
Karboksüülhapped



Valem ja nimetused

• Karboksüülhapped on orgaanilised ained, 
mis sisaldavad karboksüülrühma –COOH

• Karboksüülrühm koosneb 
karbonüülrühmast –CO- ja 
hüdroksüülrühmast –OH ning nende 
rühmade nimest on tulnud ka 
karboksüülrühma nimi.

• Happe nimi saadakae: alkaan + hape, 
näiteks metaanhape, etaanhape jne.



Kirjuta valem

1) Pentaanhape
2) Butaandihape
3) 2,3-dimetüülpentaanhape
4) 3-hüdroksübutaanhape
5) 3,5-dihüdroksüheksaanhape
6) pent-3-eenhape



Tähtsamad karboksüülhapped

1) Metaanhape ehk sipelghape 
• Leidub sipelgate eritistes, nõgestes, mesilastes, kuuse-

ja männiokastes.
• Füüsikalised omadused: terava lõhnaga, vedel, 

läbipaistev, söövitav, terava maitsega, hüdrofiilne sööbiv 
aine. Teistest karboksüülhapetest tugevam.

• Metaanhapet kasutatakse tekstiili- ja nahatööstuses, 
konservandina ja desinfitseerimisvahendina 
toiduainetetööstuses ja loomakasvatuses.



2) Etaanhape ehk äädikhape 

• Kõige vanem hape, mida inimkond tunneb.
• Tekib väga kergesti suhkruid sisaldavatesse 

vedelikesse, (nt veiniäädikas, mis tekib, kui 
veinis sisalduv alkohol käärib edasi happeks). 
Äädikaks käärimine toimub õhus sisalduvate 
äädikhappe bakterite kaasabil. 

• CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O



• Füüsikalised omadused: terav lõhn ja 
maitse, läbipaistev vedelik, vees hästi 
lahustuv, söövitav. Puhast 99%-list 
etaanhapet nimetatakse jää-
äädikhappeks, sest alla + 16 kraadi 
moodustab jääsarnaseid kristalle.



• Keemiatööstuses kasutatakse etaanhapet 
lahustina, toiduainetööstuses konservandina 
E260 (nt kurkide, seente marineerimine) ja 
maitseainena (nt süldi kõrvale). Argielus katlakivi 
eemaldamiseks, küpsetiste kergitamiseks koos 
soodaga, riidevärvi kinnitamiseks, kastmete 
valmistamiseks jne. Poes müüakse tavaliselt 
30%lise lahusena, siis nimetatakse teda 
söögiäädikaks. 

• Liha marineerimisel “pehmendab” äädikas 
kudesid ehk denatureerib valke.



3) 2-hüdroksüpropaanhape ehk 
piimhape

• Tekib piimas oleva glükoosi käärimisel 
piimhappebakterite juuresolekul.

• Leidub hapupiimas, keefiris jt hapendatud 
piimatoodetes, tekib ka kurkide, kapsaste ja 
juustu käärimisel. Tekib ka lihastes veresuhkru 
glükoosi anaeroobsel (ilma hapnikuta) 
lagunemisel ja põhjustab valutunnet peale 
pikaajalist harjumatut lihaste liikumisega 
seotud tegevust. Valulikkuse kadumine on 
seotud piimhappe väljutamisega organismist.

• E 270 – kasutatakse säilitusainena



4) 2-hüdroksübutaandihape ehk 
õunhape

• Leidub õuntes, pihlakates jt marjades.
• E 296 ehk konservant



5) Etaandihape ehk oblikhape 
ehk oksaalhape

• Leidub hapuoblikates, rabarberis, 
jänesekapsa. 

• Puhtal kujul valge kristalne aine, hapu 
maitsega, vees lahustuv. Viib organismist 
kaltsiumi välja, suures koguses mürgine.



6) Benseenkarboksüülhape ehk 
bensoehape

• Leidub paljudes marjades looduslikult: 
mustikas, pohlades, jõhvikas – need on 
marjad, mis säilivad moosiks keedetult 
ilma täiendava säilitusaineta (suhkur)

• On värvustu kristalne aine, mis vees eriti 
ei lahustu. Kasutatakse toiduainete ja silo 
säilitamisel E210 ning antiseptikuna 
salvide koostises.



7) Sidrunhape ehk 2-hüdroksüpropaan-
1,2,3- trikarboksüülhape

• Leidub sidrunites ja teistes tsitruselistes.
• E330 – antioksüdant, happesuse 

regulaator, konservant, metalliioonide 
siduja. Poes müüdav sidrunhape on 
sünteetiline.



8) Rasvhapped

• On rasvade koostises sisalduvad 
karboksüülhapped. Reeglina on neis üle 
10 süsiniku ja süsinike arv on 
paarisarv.

• Rasvhapped ei lahustu vees, on 
lõhnatud ja maitsetud.



Rasvhapete liigitus

a) Küllastunud rasvhapped
Tuntuimad on 
• heksadekaanhape ehk palmitiinhape ehk 

palmithape

• oktadekaanhape ehk steariinhape ehk 
stearhape



b) Küllastumata rasvhapped
– Monoküllastumata rasvhapped, näiteks 

oktadets-9-eenhape ehk oleiinhape ehk 
olehape

– Polüküllastumata rasvhapped, näiteks 
linoolhape ehk ehk oktadeka-9,12-dieenhape 
ja linoleenhape ehk α-oktadeka-9,12,15-
trieenhape


