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कार्बन संयुगे 

प्रस्तावना 

● दोन ककिं वा अकिक मूलद्रव्ािंच्या वजनी प्रमाणात आकण रासायकनक सिंयुगाने बनलेल्या पदार्ाास सिंयुगे म्हणतात.  

● सिंयुगािंचे वगीकरण हे पुढील दोन गटात करतात: 

1. सेंद्रिय संयुगे (Organic Compounds) 

- प्राणी तसेच वनस्पती पासून प्रत्यक्ष अर्वा अप्रत्यक्षपणे कमळणाऱ्या सिंयुगास सेंकद्रय सिंयुगे म्हणतात. 

- उदा. Carbohydrate, Proteins, Fats, etc.  

2. असेंद्रिय संयुगे (Inorganic Compounds) 

- सजीवापासून न कमळता खकनजापासून कमळणाच्या सिंयुगान असेंकद्रय सिंयुगे म्हणतात. 

- उदा. Fe, Na, Cl, Mg, etc.  

● सेंकद्रय सिंयुगािंची कनकमाती फक्त कनसगाच करू शकतो, असे म्हटले जाई, परिं तु 1820 मधे्य 'व्होवलर' (Friedrich 

Wöhler) या शास्त्रज्ञाने Ammonium cyanate या असेंकद्रय सिंयुगापासून प्रयोग शाळेमधे्य युरीया हे सेंकद्रय सिंयुग 

तयार केले.   

● 1845 मधे्य 'कोले्ब' (Hermann Kolbe) यािंनी Acetic Acid ची प्रयोगशाळे मधे्य कनकमाती केली. 

● यामुळे काही काळानिंतर सेंकद्रय सिंयुगाची व्ाख्या बदलण्यात आली.  व्ाखे्य मधे्य असे सािंगण्यात आले की, काबान 

सिंयुगालाच सेंकद्रय सिंयुगे म्हणतात. कारण सेंकद्रय सिंयुगामधे्य काबान हा मुख्य घटक असतो. 

कार्बन (Carbon) 

● Carbon मधे्य  6 proton, 6 neutron व  6 electron असतात.   

 

● Carbon च्या बाहयत्तम कके्षत 4 electron असतात, जे दुसऱ्या अनुच्या electron सोबत Sharing करतात. 

● दुसऱ्या अणुसोबत sharing मिुन जो Bond तयार होतो, त्याला Covalent bond (सहसिंयोज) म्हणतात. 

● Carbon अणु Covalent bond तयार करून वेगवेगळ्या सिंयुगािंची कनकमाती करतो.  

● उदा.  𝐶𝐻4 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

हायड्र ोकार्बन (Hydrocarbons) 

● Carbon च्या सिंयुगामधे्य Carbon च्या जीडीला Oxygen, Chlorine, Hydrogen, N, Mg, Na etc. सारखे अनेक 

मूलद्रवे असतात, परिं तु Carbon च्या सिंयुगात Carbon सोबत फक्त Hydrogen उपस्थर्त असेल, म्हणजे फक्त 

Hydrogen व Carbon याचे सिंयुग असेल, तर त्या सिंयुगाला Hydrocarbon म्हणतात. 

● काबान सिंयुगाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात:  

Saturated Hydrocarbon Unsaturated Hydrocarbon 

कनकमाती: नैसकगाक + कृकिम कनकमाती: कृकिमररत्या 

 𝐶 − 𝐶 &  𝐶 − 𝐻 (Single bond) 𝐶 = 𝐶 / 𝐶 ≡ 𝐶 & 𝐶 − 𝐻  

A. Alkane गट  

Formula: 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 

 

B. Alkene गट 𝐶 = 𝐶 साठी  

Formula: 𝐶𝑛𝐻2𝑛 

C. Alkyne गट 𝐶 ≡ 𝐶 साठी  

Formula:  𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 

 

Saturated Hydrocarbon 

● ज्या Hydrocarbon च्या रेणुतील सवा काबान अणु दुसऱ्या काबान अणुशी फक्त एकेरी बिंिाने जोडलेले असतात, 

तसेच Carbon - Hydrogen single bond असतो. अशा Hydrocarbon ला Saturated Hydrocarbon 

म्हणतात. 

● ज्या Hydrocarbon ची कनकमाती नैसकगाक तसेच कृकिमरीत्या केली जाते, त्या Hydrocarbon  च्या गटाला Alkane 

म्हणून ओळखले जात. 

Alkane गट  

Formula: 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 

उदा. 

𝑛 = 1 − −>  𝐶𝐻4  − 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 

𝑛 = 2 − −>  𝐶2𝐻6  − 𝐸𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 

𝑛 = 3 − −>  𝐶3𝐻8  − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒 

𝑛 = 4 − −>  𝐶4𝐻10  − 𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 

𝑛 = 5 − −>  𝐶5𝐻12  − 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒 
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Methane 𝐶𝐻4 

आढळ 

➔ कमरे्न नैसकगाक तसेच कृकिम ररत्या आढळतो. 

➔ नैसकगाक वायूमधे्य 97-98% कमरे्न असतो. 

➔ दलदलीचा प्रदेश, भात शेती व Biogas मधे्य नैसकगाकपणे कमरे्न आढळतो. या भागामधे्य Methane 

ची कनकमाती करणारा आकीबॅके्टरीया 

➔ कृकिमरीत्या Sodium Acetate, Soda lime, Aluminium Carbide यापासून कमरे्नची कनकमाती 

केली जाते. 

गुणधर्ब 

➔ वायू अवथरे्त असतो. 

➔ रिंगकहन असतो. 

➔ पाण्यामधे्य काही प्रमाणात कवरघळतो.  

➔ ज्वलनशील असतो व उष्णता तयार करतो. 

उपयोग  

➔ इिंिन म्हणून उपयोग केला जातो. 

➔ Acetylene च्या कनकमाती साठी याचा उपयोग केला जातो. 

Unsaturated Hydrocarbon 

● हे नैसकगाकपणे आढळत नाही.  

● हे फ़क्त प्रयोगशाळेमधे्य कृकिमरीत्या तयार केले जातात. 

● जेव्हा carbon Carbon मधे्य दुहेरी ककिं वा कतहेरी बिंि तयार झालेले असतात, त्या सिंयुगाला Unsaturated 

Hydrocarbon म्हणतात. 

● Unsaturated Hydrocarbon चे दोन गट पडतात : 

Alkene गट  

● हे Unsaturated Hydrocarbon आहे.   

● Alkene फक्त कृकिमररत्या तयार करता येतो. तो नैसकगाकपणे आढळत नाही. 

● Alkene मिील सिंयुगात Carbon - Carbon मधे्य एकतरी double bond असायला पाकहजे. 

Formula: 𝐶𝑛𝐻2𝑛 

उदा. 

𝑛 = 2 − −>  𝐶2𝐻4  − 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑛𝑒/𝐸𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 

𝑛 = 3 − −>  𝐶3𝐻6  −  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 

𝑛 = 4 − −>  𝐶4𝐻8  − 𝐵𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 

Ethylene 𝑪𝟐𝑯𝟒 
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आढळ  

➔ प्रयोगशाळेत अल्कोहोलच्या साहाय्याने Ethylene ची कनकमाती केली जाते. 

गुणधर्ब 

➔ वायू अवथरे्त असतो. 

➔ रिंगकहन असतो. 

➔ पाण्यात कवरळत नाही  

➔ ज्वलनशील असतो. 

➔ कमरे्नपेक्षा जास्त कियाशील 

उपयोग 

➔ पॉकलकर्न कनकमातीसाठी  

➔ फळे कपककवण्यासाठी 

Alkyne गट  

● हे Unsaturated Hydrocarbon आहे. 

● फक्त कृकिमरीत्या तयार करता येतो.  

● याच्यात Carbon - Carbon मधे्य कतहेरी Bond असतो. 

 

Formula: 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 

उदा. 

𝑛 = 2 − −>  𝐶2𝐻2  −  𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 

𝑛 = 3 − −>  𝐶3𝐻4  − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑛𝑒 

𝑛 = 4 − −>  𝐶4𝐻6  − 𝐵𝑢𝑡𝑦𝑛𝑒 

 

Acetylene 𝑪𝟐𝑯𝟐  

आढळ 

➔ फक्त कृकिमररत्या तयार करता येतो. 

➔ कोळसा, चुनखडी आकण पाणी यािंच्यापासून Acetylene  ची कनकमाती होते.    

➔ कमरे्न पासून Acetylene ची कनकमाती करता येते. 

गुणधर्ब 

➔ वायु अवथरे्त असतो. 

➔ रिंगकहन असतो. 
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➔ पाण्यामधे्य कवरघळत नाही. 

➔ ज्वलनशील असतो. 

➔ कमरे्न, इकर्लीन पेक्षा जास्त कियाशील असतो 

उपयोग 

➔ वेस्डिंगच्या कामामधे्य उपयोग होतो. 

हायड्र ोकार्बनचे रचनेनुसार प्रकार 

1.ऑद्रिफॅटीक हायड्र ोकार्बन (Aliphatic) 

सिंरचना : सरळ व सािी  

उदा.  Alkane, Alkene, Alkyne, etc.  

  

2.अरोरॅ्द्रटक हायड्र ोकार्बन (Aromatic) 

सिंरचना : Ring 

उदा.  बेन्झीन (Benzene), Methylbenzene, Naphthalene, etc.  

  

 कार्बन संयुगाचे द्रियात्मक गट (Carbon Compounds Containing Functional Groups) 

A. Alcohol 

 Functional Unit: 𝑨𝒍𝒊𝒑𝒉𝒂𝒕𝒊𝒄 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 −  𝑶𝑯 

 उदा. Methanol, Ethanol, 1-propanol, etc.  
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➔ Aliphatic hydrocarbon मिून Hydrogen काढून जर - OH गट जोडण्यात आले तर, नवीन तयार होणारा सिंयुग 

हा Alcohol असतो. 

1.  𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(Methanol or Methyl Alcohol) 

◆ याला Wood Grain Alcohol म्हणतात. 

◆ हा कवषारी असतो.  

◆ उपयोग: 

● Dry cleaner मधे्य. 

● सुिंगिंिी हव्ामधे्य 

● कपण्याची दारू कपण्यास अयोग करण्यासाठी त्यामधे्य methyl alcohol टाकतात. 

2. 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯(Ethyl Alcohol) 

◆ Ethyl Alcohol ची कनकमाती बे्रर् लॉट यािंनी केली. 

◆ याचा उपयोग द्रव् इिंिनामधे्य 10-20% होतो.  

◆ कपण्याच्या दारुचा महत्वाचा घटक Ethyl Alcohol असतो 

● Bear - 8%, Wine - 15%, Whiskey - 45%, Vodka - 40%, Desi - 48% 

B. Phenol 

 Functional Unit: 𝑨𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 −  𝑶𝑯 

 उदा. Benzyl alcohol - 𝐶6𝐻5𝑂𝐻 

● Phenol व Alcohol दोन्हीमधे्य -OH गट असतो, परिं तु phenol हा acidic असतो, तर alcohol हा उदासीन असतो. 

● उपयोग: 

○ Dettol हे Antiseptic phenol आहे. 

○ Aspirin या औषिाच्या कनकमातीसाठी.   

○ 2, 4- D हे तणनाशक phenol असते. 

○ Carbaldehyde च्या कनकमातीमधे्य phenol वापरतात. 

C. Ether 

 Functional Unit: − 𝑶 −  𝑹  𝒐𝒓  −  𝑶 − 𝑪𝑯𝟑 

 उदा. Methoxy Ether 𝐶𝐻3 − 𝑶 − 𝑪𝑯𝟑 

● Hydrogen काढून Alcohoxy गटाला जोडल्यास तयार होणारा नवीन सिंयुग Ether असतो. 

● उपयोग: 

○ भूल देण्यासाठी. Ether सोबतच Nitrous Oxide चा उपयोग केला जातो. पकहले Chloroform चा वापर 

भूल देण्यासाठी केला जाई, परिं तु तो कवषारी असल्यामुळे Ether चा उपयोग केला जातो. 

○ Ether व Ethyl Alcohol याच्या कमश्रणाला नैटालाईट (Natalite- used as a substitute for petrol.) 

म्हणतात.  

D. Aldehyde 
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 Functional Unit: 𝑹 − 𝑪𝑯𝑶 

 उदा. Formaldehyde - 𝐶𝐻2𝑂 (methanol), Acetaldehyde - 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 (ethanal), etc.  

E. Ketone 

 Functional Unit: 𝑅 −  𝑪𝑶 −  𝑹   

 उदा. Acetone 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3 

F. Carboxylic Acid 

 Functional Unit: 𝑹 −  𝑪𝑶 −  𝑶𝑯 

 उदा. Acetic acid (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻), Formic acid (𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻), etc.  

G. Esters 

Functional Unit: 𝑹 −  𝑪𝑶 −  𝑶𝑹 

उदा. Butyl Acetate -𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶4𝐻10 

H. Amides 

Functional Unit: 𝑹 −  𝑪𝑶 −  𝑵𝑯𝟐 

 उदा. Acetamide - 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑵𝑯𝟐 

I. Other- Haloalkanes & Halorens  

Functional Unit: 𝑨𝒍𝒊𝒑𝒉𝒂𝒕𝒊𝒄 𝒐𝒓 𝑨𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 −  𝑯𝒂𝒍𝒐𝒈𝒆𝒏 

 उदा. Methyl Chloride - 𝐶𝐻2𝑪𝒍𝟐 

कार्बनची अपरूपे  (Allotropes of Carbon) 

● जेव्हा सारखे मूलद्रवे् वेगवेगळ्या पद्धतीने जोडणी तयार करून वेगवेगळे पदार्ा तयार करत असतील, तेव्हा ते पदार्ा 

त्या मूलद्रव्ािंची अपरूपे (Allotropes) असतात. 

A. Graphite  

➔ यामधे्य एक काबानला 3 Carbon जोडलेले असतात.  

➔ आकार:Graphite चा आकार षटकोनी असतो. 

➔ Graphite ची रचना Layer / स्तरािंच्या स्वरूपात असते. 

➔ Graphite च्या दोन layer च्या मधे्यतरी असणारा बिंि खूप कमकुवत असतो, त्यामुळे Graphite हा मऊ 

असतो.  

➔ Graphite ची सिंरचना (Structure) हा 2D असतो. 
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➔ Graphite मधे्य एक मुक्त electron असतो, त्यामुळे Graphite कवदयुतिारा वाहू शकते. 

➔ उपयोग: पेस्िल मधे्य, Electrode म्हणून, etc.  

B. Diamond 

➔ Diamond मधे्य एका काबानला 4 Carbon जोडलेले असतात. 

➔ आकार - चौकोनी 

➔ Diamond ची सिंरचना (Structure) Network or 3D असतो. 

➔ हा Graphite पेक्षा Hard असतो. 

➔ मुक्त Electron नसतात, म्हणून कवदयुतिारा वाहू शकत नाही .. 

➔ उपयोग: काच कापण्यासाठी, दाकगन्ािंमधे्य, etc. 

C. Fullerene (C-60) - Buckminsterfullerene  

➔ C60 हा एक रेणू आहे ज्यामधे्य 60 काबान अणू असतात, ज्याची रचना 12 पिंचकोन आकण 20 षटकोन म्हणून 

केली जाते.  

➔ एका काबानला 3 Carbon जोडलेले असतात.  

➔ आकार सॉकर बॉलसारखाच आहे. (पिंचकोन & षटकोन) 

➔ सिंरचना (Structure) 3D असते. 

➔ मुक्त Electrons असतात.  
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