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ХИМИЯ БОЮНЧА ОЛИМПИАДАНЫН III БАСКЫЧЫНЫН  
БААЛОО ЧЕН-ӨЛЧӨМДӨРҮ  

2020-2021 
2-күн 

 
1-теориялык маселе. Жалпы жана органикалык химиянын кээ бир суроолору  
Тема: Аминдер 
Органикалык аминдин үлгүсүн күйгүзгөндө, 4,05 грамм суу пайда болгон жана 3,92 литр (н.ш.) 
газдардын аралашмасы бөлүнүп чыккан, андагы көмүр кычкыл газынын көлөмдүк үлүшү 85,7%ды 
түзгөн.  
1.1. тапшырма. Реакция продуктулардын 100% чыгышы менен жүргөнүн эске алсак, 
күйгүзүлгөн органикалык аминдин үлгүсүнүн жөнөкөй молекулалык формуласы жана  
массасы кандай (5 упай)?  
  
№ Иш-аракет Упай 
1 n(H2O)=  

n(H) = 2n(H2O);  n(H) =  2	моль ∙
, 	г

г ∙ моль
= 0,45 моль 

m(H) = 0,45 моль ∙ 
	г

	моль
 = 0,45 г 

1 

2 V(CO2) = 3,92 л ∙ 0,857 = 3,36 л 

n(CO2) =3,36 л ∙ 
	моль

, 	л
0,15 моль;  

n(C) = n(CO2) =0,15 моль 
m(C) = 0,15 моль ∙ 	г

	моль
, г 

1 

3 V(N2) = 3,92 л – 3,36 л = 0,56 л 

n(N2)= 0,56 л ∙ 
	моль

, 	л
 = 0,025 моль 

n(N) = 2n(N2);  n(N)=  2 ∙ 0,025 моль = 0,05 моль 

m(N) = 0,05 моль ∙ 
	г

	моль
, г 

1 

4 n(C) : n(H) : n(N) = 0,15 : 0,45: 0,05 = 3 : 9 : 1 
Формуласы: С3H9N 

1 

5 Аминдин күйгүзүлгөн үлгүсүнүн массасы: 
m(үлгү) = m(C) + m(H) + m(N) = 1,80 + 0,45 + 0,70 = 2,95 грамм 

1 

 

1.2. тапшырма. Бул бирикменин төрт изомеринин структуралык формулаларын тиешелүү 
жерлерге жазгыла жана аларды атагыла (4 упай).  

NH2 NH2
NH N

CH3CH2CH2NH2 CH3CH(CH3)NH2
(CH3CH2)NH(CH3) (CH3)3N  

          Пропиламин            Изопропиламин       Метилэтиламин     Триметиламин 

                           1 упай                       1 упай                            1 упай                         1 упай 
 
1.3. тапшырма. Бул изомерлердин кайноо температурасы 30Сден 480Сге чейинки 
диапазондо жатат.  Бул изомерлердин кайсынысы 30С, ал эми кайсынысы 480С кайноо 
температурасына ээ болот?  Молекулалар аралык байланыштын пайда болуу 
мүмкүнчүлүгүн баалоого таянып, өзүңөрдүн тандооңорду түшүндүргүлө (3 упай).  
 
Жооп аминдин молекуласындагы суутектин атомунун саны менен байланыштуу, алар башка 
молекулалар менен суутектик байланышты пайда кылууга жөндөмдүү. Алардын (cуутектин 
атомдорунун) триметиламиндегидей толук жоктугу молекулалар ортосундагы суутектик 
байланышты пайда кылуу мүмкүнчүлүгүн жоготот. Ошондуктан триметиламин эң төмөн (30С) 



2 
 

кайноо температурасына ээ. Суутектин кыймылдуу атомдорунун саны пропиламинде жана 
изопропиламинде эң көп, бирок изопропиламинде бутакталган радикал бар, ал суутектик 
байланышты пайда кылууга жолтоо болот, ошондуктан пропиламин эң жогорку кайноо 
температурасына ээ.   
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Тема: Реакциянын термодинамикалык мүнөздөмөлөрү  
 

Термодинамикалык 
параметрлер 

SiO2 C Si CO 

Пайда болуу 
энтальпиясы, 

∆	   
(кДж ∙ моль-1) 

- 910,90 0 0 -110,50 

Энтропия, ∆ , 
Дж/(моль ∙ К) 

41,80 5,70 18,80 197,50 

 
1.4. тапшырма (4 упай). Төмөнкү схема боюнча жүргөн таза кремнийди алуу реакциясынын 
термодинамикалык параметрлери берилген жогорудагы маалыматтарды пайдаланып:   

SiO2 + 2C → Si + 2CO  
298

0
хим. реакцияларH = + 689,90кДж  

а) кремний оксидинин пайда болуу энтальпиясын аныктагыла   0 1
298 2H SiO кДж моль  жана 

келип чыккан маанисин жогорудагы таблицанын тиешелүү жерине жазгыла;   

б) бул реакциянын жыйынтыгындагы энтропиянын өзгөрүшүн эсептегиле 0
298

Дж
S .

моль К
 
  

  

  
 
1.5. тапшырма (8 упай) 
а) Гиббстин энергиясынын  0 1

298G кДж моль өзгөрүшүн бул реакциянын 25оСдеги 

натыйжасына карап аныктагыла.  
б) Бул реакциянын 25оСде өзүнөн-өзү жүрүшүнүн мүмкүнчүлүгүн баалагыла.  
в) Кремнийди алуу реакциясы кайсы температурада өзүнөн-өзү жүрө баштайт? 
Түшүндүрмө бергиле.  
 
****1.4. жана 1.5. тапшырмаларындагы бардык эсептөөлөрдү жүздүккө чейин тегеректөө 
менен жүргүзгүлө. 
№ Иш-аракет Упай
1.4 (а) ∆Нх.р. 2	 ∙ ∆Н СО ∆Н ; 

∆Н 2	 ∙ 110,5 689,90 910,90 кДж/моль 

2 

1.4 (б) ∆ х.р. 2	 ∙ ∆ СО ∆ ∆ 	2	 ∙ ∆ С ; 

∆ х.р. 2	 ∙ 197,50 18,80 41,8 2 ∙ 5,70
	360,60 Дж/ моль ∙ К  

 

2 

1.5 (а) ∆ ∆ х.р. 	 ∆ х.р.; 
Туюнтабыз  ∆ 360,60 Дж/ моль ∙ К 0,36 кДж/ моль	 ∙ К  

2 



3 
 

∆ 689,90	кДж 298 К ∙ 0,36 кДж 582,62	кДж 
 

1.5 (б) Туруктуу температурада жана басымда химиялык реакциялар өзүнөн-
өзү системанын Гиббстин энергиясы ∆ 0  азайган гана багытта 
жүрөрүн эске алсак, анда Гиббс энергиясынын оң белгиси  ∆   = + 
582,62 кДж 25оСде түз багытта бул химиялык реакциянын өзүнөн-өзү 
жүрүшү мүмкүн эместигин билдирет.    

3 

1.5 (в) ∆Нх.р. 0	болгондо			∆ 0 алыш үчүн теңдемедеги экинчи мүчөнүн 
абсолюттук мааниси Гиббстин энергиясы үчүн T∆S химиялык 
реакциянын жылуулук эффектисинин маанисинен ∆Нх.р. чоң болушу 
керек:  

	
689,90	кДж
0,36	кДж

1916,39	К	 1643, 39ОС  

 
Температура, андагы ∆  терс мааниге ээ болуп жана бул реакция 
өзүнөн-өзү түз багытта жүрүп башташы үчүн 1916,39Кден 
жогору болуш керек. 
 

3 

 
2-теориялык маселе.  Уран ядролук отуну  

 
(А)  Уран ядролук отунунун синтезин Россияда төмөнкү схема боюнча жүргүзүшөт:   
 
Уран кени →U3O8  (U2O5 ∙ UO3)→ UF6→UO2 (уран ядролук отуну) 
 
Маалымат. Гексафторурандарды алуу үчүн уран закись-оксидин U3O8 (U2O5 ∙ UO3) фтор жана 
суутек газдарынын жалынында какташат. Бул шарттарда реакциянын эки түрү ырааттуу жүрөт:  
(1) UF6ны, фтороводородду жана сууну пайда кылган U3O8 курамындагы  урандын 

оксиддеринин биринин катышуусу менен жүргөн кычкылдануу-калыбына келүү 
реакциясы; 

(2) U3O8 курамындагы урандын экинчи оксидинин (1) реакцияда пайда болгон плавик кислотасы 
менен алмашуу реакциясы. 

 
2.1. тапшырма (6 упай). Жогоруда берилген маалыматты пайдаланып 1-таблицадагы 
тиешелүү жерлерди толтургула.  

 
1-таблица. Гексафторуранды (UF6) алуу 
Иш-аракет  Теңдемелер / Суроолорго жооптор Упай 
Электрондук баланс методун 
пайдаланып, (1) реакциянын 
теңдемесиндеги коэффициенттерди 
тапкыла  
 

U2O5 + 6H2 + 7F2 → 2UF6  + 2HF  + 5H2O 1 
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Кычкылдануу жарым 
реакциясынын теңдемесин жазгыла  
 
Калыбына келүү жарым 
реакциясынын теңдемесин жазгыла  
 
Электрондор боюнча баланс 
(жарым реакциялардын 
теңдемелерин көбөйтүүчүлөрдү 
эске алуу менен кошуу) 
 

2U+5  - 2e → 2U+6 
                                      - 4e         x 1 
H2 – 2e → 2H+ 
 
 
F2 + 2e → 2F-              + 2 e        x 2 
 
 
2U+5  + H2 + 2F2 → 2U+6 + 2H+ +4F- 
 

1 

Кычкылдандыргыч менен калыбына 
келтиргичти аныктагыла. Алардын 
курамына кирген кайсы бөлүкчөлөр 
кычкылдануу-калыбына келүү 
касиеттерин аныктайт?  
 

Кычкылдандыргычтар – фтордун F2 
молекулалары 
 
Калыбына келтиргичтер: 
Урандын (V) оксиди U+5эсебинен 

Суутектин (Н2) молекулалары  

1 

(2) реакциянын теңдемесин жазгыла 
 
 
 
 
 

UO3 + 6HF →UF6 +3H2O 
 

1 

Реагенттери суутек жана фтор 
гана болгондо, U3O8дин UF6га 
айлануусунун суммалык 
молекулалык теңдемесин 
жазгыла.   

U3O8 + 8H2 +9F2 → 3UF6 + 8H2O 
эгерде мындай жазылып турса:  
U3O8 +6H2 +7H2 +4HF → 3UF6 + 8H2O – жоопту 
туура эмес деп эсептеш керек, анткени HF 
реагенттерде жок.  

2 

 
2.2. тапшырма (4 упай). 2-таблицадагы тиешелүү жерлерди толтургула.  
2-таблица. Уран ядролук отунду (UO2) алуу  
Иш-аракет Теңдемелер / Суроолорго жооптор Упай
Электрондук баланс методун 
пайдаланып, UO2 алуу 
реакциясынын теңдемесиндеги 
коэффициенттерди тапкыла  
 

3UF6 + 3NH3 +  6H2O  →  3UO2 + 17HF + NH4F + N2 2 

Кычкылдануу жарым 
реакциясынын теңдемесин 
жазгыла  
 
Калыбына келүү жарым 
реакциясынын теңдемесин 
жазгыла  
 
Электрондор боюнча баланс 
(жарым реакциялардын 
теңдемелерин көбөйтүүчүлөрдү 
эске алуу менен кошуу) 
 

2N-3 – 6e → N2
0    - 6e        x 1 

 
 
U+6 +2e → U+4        +2e       x 3 
 
 
 
2N-3 +3U+6 →N2 + 3U+4 

1 

Кычкылдандыргыч менен 
калыбына келтиргичти 
аныктагыла. Алардын курамына 
кирген кайсы бөлүкчөлөр 
кычкылдануу-калыбына келүү 
касиеттерин аныктайт?  

Кычкылдандыргыч – уран гексафториди (U+6) 
 
Калыбына келтиргич: Аммиак (N-3) 

1 
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(Б) Уран ядролук отунунун синтезин АКШда төмөнкү схема боюнча жүргүзүшөт:  

 

2.3. тапшырма (7 упай). Уран закись-оксидин азот кислотасы менен иштеп чыгуунун 
натыйжасында бир эле убакта эки реакция: азот (II) оксидинин пайда болушу менен жүргөн 
кычкылдануу-калыбына келүү реакциясы жана уран оксиддеринин бири менен алмашуу реакциясы 
жүрөрүн эске алып, 3-таблицадагы тиешелүү жерлерди толтургула.  
 
3-таблица. Синтездин биринчи реакциясы: нитрат уранилдин UO2(NO3)2  пайда болушу менен 
жүргөн уран закись-оксидин азот кислотасы менен иштеп чыгуу 

 
Иш-аракет Теңдемелер / Суроолорго жооптор Упай 
Ион-электрондук методун 
пайдаланып, U3O8 курамындагы 
оксиддердин биринин HNO3 
менен аракеттенүүсүнүн 
кычкылдануу-калыбына келүү 
реакциясынын теңдемесин түзгүлө 

3U2O5 + 14HNO3 → 6UO2(NO3)2 + 2NO +7H2O 
 

1 

Кычкылдануу жарым 
реакциясынын ион-электрондук 
теңдемесин жазгыла  
 
Калыбына келүү жарым 
реакциясынын ион-электрондук 
теңдемесин жазгыла  
 
Иондук заряд боюнча баланс 
(жарым реакциялардын 
теңдемелерин көбөйтүүчүлөрдү 
эске алуу менен кошуу) 
 

U2O5 +2H+ - 2e → 2UO2
2+ + H2O        x 3 

 
 
NO3

- +4H+ +3e → NO + 2H2O              x 2 
 
 
 
 
3U2O5 +14H+ +2NO3

- →6UO2
2+ + 2NO + 7H2O 

 
 

2 

Кычкылдандыргыч менен 
калыбына келтиргичти 
аныктагыла. Алардын курамына 
кирген кайсы бөлүкчөлөр 
кычкылдануу-калыбына келүү 
касиеттерин аныктайт?  

Кычкылдандыргыч: азот кислотасы (нитрат-
иондору NO3

-)  
 
Калыбына келтиргич: уран (V) оксиди - U2O5  

1 

U3O8 курамындагы урандын 
экинчи оксидинин азот кислотасы 
менен жүргөн алмашуу 
реакциясынын теңдемесин 
жазгыла 

UO3 + 2HNO3 →UO2(NO3)2 + H2O 1 

U3O8дин UO2(NO3)2кө 
айлануусунун суммалык 
молекулалык теңдемесин жазгыла 

3U3O8 + 20HNO3 → 9UO2(NO3)2 +2NO +10 H2O 2 

 
Синтездин экинчи реакциясы болуп уран кислоталарынын (NH4)2UXOY курамындагы эрүүчү 
аммоний туздарын пайда кылуу менен жүргөн уранил нитратынын UO2(NO3)2 аммиак менен 
аракеттенүү реакциясы саналат. 
2.4. тапшырма.  Алынган ( 	  тузунун молдук массасы 624 г ∙ моль-1го барабар. Бул 
туздун молекулалык формуласы, уран-238дин кычкылдануу даражасы кандай жана бул туз 
кандай деп  аталат ( 4 упай)?    

U3O8

+ HNO3 UO2(NO3)2
+NH3 +H2 UXOY

+HF
UFX

+F2
UF61 2 3 4 5

NH3/H2O
UO26

(NH4)2UXOY
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Чыгаруу: 
Чыгаруунун мүмкүн болгон варианттарынын бири (2 упай) 
1. Уран кислотасынын калдыгынын молдук массасы: M(UXOY) = 624 - 2∙ 18 = 588 г ∙ моль-1 
2. Теңдеме түзөбүз: 

x∙Ar(U-238) + y∙Ar(O-16) = 588 
238x + 16y = 588 

Эгерде х=1, анда y= 22, мунун мааниси жок 

Эгерде х =2, анда у=
	∙

 = 7 

Эгерде x=3, мында да мааниси жоголот, анткени 238 ∙3 = 714, бул 588ден ашат. 
Формуласы: (NH4)2U2O7                                                (0,5 упай) 
Кычкылдануу даражасы U+6                      (0,5 упай) 
Аталышы: аммоний диуранаты               (1,0 упай) 
же аммоний биуранаты  

Синтездин үчүнчү реакциясы болуп ( 	 	тузунун калыбына келүүсү 
саналат. 
2.5. тапшырма. ( 	 	тузун суутек менен калыбына келтиргенде урандын массалык 
үлүшү 88% болгон уран оксиди 238UXOY алынган.    формуласы кандай (1 упай)?  
Чыгаруунун мүмкүн болгон варианттарынын бири:  
Эсептөө үчүн 100 грамм массасы менен уран оксидинин үлгүсүн алабыз.    
Анда m(U) = 88 г, m(O) = 100 -88 = 12г 

UXOY  Атомдордун саны:  x=n(U) =88 г ∙ 
	моль

	г
 = 0,37 моль;   y =n(O) = 12	г	 ∙ 	

	моль

	г
0,75	моль;  

Уран менен кычкылтектин атомдорунун санынын катышы   x:y = 0,37 : 0,75 = 1 : 2ге барабар. 
Уран-238 оксидинин формуласы: 238UO2 

 
2.6. тапшырма.  4-таблицадагы тиешелүү жерлерди толтургула (3 упай).   

4-таблица. (NH4)2UxOy тузунун суутек менен калыбына келүү реакциясы  

Иш-аракет Теңдемелер / Суроолорго жооптор Упай 
Электрондук баланс методун 
пайдаланып, (NH4)2UxOy 
тузунун суутек менен 
калыбына келүү реакциясынын 
теңдемесиндеги 
коэффициенттерди тапкыла  

 
(NH4)2U2O7 + 2H2 → 2NH3 + 2UO2 +3H2O   

1 

Кычкылдануу жарым 
реакциясынын теңдемесин 
жазгыла  
 
Калыбына келүү жарым 
реакциясынын теңдемесин 
жазгыла  
 
Электрондор боюнча баланс 
(жарым реакциялардын 
теңдемелерин 
көбөйтүүчүлөрдү эске алуу 
менен кошуу) 

H2 – 2e → 2H+       - 2e        x 2 
 
2U+6 +4e →2U+4      +4e       x 1 
 
 
2H2 + 2U+6 →4H+ + 2U+4 

1 

Кычкылдандыргыч менен 
калыбына келтиргичти 
аныктагыла. Алардын 
курамына кирген кайсы 
бөлүкчөлөр кычкылдануу- 
калыбына келүү касиеттерин 
аныктайт?  
 

Кычкылдандыргыч: Диуранат-иону (U2O7
2-) же 

(U+6) 
 
Калыбына келтиргич: Суутек (Н2) 

1 
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Синтездин төртүнчү жана бешинчи реакциялары – синтездин үчүнчү реакциясынан алынган 
уран оксидинин UXOY плавик кислотасы менен аракеттенүүсү жана мындан алынган уран 
фторидинин UFX андан кийин фтор менен кычкылдануусу.  
 
2.7. тапшырма. Синтездин төртүнчү жана бешинчи реакцияларынын теңдемелерин жазгыла  
(1 упай) 
Урандын (IV) оксидинин плавик кислотасында эриши: UO2 + 4HF → UF4 + 2H2O   (0,5 упай) 
Урандын (IV)  фторидинин фтор менен кычкылданышы:      UF4 +F2 → UF6             (0,5 упай) 
 
Атомдук реактордо жүргөн реакциялардын бири болуп төмөнкү реакция саналат:  

Уран-235 + x нейтрон → плутоний-239 + y элементардык бөлүкчө + Энергия 
Бөлүнүп чыккан энергия жогорку температураларды алууга мүмкүнчүлүк берет, алар буу 
турбиналарда колдонулат.  
 
2.8. тапшырма. Ядролук реакциянын теңдемесин жазгыла (2 упай). 
 

	 	 	→ 	 	   + Энергия 
 
Маалымат: 
1. Жакырланган уранды жогорку тыгыздыктагы материалдар керек болгон тармактарда: танка 

бронясы жана броня тешүүчү снаряддарды өндүрүүдө, рентген нурларынан сактаганга, кеме 
жана учактарда баланстоочу жүктөрдү өндүрүүдө пайдаланышат.  

2. Гексафторуран-238ди плавик кислотасын жана кычкылтекти алуу үчүн колдонушат, аны 
суунун буусу менен жогорку температурада иштетүүдө кычкылтек, плавик кислотасы жана 
уран-238дин закись-оксиди пайда болот. Жакырланган урандын закись-оксиди көлөмү 3м3 
болгон контейнерлерге таңгакталат жана «коркунучтуу» деген маркировкасы менен 
радиоактивдүү материалдай  сакталат.  
 

2.9. тапшырма (2 упай). Төмөнкү утилизация реакцияларынын теңдемелериндеги 
коэффициенттерди койгула.   

 

238UF6 + 2H2O  →  238UO2F2 + 4HF                                                     1 упай 
 

6 238UO2F2 + 6H2O →  2 238U3O8 + 12HF + O2                                    1 упай 
 
3-теориялык маселе.    Фторкөмүртектүү полимерлер 

 
Маалымат: Жакырланган ядролук таштандылардын утилизация реакциясынын продуктусу 
катары алынган  фтордуу суутек HF химиялык өнөр жайда фтордуу органикалык бирикмелерди 
жана полимерлерди алуу үчүн кеңири колдонулат.  
1) Фторопласт-4 (тефлон) тефлон идиштерди  (түбүнө күйбөгөн), түтүктөрдү, майлоочу 
материалдарды өндүрүүдө кеңири пайдаланат. Ошондой эле бул полимер хирургияда (жасалма 
кан тамырлар, жүрөк стимуляторлору) колдонулат.  
 
Фторопласт-4түн (тефлондун) синтезин 4 стадияда жүргүзүшөт: 
1. метандан хлороформду алуу; 
2. хлордифторметандын пайда болушу менен жүргөн хлороформ менен суусуз фтордуу 
суутектин ортосундагы реакция; 
3. тетрафторэтилендин пайда болушу менен жүргөн хлордифторметандын пиролизи; 
4. тетрафторэтилендин полимеризациясы. 
 
2) Фторопласт – 40 атомдук энергетикада, кеме жана унаа курууда, изоляция материалы катары 
электроникада пайдаланат. Фторопласт-40ты алуу үчүн 1:1 катышында болгон этилен менен 
тетрафторэтилендин сополимеризация реакциясын өткөрүшөт.  
3.1. тапшырма.  Жогоруда берилген реакциялардын теңдемелерин жазгыла жана  
5-таблицадагы суроолорго жооп бергиле (10 упай).  
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5-таблица 

Стадиясы  Реакциялардын теңдемелери Упай 
Фторопласт-4 

1. Хлороформду алуу 
реакциясы 
Реакция кандай шартта 
жана кайсы механизм 
боюнча жүрөт?  

CH4 +3Cl2 

t0C

CHCl3 + 3HCl 
 
 
Шарттары: жарык (УФН) же ысытуу 
Механизми: радикалдуу 

2 

2. 
Хлордифторметандын  
синтези 

CHCl3 + 2HF →CHF2Cl + 2HCl 
 

1 

 «Пиролиз» деген эмне? Пиролиз – бирикмелердин абасыз (кычкылтексиз) жогорку 
температурада ажыроосу.   

1 

3. 
Хлордифторметандын 
пиролиз реакциясы  

F2C CF2  + 2HCl
t0C

2CHF2Cl  
 

2 

4. Тетрафторэтилендин 
полимеризация 
реакциясы 

F2C CF2 C
F

F
C
F

F

n
n

  
 

2 

Фторопласт-40 
Тетрафторэтилен  
менен этилендин (1:1) 
сополимеризация 
реакциясы 
 

F2C CF2 H2C CH2 C
F

F
C
F

F
C C
H

H H

H
n  + n

n  

2 

 

3) Фторопласт-2 (виниленфторид) эң сонун бекем, катуу жана эскирбеген материал жана 
физиологиялык жактан инерттүү, ошондуктан ал фармацевтикада, атомдук тармактарда, ошондой 
эле курулуш тармагында жана унаа курууда кеңири пайдаланылат.   
 
Фторопласт-2нин синтезин 3 стадияда жүргүзүшөт: 
1. этандан 1,1-дифтор-1-хлорэтанды суутек атомдорун биринчи фтор менен, андан кийин 
хлор менен орун алмашуу реакциясы менен алуу. 1,1-дифтор-1-хлорэтан кондиционерлерде 
муздатуучу зат катары колдонулат;  
2. 1,1-дифтор-1-хлорэтандын 1,1-дифторэтиленге чейин пиролизи; 
3. 1,1-дифторэтилендин полимеризациясы. 

 
3.2. тапшырма (6 упай). Жогоруда берилген реакциялардын теңдемелерин жазгыла жана 6-
таблицадагы суроолорго жооп бергиле.   

6-таблица   
Стадиясы  Реакциялардын теңдемелери Упай 

Фторопласт-2 
1. 1,1-дифтор-1-хлорэтанды 
алуу реакциясы 
 
 
Реакция кандай шартта жана 
кайсы механизм боюнча 
жүрөт?  
 

(А) Метандын фтор менен реакциясы 
t0C

+ 2F2H3C CH3 HC CH3

F

F
 + 2HF

 
 
(Б) бул реакциянын хлор менен уландысы 
 

t0C
+ Cl2HC CH3

F

F
 + HClC CH3

F

F
Cl

 

2 



9 
 

 
Шарттары: жарык (УФН) же ысытуу, ошондой эле 
селективдүү орун алмашуу үчүн катализатор  
Механизми: радикалдуу 
 

2. 1,1-дифтор-1-
хлорэтандын пиролиз 
реакциясы 

t0C
C CH3

F

F
Cl C CH2F

F
+ HCl

 
 

2 

3. 1,1-дифторэтилендин 
полимеризациясы 

C CH2F
F

n C
F

F
CH2

n   
 

2 

 

Сунуштайбыз (комиссиянын ыктыярына калтыруу):  

1) теориялык баскычты өткөрүп бүткөндөн кийин чыгарылыштарды жана баалоо чен-
өлчөмдөрүн катышуучуларга көрүнүктүү жерге илип коюу; 

2) иштерди натыйжалуураак текшерүү үчүн калыстар тобунун ар бир мүчөсүнө 3-4 
тапшырмадан бөлүп берүү, алар башкага алек болбой, ошол гана тапшырмаларды 
текшеришет жана аппеляциядан өткөрүшөт. 
 

 


