, tos kausējot ar ūdens

tvaiku autoklāvos 3...4 atm spiedienā vai arī tieši uz uguns

apsildāmos katlos.

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°Ctemperatū-
rai. Sagatavoto masu izspiež īpašās spiedēs vai arī, ja iegūst pēc
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ekstrakcijas metodes, apstrādā ar šķīdinātāju, kas uzsildīts līdz

50...55°Ctemperatūrai. Par šķīdinātājiem lieto vieglo benzīnu

(viršanas temp. 65...85°C), heksānu vai etanolu. legūto eļļas
šķīdumu izspiež, no tā atdestilē šķīdinātāju, eļļu atdzesē, filtrē un

rafinē, t. i., apstrādā ar skābju un sārmu šķīdumiem, lai atdalītu

olbaltumvielas, fosfolipīdus un citus piemaisījumus.
Bieži lieto arī kombinēto metodi — vispirms izspiež lielāko

daļu eļļas, pēc tam raušus apstrādā pēc ekstrakcijas metodes.

Eļļas, kas iegūtas, tās izspiežot no sēklām, ir nedaudz augst-
vērtīgākas nekā ar ekstrakcijas metodi iegūtās.

Tauku sintētiskās iegūšanas metodes pagaidām ekonomiski
mazāk izdevīgas.

Izmantošana. Tauki ir enerģētiski visaugstvērtīgākā mūsu uz-

tura sastāvdaļa. Organismā oksidējoties vienam gramam tauku,

izdalās 38,9 kJ, t. i., divreiz vairāk siltuma, nekā oksidējoties tā-

dam pašam daudzumam olbaltumvielu vai ogļhidrātu. Bez tam

dabiskie tauki satur arī tādas bioloģiski aktīvas vielas kā fosfo-

lipīdus, sterīnus, A, D un E vitamīnus, nepiesātinātās karbonskā-

bes v. c. Tā kā tauki ūdenī nešķīst, tie nevar organismā uzsūkties

tieši no gremošanas orgāniem. Aizkuņģa dziedzera un zarnu sulu

fermentu iedarbībā tauki sašķeļas par glicerīnu un karbonskā-

bēm un žultsskābju sāļu klātienē izveido emulsiju, kuru uzsūc

zarnu sienu bārkstiņas. Zarnu sienās no glicerīna un brīvajām
karbonskābēm sintezējas dotajam organismam raksturīgie tauki.

Tie pa limfas sistēmu nonāk asinīs, kuras tos aizvada uz tauk-

audiem un citiem organisma audiem, kur šūnās tie oksidējas, iz-

dalot dzīvības procesu norisei nepieciešamo enerģiju. Neizman-

totie tauki uzkrājas taukaudos kā rezerves viela.

Taukiem svarīga nozīme arī dzīvnieku organismu siltuma re-

gulēšanā. Tā kā tauki ir slikti siltuma vadītāji, uzkrājoties zem-

ādas šūnās, tie pasargā ķermeni no pārmērīgas atdzišanas (jūras

dzīvniekiem). Vienlaikus tauki ir arī savdabīga ūdens rezerve

organismā. Tauki pieder pie savienojumiem, kas satur ļoti daudz

ūdeņraža, tāpēc, tiem oksidējoties, veidojas daudz ūdens (100 g

tauku veido aptuveni 140... 150 ml ūdens). Tam ir ļoti liela no-

zīme tuksneša dzīvnieku dzīvības norisēs (kamieļiem kupru tauki

ir ūdens rezerve).
Taukus ļoti plaši izmanto arī rūpniecībā, piemēram, ziepju,

kosmētiskajā, farmaceitiskajā, laku un krāsu rūpniecībā, kā arī

citās rūpniecības nozarēs.

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 satur 30...50% karbon-

skābju sāļu. Ja šķīdumam pievieno elektrolītu, ziepes uzpeld virs-

pusē un sacietē blīvā masā, ko sauc par kodotziepēm. Kodolziepēs
karbonskābju sāļu saturs pārsniedz 60%, un tās lieto tualetes

ziepju ražošanai.
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Par izejvielu ziepju ražošanai izmanto galvenokārt hidroge-
nētas vai arī nehidrogenētas augu eļļas, atkritumu taukus un

sintētiskās taukskābes.

Laku un krāsu rūpniecībā lieto galvenokārt žūstošās eļļas
(lineļļu, 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, vaskadrānu, linoleja un citu izstrādājumu ražošanai.

Taukus un eļļas lieto medicīnā dažādu ziežu un linimentu iz-

gatavošanai,kā arī dažu medikamentu šķīdināšanai.

Vaski

Vaski ir augstāko karbonskābju un augstāko piesātināto vien-

vērtīgo spirtu esteri.

Vasku sastāvā ietilpst karbonskābes ar 24... 34 oglekļa ato-

miem molekulā un spirti ar 16...20 oglekļa atomiem molekulā.

Atkarībā no izcelsmes veida izšķir augu, dzīvnieku un kukaiņu
izstrādātos vaskus, kā arī izrakteņu vaskus.

Augu vaski plānā kārtiņā pārklāj augu lapas, stublājus un

augļus, tādējādi pasargājot tos no saslapināšanās, izžūšanas un

mikroorganismu iedarbības. Augu vaski satur arī daudz brīvu

alkānu, kuru molekulas satur 25... 33 oglekļa atomus.

Svarīgākie dzīvnieku vaski ir spermacets un lanolīns.

Spermacets ir kristāliska viela, kas kūst 41...48°Ctempe-
ratūrā. Tā galvenā sastāvdaļa ir cetilpalmitāts C16H330C0C15H31.

Sastopams spermacetjēleļļā, kura lielos daudzumos atrodas

kašalotu (zobaino vaļu) galvās. Spermacetjēleļļu izspiežot, atdala

cieto produktu — spermacetu. Pāri paliek šķidrs produkts — sper-

maceteļļa, kura sastāv no nepiesātināto spirtu (C12... Cis) este-

riem.

Lanolīns ir iedzeltena ziežveida viela, kas sastopama aitu vil-

nas taukos (aitu vilna satur 5... 10% vilnas tauku). Tas ir

komplicēts dažādu savienojumu maisījums, kura galvenā sastāv-

daļa ir esteri, kas veidoti no spirtiem (C18...C20) un karbonskā-

bēm (C10...C20).

Spermacetu un lanolīnu izmanto medikammtu un kosmētisko

izstrādājumu (ziežu, krēmu) izgatavošanā.
Bišu vasks ir svarīgākais kukaiņu izstrādātais vasks. Tā sa-

stāvā ietilpst esteri, kas veidoti no spirtiem (C14...C31) un

karbonskābēm (C24...C30), piemēram, miricilpalmitats

C3OH6IOCOCISH3I un miricilcerotināts C3oH6iOCOC2SHSi.
Bišu vasks satur arī (~15%) alkānus (C25...C 3i) ar nepāra

skaitu oglekļa atomu molekulā.
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Izrakteņu vaski ir kalnu vasks un brūnogļu vasks. Kalnu
vasks jeb ozokerlts sastāv galvenokārt no alkāniem ar lielām mo-

lekulām. Brūnogļu vaska jeb montānvaska sastāvā ietilpst ari

brīva montānskābe C27H35C00H un tās esteri.

Izrakteņu vaskus izmanto apavu krēmu, grīdu vasku un da-

žādu ziežu ražošanai.

Fosfolipīdi

Fosfolipldi ir taukiem līdzīgas vielas, kuru sastāva ietilpst ari

fosforskābe unaminospirtl.

Svarīgākie fosfolipīdi ir lecitīni un kefalīni:

0

II
CH

2
0—C—R

O

II
CHO —C—R'

O

I II
CH2

0—P—O—CH
2
—CH

2
—N (CH3) 3

i
0 9

lecitīns

O A
r.

II
CH

2
0—C—R

O

II

CHO —C—R'

P
I II ©

CH2
0—P—O—CH2—CH 2NH3

kefalīns

c

Lecitīni satur aminospirtu holīnu HOCH2CH2N(CH3 ) 3OHc
,

bet kefalīni — etanolamīnu NH2CH2CH2OH.

Fosfolipīdi ietilpst visu augu un dzīvnieku šūnu sastāvā. Se-

višķi daudz to ir nervaudu un smadzeņu šūnās (līdz 30%), kā ari

olas dzeltenumā un augu sēklās.
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Karbonskābju amīdi

Karbonskābju amīdi ir karbonskābju atvasinājumi, kuru mo-

lekulā karbonskābes hidroksilgrupa aizstāta ar aminogrupu —

NH
2.
Karbonskābju amīdu nosaukumus veido no to karbonskābju

nosaukumiem, nokurām tie atvasināti:

O

H—C skudrskābes amīds, formamids

\
NH

2

O

CH
3—C etiķskābes amids, acetamīds

\
NH2

Fizikālās īpašības. Visi amīdi, izņemot skudrskābes amīdu, ir

bezkrāsas kristāliskas vielas. Skudrskābes amīds ir šķidrums.
Amīdi labi šķīst ūdenī un organiskajos šķīdinātājos. Palielinoties

oglekļa atomu skaitam molekulā, šķīdība ūdenī samazinās.

Ķīmiskās īpašības. Amīdi satur slāpekļa atomu, kuram ir ma-

zāka elektrontieksme nekā skābeklim, tādēļ slāpekļa atoma neda-

lītā elektronu pāra blīvums ir stiprāk nobīdīts uz karbonilgrupas
oglekļa atoma pusi:

R—rr

NH2

1. Bāziskums un aciditāte. Karbonskābju amīdi uzrāda gan

vāju bāzu, gan arī vāju skābju īpašības. Tie hidrolizējas ka ar

skābēm, tā arī ar bāzēm:

O

HCI #
vR-C +NH4CI

O \
# h2 o

OH

R-C

NH
2 NaOH #

*R-C +NH
3

\
ONa
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2. Nukleofilās aizvietošanas reakcijas ar karbonskābju amī-

diem norisinās vēl lēnāk nekā ar esteriem, jo NH 2 grupa vēl vai-

rāk samazina karbonilgrupas oglekļa atoma pozitīvo lādiņu nekā

alkoksigrupa.
Skābju klātienē amīdi reaģē ar spirtiem, veidojot esterus (al-

koholīze):
O O

R—C + R'—OH —-*• R—C +NH
3

\ \
NH2 OR'

legūšana. 1. Karbonskābju amīdi veidojas, karbonskābju ha-

logenīdiem vai anhidrldiem reaģējot ar amonjaku:

O O

R—C + HNH2 -»-R—C +HCI

\ \
Cl NH2

2. Karsējot karbonskābju amonija sāļus, arī iegūst skābju
amīdus:

O O

,/<••■�
R—C -^R—C +H

2
O

\ \
ONH4 NH2

Svarīgākie pārstāvji. Acetamīdsjeb etiķskābes amīds

O

/
CH3—C ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 82 °C.

NH
a

Labi šķist ūdenī un spirtos. Izmanto par šķīdinātāju un par izej-
vielu citu savienojumu iegūšanai.

O

II

Karbamids. Karbamids jeb urīnviela H2N—C—NH2 ir ogļ-
skābes diamīds. Ogļskābi var uzskatīt par oksiskudrskābi:

O

II

HO—C—OH

Tās molekulā ir divas hidroksilgrupas. Aizstājot vienu hidroksil-

grupu ar aminogrupu, iegūst nepilnu amīdu, ko sauc par amino-

O

II

ogļskābi jeb karbamīnskabi NH2—C—OH. Aizstājot abas hidrok-
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silgrupas ar aminogrupam, iegūst pilnu amīdu, ko sauc par karb-

amīdu:

0 0 0

II II II
HO—C—OH H 2N—C—OH H2N—C—NH2

ogļskābe karbamīnskābe karbamīds,
urinviela

Karbamīds rodas cilvēka un zīdītāju dzīvnieku organismā kā
olbaltumvielu noārdīšanās galaprodukts un pirmo reizi izdalīts no

urīna, tāpēc to sauc arī par urīnvielu. Diennaktī no cilvēka orga-
nisma izdalās 28

...

30 g karbamīda.

īpašības. 1. Karbamīds ir kristāliska viela, kas labi šķīst ūdenī.
Tas kūst 133 °C temperatūrā. Ja karbamīdu silda augstāk par šo

temperatūru, no divām tā molekulām atšķeļas amonjaks un rodas

biurets:

HjN—CO—NH[h+ H2NI-GO—NH»-*

_i H2
N—CO-NH—CO-NH2 + NH 3

biurets

Līdztekus šai reakcijai notiek arī otra, kurā no vienas karbamīda

molekulas atšķe|as amonjaks un rodas izociānskābe:

H—N—C =0 -»-H—N=C= O+NHj

ļ ļ. izociānskābe

[H NH
£]

Izociānskābe izomerizējas par c.iinskābi:

H—N=C = C ——Nsrc— OH

Ciānskčbe

Ciānskābe polime-rizējas, veidojot ciānurskābi:

3N—C—OH-*(NCOH)i
ciānurskābe

2. Sildot karbamīda šķīdumu kopā ar skābēm vai bāzēm, tas

sadalās par oglekļa(lV) oksīdu un amonjaku:

H2N—CO—NH2+ HOH C02+2NH3

Dabiskajos apstākļos šādu sadalīšanos veicina mikroorganismu
izdalītais ferments ureāze. Ar to arī izskaidrojams, ka kūtsmēs-

liem un vircai piemīt amonjaka smaka.

3. Karbamīds kondensējas ar formaldehīdu, veidojot karbamīd-
svekus, ko sauc par aminoplastiem.
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Vispirms karbamīds kondensējas ar vienu formaldehīda mole-
kulu, veidojot monometilolurīnvielu, kas atšķeļ ūdeni un pārvēršas
par monometilenurīnvielu:

O H O O [h"oh]
ii i ii ii P"ī

H
2
N-C-N-H + C-H -* H

2N-C-N-C-H

J 4
naonomjtilol-

urinviela

o

H
-*H 2N-C-N = CH2 + H2O

monometilen'

urinviela

Monometilēnurīnvielapolimerizējas:

N =CH
2 N=CH

2 ... —N—CH
2—N—CH2

— .. .
•I 'i

...C=0 +c=o +...-*- c=o c=o

II II
NH2 NH 2 NH2 NH2

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 iz-

manto tādu plaša patēriņa priekšmetu un tehnisko detaļu izgata-
vošanai, kuriem nav nepieciešama liela ūdensizturība un labas

dielektriskās īpašības. No tiem izgatavo telefona aparātu korpusus
un klausules, slēdžus, durvju rokturus, apgaismes armatūru, mē-

beles, apdares plāksnītes v. c. Urīnvielas karbamīdsveķus lieto arī

poraina materiāla «mipora» ražošanai, kas ir viegls un ar labām

siltuma un skaņas izolācijas spējām. To lieto par siltuma izolā-

cijas materiālu dažādās konstrukcijās. Modificētus karbamīdsve-

ķus lieto arī līmju un laku izgatavošanai, kā arī audumu piesūci-
nāšanai, lai padarītu tos ūdensnecaurlaidīgus.

legūšana. Rūpniecībā karbamīdu iegūst pēc vairākām meto-

dēm. Svarīgākās no tām ir šādas.

1. Karsējot oglekļa(lV) oksīda un amonjaka maisījumu līdz

200°Ctemperatūrai (200 atm spiedienā):

C02+ 2NH3 -»-NH2—CO—NH2+ H
2
O
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2. No fosgena unamonjaka:

COC12+ 2NH3^H2N—CO—NH2+ 2HCI

Izmantošana. Karbamīdu izmanto ne tikai plastmasu rūpnie-
cībā, bet arī daudzās citās rūpniecības nozarēs. To lieto nātrija
un kālija cianātu, hidrazīna, hidrazoformamīda, krāsvielu, far-

maceitisko preparātu (miega zāļu — veronāla, lumināla, brom-

urāla) un citu savienojumu ražošanai. Tas ietilpst arī dažu krēmu

un zobu pastu sastāvā.

Karbamīdu lieto arī naftas rūpniecībā, lai no naftas produk-
tiem atdalītu alkānus ar taisnām virknēm. Noskaidrots, ka kristā-

liskajā režģī karbamīda molekulas orientētas tā, ka starp tām iz-

veidojas sīki sešstūrveida kanāli, kas līdzīgi bišu šūnām. Šajos
kanālos var iekļūt tikai nesazarotas uzbūves ogļūdeņraži, tāpēc
karbamīds absorbē no maisījuma tikai normālos ogļūdeņražus.
Pēc tam piesūcināto karbamīdu izšķīdina ūdenī un ogļūdeņražus
atdala no ūdens slāņa.

Ļoti daudz karbamīda izlieto lauksaimniecībā. To izmanto par

augstvērtīgu slāpekļa mēslojumu, kas derīgs visām augsnēm un

visām kultūrām.

Vairākus karbamīda atvasinājumus lieto arī par herbicīdiem —

nezāļu apkarošanas līdzekļiem.

Karbamīdu izmanto arī lopkopībā. Tā piedeva lopbarībai
(20...25g diennaktī uz 100 kg dzīvsvara) dod iespēju aizstāt

25... 30% lopbarības olbaltumvielu, jo, nonākot atgremotāju dzīv-

nieku priekškuņģī, tas hidrolizējas par amonjaku, kuru priekš-
kuņģa mikrofloras baktērijas izmanto olbaltumvielu sintēzei.

Karbonskābju nitrili

Karbonskābju nitrili arī pieskaitāmi karbonskābju atvasināju-
miem, jo hidrolizējoties cianogrupa —C=N veido karboksil-

grupu —COOH.

Nitrilu nosaukumus atvasina no atbilstošo karbonskābju no-

saukumiem vai arī no ogļūdeņražu nosaukumiem, pievienojot
vārdu «nitrils»:

CH3—CsN acetonitrils, etānnitrils

3 2 1

CH 3—CH— C=N izobutironitrils, 2-metilpropannitrils

I
CH3

benzonitrils
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Fizikālās īpašības. Nitrili ir bezkrāsas šķidrumi vai cietas

vielas ar īpatnēju smaržu. Vienkāršākie nitrili šķīst ūdenī, aug-

stākie — organiskajos šķīdinātājos. Visi nitrili ir indīgi.

Ķīmiskās īpašības. Nitrilu molekulā C= N grupas oglekļa un

slāpekļa atomi ir sp hibridizācijas stāvoklī, tāpēc starp tiem iz-

veidojas trīskāršā saite. Slāpeklim ir lielāka elektronegativitāte
nekā ogleklim, tāpēc saite C= N ir polāra:

5©
fi-C=N:

Tā kā cianogrupas oglekļa atomam ir pozitīvs lādiņš, tas spēj
pievienot dažādus nukleofilus reaģentus.

1. Nukleofilo reaģentu pievienošana. Nitrili viegli pievieno spē-
cīgus nukleofilus reaģentus, piemēram, sārmus, alkoholātus, me-

tālu amīdus v. c, bet skābju klātienē arī vājākus nukleofilos rea-

ģentus,piemēram, spirtus:

h» S© © ..
/<H >NHa

R-CSN —- R-C=N—H . R'—OH —- R—C v—— R —C

©

NH2
O

* s
R-C + H2O->R—C +NH 3

+H®

\ \
OR' OR'

2. Hidrolize. Skābju klātienē nitrili hidrolizējas, veidojot at-

tiecīgu karbonskābi:

n
e

CH3—C=N+ 2H 20 —»-R—COOH +NH4
®

Ja nitrilu izšķīdina aukstā koncentrētā sērskābē un pēc tam

pievieno ūdeni lielā pārākumā, veidojas amīds:

O

C 6H5
—C= N+H2O > C 6H5—C

\
NH2

3. Hidrogenēšana. Katalizatoru klātienē nitrili pievieno ūdeņ-
radi, veidojot amīnus:

Nl

R—Ce=N + 2H2 *■ R—CH
2
—NH2
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legūšana. 1. Halogēnogļūdeņražiemreaģējot ar kālija vai nāt-

rija cianīdu ūdens-spirta šķīdumos:

CH
3
—Cl +NaCN CH3—C=N+NaCl

2. Karbonskābēm reaģējot ar amonjaku katalizatora klātienē

un augstā temperatūrā:

O

300
...

400 °C

R—C +NH3' >-R—C =N+ 2H20

AlaOj

OH

Arēnnitrilus iegūst, sulfonskābju sāļus sakausējot kopā ar kā-

lija cianīdu (sk. 301. lpp.).
Svarīgākie pārstāvji. Acetonitrils ir bezkrāsas šķidrums

ar raksturīgu smaržu. Labi šķīst ūdenī un organiskajos šķīdinā-
tājos. Vārās 81,6°C temperatūrā. Indīgs.

Acetonitrils ir labs organisko un neorganisko vielu šķīdinātājs,

tāpēc to lieto par šķīdinātāju. Acetonitrilu izmanto arī par sāk-

vielu organisko savienojumu sintēzē.

Akrilnitrils CH
2
= CH—CN ir bezkrāsas šķidrums ar rak-

sturīgu smaržu. Vārās 77,3°C temperatūrā. Diezgan labi šķīst
ūdenī, labi — organiskajos šķīdinātājos. Indīgs, viegli uzliesmo-

jošs un glabājot diezgan nestabils.

Akrilnitrils ir ķīmiski aktīvs savienojums. Tam raksturīgas pie-
vienošanas reakcijas, tas viegli kondensējas ar dažādiem savieno-

jumiem un polimerizējas, veidojot poliakrilnitrilu:

nCH2=CH—C=N-^

-vCH
3
—CH— r—CH

2
—CH— 1 —CH=CH—CN

I I
CN L CN J„_

2

Akrilnitrils polimerizējas arī kopā (kopolimerizējas) ar citām

vielām — butadiēnu, stirolu v. c.

Rūpniecībā to iegūst pēc šādām metodēm.

1. No acetilēna un clānūdenražskābes katalizatora (CuCl+
+ NH4CI) klātienē:

CH =CH + HCN->"CH 2
=CHCN

2. Oksidējot propilēna un amonjaka maisījumu:

CH2=CH—CH 3+NH3+30-+ CH2
= CH—CN +3H

2
0

Akrilnitrilu izmanto akrilskābes un tās esteru iegūšanai (sk.
253. lpp.), kā arī sintētisko šķiedru, plastmasu un sintētiska kau-

čuka rūpniecībā.
Akrilnitrilu kopolimerizējot ar metilakrilātu, metilmetakrilatu,

vinilacetātu, itakonskābi un citām vielām, iegūst augstvērtīgu sin-
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tētisko šķiedru, kas pazīstama ar dažādiem nosaukumiem: nitrons

(PSRS), orlons, akrilāns, kreslāns (ASV), krilors (Francijā), kur-

tels (Anglijā), kašmilons (Japānā) v. c. So šķiedru lieto par vil-

nas aizstājēju. Tā ir vieglāka un aptuveni divas reizes izturīgāka
par vilnu, pie tam ar ļoti labām siltuma izolācijas spējām. No
tās ražo ļoti vieglus, siltus izstrādājumus — adījumus, segas,

mākslīgās kažokādas v. c. Sādi izstrādājumi ir ar patīkamu smalk-

vilnas izskatu, maz burzās un viegli tīrāmi. Nitrona šķiedra neuz-

sūc taukus un eļļas. Izturīga pret skābēm, bet nav izturīga pret
bāzēm.

Kopolimerizējot akrilnitrilu ar butadiēnu, iegūst ļoti augstvēr-

tīgu sintētisko kaučuku, kas nešķīst benzīnā.

10 shēma

Karbonskābju un to atvasinājumu savstarpējās pārvērtības

OGĻŪDEŅRAŽU SĒRA ATVASINĀJUMI

Savienojumus, kuru molekulā ar oglekja atomu saistīts sēra

atoms (saite C—S), pieskaita pie ogļūdeņražu sēra atvasināju-
miem jeb sērorganiskajiem savienojumiem. Organiskajos savieno-

jumos sēram var būt dažāda oksidēšanas pakāpe.

Ogļūdeņražu sēra atvasinājumus iedala šādās grupās:

1) tioli R-SH;

2) sulfīdi un disulfīdi R—S—R' un R—S-S-R';
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O O

/ /
3) sulfinskabes un sulfoksīdi R—S ; R—S ;

\ \
OH R'

O O

� &
4) sulfonskabes un to atvasinājumi R—S —OH; R—S —X.

\ \
O O

Tioli

Tioli ir spirtu un fenolu analogi, kuru molekulā skābekļa
atoma vietā ir sērs, tāpēc tos sauc ari par tiospirtiem un tiofe-
noliem.

Tiolus nosauc tāpat kā spirtus, izskaņas -0/5 vietā liekot vārdu

«tiols», piemēram:
CH

3
—CH

2
—SH etāntiols

C 6HS—SH5—SH benzēntiols, tiofenols

HS—CH2—CH
2
—CH

2
—SH 1,3-propānditiols

(Dažreiz tiolus sauc arī par merkaptāniem, piemēram, etilmerkap-
tāns, merkaptobenzols).

Fizikālās īpašības. Tioli ir bezkrāsas savienojumi ar spēcīgu
joti nepatīkamu smaku, kas gaisā sajūtama jau atšķaidījumā
1 :400 000 000. Tioli sastopami zarnu gāzēs un piešķir tām rakstu-

rīgo smaku.

Tie sliktāk šķīst ūdenī un vārās zemākā temperatūrā nekā at-

bilstošie spirti. Tas norāda, ka tioli veido daudz vājākas ūdeņraža
saites nekā spirti.

Ķīmiskās īpašības. Tioliem piemīt daudz stiprākas skābju īpa-
šības nekā spirtiem.

1. Sāļu veidošana. Tioli veido stabilus sāļus — tiolātus. Se-

višķi viegli tioli reaģē ar dzīvsudraba savienojumiem (no tā ra-

dies nosaukums «merkaptāni» —■ latīņu valodā mercurium cap-

ians — dzīvsudrabu saistošais):
2CH 3—SH+ HgO CH3—S—Hg—S—CH3+ H2

O

2. Oksidēšanās. Tioli viegli oksidējas. Oksidējot ar maigiem
oksidētājiem, veidojas disulfīdi:

C 2HS—SH +O+ HS—C2HSi*C 2H5
-

S—S
- C 2H

S+H
2
O

dietildisulfids

Lietojot spēcīgus oksidētājus (HNO3, KMnO
4), veidojas sul-

fonskābe:

30

CH
3
—SH CH

3
—S02OH

metānsulfonskābe
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3. Tioesteru veidošanas. Reaģējot ar karbonskābju hlorīdiem,
veidojas esteru tioanalogi:

O O

CH3-C +C2H5—SH-vCH
3
-C +HCI

\ \
Cl SC 2H 5

etiltioacetāts

legūšana. Tiolus iegūst pēc šādām metodēm.

1. Halogēnalkāniem reaģējot ar nātrija hidrogēnsulfīdu:

CH 3Br+NaSH->CH 3—SH +Naßr

2. Laizot spirta tvaikus un sērūdeņradi pāri sakarsētam kata-

lizatoram:

450 °C

C 2H
S
OH+ H

2
S ■—-> C 2H

S
—SH+H2

O
Th02

3. Tiourinvielai reaģējot ar halogēnalkāniem sārmu klātienē:

NH2

/
R—Cl +S=C +3NaOH->R—SH + 2NH

3+Na 2C03+NaCl

\
NH2

Sulfīdi un disulfīdi

Sulfīdi ir sērūdeņraža atvasinājumi, kuru molekulā abi ūdeņ-
raža atomi aizvietoti ar ogļūdeņražu atlikumiem. Tie ir ēteru ana-

logi, kuru molekulā skābekļa atoma vietā ir sērs, tāpēc dažreiz
tos sauc arī par tioēteriem.

Tos nosauc kā alkilsulfīdus vai tioogļūdeņražus:

C 2Hs—S—5—S—C
2
H5 dietilsulfīds,etiltioetāns

C 6H5—S—CH 3
metilfenilsulfīds,metiltiobenzols

Disulfīdus var uzskatīt par neorganisko disulfīdu atvasināju-
miem, piemēram,

CH
3
—S—S—CH

3
dimetildisulfīds

Sulfīdi un disulfīdi ir bezkrāsas vielas ar nepatīkamu smaku.

Ķīmiskās īpašības. Sulfīdu un disulfīdu molekulās sēra atoma

nedalītais elektronu pāris ir ļoti kustīgs, tāpēc tie ir aktīvi sa-

vienojumi. Svarīgākās to reakcijas ir šādas.
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1. Oksidēšanas. Sulfīdi viegli oksidējas, veidojot sulfoksīdus

un sulfonus:

O O

[O] II [O] II
CH3—S—CH3 «-*■ CH3—S—CH3—*-CH3—S—CH3

25°C ļļ
o

dimetiisulfoksīds dimetilsulfons

2. Alkilēšanās. Sulfīdi viegli alkilējas, veidojot sulfonija sāļus:

CH3 CH3

S:+CH3—CI-> S—CH
3

/ y

CH3
CH

3
•

Cl
trimetilsulfonija
hlorīds

legūšana. 1. Alkilēšana. Sulfīdus iegūst, alkilējot neorganiskos
sulfīdus vai tiolātus:

Na 2
S+2CH

31-»-CH3—S—CH3+ 2NaI

C 2H5—SNa+ C 2Hs —Br C 2Hs—S—C2H5+ Naßr

Dietilsulfīda atvasinājums ir iprīts (indīgā kaujas viela):

CH2
—CH

2
CI

/
S

\
CH

2
—CH

2
CI

Sulfonskābes un to atvasinājumi

Sulfonskābes ir sērskābes atvasinājumi, kuru molekulā viena

vai abas hidroksilgrupas Ir aizvietotas ar ogļūdeņražu atliku-

miem.

Sulfonskābes nosauc, tajās ietilpstošā ogļūdeņraža nosauku-

mam pievienojot vārdu «sulfonskābe» (lieto ari «sulfoskābe»),

piemēram:

CH3SO3H metānsulfonskābe

C6HSSO3H benzolsulfonskābe

C 2HSS03Na nātrija etānsulfonāts

CH y>— S02Cl p-toluolsulfonilhlorīds

C4H9SO2OCH3 metilbutānsulfonāts (butānsulfonskābes metil-

esteris)
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Fizikālās īpašības. Sulfonskābes ir bezkrāsas kristāliskas vie-

las, kas labi šķīst ūdenī. Arēnsulfonskābes ir ļoti higroskopiskas.

Ķīmiskās īpašības. 1. Aciditāte. Sulfonskābes ir stipras skābes.
Ūdens šķīdumā tās pilnīgi jonizētas:

R—SO3H+H2O «* R—SCV+ H.3O®

2. Sāļu veidošanās. Ar bāzēm vai pat ar sāļiem sulfonskābes

veido sāļus, piemēram, ar nātrija hlorīdu izgulsnējas nātrija sul-

fonāts:

R—SO3H +NaCl *± R—SO3Na +HCI

3. Sulfonskābju halogenīdu veidošanās. Reaģējot ar fosfora

halogenīdiem, veidojas sulfonskābju halogenīdi:

2C
6HS—SO2OH +PCIS 2C

6
HS—SO2CI+ POCl

3+H
2
O

benzolsulfonilhlorīds

Sulfonskābju hlorīdi, tāpat kā karbonskābju hlorīdi, reaģējot
ar alkoholātiem, veido esterus, ar amonjaku — sulfonamīdus utt.:

CeHsSOaCl+ NaOC
2
H

5
C 6H

S—SO2OC3HS+NaCI
etilbenzolsulfonāts

C 6H5
S0

2
CI+2NH

3
-»- C 6H5—S02NH2+NH4CI

benzolsulfonamīds

4. Sulfogrupas aizvietošana. Arēnsulfonskābju sulfogrupu var

samērā viegli atšķelt vai arī aizstāt ar citām grupām:

a) skābju ūdens šķīdumos 120... 150°Ctemperatūrā veidojas
arēni:

C 6H
5
S0

3
H + HOH 9* C 6H6+H2S0 4

b) sulfonskābju sāļus sakausējot kopā ar sārmu, veidojas
fenolāti:

C 6H
5
S0

3Na + 2NaOH -> C 6HSONa + Na2S03+ H2O

nātrija
fenolāts

2C6HS ONa +H2
S0

4
-> 2C6HSOH+Na2S04

So reakciju rūpniecībā izmanto fenolu iegūšanai;

c) ja sulfonskābju sāļus sakausē kopā ar kālija vai nātrija
cianīdiem, veidojas nitrili:

CsHsSOaNa +NaCN-^CeHs—C=N +Na2
50

3

5. Cikla ūdeņraža atoma aizvietošana. Sulfogrupa ir elektron-

akceptora grupa (II grupas aizvietotājs), tādēļ arēnsulfonskābju
benzola ciklā ir samazināts elektronu blīvums, it sevišķi orto un

para stāvokļos. Ar elektrofilajiem reaģentiem arēnsulfonskābes

reaģē lēnāk nekā benzols, un jaunais aizvietotājs stājas meta
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vieta. Ta, piemēram, hlorējot benzolsulfonskabi, veidojas m-hlor-
benzolsulfonskābe:

S0 3H SO3H

6 - c" <tx- m

legūšana. Alkānsulfonskābju un arēnsulfonskābju iegūšanas
metodes ir nedaudz atšķirīgas.

1. Sulfurēšana. Alkāni sulfurējas tikai, alkāniem reaģējot ar

S0
2
un 02 intensīva UV starojuma iedarbībā:

so2; o2

CH3—CH 3 CH3—CH2SO3H
uv

Arēni sulfurējas viegli, iedarbojoties ar sērskābi vai oleumu

uz arēniem:

O *■* - O"SO3H
• *

2. Hidrolize. Sulfonskābes veidojas, hidrolizējot sulfonilhlorī-

dus:

R—SO2CI+ H2O R—SO3H+HCI

3. Oksidējot tiolus. Alkānsulfonskābes veidojas, enerģiski ok-

sidējot tiolus (sk. 298. lpp.).
Izmantošana. Sulfonskābes un to atvasinājumi ir ķīmiski aktīvi

savienojumi, tādēļ tos izmanto laboratorijās un rūpniecībā citu

savienojumu sintēzēm.

Organiskajā sintēzē sevišķi svarīga nozīme ir arēnsulfonskā-

bēm, jo to sulfogrupa ir viegli aizvietojama ar citām grupām.
Arēnsulfonskābes izmanto fenolu, polimēru, krāsvielu, miecvielu

un citu savienojumu iegūšanai.
Sulfonskābes un to atvasinājumus plaši lieto arī dažādu sin-

tētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai (sk. 250. lpp.).

OGĻŪDEŅRAŽU SLĀPEKĻA ATVASINĀJUMI

Savienojumus, kuru molekulā ar oglekļa atomu saistīts slā-

pekļa atoms (saite C—N), sauc par ogļūdeņražu slāpekļa atva-

sinājumiem jeb slāpekļorganiskajiem savienojumiem.
Svarīgākie no tiem ir nitrosavienojumi, amīni un amonija sāļi,

diazosavienojumi un azosavienojumi.
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Nitrosavienojumi

Nitrosavienojumi ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulā

viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar nitrogrupu —NO2.
Nitrosavienojumu molekulā nitrogrupas slāpekļa atoms ir tieši

saistīts ar ogļūdeņraža atlikuma oglekļa atomu (saite C —N).
ledalījums. Nitrogrupa var aizstāt ūdeņradi dažādu ogļūdeņ-

ražu molekulās, tāpēc pazīstami visu grupu ogļūdeņražu nitrosa-

vienojumi. Svarīgākie no tiem ir

nitroalkāni C„H27i+iNo2 un

nitroarēni Ar—NO2

Nitrosavienojumu molekulā var būt viena vai vairākas nitro-

grupas, tādēļ iespējami mononitrosavienojumi un polinitrosavie-
nojumi.

Atkarībā no tā, kādam oglekļa atomam (pirmējam, otrējam vai

trešējam) pievienota nitrogrupa, pazīstami pirmējie, otrējie un

trešējie nitrosavienojumi:

CH
3

I
CH

3
—CH2N02 CH3—CH—CH3 CH 3—C—CH

3

I I
N0

2
N0

2

pirmējais otrējais trešējais
nitrosavienojums nitrosavienojums nitrosavienojums

Nomenklatūra. Nitrosavienojumu nosaukumus atvasina no at-

tiecīgā ogļūdeņraža nosaukuma, tam liekot priekšā vārdu «nltro».

Oglekļa atomu virkni numurē no tā gala, kuram ir tuvāk nitro-

grupa, piemēram:

CH3—CH—CH2—CH3
2-nitrobutāns

I
N02

CH
3
—CH—CH2—CH—CH2NO2 1,4-dinitro-2-metilpentāns
I I
N02 CH 3

CH3

0

3-nitrotoluols,

m-nitrotoluols

Fizikālās īpašības. Mononitrosavienojumi ir bezkrāsas vai

iedzelteni šķidrumi ar raksturīgu smaržu. Dinitrosavienojumi un

polinitrosavienojumi ir kristāliskas vielas.
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Nitrosavienojumi vāji šķīst ūdenī, bet labi šķīst organiskajos
šķīdinātājos un arī paši šķīdina daudzas organiskās vielas. Tiem

ir samērā liels blīvums un augsta viršanas temperatūra (sk.
19. tab.).

19. tabula

Nitrosavienojumu fizikālās īpašības

Uzbūve. Nitrogrupai ir īpatnēja uzbūve. Tā satur semipolāru
saiti, kuras veidošanās ir vislabāk saprotama, ja aplūko nitrozo-

savienojumu oksidēšanos.

Nitrozosavienojuma R—N=0 slāpekļa atomam ir nedalīts

elektronu pāris. Šim slāpekļa elektronu pārim (xx) pievienojas
skābekļa atoms:

r—N=o * :O*C —— R —N=o

U :Q3

Saiti starp slāpekļa un skābekļa atomiem veido tikai slāpekļa
atoma elektroni, tādēļ slāpekļa atoms, kurš ir atdevis vienu elek-

tronu skābekļa atomam saites veidošanai, iegūst pozitīvu lādiņu,
bet skābekļa atoms iegūst tikpat lielu negatīvu lādiņu:

O

—N

0:e

Tā kā skābeklim ir lielāka eiektrontieksme nekā slāpeklim, tad

saite N=0 ir polarizēta un veido konjugētu sistēmu ar otra skā-

bekļa atoma nedalīto elektronu pāri:

P

Formula Nosaukums
Kušanas

temp.
l°C)

Viršanas

temp. (°C)

Blīvums

:h 3no2

:h
3
ch2no2

:h 3ch2ch2 no2

:h 3chno2 ch3

)2NCH
2
CH

2NOa

:6h5-no2

Nitrometāns
Nitroetāns

1-nitropropāns
2-nitropropāns
Dinitroetāns

Nitrobenzols

-28

-89

-104

-91

40

6

101

114

131

120

135

(6 mm Hg)
211

1,138
1,051

1,001

0,988

1,450

1,203
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Rezultāta elektronu blīvums abās saitēs izlīdzinās un tas kļūst
vienādas:

Faktu, ka nitrogrupā abas saites slāpeklis—skābeklis ir vie-

nādas,apstiprina arī rentgenstruktūranalīzes dati.

Šādas uzbūves dēļ nitrogrupai piemīt spēcīgas elektronakcep-
toras īpašības, kuras rada elektronu nobīdi arī blakus esošajās
saitēs:

l /

H 0

Ķīmiskās īpašības. Nitrosavienojumiem raksturīgas nitrogru-
pas reakcijas — galvenokārt tādas, kuras noris ar elektronu pie-
vienošanu (reducēšanās), un reakcijas, kuras norisinās ogļūdeņ-
raža atlikumā.

1. Nitrogrupas reducēšana. Nitrosavienojumi viegli reducējas,

veidojot dažādus starpproduktus (nitrozosavienojumus, hidroksil-

amīnus) un galarezultātā — amīnus:

CH3
—CH

2
—NO

2
+6H CH3—CH2—NH2+ 2H20

etilamins

n °2
+6H

r r � 2»?°

anilīns (fenilammsl

Reducēšanu var veikt ar dažādiem neorganiskajiem reducētā-

jiem (metāls un skābe, alvas(II) sāļi v. c), ar ūdeņradi kataliza-

tora klātienē un elektroķīmiski uz katoda.

Reakcijas ogļūdeņraža atlikumā ar nitroalkāniemun nitroarē-

niem noris atšķirīgi.

Reakcijas nitroalkānu ogļūdeņraža atlikumā

1. Nitroalkānu pārgrupēšanās. Stipru skābju šķīdumos (80...

90% sērskābē) nitroalkāni veido karbonskābi un hidroksilamīnu

(V. Meijers, 1879):
c

CH3—CH2—N02+ H2O+ H®->- CH3
COOH+H

3
NOH

So reakciju izmanto rūpnieciskai hidroksilamīna iegūšanai.
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2. Halogenēšana. Nitroalkāniem reaģējot ar halogēniem bāzu

klātienē, a-ūdeņraža atomi aizvietojas ar halogēna atomiem un

veidojas halogēnnitroalkāni:

H H

| oh
9 |

CH3—C—N02+Cl2 » CH3—C—N02 + HCI

I I
H Cl

l-hlor-l-nitroetāns

H Cl

i oh9 i
CH 3—C—N02+ CU CH 3—C—N02+ HCI

I I
Cl Cl

1,1-dihlor-l-nitroetāns

Piezīme. Ja molekula satur nitrogrupu un halogēnu, vispirms nosauc

halogēnu, pēc tam nitrogrupu.

3. Nltrozēšana. Pirmējie un otrējie nitroalkāni reaģē ar slā-

pekļpaskābi, trešējie nereaģē.

Pirmējie nitroalkāni ar slāpekļpaskābi veido nitrolskābes. Tās

neitralizējot ar sārmu, iegūst sarkanus nitrolskābes sāļus:

H N02

HNOz NaOH

CH3—C—N02 —CH3—C—NO2 � CH3—C

-H2O ļļ -H2O N^,
H N—OH N—ONa

nitrolskābe nitrolskābes sāls

Otrējie nitrosavienojumi ar slāpekļpaskābi veido pseidonitro-

lus, kas ir zilā krāsā:

CH 3 CH 3

HN0 2

CH3—C—N02 CH 3
—C—N0

2

I I
HN=0

pseidonitrols

Reakcijas ar slāpekļpaskābi izmanto pirmējo, otrējo un trešējo

nitrosavienojumukonstatēšanai.

Reakcijas nitroarēnu ogļūdeņraža atlikumā

1. Elektrofilās aizvietošanas reakcijas. Nitrogrupa ir spēcīgs
elektronu akceptors (II grupas aizvietotājs), tādēļ tā atvelk cikla

elektronu blīvumu uz savu pusi un samazina tā spēju reaģēt ar

elektrofilajiem reaģentiem. Divas vai trīs nitrogrupas vēl vairāk

samazina cikla reaģētspēju.



Mononitroarēni reaģē ar spēcīgiem elektrofilajiem reaģentiem
(halogenējas, sulfurējas, nitrējas), un jaunais aizvietotājs stājas
meta vietā:

. Ņ0 2 N0 2

nitrobenzois V3-dīnitcobeDzols

Dinitroarēni un it īpaši trinitroarēni ir daudz inertāki pret
elektrofilo reaģentu iedarbību. Tā, piemēram, dinitrobenzola nit-

rēšana tādos pašos apstākļos ilgst vairākas dienas. Veidojas
1,3,5-trinitrobenzols:

ŅO2 N02

2. Nukleofilās aizvietošanas reakcijas. Nitrogrupa kavē elek-

trofilās aizvietošanas reakcijas, bet tajā pašā laikā atvieglo ben-

zola ciklam orto un para stāvokļos pievienoto grupu nukleofilās

aizvietošanas reakcijas. Tā, piemēram, o-hlornitrobenzols hidroli-

zējas ar atšķaidītu sārmu paaugstinātā temperatūrā, veidojot at-

bilstošu nitrofenolu. Reaģējot ar karstu amonjaka šķīdumu etil-

spirtā, veidojas nitroamīns:

NO2 Ņ02 N02

3. Aciditātes palielināšana. Nitrogrupa atvelk elektronu blī-

vumu ne tikai no benzola cikla, bet arī no tam pievienotajām

grupām. Tā, piemēram, nitrofenolam ir stiprākas skābes īpašības
nekā fenolam, bet trinitrofenols (pikrīnskābe) jau ir ar stipras
skābes īpašībām. Tas reaģē ar metālu oksīdiem, veidojot sāļus:

OH OAg

0 2N-ļ^J-NO2 Ag2
Q

M

0
2N—ļ^ļļ— N02

NO 2
Nū*

pikrīnskābe Sudraba pikrāts
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legūšana. Nitrosavienojumus iegūst, ogļūdeņražus tieši nit-

rējot vai arī izmantojot alkilētājus reaģentus.
1. Tiešā nitrēšana. Alkānus var nitrēt gāzes fāzē vai arī šķidrā

fāzē ar slāpekļskābi vai slāpekļa oksīdiem (N203; N204).
Gāzes fāzē nitrē alkānus ar mazām molekulām (līdz heksā-

nam). So metodi izstrādāja H. Hess 1930. gadā.
Alkāna un slāpekļskābes tvaikus uzkarsē līdz 420...480°C

temperatūrai un ātri laiž pāri reakcijas zonai. Pēc tam strauji
atdzesē.

Visgrūtāk nitrējas metāns:

475 °c

CH
4+ HN0

3
—CH

3
NO

2+
H

2
O

0,28

Nitrējot alkānus ar lielākām molekulām, veidojas dažādu nit-

roalkānu maisījums, jo vienlaikus ar nitrēšanu noris arī saišu

C—C homolītiska šķelšanās. Propāna nitrēšana noris šādi:

-> CH3—N02

nitrometans

(iznākums 9%)

-»- CH3—CH2—N02

nitroetans

HNO3 420 °C (iznākums 26%)

CH3—CH2—CH3 v CH
3
—CH

2
—CH

2
—N0

2

1,7 s 1-nitropropans
(Iznākums 32%)

■—>- CH 3—CH—CH3

I
N0

2

2-nitropropans
(iznākums 33%)

Nitrēšanu šķidrā fāzē izstrādāja M. Konovalovs 1889. gadā.
Pēc šīs metodes uz alkāniem iedarbojas ar 25% slāpekļskābi
140...150°Ctemperatūrā. Tā, piemēram, nitrējot heksānu, veido-

jas 2-nitroheksāns (iznākums 60%). Vienlaikus rodas arī dažādi

oksidēšanās produkti (karbonskābes, aldehīdi, ketoni):

HNOs; H
2
O

CH3 (CH2) 4CH3 *~

140
..

. 150°C

HNO s;HjO

' CH
3
—CH

2
—CH

2
—CH

2
—CH—CH

3+ H
2
O

140
..

. 150 °C

NO2

Alkānu nitrēšana noris pēc brīvo radikāļu mehānisma (sk.
47. lpp.).

Areni nitrējas vieglāk. To nitrēšanai izmanto koncentrētas

slāpekļskābes un sērskābes maisījumu (nitrējošo maisījumu). Vis-

grūtāk nitrējas benzols. Reakcijas mehānismu sk. 108. lpp.
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Benzola homologi nitrējas daudz vieglāk, jo alkilgrupa palie-
lina benzola cikla elektronu blīvumu un atvieglo nitrēšanu. 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

šādi:

2. Nitrītu alkilēšana. Alkilejot ar halogēnalkāniem. nitrītus,
rodas nitroalkānu un slāpekļskābes esteru maisījums (V. Meijers,
1872):

CH3 (CH2) 6Br+ 2NaN02

CH
3(CH2) 6

N0
2+CH

3(CHa) 6
ONO + 2Naßr

60% 30%

Svarīgākie pārstāvji. Nitrometāns ir bezkrāsas šķidrums
ar rūgto mandeļu smaržu. Vārās 101 °C temperatūrā. Nedaudz

šķīst ūdenī. Indīgs.
Lieto par šķīdinātāju sintētisko šķiedru un polimēru rūpnie-

cībā, par degvielu reaktīvajiem dzinējiem un par sākvielu citu

savienojumu iegūšanai.
Nitrobenzols C 6H5N02 ir bezkrāsas eļļains šķidrums (teh-

niskais produkts ir iedzeltens) ar rūgto mandeļu smaržu. Sma-

gāks par ūdeni (blīvums 1,208), vārās 211°Ctemperatūrā. Ūdenī

nešķīst, bet labi šķīst organiskajos šķīdinātājos. Arī pats nitroben-

zols šķīdina daudzas vielas, to skaitā arī neorganiskos sāļus,
piemēram, AIC13.

Nitrobenzolu visvairāk izmanto anilīna ražošanai, kā arī ben-

zidīna, m-dinitrobenzola, krāsvielu ražošanai un citās rūpniecības
nozarēs. To lieto arī par šķīdinātāju.

Nitrobenzols ir stipra inde. Tas oksidē hemoglobīnu par met-

hemoglobīnu, izraisa centrālās nervu sistēmas un vielmaiņas trau-

cējumus un aknu iekaisumus.

Nitrotoluoli. o-izomērs ir bāli dzeltens šķidrums (kušanas
temperatūra 3,2 °C), p-izomērs ir iedzeltena kristāliska viela (ku-
šanas temperatūra 52 °C).
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legūst, nitrējot toluolu 30... 40°Ctemperatūra.
Izmanto organiskajā sintēzē un krāsvielu rūpniecībā.
Trinitrotoluols ir iedzeltena kristāliska viela, kas kūst

81 °C temperatūrā. Vāji šķīst ūdenī, labi
— benzolā, toluolā, ace-

tonā un slāpekļskābē. Termiski izturīgs. Sadalās tikai tempera-
tūrā, kas augstāka par 150°C. Parastajā spiedienā sadeg mierīgi.
Maz jutīgs pret triecieniem un berzi. Eksplodē tikai detonatora

klātienē.

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°Ctem-

peratūrā, nitrogrupa stājas sānvirknē un rodas fenilnitrometāns:

C 6H5—CH 3+HON02 -v C 6H5—CH2N02+ H2O

Nitrosavienojumiem ar nitrogrupu sānvirknē piemīt kā nitroal-

kānu, tā arī benzola homologu īpašības.

Amīni

Amīnus var uzskatīt par amonjaka atvasinājumiem, kuru mo-

lekulā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar ogļūdeņražu
atlikumiem.

ledalījums, izomērija un nomenklatūra. Atkarībā no tā, cik

amonjaka ūdeņraža atomu aizvietoti ar ogļūdeņraža atlikumiem,

izšķir pirmējos, otrējos un trešējos amīnus un arī aizvietotos amo-

nija sāļus:
© c

R—NH2 pirmējie amīni R—NH3X vienaizvietotie

amonija sāļi

© c

R—NH otrējie amīni R—NH2X divaizvietotie

amonija saļi

W Re

©e

R—N—R" trešējie amīni R—NHX trīsaizvietotie

amonija sāļi
R" R'

R"

| © c

R—N—R"'X četraizvietotie

amonija sāļi

R'
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Atkarībā no aminogrupu skaita molekulā izšķir monoamīnus,

diamīnus un poliamīnus:

CH
3
—CH 2—CH2—NH2 H2N—CH

2
—CH2—CH2—CH 2—NH

2

monoamīns diamīns

Amīnus iedala arī atkarībā no tā, kādu ogļūdeņražu atliku-

mus tie satur. Svarīgākie ir

1) amīni, kas satur alkānu atlikumus
— alkilamini;

2) amīni, kas satur arēnu atlikumus —
arilamini.

Amīnu nosaukumus atvasina no to molekulā ietilpstošo ogļ-
ūdeņražu atlikumu nosaukumiem, pievienojot vārdu «amins» vai

vārdus «amonija sāls». Dažiem amīniem ir saglabājušies arī tri-

viālie nosaukumi.

Nomenklatūras piemēri:

CH
3

I
CH3—NH2 CH3—CH2—NH—CH 2—CH 3 CH3—N-CH3

metilamins dietilamīns trimetilamīns

aCH
3—CH—CH3NH2

NH2 |
CH

3

anilīns. 2-metilpropilamīns,
fenilamīns izobutilamīns

Ja ir garāka sazarota oglekļa atomu virkne, tad nosaukuma

pamatā ņem to garāko virkni, kura piesaistīta tieši slāpekļa
atomam,piemēram:

CH
3
CH

2
CH

2
ČHCH

3 CH3—CH—CH—CH 2—CH3

I I I
NH

2
CH

3
NH2

l-metilbutilamīns l-etil-2-metilpropilamīns,
1-etilizobutilamins

Ja pie slāpekļa atoma ir divi vai trīs dažādi aizvietotāji, tad

nosaukuma pamatā liek garāko virkni, bet pārējos atlikumus no-

sauc kā aizvietotājus pie N, nosaukumā to norādot ar burtu N:

H

C 2H
5
-N—CH

3
CH

3
-CH 2-CH-N—CH 3

I I
CH

3
CH3

N-meliletilamīns N.N-dimetil-l-metilpropilamīns
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Diamīnu nosaukumu pamatā ir ogļūdeņraža divvērtīgā atli-
kuma nosaukums, kuram pievieno vārdu «diamins»:

NH
2

H
2
N—CH

2
—CH

2
—NH

2 f\
etilendiamīns

....

NH 2

1,3-fenilēndiamīns

Fizikālās īpašības. Vienkāršākie amīni
— metilamīns, dimetil-

amīns, trimetilamīns un etilamīns ir gāzveida vielas, vidējie
amīni — šķidrumi, bet augstākie (sākot ar Ci2H 2SNH2) ir cietas

vielas. Vienkāršākie amīni labi šķīst ūdenī. Palielinoties oglekļa
atomu skaitam molekulā, amīnu šķīdība ūdenī samazinās. Augstā-
kie amīni ūdenī nešķīst. Zemākajiem amīniem ir amonjakam
līdzīga smaka, augstākie ir bez smakas.

Ķīmiskās īpašības. 1. Bāziskās ipašibas. Tāpat kā amonjakam,
arī amīniem piemīt bāziskas īpašības. To ūdens šķīdumiem ir

bāziska reakcija, jo amīnu slāpeklis piesaista ūdens ūdeņraža

jonus (protonus), un šķīdumā izveidojas brīvi hidroksiljoni:

R—NH
2+HOH ** RNH3 +OH9

Amīnu spēja piesaistīt ūdeņraža protonu izskaidrojama ar to

īpatnējo uzbūvi. Amīnu (tāpat kā amonjaka) slāpekļa atoms ko-

valento saišu veidošanai patērē tikai trīs no saviem pieciem vēr-

tības elektroniem. Divi elektroni veido brīvu elektronu pāri, kas

spēj pievienot protonu, veidojot amonija jonam līdzīgu katjonu:

H H

H3C:N: + H 3C :N : H

H H

Amīni ir stiprākas bāzes nekā amonjaks. Neūdens vidē visstip-
rākās bāziskās īpašības ir trešējiem amīniem. Tas izskaidrojams
ar alkilgrupu pozitīvo indukcijas efektu, kura dēļ palielinās elek-

tronu blīvums uz slāpekļa atoma un tas spēj stiprāk piesaistīt

ūdeņraža jonu:

CH3
CH 3

H
3

*
H —— H

3C—-N —H

I
CH3

CH 3
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Arilamīni ir daudz vājākas bāzes nekā alkilamīni. Tas izskaid-

rojams tādējādi, ka amīnu slāpekļa atoma brīvais elektronu pāris
veido konjugētu sistēmu ar benzola ciklu:

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 K=

=4,4-10-4
,
anilīnam X=3,8-KH0.)

Ja benzola ciklam pievienota kada elektronakceptora grupa

(II grupas aizvietotājs), arilamīnu bāziskums vēl vairāk sama-

zinās (o-nitroanilīnam disociācijas konstante K=l-10~14

, p-nitro-
anilīnam /C=l-10-12).

Amīnu bāziskās īpašības izpaužas arī to reakcijās ar skābēm.

Tāpat kā amonjaks, arī amīni viegli reaģē ar skābēm, veidojot
alkilamonija sāļus:

c c

CH3—NH2+ HCI-»-CH3—NH3CI

Alkilamonija sāļos slāpekļa atoms veido četras vērtības saites,

bet komplekso alkilamonija jonu un anjonu saista elektrovalentā

saite.

2. Alkilēšana. Brīvā elektronu pāra dēļ amīni spēj pievienot
ne tikai protonu, bet arī citus elektrofilos reaģentus, t. i., vielas,
kuru reakcijas centram ir pozitīvs lādiņš (elektronu trūkums).
Tā, piemēram, trešējiem amīniem reaģējot ar halogēnalkāniem,

slāpekļa atoma nedalītais elektronu pāris pievieno karbkatjonu un

izveidojas tetrametilamonijasāls:

(CH3) 3N: +CH3I-^(CH 3) 4NI

tetrametilamonija
jodīds

Ja uz šo sāli iedarbojas ar AgOH, veidojas četraizvietotā

amonija bāze, kurai ir stipras bāzes īpašības:
cc c c

(CH3) 4NI+ (CH3) 4
NOH +Agl

Ja abas šīs reakcijas pakāpeniski izdara ar pirmējiem amī-

niem, var iegūt otrējos amīnus, bet no otrējiem — trešējos:

?e se c c

QHS
NH

2+CH
3
CI->» C 2H

5
NH

2
CH

3
CI

•

C 2HSNH2CH 3
Clc +NaOH C 2H SNHCH3+NaCl+H2O

rnetiletilampnlja metiletilamlns

hlorīds
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Tāpat ka alkilamini, ari arilamīni pievieno halogenalkanus,

veidojot stabilus amonija sāļus:
© c

C6HSNH 2+CH3l^C6 H5-NH2I

CH
3

metilfenilamonija
jodīds

Ja uz šiem sāļiem iedarbojas ar bāzēm, veidojas brīvi amīni:

© c

C 6H
S—NH3I5 —NH3I+NaOH -vC

6
H

S
—NH +H

2
O+Nal

I I
CH 3 CH3

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 minerālskābi.

©

Uzskata, ka šaja gadījuma veidojas nitrozilkatjons N=0, kas

darbojas kā elektrofilā daļiņa, kura reaģē ar slāpekļa atoma brīvo

elektronu pāri:
NaN02+HCI->HO—N=0+ NaCl

©

HO—N=0+HCI-> N=0+ Cle +H2O

No pirmējiem, otrējiem un trešējiem amīniem iegūtie starppro-
dukti stabilizējas atšķirīgi, tāpēc arī veidojas dažādi galaprodukti.

Pirmējie amīni dezaminējas, izdalot brīvu slāpekli un veidojot
spirtu vai nepiesātinātoogļūdeņradi:

HNo2

CH
3
--CH

2
—CH

2
—NH

2
-^CH

3
—CH

2
-CH

2
OH-l-N2

(vai CH
3
—CH =CH

2)

Reakcijas starpprodukts ir diazonija sāls, kas atšķeļ slāpekli un

veido karbkatjonu. Karbkatjons var stabilizēties divējādi — pievienot

hidroksiljonu (no ūdens) un pārvērsties par spirtu, vai arī atšķelt

protonu, veidojotnepiesātinātoogļūdeņradi:

H r H -ļ
| © a© |

CH3-CH2 -CH2-N:-|-N==o—> CH3
-CH

2-CH 2-N-N =0 ©Cl©—*

I I - Hs°

H L H J

*■ [CH3—CH2—CH2-N=N]©Cl© *■ [CH 3-CH2-CH2] © -»

-HjO
t

-N2

propāndiazonija propllkatjons
hlorīds

+OH©

| *■ CH3—CHj—CH 2
OH

~I
� CH3—CH =CH2

-H©



315

Otrējie amīni ar slāpekļpaskābi veido nitrozamīnus:

RHR H R

\l c \|« \"
N: +N= 0-> N—N=0-> N—N=0+ H e

/ / /
R R R

Nitrozamīni ir samērā stabili savienojumi ar neitrālu reakciju.

Trešējie amīni ar slāpekļpaskābi veido nestabilus sāļus, kas

viegli hidrolizējas par trešējiem amīniem, tāpēc bieži saka, ka

trešējie amīni ar slāpekļpaskābi nereaģē.

Reakciju ar slāpekļpaskābi izmanto amīnu maisījuma sadalī-

šanai, tikai pirmējais amīns šajā reakcijā iet zudumā.

Arilamīni ar slāpekļpaskābi reaģē atšķirīgi. Alkilamīni ar slā-

pekļpaskābi veido spirtus un slāpekli, turpretī pirmējie arilamīni

ar slāpekļpaskābi veido diezgan stabilus diazonija savienojumus:
© c © c

C 6H S—NH3CI +HNO2->-C6HS—N=NCI +2H20

fenildiazonija hlorīds

Otrējie arilamīni, tāpat kā alkilamīni, veido nitrozamīnus:

C 6HS—NH—C5—NH—CH
3 +HONO C 6H5—N—CH

3+
H

2
O

I
NO

N-nitrozometilanillns

Ja uz nitrozamīniem iedarbojas ar minerālskābēm, notiek pār-
grupēšanās un nitrozogrupa stājas benzola cikla para vietā:

N—CH3 ON—<^^>—NH—CH 3

jlq p-nitrozometilanilTns

Trešējie arilamīni ar slāpekļpaskābi veido p-nitrozosavienoju-

mus:

H 3C^./CH3
H

3C^
n
./CH3

6 ģ
NO

ū-n!trozo- N.N-dimetUanīlīns

Sī reakcija liecina, ka benzola cikla oglekļa atomiem ir palie-
lināta nukleofilitāte.

Benzola cikla reakcijas

Aminogrupa savukārt ietekmē benzola cikla īpašības. Tā kā

tās elektronu blīvums nobīdīts uz benzola cikla pusi, ciklā



316

palielinās elektronu blīvums, it sevišķi orto un para stāvokļos; tas

atvieglo elektrofilās aizvietošanas reakcijas.

1. Halogenēšana. Arilamīni viegli halogenējas. Tā, piemēram,
pielejot anilīna ūdens šķīdumam bromūdeni, izkrīt baltas tribrom-
anilīna nogulsnes:

NH2 NH 2

6Br—. 3Br
2
— nrjT ' 3HBr

Br

2. Sulfurēšana. Arilamīni sulfurējas, veidojot galvenokārt
p-anilīnsulfonskābi jeb sulfanilskābi:

ŅH 2 NH2

� HOSO3H —
. H po -:X3

SO3H

sulfanilskābe

Tā kā tās molekulā ir bāziskā aminogrupa un skābā sulfo-

grupa, sulfanilskābe pastāv iekšēja sāls veidā, kuram pārsvarā ir

skābās īpašības:

Sulfanilskābe ir ļoti svarīgs starpprodukts krāsvielu un ārst-

niecības vielu sintēzē.

Svarīgs sulfanilskābes atvasinājums ir tās amīds — sulfanil-

amīds, kas pazīstams ar nosaukumu baltais streptocids:

HjN-^^)—So2NH2

Sulfanilamīds ir veselas ārstniecības vielu grupas — sulfanil-
amldpreparātu pamatviela. Sulfanilamīda atvasinājumi ir norsul-

fazols:

t>~JI—NH—S—
i \ NH2

0
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un sulfadimezins:

CH3

3. Nitrēšana. Slāpekļskābe uz arilamīniem iedarbojas kā oksi-

dētājs, tāpēc pirms nitrēšanas aminogrupu aizsargā, pārvēršot
amīnu par etiķskābes amīdu — acetanilīdu (N-acetilanilīnu):

ŅH2 ŅHCOCH3

- ICH3
CO1

20 ——
� CH 3COOH

Acetanilīds nitrējas, veidojot galvenokārt p-nitroacetanilīdu un

nedaudz orto-izomēra:

NHCOCH3

NHCOCH, r |ļ

A "

V
+ HONO NHCOCH3

if§i (jm :i
Tos hidrolizējot ūdens šķīdumā skābes klātienē, iegūst attiecīgi

o-nitroanilīnuun p-nitroanilīnu:

NHCOCH3 V' 2

. h 2O —Ģļ � CH 3COOH

NO 2 N02

legūšana. 1. Amonjaka alkilēšana (Hofmaņa reakcija) ir gal-

venais amīnu iegūšanas paņēmiens, kas pamatojas uz amonjaka

reakciju ar alkilhalogenīdiem. Kā zināms, halogenalkānu moleku-

lās saites C—hal polarizācijas dēļ uz oglekļa atoma rodas nepilns
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pozitīvs lādiņš, uz kuru vēršas amonjaka «uzbrukums». Amon-

jaka slāpek|a atoms ar savu brīvo elektronu pāri pievienojas po-
zitīvi lādētajam oglekļa atomam, izveidojot alkilamonija sāli, kas

reaģē ar otru amonjaka molekulu un pārvēršas par pirmējo amīnu:

6© cc © c
NHj

CH
3
—Cl+ :NH

3
->CH

3
NH

3
CI vCH

3
NH

2+ NH
4
CI

Pirmējais amīns savukārt reaģē ar halogēnogļūdeņradi, veido-

jot otrējo amīnu:

H

| 6© 6e © e
NHļ

CH3—N : + CH3CI-> (CH3 )2NH 2CI » (CH3)2NH + NH
4
CI

li

Otrējais amīns reaģē tālāk, veidojot trešējo amīnu:

• 9
NHj

(CH3) 2NH +CH
3CI->(CH 3) 3

NHCI � (CH3) 3N +NH 4
CI

Ja ar halogēnogļūdeņradi reaģē trešējais amīns, veidojas četr-

aizvietotais amonija sāls:

© c

(CH3) 3N +CH 3CI-> (CH3 ) 4NCI

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, Hofmaņa re-

akciju izmanto otrējo un trešējo amīnu iegūšanai.

Halogēnarēni ar amonjaku reaģē grūti, jo to halogēna atoms

ir mazkustīgs. Hlorbenzols ar amonjaku reaģē tikai 200...250°C

temperatūrā un 70... 100 atm spiedienā katalizatoru (Cv un

CuCl) klātienē:

i°, kat.

C 6HSCI+2NH3 � C 6H 5NH 2-|- NH 4
CI

spied.

Halogēnarēniem reaģējot ar arilamīniem, veidojas diarilamīni

un triarilamīni.

Amonjaku var alkilēt arī, laižot amonjaka un spirta tvaiku

maisījumu 300°C temperatūrā pāri katalizatoram (A1203):

Al2Oj

R—OH + NH 3 �R—NH24-H 2
O

Arī šajā gadījumā rodas pirmējo, otrējo un trešējo amīnu mai-

sījums, jo pirmējie amīni spēj reaģēt ar spirta molekulām, veido-

jot otrējos amīnus, un tie savukārt veido trešējos amīnus.
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2. Skābju amīdu sadalīšana. Pirmējos amīnus var iegūt no

skābju amīdiem t. s. Hofmaņa pārgrupēšanās reakcijas rezultātā.
Ja uz skābju amīdiem iedarbojas ar bromapskābes sāļiem (kuri
veidojas, bromamreaģējot ar bāzi), amīds pārgrupējas par amīnu,
kura molekulā ir par vienu oglekļa atomu mazāk nekā ņemtajā
amīdā:

O

II
CH3—C—NH2+NaOßr+ 2NaOH->-

--^CH 3—NH2+ Na2C0 3+ Naßr+ H2
O

No arēnkarbonskābju amīdiem iegūst arilamīnus.

3. Slāpekli saturošu savienojumu reducēšana. Amīnus iegūst
arī no nitrosavienojumiem vai nitriliem, tos reducējot. Nitroalkānu

reducēšana norisinās katalizatora (Ni, Pd, Pt) klātienē 40...50°C

temperatūrā 60 ... 100 atm spiedienā:

H H

I n, - |
CH3—C—N0 2+ 3H2—> CH3—C—NH2+ 2H 20

I I
CH

3
CH

3

Līdzīgi reducējas arī nitrili:

Ni

CH
3
—CH

2—C ==N+ 2H2—■*■ CH
3
—CH

2—CH2NH2

Nitrosavienojumu reducēšana ir galvenā arilamīnu iegūšanas
metode. To atklāja krievu ķīmiķis N. Ziņins 1842. gadā. Viņš nit-

robenzola reducēšanai izmantoja amonija sulfīdu un ieguva ani-

līnu:

C 6H
5
N0

2+3(NH4) 2S->- C 6H 5NH2+6NH
3
+3S + 2H

2
0

Vēlāk konstatēja, ka nitrosavienojumu reducēšanai par amīniem

var izmantot arī citus reducētājus, piemēram, alvu, dzelzi vai

cinku skābā vai bāziskā vidē, alvas(II) hlorīdu, ūdeņradi katali-

zatoru klātienē v. c.

Rūpniecībā nitrobenzolu reducē ar dzelzi (čuguna skaidiņām)
HCI klātienē. Sālsskābe nepieciešama tikai sākuma stadijai, lai

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:

4C
6H 5

N0
2 + 9Fe+ 4H20 *fe 4C6H5NH2+ 3Fe304

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 — arilamīniem.
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Bāziskā vide reducēšanas procesu iespējams apturēt dažādās

stadijās:
C 6H 5—N02~» C 6H

5
-NO -»-C 6H 5—N=N—C6H5

O

nitrobenzols nilrozobenzols azoksibenzols

-vC6H5-N =N—C6H5
3 C 6HS—NH—NH—C 6H 5

+o

azobenzols hidrazobenzols

4. Dabā amīni veidojas olbaltumvielu pūšanas procesā, sada-

loties aminoskābēm. Šādi procesi norisinās cilvēka un dzīvnieku

gremošanas orgānos, kā arī bojājoties pārtikas produktiem, pie-
mēram, zivīm un gaļai.

Svarīgākie pārstāvji. MetilamīnsCH
3
NH

2
ir gāzveida viela

(viršanas temperatūra —6,3°C) ar amonjakam līdzīgu smaku.

Sastopams dažos augos, piemēram, vasaras un ziemas kaņepēs.
legūst kaulu sausajā pārtvaicē.

Dimetilamīns (CH3) 2
'NH ir gāzveida viela (viršanas tem-

peratūra 6,9°C) ar siļķu sālījuma smaku. Veidojas, pūstot zivīm

uncitiem olbaltumvielas saturošiemproduktiem.
Trimetilamīns (CH3) 3N ir gāzveida viela (viršanas tem-

peratūra 2,B°C) ar ļoti nepatīkamu sapuvušu zivju smaku. Sa-

stopams siļķu sālījumā un dažos augos, piemēram, dažu sugu

vilkābeles ziedos, balandās v. c.

Anilīns C 6H
5NH2 ir svarīgākais arilamīns. Tas ir bezkrāsas

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. Ani-

līna ūdens šķīdums ar hlorkaļķiem veido violetu krāsojumu.

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 konsta-

tēšanai, 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 savieno-

jumu ražošanai.

Difenilamīns C 6H 5—NH—C6H5 ir kristāliska viela, kas

kūst 54 °C temperatūrā. Ūdenī gandrīz nešķīst, bet šķīst organis-
kajos šķīdinātājos.

Difenilamīnam ir vājāk izteiktas bāziskās īpašības nekā ani-

līnam. Tas veido sāļus, tikai šķīdinot koncentrētās skābēs:

© &

(C 6HS) 2NH +HS0
4
H-* (C6HS) 2NH2SO4H
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Atšķaidot ar ūdeni, šie sāļi hidrolizējas un izkrīt difenilarnīna
nogulsnes:

® c
+H 2O

(C 6HS) 2NH2SO
4
H *± (C 6HS) 2NH2

OH-v (C 6H S ) 2NH+ H2O
-H2S0

4

Difenilarnīna šķīdums koncentrētā sērskābē ir jutīgs reaģents
uz HN0

3, HN0
2 un dažiem citiem stipriem oksidētājiem, kuri ar

šo šķīdumu veido intensīvi zilu krāsojumu.
Difenilamīnu izmanto krāsvielu rūpniecībā un heterociklisko

savienojumu sintēzēm.

CH3

/
N,N-dimetil anilīns C 6H

5
—N ir dzeltens šķidrums
\

CH
3

(oksidacijas produktu deļ) ar stipru, raksturīgu smaržu. Varās
193 °C temperatūrā.

Dimetilanilīnam ir diezgan stipras bāziskās īpašības. Tas ir

ķīmiski aktīvs savienojums. Dimetilanilīna benzola cikla ūdeņra-
dis, kas atrodas para stāvoklī attiecībā pret dimetilaminogrupu,
ir ļoti kustīgs. Tā, piemēram, dimetilanilīns viegli kondensējas ar

benzaldehīdu, veidojot bāzisku savienojumu, kura uzbūves pamatā
ir trifenilmetānagrupējums:

Dimetilanilinu izmanto krāsvielu un sprāgstvielu ražošanai.

Diamīni ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulas satur

divas aminogrupas. Svarīgākie no tiem ir tetrametilēndiamīns,

pentametilēndiamīns un heksametilēndiamīns.

Putrescīns (tetrametilēndiamīns) NH 2(CH2) 4NH2 ir bezkrāsas

kristāliska viela, kas kūst 27...28°Ctemperatūrā. Veidojas olbal-

tumvielu pūšanas procesā (dekarboksilejoties aminoskābei ornitī-

nam). Pirmo reizi konstatēts strutās.
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Kadaverins (pentametilēndiamīns) NH 2 (CH2 )5N02 ir bezkrā-

sas sīrupveida šķidrums, kas gaisā kūp. Vārās 179 °C tempera-
tūrā. Pirmo reizi atrasts līķos. Sastopams sporu mušmirē, sierā,
alus raugā, cilvēka urīnā un fekālijās. Veidojas olbaltumvielu

pūšanas 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.

Tas ir bezkrāsas kristāliska viela, kas labi šķīst ūdenī. Ar skābēm

viegli veido sāļus un pat uzsūc no gaisa CO
2. Rūpniecībā heksa-

metilēndiamīnu iegūst pēc vairākām metodēm, piemēram, reducē-

jot adipīnskābes dinitrilu, kuru savukārt var iegūt no adipīnskā-
bes (sk. 266. lpp.) vai arī no butadiēna:

+a2 +H2

CH2=CH—CH = CH2 -+CICH2—CH =CH—CH2CI >-

+H2 2KCN

*- CICH2—CH2—CH2—CH 2
CI —*-

2KGN +4H2

NC (CH2 ) 4CN *■ H2N (CH2) 6NH2

Nl

adipīnskābes
dinitrils

Heksametilēndiamīnu izmanto sintētiskās šķiedras anīda (nai-

lona) ražošanai (sk. 412. lpp.).

Diazosavienojumi

Diazosavienojumi ir tadi organiskie savienojumi, kuru mole-
e

kula satur divu slapekja atomu grupējumu —N =N— vai —N=
N

(diazogrupu, diazonijgrupu), kas saistīts ar vienu ogļūdeņraža
atlikumu.

ledalījums un nomenklatūra. Ogļūdeņražu atlikumi var būt

dažādi, tāpēc pazīstami diazoalkāni, diazoarēni v. c. Stabilāki un

praktiski svarīgāki ir diazoarēni.

Atkarībā no to molekulā ietilpstošās N
2 grupas diazosavienoju-

mus iedala šādi:

i

1) diazonijasaļi Ar—N=N;

2) diazoatvasinājumi Ar—N=N—X (kur Xir kāda neorga-

niska grupa);
3) diazotāti Ar—N=N—OMe.
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Diazosavienojumu nosaukuma pamatā ir ogļūdeņraža no-

saukums:

$ c

C 6H
5
—N= N-OH C 6H

5
—N

=
NCI

benzoldiazohidroksīds benzoldiazonija hlorīds

Tautomērija. Diazosavienojumi ir stipri reaģētspējīgas vielas,
kuras spēj pastāvēt vairākās tautomērās formās. Uz tautomēro

formu pastāvēšanu norāda šādas diazosavienojumuīpašības.

Diazosavienojumi šķīst ūdenī, veidojot šķīdumus, kas vada

elektrisko strāvu. No tā var secināt, ka ūdens šķīdumā diazosa-

vienojumi disociē jonos — skābes anjonā un diazonija katjonā,
t. i., pastāv diazonija sāļu veidā:

c c

C 6H 5—N =N—Cl-v C 6H5—N=N Cl

diazohlorīds diazonija sāls

Ja uz diazonija sāls šķīdumu iedarbojas ar tikko pagatavotu
sudraba (I) oksīdu, kas satur nedaudz sudraba (I) hidroksīda, vei-

dojas diazonija hidroksīds, kura šķīdumam ir stipri bāziska reak-

cija:

© c © c

C 6H
5
—N

=
NCI +AgOH+ C 6H5—N =NOH+AgCl

diazonija hidroksīds

Pēc kāda laika šķīduma bāziskā reakcija pati no sevis izzūd,

jo diazonija hidroksīds pārvēršas par diazohidrātu:

© c

C 6HS—N==NOH -** C 6H5—N=N—OH

diazohidrāts

Diazohidrātam jau ir vājas skābes īpašības. Ja uz diazohid-

rātu iedarbojas ar bāzi, veidojas sāls — diazotāts:

C 6H5—N=N—OH +NaOH C 6H5—N= N—ONa +H2O

diazotāts

Ja uz diazotātu iedarbojas ar sālsskābi, izveidojas sākumā

ņemtais savienojums — diazonija sāls:

© c

C 6H5—N =N—ONa + 2HCI C 6H 5—N=NCI +H 2O+NaCl

Visas šīs pārvērtības shematiski var attēlot šādi:

HCI • 9
AgOH

9 9

->Ar—NheeNCl -*-Ar—N =NOH .
diazonija sāls diazonija hidroksīds

izomen-

' zesanas

NaOH

Ar—N=N— Ar—N =N—

diazotāts diazohidrāts
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Ķīmiskās īpašības. Tā kā iegūtie diazosavienojumi ūdens šķī-
dumā parasti ir diazonija sāļu veidā, apskatīsim svarīgākās dia-

zonija sāļu reakcijas.
Diazonija sāļiem raksturīgas divu veidu reakcijas — reakci-

jas, kurās izdalās slāpeklis, un reakcijas, kuras norisinās bez slā-

pekļa izdalīšanās.

Reakcijas, kurās izdalās slāpeklis
1. Diazogrupas aizvietošana ar hidroksilgrupu. Ja diazonija

sāls šķīdumu ūdenī silda, strauji izdalās slāpeklis un veidojas
fenoli:

C 6H
5—N2

OS0
3
H +H

2
O C 6H

S—OH+N2+ H
2
S0

4

2. Diazogrupas aizvietošana ar halogēnu. ledarbojoties uz

diazonija sāli ar XI, diazogrupa aizvietojas ar joda atomu:

H 3C^
r

~y—N2CI +XI — H
3
C— I�N2 � XCI

Ar pārējiem halogēniem (Cl, Br) diazogrupu var aizvietot

tikai katalizatora (pulverveida vara vai atbilstošu vienvērtīgā
vara sāļu) klātienē (Zandmeijera reakcija):

H
3C—^~^>— N2CI * Cußr — H

3C—<^^>— Br � N 2 � CuCl

CH3 CH3

3. Diazogrupas aizvietošana ar —CN grupu. Vara(l) sāļu klā-

tienē diazogrupu var aizvietot ar —CN grupu:

C 6H5—N 2CI+CuCN C 6HSCN + CuCl +N 2

cianobenzols,
fenilnitrils

4. Reakcija ar spirtiem. Sildot diazonija sāls spirta šķīdumus,
vienlaikus notiek divas reakcijas — diazogrupas aizvietošana ar

spirta atlikumu (fenolu ēteru veidošanās) un aizvietošana ar

ūdeņradi:

+ch3 oh ——~> C 6H S—OC5—OCH3

C 6H5N2
CI

-N2;-HClļ C 6H6

Atkarībā no spirta dabas un reakcijas apstākļiem var iegūt vai

nu fenolu ēterus, vai arī arēnus.

5. Metālorganisko savienojumu iegūšana. Ja uz diazonija sā-

ļiem iedarbojas ar metālu sāļiem pulverveida metālu klātienē, vei-

dojas metālorganiskie savienojumi (A. Ņesmejanova reakcija) :

C 6H5N2CI+ HgCl2+ 2Cu <-> C 6H SHgCI +N2+2CuCI

2C 6H5
N

2
C14-SnCU + 2Sn->- (C6HS) 2SnCI24-2N24-2SnCI2
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Reakcijas, kuras norisinās bez slāpekļa izda-
līšanās

1. Reducēšanās. Diazonija sāļus reducējot, veidojas hidrazīni:

SnClj

C 6H 5N2
CI C 6HS—NH—N5—NH—NH2

fenilhidrazlns

Sī reakcija ir fenilhidrazīna ražošanas pamatā.
2. Azosametināšana. Ja uz diazonija sāli iedarbojas ar feno-

liem vāji bāziskā vidē (a) vai ar arilamīniem vāji skābā vidē (b),
veidojas azosavienojumi:

ai \^^y~H
2cl * + NaūH ——

—— Ņ=N � NaCl � H 2O

p-aksiazobertzols

bi 2a � {^y~n(ch3'2 —r

—— N==N—N(CH
3)2 . HCI

p-dimetilaminoazobenzols

Pēc sava mehānisma azosametināšana pieder pie elektrofilās

aizvietošanas reakcijām. Diazonija katjonam ArN2
e

piemīt vājas
elektrofilās daļiņas īpašības, tāpēc tas spēj reaģēt ar tādiem arē-

niem, kuru cikls aktivēts ar elektrondonoru grupām: —OH vai

—N(CH3) 2. Azosametināšana notiek para stāvokļos, bet, ja para
vieta aizņemta, —

tad orto stāvoklī attiecībā pret —OH vai

—N(CH3) 2 grupām.
legūšana. Svarīgākais diazonija sāļu iegūšanas paņēmiens ir

diazotēšana
— slāpekļpaskābes reakcija ar pirmējo arilamīnu sā-

ļiem. Nestabilās slāpekļpaskābes vietā parasti lieto tās sāli un

stipru minerālskābi tādā daudzumā, kas ir pietiekams amīna sāls

veidošanai, slāpekļpaskābes sāls sadalīšanai un skābas vides sa-

glabāšanai pēc reakcijas beigām (uz 1 molu amīna ņem 2,5...
3 molus HCl):

C 6H
5—NH2+ NaN0

2+2HCI °>

°'" 5°C

> C 6H5—N =NCI+ NaCl-r-2H
2
0
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Reakcijas rezultātā iegūst diazonija sāju ūdens šķīdumu, kuru
izmanto tālākām pārvērtībām. Kristāliskā veidā diazonija sāļus
parasti neizmanto, jo tie ir ļoti eksplozīvi.

Ja ir nepieciešams iegūt kristālisku diazonija sāli, tad diazo-

tēšanu izdara kādā organiskajā šķīdinātājā, piemēram, spirtā. Par

izejvielām slāpekļpaskābes izdalīšanai lieto pentilnitrītu C 5H
u

ONO

un etiķskābi. legūto diazonija sāli izgulsnē ar ēteri.

Azosavienojumi

Azosavienojumi satur azogrupu —N=N—, kas savienota ar

diviem ogļūdeņraža atlikumiem.

Atkarībā no ogļūdeņraža atlikuma dabas azosavienojumus
iedala divās grupās:

1) azoalkāni R—N =N—R;

2) azoarēni Ar—N= N—Ar.

Azosavienojumus ar vienādiem ogļūdeņraža atlikumiem nosauc

kā ogļūdeņražus ar priedēkli azo-:

C 6H5-N=N-C 6H5

azobemols

Ja pie azogrupas ir dažādi ogļūdeņražu atlikumi, tos nosauc

atsevišķi:

C 6HS-N=N—CH
3

metānazobenzols

Stabilāki un praktiski svarīgāki ir azoarēni.

Azosavienojumu galvenās iegūšanas metodes ir azosametinā-

šana (sk. 325. lpp.) un nitroarēnu reducēšana bāziskā vidē (sk.
320. lpp.). Ar šo metodi var iegūt tikai simetriskos azoarēnus.

Azoarēni ar dažādiem ogļūdeņražu atlikumiem veidojas, aril-

aminiem reaģējot ar nitrozoarēniem bāzisku katalizatoru klā-

tienē:

UiJ • X)'"20

nattal<h-2-azobenzols

Visi azoarēni un to atvasinājumi ir krāsaini, jo azogrupa kopā
ar benzola cikliem veido lielu konjugētu sistēmu. Daudzus azo-

arēnu atvasinājumus izmanto par krāsvielām audumu, ādas, kok-

snes, plastmasu, gumijas un citu materiālu krāsošanai.

Krāsvielas, kuras satur molekulā vienu vai vairākas azogru-

pas, sauc par azokrāsvielām. Tās ir vienas no izplatītākajām un

lētākajām sintētiskajām krāsvielām.
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Azokrāsvielas iegūst, izmantojot azosametināšanas reakciju,
kuras pamatā ir diazosavienojumu spēja viegli reaģēt ar dažā-

diem fenoliem, naftoliem, arilamīniemun citām vielām.

Tā, piemēram, p-diazobenzolsulfonskābei reaģējot ar N,N-di-
metilanilīnu, veidojas krāsviela, kas pazīstama ar nosaukumu

metiloranžā:

, . - . ,CH3

c // \ <& // \ / CH3 COONa

CHj
CH

3 COONa // // \ /
— Na03S—? V-M=N— J—H

CH3

4-dimetflamino-4'-azobenzolsultonāts imetiloranžāl

Metiloranžā ir ūdenī šķīstoša krāsaina viela, kuras krāsa mai-

nās atkarībā no ūdeņraža jonu koncentrācijas šķīdumā. Bāziskā
vidē tā ir dzeltenā krāsā, bet skābā vidē

—
sarkanā krāsā, tāpēc

metiloranžo izmanto par indikatoru.

Metiloranžās krāsas maiņa skābā vidē izskaidrojama ar viena

benzola cikla pāreju hinoīdā struktūrā:

Na0 3S-^^-N=N-^^-NICH3)2

dzeltena

Nao3S_^y. NH_N=^^=Nu:H3i2

sarkana

Krāsvielas. Vielas krāsa saistīta ar redzamās gaismas absorb-

ciju vielā, ar elektromagnētiskā starojuma un vielas elektronu

sistēmas mijiedarbību.
Redzamā gaisma ir elektromagnētiskais starojums ar vijņu

garumu 400... 800 nm.

Daudzām vielām piemīt spēja absorbēt noteikta garuma gais-
mas viļņus. Mūsu redzes orgāni uztver atstaroto neabsorbēto

gaismu, kas ir absorbētās gaismas papildkrāsa. Ja, piemēram,
viela absorbē zilizaļās gaismas viļņus (490... 500 nm), tā atstaro

sarkanās gaismas viļņus (605... 730 nm) un izskatās sarkana,
bet, ja absorbē sarkanās gaismas viļņus, — tad atstaro zilizaļās
gaismas viļņus un izskatās zilizaļa.

Noskaidrots, ka vielas spēja absorbēt kāda noteikta garuma

gaismas viļņus atkarīga no tās elektronu stāvokļa. Elektronus,
kuri veido o saites, spēj ierosināt tikai gaismas kvanti ar lielāku
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enerģiju, tāpēc vielas ar vienkāršām saitēm absorbē tikai ultra-

violetās spektra daļas gaismas viļņus. Elektronus, kuri veido n

saites, spēj ierosināt ari gaismas kvanti ar mazāku enerģiju, tā-

pēc tādi elektroni absorbē redzamās spektra daļas gaismas viļņus.

20. tabula

Absorbcija un savienojumu krasa

Sevišķi viegli ierosināmi elektroni, kas veido konjugētas div-

kāršo saišu sistēmas. Palielinoties divkāršo saišu skaitam mole-

kulā, absorbcija nobīdās uz garo viļņu pusi un nonāk jau redza-

majā spektra daļā.Līdz ar to vielakļūst krāsaina.

Ja konjugētajā sistēmā iesaistās atomi ar nedalītiem elektronu

pāriem, tas vēl vairāk palielina konjugēto sistēmu un nobīda ab-

sorbcijas maksimumu uz garo viļņu pusi.
Tā var izskaidrot faktu, ka krāsainās vielas satur grupas ar

divkāršām saitēm vai nedalītiemelektronu pāriem.
Pēc Vita hromoforu-auksohromu teorijas (O. Vits, 1876) gru-

pas, kuras piešķir vielai krāsu, sauc par hromoforām grupām (no
grieķu valodas vārdiem chroma

—
krāsa un phoros — nesējs).

Hromofori ir, piemēram, azogrupa N=N, nitrozogrupa NO, nitro-

grupa N© 2, karbonilgrupa C= 0, divkāršās saites C=C, kā arī

hinoīdās struktūras s .

Vielas, kuras satur tikai hromoforās grupas, gan ir krāsainas,

bet nav krāsvielas, jo tās nespēj fiksēties audos. Lai viela būtu

krāsviela, tai jāsatur vēl arī t. s. auksohromās grupas. Auksohro-

mās grupas satur atomu ar nedalītajiem elektronu pāriem. Tās ir

NH2, NR
2, OH, OR, SH un SR.

Auksohromās grupas ir vai nu ar bāziskam, vai ari ar skābām

īpašībām. Ja krāsvielu molekulās ietilpstošajām auksohromajām

grupām ir pārsvarā bāziskās īpašības, tad krāsvielas sauc par

Absorbēto vi|nu
garumi (nm)

Absorbētās spektra
daļas krāsa

Redzamā krasa

400... 435

435... 480

480... 490

490... 500

500...560

560... 580

580... 595

595... 605

605... 730

730... 760

Violeta

Zila

Gaišzila

Zilizaļa
Zaļa

Zaļgandzeltena
Dzeltena

Oranža

Sarkana

Purpursarkana

Zaļgandzeltena
Dzeltena

Oranža

Sarkana

Purpursarkana
Violeta
Zila

Gaišzila

Zilizaļa
Zaļa
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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 arī

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 par tiešajām jeb

substantivajām krāsvielām. Tādas krāsvielas, kuru fiksācijai
šķiedra iepriekš jāapstrādā ar kādu kodni, — sauc par kodināma-

jām krāsvielām.

Substantīvās krāsvielas šķīst ūdenī, 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. Šādas krāsvielas sauc

par kubla krāsvielām (indigo, sk. 422. lpp.).
Nešķīstošās azokrāsvielas bieži sintezē tieši uz šķiedras. Krā-

sojamo materiālu aptuveni 50 °C temperatūrā apstrādā ar sār-

mainu pirmā komponenta (fenolu, naftolu vai to atvasinājumu)
šķīdumu un pēc tam ievieto aukstā (0...5°C) otrā komponenta
(diazotēta pirmējā amīna) šķīdumā. Notiek azosametināšanās pro-

cess, un nešķīstošā azokrāsviela izveidojas uz šķiedras. Sādu krā-

sošanu sauc par auksto jeb ledaino krāsošanu.

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 (V. Perkins). Tagad
ražo vairākus tūkstošus 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 iekrāsošanai lieto gandrīz tikai

dabiskās 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-naf-
toldisulfonāts), zilo

— indigokarmīnu (indigodisulfonāts) un

dzelteno — tartrazīnu (sulfofenilazopirazola atvasinājums).
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ELEMENTORGANISKIE SAVIENOJUMI

Par elementorganiskajiem savienojumiem sauc tādus savieno-

jumus, kuru molekulā oglekļa atoms veido saiti ar kādu citu ele-

mentu, izņemot ūdeņradi, skābekli, slāpekli, halogēnus un sēru.

Atkarībā no tā, kāds elements veido saiti ogleklis—elements,
izšķir:

1) metālorganiskos savienojumus (saite C —metāls);

2) bororganiskos savienojumus (saite C—B);
3) silīcijorganiskos savienojumus (saite C—Si);
4) fosfororganiskos savienojumus (saite C—P) v. c.

Ogļūdeņražu atlikumi var būt alkil-, alkenil-, alkinil- vai aril-.

Elementorganisko savienojumu nosaukumus atvasina no ogļ-
ūdeņraža atlikuma un elementa nosaukuma:

CH
3Na (C 2

H
S) 2

Zn CH
3MgCI

metilnātrijs dietilcinks metilmagnija hlorīds

CH
2
= CHLi C 6H

sMgßr

vinillitijs fenilmagnija bromīds

Metālorganiskie savienojumi

Metālorganiskie savienojumi satur saiti ogleklis—metāls.
Metālorganiskos savienojumus veido gandrīz visi periodiskās

sistēmas metāli, tāpēc šos savienojumus iedala pēc grupu un

apakšgrupu dalījuma principa.
Samērā stabilus metālorganiskos savienojumus veido I grupas

metāli — litijs, nātrijs, kālijs; II grupas metāli — magnijs un

kalcijs; 111 grupas metāls alumīnijs un IV grupas metāli —

alva un svins.

Metālorganisko savienojumu molekulā saite ogleklis—metāls
ir polāra. Atšķirībā no līdz šim apskatītajiem savienojumiem me-

tālorganiskajos savienojumos negatīvais lādiņš ir uz oglekļa
atoma:

|09 6©

—C Mc

I
c ©

Saite C—Mc var būt gandrīz jonogēna, piemēram,
vai arī pārsvarā kovalenta, piemēram, (C 2HS)4Pb. Metālorganisko
savienojumu reaģētspēja atkarīga no saites C—Mc polaritātes.
Visreaģētspējīgāki ir I grupas elementu (nātrija un kālija) metāl-

organiskie savienojumi. Tie strauji reaģē ar gaisa skābekli, gaisā
esošo ūdens tvaiku un C02.

Magnijorganiskie savienojumi ir svarīgākie metālorganiskie

savienojumi. Tie var būt divu tipu — ar vienu ogļūdeņraža atli-
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kumu (vienu saiti C—Mg) un ar diviem ogļūdeņraža atlikumiem

(divām saitēm C—Mg) molekulā:

C 2Hs—Mg—Br5—Mg—Br CH3—Mg—CH3

etilmagnija bromīds dimetilmagnijs

Magnijorganisko savienojumu iegūšanas metodi izstrādāja
franču ķīmiķis V. Griņjārs (1900... 1903), tādēļ to sauc par Griņ-

jāra reakciju. Magnijorganiskos savienojumus bieži sauc par

Griņjāra reaģentiem.
Magnijorganiskie savienojumi ir ļoti jutīgi pret mitrumu, tādēļ

tos iegūst absolūtā dietilētera šķīdumā. Magnija skaidiņām, kas

atrodas zem absolūtā ētera slāņa, pievieno halogēnogļūdeņradi.
Ēteris vienlaikus darbojas gan kā šķīdinātājs, gan arī kā kata-

lizators. Sākas strauja reakcija, kurā rodas magnijorganiskais

savienojums:

C2HSOC2HS

R—Br+Mg *■ R—Mgßr

Var lietot arī citus šķīdinātājus, piemēram, tetrahidrofurānu vai

N,N-dimetilanilīnu.

Visvieglāk reaģē jodīdi, bet dod mazus iznākumus. Reakcija ar

hlorīdiem dod labus iznākumus, bet grūti iniciējas. Visbiežāk izmanto

bromīdus. Fluorīdu magnijorganiskos savienojumus nav izdevies

iegūt.
Atkarībā no oglekļa atomu virknes uzbūves vislabākie iznākumi

ir ar pirmējiem, bet vissliktākie — ar trešējiem halogēnogļūdeņražiem.

Parasti magnijorganiskos savienojumus neatdala no šķīduma,
kurā tie iegūti. Sintēzes ar magnijorganiskajiem savienojumiem
veic tajā pašā šķīdumā, tam pievienojot otru komponentu.

Fizikālās īpašības. Sausā veidā iegūtie un izžāvētie

magnijorganiskie savienojumi ir bezkrāsas amorfas pulverveida
vielas. Tos parasti attēlo ar formulu R—Mg—X, kur X — hlors,
broms vai jods. īstenībā magnijorganiskie savienojumi veido aso-

ciātus — dimērus vai polimērus, kuru struktūru varētu attēlot ap-

tuveni šādi:

.x. A ,R.

R 2Mģ Mg vai ,Mģ Mģ" Mg

'X V R' V'

Noskaidrots, ka arī sausi magnijorganiskie savienojumi uz

katru molu magnijorganiskā savienojuma satur aptuveni vienu

vai divus molus ētera, kuru nevar atdalītpat tvaicējot pazeminātā
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spiediena un samēra augstā temperatūra. Tas norāda, ka magnij-
organiskie savienojumi ir solvatēti ar ētera molekulām:

C 2H
5

I
,X., O—C? Hc,

Mģ Mg

/S / \
R X 0—C2 H 5

I
C 2Hs

Magnijorganisko savienojumu šķīdumos alkil(aril) magnija
halogenīdi (R—MgX) ir līdzsvarā ar dialkil(diaril) magniju
(R—Mg—R), kas savukārt veido asociātu ar MgX2. Šo līdzsvaru

var attēlot šādi:

2R—MgX **= R—Mg—R+MgX2 R2Mg-MgX2

Ķīmiskās īpašības. Magnijorganiskajos savienojumos ir

Joti polāra saite C—Mg, kā arī polāra saite Mg—X:

S'e S® Se

R Mg X

Šādas uzbūves dēļ ar magnijorganiskajiem savienojumiem no-

risinās Joti daudzveidīgasreakcijas.
Magnijorganisko savienojumu atlikumu MgX var viegli aiz-

vietot ar ūdeņradi, ogļūdeņraža atlikumu, dažādiem metāliem un

nemetāliem.

1. Reakcijas ar savienojumiem, kuri satur kustigo ūdeņraža
atomu (ūdeni, spirtiem, skābēm v. c), noris ļoti viegli. Rezultātā

veidojas ogļūdeņradis un dažādimagnija atvasinājumi:

——>-CH4 +MgBrOH
C2HSOH

CH
3Mgßr >.CH

4+MgßrOC2
H 5

HCI

■ 4+MgßrCl

Izmantojot šo reakciju, L. Cugajevs un F. Cerevitinovs izstrā-

dāja metodi aktīvā ūdeņraža kvantitatīvai noteikšanai savienoju-
mos (izmērot izdalītā metāna tilpumu).

2. Pievienošanās polārajām saitēm. Sevišķi raksturīgas ir reak-

cijas, kurās magnijorganiskie savienojumi pievienojas polārajām
divkāršajām un trīskāršajām saitēm. Izveidojas jaunas saites

ogleklis—ogleklis, tāpēc šīs reakcijas izmanto oglekļa atomu vir-

knes pagarināšanai.

Magnijorganiskajiem savienojumiem reaģējot ar

grupu saturošiem savienojumiem — aldehīdiem, ketoniem, karbon-

skābēm, esteriem, — rodas spirti. Pirmējos spirtus veido tikai
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formaldehids. Sajā reakcijā magnijs pievienojas elektronegatīvā-
kajam skābekļa atomam, bet negatīvais oglekļa atoms — pozitī-
vajam aldehīda oglekļa atomam:

Ķ-%'\ Hļff=0e

-* CH 3-CH2-OMgl

-
—''formaldehids

legūtajam savienojumam hidrolizējoties, rodas spirti:

CH
3
—CH

2—OMgI+HOH^CH
3
—CH

2OH+MgIOH
pirmējais

tu—- spirts

No pārējiem aldehīdiemiegūst otrējos spirtus:

CH3—CH+ CH3Mgßr CH3—CH—CH3

II I
O OMgßr

acetaldehīds

CH 3—CH—CH3 +H2O CH3—CH—CH3+MgBrOH

ļ I
OMgßr OH

otrējais

spirts

Magnijorganiskajiem savienojumiem reaģējot ar ketoniem, ro-

das trešējie spirti:
CH

3
CH

3

I I
CH3—C +CH 3Mgßr CH3—C—CH3

II I
O OMgßr

dimetilketons

CH
3

CH
3

I I
CH3—C—CH3+H 2O CH3

—C—CH
3+MgBrOH

OMgßr OH

trešējais
spirts

Magnijorganiskie savienojumi viegli pievienojas arī C02 div-

kāršajai saitei, pagarinot oglekļa atomu virkni. Tā, piemēram,
laižot C02 caur magnijorganiskā savienojuma šķīdumu ēterī, ro-

das karbonskābes:

CH
3Mgßr +C02 CH

3COOMgBr

CH
3COOMgBr+ HOH-vCH3COOH+ MgBrOH

Izmantojot magnijorganiskos savienojumus, var iegūt arī alde-

hīdus, ketonus, karbonskābes, citus elementorganiskos savienoju-
mus un daudzus citus savienojumus, tāpēc Griņjāra reaģenti ir
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vieni no svarīgākajiem organiskās sintēzes reaģentiem. Literatūrā

ir aprakstītas vairāk nekā 20 000 dažādas sintēzes, kurās izman-

toti Griņjāra reaģenti.
Alumīnijorganiskie savienojumi. Pazīstami triju tipu alumīnij-

organiskie savienojumi: RAIX 2, R 2AIX un R3AI, piemēram:

CH3AICI3 (CH3 ) 2AICI (CH3) 3AI

metilalumlnija dimetilalumīnija trimetilalumīnijs
hlorīds hlorīds

Trialkilalumīnija savienojumi bija iegūti jau pagājušā gad-
simta vidū, bet, tā kā tie ārkārtīgi strauji reaģēja ar gaisa skā-

bekli un ūdeni, tie neizraisīja lielu interesi.

Alumīnijorganiskos savienojumus sāka plaši izmantot tikai

pēc tam, kad 1955. gadā vācu ķīmiķis K. Cīglers izstrādāja vien-

kāršu metodi alumīnijorganisko savienojumu iegūšanai no alkē-

niem un alumīnija ūdeņraža klātienē paaugstinātā spiedienā:

66
...

100 °c

A1 +3CH2 ==CH2+172H 2 -»■ (CH3CH2) 2AI

30 . . . 200atm

Līdzīgi reaģē arī pārējie alkēni.

Fizikālās īpašības. Alumīnijorganiskie savienojumi ir

bezkrāsas šķidrumi vai cietas vielas. Gaisā uzliesmo, tādēļ ar tiem

var strādāt tikai inerto gāzu (slāpekļa) atmosfērā.

Alumīnijorganiskie savienojumi ir asociēti un galvenokārt
veido dimērus:

H 3

H3C C. CH3 H
3C Cl CH 3

\,/\/ \ /
AI AI AI. AI

H 3 C
//

C' CH3
Cl"

3

tnmetīlalumTnij'a dimērs dlmetilalumTniļa hlorīda dimērs

Ķīmiskās īpašības. Alumīnija atomam ārējā elektronu

līmenī ir trīs nesapāroti elektroni un viena brīva orbitāle.

Veidojoties alumīnijorganiskajiem savienojumiem, ķīmiskās
saites veido tikai nesapārotie elektroni, izveidojot trīs elektronu

pārus (sešus elektronus). Brīvā orbitāle paliek neizmantota.

CH3

H 3
C:AI:CH

3

Saite ogleklis—alumīnijs ir ļoti polāra — gandrīz jonogēna
c ®

C-Al.

Sadas uzbūves deļ alumīnijorganiskie savienojumi ir ķīmiski

ļoti aktīvi. Ar tiem viegli norisinās termiskās sadalīšanās reak-
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cijas, reakcijas ar elektrondouoriem savienojumiem (alkēniem,
ēteriem, metālu halogenīdiem, metālorganiskajiem savienojumiem)
un reakcijas ar savienojumiem,kas satur polāru saiti.

1. Termiskā sašķelšanās. Karsējot alumīnijorganiskie savie-

nojumi sašķejas.

Temperatūrā, kas augstāka par 300 °C, visi alumīnijorganiskie
savienojumi veido alkēnus, ūdeņradi un tīru alumīniju. Izņēmums
ir trimetilalumīnijs, kas sadalās 300° Ctemperatūrā, bet veido

etilēnu, metānu un alumīnija karbīdu.

Zemākā temperatūrā veidojas dialkilalumīnija hidrīds un al-

kēns:

200 °C

(CH 3
CH2) 3A1—~> (CH3CH2) 2AI—H+CH2=CH2

Sašķelšanās temperatūra atkarīga no alkilgrupas garuma. Jo

vairāk oglekļa atomu satur alkilgrupa, jo vieglāk atšķeļas alkēns.

2. Kompleksu veidošanās. Trialkilalumīnijs veido termiski sta-

bilus kompleksus ar elektrondonoriem savienojumiem, kuri pievie-

nojas alumīnija atomam, izmantojot tā brīvo orbitāli:

CH3 CH 2
CH2CH3 CH 3CH2 CH2 CH3

CH3CH2— aT*~X —- C H 3CH2—Al—o

CH3CH/
N

CH
2
CH3 CH 3CH2

'
CH2CH3

3. Alkēnu pievienošana ir vissvarīgākā alumīnijorganisko sa-

vienojumu reakcija. Paaugstinātā spiedienā (līdz 100 atm) alkēnu

molekulas iespiežas starp alumīnija atomu un oglekļa atomu, iz-

veidojot garākas oglekļa atomu virknes:

CH
2
CH

3

/ 100atm

AI—CH2CH3+CH2
=CH2 c

\
CH2CH3

trietilalumīnijs

CH
2
CH

3

100atm /
h+-al—ch2ch3

-|-ch 2=ch2->-

--- 2ch2ch3ch2;h\---
dietilbutilalumīnijs

CH2 CH3

/
->-AI—CH2CH3

CH
2
CH

2
CH2CH2CH2CH 3

dietilheksilalumlnijs
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Pieaugot virknes garumam, samazinās savienojuma stabilitāte

(sk. 1. punktu). Ja šādu savienojumu karsē, atšķeļas alkēns ar

garāko virkni:

CH2CH3
/

AI—CH2CH3 -r+i

\
CH2CH2CH2CH2CH

2
CH3

CH2CH3

r /
—*AI—CHaCHs +CHz^CHCHsCHaCHzCHs

heksēns

H

dietilalumīnija
hidrīds

So metodi izmanto, lai iegūtu alkēnus ar lielākām molekulām.

legūtos augstākos alkēnus oksidējot, savukārt iegūst augstākos
spirtus un augstākās karbonskābes.

4. Pievienošanās CO2 divkāršajai saitei. Alumīnijorganiskie
savienojumi, tāpat kā magnijorganiskie savienojumi, pievienojas
C02 divkāršajai saitei. Izmantojot šo reakciju, no alumīnijorga-
niskajiem savienojumiem ar lielām alkilgrupām iegūst augstākās
karbonskābes:

C02 H2 O

(C 10H2,)3A1 *■ (C 10H21COO) 3AI *C IOH21COOH

Sādi iegūtās karbonskābes ir ar nesazarotām oglekļa atomu

virknēm (tāpat kā taukos).
Augstākās karbonskābes un augstākos spirtus izmanto dažādu

mazgāšanas līdzekļu ražošanai.

Alumīnijorganiskos savienojumus pašlaik ļoti plaši izmanto

rūpniecībā. Tie ir lētas izejvielas citu elementorganisko savieno-

jumu un dažādu komplekso metālorganisko katalizatoru iegū-
šanai.

Silīcijorganiskie savienojumi

Sihcijorganisko savienojumu molekulas silīcija atoms tieši

saistīts ar oglekļa atomu (saite C —Si).

Silīcijorganiskos savienojumus var attēlot ar vispārīgo for-

mulu Rn
SiX4-„,

kur X=H, halogēns, OH, OR, NH2 U. c.

Svarīgākie no tiem ir alkil (aril) silāni (X=H), alkil (aril) -

halogēnsilāni (X =halogēns) un alkil (aril) silanoli (X=OH).

Silīcijorganiskie savienojumi veido četru tipu savienojumus:
RSiX3; R2SiX2; R 3SiX un R4Si.
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Silīcijorganisko savienojumu nomenklatūras piemēri:

1) RSiX
3 tipa savienojumi:

CH
3
SiH

3 metilsilāns

CH
3
SiCl

3 metiltrihlorsilāns

CH
3Si(OH) 3

metilsilāntriols

2) R
2
SiX

2 tipa savienojumi:

(C2HS) 2SiH2 dietilsilāns

(C 2HS) 2SiBr2 dietildibromsilāns

(C2H S) 2Si(OH) 2 dietilsilāndiols

3) R
3
SiX tipa savienojumi:

(C6
H

S) 3
SiH trifenilsilāns

(C 6HS) 3SiCI trifenilhlorsilāns

(C6
HS) 3

SiOH trifenilsilanols

4) R
4Si tipa savienojumi

(CH3) 4Si tetrametilsilāns

legūšana. Silīcijorganiskos savienojumus visbiežāk iegūst, iz-

mantojot dažādus metālorganiskos savienojumus vai arī silīcija
tiešo iedarbību ar halogēnogļūdeņražiem.

1. Metālorganiskā sintēze. Metālorganiskajiem savienojumiem
reaģējot ar silīcija halogenīdiem, veidojas silīcijorganiskie savie-

nojumi:
CH3MgCI +SiCl4->CH3

SiCl
3+MgCl2

4C2HSMgCI +SiCl4-v (C2HS) 4Si+4MgCl2

2. Tiešā sintēze. Vienkāršākos alkilhalogēnsilānus un arilhalo-

gēnsilānus var iegūt, iedarbojoties ar halogēnogļūdeņražiem uz

sasmalcināta silīcija un vara sakausējumu katalizatora klātienē:

CH
3
CI-^>CH

3
SiCI

3+ (CH3) 2SiCI2+ (CH3) 3
SiCI

Si/Cu

(C 6HS) 2SiCI2 -r- (C 6HS) 3
SiCI

Si/Cu

legūto produktu maisījumu sadala, frakcionēti destilējot.
Fizikālās īpašības. Silīcijorganiskie savienojumi ir bezkrāsas

šķidrumi bez smakas. Halogēnsavienojumi gaisā kūp. Ūdenī ne-

šķīst un ūdens tos neslapina (hidrofobi). Labi šķīst organiskajos

šķīdinātājos.
Ķīmiskās īpašības. Silīcijorganisko savienojumu reaģētspēja

atkarīga no tā, kādas saites satur savienojuma molekula. Visne-

aktīvākie ir R 4Si tipa savienojumi, kas satur tikai saites C—Si,
bet visaktīvākie ir halogēnsilāni, kuru molekulā ir saites Si—halo-

gēns.
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Alkilsilanu un arilsilanu molekulā saite Si—H ir polarizēta tā,

S© 8e

ka ūdeņraža atoms iegūst negatīvu daļlādiņu .Si——H tādēļ ar

silāniem norisinās savdabīgas reakcijas. Tā, piemēram,
katalizatoru klātienē tie pievienojas alkēniem vai alkīniem:

R
3
SiH +CH

2
=CH

2
-^R

3
SiCH

2
CH

3

Alkoholātu un platīna klātienē tie savdabīgi reaģē ar spirtiem.
CjHsONa

R 3SiH +C 2HSOH R 3Si-OC2Hs+H2

pt

Halogēnsilānu molekulā saites Si—halogēns ir ļoti polāras

sf—tāpēc halogēnsilāni reaģē pat ar vājiem nukleofilajiem

reaģentiem — alkoholātiem, amīniem, amonjaku, ūdeni v. c.

Reaģējot ar ūdeni, veidojas silanoli:

R
3
SiCI +H 2O R

3
SiOH + HCI

R
2
SiCI

2+ 2H
2
0-v R

2
Si (OH) 2+2HCI

Silāndioli ir nestabili savienojumi. Tie viegli veido polimē-
rus — polisiloksānus, kurus bieži sauc arī par silikoniem:

R R R

,
| r i I 1 I

Ho:-Si-o:H+HO<-si-o;H + HOi-si-o:H-r- —

...... —.

, I
k , R ft

R R R

Si-O—Si—O—Si—O ••• +nH20

'I I ļ
R R R

Polisiloksāni (R 2SiO) n
var būt kā ar lineāru, tā arī ar saza-

rotu vai pat ciklisku uzbūvi. Atkarībā no sastāva un uzbūves tiem

ir arī ļoti atšķirīgas īpašības.
Silikoni ar lielu oglekļa saturu ir viskozi šķidrumi vai ļoti

elastīgas cietas vielas. Oglekļa saturam pamazinoties, palielinās
viskozitāte, 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 zemā,

tā arī augstā temperatūrā (200°Ctemperatūrā 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 izpresē-



tie veidojumi nepieliptu. Izdarīti mēģinājumi silikonejļu izman-

tošanai arī pārtikas rūpniecībā un kulinārijā pannu ieziešanai. Ar

tiem ieziestu pannu var izmantot daudzas reizes.

Silikonsveķus lieto termiski izturīgu laku un plastmasu ražo-

šanai. Silikonsveķi ir hidrofobi (t. i., neslapinās ar ūdeni), tāpēc
silikonu lakas lieto audumu, papīra, būvmateriālu un citu izstrā-

dājumu hidrofobizācijai. Ar silikonu lakām piesūcināti materiāli

saglabā porainību, bet nelaiž cauri ūdeni.

Dimetilpolisiloksānus izmanto arī kosmētikā aizsargkrēmu,
lūpu zīmuļu, teātra grima un citu izstrādājumu ražošanai.

Silikonu kaučuks. Lineāri polimerizētos elastīgos polisiloksā-
nus ar molekulmasu 500 000... 1 000 000 sauc par silikonu kau-

čuku. Tam ir ļoti liela termiskā izturība (no —60°Clīdz 200 °C),
kas izskaidrojama ar siloksānu saites Si—O lielo stiprību. (Si—O
saites enerģija siloksānos ir 373 kJ/mol, bet C—C saites enerģija
kaučukā — tikai 245 kJ/mol.) Silikonu kaučukam ir maza izturība

stiepē. Lai to palielinātu, pievieno pildvielas (silikagelu, T\o
2 v.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 temperatūrā līdz —100°C, bet, ja
fenilgrupu saturs pārsniedz 20%, — eļļas izturīgu un termiski

izturīgu gumiju, kas saglabā darba spējas temperatūras intervālā

no -83°Clīdz 260 °C.

Alkilsilāntrioli polimerizejoties veido telpiskas uzbūves

polisiloksānus:

R R O—

I I I
—O—Si—O—Si—O—Si—O—

R
0 O

| R

—O—Si—O—Si—O—Si—O—

1 1 I
R R O-

Tie ir cieti, trausli, nekūstoši sveķi, ko lieto par termiski iztu-

rīgu izolācijas materiālu (izturīgi temperatūrā līdz 300°C). Iz-

mantojot šādu izolācijas materiālu, var samazināt elektrodzinēju
izmērus un masu; tam ir ļoti liela nozīme automātikā un reak-

tīvajā tehnikā.
Polisiloksānu iegūšanas metožu izstrādāšana un izmantošanas

iespēju izpētīšanā lieli nopelni ir padomju zinātniekam K. Andria-

novam.
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III. Savienojumi ar vairākām

funkcionālajām grupām

HALOGĒNKARBONSKĀBES

Par halogēnkarbonskābēm sauc karbonskābes, kuru ogļūdeņ-
raža atlikumā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar halo-

gēnaatomiem.

ledalījums un nomenklatūra. Halogēnkarbonskābes iedala kā

pēc karbonskābes molekulas uzbūves, tā arī pēc halogēna atomu

atrašanās vietas, skaita un dabas.

Atkarībā no halogēna atoma atrašanās vietas izšķir ct-halogēn-
karbonskābes, B-halogēnkarbonskābes, Y-halogēnkarbonskābesutt.;
atkarībā no halogēna dabas

— fluorkarbonskābes, hlorkarbonskā-

bes, bromkarbonskābes un jodkarbonskābes.

Halogēnkarbonskābju nosaukumus atvasina no attiecīgā halo-

gēna un karbonskābes nosaukuma, halogēna atrašanās vietu no-

rādot ar skaitli pirms nosaukuma, vai arī to norāda ar burtiem

a, p, y utt.:

4 3 2

CH
3
—CH

2
—CHCI—COOH 2-hlorbutānskābe, ct-hlorsviestskābe

4 3 2 1

CH3—CHBr—CH2—COOH 3-brombutanskabe, p-bromsviestskabe

CH
3
—CH—CHBr—COOH 2-brom-3-metilbutānskābe,

a-bromizobaldriānskābe

CH3

f
=**:rx>-COOH

Ll]
cļ

o-hlorbenzoskabe

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 halogēnogļūdeņražureakcijas.

Halogēnkarbonskābju molekulā spilgti izpaužas funkcionālo

grupu savstarpējā ietekme.

1. Aciditāte. Elektronegatīvais halogēna atoms karbonskābes

ogļūdeņraža atlikumā izraisa negatīvo indukcijas efektu, ta rezul-
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tātā elektronu blīvums nobīdās no karbonilgrupas oglekļa uz ha-
logēna atoma pusi. Tas savukārt rada elektronu blīvuma nobīdi

hidroksilgrupā, tāpēc hidroksilgrupas ūdeņraža atoms halogēnkar-
bonskābju molekulā ir kustīgāks nekā karbonskābju molekulā ar

tādu pašu oglekļa atomu skaitu:

» /
ci—c —r

ļ \-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 karboksilgru-
pas 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.
2. Reakcijas karboksilgrupā. Ar halogēnkarbonskābēm norisi-

nās visas karbonskābju karboksilgrupai raksturīgās reakcijas:

NaOH

»CICH2COONa (sāļi)
C 2HSOH(H®)

CICH
2
—COOH *■ CICH 2COOC 2H 5 (esteri)

pcis

2
COCI (halogenīdi)
ļNHj

CICH2CONH2 (amīdi)

3. Reakcijas ogļūdeņraža atlikumā. Karboksilgrupa savukārt

ietekmē halogēna atoma reaģētspēju, pie tam, jo tuvāk tas atrodas

karboksilgrupai, jo vairāk.

ct-halogēnkarbonskābju halogēna atoms ir «kustīgāks» nekā

halogēnalkānu molekulā, tāpēc a-halogēnkarbonskābēm raksturī-

gas halogēna atoma nukleofilās aizvietošanas reakcijas. Tā, pie-
mēram, ja uz a-halogēnkarbonskābi iedarbojas ar amonjaku, ha-

logēna atoms aizvietojas ar aminogrupu un veidojas aminoskābe:

CH2CI—COOH +NH3 -»CH2NH2—COOH+ HCI

aminoetiķskābe

a-halogēnkarbonskābēm reaģējot ar sārmu, kā arī vārot tās

kopā ar ūdeni,halogēna atoms viegli aizvietojas ar hidroksilgrupu

un veidojas oksiskābes:

CH2
CI—COOH +HOH ->CH2OH—COOH + HCI
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p un y halogēnkarbonskābēm vienlaikus ar nukleofilās aizvie-

tošanas reakcijām raksturīgas arī atšķelšanās reakcijas.
ledarbojoties ar sārmu uz Ķ-halogēnkarbonskābēm, atšķeļas

halogēnūdeņradisun rodas nepiesātinātās skābes:

CH
2
—CH

2
—COOH+ KOH CH

2
=CH—COOH +XI +H

2
O

I
I

No y-halogenkarbonskābem, vārot tās kopā ar sārmu, arī at-

šķeļas halogēnūdeņradis, tikai rodas nevis nepiesātinātās skābes,
bet gan iekšējie esteri

— laktoni, jo izveidojas stabils pieclocekļu
cikls:

CH2—CH—CH 2—CH2—C=0+ KOH

I I
Br OH

CH3
—CH—CH

2—CH2—C=0+ H2
O+ KBr

! , I
O

laktons

legūšana. Halogēnkarbonskābes var iegūt kā no karbonskā-

bēm, ievadot to molekulā halogēnu, tā arī no savienojumiem, kas

satur halogēnu, veidojot to molekulā karboksilgrupu. Visbiežāk

halogēnkarbonskābes iegūst no karbonskābēm. Vairāk pazīstamas
šādas halogēnkarbonskābju iegūšanas metodes.

1. Halogenējot piesātinātās karbonskābes. ledarbojoties ar

halogēniem tieši uz karbonskābēm, var iegūt tikai a-halogēnkar-
bonskābes, jo ūdeņradis a stāvoklī vieglāk aizvietojas ar citu

elementu atomiem:

CH3COOH+ Cl2 ->■ CH 2CI—COOH + HCI

Reakciju turpinot, iegūst dihloretiķskābi un trihloretiķskābi.
a-bromkarbonskābes iegūst, hromējot karbonskābes sarkanā

fosfora vai PBr3 klātienē. Vispirms veidojas karbonskābes bro-

mīds, kas viegli bromējas a stāvoklī:

O O

# Br2 Bra

CH3—CH 2
—C vCH

3
—CH

2
—C —■+■

\ PBr' \
OH Br

O

*CH 3
—CHBr—C

\
Br

a-jodkarbonskābes un a-fluorkarbonskabes nevar iegūt, tieši

halogenējot. Tās iegūst no a-hlorkarbonskābēm halogēna aizvie-

tošanas reakcijā:
CH3—CHCI—COOH +Nal-^CH 3

—CHI—COOH+ NaCl

CH 2
CI—COOH +KF CH

2
F—COOH + XCI
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2. Pievienojot halogēnūdeņradi nepiesātinātajam karbonskā-

bēm, iegūst
CH3—CH= CH—COOH +HCI CH3-CHCI—CH2COOH

3. Oksidējot halogēnaldehldus, halogēnspirtus vai halogēnogļ-
ūdeņražus, veidojas attiecīgas halogēnkarbonskābes:

O O

# [O] /
CH3—CHCI—C vCH

3
—CHCI—C

\ \
H OH

Izmantošana. Tā kā halogēnkarbonskābes viegli reaģē ar ci-

tiem savienojumiem, tās plaši izmanto dažādu vielu sintēzēm, pie-
mēram, hloretiķskābi CH

2C1 —COOH izmanto dažādās ķīmiskās
rūpniecības nozarēs, to skaitā arī tādu svarīgu produktu kā virsm-

aktīvās vielas
— karboksimetilcelulozes, herbicīdu

— fenoksietiķ-
skābes atvasinājumu, krāsvielas — indigo un citu savienojumu
sintēzēm.

OKSISKĀBES

Par oksiskābēm sauc karbonskābes, kuru ogļūdeņraža atli-

kumā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar hidroksilgru-

pām.
ledalījums un nomenklatūra. Hidroksilgrupu var saturēt da-

žādu karbonskābju molekulas, tādēļ pazīstamas piesātinātās ok-

siskābes, arēnoksiskābes un oksidikarbonskābes.

Atkarībā no hidroksilgrupas atrašanās vietas molekulā oksi-

skābes, tāpat kā halogēnkarbonskābes, iedala a, p, y utt. oksi-

skābēs.

Oksiskābes nosauc tāpat kā karbonskābes, nosaukuma priekšā
liekot priedēkli «oksi». Daudzām oksiskābēm lieto arī triviālos no-

saukumus.

Nomenklatūras piemēri:
CH

3—CHOH—COOH 2-oksipropānskābe, a-oksipropion-
skābe, pienskābe

4 3 2 1

CH
3—CHOH—CH2—COOH 3-oksibutanskabe, p-oksisviestskābe

Qjr—
COOH

ļļ o-oksibenzoskabe, salicilskābe

HOOC—CHOH—CH
2
—COOH oksibutāndiskābe, oksidzintarskābe,

ābolskābe

HOOC—CHOH—CHOH—COOH 2,3-dioksibutāndiskābe, dioksidzin-

tarskābe, vinskabe



Fizikālās īpašības. Dažas vienkāršākās oksiskābes ir šķidrumi,

pārējās — cietas vielas. Ūdenī tās šķīst labāk nekā attiecīgās
karbonskābes. Zemākās oksiskābes ar ūdeni sajaucas visās attie-

cībās. Daudzas oksiskābes ir optiski aktīvas vielas (sk. turpmāk).
Ķīmiskās īpašības. Oksiskābju molekulas satur divas funkcio-

nālās grupas — karboksilgrupu un hidroksilgrupu, tāpēc tām rak-

sturīgas kā karbonskābju, tā arī spirtu reakcijas. Vienlaikus ok-

siskābēm piemīt arī dažas specifiskas īpašības.
Oksiskābju karboksilgrupas reakcijas
1. Aciditāte. Oksiskābju molekulās funkcionālās grupas sav-

starpēji ietekmē viena otru, tāpēc oksiskābes ir stiprākas skābes

nekā atbilstošās karbonskābes, pie tam, jo tuvāk hidroksilgrupa
atrodas karboksilgrupai, jo skābe stiprāka. Visstiprākās ir a-oksi-
skābes. Sevišķi stipras ir dikarbonskābes. To karboksilgrupas di-

sociē jonos pakāpeniski.
2. Karbonskābju atvasinājumu veidošanās. Oksiskābes veido

visus karbonskābju atvasinājumus — sāļus, esterus, halogenīdus,
anhidrīdus un amīdus. Vairākās reakcijās vienlaikus ar karboksil-

grupas hidroksilgrupu var reaģēt arī ogļūdeņraža atlikuma hidr-

oksilgrupa.
Tā, piemēram, ja uz oksiskābi iedarbojas ar PCIS, tad ar halo-

gēnu aizvietojas kā karboksilgrupas hidroksilgrupa, tā arī ogļ-

ūdeņraža atlikuma hidroksilgrupa:

CH3—CHOH—COOH + 2PC15

O

/
3—CHCI—C +2P0C1

3 +2HCI

\
Cl

Abu grupu vienlaicīgas reakcijas sevišķi raksturīgas arēnoksi-

skābēm (fenolkarbonskābēm), jo to hidroksilgrupai arī piemīt
skābes īpašības. Tā, piemēram, salicilskābei reaģējot ar sārmu,

veidojas fenolātsāls:

Cer—Ctocr^o

Reaģējot ar halogēnalkāniem sārmu klātienē, veidojas kā

esteri, tā ēteri:

&COOH0H
-2CH3. —Ļj:OCH3

Lai iegūtu oksiskābju atvasinājumus, kuros reaģējusi tikai

karboksilgrupa, ogļūdeņraža atlikuma hidroksilgrupu vispirms

344
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alkile (pārvērš par ēteri) un pec tam veic reakcijas karboksil-

grupa, piemēram:

O

pcis

R—CH—COOH �R—CH—C

OR' OR' Cl

Oksiskābju hidroksilgrupas reakcijas
1. Spirtu atvasinājumu veidošanās. Ja reaģē oksiskābju hidr-

oksilgrupa, veidojas spirtu atvasinājumi — alkoholāti, ēteri, es-

teri v. c. Lai vienlaikus nenotiktu ari reakcijas karboksilgrupā,
tad karboksilgrupu vispirms pārvērš esteri, bet pēc tam izdara

reakcijas ar hidroksilgrupu:

R—CH—COOR'-fCH3COCI R—CH—COOR'+ HCI

I I
OH OCOCH3

2. Oksidēšanās. Oksiskābes oksidējas par aldehīdskābēm vai

ketonskābēm:

O

[O] II
CH2

OH—COOH—>H—C—COOH+ H2
O

oksiskābe aldehīdskābe

o

[O] II

CH
3
—CHOH—COOH —*CH3—C—COOH +H 2O

ketonskābe

Tikai oksiskābēm raksturīgā s_ reakcijas
1. Sašķelšanās. Vārot kopā ar mineralskābem, a-oksiskābes

viegli sašķeļas par skudrskābi un aldehīdu vai ketonu:

H H

I /

CH 3
—C—COOH-^CH3—C +HCOOH

1
OH O

aldehīds skudrskābe

CH 3
CH

3

i I
CH

3
—C—COOH -> CH3—C=O+ HCOOH

I
OH

ketons

Skudrskābe tālāk sadalās par CO un H2O.

2. Ūdens atšķelšana. Atšķeļot ūdeni, a-oksiskābes, p-oksiskā-
bes un Y-oksiskābes veido dažādusproduktus.
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Sildot a-oksiskabes, no divām oksiskābes molekulām atšķeļas
divas ūdens molekulas un veidojas cikliskie esteri

— laktidi:

CH3—CH—O!H H OOC
i ' i f

I ~_..+_ I -

COļOH
_ _

HJO—CH—CH3

pienskābe

f CH3-CH-O-CO
—+ | | + 2H20

OC—O—CH—CH3

laktids

Ja silda 6-oksiskābes, ūdens atšķeļas no vienas skābes mole-
kulas un veidojas nepiesātināta skābe:

HH O O

(Iy r s
CH 3—C—C—C —vCH

3
—CH= CH—C + H

2
O

I I \ \
OH H OH OH

Y-oksiskābes un 6-oksiskābes atšķeļ ūdeni, pat stāvot istabas

temperatūrā. Sajā gadījumā ūdens atšķeļas no hidroksilgrupas
un karboksilgrupas un veidojas cikliskie iekšējie esteri — laktoni:

CH3-CH-CH 2-CH 2-C=0

I 4-i -

6[H__ OHj

CH2 CH 2

-* | | +H 2
O

CH3-CH c = o

\ /
o

laklons

Cikliskie iekšējie esteri viegli veidojas tāpēc, ka izveidojas sta-

bili pieclocekļu vai sešlocekļu cikli.

legūšana. Vairākas oksiskābes sastopamas dabā, kur tās ro-

das organismu dzīvības procesos, tāpēc šādas oksiskābes (pie-
mēram, pienskābi) iegūst biosintēzes procesā.

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 mole-

kulā ir vismaz viena pirmējā spirta grupa, vispirms rodas oksi-
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aldehīdi, kas talak oksidējas par oksiskābēm:

O O

+o # +o

CH
2
OH—CH

2
OH^+CH

2
OH—C ~^CH2OH—C

\ \
H OH

etilēnglikols glikolaldehīds glikolskābe

Par izejvielu var ņemt arī oksialdehīdus.
2. Halogēnkarbonskābju halogēna atomu aizvietojot ar hidr-

oksilgrupu:

CH3—CHCI—COOH +HOH-> CH3—CHOH—COOH +HCI

a-hlorpropionskābe a-oksipropionskābe

3. Pievienojot ūdeni nepiesātinātajām karbonskābēm:

, .
/ H 2S04

CH9
=^cTP-C—OH + HOH —- CH2OH —CH 2—COOH

L_ \

Pēc šīs metodes iegūst 6-oksiskābes vai tālākās oksiskābes, jo
nepiesātinātās karbonskābes molekulā elektronu blīvums nobīdīts

uz karboksilgrupas pusi un oglekļa atoms, kas atrodas tālāk no

karboksilgrupas, iegūst pozitīvu daļlādiņu, tāpēc ūdens pievieno-
jas pretēji Markovņikova likumībai.

4. Dioksiskābju un dioksidikarbonskābju iegūšana. Dioksiskā-

bes un dioksidikarbonskābes iegūst, oksidējot attiecīgas nepiesā-
tinātās karbonskābes. Tā, piemēram, oksidējot maleīnskābi vai

fumārskābi ar KMnO4, veidojas vīnskābe:

KMIIO4

HOOC—CH =CH—COOH ~+

HjO

KMnO*

HOOC—CHOH—CHOH—COOH
HjO

5. Fenolkarbonskābju iegūšana. Fenolkarbonskābes iegūst kā

no fenoliem un to atvasinājumiem, ievadot to molekulā karboksil-

grupu, tā arī no arēnkarbonskābēm, ievadot hidroksilgrupu.

a) No fenolātiem, tiem reaģējot ar C02 (Kolbes—Smtta reak-

cija). Ja sausu fenolu karsē (100 ... 200 °C) C02 atmosfērā 10...

100 atm spiedienā, C0
2 pievienojas benzola ciklam orto stāvoklī

attiecībā pret OH grupu un izveidojas nātrija salicilāts, kuru pa-

skābinot izdalās brīva salicilskābe:

rOr0H f"Ym

Iļļ * C0 2 -*[^Jl_COONa k^^^-COOH

Augstākā temperatūrā (220°C) C0
2 pievienojas para stāvoklī

un izveidojas p-oksibenzoskābe.
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b) No arēnkarbonskābēm, tas sulfurējot un iegūto sulfoben-

zoskābi sakausējot ar sārmu:

Optiskā izomērija

Optiskā izomērija ir viens no telpiskās izomērijas (stereoizo-

mērijas) veidiem (otrs ir ct's-?rans-izomērija). Tā novērojama vie-

lām, kurām iespējami divi telpiskie izomēri, kas atšķiras ar pola-
rizētas gaismas polarizācijas plaknes griešanas virzienu. Viens

izomērs polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa labi

(+ ), bet otrs izomērs —

par tikpat daudz grādiem pa kreisi (—),
tādēj tos sauc par optiskajiem antipodiem.

Vielu spēju griezt polarizētas gaismas polarizācijas plakni

sauc par optisko aktivitāti.

Parastā gaisma ir elektromagnētiskie viļņi, kuru svārstības ir

perpendikulāras gaismas izplatīšanās virzienam un notiek dažādās

plaknēs (29. att. 1). Ja gaismas stars iet cauri polarizatoram

(29. att. 2), kas laiž cauri tikai tādas svārstības, kuras ir noteiktā

plaknē, iegūst polarizētu gaismu, kurai visas svārstības ir vienā

plaknē — polarizācijas plaknē (29. att. <?). Novietojot polarizētās

gaismas ceļā optiski aktīvu vielu, tā pagriež gaismas polarizācijas

plakni par noteiktu leņķi pa labi vai pa kreisi (30. att.).

Vielu optisko aktivitāti, t. i., gaismas polarizācijas plaknes grie-
šanas leņķi un virzienu, nosaka ar polarimetru (31. att.). Galvenās

polarimetra sastāvdaļas ir divas Nikola prizmas — polarizators (P),

kas nostiprināts nekustīgi noteiktā stāvoklī, un analizators (A), kuru

var grozīt pa labi un pa kreisi.

Polarizators polarizē no monohromatiska gaismas avota (G) krī-

tošo gaismu. Ja analizators orientēts tāpat kā polarizators (paralēli),

29. att. Gaismas stara polarizācijas shēma.
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30. att. Polarizētas gaismas polarizācijas plaknes griešanas shematisks attē-
lojums.

gaisma iziet cauri ari analizatoram un redzes lauks ir gaišs. levieto-

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.

Polarizētās gaismas polarizācijas plaknes griešanas leņķis ir

atkarīgs no šķīduma koncentrācijas un attāluma, kādu gaismas stars

noiet dotajā vidē (caurules garuma), kā arī no gaismas viļņa ga-

ruma. Mazāk atkarīgs tas ir no temperatūras un šķīdinātāja dabas.

Vielas īpatnējo optiskās griešanas leņķi aprēķina pēc formulas:

«*
a

1 -c

kur a — nolasītais polarizācijas plaknes griešanas leņķis (grādos);
l —■ caurules garums (dm);

c — vielas koncentrācija (g/ml).
Visbiežāk optisko aktivitāti nosaka ar nātrija lampas liesmu

(D līnija). Tādā gadījumā vielas īpatnējo optiskās griešanas leņķi

--ri
t •

apzīmē ar m—■

Zinātnieki Z. Le Bels un J. Vant Hofs neatkarīgi viens no otra

1874. gadā secināja, ka organisko savienojumu optiskās aktivi-

tātes cēlonis ir to molekulu asimetrija, kuru rada asimetriskais

(hirālais) oglekļa atoms. Par asimetrisku sauc oglekļa atomu, kas

saistīts ar četriem dažādiem atomiem vai grupām:
E

I
A—C-B

I
D

31. att. Polarimetra uzbūves shēma.
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Molekulas, kuras satur asimetrisko oglekja atomu, var veidot

divas dažādas konfigurācijas, kuras nav savietojamas un atšķi-
ras viena no otras kā spoguļattēls no oriģināla vai labā roka no

kreisās:
E E

I I
A—C—B B—C—A

I I
D D

Šādas savienojumu formas sauc par spoguļizomēriem jeb
enaniiomēriem. Viena no šīm formām atbilst izomēram, kas pola-
rizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa labi (+ ), bet otra —

izomēram, kas to griež par tikpat daudz grādiem pa kreisi ( —).
Visas pārējās šo izomēru fizikālās un ķīmiskās īpašības ir pil-

nīgi vienādas.

Asimetrisko oglekļa atomu satur visas a-oksiskābes (izņemot
glikolskābi). Tas nozīmē, ka oksiskābēm iespējami divi telpiskie
izomēri.

COOH

v
Pienskābes molekula satur asimetrisko oglekļa

H CH>
atomu*, tādēļ tā veido divus telpiskos izomērus, t. s. spoguļizo-
mērus jeb enantiomērus (32. att.), kurus nav iespējams savietot.

Viens no šiem izomēriem polarizētas gaismas polarizācijas plakni
griež pa labi (+ ), bet otrs —pa kreisi ( —). Abu izomēru vie-

nādu daudzumu maisījums ir optiski neaktīvs savienojums, t. s.

racemāts jebracemiskais maisījums.
Vienkāršākai enantiomēru attēlošanai lieto Fišera projekcij-

formulas. Oglekļa atomu ar mazāko numuru raksta augšā. Gru-

pas, kuras atrodas aiz zīmējuma plaknes, savieno ar vertikālu

līniju, bet zīmējuma plaknes priekšā esošās grupas
— ar horizon-

32. att. Pienskābes spoguļizomēru molekulu modeļi.
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tālu līniju. So līniju krustojuma atrodas asimetriskais oglekļa
atoms.

Pienskābes enantiomēru projekcijformulas ir šādas:

COOH COOH

H ——OH HO H

CH, CH 3

Bieži lieto arī otru paņēmienu. Asimetrijas centru attēlo ar apli.

Līnijas, kas krusto apli un iet uz centru, attēlo saites, kuras šāviena

asimetrijas centru ar zīmējuma plaknes priekšā esošajām grupām.

Līnijas, kuras iet no ap|a uz āru, savieno asimetrijas centru ar

grupām, kas atrodas aiz zīmējuma plaknes:

COOH COOH

CH3 CH 3

Optisko izomēru pilnā raksturojumā ietilpst kā polarizētas

gaismas polarizācijas plaknes griešanas virziens (+ ) vai ( —), tā

arī to molekulu konfigurācija, t. i., atomu vai grupu telpiskais
izvietojums ap asimetrijas centru.

Izšķir absolūto un relatīvo konfigurāciju. Stereoizomēra abso-

lūtā konfigurācija ir patiesais atomu vai grupu telpiskais izvie-

tojums tā molekulā, relatīvā konfigurācija — atomu vai vienādo

grupu telpiskais izvietojums salīdzinājumā ar šo grupu izvieto-

jumukāda cita (zināma) savienojuma molekulā.

Absolūtās konfigurācijas izdevās noteikt tikai 1951. gadā, tā-

pēc agrāk lietoja relatīvās konfigurācijas. To noteikšanai E. Fi-

šers (1891) par standartu ieteica izmantot glicerīnaldehīdu, kura

(+ ) konfigurāciju apzīmēja ar D (no latīņu valodas vārda

dexter — labais), bet (—) konfigurāciju ar L (laevus — kreisais).
O O

c c

r\ i\
IH I H

H—C—OH HO—C—H

I I
CH

2OH CH 2
OH

D-glicerīnaldehīds L-glicerīnaldehīds

Visus pārējos savienojumus, kuriem tāda pati konfigurācija kā

x9-glicerīnaldehīdam, pieskaita pie D rindas neatkarīgi no tā, uz

kuru pusi tie griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni.
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Lai noteiktu, kādai glicerīnajdehlda modifikācijai atbilst op-

tiski aktīvā viela, to secīgās reakcijās pārvērš par glicerīnalde-
hīdu (vai citu vielu, kuras 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 karb-

oksilgrupu, bet —CH 2OH grupu reducējot par —CH3 grupu:

0 0 0

f s s
ccc

\; IV ļ\
H OH OH

-fO +H2

H—C—OH —> H—C—OH H—C—OH

I I I
CH2OH CH2OH CH

?
D-glicerīnaldehlds D-pienskābe

Pārbaudot iegūtās D-pienskābes optisko aktivitāti, izrādījās,
ka tā griež polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa kreisi, —

tātad tā ir £>( — )-pienskābe.
1951. gadā ar rentgenstruktūranalīzes metodi izdevās noskaid-

rot, ka (+) glicerīnaldehīdamtiešām ir D konfigurācija, tāpēc arī

visām pārējām vielām, kuru relatīvās konfigurācijas bija noteik-

tas, salīdzinot ar glicerīnaldehīdu, tās atbilst arī absolūtajām
konfigurācijām.

Racemisko maisījumu apzīmē ar DL vai (±).
Ja savienojuma molekulā ir tikai viens asimetriskais oglekļa

atoms, tad tajā nav ne simetrijas centra, ne simetrijas plaknes,
bet, ja savienojuma molekulā ir divi asimetriskie oglekļa atomi,

tad molekulā var būt simetrijas plakne. Savienojumi, kuru mole-

kulā ir kaut viens simetrijas elements, nav optiski aktīvi.

Dioksidikarbonskābes, piemēram, vīnskābe

HOOC—CHOH—CHOH—COOH, satur divus asimetriskos og-

lekļa atomus, tādēļ teorētiski tai iespējami četri enantiomeri (divi
■enantiomēru pāri):

COOH COOH COOH COOH

H OH HO H H OH HO H

HO H H OH H OH HO H

COOH COOH COOH COOH

i n m iv

(�)-vīnskābe 1-ļ-vīnskābe mezovTnskābe

V
,

>

(i )-racemiskā vTnskābe



353

Apskatot 111 un IV formulu, redzam, ka, pagriežot IV formulu

papīra plaknē par 180°, tās H un OH grupu izvietojums pie asi-

metriskajiem oglekja atomiem sakrīt ar šo grupu izvietojumu 111

formulā, tātad 111 un IV formula attēlo vienu un to pašu izomēru.

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 111. Izomēri, kas attēloti ar formu-

lām I un 11, ir enantiomērs pāris, bet I ar 111 un II ar 111 ir dia-

stereoizomēri, jo tiem pie viena asimetriskā oglekļa atoma ir vie-

nāds H un OH grupu izvietojums, bet pie otra — pretējs.
Nosakot polarizētas gaismas polarizācijas plaknes griešanas

virzienu, konstatēts, ka vīnskābe ar formulu I griež polarizētas

gaismas polarizācijas plakni pa labi (+ ), ar formulu II attē-

lotā —

pa kreisi ( —), bet vīnskābe, kas attēlota ar formulu 111,
ir optiski neaktīva. Tas ir tādēļ, ka šim vīnskābes izomēram ir

simetrijas plakne, kura sadala molekulu divās vienādās pusēs, kas

ir viena otras spoguļattēls:

COOH

I
r OH

I summārais polarizācijas plaknes

ļ_l q j_j
griešanas efekts =0

!
ČOOH

Optiski neaktīvos stereoizomērus apzīmē ar priedēkli «mezo»,

tādējādi ar formulu 111 attēloto vīnskābi sauc par mezovinskābi.

Abu pirmo formu — ( + )-vīnskābes un ( —)-vīnskābes ekvimo-

lārs maisījums veido (±)-vīnskābi — racemisko modifikāciju jeb
racemātu.

Racemāta fizikālās īpašības atšķiras no tīru enantiomēru fizi-

kālajām īpašībām (sk. 21. tab.). Tā, piemēram, (±)-vīnskābei ir

daudz augstāka kušanas temperatūra neka ( + )-vīnskābei un

( — )-vīnskābei. Tas liecina, ka (±)-vīnskābei ir stabilāka kristā-

liskā struktūra.

Sintētiski iegūtās optiski aktīvās vielas parasti ir racemāti.

Arī dabā šīs vielas bieži sastopamas racematu veidā. Racematus

var sadalīt optiskajos antipodos ar vairākiem paņēmieniem.

1. Mehāniskais paņēmiens. Dažu vielu racemāti kristalizējoties
veido maisījumu, kas'sastāv no labās un kreisas formas kristā-

liem, kuri pēc formas atšķiras kā spoguļattēls no oriģināla, tāpēc

ar pinceti iespējams atlasīt vienādas formas kristālus (33. att.).
Tādā veidā L. Pastērs 1848. gadā sadalīja optiskajos antipodos

(±)-vīnskābes nātrija un amonija sāļus.
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33. att. Vīnskābes amonija-nātrija sāls labās un krei-

sās formas modeļi.

2. Bioloģiskais paņēmiens. Daži mikroorganismi izmanto sa-

vos dzīvības procesos vai pārvērš tikai vienu modifikāciju, bet

otra paliek šķīdumā, 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 lielāku asimetrisko

oglekļa atomu skaitu, kurām pie viena asimetriskā oglekļa atoma

ir vienāds grupu izvietojums, bet pie pārējiem — atšķirīgs). Tā,

piemēram, reaģējot (±)-skābei ar ( —)-bāzi, izveidojas divi da-

žādi diastereoizomēri [( + )-skābe( —)-bāze] un [(—)-skābe( —)-
bāze]:

i—>- (+ )-skābe ( — )-bāze
(±)-skābe+( — )-bāze

raeemāts � ( — )-skābe (— ) -bāze

Diastereoizomēriem ir atšķirīgas fizikālās īpašības, piemēram,
šķīdība, kušanas temperatūra un citas īpašības, tāpēc tos var

atdalīt kristalizējot, destilējot vai hromatografējot.

4. Hromatogrāfiskās metodes. Racemātu sadalīšanai tagad ir

izstrādātas arī vairākas hromatogrāfiskās metodes, hromatogra-
fējot ar optiski aktīvu sorbentu.

Svarīgākie pārstāvji

Glikolskābe CH
2
OH—COOH ir visvienkāršākā vienvērtīgā ok-

siskābe. Sastopama negatavās vīnogās, biešu sulā v. c. Glikol-

skābe ir kristāliska viela, kas kūst 80 °C temperatūrā.
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Pienskābe CH3—CHOH—COOH ir svarīgākā vienvērtīgā oksi-

skabe. To 1780. gada atklāja vācu ķīmiķis K. Sēle skābā pienā,
tapec ari nosauca par pienskābi.

Pienskābe rodas pienskābes baktēriju (Streptococus lactis) iz-

dalīto fermentu ietekmē, rūgstot dažādiem cukurus (glikozi,
laktozi, saharozi) saturošiem produktiem, tāpēc tā sastopama da-
žādos skābētos produktos, piemēram, skābētos kāpostos, gurķos,
piena produktos v. c. Rūgšanas procesā rodas galvenokārt (±)-
pienskabe. Cukuru pienskābās rūgšanas procesu var attēlot ar

vienādojumu:

C 6H120 6 2CH3—CHOH—COOH

Pienskābe nonāvē pašas baktērijas, tāpēc radušos pienskābi
saista, pievienojot kalcija vai cinka acetātu. legūtos sāļus sada-

lot ar sērskābi, veidojas brīvā pienskābe, kuru koncentrē, tvaicē-

jot pazeminātā spiedienā.
Rūgšanas pienskābe ir sīrupveida šķidrums, no kura, vakuumā

uzmanīgi iztvaicējot ūdeni, var iegūt bezūdens pienskābi, kas ir

kristāliska viela ar kušanas temperatūru 18°C.

Raudzējot cukurus ar īpašu baktēriju kultūru (Lactobacillus
delbrūckii), var iegūt pienskābi, kas polarizētas gaismas pola-
rizācijas plakni griež pa kreisi, — D( —)-pienskābi.

Pienskābe sastopama arī muskuļaudu sulā. Pirmais to konsta-

tēja zviedru ķīmiķis J. Bercēliuss 1804. gadā, bet tīrā veidā ieguva
un izpētīja vācu ķīmiķis J. Lībigs 1832. gadā. No muskuļaudiem
iegūtā pienskābe — t. s. gaļas pienskābe ir optiski aktīva un griež
polarizētas gaismaspolarizācijas plakni pa labi —L(+ )-pienskābe.

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 C02 un H 2O.

L( + )-pienskābi var iegūt arī, raudzējot cukurus ar īpašu bak-

tēriju kultūru (Lactobacillus jogurt).
Optiski aktīvā D(-) -pienskābe un L(+ ) -pienskābe ir kristā-

liskas vielas ar kušanas temperatūru 25...26°C. Tām ir vienāds

īpatnējais optiskās griešanas leņķis, tikai ar pretēju zīmi (10%
šķīduma [a] D

20
=±3,82°).

Ilgstoši karsējot 130... 135°Ctemperatūra, optiski aktīvie izo-

mēri racemizējas par optiski neaktīvo pienskābi.
Pienskābi var iegūt arī sintētiski pēc dažādām metodēm. Sin-

tētiski iegūtā pienskābe ir optiski neaktīva (racemiskā).

Uzskata, ka sintēzes reakcijās reaģenta atomi var «uzbrukt> si-

metriskajai molekulai vienādi no abām pusēm, tāpēc rodas vienāds

skaits D-izomēru un L-izomēru. Tā, piemēram, iedarbojoties ar ciān-

ūdeņražskābi uz acetaldehīdu, CN anjons var vienādi «uzbrukt> kar-

bonilgrupas jt saitei kā no vienas a saišu plaknes puses, tā arī no
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otras, tāpēc rodas vienāds skaits Z)-oksinitrila un L-oksinitrila mole-

kulu, kuras hidrolizējot iegūst £>-pienskābi un L-pienskābi:

H
3C CN H3C COOH

\/ \ /
C +2H

20-> C +NH3

H 3C - / \ / \
V HCN / H OH H OH

C O^
'/A HCN \ H 3C OH H 3C OH

h
x \y \y

C +2H20-> C +NH3

/\ / \
H CN H COOH

Pienskābe ir ļoti higroskopiska. Tā spēj atņemt ūdeni pat
dzīva organisma audiem — it kā «piededzina» tos, tāpēc pien-
skābi lieto medicīnā kā piededzināšanas līdzekli. Pienskābi iz-

manto tekstilrūpniecībā — krāsošanā, ādu apstrādē, farmaceitis-

kajā rūpniecībā v. c.

Ļoti svarīga nozīme pienskābei ir pārtikas rūpniecībā un lauk-

saimniecības produktu pārstrādē. Ja pienskābes koncentrācija pār-
sniedz 3%, tā nonāvē baktērijas vai aizkavē to attīstību. Šo pien-
skābes īpašību izmanto piena produktu pārstrādē (sviesta, siera,

krējuma, biezpiena un citu produktu ražošanā), vīna un spirta
rūpniecībā, skābēto dārzeņu un skābētās lopbarības sagatavošanā
v. c. Uzkrājoties skābētajos produktos, pienskābe rada skābu vidi,
kurā nevar attīstīties olbaltumvielu pūšana un citi kaitīgi procesi.

Ābolskābe (oksidzintarskābe) HOOC—CHOH—CH 2—COOH
ir svarīgākā oksidikarbonskābe. Tās molekula satur asimetrisko

oglekļa atomu, tāpēcpazīstama D ( —)-ābolskābe, L( + )-ābolskābe
un racemiskā modifikācija — (±)-ābolskābe:

COOH COOH

I I
H—C—OH HO—C—H

I I
CH2 CH2

I I
COOH COOH

£>(-)-ābolskābe L( + )-ābolskābe

Dabā sastopama D(-) -ābolskābe. To satur skābi augļi, pie-
mēram, negatavi āboli un ērkšķogas (no kurām to arī ieguva Šēle

1785. gadā), pīlādžogas un bārbeļu ogas v. c.

Ābolskābe ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 100 °C.

Labi šķīst ūdenī un spirtā. Karsējot līdz 100°C, veido anhidrīdus,

bet, ja'ilgstoši karsē 140...150°Ctemperatūrā, ābolskābe atšķeļ
ūdeni un pārvēšas par fumārskābi. Ābolskābi enerģiski reducējot,

veidojas dzintarskābe.
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Sintētiski ābolskabi iegūst pēc dažādāmmetodēm.

1. Hidrolizējot bromdzintarskābi:

HOOC—CH
2
—CHBr—COOH+ HOH ->

HOOC—CH2—CHOH—COOH +HBr

2. Karsējot fumārskābi un maleinskābi kopā ar ūdeni 150...

200°Ctemperatūrā:

HOOC—CH=CH—COOH +HOH-->-

-h». HOOC—CH
2—CHOH—COOH

Sintētiski iegūst ( + )-ābolskābi. Tā sliktāk šķīst ūdenī, vieglāk
kristalizējas un kūst augstākā temperatūrā (130... 131 °C) nekā

D(-) -ābolskābe.
Ābolskābi lieto medicīnā kā komponentu caurejas līdzekļu un

pretaizsmakuma preparātupagatavošanai.
Vīnskābe (dioksidzintarskābe)

HOOC—CHOH—CHOH—COOH sastopama četrās formās: (+ )-
vīnskābe, ( — )-vīnskābe, (±)-vinskabe un mezovīnskabe (sk.
iepriekš).

Dabā sastopama (+ ) -vīnskābe, ko dažreiz sauc arī par vīn-

akmensskābi. To satur vīnogas, pīlādžogas un daudzi augļi, kuros

tā sastopama kā brīvā, tā arī sāļu veidā. Rūgstot vīnogu sulai,
vīnskābe izgulsnējas vīnakmens veidā, kurā ir daudz skābā vīn-

skābes kālija sāls HOOC—CHOH—CHOH—COOK un nedaudz

vīnskābes kalcija sāls.

Brīvu vīnskābi iegūst, apstrādājot vīnakmeni ar minerālskā-

bēm 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 sa-

dalās, veidojot pirovīnogskābi:

H OH

I | t*

HOOC—C—C—COOH —>- CH3
—CO—COOH +C0

2+H
2
O

I I
OHH

Daļēji reducējot, vīnskābe pārvēršas par ābolskābi, bet, redu-

cējot ar enerģiskāku reducētāju, piemēram, ar HI, — par dzin-

tarskābi.

Ja optiski aktīvo vīnskābi ilgstoši silda kopā ar_ ūdeni, tā

racemizējas, veidojot racemisko vīnskābi jeb vīnogskābi.

(±)-vīnskābe irkristāliska viela ar kušanas temperatūru 205°C.

No ūdens šķīduma tā kristalizējas ar divām molekulām ūdens,

veidojot kristālhidrātu 2C
4
H

6
0

6
-2H

2
0.
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21. tabula

Vīnskābes fizikālas konstantes

[a]
D

M
— 10% ūdens šķīdumā

Mezovīnskābe ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru
140 °C. Rodas kā blakusprodukts, racemizējoties ( + )-vīnskābei.
Tā veidojas arī, oksidējot maleīnskābi (sk. iepriekš).

Vīnskābes sāļus sauc par tartrātiem. Kālija hidrogēntartrāts
HOOC—CHOH—CHOH—COOK nešķīst ūdenī, tāpēc vīnskābi un

tās sāļus izmanto analītiskajā ķīmijā kālija jonu noteikšanai, un

otrādi — ar kālija sāļiem nosaka vīnskābi un tās sāļus.
Kālija nātrija tartrāts jeb t. s. Segneta sāls

KOOC—CHOH—CHOH—COONa-4H
2
0 veido lielus rombiskus

kristālus, kurus izmanto radiotehnika. Ja Segneta sāls kristālu

silda, notiek polarizācija un uz kristāla skaldnēm parādās elek-

triskie lādiņi.
Segneta sāls šķīdums ar vara(ll) hidroksīdu veido zilu šķī-

dumu, kas pazīstams ar nosaukumu Fēlinga škidums. So šķīdumu
lieto dažādu reducētāju, piemēram, aldehīdu, cukuru un citu no-

teikšanai. Reducētāju klātienē Fēlinga šķīdums atkrāsojas un

izkrīt dzeltenas CuOH nogulsnes; karsējot tās sadalās par sar-

kanu Cu 20.

Vīnskābi izmanto pārtikas rūpniecībā un konditorejas rūpnie-
cībā.

i Citronskābe CH2COOH ir bezkrāsas kristāliska viela ar patī-
I

HO—C—COOH

I
CH2COOH

kamu skābu garšu. Kristalizējas ar vienu molekulu ūdens, veido-

jot lielus, caurspīdīgus kristālus, kas labi šķīst ūdenī. Tās kris-

tālhidrāta kušanas temperatūra ir 75°C. Bezūdens citronskābe

kūst 153 °C temperatūrā.
Sastopama citronos, upenēs, ķiršos, avenēs, ērkšķogās, pīlādž-

ogās, vīnogās v. c. Citronskābi satur arī tabakas lapas un stublāji

(līdz 10% no sausās masas), kokvilnas lapas un biešu sula.

Vīnskābes

forma

Kušanas
temp.
(°C)

Blīvums

d,*>

Šķīdība
(g/100 g

ūdens)
20°C

ta]d
m

Disociācijas
konstantes

25 °C

(+)-vīnskābe 170 1,7598 139,44 + 12 #l= l,3-10- 3

#2=6,9-10- 5

/Ci = 1,3-10-3

#2 =6,9-10-5
#,= 10,2-10-4

#2=4,0-10- 5

#1 =6,0-10-4

#2=1,4-10-5

( — )-vīnskābe 170 1,7598 139,44 -12

(±)-vīnskābe 205 1,7598 20,6

Mezovīnskābe 110 1,666 125
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Citronskābi parasti iegūst, raudzējot cukurus ar īpašu sēņu
kultūru (Aspergillus niger). Rīgas Bioķīmisko preparātu eksperi-
mentālās rūpnīcas kolektīvs (R. Kārkliņa vadībā) izstrādājis me-

todi citronskābes iegūšanai no melases.

Citronskābi iegūst arī no bojātiem citroniem.

Karsējot kopā ar sērskābi, citronskābe sadalās par acetondi-

karbonskābi, oglekja(II) oksīdu un ūdeni:

CH
2—COOH CH 2—COOH

I f |
HO—C—COOH —C =O + CO+ H2O

H
2SO, ļ

CH2—COOH CH2—COOH

Tā kā citronskābe satur trīs karboksilgrupas, tā veido trīs sāļu
rindas. Citronskābes kalcija sāļi labāk šķīst aukstā ūdenī nekā
karstā.

Citronskābi plaši izmanto pārtikas rūpniecībā, dažādu atspir-
dzinošu dzērienu un konditorejas izstrādājumu ražošanai, kā

etiķa aizstājēju kulinārijā, farmaceitiskajā rūpniecībā, krāsošanā,
audumu apdrukāšanā v. c.

Citronskābei ir svarīga nozīme arī vielmaiņas procesos dzīv-
nieku un dažu mikroorganismu šūnās.

Salicilskābe, o-oksibenzoskābe ir kristāliska, aukstā ūdenī

vāji šķīstoša viela. Sildot kūst 157°Ctemperatūrā. Karsējot paze-
minātā spiedienā vai ar ūdens tvaiku, pārtvaicējas. Strauji kar-

sējot, sadalās par fenolu un CO2. Ar FeCl3 šķīdumu veido sarkan-

violetu krāsojumu.

Salicilskābei piemīt antiseptiskas īpašības, tāpēc to lieto pārti-
kas produktu konservēšanai. Salicilskābes nātrija sāli (nātrija
salicilātu) un citus atvasinājumus lieto par pretreimatisma un

temperatūras pazemināšanas līdzekļiem.

Brīvā veidā salicilskābe sastopama kumelīšu un vīgriežu zie-

dos, metilesteru veidā
— daudzās ēteriskajās eļļās, piemēram,

neļķu, tuberožu v. c. Vītolu mizā sastopams salicilskābes metil-

estera glikozīds — salicīns, no kura pirmo reizi ieguva salicil-

skābi. No tā arī atvasināts salicilskābes nosaukums (no latīņu
valodas vārda salix

— vītols).
Tā kā salicilskābes molekulā ietilpst divas funkcionālās gru-

pas, tā var veidot veselu virkni savienojumu. Tā, piemēram, ja
salicilskābes hidroksilgrupa reaģē ar etiķskābes anhidrīdu, veido-

jas esteris
— acetilsalicilskābe:

.- i r=*
si!SSV-COOH

salicilskābe acetilsalicilskābe
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Acetilsalicilskābi (aspirīnu) lieto medicīnā par tempe-
ratūras pazemināšanas un sāpju remdēšanas līdzekli.

Ļoti svarīgs salicilskābes atvasinājums ir p-aminosalicilskābe
(PASK), kas ir efektīvs prettuberkulozes preparāts:

H
2

OH

OH

Gallusskābe jeb 3,4,5-trioksibenzoskābe —COOH

Ohr

ir kristāliska viela, kas labi šķīst karstā ūdenī, spirtā un ēterī.

Karsējot jau 220°C temperatūrā sadalās par C0
2 un pirogallolu:

OH OH

H + C° 2

OH OH

Gallusskābei piemīt kā trīsvērtīgo fenolu, tā arī karbon-

skābju īpašības, piemēram, tā ir labs reducētājs, tāpēc gallusskābi
lieto fotogrāfijā par attīstītāju. Ar FeCl

3 šķīdumu tā veido zili

melnas nogulsnes. Agrāk gallusskābi izmantoja melnās tintes

ražošanai. (Gallusskābe vai tanīns, FeS0 4, nedaudz H2SO4 un

gumiarabiks.)
Dabā brīvā veidā gallusskābe nedaudz sastopama miecvielas

saturošos augos, piemēram, tintesriekstos, tējā, ozolu, kārklu un

citu koku mizās, granātkoka saknēs v. c. Tā ietilpst arī saliktas

vielas tanīna sastāvā.

Gallusskābi iegūst no tintesriekstu ūdens ekstrakta, hidrolizē-

jot tajā esošo tanīnu ar atšķaidītām minerālskābēm vai fer-

mentiem.

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, lapās un augļos. Sevišķi
daudz tanīna (25... 75%) satur t. s. tintesrieksti, kas ir patolo-
ģiski izaugumi uz dažu sugu ozolu lapām. To veidošanos izraisa

īpašu kukaiņu dūrieni. Visbiežāk tanīnu iegūst no tintesriekstiem,

ekstrahējot ar ūdeni.
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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 aizsargkār-
tiņu ap kolagēna šķiedrām, neļaujot tām salipt kopā. Līdz ar to

āda kļūst ūdensnecaurlaidīga, gaisnecaurlaidīga un izturīga pret
mikroorganismu iedarbību.

Tanīnu lieto arī audumu krāsošanā par kodni, laboratorijās
alkaloīdu pierādīšanai, medicīnā asiņošanas apturēšanai un ap-

degumu ārstēšanai. Tanīna ūdens šķīdumi saista indīgos olbal-

tumvielu sadalīšanās produktus uz apdeguma un izveido aizsarg-
plēvīti, kura neļauj piekļūt mikroorganismiem un tādējādi veicina

brūces dzīšanu.

OGĻHIDRĀTI

ļCnH2mOmļ

Ogļhidrāti ir dzīvajā dabā visizplatītākie savienojumi. Tie sa-

stāda aptuveni 80% no augu sausās masas. Ogļhidrātus satur arī

dzīvnieku organismi. To savienojumi ar olbaltumvielām, nukleīn-

skābēm, lipīdiem un citām vielām veic ļoti svarīgas funkcijas

organismu bioloģiskajos procesos. Ogļhidrāti ir arī galvenais
dzīvnieku organismu enerģijas avots. Oksidējoties (anaerobi) vie-

nam gramam ogļhidrātu, atbrīvojas 17,17 kJ enerģijas.
Izpētot šīs grupas savienojumus, izrādījās, ka tie sastāv no

oglekja, ūdeņraža un skābekļa, pie tam ūdeņraža un skābekļa at-

tiecības ir tādas pašas kā ūdenī 2:1. So savienojumu sastāvs

atbilda vispārīgajai formulai C„(H.20),„, t. i., tos it kā varēja
uzskatīt par oglekļa hidrātiem, tādēļ Tērbatas universitātes profe-
sors K. Smits (1844) ieteica šos savienojumus nosaukt par ogļ-
hidrātiem.

Tagad noskaidrots, ka pēc savas ķīmiskas uzbūves ogļhidrāti
ir polioksialdehīdi vai polioksiketoni, vai arī to kondensācijas pro-

dukti.

ledalījums. Ogļhidrātus parasti iedala trijās grupas:

1) monosaharīdi — ogļhidrāti, kas nehidrolizējas;

2) disaharīdi — ogļhidrāti, kas hidrolīzes procesā sašķeļas
par diviem monosaharīdiem;

3) polisaharīdi — ogļhidrāti, kas hidrolizējoties veido mono-

saharīdus vai disaharīdus.
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Monosaharīdi

, | CņHanOņ|

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

vara (II) hidroksīdu tie veido zilu šķīdumu, kā aldehīdi — oksi-

dējas par karbonskābēm, pievieno ciānūdeņražskābi v. c. Tas no-

rāda, ka monosaharīdi satur vairākas hidroksilgrupas un karbo-

nilgrupu. Noskaidrots, ka monosaharīdu molekulas ir ar nesaza-

rotām oglekļa atomu virknēm. Tāpēc, ja karbonilgrupa atrodas
molekulas galā, izveidojas polioksialdehīds — aldoze, bet, ja kar-

bonilgrupa ir molekulas vidū, — polioksiketons — ketoze:

HHH H O

1111/
H—C—C—C—C—C

111 I \
OHOHOHOH H

aldoze

HHH H O H

I I I I I! I
H—C—C—C—C—C—C—H

111 1 I
OHOHOHOH OH

ketoze

Monosaharīdu molekulās var būt no četriem līdz desmit og-

lekļa atomiem, tāpēc atkarībā no oglekļa atomu skaita molekula

tos iedala tetrozēs, pentozēs, heksozēs utt. Visbiežāk sastopamas
heksozes un pentozes.

Monosaharīdu nosaukumus atvasina no oglekļa atomu skaita

ar izskaņu -oze, piemēram, aldopentoze, ketoheksoze. Atsevišķiem
monosaharīdiem lieto triviālos nosaukumus — glikoze, fruktoze,

galaktoze utt.

Heksozes

1C6H12061

Uzbūve. Heksozes ir dabā visizplatītākie un vissvarīgākie mo-

nosaharīdi, tāpēc monosaharīdu uzbūvi un 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 hidr-

oksilgrupām — glikonskābe:

Br2+HOH -*■ HOBr+HBr
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HHHHH O

111 I I /
H—C C C C C C +HOBr->-

111 I I \
OH OH OH OH OH H

HHHHH O

111 I I /
,-vH-C C C C C C +HBr

111 I I \
OH OH OH OH OH OH

Glikozi acetilējot, veidojas pentaacetilglikoze, metilējot —

pen-

tametilglikoze.
Ja ketoheksozi (fruktozi) enerģiski oksidē, karbonilgrupas

vietā pārtrūkst oglekļa atomu virkne un veidojas divas oksiskā-

bes — ar četriem un ar diviem oglekļa atomiem molekulā:

HHH H O H

I I I I II I + o

H—C C C C C—C—H 1-

111 I I
OH OH OH OH OH

HHH O H O

111 / I /
C C C C +H—C C

111 \ I \
OH OH OH OH OH OH

trioksisviestskābe glikolskābe

Tas norāda, ka ketogrupa ir otrā no gala.
Vēlāk tika pierādīts, ka monosaharīdu molekulas veido ari

cikliskas formas, kurās nav aldehīdgrupu vai ketogrupu (sk. tau-

tomēriju).
Izomērija. Monosaharīdiem, novērojami vairāki izomērijas

veidi: struktūrizomērija, telpiskā izomērija un virknes-cikla tau-

tomērija.
1. Struktūrizomērija. Atkarībā no karbonilgrupas izvietojuma

var būt aldoheksozes un ketoheksozes:

HHHHH O

11111/
H—C C C C C C

111 I I \

OH OH OH OH OH H

aldoheksoze

H H H HOH

I I I I II I
H—C C C C—C—C—H

111 I I
OH OH OH OH OH

ketoheksoze
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2. Telpiskā izomērija. Apskatot heksožu formulas, redzam, ka

aldoheksozes molekulā ir četri asimetriskie oglekļa atomi, bet

ketoheksozes molekulā
—

trīs. Katram asimetriskajam oglekļa
atomam pievienotās grupas var būt izvietotas dažādi, tāpēc hek-
sozēm iespējamas vairākas telpisko izomēru formas, kuru skaitu

var aprēķināt pēc formulas 2 n (kur n ir asimetrisko oglekļa
atomu skaits).

Tā kā aldoheksozes molekulā ir četri asimetriskie oglekļa
atomi, tai iespējami 2 4= 16 telpiskie izomēri — astoņi enantio-

mēru pāri, bet ketoheksozei
—

23
=8 telpiskie izomēri

—
četri

enantiomēru (spoguļizomēru) pāri.

Attēlojot monosaharīdu (tāpat kā oksiskābju) stereoizomērās

formulas ar Fišera projekcijformulām, redzam, ka pēc telpiskās
konfigurācijas tie atgādina glicerīnaldehīdu, tāpēc arī monosaha-

rīdiem iespējamas Z)-formas un L-formas.

Monosaharīdu piederību pie D rindas vai L rindas nosaka, sa-

līdzinot ūdeņraža atoma un hidroksilgrupas novietojumu pie kar-

bonilgrupal vistālākā asimetriskā oglekļa atoma (*) ar to izvie-

tojumu glicerīnaldehīda ZMormā un L-formā:

O O

S< //
c c

\ \
H H

H—C—OH HO—C—H

CH
2
OH CH2OH

D-glicerīnaldehīds Z.-glicerīnaldehīds

o o

\ \

H—C—OH HO—C—H

I I
HO—C—H H—C—OH

I I
H—C—OH HO—C—H

I I
H—C*—OH HO—C*—H

CH2OH CH 2OH

C-glikoze L-glikoze
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Katram monosaharīdam ir noteikts īpatnējais optiskās grieša-
nas leņķis. Tā kā monosaharīdu faktiskais polarizētas gaismas po-

larizācijas plaknes griešanas virziens (pa labi vai pa kreisi) ne

vienmēr atbilst D vai L konfigurācijai, tad polarizētas gaismas
polarizācijas plaknes griešanas virzienu norāda ar (+ ) vai (—),
piemēram, D( + ) -glikoze.

11. shēmā dotas visu iespējamo D rindas aldožu telpisko izo-

mēru formulas. Katram no tiem eksistē arī atbilstošs enantiomērs

(L rindas savienojums). Tas nozīmē, ka aldoheksozēm ir pavisam
8 pāri enantiomēru. Katram telpiskajam izomēram eksistē viens

enantiomērs, bet pārējie 14 telpiskie izomēri attiecībā pret to ir

diastereoizomēri. Enantiomēriem ir vienādas īpašības, bet diaste-

reoizomēriem — atšķirīgas. Jo vairāk asimetrisko oglekļa atomu

satur diastereoizomēri, jo atšķirīgākas ir to īpašības. Tā kā mono-

saharīdu molekulās ir vairāki asimetriskie oglekļa atomi, atse-

višķu diastereoizomēru īpašības stipri atšķiras un katram no tiem

ir dots savs nosaukums (kā dažādām vielām). Pašlaik pazīstami
visi šīm formulām atbilstošie savienojumi. Daļa no tiem ir sasto-

pami dabā, bet pārējie sintezēti.

Dabā sastopamas tikai D-formas aldozes un nedaudzas keto-

zes. Svarīgākās aldoheksozes ir £>(+ )-glikoze, D( + )-galaktoze
un Z)(+ )-mannoze, bet no ketozēm — D ( —) -fruktoze.

0 0 0

/ / /
CCC CH2OH

\ \ l\
H H H |

H—C—OH H—C—OH HO—C—H C=0

I I I I
HO—C—H HO—C—H HO—C—H HO—C—H

ļ I I I
H—C—OH HO—C—H H—C—OH H—C—OH

H—C—OH H—C—OH H—C—OH H—C—OH

CH
2OH CH2OH CH2OH CH

2OH

£>(+ )-glikoze £>(+ )-galaktoze D( + )-mannoze £>(-)-fruktoze

[oV°+s2,s° [a]D
2o+Br [a]D»+l4,2° j [CMV°-92°

3. Virknes-cikla tautomērija. Pētot monosaharīdu ķīmiskās
īpašības, noskaidrots, ka vairākas karbonilgrupai raksturīgās

reakcijas ar tiem tomēr nenorisinās, piemēram, aldozes ar fuksīn-

sērpaskābi nenokrāsojas aldehīdiem raksturīgā krāsā, neveido no-

gulsnes ar NaHS0 3. Izrādās, ka arī monosaharīdu hidroksilgru-

pām nav visām vienādas īpašības. Tā, piemēram, ja uz glikozi

iedarbojas ar metilspirtu sausa hlorūdeņraža klātienē, metilējas
tikai viena hidroksilgrupa. Bez tam monosaharīdu šķīdumiem no-

vērojama muiarotācija, t. i., spēja mainīt polarizētas gaismas
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11. shēma
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polarizācijas plaknes griešanas leņķi. (Tikko pagatavota glikozes
šķīduma īpatnējais optiskās griešanas leņķis ir .+ 112°, bet pēc
kāda laika +52,5°.)

Šīs īpatnības norāda, ka monosaharīdiem iespējamas arī citā-

das izomērās formas, kuru veidošanos var izskaidrot ar monosa-

harīdu īpatnējo uzbūvi.

Kā zināms, aldehīdi viegli reaģē ar spirtiem, veidojot pusace-
tālus (sk. 208. lpp.). Tā kā monosaharīdu molekulās ir vairākas

hidroksilgrupas un karbonilgrupa, tās var viegli reaģēt savā

starpā, veidojot iekšējos pusacetālus. To rašanos var samērā

viegli iedomāties, izmantojot jēdzienu par konformācijām.
Monosaharīdu molekulās oglekļa atomi ir sp

3 hibridizācijas
stāvoklī un saistīti savā starpā ar o saitēm. Tā kā ap vienkār-

šajām o saitēm ir iespējama griešanās, var izveidoties tādas kon-

formācijas, kurās karbonilgrupa atrodas tuvu hidroksilgrupai, kas

pievienota piektajam vai ceturtajam oglekļa atomam. Līdz ar to

šīs hidroksilgrupas ūdeņraža atoms spēj pievienoties karbonilgru-
pas skābekļa atomam, veidojot jaunu hidroksilgrupu, bet skābekļa
atoms saistās ar karbonilgrupas oglekļa atomu, izveidojot cik-

lisku formu:

6
CH

2
OH

6
CH

2
OH

f

H 5t-0""o h )\—\H

°hXc
3—f oh\_^ oh

H OH H OH

1

C C 1
|XH i |

H-
2
C-OH» H-C-OH

31 ! 1
HO — C —H

_

HO-C —H 0

J ! "— 1
H —C—OH | H—C —OH

5
I I I

H—C —OHJ H-C 1

S

CH
2
OH CHjOH

Šī cikliskā forma, kurā vairs nav karbonilgrupas un ir par

vienu asimetrisko oglekļa atomu vairāk, pēc būtības ir iekšējs
pusacetāls, tāpēc to arī sauc par pusacetālformu, bet jauno hidr-

oksilgrupu sauc par pusacetālhidroksilgrupu.
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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, aldo-

heksozēs saistās pirmais un piektais oglekļa atoms, bet keto-
heksozēs — otrais un sestais oglekļa atoms.

Aldoheksožu molekulā ciklu var veidot arī pirmais oglekļa
atoms ar ceturto, bet ketoheksožu molekulā

— otrais oglekļa
atoms ar piekto, piemēram, fruktoze veido šādu ciklisko formu:

CH
2
0H CH

2
0H

C=OHO — C 1 _

ļ HOCH
2

OH

HO —C —H HO —C—H I / \J

| 0 jeb ,VH OH/f
H—C —OH H—C —OH H M ]/ r.H.nM

C C 2

H—C — OH H—C
1

OH H

; CH
2
0H

0(-)- fruktoze D(-) - fruktofuranoze

Izveidojas pieclocekļu jeb furanozes cikls (nosaukums atva-

sināts no pieclocekļu heterocikliskā savienojuma furāna), kas ir

daudz nestabilāks.

Tos oksialdehīdus vai oksiketonus, kuri nespēj veidot pirano-

zes vai furanozes ciklus (piemēram, glicerīnaldehīds), nepieskaita
pie monosaharīdiem.

Domu par monosaharīdu ciklisko uzbūvi pirmais izteica Mas-

kavas universitātes profesors A. Kolli (1870), bet dažus gadus
vēlāk to apstiprināja arī vācu zinātnieks B. Tollens.

Angļu zinātnieks V. Heiverts (1929) 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):

6ŪH2
0H

6
CH

2
OH

'i(fV ŪH H J\\
4

hv OH H

OhN' ISOH OrKļ |XOH
H OH H OH

I II
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Bieži ciklu veidojošos oglekļa atomus neraksta (II).
Šīs 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 parādītu cikla plaknes stāvokli, pret skatītāju vērsto

plaknes daļuattēlo ar biezākām līnijām.

Veidojoties glikozes cikliskajai formai, jaunajam asimetrijas
centram pievienotā hidroksilgrupa (glikozīdhidroksilgrupa jeb
pusacetālhidroksilgrupa) var novietoties vai nu tajā pašā cikla

plaknes pusē, kurā atrodas konformāciju nosakošajam (hekso-
zēm — piektajam) oglekļa atomam pievienotā hidroksilgrupa, vai

ari pretējā pusē. Tādējādi var izveidoties divas cikliskās formas,

kuras sauc par anomēriem un apzīmē ar a un B. Par a-formu jeb
a-anomēru sauc tādu ciklisko formu, kurā pirmajam un piektajam
(konformāciju nosakošajam) oglekļa atomam pievienotās hidr-

oksilgrupas atrodas molekulas cikla plaknes vienā pusē; ja šīs

hidroksilgrupas atrodas pretējās cikla plaknes pusēs, tad tādu

ciklisko formu sauc par B-formu. Vislabāk tas saprotams, aplūko-
jot projekcijformulas:

i] I
H—C—OH HO—C—H

*l i
H-C-OH H-C-OH

>l I
HO—C—H O HO—C—H O

«I I
H—C—OH H—C—OH

H-G H-C

• I I
CH2OH CH2

OH

a D( + )-glikoze p-D(+ )-glikoze

Ar perspektivformulām (Heiverta formulām) a-anomēru un

B-anomēru var attēlot šādi:

6CH
2

0H CH
2
OH

or\°H ļ/ūH OH\? H ļ/"

H OH H OH

oc-OM-glikoze p-0(+)-glikoze
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Perspektīvformulās monosaharīdu Z)-formai CH 2OH grupu

raksta uz augšu no cikla plaknes. Pirmajam oglekļa atomam (Ci)
pievienoto OH grupu (glikozīdhidroksilgrupu) ct-formai raksta uz

leju no cikla plaknes, bet B-formai — uz augšu no cikla plaknes,
t. i., a-anomēram CH

2
OH un glikozīdhidroksilgrupa ir cikla plak-

nes pretējās pusēs (rrans-stāvoklī), bet B-anomēram šīs grupas
atrodas cikla plaknes vienā pusē (cts-stāvoklī).

Piranozes sešlocekļu ciklam iespējamas vairākas konformāci-

jas. Stabilākās no tām ir krēslveida konformācijas. Rentgenstruk-
tūranalīzes dati liecina, ka kristāliskajai a-Z)-glikozei un

kozei ir šādas struktūras:

H

H OH
H H

oc-D-glikopiranoze ■ ;3-D-glikopiranoze

a-anomērā glikozīdhidroksilgrupa cikla plaknei pievienota ak-

siāli, B-anomērā —
ekvatoriāli. Stabilākas ir tās konformācijas,

kurās lielākās grupas novietotas ekvatoriāli, t. i., atrodas tālāk

viena no otras, tādēļ starp tām ir mazāka iekšmolekulārā atgrū-
šanās. Tas liecina, ka B-forma ir stabilāka par a-formu.

Eksperimentāli pierādīts, ka kristāliskā stāvoklī monosahan-

diem ir cikliska uzbūve, pie tam tikai viena cikliskā forma —

a-forma vai B-forma. Šķīstot ūdenī, cikliskā forma daļēji pārvēr-
šas par aldehīdformu, pēc tam par otru ciklisko formu un starp
visām trim formām iestājas līdzsvars, kurā ievērojama pārsvarā
ir cikliskās formas.

Ar projekcijformulām šo līdzsvaru var attēlot šādi:

I 1
H—C—OH H—C=0 HO—C—H

I I I
H—C—OH H—C—OH H—C—OH

HO—C—H o^±HO-C—H 5* HO—C—H O

I I I
H—C—OH H—C—OH H—C—OH

H—C H—C—OH H—C

I I I
CH2OH CH2

OH CH
2
OH

ct-Z)(-r)-glikoze D(+ )-glikozes [3]-D(+ )-glikoze

la]D2°+ll2° aldehīdforma [a]
D

*°+lB,7°
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Pareizais virknes-cikla tautomeras sistēmas attēlojums ir šāds:

l_ļ
CH20H

ļ_l

° H\L_-y
/

H

H OH ļ ļH H H

Of-D-glikopiranoze D-glikoze (aldehrdforma) _0-D-glikopiranoze

Apgriezeniskas izomērijas parādību, kad divi vai vairāki izo-

mēri viegli pārvēršas viens otrā, sauc par tautomēriju, bet dažā-

dās izomērās formas — par tautomērām formām.

Monosaharīdu tautomēriju, kurā veidojas izomēri ar vaļējas
virknes un cikla uzbūvi, sauc par virknes-cikla tautomēriju.

Ar virknes-cikla tautomērajām pārvērtībām izskaidrojama arī

mutarotācijas parādība. Kristāliskā stāvoklī glikozei ir a-forma,

tādēļ arī tikko pagatavota šķīduma īpatnējais optiskās griešanas
leņķis ir +112°. Stāvot a-glikoze pārvēršas par 8-formu, un, kad

maisījumā ir 36% a-glikozes, 64% B-glikozes un aptuveni 0,024%
aldehīdformas, iestājas līdzsvars. Šāda maisījuma īpatnējais op-

tiskās griešanas leņķis ir konstants +52,5°.
Fizikālās īpašības. Monosaharīdi ir bezkrāsas kristāliskas vie-

las ar saldu garšu, pie tam dažādiem monosaharīdiem ir atšķirīgs
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 mutarotā-

cijas īpašība.

Ķīmiskās īpašības. Monosaharīdu molekulas satur vairākas

funkcionālās grupas, tāpēc tie ir ķīmiski aktīvi savienojumi. Tā

kā to šķīdumos pastāv līdzsvars starp acikliskajām aldehīdfor-

mām vai ketoformām un cikliskajām pusacetālformām, reakcijas

gaitā līdzsvars nobīdās uz tās formas pusi, kura piedalās attiecī-

gajā reakcijā. Tāpēc, rakstot reakciju vienādojumus, jālieto atbil-

stoša tautomērā forma.

Karbonilgrupas reakcijas
1. Reducēšanās. Ar reducētājiem (nātrija amalgamu, nātrija

borhidrīdu) heksozes reducējas par sešvērtīgajiem spirtiem —

heksītiem:

O

HOCH
2
—(CHOH)4—C —> HOCH2

—(CHOH)4—CH2OH

H

heksoze heksīts
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2. Oksidēšanas, a) Vāji oksidētāji (bromūdens, hlorūdens,

jods) oksidē monosaharīdu aldehīdgrupu par karboksilgrupu (sk.
363. lpp.).

b) Enerģiski oksidētāji (konc. HN03) oksidē ne tikai aldehīd-

grupu, bet arī pirmējo spirta grupu, veidojot cukurskābi:

O

/
\

H COOH

I
H—C—OH H—C—OH

I +o I
HO—C—H C—H

H—C—OH H—C—OH

I I
H—C—OH H—C—OH

I I
CH

2
OH COOH

£>-glikoze D-glikocukurskābe

c) Tādi oksidētāji kā amonjakāls sudraba (I) oksīda šķīdums

un Fēlinga šķīdums bāziskā vidē arī oksidē monosaharīdus, tikai

šajā gadījumā reakcija noris komplicētāk un veidojas dažādi ok-

sidēšanās produkti. Sudraba spoguļa reakciju un Fēlinga šķī-
duma atkrāsošanu 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
nitrilam, rodas jauns asimetrijas centrs, tāpēc veidojas a-nitrili

un 6-nitrili:
C =0 CN CN

H—C—OH HO—C—H

H—C—OH H—C—OH H—C—OH

HCN |
HO—C—H vHO—C—H +HO—C—H

I I I
H—C—OH H—C—OH H—C—OH

H—C—OH H—<ļ—OH H—C—OH

CH
2OH CH

2OH CH
2
OH

D-glikoze D-glikoheptanskābes £>-glikoheptanskābes
a-nitrils P-nitrils

So reakciju izmanto, lai no monosaharīdiem ar mazāku og-

lekļa atomu skaitu molekulā iegūtu monosaharīdus ar lielāku og-

lekļa atomu skaitu, piemēram, lai no pentozēm iegūtu heksozes.
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4. Fenilhidrazīnapievienošana. Karsējot aldozes kopā ar fenil-
hidrazīnu, kas ņemts pārākumā, reakcija vispirms notiek tāpat kā

ar aldehīdiem
— karbonilgrupas skābekļa atoms aizvietojas ar

fenilhidrazīna atlikumu un veidojas fenilhidrazons:
o

f
C

|\ H—C =N -NH-C6
H

5

I H |
H—C—OH H—C—OH

I I
HO—C—H +C6

H
5—NH—NH 2

-»- HO—C—H +H2O

I I
H—C—OH H—C—OH

H—C—OH H-C—OH

CH2OH CH2OH

Pēc tam otra fenilhidrazīna molekula oksidē otrajam oglekļa
atomam (blakus aldehīdgrupai) pievienoto hidroksilgrupu par

karbonilgrupu, kura savukārt reaģē ar trešo fenilhidrazīna mo-

lekulu, veidojot ozazonu:

H—C= N—NH—C
6
H

5
H—C= N—NH—C

6
H5

H—C—OH C =0

HO—C—H HO-C—H

CHsNHNHj C,Hs NHNHi

H—C—OH >- H—C—OH -»»

H—C—OH H-C—OH

CH2OH CH
2OH

H-C=N-NH—C6H5

C=N—NH—C 6H5

HO—C—H

C«HjNHNH2

H—C—OH

H—C—OH

CH
2
OH

glikozazons

So reakciju izmanto monosaharīdu identificēšanai, jo ozazoni

veido dzeltenas vai oranžas krāsas kristālus, kuru forma un kuša-

nas temperatūra dažādiem monosaharīdiem ir atšķirīga. Glikoze,
fruktoze un mannoze veido vienu un to pašu ozazonu.
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5. Ar atšķaidītiem sārmiem notiek tautomera aldehīdgrupas
pārvēršanās par ketogrupu — un otrādi:

O OH

y /
c c

\ \
H H CH2OH

H—C—OH NaOH C—OH NaOH C =0

l I I
HO—C—H HO—C—H HO—C—H

H—<ļ—OH H—C—OH H—C—OH

H—Č—OH H—C—OH H—C—OH

I i I
CH2OH CH

2
OH CH

2
OH

£>-glikoze enols £>-fruktoze

Pusacetālhidroksilgrupas reakcijas

1. Reakcija ar spirtiem. Ja uz monosaharīdu iedarbojas ar

metilspirtu sausa HCI vai fermentu klātienē, monosaharīdu pus-

acetālhidroksilgrupa reaģē ar spirtu, veidojot kristālisku vielu —

glikozīdu:

Glikozidi ir monosaharīdu atvasinājumi, kuriem pusacetālhidr-

oksilgrupas ūdeņraža atoms aizstāts ar ogļūdeņraža atlikumu vai

kādu komplicētāku aizvietotāju.

Ar skābēm glikozīdi viegli hidrolizējas par spirtu un attiecīgo
monosaharīdu.

Tā kā glikozīdu molekulā nav pusacetālhidroksilgrupas, ar

tiem nevar notikt tautomērās pārvērtības, tāpēc arī glikozīdu šķī-
dumiem nav novērojama mutarotācija.
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Pusacetalhidroksilgrupa var reaģēt arī ar otras monosaharīda
molekulas hidroksilgrupu, veidojot starp tām glikozīdu tipa saiti:

Pie glikozīdu grupas pieder arī daudzi dabā sastopamie sa-

vienojumi. Tā, piemēram, nukleīnskābes ir Z)-ribozes un 2-dezoksi-

D-ribozes glikozīdi.

Hidroksilgrupas reakcijas

1. Ar karbonskābju anhidridiem vai halogenīdiem monosaha-

rīdi, tāpatkā spirti, veido esterus:
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Svarīga bioloģiska nozīme ir monosaharīdu fosforskābes este-

riem un to atvasinājumiem, kas ir ogļhidrātu vielmaiņas starp-
produkti dzīvajos organismos, rūgšanas procesā v. c.

Reakcijas, kuru rezultātā mainās monosaha-

rīdu oglekļa skelets

1. Pilnīga oksidēšanās. Laboratorijas apstākļos vai dzīvajos
organismos monosaharīdi spēj pilnīgi oksidēties par C02, H 2O un

izdalīt enerģiju:

C 6Hi206-I- 602 ->• 6C02+6H20+enerģija

2. Rūgšana. Par rūgšanu sauc komplicētu monosaharīdu sada-

līšanās procesu mikroorganismu izdalīto fermentu ietekmē. Rūgt
spējīgi ir tikai daži monosaharīdi — Z)-glikoze, D-fruktoze,
D-mannoze; vāji rūgst arī Z)-galaktoze. L-anomēri un pentozes
nerūgst.

Atkarībā no tā, kādu mikroorganismu izdalītie fermenti vei-

cina rūgšanas procesu, izšķir vairākus rūgšanas veidus.

Spirta rūgšana. Rauga sēņu izdalīto fermentu ietekmē ar mo-

nosaharīdiem norisinās vesela virkne sarežģītu pārvērtību, kuru

rezultātā rodas spirts un C02. Summāri šo pārvērtību var attēlot

ar vienādojumu

C 6H 1206 2C2HSOH+ 2C0
2

Pienskābā rūgšana. Pienskābes baktēriju izdalītie fermenti

pārraudzē monosaharīdus par pienskābi:

C6Hi206-»»2CH3—CHOH—COOH

Citronskābā rūgšana. Pelējuma sēņu (Asperglllus nlger) iz-

dalīto fermentu ietekmē notiek monosaharīdu oksidējošā rūgšana,
kuras rezultātā veidojas citronskābe:

C 6HI206+ 30-»- C 6H 807+ 2H20

Sviestskābā rūgšana. Anaerobo sviestskābes baktēriju izdalīto
fermentu ietekmē veidojas sviestskābe, C02 un H

2:

C 6H 1206 -+■ CH
3
—CH 2—CH2—COOH + 2C0

2+ 2H2

legūšana. 1. Monosaharīdi plaši sastopami dabā kā brīvā

veidā, tā arī disaharīdu, polisaharīdu un dažādu glikozīdu veidā.

Ogļhidrāti veidojas augu zaļajās daļās fotosintēzes procesā.
Fotosintēze ir sarežģīts C0

2 un H
2
O oksidēšanās-reducēšanās pro-

cess, kas noris saules gaismas un zaļā pigmenta hlorofila ietekmē,

kurš darbojas kā savdabīgs katalizators un saules enerģijas pār-
nesējs. Fotosintēzes procesā norisinās vesela virkne fotoķīmisko
un fermentatīvo reakciju, kurās kopā ar hlorofilu piedalās arī

vesela sistēma citu fermentu.

Summāri fotosintēzi var attēlot ar šādu vienādojumu:

E

nC02+ 2nH20 —*-C„H2nO„+ n0
2+nH

2
0
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Izmantojot iezīmētos atomus (smago skābekli 180 un radioak-

tīvo oglekli 14C), izdevās noskaidrot, ka skābeklis, ko augi izdala

fotosintēzes procesā, izdalās no ūdens.

Fotosintēzes procesā vispirms rodas monosaharīdi, kas savu-

kārt pārvēršas par disaharīdiem un polisaharīdiem, kuri uzkrājas
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 arī kā enerģijas avotam,

jo koksne, akmeņogles, nafta un dabasgāze ir fotosintēzes procesā
uzkrātā Saules enerģija. Fotosintēzes procesā augi ne tikai uz-

krāj ogļhidrātus, bet arī izdala atmosfērā skābekli, kas nepiecie-
šams elpošanai un citiem procesiem. Fotosintēzes procesā katru

gadu rodas aptuveni 1012 kg ogļhidrātu un atmosfērā izdalās

1,1 -1012 kg skābekļa.

Tehnikā monosaharīdus iegūst, hidrolizējot polisaharīdus vai

disaharīdus. Tā, piemēram, glikozi iegūst, hidrolizējot cieti:

(C 6H10
05) „+nH 2

0 nC
6
H

12
0

6

ciete glikoze

Pazīstamas arī vairākas sintētiskās iegūšanas metodes, kurām

galvenokārt ir tikai teorētiska nozīme.

2. Aldolā ķondensācija. Pirmo sintētisko cukurvielu ieguva
A. Butļerovs, kondensējot formaldehīdu katalizatora Cu(OH)2

klātienē. Reakcija noris vairākās stadijās. Vispirms rodas glikol-
aldehīds:

/H ļ jS»
N

o— 0 OH

Glikolaldehīds reaģē tālāk ar vēl vienu formaldehīdamolekulu,

iegūtais produkts — atkal ar nākamo utt.:

HHH HHH

U-C-C +H-C=0 +H-C-C-C

I \ I I \x

OH O OHOH O

Galarezultātā rodas dažādu monosaharīdu_ maisījums, no kura

izdalīt atsevišķus monosaharīdus diezgan grūti.
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3. Monoseharīdus 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 OHH H

H—C C C C—C C*—H+O-v

111 I I I
OH OH OH H OH OH

H H H OH H O

11111/
r+H—C C C C C—C +H2O

L I JL J I \
OH OH OH H OH H

Svarīgākie pārstāvji. D( + )-glikoze (vīnogu cukurs,

dekstroze) ir kristāliska viela ar saldu garšu. Tās salduma

stiprums aptuveni 0,6 no saharozes salduma. Labi šķīst ūdenī, pie
tam ar nelielu siltuma uzņemšanu, tāpēc mutē rada aukstuma sa-

jūtu. No ūdens šķīduma kristalizējas kristālhidrāta C 6Hi 206-H2O

veidā. Polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa labi, tā-

pēc to dažreiz sauc arī par dekstrozi.

Glikoze ir visizplatītākais monosaharīds. Brīvā veidā tā sa-

stopama galvenokārt augu valstī —■ gatavās vīnogās, dažādos

augļos, ziedos un citās augu daļās, kā arī medū. Nelielos daudzu-

mos to satur arī dzīvnieku organismi, piemēram, cilvēka asinīs

ir 0,08... 0,12% glikozes, bet cukurslimības gadījumā tās saturs

ievērojami palielinās.
Glikoze ietilpst arī daudzu polisaharīdu — cietes, celulozes,

glikogēna — un disaharīdu
— maltozes, laktozes un saharozes

sastāvā.

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
izmanto arī medicīnā

— gan kā viegli izmantojamu barības vielu,

gan arī par ārstniecības līdzekli. Glikozi izmanto arī konditore-

jas rūpniecībā, tekstilrūpniecībā un spoguļu rūpniecībā, kā ari



379

par sakvielu dažādu glikozes atvasinājumu iegūšanai, askorbīn-

skābes (C vitamīna) ražošanai v. c.

C =0

l\ 0P ŪH

HO — C | I
II c=c

HO— C 0 / \
I J eb H-C C=o

H-C—l |\/
I ho-c-hV

HO — C —H

I CH
2
0H

CH
2
0H

L-oskorbinskābe

Tā kā glikozi satur vīnogu un augju sulas, kā arī cietes un

celulozes hidrolizāti, tai ir ļoti svarīga nozīme vīna un spirta rūp-
niecībā.

Z)(+ )-galaktoze ir aldoheksoze, kas atšķiras no glikozes
tikai ar H un OH grupas izvietojumu pie ceturtā oglekļa atoma:

C

|
X

H CH
2
OH

H—C-OH j— 0
VI OH/1 \ H

HO-C-H X N
I J eb IV OH hS\

HO-C-H
HY f

OH

H-C-OH
° H

I
CH

2
OH

cc
- D-galaktoze

Galaktozes ūdens šķīduma īpatnējais optiskās griešanas leņķis

mutarotācijas beigās ir +81°.
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Ar stipriem oksidētajiem, piemēram, ar HN03, galaktoze oksi-

dējas par divvērtīgu skābi — gļotskābi

H H OH OH H O

i i i i i s +0
H—C C C C C—C -r*

111 I I \
OH OH H H OH H

H OH OH H

+ o I I I I
—+ HOOC—C C C C—COOH

II 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 rafinozes, polisaharīda agara, glikozīda — galaktozīda, he-

micelulozes un augu gļotu sastāvā. Galaktozi iegūst, hidrolizē-

jot laktozi.

£>( — )-fruktoze, augļu cukurs, levu loze ir svarīgākā
ketoheksoze. Ūdens šķīdumā ir līdzsvarā ketoforma ar cikliska-

jām a-furanozes un B-furanozes formām:

O-LOH

I
C=o.

HOCHj/ °\CH2OH HO-C-H HOCH^/
Os
\oH

HVV°H
~H-C-r*T~ h\" "Ģ/crļOH

OH H
HC OH

OH H

oc-D (-) - f ruktofuranoze
CHjOH

p- D(-) - fruktofuranoze

Kristāliskā stāvoklī fruktoze atrodas B-piranozes formā.

D-fruktoze polarizētās gaismas polarizācijas plakni griež pa

kreisi, tāpēc to sauc arī par levulozi. īpatnējais optiskās griešanas

leņķis pēc līdzsvara iestāšanās ir —92°.

Kaut arī fruktozes molekulā nav aldehīdgrupas, tai tomēr pie-
mīt reducējošas īpašības (daudz vājākas nekā glikozei). Tas iz-

skaidrojams tādējādi, ka sārmainā vidē fruktoze izomerizējas par
glikozi.

Raksturīga fruktozes pierādīšanas reakcija ir Seļivanova reak-

cija —
sildot fruktozes šķīdumu kopā ar HCI un rezorcīnu, veido-

jas ķiršsarkans krāsojums, bet, ja fruktozes koncentrācija ir

liela, —
sarkanbrūnas nogulsnes.



Fruktoze ir vissaldākais cukurs. Tā ir aptuveni 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.

Fruktozi iegūst, hidrolizējot saharozi vai inulīnu, kā ari no

augļiem.

Pentozes

ļCsHioOsļ

Pentozes var būt kā aldozes, tā arī ketozes. Praktiska nozīme

ir tikai aldopentozēm.
Aldopentožu molekulās ir trīs asimetriskie oglekļa atomi, tā-

pēc tām iespējami 8 telpiskie izomēri: četri D un četri L rindas

savienojumi. Visbiežāk sastopamās pentozes ir L(+ )-arabinoze,
D (+)-ksiloze, D ( —)-riboze unD(-)-dezoksiriboze.

O O

S s
c c

\ ļ\
H—C—OH H—C—OH

HO—C—H HO—C—H

HO-C-H H-C-OH

CH2OH CH2OH

£(+ )-arabinoze £>( + )-ksiloze

[a]
D

2O
- 104,5" [CMV°+lB,B°

o o

\ \\
H-C-OH H-C-H

H-C-OH H-C-OH

H-C-OH H-C-OH

CH2OH CH2OH

D(-)-riboze D(-)-dezoksiriboze •

[a]
D
»-

23,7
0 [alc^-SS

0

38i
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Ūdens šķīdumā starp virknes aldehīdformām un cikliskajām
a un p tautomērajām formām iestājas līdzsvars, tāpēc pentožu

šķīdumos novērojama mutarotācijas parādība. Arabinoze un ri-

boze veido furanozes 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 HCI vai H 2S04, no pentozes molekulas atšķe-

ļas trīs ūdens molekulas un izveidojas heterocikliskais aldehīds —

furfurols:

/
C

\
H

r"*Hļ-C-OjHļ HC CH

ļHoi-G-h! ļ-v I Iy° +3H20

I ļ ' HC C—C

rHoļ-c-Hl ! \ / V

! ! | J L, O H

I Hļ—C-;OH;

H

Dabā pentozes nedaudz sastopamas arī brīvā veidā, bet vis-

vairāk polisaharīdu — pentozānu un glikozīdu veidā. D-riboze un

Z)-dezoksiriboze ietilpst nukleīnskābju sastāvā, kurām ir svarīga
nozīme organismu dzīvības procesos.

Pentozes iegūst, hidrolizējot pentozānus:

(C5
H

8
0

4) n
+nH

2
0 -> nC

5
H

10
O

5

L-arabinozi iegūst, hidrolizējot pentozānu — arabānu, kas sa-

stopams lapu koku sveķos (gumiarabikā, ķiršu līmē), hemicelu-

lozē un pektīnvielās.

D-ksilozi iegūst no pentozāna — ksilāna, kas kopā ar celulozi

sastopams koksnē, salmos, klijās, kukurūzas vālīšu serdēs, saules-

puķu galvās v. c.

Ksilozi izmanto konditorejas rūpniecībā. Augu valsts hidro-

lizātus, ka£ satur ksilozi, pēdējā laikā izmanto arī lopbarības
rauga ražošanai.
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Disaharīdi

|Ci2H22oii |

Disaharīdi jeb biozes veidoti no divām monosaharīdu mole-
kulām, kas saistītas ar glikozīdu (ēteru) tipa saiti, tāpēc tos var

definēt šādi.

Disaharīdi ir monosaharīdu cikliskās formas atvasinājumi,
kuros vienas monosaharīda molekulas pusacetālhidroksilgrupas
ūdeņradis aizvietots ar otras monosaharīda molekulas atlikumu:

Glikozīdsaites veidošanā viena monosaharīda molekula vien-

mēr piedalās ar savu pusacetālhidroksilgrupu, bet otra var reaģēt
ari ar kādu citu hidroksilgrupu (spirta grupu). Tādā gadījumā
viena pusacetālhidroksilgrupa vēl paliek brīva un ietekmē disaha-

rīda īpašības, piemēram, tādi disaharīdi reducē Fēlinga šķīdumu.
Sakarā ar to disaharīdus iedala reducējošajos un nereducējošajos
disaharīdos.

Reducējošajos disaharīdos glikozīdsaite veidojas, atšķeļoties
ūdens molekulai no vienas monosaharīda molekulas pusacetāl-
hidroksilgrupas un otras molekulas spirta grupas.

Tipisks šīs grupas disaharīdu piemērs ir maltoze, kuras mo-

lekula veidojas, reaģējot vienas glikozes molekulas pusacetāl-
hidroksilgrupai ar otras glikozes molekulas ceturtajam oglekļa
atomam pievienoto hidroksilgrupu (1,4-glikozīdsaite):
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Lai pilnīgi raksturotu disaharīda struktūru, jāparāda ne tikai, no

kādiem monosaharīdiem disaharīds veidots un kā veidojusies glikozīd-
saite, bet arī, kāds ir monosaharīda cikla tips (piranoze vai furanoze)
un konfigurācija pie anomērā oglekļa atoma (a vai 6).

Tādējādi pilnīgs maltozes molekulas veidošanās attēlojums ir

šāds:

Maltozes molekula var veidoties ari, ja a-£>-glikopiranozes mo-

lekula reaģē ar 8-£>-glikopiranozes molekulu. Tādā gadījumā rodas

P-maltoze.

Sāda disaharīda molekulā vēl ir viena pusacetālhidroksilgrupa,
tādēļ reducējošie disaharīdi spēj veidot virknes-cikla tautomērās

formas un līdz ar to reducē Fēlinga šķīdumu un piedalās citās

monosaharīdu reakcijās.

Tāda pati uzbūve kā maltozei ir arī celobiozei, tikai tās mole-

kulā 6-pusacetāla hidroksilgrupa reaģējusi ar otras molekulas

4. oglekļa hidroksilgrupu, tāpēc tādu saiti sauc par B-1,4-glikozīd-
saiti:
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Ar krēslveida konfigurācijas formulām celobiozes molekulu var

attēlot šādi:

Nereducējošajos disaharīdos glikozīdsaite veidojas, atšķeļoties
ūdens molekulai no abu monosaharīda molekulu pusacetālhidrok-
silgrupām, tāpēc tāda disaharīda molekulā vairs nav pusacetāl-
hidroksilgrupu. Līdz ar to šādiem disaharīdiem nav iespējama
tautomērija un tie nereducē Fēlinga šķīdumu. Tiem raksturīgas
tikai hidroksilgrupas reakcijas.

Tipisks šīs grupas disaharīdu piemērs ir trehaloze (sēņu cu-

kurs), kuras molekulā divas glikozes molekulas saistītas ar

1,1-glikozīdsaiti:

Ar krēslveida konfigurācijas formulām trehalozes molekulas vei

došanos var attēlot šādi:

Disaharīdus, kuriem reaģējušas abas glikozīdiskas hidr-

oksilgrupas (pusacetālhidroksilgrupas), nosauc kā glikozīdus,
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piemēram, trehalozes pilns nosaukums ir a-D-glikopiranozido-ct-D-
--glikopiranozīds (jeb saīsināti a-glikozidoglikozīds). Disaharīdus,
kuriem viena glikozīdiskā hidroksilgrupa ir brīva, nosauc kā ogļ-
hidrātus. Ta, piemēram, maltozes pilns nosaukums ir 4-(a-D-gli-
kopiranozido)-a-£»-glikopiranoze (jeb saīsināti 4-(a-glikozido)-
glikoze).

Svarīgākie pārstāvji. Maltoze (iesalcukurs) ir tipisks
reducējošais disaharīds. Oksidējoties tā veido maltobionskābi:

Maltoze hidrolizējas par divām glikozes molekulām:

C12H22011+H2O—>- 2C6H1206

Maltoze ir kristāliska viela ar saldu garšu. Kristāliskā stāvoklī

maltoze iegūta kā a-formā, tā B-formā. Tā ir mazāk salda par

biešu cukuru. Labi šķīst ūdenī, bet nešķīst spirtā un ēterī. Krista-

lizējas ar vienu molekulu ūdens C12H22011-H2O. Ūdens šķīdumu
īpatnējais optiskās griešanas leņķis +130,4°.

Brīvā veidā dabā nav sastopama. Maltoze veidojas, fermenta-
tīvi sašķeļoties cietei, piemēram, graudu dīgšanas procesā fer-

menta amilāzes ietekmē, tāpēc arī sastopama iesalā. Fermentu

ietekmē tā veidojas arī gremošanas traktā. Maltoze veidojas arī

vairākos raudzēšanas rūpniecības tehnoloģiskajos procesos, piemē-
ram, alus, vīna un citās pārtikas rūpniecības nozarēs. Rauga
ietekmē maltoze rūgst.

Laktoze (piencukurs) veidota no a-glikozes un B-galak-
tozes. Laktoze ir reducējošais cukurs, t. i., tās molekulā ir viena

glikozīdiskā hidroksilgrupa. Noskaidrots, ka tā ir glikozes mo-

lekulā, tātad laktoze ir galaktozido-glikoze, kurā abas monosa-

harīdu molekulas saistītas ar B-1,4-glikozīdsaiti.
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Ar perspekhvformulu laktozi var uzrakstīt šadi:

Pēc formulas redzams, ka laktozi var nosaukt par 4-(6-£>-ga-
laktopiranozido)-a-D-glikopiranozi (jeb saīsināti par 4-(B-galak-
tozido)-glikozi).

Laktoze ir kristāliska viela ar saldu garšu. Tās saldums ir

aptuveni 0,20... 0,25 no saharozes salduma. Ūdenī šķīst sliktāk

nekā pārējie monosaharīdi, tāpēc mutē rodas it kā smilšu garša.
Kristalizējas ar vienu molekulu ūdens (C12H22011-H2O) un kūst

202°Ctemperatūrā. Laktozes īpatnējais optiskās griešanas leņķis
+ 52,6°. Atšķirībā no pārējiem disaharīdiem laktoze nav higrosko-
piska, tāpēc to izmanto farmācijā tādu pulveru izgatavošanai, kas

viegli hidrolizējas. Ar parasto raugu nerūgst, bet rūgst ar īpašiem
pienskābes raugiem, kuru izdalīto fermentu ietekmē laktoze vis-

pirms hidrolizējas, pēc tam pārrūgst par pienskābi.

Laktoze sastopama zīdītāju dzīvnieku pienā (govs pienā
4...5%). To iegūst no piena suliņām. Laktoze ir ļoti svarīga uz-

turviela —
it sevišķi augošiem organismiem.

Saharoze (biešu cukurs, niedru cukurs) ir veidota

no a-Z)-glikozes un B-D-fruktozes, kas saistītas ar 1,2-glikozīd-
saiti:
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Ar konformācijas formulām saharozes molekulu attēlo šādi:

Kā pēc formulas redzams, saharoze ir a-D-glikopiranozido-B-
D-fruktofuranozīds jeb a-glikozido-B-fruktozīds.

Saharozes molekulā nav pusacetālhidroksilgrupas, tāpēc tā

nereducē Fēlinga šķīdumu un tai nav novērojama mutarotācijas
parādība. Saharozes ūdens šķīduma īpatnējais optiskās griešanas
leņķis ir +66,5°. Labi šķīst ūdenī un kristalizējoties veido bez-

ūdens kristālus. Kūst 185°C temperatūrā, bet temperatūrā, kas

augstāka par 200 °C, sadalās, veidojot brūnu masu — karameli.

Sādu saharozes sadalīšanās procesu sauc par karamelizāciju, un

to izmanto pārtikas produktu krāsošanai.

Ar skābēm vai fermentiem saharoze hidrolizējas, veidojot gli-
kozes un fruktozes maisījumu:

C12H22011+H2O C6Hi 2O6+C6Hi 2O6

glikoze fruktoze

Saharoze polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež pa

labi, bet iegūtais glikozes un fruktozes maisījums — pa kreisi

(glikozei [ci]d 20 +52°, fruktozei —92°), tāpēc to sauc par invert-

cu.ku.ru, bet pašu saharozes hidrolīzes 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:

Ci2H 22o,i+Ca (OH) a+H20 rfCisH^O,, •CaO• 2H20

(Pazīstami arī citāda sastāva saharāti.)

Saharoze ir visizplatītākais disaharīds. Sastopama cukurbietēs

(16 ...22%), cukurniedrēs (14... 26%), kā arī daudzos citos augos—

kļavu, bērzu un palmu sulā, kukurūzā, dažādos augļos v. c.

Saharozi no cukurbietēm iegūst šādi. Cukurbietes nomazgā, sa-

smalcina un īpašos aparātos — difuzoros ar karstu ūdeni (~80°C)
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izskalo no tām cukuru. legūtais šķīdums satur dažādus piemaisīju-
mus. Lai tos atdalītu, cukura šķīdumu apstrādā ar kaļķu pienu. Olbal-

tumvielas un dažādas organiskās skābes ar Ca(OH) 2 veido nešķīsto-
šas nogulsnes, bet saharoze — ūdenī labi šķīstošu kalcija saharātu.

Nogulsnes nofiltrē, bet filtrātu, kurā saharoze ir galvenokārt kalcija
saharāta veidā, apstrādā ar C02, kas sadala saharātu par saharozi

un kalcija karbonātu:

Ci2 H22oi i• CaO •2H20+ + CaC0 3+2H 20

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 nekrista-

lizējas.
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 v. c.

Saharoze ir vērtīgs pārtikas produkts, kuram līdz ar enerģē-
tisko vērtību ir arī garšas vērtība. Izmanto galvenokārt uzturā un

pārtikas rūpniecībā.
Saharozi izmanto arī par izejvielu citās rūpniecības nozarēs,

jo daudziem saharozes atvasinājumiem ir augstvērtīgas īpašības.
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 vielas

bez garšas un smaržas, nemaz nav indīgas un nepiesārņo notek-

ūdeņus, jo aktīvo dūņu baktērijas tās sadala.

Polisaharīdi

Polisaharīdi ir lielmolekulāri savienojumi, kuru molekulas
veidotas no liela skaita monosaharīdu atlikumu. Veidojoties poli-
saharīda molekulai, katras monosaharīda molekulas pusacetāl-
hidroksilgrupa reaģē ar nākamās molekulas kādu spirta grupu,

veidojot glikozīdsaites, tāpēc polisaharīdus var uzskatīt par poli-
glikozīdiem:

HO—GbHho 4—oļH+HČiļļ—CeHjoOH-^HjT

+hoj—c 6h ioo«—o[h~+~. .. —

r+ HO—C6H, 0
O

4
—O-C

6
H

10
0

4
-O-C

6
H,

0
0

4
-O ...
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Vienā polisaharīda molekulā ietilpstošie monosaharīdu atli-

kumi var būt vienādi vai arī dažādi, tāpēc polisaharīdus iedala

homopolisaharidos un heteropolisaharidos. Biežāk sastopami ho-

mopolisaharīdi (veidoti no viena monosaharīda atlikumiem).
Polisaharīdi dabā ļoti izplatīti — it sevišķi augos. Dabā sa-

stopami polisaharīdi, kas veidoti no heksozēm (heksozāni), pen-

tozēm (pentozāni) vai heksožu atvasinājumiem. Vissvarīgākie ir

no Z)-glikozes veidotiepolisaharīdi — celulozeun ciete.

Augos sastopami arī polisaharīdi, kas veidoti no D-fruktozes

(fruktozāni), £)-galaktozes (galaktozāni) un D-mannozes (man-

nāni). Svarīgākie pentozāni ir ksilāni un arabāni. Pektīnvielās

sastopams polisaharīds, kas veidots no galakturonskābes.
Augos polisaharīdi pa lielākai daļai ir ogļhidrātu rezerves

vielas vai arī veic balsta funkcijas (celuloze).

Ciete

Ciete (C 6Hioos) n
ir polisaharīds, kas veidots no a-U-glikozes

atlikumiem. Tā ir tipisks augu rezerves ogļhidrāts ar globulāru
uzbūvi. Augos tā sastopama cietes graudiņu veidā, kuru forma

un lielums dažādiem augiem ir atšķirīgi (34. att.).
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 [o|d20+ 195o

.

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 lie4umu.

34. att. Cietes graudiņu forma:

a — rīsa; 6
— kviešu; c — kartupeļu.
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Cieti karsējot, tās molekulas sašķeļas un veido dekstrīnus,
kuriem ir tāda pati empīriskā formula kā cietei (CeHinOs)*, tikai

x mazāks par n. Sāda 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 cieti ar skābēm vai fermentiem, vispirms veidojas dek-

strīni, pēc tam maltozeun galarezultātā — glikoze:

H2O H2O H2O

(C6H1005)n —(CeHioOs)*—-*- C12H22011 � C
6Hi 206

ciete dekstrīni maltoze glikoze

Tas norāda, ka cietes molekulā, tāpat kā maltozes molekulā,
glikozes atlikumi saistīti ar a-1,4-glikozīdsaiti.

Uzbūve. Ciete ir neviendabīgs polisaharīds. Tā sastāv no di-

viem dažādiem polisaharīdiem — amilozes unamilopektina.
Arni loze šķīst karstā ūdenī (~7O°C), amilopektīns tikai

uzbriest. īpaši apstrādājot cieti ar attiecīgiem šķīdinātājiem,

iespējams izdalīt kristālisku amilozi, kura šķīst ūdenī un veido

īstu šķīdumu. Ar jodu amiloze veido zilu krāsojumu, amilopek-
tīns

—
bāli violetu. Amilozei īpatnējais optiskās griešanas leņķis

ir +220°, amilopektīna šķīdumam ln NaOH +150°.

Kā amiloze, tā arī amilopektīns veidoti no a-Z)-glikozes un

atšķiras tikai ar saistību starp glikozes atlikumiem un polime-
rizācijas pakāpi.

Amiloze ir lineārs vai ļoti maz sazarots polisaharīds, kura

molekula veidota no 600... 1200 glikozes atlikumiem (35. 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:

Rentgenstruktūranalīze rāda, ka amilozes molekula veido spi-
rāli ar ~6 glikozes atlikumiem vienā vijumā. Sāda spirāle spēj
saglabāt savu formu tāpēc, ka starp CH2OH grupu un otrajam C

atomam pievienoto hidroksilgrupu veidojas ūdeņraža saite.

Spirālveida molekulas vidū paliek brīvs kanāls ar diametru

~0,5 nm, kurā var izvietoties atbilstoša izmēra molekulas,
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35. att. Polisaharīdu uzbūves shēma:

a — amiloze; b
— amilopektīns; c — glikogens.

veidojot kompleksveida savienojumu. Tāds komplekss ir zilais

amilozes savienojums ar jodu.
Amilopektīna molekula ir ar stipri sazarotu uzbūvi un po-

limerizācijas pakāpi ~6000 (35. att. b). Tā molekulā konstatētas

1,4-glikozīdsaites un 1,6-glikozīdsaites (uz katrām 25 1,4-glikozīd-
saitēm viena 1,6-glikozīdsaite). Tas norāda, ka aptuveni amilo-

pektīna molekulu var attēlot šādi:

Ciete rodas augos fotosintēzes procesā un uzkrājas dažādās

augu daļās — sēklās, sakņu bumbuļos v. c. Visvairāk to satur

rīsa graudi ~80%, kviešu graudi ~75%, kukurūzas graudi

-72% un kartupeļi -12...24%.
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Rūpniecībā cieti iegūst no kartupeļiem un kukurūzas, retāk

no kviešiem, rīsa un sago. Lai iegūtu cieti no kartupeļiem, tos

sasmalcina, 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, butil-

spirtu, 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 v. c.

Glikogēns jeb dzīvnieku ciete

Glikogēns (C 6Hi OOS)„ 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) (35. 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 mus-

kuļos. 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 koloīdu šķīdumu. Ar jodu
veido sarkanbrūnu krāsojumu.

Inulīns

Inulīns (C 6
Hi

oOs)n ir polisaharīds, kas veidots no fruktozes

atlikumiem — polifruktozīds. Inulīna molekula veidota no 28

fruktozes atlikumiem (furanozes formā), kas saistīti ar 1,2-gliko-
zīdsaiti. Sastopams topinambūra bumbuļos, dāliju gurnos, cigo-
riņu, koksagīza un artišoku saknēs. Izmanto galvenokārt fruk-

tozes iegūšanai.

Celuloze

Celuloze (C 6
H

IOOS)n jeb [C6H702(OH) 3]„ ir galvena augu šūnu

sastāvdaļa, no kurienes arī radies tas nosaukums (latīņu valodā

cellula — šūniņa). No tās veidoti augu šūnapvalki. Augos celu-

loze ir kopā ar citiem polisaharīdiem, lignīnu, sveķiem, taukiem

un minerālvielām. Atdalot šos piemaisījumus, arī ar pašu celulozi
notiek lielākas vai mazākas izmaiņas.

Vistīrākā celuloze ir kokvilnas sēklu pūkas (vate), kas satur

~90% celulozes, kā arī linu, kaņepāju un džutas šķiedras. Koksne
satur ~50% celulozes.
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Uzbūve. Hidrolizējot celulozi ar sālsskābi, galarezultātā iegūst
D-glikozi, bet kā starpprodukts veidojas celobioze. Tas norāda,

ka celulozes molekulas veidotas no glikozes molekulām, kuras

saistītas savā starpā ar 6-1,4-glikozīdsaitēm (tāpat kā celobiozē).

Pētījumi rāda, ka celulozes makromolekulā B-Z)-glikopirano-
zes molekulas lineāri saistītas savā starpā tā, ka katra molekula

pagriezta par 180° attiecībā pret iepriekšējo:

Tā izveidojas garas pavedienveida molekulas ar polimerizāci-
jas pakāpi n=300 ... 3000. No polimerizācijas pakāpes atkarīgas
celulozes fizikālās īpašības, piemēram, mehāniskā izturība. Celu-
lozes molekulas veido šķiedras, kurās garās celulozes molekulas
orientētas galvenokārt paralēli un paralēlās orientācijas vietās

saistītas savā starpā ar ūdeņraža saitēm (starp OH grupām).
Ūdeņraža saites nejauj celulozes molekulām slīdēt citai gar citu

un palielina tās mehānisko izturību.

īpašības. Celuloze nešķīst ūdenī
— tikai uzbriest. Arī tas

izskaidrojams ar ūdeņraža saišu pastāvēšanu, jo ūdens molekulas

nespēj iespiesties šķiedrā starp cieši saistītajām celulozes mole-

kulām.

Celuloze nešķīst arī pārējos šķīdinātājos. Tā šķīst tikai Švei-

cera reaģentā (Cu(OH) 2 šķīdums koncentrētā amonjakā), ZnCl2

sālsskābā šķīdumā un koncentrētā sērskābē. Šķīdinot pēdējos di-

vos šķīdinātājos, celuloze daļēji hidrolizējas.
Ja celulozi šķīdina aukstā konc. H2SO4 un iegūto hidrolizātu

ielej ūdenī, izdalās daļējas hidrolīzes produkts — amiloids:

H2O

(C6
Hioos)„—> (C6

Hi
o
Os) x n>x

Amiloīda veidošanos izmanto pergamentpapīra ražošanai.

Papīra loksnes uz īsu brīdi iemērc 80% H2SO4, 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).
Ja vistīrāko celulozi

—
kokvilnu — apstrādā ar NaOH, tā

iegūst lielāku izturību un spīdumu. Šo procesu sauc par merseri-

zāciju.
Celulozes molekulā katrs glikozes atlikums satur trīs hidrok-

silgrupas, tāpēc tā veido ēteru un esteru tipa savienojumus. Sva-

rīgāka praktiska nozīme ir celulozes slāpekļskābes un etiķskābes
esteriem.
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Celulozes slāpekļskābes esterus iegūst, apstrādā-
jot celulozi ar konc. HN0

3 un H
2
S0

4 maisījumu. Atkarībā no

reakcijas apstākļiem var reaģēt viena, divas vai arī visas trīs

hidroksilgrupas, veidojot celulozes mononitrātu, dinitrātu vai tri-

nitrātu, kuriem bieži lieto arī nepareizus nosaukumus — mono-

nitroceluloze, dinitroceluloze un trinitroceluloze.

Nitrēto celulozi, kas satur ~2,7 nitrogrupas uz vienu glikozes
atlikumu un aptuveni atbilst celulozes trinitrātam, sauc par pir-
oksilinu. Tas šķīst acetonā, nitrobenzola, butilacetātā un daļēji
ēterī. Piroksilīns ir ļoti eksplozīvs, un to izmanto kā dzenošu

lādiņu granātu, mīnu un bumbu ražošanā.

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 un laboratorijās puscaurlaidīgu membrānu iegūšanai.

Ja kolodija šķīdumam pievieno kamparu (0,4 m. d. uz 1 m. d.

kolodija) un pēc tam šķīdinātāju iztvaicē, iegūst caurspīdīgu,
elastīgu masu — celuloīdu, kas ir viens no vecākajiem plastiska-

jiem materiāliem.To izmanto kinofilmu, fotofilmu un dažādu ga-

lantērijas izstrādājumu ražošanai. Galvenais trūkums — viegli
uzliesmo.

Celulozes etiķskābes esterus jeb acetātus iegūst,

apstrādājot celulozi ar etiķskābes anhidrīdu H2S04 vai ZnCl2 klā-

tienē. Atkarībā no reakcijas apstākļiem var iegūt produktus, kuru

sastāvs tuvs triacetātam vai diacetātam:

(CH 3CO) 2O

[C6H702(OH)3] n [C6
H

7
O2(OOCCH3)3] n

celuloze celulozes triacetats

Diacetāts šķīst acetonā, etilacetātā, triacetāts —
ledus etiķ-

skābē, dihlormetānā, hloroformā v. c. Tos izmanto mākslīgo

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 izvie-

tojumu, tos apstrādājot tā, lai panāktu šo makromolekulu orientā-

ciju vienā virzienā.
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2. No sintētiskajiem polimēriem ar vēlamu makromolekulu sa-

kārtojumu.
Šķiedras, kuras iegūst, pārstrādājot dabiskos polimērus, sauc

par mākslīgajām šķiedrām, bet no sintētiskajiem polimēriem
iegūtās —

par sintētiskajām šķiedrām.

Vienas no svarīgākajām mākslīgajām šķiedrām ir acetāt-

šķiedras. Tās ražo kā no diacetāta, tā arī no triacetāta, tos iz-

šķīdinot atbilstošā šķīdinātājā (diacetātu — acetonā, triacetātu
—

dihlormetāna un etilspirta maisījumā) un iegūto šķīdumu izspie-
žot caur filjerām šahtā ar siltu gaisu. Šķīdinātājs iztvaiko, un iz-

veidojas smalkas, garas šķiedriņas, kuras savij pavedienā un no-

gādā tālākai apstrādei. Virzoties caur filjerām, celulozes acetāta

molekulas orientējas šķiedras ass virzienā un iegūst lielāku iztu-

rību. legūto šķiedru sauc par acetātzīdu. Tas ir mīksts, mazāk

burzās, mazgājot maz saraujas, un tam ir patīkams spīdums, tā-

pēc acetātzīdu plaši izmanto tekstilrūpniecībā.
Celulozes ksantogenāti. Apstrādājot celulozi ar sārmu

un pēc tam ar sēroglekli, iegūst celulozes ksantogenātu. Izrādās,

ka celulozes hidroksilgrupām nav vienāda aktivitāte. Visaktīvākā

ir otrajam oglekļa atomam pievienotā hidroksilgrupa, tāpēc arī tā

vieglāk reaģē ar sārmu un pēc tam ar sēroglekli:

Celulozes ksantogenāts 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 — visko-

zes 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 pārti-
kas produktu un citu izstrādājumu iesaiņošanai.

Celulozes ēteri. Apstrādājot celulozi ar sārmu un pec

tam ar metilhlorīdu, iegūst metilcelulozi:

r OH-i r OH -

/ NaOH; CH3CI /
C 6H702—OH C 6H 702—OCH3

\ \
ohJ„ L och

3J„
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Metilceluloze nedaudz šķīst ūdenī. To izmanto tekstilrūpnie-
cībā audumu apdarei (cietes vietā), kā arī kosmētiskajā un pār-
tikas 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 arī mākslīgo šķiedru veidā.

Daudz celulozes izmanto papīra ražošanai. Sim nolūkam nepie-
ciešamo celulozi iegūst no koksnes, kas satur ~50% celulozes,
lignīnu, hemicelulozi un citus savienojumus. Lai atbrīvotu celulozi

no piemaisījumiem, visbiežāk izmanto t. s. sulfitmetodi. Pēc šīs

metodes sasmalcinātu koksni zem spiediena vāra kopā ar

Ca(HSO3)2, kas izšķīdina lignīnu. Tā iegūto celulozi sauc par

sulfītcelulozi. Ražošanas blakusprodukts —
sulfītsārms

— 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 gli-

kozi, otrajā — atšķaidītu glikozes šķīdumu, kuru pārraudzē par

etilspirtu (hidrolīzes spirts).

AMINOSPIRTI UN AMINOFENOLI

Aminospirti. Par aminospirtiem sauc organiskos savienojumus,
kuru molekula satur divas funkcionālās grupas — aminogrupu
un hidroksilgrupu, kura saistīta ar alkilgrupu.

Svarīgākie aminospirti ir etanolamīni. Tie veidojas eti-

lēnoksīda reakcijā ar amonjaku:
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Etanolamīnu iegūst ari, etilenhlorhidrīnam reaģējot ar amon-

jaku:

HO—CH2—CH 2—Cl+ NH3
->- HO—CH2—CH2—NH2+ HCI

Etanolamīni ir eļļaini šķidrumi ar augstu viršanas tempera-
tūru. Ar ūdeni tie sajaucas visās attiecībās.

Etanolamīni ir stipras bāzes. Ar skābēm tie veido sāļus.
Trietanolamīna spēju viegli reaģēt ar sērūdeņradi izmanto

rūpniecībā gāzu attīrīšanai no sērūdeņraža:

(HOCH2
CH

2) 3
N+ H2

Sr>- (HOCH2
CH

2) 3N • H2
S

Trietanolamīna sērūdeņraža sāls sildot sadalās. Reģenerēto
trietanolamīnu var atkal izmantot gāzu attīrīšanai, bet sērūdeņ-
radi — sērskābes ražošanai.

Līdzīgi trietanolamīnssaista arī HCN un C0
2.

Etanolamīnus izmanto arī kā piedevu sintētiskajiem mazgāša-

nas līdzekļiem.
Etanolamīni ietilpst svarīgu dabasvielu — fosfolipīdu sastāvā

(sk. 289. lpp.).
Pie aminospirtiem pieskaitāma arī ceturtējā amonija bāze ho-

-1 īn s:

HOCH2CH2 CH 3

\v
N OH9

/ \
H 3C CH3

Holīns ietilpst lecitīnu sastāvā (sk. 289. lpp.).
Sintētiski to iegūst, trimetilamīnam reaģējot ar etilēnoksīdu:

c c

(CH3) 3
N+H

2
o=ē* (CH3) 3NHOH

© c © c

(CH3) 3NH OH + CH2—CH2
HOCH

2
CH

2
—N (CH3) 3

OH

\ /
O

Ja holīnu dehidratē, veidojas nepiesātināts amīns — neirīns:

© ©

CH2=CHN(CH3)3
OH

Neirīns ir ļoti stipra inde. Tas veidojas arī olbaltumvielu pū-
šanas procesā.

Pie aminospirtu grupas pieder arī vairāki benzola atvasinā-

jumi, kuru molekulā aminogrupa un hidroksilgrupa atrodas san-
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virkne. Svarīgākie no tiem ir fizioloģiski aktīvas vielas efedrīns
unadrenalīns:

Efedrīns uzbudina nervu sistēmu, sašaurina asinsvadus un

paaugstina asinsspiedienu. Lieto medicīnā.

Adrenalīns ir hormons, kas cilvēka organismā regulē viel-

maiņu un sirdsdarbību.

Aminofenoli. Aminofenoli ir benzola atvasinājumi, kuru mo-

lekulā aminogrupa un hidroksilgrupa pievienotas tieši benzola

ciklam.

Vienkāršākajam aminofenolampazīstami trīs izomēri:

Aminofenolu molekulā benzola ciklam pievienotas divas elek-

trondonoras grupas, tādēļ cikla reaģētspēja ir ievērojami palieli-
nāta. Tā, piemēram, aminofenoli viegli oksidējas, reducējot sud-

raba (I) sāļus par brīvu sudrabu, tādēļ tos izmanto fotogrāfijā
par attīstītājiem. Fotogrāfijā visbiežāk izmanto p-aminofenola at-

vasinājumus: 4-(N-metilamino)fenola sulfātu (metolu) un 2,4-dia-
minofenola hidrogēnhlorīdu (amidolu).
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Aminofenoluatvasinājumi ir ari ārstniecības preparāts fenace-
tins un sintētiskā viela ar saldu garšu — dulcins:

Dulcins ir kristāliska viela ar saldu garšu. Tas ir aptuveni
500 reižu saldāks par cukuru.

AMINOSKĀBES

Par aminoskābēm sauc karbonskābes, kuru ogļūdeņraža atli-
kumā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizstāti ar aminogrupām.

Atkarībā no aminogrupu skaita molekulā izšķir monoamino-

karbonskābes, diaminokarbonskābesutt.

CH3—CH—COOH CH2—CH 2—CH2—CH—COOH

I I I
NH2 NH2 NH

2

monoaminokarbonskābe diaminokarbonskābe

Aminoskābju molekulas var saturēt arī vairākas karboksil-

grupas, piemēram,

HOOC—CH2—CH—COOH aminodikarbonskābe

I
NH2

Nomenklatūra un izomērija. Aminoskābju nosaukumus veido

no to karbonskābju nosaukumiem, no kurām tās atvasinātas, lie-

kot priekšā vārdu «amino», piemēram, aminoetiķskābe.
Aminoskābēm parasti lieto triviālos nosaukumus, kas atvasi-

nāti pēc aminoskābju īpašībām vai produktiem, no kuriem tās

pirmo reizi iegūtas, piemēram, glikokols (grieķu valodā

glykys — salds), asparagīnskābe (grieķu valodā asparagos —

sparģelis).
Aminoskābju izomērija atkarīga kā no oglekļa atomu virknes

sazarojuma, tā ari no aminogrupas novietojuma. Atkarībā no ami-

nogrupas novietojuma izšķir a-aminoskābes, B-aminoskābes,

v-aminoskābes utt.:

CH3—CH2—CH2
—CH—COOH

I
NH2

a-aminobaldriānskābe,
2-aminopentānskābe
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CH
3
—CH

2
—CH—CH

2—COOH

I
NH 2

p-aminobaldriānskābe,
3- aminopentānskābe

CH 3
—CH—CH

2—CH2—COOH

I
NH 2

V-aminobaldriānskābe,
4- aminopentānskābe

CH2—CH2—CH2—CH 2—COOH

I
NH2

fl-aminobaldriānskābe,
5-aminopentānskābe

CH
3
—CH—CH—COOH

I I
CH 3 NH 2

a-aminoizobaldriānskābe,
2-amino-3-metilbutānskābe,

valins

Visas a-aminoskābes, izņemot aminoetiķskābi, satur asimet-

risko oglekļa atomu, tāpēc tām ir iespējami divi optiski aktīvi

telpiskie izomēri (enantiomēri). Tā, piemēram, a-aminopropion-
skābei (alanīnam) iespējami šādi telpiskie izomēri:

COOH COOH

I I
H—C—NH

2
H

2
N—C—H

CH3 CH3

- 'f L(+) alanīns

Dažas a-aminoskābes griež polarizētas gaismas polarizācijas-

plakni pa kreisi, citas
— pa labi. B-aminoskābes un v-aminoskā-

bes ir optiski neaktīvas.

Fizikālās īpašības. Aminoskābes ir kristāliskas vielas ar augstu
kušanas temperatūru (virs 200 °C). Kūstot aminoskābes sāk sada-

līties, tāpēc tās nevar pārtvaicēt pat ar ūdens tvaiku. Labi šķīst
ūdenī, vāji — spirtā, bet nešķīst ēterī.

Pēc savām īpašībām aminoskābes atgādina sāļus. Tās var arī

uzskatīt par iekšējiem sāļiem, kuri veidojas, skābajām karboksil-

grupāmneitralizējoties ar bāziskajām aminogrupām:

H2N-CH-Cf — H
3
N-CH-C

\ I OH '
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Sādi sāļi — betaini pēc būtības ir bipolāri joni; to apstiprina
arī elektroķīmiskie pētījumi. Tā, piemēram, skābā vidē aminoskā-

bes elektriskajā laukā migrē uz katodu; tas norāda, ka veidojas
pozitīvs jons:

© ■

H 3N—CH—COOc +H®->- H3N—CH—COOH

Bāziska vide aminoskābes veido negatīvu jonu, kas migrē uz

anodu:

© c c ©

H3N—CH—COO +OH r->- H2N—CH—COO +H2
O

I I
R R

Pie noteikta šķīduma pH aminoskābju molekulas nemigrē ne

uz katodu, ne uz anodu, t. i., šķīdumam ir vismazākā elektrovadīt-

spēja. Šāds stāvoklis ir tādā gadījumā, kad lielākā daļa amino-

skābes molekulu ir betaīna formā. pH vērtību, pie kuras amino-

skābes šķīdumam ir vismazākā elektrovadītspēja, sauc par izo-

elektrisko punktu.

Aminodikarbonskābju ūdens šķīdumiem ir skāba reakcija, bet

diaminokarbonskābjušķīdumiem — bāziska.

Ķīmiskās īpašības. Ar aminoskābēm var norisināties kā karb-

oksilgrupai, tā arī 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:

9
HCI NaOH

R—CH—COOH Cl < R—CH—COOH »

|© |
NH

3
NH 2

NaOH

>- R—CH—COONa

I
NH 2

2. Esteru veidošanās. Aminoskābes viegli veido esterus. Reak-

cija parasti noris sausa hlorūdeņraža klātienē, tāpēc veidojas es-

teru sāļi, kas ir stabilāki par esteriem:

R—CH—COOH + C 2HSOH+ HCI *R—CH—COOC2
HS

NH2
NH3CI
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tabula

Aminoskābju
fizikālas

konstantes
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Nosaukums

Formula

Saīsināts apzīmē- jums

Kušanas temp.(°C)CL-for-mas)

Md ledusetiķskābē

Izoelektr. punkts pH

Glicīns

(glikokols),aminoetiķskābe

Monoaminokarbonskabes
H
2

N—
CH
2

—COOH

Gly

292

5,97

Alanīns,
a-aminopropionskābe

CII
3

—CH—
COOH

NH
2

HOCH
2

—CH—
COOH

NH,

HS—
CH
2

—CH—
COOH

NH
2

CH
3

—CH—

CH—COOH
I

I

OH

NH
2

CH
3

—CH—

CH—COOH
I

I

CH,

NH
2

CH
3

—S—
CH
2

—CH
2

—CH—
COOH

NH,

CH
3

—CH—
CH
2

—CH—
COOH

CH
3

NH
2

Ala

297

+

33,0

6,0

Serīns,
a-amino-B-oksipro- pionskābe Cisteīns,

a-amino-B-tiopropion-
skābe

Ser

228

+

15,1

(5n

HCl)

5,68

Cys

178

+

13,0

5,02

Treonīns,
a-amino-B-oksisviest-

skābe

Thr

253

-30

6,16

*Valīns,
a-aminoizobaldriān-

skābe

Vai

315

+62

5,96

*Metionīns,a-amino-Y-metiltio- sviestskābe *Leicīns,
a-aminoizokapronskābe(2-amino-4-metilpen- tānskābe)

Met

283

+

20,0

5,74

Lcu

337

+22,5

5,98
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22.

tabulas

turpinājums

*Izoleicīns,
a-aminoizokapronskābe(2-amino-3-metilpen- tānskābe)

CH
3

—CH
2

—CH—

CH—COOH
I

I

CH
3

NH
2

Īle

280

+

49

6,02

*Fenilalanīns,a-amino-8-fenilpro- pionskābe

CH
2

-CH-COOH NH
2

Phe

283

-7,5

5,48

Tirozīns,
a-amino-B-(p-oksife-nil)-propionskābe

H

0-^^-CH
2

-CH-C00H NH
2

Tyr

344

-10
(5m

HCl)

5,66

*Histidīns,
a-amino-B-4-imidazolil- propionskābe

HC===C
—CM
2

—CH—
COūH

I

f

1

HN.

NH
2

CH

His

277

+

7,5

7,6

*Triptofāns,a-amino-|3-(3-indolil)- propionskābe

—n—CH2
—CH

—COOH

Nff

NH
2

Try

293

-34,0

5,89

Prolīns,
ce-pirolidtnkarbonskābe(2-pirolidīnkarbonskābe)

H
2

C

CH
2

I

I

H
2

C

X

COOH

NH

-80

Pro

220

6,30
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'Piezīme.
Ar

zvaigznīti

apzīmētas

neaizstājamās
aminoskābes.

Oksiprolīns,4-oksi-2-pirolidīnkar-bonskābe

H

HO—
C

CH
2

'

/CH—
COOH

NH

Opro

274

-77

5,83

Ornitīns,
a,8-diaminobaldriān-

skābe

Diaminokarbonskābes
'CH
2

-CH
2

-CH
2

-CH-COOH

NH
2

NH
2

Orn

140

+

11,5

(H
2

0)

*Lizīns,
a,e-diaminokapron-

skābe

CH
2

-CH
2

—CH
2

-CH
2

—CH-COOH

NH
2

NH
2

Lys

224

+25,9
(5n

HCl)

9,74

Arg

237

+29,4

*Arginīns,
a-amino-6-guanidino- baldriānskābe

HN
=

C-NH-CH
2

-CH
2

-CH
2

-CH-COOH

NH
2

NH
2

10,71

Asparagīnskābe,aminodzintarskābe

Aminodikarbonskābes HOOC—
CH
2

—CH-COOH NHj

Asp

270

+25,4
(5«

HCl)

2,7

Glulamīnskābe,a-aminoglutārskābe

Glu

248

+31,8
(5n

HCl)

HOOC-CH
2--CH
2

-CH-COOH NH
2

3,2!



406

3. Dekarboksilēšanās. 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 dekarb-

oksilējas par putrescīnu, bet aminoskābe lizīns
— par kadaverīnu:

CH
2
—CH

2
—CH

2
—CH

2
—CH—COOH -»-

I I
NH2 NH 2

lizīns

r*- H 2N— (CH2) S—NH2+C02

kadaverins

4. Dezaminēšanās. Ar slāpekļpaskābi aminoskābes reaģē tāpat
kā pirmējie amīni. Pirmējie amīni veido spirtus, aminoskābes —

oksiskābes:

R—CH—COOH +HN02 R—CH—COOH+N2+H
2
O

I I
NH2 OH

So reakciju izmanto aminoskābju kvantitatīvajai noteikšanai

(pēc izdalītā N2 daudzuma).

Aminoskābju dezaminēšanās norisinās arī dažos bioķīmiskajos
procesos. Spirta rūgšanas procesā raugi dezaminē un dekarb-

oksilē aminoskābes par spirtiem. No aminoskābes izoleicīna vei-

dojas izoamilspirts, bet no aminoskābes valīna — izobutilspirts:

+h2o

CH3—CH—CH—COOH -> CH 3—CH—CH 2OH+C02+NH
3

CH 3 NH2
CH

3

valīns izobutilspirts

5. Termiskā sadalīšanās. Karsējot a-aminoskābes, 6-amino-

skābes un v-aminoskābes, veidojas dažādi produkti.
a-aminoskābes atšķeļ ūdeni, veidojot ciklisku diamīnu— diketo-

piperazīnu:
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tas karsējot, atšķeļ amonjaku un veido nepie-
sātinātās skābes:

H2N—CH2—CH
2
—COOHr* CH2=CH—COOH + NH

3

y-aminoskābes un b-aminoskābes atšķeļ ūdeni iekšmolekulāri

un veido laktāmus:

CH 2-CH2
—CH2

—C=o H 2C CH2

I J —- I I � H 2 O

NH2 OH H 2C.

NH

Jf-cminosviestskcbe jļ"-aminosviestskābes Icktcms

6. Peptidu veidošanās. Ļoti svarīga nozīme ir reakcijām, ku-

rās no aminoskābēm veidojas dipeptīdi, tripeptīdi _un polipeptīdi.
Formāli var uzskatīt, ka, reaģējot vienas aminoskābes molekulas

aminogrupai ar otras aminoskābes molekulas karboksilgrupu, at-

šķeļas ūdens un izveidojas peptīdsaite, kas savieno abus amino-

skābju atlikumus:

H2
N-CH

2
-COrOH!+jHļNH-CH-COOH

l
—-""J I

CH 3

peptīdsaite

— H
2
N-CH

2
-CO-NH-CH-COOH +M2O

CH3

Šajā 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:

H 2N—CH—CO—NH—CH2
—COOH

I
CH3

Peptīdunosaukumus atvasina no tos veidojošo aminoskābju no-

saukumiem, aizstājot aminoskābes nosaukuma izskaņu -ins ar

•il. Molekulas pēdējā aminoskābe saglabā savu nosaukumu.
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Dipeptīda molekulā vienai aminoskābei ir vēl brīva amino-

grupa (N-gala aminoskābe), bet otrai — karboksilgrupa (C-gala

aminoskābe), tāpēc tās spēj veidot jaunas peptīdsaites:

tt,N—CH2—CO—NH—CH«--COSOHI+!H]nH—GH—COOH**

CH3
CH2OH

glicil-alanins
serlns

-> HoN—CHo—CO—NH—CH—CO—NH—CH—COOH

I I
CH

3
CH2OH

glicil-alanil-serīns

Tripeptīdam jau ir iespējami seši izomēri, tetrapeptīdam —

24 utt. Reaģējot daudzām aminoskābju molekulām, veidojas poli-
peptīdi.

lepriekšējos piemēros parādīta vienkāršota peptīdu veidošanās

shēma. īstenībā peptīdu sintēze noris daudz sarežģītāk, piemēram,
aminoskābēm reaģējot ar halogēnkarbonskābju hlorīdiem un

amonjaku vai arī aminoskābju esteriem reaģējot ar karbonskābju
hlorīdiem v. c.

Sintētiski iegūtie peptīdi pēc dažām īpašībām atgādina olbal-

tumvielas. Tā, piemēram, ar zarnu trakta fermentiem tie hidroli-

zējas par aminoskābēm, dod biureta reakciju, bet tiem nepiemīt
olbaltumvielāmraksturīgās bioloģiskās īpašības.

Polipeptīdu sintēzes pētīšanā lieli nopelni ir vācu zinātniekam

E. Fišeram. Viņam izdevās sintezēt polipeptīdu, kas sastāvēja no

18 aminoskābju atlikumiem.

legūšana. Svarīgākās aminoskābju iegūšanas metodes ir šā-

das.

1. Hidrolizējot olbaltumvielas. Dabā aminoskābes ļoti plaši
izplatītas. No tām veidotas olbaltumvielu molekulas, tāpēc ami-

noskābes iegūst, hidrolizējot olbaltumvielas. Olbaltumvielās sasto-

pamas tikai a-aminoskābes. Tās ir optiski aktīvas un pieder pie L

rindas. (Olbaltumvielās sastopamās aminoskābes dotas 22. ta-

bulā.) Dažas aminoskābes olbaltumvielu hidrolīzes procesā noār-

dās. Ja olbaltumvielas hidrolizē ar skābēm, sadalās triptofāns un

daļēji serīns un treonīns. Arī hidrolizējot ar sārmiem, sadalās

vairākas aminoskābes (arginīns, cisteīns, serīns, treonīns). Ami-

noskābes mazāk noārdās, ja olbaltumvielas hidrolizē ar fermen-

tiem.

Olbaltumvielu hidrolīzes galarezultātā iegūst dažādu amino-

skābju maisījumu, no kura diezgan grūti atdalīt atsevišķas ami-

noskābes, tāpēc ir izstrādātas vairākas aminoskābju sintēzes me-

todes.
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2. No halogēnkarbonskābēm, iedarbojoties uz tām ar amon-
jaku:

H2O

R-CHCI-COOH + 3NH3 *R-CHNH
2-COONH4+NH 4CI

Pēc šīs metodes var iegūt visas aminoskābes. Metodes trū-
kums — grūti atdalīt iegūtās aminoskābes no blakusprodukta —

amonija hlorīda, jo aminoskābes un to sāļi, tāpat kā amonija hlo-

rīds, labi šķīst ūdenī, bet nešķīst organiskajos šķīdinātājos. Pē-

dēja laikā atdalīšanai izmanto jonu apmaiņas sveķus.
3. Aldehīdiem vai ketoniem reaģējot ar amonija cianīdu (Ze-

ļinska sintezē):
NH

4CN=f*NH3+HCN

O OH NH2

/ HCN NHS +H2 O(H®)
R—C —-> R—C—CN C—CN- -v

N
H H H

aldehīds cianhidrīns aminonitrils

NH2 O

+H2O(H®) /
i R—C—C

I \
H OH

a-aminoskābe

4. Nepiesātinātajām karbonskābēm pievienojot amonjaku, vei-

dojas B-aminoskābes, jo karboksilgrupas ietekmē polarizējas div-

kāršā saite un amonjaks pievienojas pretēji Markovņikova liku-

mībai:

O O

CH2=
CH—C + H2N—H H 2N—CH2—CH2—C

\ \
OH OH

Izmantošana. Aminoskābēm ir ļoti svarīga bioloģiska nozīme.

Gremošanas procesā olbaltumvielas hidrolizējas par aminoskā-

bēm, kuras dzīvnieku organismi izmanto savu olbaltumvielu, hor-

monu un fermentu sintēzēm. Noskaidrots, ka dažas aminoskābes

dzīvnieku organismi paši nespēj sintezēt, bet tās ir absolūti ne-

pieciešamas organismu normālai funkcionēšanai un attīstībai, tā-

pēc dzīvniekiem tās jāuzņem ar barību. Tās sauc par neaizstāja-
mām aminoskābēm.

Pieauguša cilvēka organisms nespēj sintezēt astoņas amino-

skābes. Tās ir — valīns, leicīns, izoleicīns, lizīns, treonīns,

metionīns, fenilalanīns un triptofāns. Bērniem neaizstājama ami-

noskābe ir arī histidīns, bet suņiem un žurkām — arī arginīns.



Amerikāņu bioķīmiķis U. Rouzs ir aprēķinājis katras neaizstā-

jamās aminoskābes minimālo daudzumu,kāds cilvēkam katru dienu

jāuzņem ar barību. Ja kādu no šīm aminoskābēm cilvēks uzņem
mazākā daudzumā nekā tās minimālā deva, tad organisms izdala

vairāk slāpekļa savienojumu nekā uzņem ar barību, t. i., orga-
nisma olbaltumvielas noārdās ātrāk nekā sintezējas jaunas. Tā,

piemēram, pieaugušam vīrietim diennaktī jāuzņem 0,8 g lizīna,
1,1 g leicīna utt. Jaunam organismam minimālā deva ir lielāka.
Visas neaizstājamās aminoskābes pietiekamā daudzumā satur tādi

produkti kā piens, olas, gaļa un zivis. Mazāk to ir augu valsts

produktos.
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 čūlas, triptofānu — pelagras, glutamīnskābi —

nervu slimību ārstēšanai. Lizīnam ir ļoti svarīga nozīme dzīv-
nieku olbaltumvielu vielmaiņas procesā. To lieto kā piedevu putnu
un mājlopu barībai. Rūpniecībā lizīnu ražo no kaprolaktāma.

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, ami-

noskābēm polikondensējoties vai arī kondensējot karbonskābes

ar diamīniem.

Poliamīdus izmanto svarīgas sintētisko šķiedru grupas — po-

liamīdu šķiedru ražošanai.
Poliamīdu šķiedras ir viena no vecākajām un visplašāk izpla-

tītajām sintētisko šķiedru grupām. Tās sastāda aptuveni 51% no

visas pasaules sintētisko šķiedru kopprodukcijas.
Poliamīdu šķiedras ir vieglas (blīvums 1,14...1,15), elastī-

gas un ar lielu stiprību, kas gandrīz neizmainās slapjā stāvoklī.

Izturīgas pret mikroorganismu un daudzu ķīmisko reaģentu iedar-

bību. Tās nešķīst sārmos un atšķaidītās (līdz 10%) aukstās

minerālskābēs, kā arī daudzos organiskajos šķīdinātājos, piemē-

ram, benzolā, hloroformā, acetonā un ēterī. Šķīst fenolā, krezolā,

trihloretānā, stiprās minerālskābēs un skudrskābē. Samērā labi

krāsojas. Maz uzsūc 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.

410
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Kaprons ir poli-e-kaproamīda [—HN—(CH2) 5—CO] n šķiedra,
kas pazīstama arī ar šādiem nosaukumiem: perlons — VFR, si-

lons
— CSR, nailons-6, kaprolāns — ASV, amilāns — Japānā,

akulons
— Holandē.

Kaprona iegūšanai par izejvielu izmanto e-kapronskābes lak-
tāmu — kaprolaktāmu (iegūšanu sk. 189. lpp.), kuru neliela ūdens

daudzuma klātienē augstā temperatūrā polimerizējot iegūst poli-
kaproamīdu:

CH2—CH2—C=0

/
H2C -v

\
CH2—CH2—NH

kaprolaktāms

>-»—HN —(CH2) S—CO—N5—CO—NH— (CH2) s—CO—5—CO— ...
poli-e-kaproamīds

Polimerizāciju parasti izdara tieši sintētiskās šķiedras ražoša-

nas rūpnīcu ķīmiskajos cehos (arī Daugavpils sintētiskās šķied-
ras rūpnīcā).

Lai iegūtu kaprona šķiedru, polikaproamīdu attīra, izžāvē,
uzkarsē līdz 270...275° Ctemperatūrai un viskozo šķīdumu iz-

spiež caur filjerām ar ātrumu ~ 1000 m/min. Tievās strūkliņas
gaisā sastingst, veidojot pavedienus. Lai polimēra lineārās mak-

romolekulas orientētu un piešķirtu šķiedrai lielāku stiprību un

elastību, 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 līdz 140 °C tempe-
ratūrai. Ja sakarsē līdz 170...180°C, tas kļūst mīksts, bet 215°C

temperatūrā izkūst. Maz izturīgs ari pret gaismas (it sevišķi
ultravioletā starojuma) iedarbību.

Kapronu izmanto arī kā plastisku materiālu, no kura izgatavo
mašīnu un mehānismu detaļas. Siem izstrādājumiem ir liela no-

dilumizturība.

Enants (nailons-7 — ASV) ir poli-co-enantamīda šķiedra. Poli-

to-enantamīdu [—HN—(CH2) 6—CO]„ iegūst, polikondensējot
(u-aminoenantskābi, kuru savukārt sintezē no etilēna un tetrahlor-

oglekļa (telomerizācijas reakcija):

3CH
2
=*CH

2+CCI4
-»-

NHj

p* Cl—CH2—CH2—CH 2—CH2—CH2^CH2—CCI 3 �

NHi HjO

—1-»- H2N— (CHa)6—CCI3—H2N— (CH2) 6
-COOH

(o-aminoenantskābe



Enants ir elastīgāks un ar lielāku termisko un gaismas iztu-

rību nekā kaprons. Lieto dažādu izstrādājumu ražošanai. No tā

izgatavotās mākslīgās kažokādas gandrīz neatšķiras no dabiska-

jām.
Undekāns (nailons-11 — ASV, rilsāns — Francijā, Itālijā) ir

poli-co-undekānamīda [—HN— (CH2) i0—CO—]n šķiedra. Tas ir

elastīgāks par enantu. Ļoti maz uzsūc mitrumu, tāpēc lieto lietus-

mēteļu ražošanai.

Anīds (nailons-66 — ASV, ternamīds — VFR, maranils, lu-

rons — Anglijā) ir poliheksametilēnadipamīda [—HN—(CH2)6—

—NH—OC—(CH2) 4—CO]„ šķiedra, kuru iegūst, kondensējot adi-

pīnskābi ar heksametilēndiamīnu:

H2N—(CH2) 6—NH2+HOOC— (CH2) 4
—COOH+

hcksametilēndiamlns adipīnskābe

+ H2N— (CH2) 6—NH2+ ...

r^H2N—(CH2 ) 6—NH—OC—(CH2) 4—CO—NH—(CH2) 6—NH—...

poliheksametilēnadipamīds

Sīs grupas šķiedras ir elastīgākas un arī ar lielāku stiepes un

termisko izturību nekā kaprons.
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IV. Heterocikliskie savienojumi

HETEROCIKLISKO SAVIENOJUMU APSKATS

Par heterocikliskajiem savienojumiem sauc tādus cikliskos sa-

vienojumus, kuru molekulā cikla veidošanā piedalās ne tikai og-
lekja atomi, bet arī citu elementu atomi (t. s. heteroatomi).

Ciklu veidošanā var piedalīties visi divvērtīgie un vairākvēr-

tīgie elementi, t. i., tādi elementi, kuri spēj veidot kovalentās
saites ar oglekja atomiem; tomēr svarīgāka nozīme ir skābekli,
slāpekli un sēru saturošajiem heterocikliskajiem savienojumiem,
jo šie elementi veido stabilu ciklu. Tāpat kā karbocikliskie savie-

nojumi, arī heterocikliskie savienojumi ir stabilāki ar pieclocekļu
un sešlocekļu cikliem.

Par tipiskiem heterocikliskajiem savienojumiem uzskata stabi-

lus heteroatomu saturošus cikliskos savienojumus, kas kā pēc uz-

būves, tā arī pēc īpašībām atgādinabenzolu.

Heterocikliskie savienojumi ir sevišķi svarīga organisko savie-

nojumu grupa. Aptuveni 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

iemeslu tam, ka pēdējos gados heterociklisko savienojumu ķīmija

ļoti strauji attīstās.

Nomenklatūra un klasifikācija. Heterocikliskajiem savienoju-
miem parasti lieto triviālos nosaukumus, piemēram, pirols, furāns,

piridīns v. c. Cikla atomus numurē, sākot no heteroatoma. Ja

ciklā ir vairāki heteroatomi, tad numurē šādā secība: O, S, N. Ja

ciklā ir divi N atomi — otrējais H un trešējais —N=
,

nu-

merāciju sāk no otrējā N atoma un turpina tādā virzienā, lai he-

teroatomiem būtu mazāks skaitlis:
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Vienkāršākajiem savienojumiem lieto arī apzīmējumus ar

grieķu burtiem: heteroatomam blakus esošos oglekļa atomus ap-
zīmē ar a, nākamos — ar 6 un vēl tālākos — ar y.

Heterocikliskie savienojumi ir Joti daudzveidīgi. Tos iedala

pēc ciklu veidojošo atomu skaita un arī atkarībā no heteroatomu

dabas un skaita.

Pieclocekļu heterocikliskie savienojumi

a) ar vienu heteroatomu:

b) ar diviem heteroatomiem:

Sešlocekļu heterocikliskie savienojumi
a) ar vienu heteroatomu:

b) ar diviem heteroatomiem:
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Heterocikliskie savienojumi ar kondensētiem cikliem

Heterocikliskie savienojumi veido veselu virkni dažādu atva-

sinājumu, piemēram, spirtus, aldehīdus, ketonus, karbonskābes,
sulfonskābes, nitrosavienojumus, amīnus v. c. To īpašības visumā

līdzīgas atbilstošo alkānu un arēnu atvasinājumu īpašībām, tomēr

heterocikliskais cikls tiem piešķir arī savdabīgas īpašības.

Pieclocekļu heterocikliskie savienojumi

Uzbūve. Pieclocekļu heterocikliskie savienojumi pēc uzbūves

atgādina benzolu. Tāpat kā benzolam, tiem ir plakniska uzbūve.
To molekulā ir vienota 6 it elektronu sistēma, kuru veido četru

CH grupu n elektroni un heteroatomanedalītais elektronu pāris:

Tāpat ka benzola formulu, arī heterociklisko savienojumu formu-

las raksta ar divkāršajām saitēm,piemēram,

Ķīmiskās īpašības. Pieclocekfu heterociklisko savienojumu mo-

lekulā 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 elek-

trofilās aizvietošanas reakcijas. Pieclocekļu heterocikliskie savie-

nojumi ir sevišķi jutīgi pret elektrofilo reaģentu iedarbību, bet

mazjutīgi pret nukleofilajiem reaģentiem.

īpašu interesi izraisa pieclocekļu heterociklisko savienojumu
samērā vieglā savstarpējās pārvēršanās spēja. Tā, piemēram, ja

pār sakarsētu A1203 (450°C) laiž furāna tvaiku un pārākumā

ņemta NH3 maisījumu, veidojas pirols; ja amonjaka vieta ņem

H2S, — iegūst tiofēnu. ledarbojoties ar ūdens tvaiku, kā pirolu,
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ta arī tiofenu savukārt var pārvērst par furānu (/. Jurjeva reak-

cija) :

HC CH
Tiofēns II ir bezkrāsas šķidrums ar benzolam h-

HC. XH

dzīgu smaržu. Vārās 84,1°Ctemperatūrā. Nešķīst ūdenī, bet labi

šķīst organiskajos šķīdinātājos. Gaisā oksidējas. Ar izatīnu un

sērskābi veido zilu krāsojumu.

Tiofēns ir ķīmiski aktīvs heterocikliskais savienojums. Tam

raksturīgas elektrofilās aizvietošanas reakcijas. Tiofēns sulfurē-

jas, nitrējas un hlorējas pat vieglāk nekā benzols (a stāvokļos).

Tiofēns sastopams akmeņogļu darvā. Tā kā tā viršanas tempe-
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 V. Meijers 1883.

gadā.
Tā kā tiofēns ļoti viegli sulfurējas, to atdala no benzola, skali-

not kopā ar koncentrētu sērskābi. Tiofēns veido a-tiofēnsulfon-

skābi, kas šķīst sērskābē un nostājas apakšējā slānī, bet benzols

paliek virspusē.
Tiofēna grupas savienojumus satur arī dažu atradņu naftas,

kur tie ļoti nevēlami, jo, tiem sadegot, izveidojas S02, kas izraisa

dzinēju koroziju. Sos savienojumus sadala, katalītiski hidroge-

nējot; tā rezultātā sērs izdalās H2S veidā:

J CH 3—CH 2
—CH

2
—CH2 CH3

� H
2S

Pēdējā laikā izstrādā paņēmienus tiofēna grupas savienojumu

atdalīšanai nesadalītā veidā.



I. Halogēnogļūdeņražu molekulu modeļi:

/ — metilfluorlds 2 — metilhlorīds; 3 — metilbromīds; 4 — metiljodids; 5 - vinilhlorīds;
6 —

tetrafluoretilēns.



II. Spirtu, ēteru, aldehīdu un ketonu molekulu modeļi:

/ — metilspirts, 2 — — dimetilēteris; 4 — acetaldehids; 5 — acetons.
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Sintētiski tiofēnu iegūst no acetilēna, laižot to pāri līdz 300 °C
temperatūrai sakarsētam pirītam:

CH CH HC CH

I + I +

CH
CH CH Mo^

s
x'

L'M

Pēdējos gadu desmitosno tiofēna sintezēti vairāki simti augst-
vērtīgu savienojumu — bioloģiski aktīvas vielas, piedevas poli-
mēriem, reaģenti elementu atdalīšanai v. c.

HC CH

Furāns jjH ir bezkrāsas šķidrums ar hloroformam

līdzīgu smaku. Vārās 31,2°Ctemperatūrā. Ūdenī nešķīst, bet sa-

jaucas ar visiem organiskajiem šķīdinātājiem. Ar bāzēm furāns

nereaģē, bet skābju klātienē viegli polimerizējas, pārvēršoties par

amorfu nenoteikta sastāva pulveri. Sālsskābē saslapinātu priežu
skaliņu furāns un tā atvasinājumi krāso zaļā krāsā.

Furānam raksturīgas kā aizvietošanas, tā arī pievienošanas

reakcijas. Tā, piemēram, reaģējot ar bromu, vispirms pievienojas
divi broma atomi un veidojas nestabils 2,5-dibrom-2,5-dihidro-
furāns. Tas pievieno vēl vienu broma molekulu un atšķeļ brom-

ūdeņradi, pārvēršoties par dibromfurānu:

IT"} • * Br * 2HBr

N/ Br^O-^Br

Sulfurēt un nitrēt furānu neizdodas, jo skābju iedarbībā tas

sadalās.

Furāns jutīgs pret oksidētāju iedarbību. Laižot furāna tvaiku

un gaisa maisījumu pāri katalizatoram (V205) 320 °C tempera-
tūrā, veidojas maleīnskābes anhidrīds:

Furānu iegūst, dekarboksilējot pirogļotskābi natronkaļķu vai

vara un hinolīna klātienē:

ri / i7°- 22o °c

-~ n � co2
°\ Cv. hinoīrns

OH

pirogļotsk'čbe furāns
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Furanu izmanto par šķīdinātāju.
Svarīga nozīme ir furāna aldehīdam — furfurolam.

. o

Furfurols |T Jļ ir bezkrāsas, eļļains šķidrums ar

H

svaigas rudzu maizes smaržu. Vārās 161 °C temperatūrā. Gaisā

kļūst dzeltens, pēc tam brūngans, jo veidojas brūni pārsveķošanās
produkti.

Furfurola ķīmiskās īpašības līdzīgas arēnkarbaldehīdu īpašī-
bām. Sālsskābes klātienē furfurols veido krāsainus kondensācijas
produktus: ar anilīnu sarkanus, ar floroglucīnu — sarkanvioletus,
ar rezorcīnu — violetus, ar benzidīnu — zilus. Ar furfurolu nori-

sinās arī elektrofilās aizvietošanas reakcijas.

Furfurolu iegūst, karsējot skābju klātienē pentozes saturošas

vielas (sk. 382. lpp.). Furfurols ir vislētākais aldehīds, jo tā iegū-
šanai izmanto koksnes un lauksaimniecības kultūru atkritumus —

salmus, sēnalas, kukurūzas vālīšu serdes, spaļus v. c. To izmanto

formaldehīda vietā furāna sveķu ražošanai, naftas rūpniecībā
eļļu rafinēšanai, par šķīdinātāju v. c. No tā ražo arī adipīnskābi
un heksametilēndiamīnu, no kuriem savukārt ražo sintētiskās

šķiedras (sk. 412. lpp.).

HC CH

Pirols
Hļl ir svarīgākais heterocikliskais savienojums,

jo tā cikls ietilpst hemoglobīna, hlorofila, daudzu alkaloīdu un

citu svarīgu savienojumu sastāvā.

Pirolu iegūst kaulu sausajā pārtvaicē. To var iegūt, sintezējot
no furāna (pēc Jurjeva metodes) vai arī kondensējot acetilēnu ar

amonjaku:

HC CH HC CH

I * l * NH3~J L +H2

HC CH

Pirols ir bezkrāsas šķidrums, kas gaisā oksidējas un kļūst
brūns. Pēc smaržas atgādina hloroformu. Vārās 130°C tempera-
tūrā. Ūdenī šķīst vāji, spirtā un ēterī labi. Sālsskābē saslapinātu

priežu skaliņu krāso sarkanā krāsā, no tā arī radies pirola nosau-

kums (grieķu valodas vārds purros — ugunskrāsas4-latīņu valo-

das vārds oleutn— eļļa — sarkanā eļļa).

Pirols ir mazāk aktīvs nekā tiofēns. Parastajos apstākļos tas

nesulfurējas un nenitrējas, turpretī halogenējas vieglāk nekā

benzols.
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Kaut gan pirola molekulā ir =NH grupa, tam ir ļoti vāji iz-

teiktas bāziskās īpašības, jo slāpekļa nedalītais elektronu pāris
veido ar cikla n elektroniem konjugētu saišu sistēmu.

Pirolu hidrogenējot (ar Zn un HCI), vispirms veidojas piro-
līns, pēc tam pirolidīns (ar HI):

Pirolīns un pirolidīns ir stipras bāzes, jo to slāpekļa nedalītais

elektronu pāris vairs nepiedalās konjugētās sistēmas veidošanā

un spēj pievienot protonu.
Pirola un tā hidrogenēšanas produktu cikli ietilpst tādu sva-

rīgu savienojumu kā hemoglobīna un hlorofila sastāvā.

Sešlocekļu heterocikliskie savienojumi

Lielāka praktiska nozīme ir slāpekli saturošajiem sešlocekļu
heterocikliskajiem savienojumiem, no kuriem svarīgākais ir piri-
dīns:

Piridīns ir bezkrāsas šķidrums ar nepatīkamu smaku. Vārās

115°Ctemperatūrā. 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 benzo-

lam, tam ir plakniska uzbūve ar vērtības leņķi ~ 120°. Konjugē-
tās saišu sistēmas veidošanā piedalās seši it elektroni. Tā kā slā-

peklim ir lielāka elektronegativitāte nekā ogleklim, tas atvelk uz

savu pusi cikla elektronu blīvumu, tāpēc molekulā ir samazināts

elektronu blīvums, it sevišķi a un y stāvokļos. Ar to arī izskaidro-

jams, ka elektrofilās aizvietošanas reakcijas ar piridīnu norisinās

grūtāk nekā ar benzolu. Piridīns tikai ar grūtībām sulfurējas, nit-

rējas un halogenējas un nepiedalās Frīdela —Kraftsa reakcijā. Ar

nukleofilajiem reaģentiem piridīns reaģē vieglāk nekā benzols, pie
tam nukleofilie reaģenti stājas a un y vietās, bet elektrofilie rea-

ģenti — B vietās.
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Piridīnam piemīt bāziskas īpašības. Tā ūdens šķīdumi krāso

lakmusu zilā krāsā, jo ar ūdeni veidojas amonija hidroksīdam

līdzīgi savienojumi:

Ar stipram mineralskābēm piridīns veido sāļus:

Piridīnu katalītiski hidrogenējot, veidojas piperidīns, kuram
ir otrējā amīna īpašības:

Piperidīna cikls sastopams vairākos alkaloīdos.

No piridīnahomologiem svarīgākie ir metilpiridīni —ct-pikolīns,
6-pikolīns un v-pikolīns. Ja tos oksidē, veidojas attiecīgās piridīn-
karbonskābes. Tā, piemēram, oksidējot 6-pikolīnu, veidojas B-piri-

dīnkarbonskābe, kas pazīstama ar nosaukumu nikotīnskābe:

Nikotīnskābes amīds ir PP vitamīns, kas organismā tiek

izmantots svarīgu fermentu sintēzei, kuri nepieciešami dzīvības

procesu norisei. PP vitamīna trūkums uzturā izraisa slimību pe-

lagru.

Piridīns sastopams akmeņogļu darvā no kuras to

arī iegūst. Sintētiskajām piridīna iegūšanas metodēm ir tikai teo-

rētiska nozīme.
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Heterocikliskie savienojumi ar kondensētiem cikliem

Šīs grupas savienojumos heterocikliskie cikli var būt konden-
sēti vai nu ar benzola cikliem, vai arī savā starpā. Svarīgākais
no šiem savienojumiem ir benzpirols jeb indols, kura molekula
veidota no benzola un pirola cikliem:

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 sjnaka pat niecīgās koncentrācijās ir in-

dola homologam skatolam (p-metilindolam)

Indols un skatols veidojas olbaltumvielu pūšanas procesā,
sadaloties aminoskābei triptofānam, un tie piešķir fekālijām rak-

sturīgo smaku.

Indola ķīmiskās īpašības ļoti līdzīgas pirola īpašībām.
Indola cikls ir daudzu svarīgu savienojumu, piemēram, hetero-

auksīna, indigo un triptofāna uzbūves pamatā. To izmanto par

izejvielu heteroauksīna, triptofāna un vairāku farmaceitisko pre-

parātu ražošanai.

a—IT-CH2-COOH

ir kristāliska viela ar kušanas temperatūru 165°C. Tā sastopama
augos ļoti niecīgos daudzumos, bet stipri ietekmē to augšanu. Tā-

pēc heteroauksīnu izmanto lauksaimniecībā par augšanas stimula-

toru, it sevišķi sakņu sistēmas attīstīšanai pēc koku pārstādīšanas
un spraudeņu apsakņošanas veicināšanai.

Indoksils jeb B-oksiindols ir svarīgākais skābekli saturošais

indola atvasinājums. Tas var pastāvēt divās tautomērās formās:
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Indoksilam ir svarīga nozīme augstvērtīgas krāsvielas

indigo sintēzē. Indigo ir indoksila oksidēšanās galaprodukts:

Indigo pieder pie kubla krāsvielām. Parastajos šķīdinātājos
tas nešķīst, tāpēc krāsošanas procesā indigo reducē par t. s. balto

indigo (iekublo), kas šķīst sārmos:

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 Indi-

gofera dzimtas augiem, kuros tas sastopams indoksila glikozīda —

indikāna ChHi7NO6-3H20 veidā. Tagad indigo iegūst sintētiski

pēc 15 dažādām metodēm.

Jau aizvēsturiskajos laikos pazīstamā krāsviela antīkais pur-

purs, ko ieguva no moluskiem Murex braudaris, ir 6,6'-dibrom-
indigo, kuru tagad arī iegūst sintētiski.

Hinolīns veidots no benzola un piridīna cikliem:

To var uzskatīt arī par naftalīna heterociklisko analogu.
Hinolīns ir šķidrums ar nepatīkamu smaku. Pēc ķīmiskajām

īpašībām tas atgādina piridīnu. Tā kā slāpeklis samazina piri-
dīna cikla elektronu blīvumu un ciklu pasivē, elektrofilās aizvie-
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tošanas reakcijas norisinās galvenokārt benzola ciklā. Nukleo-

filā aizvietošanās notiek piridīna ciklā.

Hinolīna atvasinājumi ir cianīnkrāsvielas, kuras lieto par

sensibilizatoriem — vielām, kas piešķir fotomateriāliem jutīgumu
pret garajiem gaismas viļņiem (dzelteno, sarkano, infrasarkano

spektra daļu).
Hinolīna cikls ir arī vairāku alkaloīdu uzbūves pamatā.

Heterocikliskie savienojumi ar vairākiem heteroatomiem

Svarīgākais heterocikliskais savienojums ar diviem hetero-

atomiem ir pirimidīns:

Pirimidīns ir kristāliska viela ar vāji bāziskām īpašībām.
Tā cikls ir vitamīnu (Bi), antibiotiku un nukleotīdu uzbūves pa-
matā. Bioloģiski svarīga nozīme ir pirimidīna atvasinājumiem —

pirimidīna bāzēm: uracilam, citozinam un timinam, kas ietilpst
nukleīnskābju struktūrelementu — nukleotīdu un nukleozīdu —

sastāvā.

Purīns jeb imidazolo-4',5',4,5-pirimidīns veidots no kondensē-

tiem imidazola un pirimidīna cikliem:
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Tā ir kristāliska viela ar amfotērām īpašībām. Purīna atvasi-

nājumi plaši izplatīti dabā. Purīna cikls ir daudzu alkaloīdu, vit-

amīnu, antibiotiku un nukleotīduuzbūves pamatā.
Dzīvnieku un augu organismos kopā ar pirimidīna bāzēm sa-

stopamas arī purīnu bāzes, no kurām svarīgākās ir adenins, gua-
nins un ksantīns:

Purinu bāzes ir kristāliskas vielas ar augstu kušanas tempe
ratūru. Aukstā ūdenī šķīst maz, karstā —

vairāk.

Purīnu vielmaiņas galaprodukts ir urīnskābe jeb 2,6,8-trioksi
purīns:

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 alkaloldlem sauc galvenokārt augu valsti sastopamus slā-

pekli saturošus savienojumus ar bāziskām īpašībām un stipru
fizioloģisku iedarbību.

Lielākā daļa alkaloīdu ir kristāliskas, ūdenī vāji šķīstošas
vielas, kas organiskajos šķīdinātājos šķīst labi. Alkaloīdi ir op-

tiski aktīvi un polarizētas gaismas polarizācijas plakni pa lielā-

kai daļai griež pa kreisi.

Dabā alkaloīdi visbiežāk sastopami magoņu, gundeguun 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, pie-
mēram, hinas koka mizā bez hinīna un cinhonīna ir vēl aptuveni
20 līdzīgas uzbūves alkaloīdu. Līdzīgas alkaloīdu grupas sastopa-
mas arī tabakā, opija magonēs v. c.

Pa lielākai daļai alkaloīdi lokalizēti noteiktās augu daļās —

sēklās, saknēs vai mizā. Augos tie ir vai nu plaši izplatītu skābju,



III. Karbonskābju, oksiskābju un aminoskābju molekulu modeļi:

/ — etiķskābe; 2 — akrilskābe, 3 — maleinskābe; 4 — fumārskābe; 5 — D(-)pienskābe;
6 — aminoetiķskābe.



IV. Arēnu atvasinājumu un heterociklisko savienojumu molekulu modeļi:

/ — fenols; 2 — anilīns; 3 — pirols; 4 —

tiofēns;s — furāns; 6 — hinolins.
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piemēram, citronskābes, vīnskābes, ābolskābes un skābeņskābes,
vai arī specifisku skābju (hinīnskābes, akonītskābes v. c.) sāļu
veidā, kas šķīst ūdenī.

Alkaloīdus iegūst, sasmalcinātās augu daļas vai to ūdens eks-
traktus apstrādājot ar sārmiem, kas sadala alkaloīdu sāļus. Pēc

tam izgulsnēto alkaloīdu attīra no piemaisījumiem, ekstrahējot ar

organiskajiem šķīdinātājiem. Gaistošos alkaloīdus 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. Šos reaģentus izmanto ne tikai alkaloīdu pierādīšanai,
bet arī to atdalīšanai.

Pirmo alkaloīdu —
morfīnu — no opija magonēm tīrā veidā

ieguva R. Boils un D. Ludovičs 17. gs. Tagad ir pazīstami vairāk

nekā 1000 dažādu alkaloīdu. Lielākā daļa no tiem atklāti 20. gad-
simtā.

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 ieda-

līt piridīna, piperidīna, pirolidīna, indola, hinolīna, izohinolīna,

purina un citu grupu alkaloīdos.

Piridīna un piperidīna grupas alkaloīdi

H2C CH2
Koniīns jeb cc-propilpiperidīns |

H
2 CH?--CH 2—CH3

NH

ir viens no vienkāršākajiem alkaloīdiem, kas sastopams velna-

rutku un suņuburkšķu (Conium maculatum) saknēs. Tas ir stipra
inde, kas izraisa nervu paralīzi, bet lielākās devās — nāvi. Senajā
Grieķijā koniīnu saturošu augu sulu lietoja, izpildot nāves sodus.

Koniīns bija viens no pirmajiem alkaloīdiem, kuru ieguva sin-

tētiski (1886) no a-pikolīna, to kondensējot ar acetaldehīdu un

pēc tam hidrogenējot:
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H 2Ģ
CH 2

Nikotīns (^^r^'\^-\^Z^ 2 ir galvenais tabakas alkaloīds,

kurā tas sastopams citronskābes un ābolskābes sāļu veidā. Kopā
ar nikotīnu tabakā sastopami vēl 11 alkaloīdi. Tabakas lapas satur

aptuveni 3% nikotīna. Lai nikotīnu atdalītu, sasmalcinātas taba-
kas lapas apstrādā ar NaOH un pārtvaicē ar ūdens tvaiku.

Nikotīns ir bezkrāsas šķidrums, kas vārās 246 °C temperatūrā.
Gaisā kļūst brūns. Polarizētas gaismas polarizācijas plakni griež
pa kreisi, [o]d= —163°. Labi šķīst ūdenī un organiskajos šķīdinā-
tājos. Nikotīns ir ļoti stipra inde. Nāvējošā deva ~40 mg. Nelie-

los daudzumos nikotīns uzbudina centrālo un perifēro nervu sis-

tēmu, palielina sekrēciju, sašaurina asinsvadus un paaugstina
asinsspiedienu.

Tabakas dūmi satur nikotīnu un nelielos daudzumos arī citus

alkaloīdus un to sadalīšanās produktus. No tabakas dūmiem izda-

lās sveķi, kuros konstatētas kancerogēnas vielas, tāpēc smēķētāji
biežāk saslimst ar plaušu vēzi.

Nikotīnu lieto arī par insekticīdu dārzkopībā.
Alkaloīdi ar kondensētiem pirolidīna un pipe-

ridīna cikliem

Atropīns H 2C CH CH 2

\h—o-C-CH
—C 6H5

/ / |ļ I
H 2C CH CH2 Q Qļ_ļ2Qļ_ļ

Sastopams driģenēs, velnābolu sēklās, vilkogu lapās un saknēs.

Tā ir kristāliska, ūdenī šķīstoša viela ar rūgtu garšu. Atropīns

stipri iedarbojas uz parasimpātisko un arī centrālo nervu sistēmu.

Nāvējošā deva ~0,1 g. Nelielās devās izraisa gludo muskuļu
atslābumu, samazina kuņģa, siekalu un sviedru dziedzeru darbību.

To lieto bronhiālās astmas, kuņģa čūlas un citu slimību ārstēša-

nai. Pat niecīgās devās tas izraisa acu zīlīšu paplašināšanos.

0

II
Kokaīns H

2
C CH CH C —OCH3

3

H
2
C CH CH 2 Jļ

Sastopams kokaīnkrūma (Erythroxylon coca) lapās. Kokaīnam

piemīt perifēro nervu sistēmu paralizējoša iedarbība, tāpēc tas iz-

raisa savdabīgu noreibumu. Mazās devās lieto par sāpju remdē-

tāju kuņģa slimībās. Organisms pie tā ātri pierod, un cilvēks kļūst
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par narkomānu — kokaīnistu. Lielākās devās indīgs — izraisa
centrālās nervu sistēmas paralīzi.

Kokaīnkrūma lapas Dienvidamerikas iedzīvotāji jau senos lai-

kos lietoja par stimulējošu līdzekli, kā arī izmantoja apreibināša-
nās nolūkā.

Hinolīna grupas alkaloīdi

Hinīns kopā ar 20 citiem alkaloīdiem sastopams hinīnkoka

(Cinchona) mizā. Tā molekula veidota no hinolīna un hinuklidīna

cikliem.

CH

H H2C (ļH^CH-CH=CH2
HO—C C. 9H2 CH

2

1 I N

h 3co— H

Hinīns ir kristāliska viela ar Joti 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.

Izohinolīna grupas alkaloīdi

Izžāvēta negatavu magoņu (Papaver somniferum) galviņu
sula (opijs) kopā ar citām vielām satur vairāk nekā 20 dažādus

alkaloīdus. Daži no tiem — papaverīns, narkotīns, laudanozīns —

satur izohinolīna ciklu, citi
— morfīns, kodeīns un tebaīns — ir

ar nedaudz atšķirīgu, bet radniecīgu uzbūvi, kuras pamatā ir

fenantrēna cikls.

HsCO^^/^.
Papaverīns

H3CO 7T.

CH 2

tSSY^OCH3

OCH3

ir kristāliska viela, kas kūst 147 °C temperatūrā. Tam piemīt anti-

spazmatiska iedarbība, kura izpaužas tieši uz gludajiem musku-

ļiem (nevis caur parasimpātisko nervu sistēmu).
Morfīns ir kristāliska, ūdenī vāji šķīstoša viela. Tas paralīze

centrālās nervu sistēmas darbību, tāpēc samazina sāpju sajutās.



Lielākās devās izraisa samaņas zaudēšanu. Lieto sāpju remdē-

šanai, kā arī par miega zālēm. Organisms pie tā ātri pierod (mor-
finisms). Hroniska intoksikācija samazina gara darbības spējas.

Morfīns ir svarīgākais opija alkaloīds. Opijs satur aptuveni
10... 12% morfīna.

Kodeīnu lieto par pretklepus līdzekli.

Indola grupas alkaloīdi

Svarīgākie šīs grupas alkaloīdi ir strihnīns un brucīns, kas

sastopami tropiskā auga Struchnos nux vomica sēklās.

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 un paaugstina asinsspie-
dienu.

Brucīns ir mazāk toksisks.
Purīnu grupas alkaloīdi

Svarīgākie no tiem ir kofeīns un teobromīns:

Kofeīns ir kristāliska viela, kas šķīst ūdenī un spirtā. Sasto-

pams kafijas pupiņās un tējas krūma lapās (līdz 3%). legūst no

tējas rūpniecības atkritumiem (tējas putekļiem) vai arī sintētiski

no urīnskābes.

Kofeīns uzbudina centrālo nervu sistēmu, paātrina sirdsdar-

bību, pastiprina vielmaiņu, elpošanu un 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 diurētisku līdzekli un sirdsdarbības

stimulatoru.
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V. Bioorganiskās ķīmijas elementi

OLBALTUMVIELAS

Olbaltumvielas ir lielmolekulāras slāpekli saturošas vielas,
kuras ir dzīvnieku un augu šūnu protoplazmas pamatsastāvdaļa,
tāpēcbez olbaltumvielāmnav 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 cilvēka un dzīvnieku organismos ir

Joti daudzveidīgas. Tās ir plastiskais materiāls, no kura veidoti

muskuļaudi, balstaudi un segaudi. Asins olbaltumvielas apgādā

organismu ar skābekli un izvada oksidēšanās produktus. Olbal-

tumvielas — fermenti un hormoni —
katalizē neskaitāmās orga-

nismā norisošās reakcijas un nodrošina visu orgānu saskaņotu
darbību. Organisma izstrādātās olbaltumvielas — antivielas —

veic organisma aizsardzības funkcijas utt. Cilvēka organismā ir

daudzi tūkstoši dažādu olbaltumvielu,tādēļ tās spēj veikt visdažā-

dākās funkcijas.
Olbaltumvielu daudzums dažādos organisma audos ir atšķi-

rīgs. Tā, piemēram, muskuļos ir 18...23% olbaltumvielu, sirdī

16... 18%, smadzenēs 8...9%, asinīs 7... 8,5% olbaltumvielu.

Augi satur 5
...

20% olbaltumvielu.

Olbaltumvielu sastāvs un uzbūve. Kaut gan olbaltumvielas ir

ļoti daudzveidīgas, tomēr to elementārsastāvs svārstās samērā

nelielā intervālā. Tā, piemēram, vairums olbaltumvielu satur

50... 55% oglekļa, 22...24% skābekļa, 15... 18% slāpekļa,
6...7% ūdeņraža un 0,3... 2,5% sera. Dažas olbaltumvielas satur

arī fosforu, dzelzi, varu un halogēnus.
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 — 320 000 000.

Hidrolizējot olbaltumvielas, rodas dažādu aminoskābju maisī-

jums, kurā bieži sastopamas 20 dažādas a-aminoskābes. Atseviš-

ķās olbaltumvielās konstatētas arī vēl dažas retāk sastopamas
a-aminoskābes. Tas norāda, ka olbaltumvielas veidotas no a-ami-

noskābēm. Visas olbaltumvielās sastopamās aminoskābes pieder

pie L rindas.
Jau 1888. gadā krievu bioķīmiķis A. Daņiļevskis konstatēja,

ka olbaltumvielas satur peptīdsaites (amīdsaites).
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A. 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 polipeptīdu teoriju. Pēc šīs teorijas olbal-

tumvielu molekulas ir garas polipeptīdu virknes, kurās amino-

skābju atlikumisaistīti savā starpā ar peptidsaitēm.
Pirmējā struktūra. Tā kā olbaltumvielu molekulas vei-

dotas no a-aminoskābēm un peptīdsaišu veidošanā katra amino-

skābe piedalās ar savu karboksilgrupu un aminogrupu, izveidojas
nesazarota polipeptīdu virkne, no kuras atzarojas dažādi amino-

skābju ogļūdeņraža atlikumi. Vienā virknes galā ir aminoskābe

ar brīvu —NH2 grupu (N-gala aminoskābe), bet otrā — ar brīvu

—COOH grupu (C-gala aminoskābe):

OH
CCOH

<?
CH2 CH 2

I I
U,N-CH—CONH-CH—CONH-CH-CO -NH-CH-CONH-CH-COOH

4 I 1
CH

3
CH2 (CH2V

CH—CH3 NH 2

CH 3

Jjlanīns tirozTns leicTns glutamīnskābe lizīns

N-gala aminoskābe C-gala aminoskābe

Aminoskābju ogļūdeņraža atlikumi var būt nepolāri (alanīns,
leicīns), polāri (tirozīns), skābi (glutamīnskābe) vai bāziski

(lizīns).

Tā kā aminoskābes var saistīties ļoti dažādā secībā, no 20 amino-

skābēm (ņemot pa vienai katras aminoskābes molekulai) var izvei-

doties 2,4-1018 dažādas kombinācijas, bet, ja olbaltumvielas molekulā

ietilpst vairākas katras aminoskābes molekulas, kombināciju skaits

daudzreiz palielinās. Ar to ari 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 specifiskas funkcijas orga-

nismā.

Secibu, kādā polipeptīdu virknē sakārtoti dažādu aminoskābju

atlikumi, sauc par olbaltumvielu molekulu pirmējo struktūru.
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Dažu olbaltumvielu molekulas sastāv no viena gigantiska poli-
peptīda, tomēr biežāk sastopamas tādas olbaltumvielas, kuru mo-

lekulas sastāv no vairākiem polipeptīdiem, kas savienoti savā.

starpā ar disulfīdsaitēm.Disulfīdsaites veido polipeptīdi, kuru mo-

lekulās ir aminoskābe cisteīns:

...

—NH—CH—CO— ...

CH2

1
i

CH
2

... —NH—CH—CO— ...

Aminoskābju secības noteikšanai ir izstrādātas vairākas metodes.

Tā, piemēram, lai konstatētu, no cik polipeptīdu virknēm sastāv mo-

lekula, ar īpašiem reaģentiem nosaka N-gala un C-gala aminoskābes.

Ja olbaltumvielas molekula sastāv no vairākām polipeptīdu virknēm,

vāji oksidējot, tās atdala citu no citas. Katru polipeptīdu virkni,

to da]ēji hidrolizējot, sašķeļ atsevišķos peptīdu fragmentos, kurus

atdala, nosaka to sastāvu, un pēc tam no tiem mēģina «samontēt»

atpakaļ doto olbaltumvielu.

Daļējai hidrolīzei bieži izmanto fermentus, kuri sašķeļ tikai

kādas noteiktas peptīdsaites. Tā, piemēram, kuņģa sulā sastopamais

ferments tripsīns sašķeļ tikai tādas peptīdsaites, kuru C-gala amino-

skābe ir lizīns vai arginīns, t. i., iegūtajam peptīdam C-gala amino-

skābe ir lizīns vai arginīns:

...HN-CH-Coi-NH NH-CH-COOH +H,N—•

I ! '
(CH2 ) 4

(CH *>«

NH2
NH2

Ferments pepsīns hidrolizē tikai fenilalanīna un tirozīna N-gala.

peptīdsaites:

—cd—NH—CH— CO — H2N—CH —CO—
"*

CH 2 CH
2

| §
OH OH
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Vislabākā metode N-gala aminoskābes konstatēšanai ir iedarbība

ar 2,4-dimetilfluorbenzolu, kas reaģē ar aminogrupu, veidojot krā-

sainu savienojumu. Pēc hidrolīzes šo savienojumu var viegli atdalīt

un identificēt.

Olbaltumvielu uzbūves noskaidrošana ir joti sarežģīts un darb-

ietilpīgs process. Tā, piemēram, angļu bioķīmiķim F. Seindžeram ar

līdzstrādniekiem izdevās noskaidrot hormona insulīna molekulas uz-

būvi 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

disulfīdsaitēm, kuras izveidojas starp abās virknēs esošajām cis-

terna molekulām. Tā kā A virknē ir vēl divas cisteīna molekulas, tad

starp tām izveidojas trešā disulfīdsaite. Insulīna molekula ir stipri
izlocīta. Seit shematiski parādīta tikai aminoskābju secība abās poli-

peptīdu virknēs, kā ari A un B virkņu saistība ar disulfīdsaitēm.

Gtu-Val-tle-GlylNH 2l

Glu-NH,
A NH

2

I I
Cys S S NH? NH? Asp(COOH)
I \ I I I
Cys-A!o-Ser-Val-Cys-Ser-Leu-Tyr-Glu-Leu-Glu-Asp-Tyr-Cya

1
S

I I
s s

I I
Cys- Gly-Ser-His-Leu-Vai-Glu- Ala-Leu-Tyr-I_eu-Val— Cys

Leu Gly
I I
His o Glu

I 8 I
Glu-NH 2 Arg

I , I
Asp-Val- PhetNH2) Gly

NH 2 Phe

I
l HOOC)Ala— Lys-Pro-Tre-Tyr-Phe

Laikā no 1963. gada līdz 1969. gadam vācu zinātnieku kolektī-

vam izdevās sintezēt abas polipeptīdu virknes un vēlāk arī tās «sa-

metināt» par insulīna molekulu.

Drīz, pēc tam noskaidroja aminoskābju secību fermenta ribo-

nukleāzes molekulā, kas veidota no 124 aminoskābju atlikumiem

(Af=13500), un karboksipeptidāzes molekulā, kas veidota no 255

aminoskābju atlikumiem (Al =34000) v. c.
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Pēdējā laikā aminoskābju secības noteikšanai ir konstruēti auto-

mātiski aparāti — sekvinatori (angju valodā sequence — secība),
tomēr arī to darbam ir zināmi trūkumi.

Otrējā struktūra. Olbaltumvielu molekulu uzbūve ir

telpiska. Polipeptīdu virknes telpisko konfigurāciju sauc par ot-

rējo struktūru.

Pēc L. Polinga un K. Kori uzskatiem, lielākajai daļai olbal-

tumvielu polipeptīdu virknes savītas spirālē un veido t. s. a-spirāli
ar labo vītni. Ar rentgenstruktūranalīzes metodēm izdevās no-

skaidrot, ka neatkarīgi no tā, kādas aminoskābes ietilpst olbaltum-

vielas sastāvā, visām olbaltumvielām spirāles parametri ir vie-

nādi. Pilns spirāles solis (viena pilna vijuma augstums) ir

0,54 nm. Makromolekulas posms, kas sastāv no 18 aminoskābju

atlikumiem, veido 5 vijumus, t. i., vienā vijumā ietilpst 3,6 amino-

skābju atlikumi.

Sādā spirālē atsevišķi spirāles vijumi savā starpā savienoti

ar ūdeņraža saitēm, kuras veidojas starp blakus vijumos esošajām

36. att. Olbaltumvielu otrējā struktūra:

a — a-spirāle; b — a-spirāles shēma pēc L. Polinga un K. Kori
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37. att. Olbaltumvielu trešējā struktūra:

a — mioglobīna polipeptīdu virknes telpiskā struktūra
(pēc Kendrjū); b — keratīna molekulas superspirāle.

karbonilgrupam un imīngrupām (/N—H), kuras šķir

četras peptīdsaites. Ūdeņraža saites ir gandrīz paralēlas spirāles
asij (36. att.).

Polipeptīdu virknes veido spirāles iekšpusi, bet ogļūdeņraža
atlikumi sakārtojas tās ārpusē.

Trešējā struktūra. Izrādās, ka ne vienmēr visa polipep-
tīdu virkne ir spiralizēta. Starp spirāles posmiem var atrasties arī

īsāki vai garāki nespiralizēti posmi. Dažādu olbaltumvielu spira-

lizācijas pakāpe svārstās Joti plašās robežās (11... 100%). Ne-

spiralizēto posmu veidošanās atkarīga no olbaltumvielu molekulās

ietilpstošajām aminoskābēm. Tā, piemēram, tajās polipeptīda vir-

knes vietās, kur atrodas prolīns vai oksiprolīns, spirālei jāpagrie-
žas par 130° leņķi. Līdz ar to spirāle izlokās un atsevišķi tās

posmi tuvinās viens otram. Tā kā polipeptīdu sānvirknēs esošās

funkcionālās grupas atrodas spirāles ārpusē, tuvinātajās vietās

tās var reaģēt savā starpā, veidojot papildsaites. Tā, piemēram,
savstarpēji tuvinoties karboksilgrupai (asparagīnskābe, glutamīn-

skābe) un aminogrupai (lizīns, ornitīns, arginīns), var izveidoties

sālsveida saite. Karboksilgrupa ar hidroksilgrupu (serīns, tiro-

zīns) veido esteru tipa saiti, cisteīna sēra atomi — disulfīdsaiti

utt. Sādu papildsaišu dēj molekula iegūst salocīta vai satīta ka-

mola formu (37. att. a). lespējams arī, ka vairākas spirālveida
virknes savijas kopā, veidojot it kā virvi. Tā, piemēram, matu ke-

ratīns ir kā virve, kurā sešas polipeptīdu a-spirāles apvij septīto

(37. att. b).
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Konfigurāciju, kuru telpā ieņem spiralizētā polipeptīdu virkne,
sauc par trešējo struktūru.

Trešējā struktūra ar nelīdzeno virsmu un uz ārpusi vērstajām
funkcionālajām grupām nosaka olbaltumvielu specifisko biolo-

ģisko aktivitāti.

Ceturtējā struktūra. Dažu olbaltumvielu molekulas sa-

tur arī vairākus savstarpēji saistītus trešējo struktūru veidojumus.
Šādus vairāku trešējo struktūru kompleksus sauc par ceturtējo
struktūru.

Ceturtējās struktūras komplekss ir, piemēram, olbaltumvielas

hemoglobīna molekula (Af =68 000), kura sastāv no četriem tre-

šējās struktūras veidojumiem (katra veidojuma Mm 17000). Di-

vos no šiem trešējās struktūras veidojumiem ir katrā pa 141 ami-

noskābei, bet pārējos divos pa 146 aminoskābēm (38. att.).
Tabakas mozaīkas vīrusa olbaltumviela (Af =40 000 000) satur

2130 trešējās struktūras veidojumus (katra veidojuma Mm 17 500).
Ceturtējo struktūru kompleksus var veidot arī dažādu olbal-

tumvielu trešējo struktūru veidojumi. Tā, piemēram, olbaltumvie-

las aktomiozīna kompleksā savstarpēji saistīti miozīna un aktīna

trešējo struktūru veidojumi.
Atsevišķi trešējās struktūras 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. Noskaidrots,

ka dažas olbaltumvielas zaudē savu bioloģisko aktivitāti, ja to

ceturtējā struktūra disociē trešējās struktūras apakšvienības.

38. att. Hemoglobīna molekulas ceturtējā struktūra.
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Klasifikācija. Atkarībā no makromolekulas formas olbaltum-

vielas iedala fibrillārajās un globulārajās olbaltumvielās.

Fibrillāro olbaltumvielu makromolekulas ir nesimetriskas —

pavedienveida. 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 fibrillārās olbaltumvielas ir keratīns

(vilnas, matu, nagu olbaltumviela), kolagēns (saistaudu, ādas

olbaltumviela), elastīns (cīpslu un asinsvadu sieniņu olbaltum-

viela), fibroīns (dabiskā zīda olbaltumviela). Sīs olbaltumvielas

nešķīst ūdenī un atšķaidītos elektrolītu šķīdumos, tāpēc tās sauc

arī par skleroproteiniem. Tās šķīst tikai koncentrētās skābēs un

bāzēs, bet reizē ar šķīšanu notiek arī makromolekulu daļēja
sašķelšanās. Dažas fibrillārās olbaltumvielas (kolagēns) ūdenī

stipri uzbriest un veido elastīgus gelus.
Globulāro olbaltumvielu makromolekulas ir kompaktas, vai-

rāk vai mazāk apaļas globulas. Globulārās olbaltumvielas labi

šķīst ūdenī un atšķaidītos elektrolītu šķīdumos, un ar tām viegli
norisinās dažādas reakcijas. Dzīvajos organismos globulārās ol-

baltumvielas piedalās dažādos dzīvības procesos, tāpēc tās sauc

arī par funkcionālajām olbaltumvielām.

Zināmos apstākļos fibrillārās olbaltumvielas var pārvērsties

par globulārām olbaltumvielām — un otrādi, tāpēc dabā starp
tām nav krasas robežas.

Bieži lieto arī klasifikāciju, kuru bioķīmijas attīstības sākum-

posmā (1908) ieteica amerikāņu bioloģijas un fizioloģijas apvie-
nība. Pēc šīs klasifikācijas olbaltumvielas iedala vienkāršajās un

saliktajās.
Vienkāršās olbaltumvielas jeb proteīni, pilnīgi hidrolizējoties,

veido tikai aminoskābes. Tā kā vienkāršo olbaltumvielu ir
_

ļoti

daudz, tās savukārt iedala pēc to šķīdības dažādos šķīdinātājos.
Albumini — labi šķīst ūdenī un atšķaidītos sāļu šķīdumos.

Nogulsnējas ar piesātinātu (NH4) 2
SO

4 šķīdumu. Pie albumīniem

pieder 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, pienā, muskuļos.

Hlstoni
— šķīst ūdenī, atšķaidītās skābēs un bāzēs. Izgulsnē-

jas ar ūdeni vai sāls šķīdumu (70%)- Sastopami augos un dzīv-

niekos.

Glutelini — šķīst 70... 80% spirta šķīdumā. Izgulsnējas ar

ūdeni un absolūto spirtu. Sastopami augos.

Skleroprotelnt — nešķīst ne ūdenī, ne arī skābju, bazu vai

sāļu šķīdumos. Sastopami' dzīvnieku organismos (mati, nagi, āda,

cīpslas v. c.).
Saliktās olbaltumvielas jeb proteīdi hidrolizējoties veido ami-

noskābes un vēl kādu citu neolbaltumvielu komponentu (proste-
tisko grupu). Atkarībā no neolbaltumvielu komponenta proteīdus
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savukārt iedala nukleoproteidos, hromoproteīdos, fosfoproteīdos,
glikoproteidos un lipoproteīdos.

Nukleoproteidi hidrolizējoties veido bāziskas olbaltumvielas —

histonus un nukleīnskabes._ letilpst galvenokārt šūnu kodolu sa-

stāva, bet ir sastopami arī ārpus tiem
— mitohondrijos, ribosomās

v. c
:

No nukleoproteīdiem sastāv arī filtrējamie vīrusi
—

daudzu

cilvēka, dzīvnieku un augu slimību ierosinātāji.
Hromoproteidi kopā ar olbaltumvielām satur kādu krāsainu

prostētisko grupu, kuras sastāvā ietilpst metālu atomi (Fe, Cv).
Pie šis grupas pieder hemoglobīns un mioglobīns.

Fosfoproteīdi ir vienkāršo olbaltumvielu fosforskābes esteri.

Pie tiem pieder piena kazeīns, olas dzeltenuma vitelīns un

vitīns, zivju ikru olbaltumviela ihtulīns v. c. Fosfoproteīdi nepie-
ciešami augošuorganismu uzturā.

Glikoproteidi satur ogļhidrātu atlikumus. Pazīstamākie gliko-
proteidi ir mucīni un mukoīdi. Tie visbiežāk sastopami skrimšļos,
kaulaudos, acs radzenē, gremošanas sulu sastāvā un siekalās.

Lipoproteidi ir vienkāršo olbaltumvielu kompleksi ar lipīdiem
(taukiem, fosfatīdiem). Sastopami olas dzeltenumā un pienā, bet

sevišķi daudz to ir nervaudos.

Olbaltumvielu īpašības. Dažas olbaltumvielas ir nešķīstošas,
bet lielākā daļa šķīst ūdenī vai elektrolītu šķīdumos, veidojot
koloīdus šķīdumus. Tā kā olbaltumvielu globulu virspusē ir vairā-

kas polāras grupas, tās spēj hidratēties, tāpēc olbaltumvielu šķī-
dumiempiemīt liofilo koloīdu īpašības.

Tāpat kā aminoskābes, arī olbaltumvielas veido amfotērus jo-
nus, tikai tiem ir makromolekulārs raksturs. 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 bā-
zisku raksturu.

Olbaltumvielu molekulu sānvirknes satur dažādas funkcionālās

grupas (—COOH, —NH2, —OH, —SH), tāpēc olbaltumvielas ir

stipri reaģētspējīgas vielas. Tās spēj reaģēt ar skābēm, bāzēm,

ogļhidrātiem, taukiem, vitamīniem un citām vielām. Pašā olbal-

tumvielas globulā šīs reakcijas nerada lielas izmaiņas.
Daudzu faktoru, piemēram, temperatūras, ultravioletā staro-

juma, stipru skābju vai bāzu, smago metālu sāļu, spirta, tanīna

un citu iedarbības rezultātā samazinās olbaltumvielu šķīdība, pa-

lielinās viskozitāte un zūd bioloģiskā aktivitāte. Sādu pārvērtību

sauc par denaturāciju. Denaturācija izskaidrojama ar olbaltum-

vielu otrējās, trešējās un ceturtējās struktūras izmaiņām. Ta,

piemēram, pielejot pienam etiķi, izmainās piena olbaltumvielas

kazeīna lādiņš un tā globula atritinās. Vairākas iztaisnotās mo-

lekulas salīp kopā, un kazeīns koagulējas (sarec). Līdzīga parā-

dība notiek, arī olbaltumvielaskarsējot. Paaugstinātā temperatūrā
(60...70°C) pārtrūkst ūdeņraža saites, olbaltumvielas molekula

zaudē savu sākotnējo konfigurāciju un olbaltumviela izgulsnējas
vai sarec.
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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. Biureta reakcija. Ar CuS0

4
sārmainā vidē veidojas zils krā-

sojums. Ar šo reakciju pierāda peptīdsaišu esamību.

2. Ksantoproteina reakcija. Olbaltumvielas, kas satur benzola

ciklu, ar koncentrētu HN03 veido dzeltenu krāsojumu.
3. Milona reakcija. Olbaltumvielas, kas satur tirozīnu, ar

Hg(N03) 2 šķīdumu veido baltas nogulsnes. Karsējot tās kļūst
sārtas.

4. Reakcija ar vāji saistīto sēru (cisteīna reakcija). Vārot
olbaltumvielas kopā ar sārmu, kas ņemts pārākumā, un pielejot
Pb(CH 3COO) 2 šķīdumu, rodas brūnas nogulsnes vai brūns krāso-

jums. Sī reakcija raksturīga olbaltumvielām, kas satur cisteīnu.

Olbaltumvielu izmantošana. Olbaltumvielas ir cilvēka uztura

un dzīvnieku barības neaizstājama sastāvdaļa, jo tās nepiecieša-
mas kā organisma augšanai, tā arī noārdījušos šūnu atjaunoša-
nai. Izrādās, ka sintezēt olbaltumvielas no neorganiskām vielām

spēj tikai augi. Dzīvniekiem tās jāuzņem ar barību. Gremošanas

procesā olbaltumvielas hidrolizējas par aminoskābēm, kuras uzsūc

zarnu sieniņas. No šīm aminoskābēm katrs organisms sintezē

tam raksturīgās olbaltumvielas. Nevajadzīgās aminoskābes tiek

noārdītas 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 pa-

saules iedzīvotājus ar nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu, un

visas 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.

Pirmā sintētiskā olbaltumviela bija hormons oksitocīns (9 ami-

noskābes), par kura sintēzi amerikāņu zinātnieks Divinjo
1955. gadā saņēma Nobeļa prēmiju. Drīz pēc tam tika iegūts sin-

tētiskais angiotensīns (8 aminoskābes), vazopresīns (9 aminoskā-

bes) v. c. Laikā no 1963. gada līdz 1969. gadam vācu zinātnieku

kolektīvs prof. Cāna vadībā sintezēja hormonu insulīnu. 1969. gadā
R. Merifīlds un Gute ieguva sintētisko ribonukleāzi. Tagad ir iz-

gatavoti arī polipeptīdu sintēzes automāti.

Ar olbaltumvielu sintēzes problēmu risināšanu nodarbojas dau-

dzu valstu, arī Padomju Savienības zinātnieku kolektīvi, tomēr šo

jautājumu pagaidām vēl nevar uzskatīt par atrisinātu.

Pašlaik izmanto arī mikrobioloģisko olbaltumvielu sintēzi no

naftas ogļūdeņražiem. Piecdesmito gadu beigās atklāja mikro-

organismus, kas spēj baroties ar naftas ogļūdeņražiem (alka-

niem). legūto olbaltumvielumasu izmanto lopbarībā.
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Olbaltumvielu ražošanai izmanto arī citus produktus. Tā, pie-
mēram, no hidrolīzes spirta rūpniecības atkritumiem ražo lopba-
rības raugu.

Uzturvērtību var palielināt arī, pievienojot barībai trūkstošās
aminoskābes. Rūpniecības mērogā plaši ražo lizīnu, glutamīn-
skabi un metionīnu.

Ar sintētiskā uztura problēmām Padomju Savienībā nodarbo-
jas A. Ņesmejanovs.

Olbaltumvielas izmanto ne tikai uzturā, bet arī dažādās rūp-
niecības nozarēs. Vislielākā rūpniecības nozare, kas pārstrādā
olbaltumvielas, ir ādu rūpniecība. Tekstilrūpniecībā plaši izmanto

vilnu un dabisko zīdu. Piena olbaltumvielu kazeīnu izmanto līmes
un plastmasas — galalīta ražošanai. Želatīnu lieto gaismjutīgo
materiālu (fotofilmu, fotopapīru, kinolentu v. c.) ražošanai.

NUKLEĪNSKĀBES

Nukleīnskābes ir lielmolekulāri savienojumi, no kuriem, tos

pilnīgi hidrolizējot, veidojas purina un pirimidīna bāzes, pento-
zes un fosforskābe.

Atkarībā no tā, kāda pentoze — riboze vai dezoksiri-

boze
— ietilpst nukleīnskābes sastāvā, izšķir ribonukleīnskābes

—

RNS un dezoksiribonukleīnskābes — DNS. Abas nukleīnskābes

sastopamas dzīvajos audos nukleoproteīdu 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.

Dezoksiribonukleīnskābes molekulu veidojošie nukleotīdi sa-

stāv no £)-dezoksiribozes, kuras pirmajam oglekļa atomam pievie-
nota purina bāze — adenīns (A) vai guanīns (G) vai pirimidīna
bāze — citozīns (C) vai timīns (T), bet ar piekto oglekļa atomu

saistītā hidroksilgrupa esterificēta ar fosforskābi:



DNS molekula nukleotīdi saistīti cits ar citu ar 3,5-fosfāta
saiti, t. i., fosforskābes atlikums saista viena nukleotīda pentozes
C 5 ar otra nukleotīda pentozes C 3:

Kā redzams, nukleīnskābes molekula mainas tikai dažādu bazu

secība. Vienā DNS virknē var būt 3000... 10 000 000 nukleotīdu.

Amerikāņu bioķīmiķis Dž. Votsons un angļu bioķīmiķis F. Kriks,

pamatojoties uz angļu fiziķa M. Vilkinsa iegūtajiem rentgenstruk-
tūranalīžu datiem, 1953. gadā atšifrēja DNS struktūru. Izrādījās,
ka DNS sastāv no divām polinukleotīdu ct-spirālēm ar pretējiem
virzieniem, kuras, savijoties kopā, veido dubultspirāli (39. att.).

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 bazi: adenlns (A) saistās ar timīnu (T),
bet guanīns (G) tikai ar citozīnu (C). Bāzu pārus adenīns-timīns
un guanīns-citozīns sauc par komplementāriem (viens otru papil-
dinošiem) bazu pāriem.

DNS molekulas posmu ar ūdeņraža saitēm starp bāzēm she-
matiski var attēlot šādi:

\ / r-

dezoksiriboze — A T
— dezoksiriboze

/ \
fosforskābe fosforskābe

\ /
dezoksiriboze —

T A
— dezoksiriboze

/ \
fosforskābe fosforskābe

dezoksiriboze —
G

....
C—■ dezoksiriboze

/ \
fosforskābe fosforskābe

\ 7
dezoksiriboze

—
C

....

G
—

dezoksiriboze

/ \

Sāda DNS uzbūves shēma dod iespēju izskaidrot DNS spēju
reduplicēties (atjaunoties dubultojoties). Uzskata, ka DNS sintē-

zes procesā nukleīnskābju virknes atdalās viena no otras un katra

virkne piesaista jaunus nukleotīdus komplementārā secībā. Līdz

ar to rodas divas jaunas DNS, kas ir pilnīgi vienādas ar sākuma

DNS.

-T —G—A—C

-A—C—T—G- -k— C—T— G

-T—G—A—C—

NS
X-T—G—A— C

—A—Č—T—G

Ar DNS spēju reduplicēties izskaidrojama tās loma pārman-

tojamo (iedzimto) īpašību pārnešanā.
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 virkne. Tā

pievieno sev atbilstošus nukleotīdus, un katrā jaunajā šūnā izvei-

dojas tāda pati dubultspirāle kā «mātes» šūnā. Katra dubultspi-
rāle ir ļoti gara un satur informāciju par daudzu olbaltumvielu
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sintēzi. DNS posmu, kas satur informāciju par kādas noteiktas

olbaltumvielas sintēzi, sauc par gēnu. Tādējādi katra DNS sastāv

no daudziem gēniem.
Olbaltumvielu sintēzi šūnās veic ribonukleīnskābes. RNS mo-

lekulas ir līdzīgas DNS molekulām, tikai Z)-dezoksiribozes vietā

tās satur D-ribozi, bet pirimidīna bāzes timīna vietā — uracilu.

To molekulā ir tikai viena polinukleotīdu virkne.

Katrā organisma šūnā ir triju veidu RNS: transporta RNS

(t-RNS), ribosomu RNS (r-RNS) un informācijas RNS (i-RNS),
kuras sauc arī par matrices RNS (m-RNS).

Transporta RNS aktivē aminoskābju molekulas un piegādā tās

olbaltumvielusintēzes vietām. Konstatētas aptuveni 40 tipu t-RNS

(uz katru aminoskābi divas).
Ribosomu RNS ir divējādas — ar lielu molekulmasu

(~ 1000000) un ar mazu molekulmasu (~ 500 000). Pirmās no

tām veicina ribosomas pievienošanos i-RNS molekulai, bet otrās —

atbilstošu t-RNS piesaistīšanu.

39. att. Dezoksiribonukleīnskābes molekulas uz-

būves shēma.
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40. att. Olbaltumvielu molekulas sintēzes shēma:

R — ribosomas, kas pārvietojas gar i-RNS;ITļ.t-RNS molekulas, kas piegādā attiecīgas

aminoskābes.

Informācijas RNS pārnes pārmantoto informāciju no DNS uz

olbaltumvielu sintēzes vietām un to realizē. Kad šūnā rodas vaja-
dzība pēc kādas olbaltumvielas, tās kodolā vajadzīgajā DNS

posmā sintezējas i-RNS, kas stingri atbilst noteiktajam DNS

posmam (gēnam). Sintezētā i-RNS nokļūst olbaltumvielu sintēzes

vietā, kur gar to pārvietojas ribosomas (īpaši citoplazmas veido-

jumi, kas sastāv no r-RNS (65%) un ribosomu olbaltumvielām),
kuras veicina citu citam sekojošu aminoskābju atlikumu savieno-

šanos tādā secībā, kādu nosaka i-RNS (40. att.).
Kad aminoskābes atlikums pievienojies sintezējamajai poli-

peptīdu virknei, t-RNS atbrīvojas un ribosoma pārvietojas pie nā-

kamā i-RNS koda, kur cita t-RNS piegādā atbilstošu aminoskābi.

Tā process turpinās tik ilgi, kamēr olbaltumviela pilnīgi sintezēta.

Gar vienu i-RNS vienlaikus var pārvietoties vairākas riboso-

mas. Katra i-RNS spēj realizēt vairāku simtu olbaltumvielas mo-

lekulu sintēzi, bet katrs gēns šūnas dzīves laikā var ražot dau-

dzus tūkstošus i-RNS molekulu.

FERMENTI

Fermenti ir bioloģiskie katalizatori, kas veicina dažādu bioķī-
misko procesu norisi.

Pēc ķīmiskās dabas fermenti ir specifiskas olbaltumvielas, ku-

ras veidojas dzīvo organismu šūnās. Daži fermenti savu katalī-

tisko darbībuveic tikai tajos audos, kuros tie veidojušies, bet dau-

dzi fermenti savu aktivitāti saglabā arī pēc to izdalīšanas no

audiem.

Sevišķi svarīga loma fermentiem ir dzīvajos organismos. Visi

dzīvo organismu bioloģiskie procesi noris fermentu ietekmē. Katra

dzīvā organisma šūna satur aptuveni 100 000 dažādu fermentu

molekulu, kas katalizē simtiem ķīmisko reakciju.
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Fermentus izmanto ari daudzās rūpniecības nozarēs, it se-

višķi pārtikas rūpniecībā. Tādi pārtikas rūpniecības procesi kā

raudzēšana (alus, vīna un spirta ražošanā), maizes cepšana,
sieru izgatavošana un citi procesi noris tiešā fermentu ietekmē.

Daudzi fermenti ir pilnīgi individuālas olbalumvielas, kurām

piemīt katalītiskās iedarbības spējas (piemēram, kuņģa sulas fer-

ments pepsīns). Lielākā daļa fermentu sastāv no divām daļām —

olbaltumvielas komponenta, kuru sauc par apofermentu, un pro-
stētiskās grupas jeb kofermenta, bez kura apofermenta daļai ne-

piemīt katalītiskās īpašības.
Kofermenti bieži ir metālu atomi (dzelzs, vara vai mangāna),

vitamīni vai to atvasinājumi un citas vielas. Katrs apoferments
var saistīties tikai ar kādu noteiktu kofermentu, bet viens un tas

pats koferments var aktivēt dažādus apofermentus.
Fermentu molekulas ir ļoti lielas, bet uz substrātu iedarbojas

tikai neliela daļa to makromolekulas, —
t. s. fermentu aktīvie cen-

tri. Pārējā molekulas daļa iekļauj šo aktīvo centru, izveidojot
stingri noteiktu konfigurāciju (atbilstošu substrāta molekulu kon-

figurācijai), kurā substrāta molekula iekļaujas kā atslēga slē-

dzenē. Ferments aktivē substrāta molekulu, tādēļ tā viegli reaģē
ar citu molekulu. Pēc reakcijas izveidotais galaprodukts «izkrīt»

no aktīvā centra, to atbrīvojot nākamajai substrāta molekulai.

Sāda fermentu uzbūve izskaidro to darbības specifiskumu.
Daudzi fermenti katalizē tikai kādas noteiktas vielas reakcijas,
bet ir arī tādi fermenti, kuri katalizē veselu grupu radniecīgu sa-

vienojumu reakciju. Tā, piemēram, ferments laktāze šķeļ tikai

laktozi, bet ferments amilāze spēj sašķelt cieti un glikogēnu.
Fermentu specifiskums izpaužas pat iedarbībā uz attiecīgo

vielu telpiskajiem izomēriem, t. i., tie iedarbojas tikai uz vielas

D-formu vai L-formu.

Fermentu darbību stipri ietekmē reakcijas apstākļi — tem-

peratūra, vides pH un citu vielu klātiene.

Fermentu darbības optimālā temperatūra ir identiska ar tās

sugas indivīda temperatūru, kura organismā ferments veidojas.
Fermenti nezaudē savu aktivitāti, ja temperatūru paaugstina līdz

50 °C. Paaugstinot temperatūru no 50 °C līdz 70 °C, to aktivitāte

samazinās, bet virs 100 °C lielākai daļai fermentu tā pilnīgi izzūd.

Vislabāk fermenti darbojas vidē, kas ir tuva neitrālai, bet ir

arī tādi fermenti, kuru aktivitāte ir vislielākā skābā vai bāziskā

vidē, piemēram, kuņģa sulas ferments pepsins vislabāk darbojas
skābā vidē (pH 1,2.'. .2,5).

Fermentu nosaukumus atvasina no substrāta nosaukuma, uz

kuru ferments iedarbojas, tam pievienojot izskaņu -āze. Tā, pie-

mēram, fermentu, kas sašķeļ amilozi, sauc par amilāzi, fermen-

tus, kuri hidrolizē lipīdus, — sauc par lipāzēm utt.

V starptautiskajā bioķīmiķu kongresā Maskavā 1961. gada

tika apstiprināta jauna fermentu nomenklatūra, pēc kuras fer-

mentu nosaukumus atvasina, ņemot vērā substrāta ķīmisko nosau-
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kumu un reakciju, kuru attiecīgais ferments katalizē. Tā, piemē-
ram, fermentu ureāzi, kas katalizē urīnvielas (karbamīda) hidro-

līzi par C0
2

un H
2O, pēc jaunās nomenklatūras sauc par karb-

amidamidohidrolāzi.

Pašlaik ir pazīstami vairāk nekā 1000 dažādu fermentu. Atka-

rībā no to iedarbības specifikas fermentus iedala sešās grupās.

1. Oksireduktāzes— katalizē oksidēšanās-reducēšanās reakci-

jas.
2. Hidrolāzes — katalizē hidrolīzes reakcijas.
3. Transferāzes — pārnes dažādas grupas no viena substrāta

uz otru.

4. Izomerāzes — veicina savienojuma vienas izomēra for-

mas pāreju otrā.

5. Liāzes — atšķeļ substrāta molekulai kādu kustīgo
grupu, veidojot divkāršās saites vai pie-
vienojot ūdens molekulas.

6. Ligāzes — katalizē dažādas sintēzes reakcijas, pie-
mēram, olbaltumvielusintēzi v. c.

VITAMĪNI

Vitamīni ir dažādi organiskie savienojumi, kas nepieciešami
dzīvā organisma normālām funkcijām. Tie veicina organismā tādu

ķīmisko reakciju norises, kuru rezultātā sintezējas šūnu materiāli

un audi un atjaunojas disimilācijas procesā noārdītās vielas.

Organismā vitamīni savienojas ar citām vielām. Daudzos ga-

dījumos tie ir fermentu kofermenti. Tagad ir pazīstami vairāk

nekā 100 fermenti, kuru sastāvā ietilpst vitamīni.

Cilvēka un dzīvnieku organisms vitamīnus savām vajadzībām

uzņem ar barību, bet atsevišķu sugu indivīdi dažus vitamīnus spēj
sintezēt savā organismā.

Ja organisms vitamīnus nesaņem nemaz, rodas slimības, ko

sauc par avitaminozēm. Ja uzņem nepietiekamu vitamīnu dau-

dzumu, rodas slimības, kuras sauc par hipovilaminozēm. Arī pār-

mērīga vitamīnu uzņemšana var radīt patoloģisku novirzi no nor-

mas — hipervitaminozi.
Pašlaik ir noskaidrota vairāk nekā 20 dažādu vitamīnu ķī-

miskā uzbūve un nozīme dzīvajā organismā. Daudzu vitamīnu uz-

būve ir sarežģīta un ķīmiskie nosaukumi gari un neērti, tādēļ tiem

lieto sākumā ieviestos apzīmējumus — ar latīņu alfabēta pirma-

jiem burtiem.

Vitamīnus iedala pēc to šķīdības taukos un ūdenī.

Taukos šķīstošie vitamīni ir A, D, E un K.
Ūdenī šķīstošie vitamīni ir B grupas vitamīni, C, H, P, PP,

folijskābe, pantotēnskābe, inozīts, holīns un paraaminobenzo-
skābe.
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A vitamīns (retinols) C2oH290H ir ar šadu struktūrformulu:

Tas ietekmē olbaltumvielu maiņas procesus un pasargā audus

no pārragošanās.
A vitamīna trūkums izraisa izmaiņas redzes orgānos un ādā,

kā arī rada jauno organismu augšanas un attīstības traucējumus.
Sastopams mencu un citu zivju aknās (zivju eļļā), sviestā,

pilnpienā un olas dzeltenumā. Augos sastopams A vitamīna pro-

vitamīns karotins, kas organismā pārvēršas par A vitamīnu. Ka-
rotīnu satur burkāni, tomāti, ķirbji, mežrozīšu augļi v. c.

D vitamīni jeb antirahīta vitamīni ir vairāki. Svarīgākie no

tiem ir D
2,

D 3 un D 7. Pēc ķīmiskās uzbūves tie ir komplicēti cik-

liski savienojumi, kuru uzbūves pamatā ir fenantrēna cikli.

D vitamīni regulē kalcija un fosfora vielmaiņu organismā. To

trūkums organismā bērniem rada saslimšanu ar rahītu, bet pie-
augušajiem — zobu bojāšanos.

Sastopami mencu aknās (zivju eļļā), olas dzeltenumā, pienā
un citos produktos. Vairāki produkti satur D vitamīna provit-
amīnu — ergosterinu, kas ultravioletā starojuma ietekmē pārvēr-
šas par D 2 vitamīnu.

E vitamīns (tokoferols) sastopams vairāku izomēru veidā,

a-tokoferolam ir šāda uzbūve:

E vitamīns regulē taukvielu, ogļhidrātu un arī olbaltumvielu

maiņu organismā. Tas ir aktīvs antioksidants, kas pasargā no

oksidēšanās viegli oksidējamas vielas, piemēram A vitamīnu, karo-

tīnu v. c. Ja sviestam vai taukiem pievieno E vitamīnu, tie

nekļūst rūgti.
E vitamīns stimulē arī nespecifisko dzimumhormonu veido-

šanos.

Sastopams kviešu un citu graudu dīgstos, kukurūzas graudos,

teļa aknās, olas dzeltenumā, sviestā, salātos, spinātos, puravos

v. c.
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X vitamīni ir 2-metil-1,4-naftohinona atvasinājumi. Xi vitamī-

nam jeb fitohinonamir šada uzbūve:

X vitamīni piedalās protrombīna veidošanās procesā, tādēļ tie

veicina asins sarecēšanu. To trūkums rada zemādas asins izplū-
dumus.

Sastopami zaļajos augos
— spinātos, kāpostos, nātrēs, zaļos

tomātos v. c. X vitamīnus sintezē arī zarnu trakta mikroorganismi.
C vitamīns jeb askorbīnskābe ir ar šādu struktūrformulu:

Askorbīnskābe katalizē oksidēšanās-reducēšanās procesus. Tā

oksidē prolīnu par oksiprolīnu un piedalās olbaltumvielas kola-

gēna sintēzē. Kolagēns it kā «sacementē» šūnas, kuras izklāj
asinsvadu iekšējo virsmu, tādēļ, ja organismā trūkst C vitamīna,

rodas cinga vai tai līdzīgi asinsizplūdumi. C vitamīns regulē
arī holesterīna daudzumu asinīs un uzlabo organisma pretošanās
spējas saslimšanai ar infekcijas slimībām.

Augi un dzīvnieki (izņemot pērtiķus un jūrascūciņas) C vit-

amīnu sintezē savās šūnās. Cilvēka organisms C vitamīnu nesin-

tezē, bet uzņem tikai ar uzturu.

C vitamīns sastopams mežrozīšu augļos, upenēs, citronos, skā-

bētos kāpostos, kartupeļos un citos dārzeņos un augļos.
B grupas vitamīni ir vislielākā vitamīnu grupa. Daudzi no

tiem pārtikas produktos sastopami kopā, tādēļ tos apvieno vienā

grupā. Pēc ķīmiskās uzbūves tie ir slāpekli saturošu heterocik-

lisko savienojumu atvasinājumi.
Vairums B grupas vitamīnu (Bi, 82,B2, 86,B6, Bi2, PP v. c.) aktīvi

ietekmē olbaltumvielu vielmaiņu organismā. Ja šo vitamīnu orga-

nismā trūkst, palielinās olbaltumvielu sairšana. Noārdās vairāk

augstvērtīgu olbaltumvielu nekā to sintezējas. Rodas nervu sistē-

mas, sirdsdarbības un citu organisma funkciju traucējumi.
Daudzi B grupas vitamīni ir fermentu kofermenti.
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Sevišķi daudz B grupas vitamīnu satur raugs un tikko kautu

mājdzīvnieku iekšējie orgāni (aknas, nieres, sirds). Sīs grupas
vitamīni sastopami arī graudu produktos, gaļā v. c.

ANTIBIOTIKAS

Antibiotikas ir mikroorganismu sintezētas vielas, kuras kavē

citu mikroorganismu attīstību vai tos nonāvē.

Pašlaik ir pazīstamas vairāk nekā 1200 antibiotikas, no kurām

medicīnā izmanto aptuveni 50. Antibiotiku ķīmiskā uzbūve ir ļoti
dažāda un samērā sarežģīta.

Pirmo antibiotiku
— penicilīnu, kas rodas pelējuma sēnes

Penicillium notatum dzīvības procesā, atklāja angļu bakteriologs
A. Flemings 1929. gadā, bet to izdalīja no barotnes šķīduma
H. Flori un E. Čeins 1940. gadā.

Penicilīna uzbūves pamatā ir heterocikliskā savienojuma tiazo-

lidīna un B-laktāma cikli:

HOOC—HC N—C=0

H 3C | | O

\J II II

C CH—CH—NH—C—R

7 \ /
H

3
C S

Dažādas penicilīna sēnes izstrādā penicilīnus, kuri atšķiras
tikai ar sānvirkni R. Visvairāk biosintētiski ražo benzilpenicilīnu

(R=C6HSCH2) un fenoksimetilpenicilīnu (R=C6
HSOCH2). Ta-

gad ražo arī pussintētiskos penicilīnus (oksacilīnu, meticilīnu

v. c.).
Padomju zinātnieki F. Gauze un M. Bražņikova 1942. gadā

no augsnes mikroorganismiem izdalīja antibiotiku gramici-

dīnu-S, kas pēc savasuzbūves ir polipeptīds.
Efektīvs tuberkulozes un tuberkulozā meningīta ārstēšanas

līdzeklis ir streptomicīns, kuru no augsnes mikroorganis-
miem Streptomyces griseus izdalīja S. Vaksmans 1943. gadā:



Penicilīns, gramicidīns un streptomicīns iedarbojas tikai uz

noteiktas grupas mikroorganismiem, t. i., tiem ir šaurs iedarbības
spektrs.

Antibiotikas ar plašu iedarbības spektru ir te t r a c i k 1 ī n i. Tie

(tetraciklīns, biomicīns, terramicīns) iedarbojas ne tikai uz da-
žādam baktērijām, bet arī uz dažiem vīrusiem. Tetraciklīnu mole-

kulas uzbūves pamatā ir četri kondensēti cikli (naftacēns):

Tetraciklīnus iegūst galvenokārt biosintētiski vai pussintētiski,
izmantojot mikroorganismus Streptomuces aureofaciens. Ir izstrā-

dātas arī sintētiskās tetraciklīnu iegūšanas metodes.

Sēnes Streptomuces venezuelle sintezē plašas iedarbības anti-

biotiku hloramfenikolu (levomicetīnu), kas ir efektīvs

arī dažu vīrusu slimību ārstēšanā. Tā molekulas uzbūves pamatā
ir benzola cikls:

Levomicetīnu ražo ari sintētiski.

Slimību izraisītāji mikroorganismi atri «pierod» pie antibio-

tikām, tādēļ pēdējos gadu desmitos plaši ieviešas t. s. pussintē-
tiskā antibiotiku ražošana. Pēc šīs metodes antibiotikām, kas

iegūtas no mikroorganismu kultūrām, organiskās sintezēs procesā
izmaina vienu vai vairākas funkcionālās grupas, tādējādi iegūstot

attiecīgās antibiotikas analogus, kuriem ir citāda iedarbība.
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Alifātiskie ogļūdeņraži 35

Alilhlorīds 136, 172, 179

Alilspirts 172, 179, 219, 252

Alizarīns 234, 329

Alkadiēni 93—98
Alkaloīdi 418, 420, 423, 424

Alkāni 35—55, 131

Alkanoli 153—170

Alkēni 62—81, 131, 244, 335

Alkenilgrupa 66

Alkenoli 153, 170—173
Alkilamīni311

Alkilarinoli 170
Alkilarilsulfonāti 250

Alkilēšana 72

— amīnu 313

— amonjaka 317
— fenolu 183

— nitrītu 309

— sulfīdu 300

— tiolātu 300

Alkiletiķskābe 265

Alkilgrupa 41

Alkilhalogēnsilāni 336, 337

Alkili 41

Alkilmalonskābe 265

Alkilmalonskābes dietilesteris 264, 265

Alkiloksonija jons 162

Alkilsilāni 337

Alkilsilāntrioli 339

Alkilsulfāti 249, 250

Alkilsulfonāti 249, 250

Alkīni 84—92

Alkinoli 153, 170-173

Alkoholāta jons 159

Alkoholāti 140, 159, 196

Alkoholīze 285, 291

Alkoksigrupa 160, 277, 278

Alloze 366

Altroze 366

Alumīnijorganiskie savienojumi 334

Amarants 329

Amīdi, karbonskābju, 242, 243, 272,

275, 279, 290—294, 319

Amigdalīns 222

Amilāns sk. Kaprons

Amilāze 444

Amiloīds 394
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Amilopektīns 391, 392

Amiloze 391

Amilspirts sk. Pentilspirts
Amīni 140, 305, 310

Aminobaldriānskābe 400, 401

Aminodikarbonskābes 400

Aminodzintarskābe sk. Asparagīnskābe
Aminoenantskābe 411

Aminoetiķskābe 341, 403

a-amino-(3-fenilpropionskābe sk. Fe-

nilalanīns

Aminofenoli 397, 399

a-aminoglutarskābe sk. Glutamīnskābe

a-amino-6-guanidīnbaldriānskābe sk.

Arginīns
a-amino-B-4-imidazolilpropionskābe sk.

Histidīns
a-amino-B- (3-indolil)-propionskābe sk.

Triptofāns
a-aminoizobaldriānskābe sk. Valīns

a-aminoizokapronskābe sk. Leicīns

a-amino--y-metiltiosviestskābe sk. Me-

tionīns

Aminonitrils 409

Aminoogļskābe sk. Karbamīnskābe

a-amino-fi-(p-oksifenil)-propionskābe
sk. Tirozīns

a-amino-B-oksipropionskābe sk. Serīns

a-amino-(3-oksisviestskābe sk. Treonīns

a-aminopropionskābe sk. Alanīns

Aminopentānskābe sk. Aminobaldriān-
skābe

Aminoplasti 21!*, 292, 293
p-aminosalicilskābe 360

Aminoskābes 341, 400—410

Aminospirti 197, 289, 397

a-amino-B-tiopropionskābe sk. Cisteīns

Analīze, kvalitatīvā, 9

— kvantitatīvā 11

Angiotensīns 438

Anīds 189, 266, 412

Anilīns 305, 311, 316, 320

p-anilinsulfonskabe sk. Sulfanilskābe

Anjonīti 119

Anomēri 369

Antibiotikas 448

Antidetonatori 134, 146

Antifrīzi 167

Antīkais purpurs
422

Antioksidanti 132, 286

Anlraceneļļa 114

Antracēns 120, 125, 233

Antracensulfonskabe 126
Antrahinons 126, 233, 234

Apoferments 444

Arabāns 382

Arabinoze 366, 381, 382

Arahidonskābe 256, 282

Arbutīns 192

Arēndikarbonskābes 267

Arēndioli 191, 192

Arēni 102—127, 131

— monocikliskie 103—120

— policikliskie 120—127

Arēnmonokarbonskābes 257, 348

Arēnoksiskābes sk. Fenolkarbonskābes

Arenoli 153, 179

Arēntrioli 192

Arēnu karbonilsavienojumi 201

Arginīns 405, 408, 409, 431

Arilamīni 184, 311, 325

Arilgrupa 106

Arilhalogēnsilāni 336, 337

Arilsavienojumi 102

Aromātiskie ogļūdeņraži sk. Arēni

— savienojumi 102

Asimetriskais oglekļa atoms 349, 350,
353, 356, 364, 381, 401

Askorbīnskābe 379, 447

Asociācija 158, 238

Asociētie šķidrumi 158, 238, 246

Asparagīnskābe 405

Aspirīns sk. Acetilsalicilskābe

Atropīns 426

Augļu cukurs sk. Fruktoze

— esences 280

Auksohromās grupas 328
Azoalkāni 326

Azoarēni 326

Azobenzols 320, 326

Azogrupa 326, 328

Azokrāsvielas 326

Azoksibenzols 320

Azosametināšana 325

Azosavienojumi 325

Bakelīts 187, 219

Baldriānskābe 237, 241

Baltais streptocīds 316

Benzaldehīds 113, 201, 213, 222, 259

Benzālhlorīds 224

Benzēndioli 191

Benzenols 179

Benzēns 105

Benzēntiols 298

Benzēntrioli 192

Benzidīns 121

Benzilbromīds 145

Benzilgrupa 106

Benzilhlorīds 109, 136, 140, 145, 224

Benzilidēnbromīds 136

Benzils 223

Benzilspirts 113, 170, 213

Benzīns 131

Benzohinons 181, 232

Benzoilhlorīds 224, 259, 271, 273

Benzoīnkondensacija 223

Benzoīns 223

Benzoldiazohidroksīds 323
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Benzoldiazonija hlorīds 323
1.2-benzoldikarbonskābe sk. Ftalskābe

1.3-benzoldikarbonskābe sk. Izoftal-
skābe

1.4-benzoldikarbonskābe sk. Tereftal-

Benzols 61, 89, 103—117, 324
Benzolsulfonamīds 301

Benzolsulfonilhlorīds 301

Benzolsulfonskābe 300

Benzonitrils 294

Benzoskābe 113, 212, 257, 259, 273,
348

Benzoskabes anhidrīds 274
— etilesteris 278

Benzpirols sk. Indols

Betaīni 402

Biešu cukurs sk. Saharoze

Biomicīns 449

Bioorganiskie savienojumi 330

Biozes sk. Disaharīdi

Bišu vasks 170, 248, 288

Biureta reakcija 438

Biurets 292

Bromacetofenons 228

Bromacetons 227

Bromantracēns 126

3-brombutānskābe 340

Bromdzintarskābe 357

Biometāns 149

ei-bromizobaldriānskābe 340

Bromkarbonskābes 340, 342

2-brom-3-metilbutānskābe 340

Bromoforms 137

Bromogļūdeņraži 149

Bromonija jons 69

B-bromsviestskābe 340

Brucīns 428

Butadiēnkaučuks 101

Butadiēns 93, 96, 175, 322

Butandiskābe sk. Dzintarskābe

1-butanols 155, 169
2-butanols 155

Butanons 216

Butāns 38, 41, 46, 247, 268

Butanskabe sk. Sviestskābe
cis-butēndiskābe sk. Maleīnskābe

frans-butēndiskābe sk. Fumārskābe

2-butēnskābe sk. Krotonskābe

Butilspirts 155, 169

Butīns 87, 88

Butirāti 241

Celobioze 384, 385, 394
Celofāns 396

Celuloīds 395

Celuloze 390, 393—397

Celulozes acetati 395
— ksantogenāti 396

Celulozes nitrāti 395

Cerezīns 52

Cetānskaitlis 134

Cetānskala 134

Cetilpalmitāts288

Cetilspirts 170

Ceturtejais oglekļa atoms 43-
Ciānhidrīns 207, 409

Cianobenzols 324

Ciānogļūdeņraži140

Cianogrupa 294

Ciānskābe 292

Cianurskabe 292

Ciete 166, 377, 390—393, 444

Cikloalkāni 57—62, 131

Ciklobutāns 57, 58, 60, 61

Cikloheksanols 189

Cikloheksanons 189, 228

Cikloheksans 58—62

Cikloheptāns 58

Ciklononāns 58

Ciklooktāns 58

Ciklopentanons 217

Ciklopentāns 57, 58, 61

Ciklopropāns 57—61

Ciklotriakontāns 58

Cisteīns 403, 408, 430

Citozīns 423, 439

Citrāls 230

Citronellols 172

Citroneļļa230

Citronskābe 358, 426

Dabasgāze 54, 55

Dakrons sk. Lavsāns

DDT 145

1-decēns 68

Dehidratēšana, spirtu, 196

— oksiskābju 252

Dehidrogenēšana, alkānu, 76

— cikloheksāna 61, 115

— spirtu 215, 227

Dekahidronaftalīns 124

Dekāns 41, 46

Dekānskābe sk. Kaprlnskābe
Dekarboksilēšanās reakcija 243, 259,

262, 406

Dekstrīni 391

Dekstroze sk. Glikoze

Denaturācija 437

Deterģenti sk. Sintētiskie mazgāšanas

līdzekļi
Detonācija 133

Dezaminēšanās reakcija 314, 406

Dezoksiribonukleīnskābes 439, 442

Dezoksiribonukleotīds 439

Dezoksiriboze 375, 381, 439

Diacetonspirts 210

Diamīni 311, 321



a-fi-diaminobaldrianskābe sk. Ornitīns
4,4'-diaminofenils (p,p'-diaminofenils)

121

2,4-diaminofenols 399

a,e-diaminokapronskābe sk. Lizīns

Diaminokarbonskābes 400

Diastereoizomēri 354, 365

Diazoatvasinājumi 322

jo-diazobenzolsulfonskābe327

Diazogrupa 322, 324

Diazohidrāts 323
Diazohlorīds 323

Diazonija hidroksīds 323

— sāļi 184, 314, 322—324

Diazosavienojumi 322

Diazotāti 322, 323

Diazotēšana 326

Dibrometāns 134, 144

Dibromfurāns 417

Dibrompropāns 144

Dietanolamīns 397

Dietilalumīnijahlorīds 336

Dietilamīns 311

Dietilbutilalumīnijs335

Dietilcinks 330

Dietildibromsilans 337
Dietilēteris 195, 196

Dietilheksilalumīnijs 335
Dietilmalonāts sk. Malonskābes dietil-

esteris

Dietiloltereftalāts 269

Dietilsilāndiols 337

Dietilsilāns 337
Dietilsulfīds 299

Difenilamīns 320

Difeniletāns 120

Difenilēteris 181

Difenilketons 201, 217

Difenilmetāns 120

Difenils 120

Difluordihlormetāns 150

Difluorhlormetāns 150

Dihalogēnalkāni 144, 209, 215
Dihidronaftalīns 124

Dihlorbenzols 143, 145
Dihloretāns 134, 144, 147

2,4-dihlorfenoksietiķskābe 190
Dikarbonskābes 260—269

a-diketons 223

Diketopiperazīns 406

Dimēri 238, 246, 331, 334

Dimetilalumīnijahlorīds 334
p-dimetilaminoazobenzols 325

4-dimetilamino-4'-azobenzolsulfonāts

327

Dimetilamīns 320

N,N-dimetilanilīns 321, 327, 331
Dimetilbenzenols 179

Dimetilbenzols sk. Ksilols
Dimetildisulfīds 299

Dimetilkarbinols 155

Dimetilketons sk. Acetons

Dimetilmagnijs 331

Dimetilpolisiloksāni 339

Dimetilsulfoksīds 300
Dimetilsulfons 300

Dimetiltereftalāts 268, 281

Dinamīts 178

Dinitrobenzols 307

Dinitroetāns 304

Dinitroetilēnglikols 176
Dinitrotoluols 309

Dioksāns 175

Dioksiantrahinons 234

Dioksibenzols 232
.

Dioksidikarbonskabes 347, 352
Dioksidzintarskābe sk. Vīnskābe

2,6-dioksipirimidīnssk. Uracils

Dioli 174—176 sk. Glikoli

Dipeptīdi 407

Disaharīdi 361, 383—389

Dismutācija (disproporcionēšanās)
212 218

Disulf'īdi 297—299
Disulfīdsaites 431, 432

Divinilkaučuks 101
Dodekāns 41, 46

Dodekānskābe sk. Laurīnskābe
Dulcīns 400

Dulcīts 380

Dzintarskābe 166, 260, 262, 265, 356,

357
Dzintarskābes anhidrīds 262

Dzīvnieku ciete 393

Ebonīts 100

Efedrīns 399

Eikozāns 41

Elaidīnskābe 255

Elastīns 436

Elektronu akceptori 21, 31, 110, 206,

305, 306

— donori 21, 31, 110, 206

Elektrovalentā saite 19

Elementorganiskie savienojumi 330 —

339

Eļļa 284—288

— eikaliptu 230

— ģerāniju 173

— ilang-ilang 172, 259

— jasmīnu 421

— nejku 259, 359

— rožu 172, 173

— smagā 114
— tuberožu 259, 359

— vidēja 114

— vieglā 114

— žūstošā 286, 288
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Enantiomēri 350, 352, 353, 364, 365,
401

Enants 147, 411

Enantskābe 237

Epoksīdi 197, 198

Ergosterīns 446
Eritroze 366

Esteri 140, 181, 242, 271, 275, 277—
281, 341, 344, 375, 402

Esterificēšana 279
Etanāls sk. Acetaldehīds

Etāndiskābe sk. Skābeņskābe
Etānkarbonskābe 238

Etānnitrils sk. Acetonitrils

Etanolamīns 197, 289, 397

Etanols sk. Etilspirts
Etāns 36—38, 41, 46, 247

Etānskabe sk. Etiķskābe
Etānsulfonāts 300

Etāntiols 298

Ēteri 140, 160, 181, 194—196, 344

Ēteriskās eļļas 172, 259

Etikpropionskābes anhidrīds 275

Etiķskābe 8, 161, 227, 231, 237, 241,

246, 262

Etiķskābes aldehīds sk. Acetaldehīds

— amīds sk. Acetamīds
— anhidrīds 231, 259, 272, 274, 275,
276

— benzilesteris 280

— etilesteris (etilacetāts) 213, 231,

277—279
— fenilesteris 181

— izoamilesteris 280

Etilbenzoāts 278

Etilbenzols 105, 106, 108, 228
Etilbenzolsulfonāts 301

Etilēnciānhidrīns 253

Etilēndiamīns 312

Etilēndikarbonskābe sk. Maleīnskābe

Etilēnglikols 173—176, 197, 347

Etilēnhlorhidrīns 175, 197, 198, 398

Etilēnoksīds 72, 73, 197, 397, 398

Etilēns 63—76, 167, 222, 247, 411

Etilfenilēteris 181

Etilhlorīds 145

Etilizopropilcteris 195

Etilmagnijabromīds 331
Etilnitrāts 281

Etilpropilēteris 195

Etilspirts 8, 71, 161, 164—168

Etiltioacetāts 299

Etoksietāns sk. Dietilēteris

1-etoksipropāns sk. Etilpropilēteris
2-etoksipropāns sk. Etilizopropilēteris

Fēlinga šķīduma reducēšana 212, 372,

384. 385, 388, 390

— šķīdums 358

Fenacetīns 400
Fenantrēns 126, 446

Fenilalanīns 404, 409, 431

Fenilamīns sk. Anilīns

Fenildiazonijahlorīds 315, 323

1,3-fenilēndiamīns 312

Feniletiķskābe 257

Feniletilspirts 170

Fenilgrupa 106

Fenilhidrazīns 325, 373
Fenilhidrazoni 373

Fenilmagnijabromīds 330

Fenilmetanols sk. Benzilspirts
Fenilnitrils 324

Fenilnitrometāns 310

Fenolāti 180, 301, 347

Fenolformaldehīdsveki 185—188
Fenolftaleīns 276
Fenoli 153, 179—193, 324, 325

— divvērtīgie 191, 192

— trīsvērtīgie 192, 193

— vienvērtīgie 179—191

Fenolkarbonskābes 347

Fenolsulfonskābes 183

Fenolu ēteri 324

Fenoplasti 219

Fermenti 166, 431, 433—445

Fibroins 436

Fitohinons sk. X vitamīns

Floroglucīns 192
Fluoralkēni 150

Fluoresceīns 277

Fluorēšana 149

Fluorkarbonskābes 340, 342

Fluorkaučuks 151

Fluorogļūdeņraži 149—151

Fluoroplasts-4 150

Fluoroprēns (2-fluor-1,3-butadiēns) 15i

Foliiskābe 445

Formaldehids 201, 203, 217, 293, 333,

377

Formalīns 217, 218

Formamīds sk. Skudrskābes amīds

Formiāti sk. Skudrskābes sāļi

Formilfluorīds 271

Fosfolipīdi 289

Fosfoproteīdi 437

Fosfororganiskie savienojumi 330

Fosgēns 146, 273, 294

Fotosintēze 376

Freoni 150

Fruktofuranoze 368, 380

Fruktoze 365, 368, 380, 387, 393

Ftaleīni 276

Ftalimīds 276

Ftalskābe 124, 260, 267

Ftalskābes anhidrīds 268, 276

Fumārskābe 260, 266, 356, 357

Funkcionāla grupa
33
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Furanozes cikls 368

Furāns 414, 415, 417

Furfurols 276, 382, 418

Galaktoze 365, 366, 379, 386, 387

Galalīts 219, 439

Gallusskābe 360

Gēns 442, 443

Geraniols 172

Getinakss 188

Glicerīna esteri 178, 282—285

— butiropalmitooleāts283

— oleopalmitostearāts 283

— trinitrāts 178

— tripalmitāts 283

—
trioleāts 285

— tristearats 285

Glicerīnaldehīds 351, 364
Glicerīns 166, 177, 219, 282, 284

Glicil-alanīns 407, 408

Glicil-alanil-serīns 408

Glicīns 403, 407

Gliftālsveķi 179, 276

Glikocukurskabe 372

Glikogēns 393

Glikoheptānskabes nitrils 372

Glikokols sk. Glicīns

Glikolaldehīds 347

Glikolāts 173

Glikoli 174—176
Glikolskābe 347, 354, 363

Glikonskābe 362, 363

Glikopiranoze 370, 371, 384, 385

Glikoproteīdi 437

Glikozazons 373

Glikoze 166, 362, 364—366, 370, 378,

386

Glikozīdhidroksilgrupa 368

Glikozīdi 368, 374, 383
Glikozīdu tipa saite 383

Glioksāls 176

Globulīni 436

Glutamīnskābe 405, 410, 430, 439
Glutārskābe 260, 262

Glutārskābes anhidrīds 262

Glutelīni 436

G|otskābe 380

Gramicidīns-S 448

Guanīns 424, 439

Gudrons 132

Guloze 366

Gumija 99, 100

Gutaperča 98

Halogcnaldehīdi343 ,
Halogcnalkāni 135—147, 196, 280, 296,

299, 344

Halogēnalkēni 135, 139, 141, 143—145,
147

Halogēnalkīni 135, 136

Halogēnarēni 131, 135, 139—143, 145

Halogēncikloalkāni 135, 139

Halogenēšana, alkānu, 47, 142

— alkēnu 69, 143

— alkīnu 88

— arēnu 108, 142, 143
— arilaminu 316

— cikloalkānu 60

— fenolu 182

— karbonilsavienojumu 211, 224
— karbonskābju 342

— naftalīna 123
— nitrosavienojumu 306

Halogēnhidrīni 175, 197

Halogēnkarbonskābes 242, 252, 340—

343, 409

Halogēnogjūdenraži 135—151, 280,
296, 299, 318, 337, 344

Halogēnsilāni 337
Heksacēns 127

Heksadekāns 46

Heksadekānskābe sk. Palmitīnskābe
Heksafluoretāns 149

Heksahlorāns 145

Heksahlorcikloheksāns 113

Heksametilēndiamīns 321, 322, 412

Heksāndiskābe sk. Adipīnskābe
Heksāns 41, 46

Heksānskābe sk. Kapronskābe
Heksēns 68

Heksīns 87

Heksīts 371

Heksogēns 218

Heksozes 362—381

Hemiceluloze 397

Hemoglobīns 418, 435, 437
Heneikozans 41

Heptāns 41, 46, 115, 133

Heptanskabe sk. Enantskābe

Herbicīdi 145, 190, 247

Heteroatomi 413

Heteroauksīns 421

Heterocikliskie savienojumi 413—424

I leterolītiskā šķelšanās 30, 138

Heteropolisaharīdi390

Hibridizācija, orbitālu, 23—25

sp3 24, 36, 58

sp
2 24, 63, 94, 103

sp 25, 84

Hidratācija, alkēnu, 71, 163, 164

— alkīnu 88, 216, 227

Hidrazīns 209, 325
Hidrazobenzols 320

Hidrazoni 209

Hidrogenēšana, alkēnu, 69
— alkīnu 88

— arēnu 113, 124
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Hidrogenēšana, cikloalkānu, 60, 61

— karbonilsavienojumu 164, 208

— nitrilu 295

— oglekja(II) oksīda 164
— tauku 285, 286

Hidrohinons 192, 232

Hidroksilamīns 305

Hidrolāzes 445

Hidrolīze, celulozes, 394

— cietes 377, 391
— esteru 243, 252, 278

— halogēnogļūdeņražu 163, 215,
216, 243

— karbonskābju amīdu 290

anhidrīdu 275

— — halogenīdu271

— koksnes 167

— nitrilu 243, 253, 295

—
olbaltumvielu 408

— polivinilacetāta 171

— saharozes 381, 388

— sulfonilhlorīdu 302

— tauku 178, 284

Hidrolīzes spirts 167

Hidroperoksīdi 184

Hinhidrons 233

Hinīns 427

Hinoīdā struktūra 327, 328

Hinolīns 415, 422

Hinoni 192, 232

Histidīns 404, 409, 410
Histoni 436, 437

Hloracetons 227

Hlorālhidrāts 221

Hlorāls 146, 211, 221

Hloramfenikols 449

Hlorbenzols 108, 136, 140, 184

o-hlorbenzoskabe 340

2-hlorbutānskābe 340

Hloretiķskābe 341, 342

Hloretilens sk. Vinilhlorids

Hlorīns 148

Hlorkarbonskābes 340, 342

Hlornaf tālīns 122, 123
Hlornitrobenzols 307

Hlorofils 376, 418

Hloroforms 137, 145, 146, 222

Hloroprenkaučuks 92, 100

Hloroprēns 92, 100

ct-hlorpropionskābe 347

a-hlorsviestskābe 340

Holīns 289, 398

Homolitiska šķelšanās 30

Homologi 41

Homologu rinda, alkānu, 41

alkēnu 64

alkīnu 85, 87

Homopolisaharīdi 390

Hromoforās grupas 328

Hromoproteīdi 437

Idoze 366

lesalcukurs sk. Maltoze

Imidazolo-4',5',4,5-pirimidīnssk. Pu-

rīns

Imidazols 414, 423
Indigo 329, 421, 422

Indigokarmīns 329

Indikāns 422

Indoksils 421

6-indoliletikskābe 421

Indols 415, 421

Indukcijas efekts 29, 71, 110, 159, 240,

340

Insekticīdi 145, 426

Insulīns 432, 438

Inulīns 381, 393

Inversija 388

Invertcukurs 388

īpatnējais optiskās griešanas lenkis

348, 349, 355, 367, 379, 386—388.

391

Iprīts 300

Itakonskābe 260, 265

Izoamilnitrīts 281

Izobaldriānskābe 237

Izobaldriānskābes izoamilesteris 280

Izobutilamīns 311

Izobutilēns 81

Izobutilspirts 155, 166, 406

Izobutirāti 241

Izobutironitrils 294

Izociānskābe 292

Izoelektriskais punkts 402, 437

Izoftalskābe 260, 267

Izokrotonskābe 255

Izoleicīns 404, 406, 409

Izomerāzes 445

Izomēri 19

Izomērija 19

— alkadiēnu 93

— alkānu 42, 43

— alkēnu 66

— alkīnu 85

— aminoskābju 400

— arēnu 105

—
cikloalkānu 57

-«-
cis-trans 66, 67

— halogēnogļūdeņražu 135

—
karbonilsavienojumu 201

— karbonskābju 237, 251

— monosaharīdu 363

+ optiskā 348

— telpiskā 364, 401

Izoogļfldenraži 42, 43

Izooktāns 72, 81, 133

Izopentāns 97

Izoprēnkaučuks 98, 226

Izoprēns 97, 226

Izopropenilhlorids 171
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Izopropilbenzols sk. Kumols

Izopropilspirts 155

Izosviestskābe 241, 247

Jēlspirts 166
Jodkarbonskābes 340, 342

Jodoforms 137, 147, 226

Jodogļūdeņraži 149
Jodskaitlis 286

Jonīti 119

Jonu saite 19

Kadaverins sk. Pentametilēndiamīns
Kalceks 219

Kanēļaldehīds 224

Kanēļskābe 259

Kanēļskābes etilesteris 224

Kaprilskābe 237, 283

Kaprīnskābe 237, 283

Kaprīnskābes aldehīds 203

Kaprolaktāms 189, 228, 410, 411

Kaprolāns sk. Kaprons
Kaprons 189, 411

Kapronskābe 237, 282

Karamelizācija 388

Karbamidohidrolāze 445

Karbamīds 219, 291—294, 445

Karbamīdsveķi 219, 292, 293

Karbamīnskābe 291

Karbanjons 30

Karbkatjons 30, 74, 109, 139

Karboksilātjons 240

Karboksilgrupa 236

Karboksipeptidāze 432

Karbolīts 188

Karbonilēšana 216, 244, 247

Karbonilgrupa 200, 328

Karbonilsavienojumi 200
Karbonskābes 236—269, 333

— augstākās 50, 169, 248, 336

Karbonskābju amīdi 242, 270, 290—
294

— anhidrīdi 242, 270, 273—277, 375
— funkcionālie atvasinājumi 269—

297
— halogenīdi 270—273, 280, 291,
299
— nitrili 294—297
— sāļi 52, 115, 216, 241, 280

Karmīns 329

Karotīns 446

Kašmilons sk. Nitrons

Katjonīti 119
Kaučuks, dabiskais, 98, 99

— sintētiskais 92, 98, 100, 101, 119,
151, 226, 339

Kazeīns 219, 437, 439
Kefalīns 289

Keratīns 434, 436

Ketēni 230

Ketogrupa 200

Ketoheksoze 363
Ketoksīmi 209

Ketoni 161, 200—230, 244, 333, 345

Ketonskabes 345

Ketonspirti 210

Ketozes_362
Klasifikācija, organisko savienojumu,

31

Klupanodonskābe257

Kodeīns 428

Kofeīns 428

Koferments 444
Kokaīns 426

Koka spirts sk. Metilspirts
Koksa gāze 114

Koksnes hidrolīze 166, 167, 393, 397

— sausā pārtvaice 167, 227

Kokss 114

Kolagēns 361, 436

Kolodijs 395
Koloksilīns 395

jt-komplekss 69, 107, 108

a-komplekss 107, 108

Ķondensācija, aldehīdu, 210, 219

— aldolā 210
— arēnu ar ogļskābes dihlorīdu 259>

— benzoīnā 223

— fenola ar formaldehīdu 183,
185—188

— kanēļskābes ar etiķskābes anhid-

rīdu 259

— Klaizena 224

Konformācijas 38—40, 59, 367, 370

Koniīns 425

Konjugācija, saišu, 94

Konjugēta n elektronu sistēma 94, 95,

103, 104, 107, 140, 180, 229, 415

Kontrakcija 165, 246

Kopolimerizācija 80, 148, 151, 296,

297

Krāsvielas 327—329, 422

Krekinga gāzes 75, 133

Krekings 51, 132, 133

Kreslāns sk. Nitrons

Krezols 179, 190

Krilors sk. Nitrons

Kristaloze 258

Krotonaldehīds 210, 230

Krotonskābe 251, 252, 255

Ksantīns 424

Ksilenols 179

Ksilols 105, 106, 116, 268

Ksiloze 366, 381

Kumola hidroperoksids 185

Kumols 106, 109, 118, 184, 185

Kurkuma dzeltenā 329

Kurtels sk. Nitrons



Kvantu organiskās ķīmijas pamatprin-

cipi 21—23

Ķēdes augšana 75

— iniciēšana 75
— mehānisms 47

— reakcijas 48

Ķīmiskās šķiedras 395

Lakrimatori 211, 227, 228
Laktāmi 407

Laktaze 444

Laktīdi 346
Laktoni 342, 346
Laktoze 386, 444

Lanolīns 288
Lanons sk. Lavsāns

Larvicīdi 145

Latekss 99

Laurīnskābe 283

Laurīnskābes aldehīds 203, 237

Lavsāns 176, 268, 269

Lecitīns 289

Ledus etiķskābe 246

Leicīns 403, 409. 410, 430

Levomicetīns 449
Levuloze sk. Fruktoze

Liāzes 445

Lielmolekulārie savienojumi 81—83
— spirti 249

Ligāzes 445

Lignlns 397

Liksoze 366
Likumība, Markovnikova, 70, 88, 163,

164, 347
— orientācijas 109

— Vāgnera—Zaiceva 71
— Zaiceva 163

Linolēnskābe 256

Linolskābe 255, 282

Lipāze 444

Lipīdi 281, 437, 444

Lipoproteīdi 437

Lizīns 405, 406, 409, 410, 430, 431,
439

Lizols 191
Lurons sk. Anīds

Magnijorganiskie savienojumi 141,

208, 330—334

Maleīnskābe 260, 266, 347, 357

Maleīnskābes anhidrīds 267, 417

Malonskābe 260, 264
Malonskābes esteri 261, 264, 278

Maltobionskābe 386

Maltoze 166, 374, 383, 386, 391
Mannoze 365

Maranils sk. Anīds

Mazuts 131

Mehānismi, jonu, 74

— karbonija jona veidošanās 70
— n-kompleksa veidošanās 69, 107
— nukleofilās aizvietošanas

sjv2) 138, 139, 162

— radikāļu 47, 75, 142

— reakciju 29

Melase 166, 389

Merkaptani sk. Tioli

Merserizācija 394

Metakrilskābe 251, 253

Metakrilskabes esteri 253
Metaldehīds 221

Metālorganiskie savienojumi 141, 208,
324, 330

Metanāls sk. Formaldehids

Metānazobenzols 326

Metānkarbonskābe 238

Metanols sk. Metilspirts

Metāns 36, 41, 46—48, 50, 52, 53, 91,
220

Metānskābe sk. Skudrskābe

Metānsulfonskābe 298, 300

Metilakrilāts 253

Metilmagnijahlorīds 334

4-(N-metilamino) fenols 399
Metilamīns 311, 313, 320

Metilamonijahlorīds 313

Metilbenzols sk. Toluols

Metilbromīds 136
2-metil-1,3-butadiēns sk. Izoprēns
Metilbuīānsulfonāts 300

Metilceluloze396

Atetilēnbromīds 136

Metiletilamīns 311, 313

Metiletilamonija hlorīds 313

Metiletilēteris 195
Metiletilkarbinols 155

Metiletilketons 202

Metilēšana 145, 165

Metilfenilamonijajodīds 314

Metilfenilketons 217, 227

Metilfenilsulfīds 299

Metilformiats sk. Skudrskābes metiles-

teris

Metilglikozīds 374

Metilhlorīds 47, 136, 145

B-metilindols sk. Skatols

Metiljodīds 52, 136

Metilkarbinols 155

Metilketēns 231

Metilmagnijahlorīds 330

Metilmetakrilāts 254

Metilnātrijs330

Metiloranžā 327

2-metilpropēnskābe sk. Metakrilskābe

Metilpropilēteris 195

Metilsilāns 337

Metilsilāntriols 337
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Metilspirts 155, 164, 165, 218, 220,

374

Metiltiobenzols 299

Metiltrihlorsilāns 337

5-metiluracils sk. Timīns

Metionīns 403, 409, 410, 439

Metode, Balandina un Bogdanovas, 97

— Dimā 11

— Favorska 97, 100, 226

— Hesa 308

— Ķjeldāla 12
— Konovalova 308

— Koršuna 12, 268
— kumola 185

— Ļebedeva 96, 100

— Rašiga 185

— Vanaga 320

— Virca—Fitiga 121

— Ziņina 319

Metoksietāns sk. Metiletilēteris

Metols 399

Mezitiloksīds 210

Mezovīnskābe 353, 357, 358
Miecvielas 360

Mioglobīns 434, 437

Miricilcerotināts 288

Miricilpalmitāts 288

Miricilspirts 170

Miristīnskābe 282
Monoamīni 311

Monoaminokarbonskābes 400

Monohalogcnogļūdeņraži135

Monomēri 73

Monometilēnurīnviela 293

Monometilolurīnviela 293

Monosaharīdi 361—382
Monosulfoesteri 250

Montānskābe 289

Montānvasks 289

Morfīns 427

Mucīni 437

Mukoīdi 437

Muskons 203

Mutarotācija 365, 371, 374, 382

Nafta 52, 113, 130—134

Naftacēns 448

Naftalīn-2-azobenzols 326

Naftalīns 120, 121, 233, 268

Naftalīnsulfonskābe 124

Naftalīnsulfonskābes sāls 193

Naftas aromatizācija 113
— gāzes 54, 131

— krekings 132, 133

— pārtvaice 131

Naftēni 62

Naftohinons 232, 233

Naftoli 153, 179, 193

Nailons-6 sk. Kaprons
— -7 sk. Enants

— -11 sk. Undekāns

66 sk. Anīds

Nairīts 100

Narcilens 90

Nātrijmalonskābes esteris 264

Nātrijorganiskiesavienojumi 141

Neaizstājamās aminoskābes 409

—
karbonskābes 256

Neirīns 398

Neopentans 42

Neoprēns 100

Nepiesātinātās monokarbonskābes 236,

251, 342, 343, 346, 407, 409

Nepiesātinātie karbonilsavienojumi 201

— ogjūdeņraži sk. Alkēni, Alkīni,

Alkadiēni

Nereducējošie disaharīdi 385

Niedru cukurs sk. Saharoze

Nikotīns 426

Nikotīnskābe 420

Nikotīnskabes amīds sk. PP vitamīns

Nitrēšana, alkānu, 50, 308

— arēnu 107, 108, 124

— arilaminu 317

— fenolu 182

Nitrili 140, 270, 294, 301, 319, 372

Nitroacetanihds 317

Nitroamīns (nitroanilīns) 307, 317

Nitrobenzols 108, 304, 307, 309, 320

2-nitrobutāns 303

Nitroetāns 247, 304, 308

Nitrofenoli 182, 307

Nitroglicerīns sk. Glicerīna trinitrāts

Nitrolskābe 306

Nitrometāns 304, 308, 309

Nitronaftalīns 124

Nitronija jons 108

Nitrons 297

Nitropropāns 304, 308

Nitrosavienojumi303—310, 319

Nitrotoluols 111, 303, 309

Nitrozamīni 315

Nitrozēšana 306

Nitrozilkatjons 314

Nitrozobenzols 320

Nitrozogrupa 328

p-nitrozo-N,N-dimetilanilīns315

N-nitrozometilanilīns 315

p-nitrozometilanilīns 315

Nitrozosavienojumi 304, 315

Nomenklatūra, alkadiēnu, 93

— alkānu 43—45

— alkēnu 64—66

— alkīnu 86

— aminoskābju 400

— amīnu 311

— arēnu 105, 122

— cikloalkānu 57
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Nomenklatūra, dikarbonskābju, 260

— esteru 277

— ēteru 195

— halogēnkarbonskābju340

— halogēnogļūdeņražu 135

— heterociklisko savienojumu 413,

414
— hinonu 232

— lUPAC 43

— karbonilsavienojumu201

— karbonskābju 237

— nitrosavienojumu303

— oksiskābju 343

— racionālā 45, 65, 86

—■ silīcijorganisko savienojumu 337

— sistemātiskā 43

— spirtu 154

— Zenēvas 43

Nonāns 41, 46

Nonānskābe sk. Pelargonskābe
Norsulfazols 316

Novolaksveķi 186

Nukleīnskābes 437, 439—443

Nukleoproteīdi 437, 439

Nukleotīdi 424, 439

Ogļhidrāti 361—397

Ogļskābes dihlorīds sk. Fosgēns
Ogļūdeņražu atlikumi_4l

— hidroksilatvasinājumi 153

— sēra atvasinājumi 297

— slāpekļa atvasinājumi 302

Oksalāti sk. Skābeņskābes sāļi
Oksazīns 414
Oksazols 414

Oksialdehīdi 210, 347

2-oksi-6-aminopiridīns sk. Citozīns

p-oksiazobenzols 325

Oksibenzilspirts 186

Oksibenzols sk. Fenols

o-oksibenzoskābe sk. Salicilskābe

Oksibutāndiskābe 343

3-oksibutānskābe 343

Oksidēšanās, aldehīdu, 211, 229, 244,

252

— alkānu 50, 220, 244

— alkēnu 72

— alkīnu 89

— arēnu 113, 258

— cikloalkānu 266

— fenolu 181

— glikolu346

— ketonu 244
— monosaharīdu 372

— naftalīna 124

— oksiskābju 345

— skudrskābes 245

— spirtu 161, 214, 220, 244, 252

— sulfīdu 300

Oksidibenzilspirts 186

Oksidzintarskābe sk. Ābolskābe
Oksihidrohinons 192

B-oksiindols sk. Indoksils

Oksīmi 209

Oksinitrili 207

4-oksi-2-pirolidīnkarbonskābe (oksipro-
līns) 405

2-oksipropanskābe 343

a-oksipropionskābe sk. Pienskābe

Oksireduktāzes 445

Oksiskābes 341, 343, 406

Oksisulfonskabju sāļi 206

B-oksisviestskābe 252, 343

8-oksisviestskabes aldehīds 210

Oksitocīns 429, 438

Oksitoluols sk. Krezols

Oksogrupa 200

Oksosintēze 216, 244
Oktadekānskābe sk. Stearīnskābe

Oktāns 41, 46

Oktanskābe sk. Kaprilskabe
Oktānskaitlis 116, 117, 133

Olbaltumvielas 408, 429—439

Olbaltumvielu struktūra, ceturtējā, 435

otrējā 433

—■— pirmējā 430

tresējā 434

Olefīni 62

Oleilspirts 198

Oleīnskābe 255, 282

Oligomēri 238

Opijs 427, 428

Optiskā aktivitāte 348, 365

Optiskie antipodi 348, 364

Orbitāle 20, 21

Organiskais stikls 253, 254

Orientācijas likumība 109—112

Orientanti, I grupas, 110

— II grupas 110

Orleāns 329

Orlons sk. Nitrons
Omitīns 321, 405, 406

Otrējais oglekļa atoms 43

Otrējie amīni 310, 314, 315

— halogēnogļūdeņraži 135, 139

— spirti 154, 161, 163, 164, 168,

215, 333

Ozazons 373

Ozokerīts 52, 53, 289

Ozonīdi 73

Palmitīnskābe 237, 248, 282

Pantotenskābe 445

Papaverīns 427

Paraaminobenzoskabe 445

Parafīni 46

Parafīns 131

Paraformaldehīds 218
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Paraldehīds 221

Pārejas komplekss 138

Pāresterificēšana 279, 285

Pārgrupēšanās, Hofmaņa, 319

Parīzes zaļais 247

Pārziepošana 284
Pārziepošanas skaitlis 284

PASK sk. p-aminosalicilskābe
Pelargonskābe 237

Pelargonskābes aldehīds 203

Penicilīns 448

1,2,3,4,5-pentaacetil-a-D-glikoze 375

Pentacēns 127
Pentadekāns 41, 46
Pentadiēns 93

Pentametilēndiamīns 321, 322, 406

Pentanols sk. Pentilspirts
2-pentanons 202

Pentāns 41, 42, 46

Pentānskabe sk. Baldriānskābe

Pentēns 68

Pentilspirts 169

Pentīns 87

Pentozāni 382

Pentozes 362, 381, 439, 440

Pepsīns 431, 444

Peptīdi 407

Peptīdsaite 407, 408, 429—431

Perfluorogļudeņraži 149

Perhlorvinils 148
Perlons sk. Kaprons
Pernica 288

Peroksibenzoskābe 212

Perspektīvformulas 368, 369

Petroleja 131

Piencukurs sk. Laktoze

Pienskābe 343, 346, 347, 350, 351, 355

Piesātinātie karbonilsavienojumi 200

— ogļūdeņraži 35

Pikolīni 420, 425

Pikrāti 182, 307

Pikrīnskābe sk. Trinitrofenols

Piķis 114

Piperidīns 420

Piranozes cikls 368
Pirazīns 414

Pirazols 414

Piridīnkarbonskābes 420

Piridīns 419, 420

Pirimidīna bāzes 423, 439

Pirimidīns 414, 423

Pirmējaisoglekļa atoms 43

Pirmējie amīni 310, 314

— halogēnogļūdeņraži 135

— spirti 154, 161, 162, 215

Pirogaflols 192, 360

Pirogļotskābfe 417

Pirokatehīns 191
Piroksilīns 395

a-pirolidīnkarbonskābe sk. Prolīns

Pirolidīns 419

Pirolīns 419

Pirols 414, 415, 418

Pirovinogskābe 357

Pivalskābe 237

Plastifikatori 148
Plastikāts 148

Polarimetrs 348, 349

Polarizācija, saišu, 29, 137

Polarizācijas plakne 348

Polarizēta gaisma 348

Poliakrilnitrils 296

Poliamīdi 410

Poliamīdu šķiedras 410

Poli-co-enantamīds 411

Polietilēns 77—79
Polietilēntereftalāts 176, 269

Polihalogēnog|udeņraži 135, 147

Poliheksametilēnadipamīds 189, 412

Poliizobutilēnkaučuks 101

Poli-e-kaproamīds 189, 411

Polimerizācija, aldehīdu, 213, 214, 218

—■ alkadiēnu 96

— alkēnu 73—75, 79

— alkīnu 89

— nepiesātināto karbonskābju 252,

253

—
stirola 118

— vinilhlorīda 148

Polimerizācijas pakāpe 73, 82

Polioksialdehīdi 361

Polioksiketoni 361

Polioli sk. Daudzvērtīgie spirti
Polipeptīdi 407, 408, 430

Polipropilēns 79, 80, 82

Polisaharīdi 361, 389

Polisiloksāni sk. Silikoni

Polistirols 118
Politetrafluoretilēns 150

Poli-G>undekānamīds sk. Undekāns

Polivinilacetāts 171

Polivinilhlorīds 148

Polivinilspirts 171

Projekcijformulas 350—352, 369

Prolīns 404

Propadiēns 93

Propāndiazonija hlorīds 314

Propāndiols 174

Propāndiskābe sk. Malonskābe

Propanols sk. Propilspirts
Propanons sk. Acetons

Propāns 38, 41, 46

Propanskābe sk. Propionskābe
1,2,3-propāntriolssk. Glicerīns

Propargilspirts 171

Propenāls sk. Akrilaldehīds

Propilēns 65, 68, 71, 79, 118, 168, 172,

185, 227, 230

a-propilpiperidīns sk. Koniīns

Propilspirts 155, 164, 166, 168, 227



Propīns 87, 89

Propionaldehīds 201

Propionāti 241

Propionskābe 237, 241

Prostētiskā grupa 436

Proteīdi 436

Proteīni 436

Pseidonitrols 306
Ptomaīni 322

Purgens sk. Fenolftaleīns
Purīns 415, 423

Purinu bāzes 424, 439
Purva gāze 53

Pusacetālforma 367

Pusacetālhidroksilgrupa 367, 374, 383

Pusacetāli 208, 367

Putrescīns sk. Tetrametilēndiamīns

Putuplasti 119

Racemāts 350, 352, 353

Radikāļi 30

Raktuvju gāze 53

Reaģenti, elektrofilie, 31, 307, 415, 419

— nukleofilie 31, 138, 140, 205, 242,
275, 415, 419

Reaģents, Griņjāra, 141, 331
— Sveicera 394

Reakcija, biureta, 438

— Butļerova 71

— cisteīna 438

— Fridela—Kraftsa 109, 217

— Griņjāra 331

— Hofmaņa 317

— Jurjeva 416

— Kanicaro 213

— Kolbes—Smita 347

— ksantoproteīna 438

— Kučerova 88
— Milona 438

— Ņesmejanova 324

— Seļivanova 380

— Tiščenko 213

— Vāgnera 72
— Zandmeijera 324

Reakcijas, elektrofilās aizvietošanas,

141, 306, 325, 415, 419, 422

pievienošanas 141

— heterolītiskās (brīvo radikāļu) 30

— homolītiskās (jonu) 30

— ķēdes 48

— nukleofilās aizvietošanas 138—

141, 162, 271, 275, 278, 291,307,423

pievienošanas 205, 242, 295

Reakciju mehānismi 29

— tipi 29

Reducējošie disaharīdi 383

Reducēšanās, diazonija sāju, 325

— fenolu 181

— karbonilsavienojumu 208

Reducēšanās, monosaharīdu, 371

— nitrosavienojumu305
Rektificešana 166

Rektifikāts 166

Repelenti 276

Retinols sk. A vitamīns

Rezīts 186

Rezols 186, 187

Rezorcīns 192

Ribonukleāze 432, 438

Ribonukleīnskābes 439, 442
Ribosoma 443

Riboze 366, 439

Riformings 114

Rilsāns sk. Undekāns

Rūgšana 376

— acetona 227

— citronskābā 376
— etiķskābā 246
— itakonskābā 266

— pienskābā 376

— spirta 166, 376

— sviestskābā 376

Saflors 329

Safrāns 329

Saharāti 388, 389
Saharīns 258

Saharoze 387

Saišu konjugācija 94

Saite, «banānveida», 59, 64

— donorakceptora (bipolārā) 21

— elektrovalentā (jonu) 19

— kovalentā 20

— kovalentā n 26, 63, 85, 103

cf 26, 36, 59, 63, 85

— ūdeņraža 158, 238

Saites enerģija 28, 64, 138

— garums 27, 28, 63, 85, 94, 137

— izolētas divkāršas 93

— konjugētas divkāršās 93

— kumulētas divkāršās 93

Salicilāts 347
Salicilskābe 343, 344, 347, 359

Salicīns 359

Sausais spirts 221

Savienojumi ar vairākām funkcionāla-

jām grupām 340

Segneta sāls 358

Sēņu cukurs sk. Trehaloze

Serīns 403, 408

Sērorganiskie savienojumi 297

Silāndioli 338

Silāni 336

Silanoli 336, 338
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Pamanītās kļūdas

Ldp.
140. 7. rindā no apakšas jābūt ->-R—CH2OOC—CH3+Agl

esteris

171. 14. rindā no augšas spirta nosaukumam jābūt šādam:

2-propēn-l-ols jeb alilspirts
192. Arēntriolu formulas un nosaukumi pareizi jālasa šādi:

1,2,3-benzentriols, 1,3,5-benzentriols, 1,2,4-benzēntriols,
pirogallols floroglucīns oksihidrohinons

203. 1. rindā no augšas

lespiests: Aldehīdgrupas Jābūt: Aldehīda
310. Trīsaizvietoto amonija sāļu formulai jābūt šādai:

R"

®| c

R—NHX

I
R'
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