
��I C��NG HÓA H�U C� 

CH��NG 1: 



1.1. L��c s� phát tri�n: 

Jöns Jacob Berzelius: thuy�t l�c s�ng (1827) 

Friedrich Wöhler: axit Oxalic (1824); Ure (1828) 

Adolph Wilhelm Hermann Kolbe: Axit Axetic (1845) 



Aleksandr Mikhailovich Butlerov: ���ng (1861) 

Marcellin Berthelot: Ch�t béo (1854) 

“Hóa h�c h�u c� là h�c thuy�t v� hóa h�c c�a các h�p 
ch�t c�a cacbon” 

“Hóa h�c h�u c� là ngành hóa h�c c�a hydrocacbon và 
các d�n xu�t c�a chúng” 



1.2. ��c �i�m chung và phân lo�i các h�p ch�t h�u c�: 

1.2.1. ��c �i�m chung: 

- Thành ph�n: C, H, O, N, P, S, … 

- C�u t�o: Liên k�t CHT, LK �ôi, LK ba. 

-Tính ch�t:  

V�t lí: Kém b�n nhi�t, d� cháy, ít tan trong n��c. 

Hóa h�c: Ph�n �ng không hoàn toàn, x�y ra theo nhi�u 
h��ng. 



H�P CH�T H�U C� 

HYDROCACBON 

No 
Không 

no Th�m 

D�N XU�T C�A 
HYDROCACBON 

DX 
Halogen 

DX ch�a 
Oxi 

DX ch�a 
Nit� 

1.2.2. Phân lo�i: 



H�P CH�T H�U C� 

Không vòng 

No 
Không 

no 

Có vòng 

Đ�ng 
vong 

Th�m  
Không 
th�m 

D� vòng 

Th�m  
Không 
th�m  

Phân lo�i 



1.3. Thuy�t c�u t�o HCHC: 

- Thuy�t ki�u Zerar: HCHC hình thành theo ki�u H2O, HCl, H2  

      N��c  Metanol         Etanol       Axit  Axetic 

- Thuy�t ki�u Metan c�a Kekule: Th�a nh�n C có hóa tr� 4 

Metan            Etan              Propan 



-Thuy�t c�u t�o hóa h�c c�a Butlerov (1861): 

“B�n ch�t hóa h�c c�a m�t phân t� c�a m�t ch�t ���c xác 
��nh b�i b�n ch�t các nguyên t� h�p thành, b�i s� l��ng 
c�a chúng và b�i c�u t�o hóa h�c” 

THUY�T C�U T�O HCHC 

1) Các nguyên t� trong phân t� k�t h�p v�i nhau theo 
m�t tr�t t� xác ��nh, theo �úng hóa tr� c�a chúng. 

2) Tính ch�t c�a các ch�t ph� thu�c vào thành ph�n, s� 
l��ng nguyên t� và c�u t�o hóa h�c c�a chúng. 

3) C�u t�o c�a các ch�t có th� xác ��nh ���c khi nghiên 
c�u tính ch�t c�a chúng và có th� bi�u di�n ���c b�ng 
công th�c c�u t�o. 



1.4.1. Danh pháp thông th��ng: 

  Axit Fomic: HCOOH    (Fomica: con ki�n). 

  Axit Axetic:                   (Acetus: gi�m) 

  Mentol      :                   (Mentha piperita: B�c hà) 

1.4.2. Danh pháp IUPAC : 

 - Danh pháp g�c – ch�c 

 - Danh pháp thay th� 

1.4. Danh pháp các h�p ch�t h�u c� 



S� ��m M�ch C Tên m�ch 

1: mono 

2: di 

3: tri 

4: tetra 

5: penta 

6: hexa 

7: hepta 

8: octa 

9: nona 

10: deca 

C 

C-C 

C-C-C 

C-C-C-C 

C-C-C-C-C 

C-C-C-C-C-C 

C-C-C-C-C-C-C 

C-C-C-C-C-C-C-C 

C-C-C-C-C-C-C-C-C 

C-C-C-C-C-C-C-C-C-C 

Met 

Et 

Prop          Không theo quy t�c 

But 

Pent 

Hex 

Hept       Theo quy t�c s� ��m 

Oct 

Non 

Dec  

B�ng s� ��m và tên c�a m�ch C: 



1.4.2.1. Danh pháp g�c - ch�c:  

TÊN G�C + TÊN CH�C HÓA H�C 

Danh pháp IUPAC  

Ví d�: 



Hidrocacbon G�c Danh pháp 

CH4 Metan –CH3 Metyl 

C2H6 Etan –CH2–CH3 Etyl 

C3H8 Propan 
–CH2–CH2–CH3 

–CH(CH3)2 

Propyl 

isopropyl 

C4H10 Butan 

–CH2–CH2–CH2–CH3 

–CH(CH3)–CH2–CH3 

–CH2–CH(CH3)2 

–C(CH3)3 

n–Butyl 

sec–Butyl 

Isobutyl 

tert–butyl 

CH2=CH2 eten  –CH=CH2  Etenyl(Vinyl)  

CH3–CH=CH2  propen  
–CH2–CH=CH2  

–CH=CH–CH3  

3–propenyl (alyl) 

1–propenyl  

HC�CH  etin –C�CH Etinyl  

C6H6 benzen  

CH3 – C6H5 Toluen 

–C6H5  

–CH2–C6H5  

Phenyl  

benzyl  



 1.4.2. Tên thay th� - danh pháp qu�c t�: ch� s� ch� v� trí 
��t phía tr��c b� ph�n c�n g�i tên. 

C�u trúc c�a tên thay th�: G�m 3 ph�n: 

           ��u           +           Thân              +          �uôi 

      Nhánh                     m�ch chính            n�i �a  

        nhóm th�          vòng                          nhóm ch�c 

DANH PHÁP H�U C� 



DANH PHÁP H�U C�: 

NHÓM TH� 

NHÓM CH�C 

6-amino-3,4-dimetyl hexan-2-on 

��u                Thân     �uôi 

M�CH CHÍNH 

 ��U           +           THÂN              +      �UÔI 

Nhánh           m�ch chính            n�i �a  

nhóm th�           vòng                    nhóm ch�c 

nhóm ch�c ph� 



1.V�i hidrocarbon no 
-M�ch chính: dài nh�t, nhi�u nhánh nh�t, C s� 1 b�t ��u t� 

��u m�ch g�n nhánh nh�t 

  

-M�ch chính: ���c �ánh s� theo quy t�c “T�ng s� v� trí 
nhánh trên m�ch chính là nh� nh�t”   
   

        

 

 

 

-M�ch chính: �ánh s� b�t ��u g�n nhánh ��n gi�n h�n 

 

   

1.4.3. CÁCH CH�N M�CH CHÍNH VÀ �ÁNH S� 



2.V�i hidrocarbon không no 

- M�ch chính: có nhi�u liên k�t �ôi và dài nh�t, �ánh s� 
b�t ��u g�n liên k�t �ôi. 

-  3-methylhexa-1,4-dien 
 

 

- M�ch chính có c� liên k�t �ôi và liên k�t ba 

                                                                                                       
 pent-1-en-4-in 

CH3CH CHCHCH CH2

CH3

123456

CH2 CHCH2C CH
1 2 3 4 5

CÁCH CH�N M�CH CHÍNH VÀ �ÁNH S� 



- M�ch chính là vòng, s� b�t ��u t� C mang nhánh g�i tên 
tr��c, s� ti�p theo �ánh theo quy t�c nh� nh�t. 

 

 

 

   

 

 

3. V�i h�p ch�t vòng 

CÁCH CH�N M�CH CHÍNH VÀ �ÁNH S� 



 

                   Spiro [2,3] hexan 

  

 

   -M�ch chính không ph�i là vòng khi h�p ch�t có nhi�u 

vòng r�i r�c�    

 

  diphenyl metan 

 

CH2

2 

1 

3 

4 

5 

6 

CÁCH CH�N M�CH CHÍNH VÀ �ÁNH S� 



 -M�ch chính có nhóm th�, nhóm ch�c: s� b�t ��u t� 
nhóm ch�c 

           

 

-M�ch chính có nhi�u nhóm ch�c, s� b�t ��u t� nhóm 
ch�c chính 

 

            

    - Th� t� �u tiên nhóm ch�c:  

      -COOH > -COO- > -CHO > -CO- > -OH > -NH2 > -O- 
—   

 

4.V�i h�p ch�t có nhóm th�, nhóm ch�c 

CH3CH2CHCH2CH2OH

Cl

12345

CH3CH2CHCH2COOH

OH

12345

CÁCH CH�N M�CH CHÍNH VÀ �ÁNH S� 



Bài t�p áp d�ng 

3-Brom-2-Metylbutan Axit-3-Clo-2,5-dimetylhexanoic 

3-Clo-5-etyl-1,2-dimetyl xyclohexan 3,5-dimetyl hexan-2-ol 



1.5. Cách bi�u di�n công th�c ch�t h�u c�: 

1.5.1. Công th�c Lewis:  

Bi�u di�n các liên k�t ho�c các electron hóa tr� b�ng 
các electron 

- Các công th�c có th� mang �i�n tích ho�c có th� bi�u 
di�n các ti�u phân trung gian không b�n  



Cách bi�u di�n công th�c ch�t h�u c� 

1.5.2. Công th�c Kekule: bi�u di�n các liên k�t trong 
phân t� b�ng v�ch ngang thay cho c�p electron liên k�t 



Cách bi�u di�n công th�c ch�t h�u c� 

1.5.3. Công th�c ph�i c�nh: 

Qui ��c bi�u di�n: 
+ Liên k�t n�m trong m�t ph�ng ���c bi�u di�n b�ng 

���ng liên t�c  
+ Liên k�t h��ng ra phía tr��c bi�u di�n b�ng ���ng 

��m  
+ Liên k�t phía sau bi�u di�n b�ng ���ng ��t �o�n  



         Xen k�                        Che khu�t   

Theo m�t cách khác: �� bi�u di�n phân t� có 2 nguyên t� 

C thì liên k�t gi�a 2C ���c bi�u di�n b�ng ���ng th�ng t� 

trái sang ph�i và xa d�n ng��i quan sát, các nguyên t� và 

nhóm nguyên t� liên k�t v�i C c�ng ���c bi�u di�n trong 

không gian b�ng  các �o�n th�ng xu�t phát t� C1 và C2 



1.5.4. Công th�c Newman: 

Qui ��c: Nhìn phân t� d�c theo 1 liên k�t C-C 
Nguyên t� C � ��u liên k�t xa m�t (b� che khu�t C2) ���c th� 

hi�n b�ng hình tròn và nguyên t� g�n m�t quan sát (C1) ���c 
bi�u di�n b�ng tâm c�a hình tròn. 

Các liên k�t t� C1 ���c nhìn th�y toàn b� và xu�t phát t� tâm 
hình tròn (C1). 

Các liên k�t t� C2 ch� nhìn th�y ���c ph�n ló ra t� chu vi c�a 
hình tròn C2 

H��ng nhìn 



1.5.5. Công  th�c Fis� (Fischer) 

Nguyên t�c: nguyên t� C trung tâm n�m trong m�t ph�ng 
trang gi�y, hai nhóm th� g�n m�t ng��i quan sát khi chi�u 
lên m�t ph�ng thì n�m � bên ph�i và bên trái nguyên t� C 
(hàng ngang), 2 nhóm nguyên t� còn l�i xa m�t ng��i 
quan sát khi chi�u lên n�m trên tr�c d�c c�a công th�c 
Fis� (Fischer) 

CHO

C

H OH

CH2OH

CHO

CH OH

CH2OH

CHO

CH HO

CH2OH

CT Ph�i c�nh              CT Fis� 



Thông th��ng công th�c Fischer ���c bi�u di�n 
� d�ng chu�n nh� sau: 

— N�u phân t� có nhi�u nguyên t� C thì tr�c d�c là 
tr�c c�a nguyên t� C c�a m�ch chính 

— Phía trên là nhóm th� có s� th� t� nh� h�n trong 
tên g�i 


