
 

Заняття №11. 17.11.2020 

Тема: «Спирти» 

     Спирти - органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних груп (−OH), 

безпосередньо зв'язаних із насиченим (у стані sp³-гібридизації) атомом Карбону.                                                                    

                                                         

                                                      Класифікація спиртів 

     Якщо до складу молекули спирту входить одна гідроксильна група, то такий спирт 

називають одноатомним, коли дві — двоатомним і т. д. Спирти, молекули яких містять 

дві і більше гідроксильних груп, називають багатоатомними. В залежності від 

типу атома, до якого приєднана гідроксильна група спирти поділяють на первинні, 

вторинні та третинні. 

     Спирти, як і вуглеводні, утворюють гомологічні ряди. Кожний наступний член 

цього ряду відрізняється від попереднього на гомологічну різницю -CH2-. 

     Назви спиртів походять від назв вуглеводневих радикалів, що входять до складу 

молекули спиртів. Міжнародні їх назви утворюються з назв відповідних вуглеводів з 

додаванням закінчення ол. Наприклад, CH3—OH — метиловий спирт, або метанол; 

C2H5—OH — етиловий спирт, або етанол і т. д. 

     Загальна формула одноатомних насичених спиртів CnH2n+1OH або R—OH, де R — 

вуглеводневий радикал.          

             Гомологічний ряд насичених нерозгалужених одноатомних спиртів 
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                                                                 Реакції спиртів 

                                                    Кислотно-основні властивості 

     Характерною хімічною властивістю спиртів є їх здатність взаємодіяти з лужними 

металами і заміщувати гідроксильні атоми водню атомами металу з утворенням 

речовин, які називають алкоголятами. Наприклад: 

                                       2C2H5—OH + 2Na → 2C2H5—ONa + H2 ↑. 

 

      У спиртах можуть заміщатися не лише гідроксильні атоми Гідрогену, а і 

вся гідроксильна група. Наприклад, при нагріванні етилового 

спирту з бромоводнем утворюється бромоетан: 

                                                

                                                                   Дегідратація 

     Для спиртів характерним є також реакції дегідратації (відщеплення води). Так, при 

нагріванні вище 160°С етилового спирту з надлишком концентрованої сульфатної 

кислоти як водовіднімаючого засобу від одної молекули спирту відщеплюється одна 

молекула води і етиловий спирт перетворюється в етилен: 

                                               

     При слабшому нагріванні (близько 140 °С) суміші етилового спирту з сульфатною 

кислотою при надлишку спирту молекула води відщеплюється не від однієї, а від двох 

молекул спирту, внаслідок чого утворюється не етилен, а діетиловий ефір: 

 

 

                                   
                                                                 Естерифікація 

     Крім того, для спиртів характерні також реакції взаємодії з кислотами, внаслідок 

чого утворюються складні ефіри. При цьому за рахунок гідроксильної групи кислоти і 

гідроксильного атома Гідрогену спирту утворюється молекула води, а за рахунок 

залишків молекул кислоти і спирту — молекули складного ефіру.                                                                        
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Реакції окиснення 

     При повному окисненні спиртів утворюються вуглекислий газ та вода. 

                                          2C2H5OH + 6O2 → 4CO2 + 6H2O 

                                                              Застосування 

Найбільш великотоннажними напрямками використання спиртів є (в довільному 

порядку): 

проміжні продукти для основного органічного синтезу; 

застосування як палива; 

виробництво розчинникі; 

виробництво синтетичних миючих засобів, парфумерії та косметики; 

використання в харчовій і фармацевтичній промисловості. 

                                            

                                                       Багатоатомні спирти  

Багатоатомними спиртами називають похідні вуглеводнів, у молекулах яких два і 

більше атомів Гідрогену заміщені на гідроксильні групи. 

Спирти з двома гідроксильними групами називають двохатомними, з трьома —

трьохатомними. Прикладом двохатомного спирту є етиленгліколь C2H6O2. Його 

структурні формули: 

                                                           

 

Трьохатомний спирт гліцерин C3H8O3 має будову: 
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Особлива властивість багатоатомних спиртів — реакція з купрум(II) гідроксидом. У 

результаті цієї реакції утворюється яскраво-синій розчин, тому вона використовується 

як якісна реакція на багатоатомні спирти, тобто за допомогою купрум (II) гідроксиду 

можна відрізнити багатоатомний спирт від інших речовин. 

                                                             Купрум (II) гліцерат 

                                                  

                                            Застосування багатоатомних спиртів 

Етиленгліколь і гліцерин використовуються в промисловому органічному синтезі. 

Водні розчини етиленгліколю і гліцерину замерзають при низьких температурах, тому 

їх використовують як антифризи — рідини з низькою температурою замерзання, які 

застосовуються для охолодження двигунів внутрішнього згоряння.  У харчовій 

промисловості гліцерин використовують для приготування лікерів та безалкогольних 

напоїв, у паперовій та шкіряній промисловості — для збереження матеріалів від 

висихання. Він входить до складу багатьох косметичних препаратів і широко 

використовується як пом'ягчуюча шкіру речовина . 

                                               Ароматичні спирти (феноли) 

     Феноли – ароматичні сполуки, в яких присутні гідроксогрупи, які безпосередньо 

зв'язані з атомами Карбону ароматичного кільця. Цим вони відрізняються від 

ароматичних спиртів, гідроксогрупа яких зв'язана з атомом Карбону бокового ланцюга 

 

   
 

фенол (оксибензен) ароматичний спирт 
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Так, на відміну від спиртів фенол може реагувати не лише з лужними металами, а й з 

їх гідроксидами: 

                                         2С6Н5 – ОН + 2Nа → 2С6Н5 – ОNа + Н2 

                                         С6Н5 – ОН + NаОН → С6Н5 – ОNа + Н2О 

Реакції з галогенами:   

                                         2С6Н5 – ОН + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr 

Фенол використовують у виробництві фенол формальдегідних смол, барвників, 

вибухових речовин, пестицидів. 

                                      
 

Тема:  Карбонові кислоти 

Визначення. Карбоновими кислотами називаються органічні сполуки, в молекулах 

яких містяться одна або кілька карбоксильн их груп –СООН, сполучених з 

вуглеводневим радикалом. У мурашиній кислоті –СООН група з’єднана з атомом 
водню. Карбоксильна група складається з карбонільної >СO і 

гідроксильної –ОН. 

Загальна формула карбонових кислот 

 

де R – вуглеводневий радикал. 

       

Поширення у природі. Карбонові кислоти містяться в рослинних та тваринних 

організмах у вільному (лимонна, щавлева, яблучна, мурашина) і зв’язаному (у вигляді 

складних ефірів, ефірних масел та жирів – оцтова, масляна, стеаринова, олеїнова 
тощо) станах. 
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Фізичні властивості. На відміну від альдегідів серед алканових кислот немає 

газоподібних речовин. Нижчі члени ряду (до пальмітинової кислоти) – рідини з 

гострим запахом, добре розчинні у воді. Збільшення молекулярної маси обумовлює 

зниження розчинності у воді. Вищі кислоти (починаючи з пальмітинової) – тверді 
речовини без запаху, нерозчинні у воді. 

Хімічні властивості. Кислотні властивості. Розчини карбонових кислот у воді мають 

кислий смак, забарвлюють лакмус і метиловий оранжевий у червоний колір, проводять 

електричний струм, взаємодіють з металами з виділенням водню. Це свідчить, що 

органічні кислоти вступають у реакції, характерні для кислот. 

Дисоціацію карбонових кислот у загальному вигляді можна описати рівнянням: 

R–СООH <=> RСОO– + Н+. 

За ступенем дисоціації мурашина кислота є електролітом середньої сили, інші 

карбонові кислоти належать до слабких електролітів внаслідок впливу вуглеводневого 

радикалу. 

Метали, розташовані в ряду стандартних електродних потенціалів ліворуч від водню, 
витісняють його з карбонових кислот. 

                                               

Внаслідок взаємодії кислот з основними оксидами та основами утворюються солі: 
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Під час реакцій з солями карбонові кислоти витісняють слабші та леткі кислоти з їх 

солей: 

                                       

Реакції за участю вуглеводневого радикалу. У карбонових кислот під 

впливом карбоксильної групи збільшується рухливість атомів водню, які стоять біля 

атома вуглецю, сусіднього з карбоксильною групою. Тому вони легко замішуються 
атомами хлору або брому: 

                                              

Характерною властивістю карбонових кислот є їх взаємодія з спиртами з утворенням 
естерів (реакція естерифікації): 

                                                          

Хлороцтова кислота сильніша за карбонові, з яких вони утворилися, внаслідок 
індукційних ефектів замісників: 

                                                                   

                                                             Застосування 

     Мурашина кислота широко застосовується в хімічній (як відновник), харчовій (як 

дезінфікуючий та консервуючий засіб) і текстильній промисловості (для протрави та 

фарбування тканин) , а також у виробництві природного каучуку 

(як коагулюючий засіб) і медицині. З усіх карбонових кислот оцтова має найбільше 

практичне значення. Її застосовують у синтезі барвників, для одержання пластмас, 

ліків (наприклад, аспірину, фенацетину), штучних волокон, негорючої кіноплівки 

тощо.   
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З вищих насичених аліфатичних монокарбонових кислот найважливішими є 

пальмітинова 

 

У вигляді складних ефірів гліцерину вони входять до складу рослинних і тваринних 

жирів. 

Вищі карбонові кислоти добувають із жирів (див. гідроліз жирів) і застосовують для 

виробництва мила. 
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