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ПРАДМОВА

Паважаныя адзінаццацікласнікі!

У гэтым навучальным годзе вы будзеце вывучаць раздзел хімічнай на-
вукі — арганічную хімію. Вывучэнне сістэматычнага курса арганічнай хіміі 
дазволіць вам сфарміраваць уяўленне аб хімічнай будове і ўласцівасцях ар-
ганічных рэчываў, метадах іх сінтэзу і напрамках практычнага выкарыстання. 
Вы пазнаёміцеся з прадстаўнікамі важнейшых класаў арганічных злучэнняў, 
якія адыгрываюць выключна важную ролю ў нашым жыцці. Яны ўваходзяць у 
састаў ежы, з’яўляюцца палівам, з іх вырабляюць натуральную, штучную і сін-
тэтычную тканіну, будаўнічыя матэрыялы, мыйныя сродкі, фарбавальнікі, пласт-
масу, лекавыя рэчывы і інш. 
Вывучэнне арганічных злучэнняў пачынаецца з вуглевадародаў, затым раз-

глядаюцца функцыянальныя вытворныя вуглевадародаў (спірты, фенолы, аль-
дэгіды, карбонавыя кіслоты, аміны). Інфармацыя, з якой вы пазнаёміцеся ў 
асноўных тэкстах вучэбных параграфаў, уключае звесткі аб будове малекул ар-
ганічных рэчываў, наменклатуры, ізамерыі, фізічных і хімічных уласцівасцях, 
спосабах атрымання і прымяненні. Каб дапамагчы вам у рабоце над тэкстам, 
новыя паняцці вылучаны шрыфтам, фармулёўкі азначэнняў прыведзены са спе-
цыяльным знакам і чырвоным колерам, а вывады — у рамцы на каляровым 
фоне. Акрамя асноўнага тэксту, ў параграфах ёсць і дадатковы матэрыял, які 
надрукаваны дробным шрыфтам і абазначаны спецыяльным знакам. Інфарма-
цыя, што падаецца ў дадатковых тэкстах, мае тлумачальны або ўдакладняль-
ны характар і будзе садзейнічаць развіццю вашай цікавасці да вывучаемага 
прадмета.
У рубрыцы «Цікава ведаць» прыводзяцца факты з гісторыі развіцця ар-

ганічнай хіміі, аб знаходжанні рэчываў у прыродзе, аб выкарыстанні рэчываў у 
вытворчасці і быце. 
Пасля кожнага параграфа прапаноўваюцца пытанні і заданні, тыповыя раз-

ліковыя задачы, прызначаныя для самастойнай работы. Яны неабходны не толь-
кі для праверкі набытых ведаў, але, галоўным чынам, і для іх актыўнага пры-
мянення. Выкананне заданняў розных відаў і рознага ўзроўню складанасці будзе 
садзейнічаць больш якаснаму засваенню асноў арганічнай хіміі, фарміраванню 
ўменняў характарызаваць і тлумачыць хімічныя з’явы, абагульняць і сістэматы-
заваць факты, фармуляваць вывады. 
Малюнкі, на якіх паказаны мадэлі малекул рэчываў розных класаў арга-

нічных злучэнняў, дапамогуць больш наглядна ўявіць іх будову. Іншыя малюнкі 
ілюструюць працэсы, аб якіх расказваецца ў тэксце, а таксама ўласцівасці рэ-

Правообладатель Народная асвета



4

чываў, галіны іх прымянення. Звесткі, пададзеныя ў табліцах, маюць даведачны 
характар і звычайна не прызначаны для запамінання. 
Вялікая ўвага ў падручніку ўдзелена хімічнаму эксперыменту, які будзе са-

дзейнічаць фарміраванню спецыяльных прадметных уменняў працаваць з рэ-
чывамі, праводзіць простыя хімічныя доследы. Інструкцыі, неабходныя для вы-
канання лабараторных доследаў і практычных работ, пададзены ў падручніку ад-
разу ж пасля тэкстаў адпаведных параграфаў. Неабходна абавязкова выконваць 
патрабаванні бяспекі пры правядзенні хімічнага эксперымента ў лабараторыі.
У Дадатку прыведзены абагульняючыя табліцы хімічных уласцівасцей і спо-

сабаў атрымання арганічных злучэнняў вывучаемых класаў. Выкарыстанне такіх 
табліц у вучэбным працэсе дазволіць вам сістэматызаваць веды аб хімічных ула-
сцівасцях арганічных рэчываў, спосабах іх сінтэзу, хімічных ператварэннях вуг-
левадародаў і іх функцыянальных вытворных, тыпах хімічных рэакцый.
У падручніку ёсць прадметны і імянны паказальнікі, з дапамогай якіх вы 

зможаце аператыўна адшукаць у тэксце неабходную вам інфармацыю. У канцы 
дадзены адказы на ўсе разліковыя задачы.
У падручніку выкарыстоўваюцца наступныя ўмоўныя абазначэнні:

 
— азначэнні і правілы; 

 — цікава ведаць;  

 
— дадатковы матэрыял. 
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У цяперашні час вядома больш за 60 млн арганічных злучэнняў. Гэта раз-
настайнасць з’яўляецца вынікам унікальных уласцівасцей вугляроду. Атамы вуг-
ляроду здольны утвараць трывалыя хімічныя сувязі — адзінарныя, двайныя і 
трайныя — як адзін з адным, так і з іншымі атамамі. 
З арганічных рэчываў складаецца ўвесь жывёльны і раслінны свет нашай 

планеты. Формы існавання жывых арганізмаў вельмі разнастайныя, але будова і 
энергія, якая падтрымлівае іх існаванне, грунтуюцца на ўласцівасцях арганічных 
злучэнняў. 
Напрыклад, узяўшы ў рукі гэты падручнік, вы затрацілі энергію. Яна была 

атрымана ў выніку расшчаплення ў вашым арганізме арганічнага злучэння, 
напрыклад вугляводу глюкозы (мал. 1, а).

У цяперашні час вядома больш за 60 млн арганічных злучэнняў. злучэнняў. злучэнняў Гэта раз-
настайнасць з’яўляецца вынікам унікальных уласцівасцей вугляроду. вугляроду. вугляроду Атамы вуг-
ляроду здольны утвараць трывалыя хімічныя сувязі — адзінарныя, двайныя і
трайныя — як адзін з адным, так і з іншымі атамамі. 
З арганічных рэчываў складаецца ўвесь жывёльны і раслінны свет нашай

планеты. Формы існавання жывых арганізмаў вельмі разнастайныя, але будова і
энергія, якая падтрымлівае іх існаванне, грунтуюцца на ўласцівасцях арганічных
злучэнняў. злучэнняў. злучэнняў
Напрыклад, узяўшы ў рукі гэты падручнік, вы затрацілі энергію. Яна была

атрымана ў выніку расшчаплення ў вашым арганізме арганічнага злучэння,
напрыклад вугляводувугляводувуг глюкозы (мал. 1, а).

Мал. 1. Структурныя формулы малекул глюкозы (а) і рэтыналю (б)

Вы чытаеце гэтыя радкі, значыць, у вашых вачах адбылося ператварэн-
не энергіі бачнага святла ў нервовыя імпульсы, што прыводзіць да атрымання 
відарыса гэтай старонкі. Гэта ператварэнне адбываецца з дапамогай зрокавага 
пігменту, у састаў якога ўваходзіць арганічнае злучэнне — альдэгід рэтыналь 
(мал. 1, б).
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6 Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў

§ 1. Прадмет арганічнай хіміі 

Прадмет арганічнай хіміі

Арганічную хімію вызначаюць як хімію вуглевадародаў і іх вы-
творных.  

Вуглевадародамі называюць найпрасцейшыя арганічныя злучэнні, якія змя-
шчаюць у саставе малекул толькі атамы вугляроду і вадароду. Вытворныя вуг-
левадародаў, у састаў якіх уваходзяць функцыянальныя групы, уяўляюць сабой 
больш складаныя малекулы. 
Усе арганічныя злучэнні абавязкова змяшчаюць вуглярод. Акрамя вугляроду, 

у састаў малекул арганічных злучэнняў уваходзяць вадарод, азот, кісларод, больш 
рэдка — сера, фосфар і галагены, напрыклад:
Н3С СН3 — этан (вуглевадарод);
СН3 СН2 ОН — этанол (спірт);
H2N CH2 СOOH — гліцын (амінакіслата).
Некаторыя злучэнні вугляроду, такія як аксіды вугляроду(II) і (IV), солі ву-

гальнай кіслаты, па характары ўласцівасцей не адносяць да арганічных.

Арганічная хімія вывучае састаў, будову, уласцівасці і прымяненне ар-
ганічных злучэнняў. 

Адрозніваюць арганічныя злучэнні прыроднага паходжання і сінтэтыч-
ныя.
Да злучэнняў прыроднага паходжання адносяць арганічныя рэчывы, якія 

змяшчаюцца ў жывых арганізмах. Гэта, напрыклад, вугляводы (глюкоза, крух-
мал), тлушчы (раслінныя і жывёльныя), бялкі, нуклеінавыя кіслоты і інш. 
Да сінтэтычных арганічных злучэнняў адносяць такія, якія сінтэзуюць у ла-

бараторыях або на хімічных заводах, напрыклад: 

бензол анілінвоцатны альдэгід

NH2

CH3 C
O

H

Метады вывучэння арганічных злучэнняў
Для таго каб вывучыць састаў, будову і ўласцівасці арганічнага рэчыва, не-

абходна сінтэзаваць і атрымаць яго ў чыстым выглядзе, г. зн. без прымесей ін-
шых рэчываў. 
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7Прадмет арганічнай хіміі

У прыродных аб’ектах (раслінах, жывёлах, прыродным газе, нафце) і 
атрыманых сінтэтычна доследныя рэчывы, як правіла, знаходзяцца ў выглядзе 
сумесі з іншымі рэчывамі. Таму першым этапам з’яўляецца вылучэнне іх 
з сумесі рэчываў. Хімікі распрацавалі спецыяльныя метады, якія дазваляюць 
атрымаць чыстыя рэчывы. Гэта перагонка (мал. 2), перакрышталізацыя і 
храматаграфія. З перагонкай і перакрышталізацыяй вы ўжо знаёміліся пры 
вывучэнні неарганічнай хіміі. 
Разгледзім коратка, што сабой уяўляе метад храматаграфіі. Адзін з відаў 

храматаграфіі грунтуецца на рознай адсорбцыі рэчываў на цвёрдым носьбіце 
(сілікагель) і вымыванні іх падыходзячым растваральнікам, які называюць элю-
ентам. Напрыклад, тыповая танкаслойная храматаграма паказана на малюн-
ку 3. Адзін з кампанентаў сумесі, які дрэнна адсарбіруецца на сілікагелі, больш 
актыўна перамяшчаецца з элюентам і знаходзіцца ў версе пласцінкі. Кампанент, 
які добра адсарбіруецца, перамяшчаецца больш павольна. 
Пасля атрымання чыстага арганічнага рэчыва праводзіцца вызначэнне яго 

якаснага саставу.

Вам, відавочна, будзе цікава даведацца, як можна вызначыць, што ў састаў арганічнага 
рэчыва ўваходзіць вуглярод і вадарод, нават у школьнай лабараторыі. Для гэтага вы-
карыстоўваецца прыбор, паказаны на малюнку 4.
Арганічнае рэчыва пры награванні акісляюць аксідам медзі(II) да вуглякіслага газу і 
вады. Вада, што пры гэтым вылучаецца, вызначаецца па ператварэнні бязводнага суль-
фату медзі(II) у крышталегідрат CuSO4  5H2O блакітнага колеру, а вуглякіслы газ, які 
ўтвараецца, — па памутненні вапнавай вады:

Мал. 2. Схема прыбора для перагонкі ар-
ганічных злучэнняў: 1 — колба з арганіч-
ным рэчывам; 2 — тэрмометр; 3 — хала-
дзільнік; 4 — колба-прыёмнік

Мал. 3. Танкаслойная храматаграфія: а — 
камера для храматаграфіі (1 — накрыў-
ка; 2 — шклянка; 3 — пласцінка для 
храматаграфіі; 4 — растваральнік); б — 
узор храматаграмы (1 — лінія старту; 
2 — лінія фінішу)

Правообладатель Народная асвета
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С2Н6 + 7CuO → 2CO2↑ + 3H2O + 7Cu;

5H2O + CuSO4 → CuSO4  5H2O;

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.

Наступным этапам з’яўляецца вызначэнне 
колькаснага саставу злучэння, які звычайна 
паказваюць у выглядзе малекулярнай фор-
мулы. 
Якасны і колькасны састаў арганічных злу-

чэнняў у цяперашні час вызначаюць з дапамогай 
прыбораў, так званых храмата-мас-спектро-
метраў (мал. 5). 
Пасля вызначэння якаснага і колькасна-

га саставу асноўным этапам вывучэння рэчы-
ва з’яўляецца выяўленне хімічнай будовы рэ-
чыва, г. зн. парадку злучэння атамаў у мале-
кулах. 
Напрыклад, у працэсе даследавання вы-

значана, што малекулярная формула рэчыва 
С2Н3Cl3. Дадзенай формуле адпавядаюць два 
рэчывы рознай хімічнай будовы:

ізамеры

Для таго каб вызначыць хімічную бу-
дову доследнага рэчыва, выкарыстоўваецца 

такі сучасны фізічны метад даследавання, як пратонны магнітны рэзананс 
(ПМР) (мал. 6).  

Ядры некаторых атамаў, напрыклад атамаў вадароду, маюць магнітны момант (спін). 

Іншыя атамы, напрыклад 6
12 C,  8

16 O,  17
35 Cl , не маюць спіна, а значыць, і магнітнага мо-

манту. Пры наяўнасці моцнага магнітнага поля энергіі, звязаныя з вярчэннем ядзер ва-
дароду па гадзіннікавай стрэлцы (спінавы стан I) і супраць яе (спінавы стан II), не ад-

Мал. 4. Схема прыбора для 
якас нага вызначэння вугляроду 
і вадароду ў арганічных рэчы-
вах: 1 — сумесь парашку аксіду 
медзі(ІІ) і парафіну; 2 — крышта-
легідрат сульфату медзі(ІІ); 3 — 
вапнавая вада

Мал. 5. Сучасны храмата-мас-
спектрометр

Правообладатель Народная асвета
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нолькавыя, г. зн. узнікае рознасць энергій ΔЕ. 
Калі цяпер на малекулу падзейнічаць выпра-
меньваннем, частата якога адпавядае энергіі 
ΔЕ, то энергія паглынаецца (рэзананс) і бу-
дуць адбывацца пераходы ядзер з аднаго спі-
навага стану ў другі. Паколькі электронная 
шчыльнасць вакол ядзер кожнага тыпу ўплы-
вае на ΔЕ, то для дасягнення рэзанансу не-
абходны розныя частоты выпраменьванняў. 
Таму, вывучаючы размеркаванне частот, не-
абходных для рэзанансу розных ядзер у 
малекуле, можна атрымліваць спектры, 
якія паказваюць структуру дадзенай мале-
кулы. 

На малюнку 7 паказаны спектры ПМР двух розных арганічных рэчываў, 
якія маюць адну і тую ж малекулярную формулу С2Н3Cl3. Прыведзеныя даныя 
сведчаць: ізамеры маюць спектры, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго. (Дадзены 
метад апісаны не для запамінання.)

Мал. 7. Спектры ПМР 1,1,2-трыхлорэтану і 1,1,1-трыхлорэтану

Кожны год хімікі-арганікі вылучаюць з прыродных крыніц або сінтэзуюць 
некалькі соцень тысяч новых арганічных злучэнняў. Гэта велізарная работа вы-
конваецца не для задавальнення цікаўнасці вучоных, а для вырашэння канк-
рэтных задач: раздзялення на кампаненты складаных прыродных сумесей або 
сінтэзу індывідуальных злучэнняў, вызначэння іх хімічнай і прасторавай будовы, 
рэакцыйнай здольнасці з мэтай іх практычнага выкарыстання.
Арганічныя злучэнні выкарыстоўваюцца ў вытворчасці будаўнічых матэ-

рыялаў, у машынабудаванні і сельскай гаспадарцы, медыцыне, электратэхніч-

Мал. 6. Спектрометр ПМР

Правообладатель Народная асвета
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най і паўправадніковай прамысловасці. Без сінтэтычнага паліва, мыйных срод-
каў, палімераў і пластмас, фарбавальнікаў і г. д. немагчыма ўявіць сучаснае 
жыццё. 
Дзеянне арганічных рэчываў на жывыя арганізмы і іншыя аб’екты пры-

роды рознае. Сярэдняя працягласць жыцця чалавека, якая апошнім часам па-
вялічылася, з’яўляецца ў тым ліку і вынікам шырокага прымянення розных 
сінтэтычных лекавых рэчываў, большасць з якіх з’яўляюцца арганічнымі злу-
чэннямі. 
У некаторых выпадках недасведчанае выкарыстанне арганічных злучэнняў 

прыводзіць да ўзнікнення сур’ёзных экалагічных праблем. Напрыклад, хлор-
змяшчальны інсектыцыд ДДТ (мал. 8), які раней прымяняўся для барацьбы са 

шкоднымі насякомымі, з-за накаплен-
ня ў жывых арганізмах і павольнага 
гніення ў прыродных умовах аказаўся 
вельмі таксічным. Па гэтых прычынах 
прэпарат у цяперашні час забаронены 
для выкарыстання. 
Дапускаецца, што фторхлорвуг-

левадароды (фрэоны), напрыклад 
дыфтордыхлорметан CF2Cl2, садзей-
нічаюць разбурэнню азонавага слоя 

атмасферы, які ахоўвае нашу планету ад жорсткага ўльтрафіялетавага выпра-
меньвання сонца. Па гэтай прычыне фрэоны замяняюцца на менш небяспечныя 
лятучыя насычаныя вуглевадароды.

Арганічная хімія вывучае састаў, будову, уласцівасці і прымяненне ар-
ганічных злучэнняў.
Асноўнымі этапамі даследавання арганічных рэчываў з’яўляюцца: сін-

тэз, вызначэнне хімічнай будовы і вывучэнне ўласцівасцей з мэтай прак-
тычнага прымянення.

Пытанні і заданні

1. У чым заключаецца ўнікальнасць уласцівасцей атамаў вугляроду?
2. Прывядзіце прыклады арганічных рэчываў, якія ўтвараюцца ў жывых арга-

нізмах.
3. Што з’яўляецца прадметам вывучэння арганічнай хіміі?
4. Прывядзіце прыклады сінтэтычных арганічных рэчываў.
5. Пералічыце вядомыя вам метады ачысткі арганічных злучэнняў.

Мал. 8. Структурная формула інсектыцы-
ду ДДТ

Правообладатель Народная асвета
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6. Як даказаць, што ў вазелінавым масле (ачышчаная фракцыя нафты, тэмпера-
тура кіпення якой вельмі высокая) змяшчаецца вуглярод і вадарод? Напішыце ўраў-
ненні адпаведных рэакцый для рэчыва, малекулярная формула якога С12Н26.

7. Якімі фізіка-хімічнымі метадамі можна вызначыць хімічную будову арганічных 
рэчываў?

8. Прывядзіце адзін-два прыклады экалагічных праблем, якія ствараюцца неда-
сведчаным выкарыстаннем некаторых арганічных злучэнняў.

9. На малюнку 8 прыведзена формула ДДТ. Назавіце лік атамаў вугляроду і ва-
дароду ў гэтым злучэнні.

§ 2. Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў

Арганічныя рэчывы былі вядомы яшчэ ў старажытнасці. З даўніх часоў для 
лячэння хвароб чалавек прымяняў экстракты раслін, а прыродныя фарбавальні-
кі — для афарбоўкі тканін. З тлушчу атрымлівалі мыла, а спосабы прыгатавання 
воцату і спіртных напояў ведалі ва ўсіх старажытных краінах. 
Перыяд да XVIII ст. называюць алхімічным: алхімікі шукалі нейкі 

філасофскі камень, быццам здольны ператвараць любыя металы ў золата 
(алхімія) або вылечваць усе хваробы (ятрахімія). На працягу гэтага перыяду 
былі распрацаваны асноўныя лабараторныя прыборы, удасканалены метады 
ачысткі арганічных рэчываў (крышталізацыя, перагонка), пашырана практычнае 
прымяненне хіміі. 
Як асобная навука арганічная хімія склалася ў пачатку XIX ст., калі ву-

чоныя пачалі сістэматычнае вывучэнне арганічных рэчываў, якія вылучаліся ў 
той час з жывых арганізмаў. Спачатку лічылі, што арганічныя рэчывы мож-
на атрымаць толькі з аб’ектаў жывой прыроды пад уплывам асаблівай «жыц-
цёвай сілы». Гэта вучэнне аб «жыццёвай сіле» называюць віталізмам. Доўгі 
час хімікі не маглі атрымаць арганічныя злучэнні з неарганічных рэчываў. Адным 
з першых такі сінтэз здзейсніў нямецкі хімік Ф. Вёлер. У выніку ператварэн-

Фрыдрых Вёлер
(1800—1882)

Нямецкі хімік. Сферай яго дзейнасці была як неарганіч-
ная, так і арганічная хімія. Упершыню атрымаў прыроднае 
арганічнае злучэнне з неарганічных рэчываў.

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў

Правообладатель Народная асвета
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ня неарганічнага злучэння (цыянату амонію) ён атрымаў арганічнае рэчыва — 
мачавіну:

неарганічнае

арганічнае

рэчыва

рэчыва

У наступныя гады сінтэз арганічных злучэнняў з неарганічных выканалі 
Г. Кольбе, М. Бертло і А. М. Бутлераў.
Да пачатку XIX ст. было праведзена шмат даследаванняў, вылучаны ў 

чыстым выглядзе і вывучаны многія арганічныя рэчывы, якія ўваходзяць у 
састаў чалавечага арганізма, раслін, прадуктаў харчавання. Лік вывучаных 
рэчываў набліжаўся да некалькіх соцень, але ніякай сувязі паміж іх будовай 
і ўласцівасцямі вызначана не было. Тым не менш стала вядома, што ў састаў 
большасці арганічных рэчываў уваходзяць элементы вуглярод, вадарод, кісларод, 
а некаторыя з іх змяшчаюць атамы азоту і інш. 
У першай палове XIX ст. з ростам ліку эксперыментальных даследаванняў 

пачаўся працэс пераўтварэння арганічнай хіміі з навукі апісальнай у навуку, 
якая імкнецца выявіць сутнасць арганічных рэчываў, растлумачыць прычыны іх 
своеасаблівасці, заканамернасці іх ператварэнняў. 
Асабліва цяжка было ў многіх выпадках растлумачыць існаванне ізамерных 

злучэнняў і класіфікаваць іх. Адзінае разумнае тлумачэнне, якое можна было 
даць з’яве ізамерыі, — гэта прызнаць, што малекулы ізамераў маюць розную 
будову. Тэрміны «будова», «структура» ўвёў рускі вучоны А. М. Бутлераў. Ён 
сцвярджаў, што ўсякае змяненне ў структуры малекул непазбежна мае вынікам 
змяненне іх уласцівасцей. 
Да гэтага часу ўжо былі зроблены сур’ёзныя прадпасылкі для стварэння 

тэорыі хімічнай будовы. Дзякуючы даследаванням А. Кольбе і А. Купера было 
паказана, што вуглярод з’яўляецца чатырохвалентным, а яго атамы здольны 
злучацца адзін з адным з утварэннем устойлівых рэчываў. Нямецкі хімік 
Ф. Кекуле прапанаваў цыклічную будову малекулы бензолу. 
А. М. Бутлераў заявіў аб сваёй рабоце ў час даклада на з’ездзе нямецкіх 

даследчыкаў прыроды ў 1861 г.: «Здольнасць атамаў злучацца адзін з адным 
розная. Асабліва цікавы вуглярод, які, на думку Кекуле, з’яўляецца чатырох-
валентным. Калі ўявіць валентнасць у выглядзе шчупальцаў, з дапамогай якіх 

Правообладатель Народная асвета
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атамы звязваюцца паміж сабой, то нельга не адзначыць, што спосаб сувязі 
адбіваецца на ўласцівасцях адпаведных злучэнняў».
У сваім знакамітым падручніку «Уводзіны да поўнага вывучэння 

арганічнай хіміі» (1864 г.) А. М. Бутлераў сістэматызаваў і развіў свае 
абгрунтаванні і вывады, якія ў далейшым былі цалкам прызнаны хімікамі ўсяго 
свету. 
У цяперашні час тэорыю хімічнай будовы арганічных злучэнняў можна 

коратка сфармуляваць у наступных асноўных палажэннях.
1. Атамы ў малекулах арганічных рэчываў злучаюцца адзін з адным 

у пэўнай паслядоўнасці згодна з іх валентнасцю. Валентнасць вугляроду ў 
малекулах арганічных злучэнняў заўсёды роўна 4, вадароду і галагенаў — 1, кі-
слароду — 2 (табл. 1).

Табл і ц а  1. Валентнасці некаторых атамаў элементаў 
у арганічных злучэннях

Элемент Валентнасць
Найпрасцейшае 

арганічнае злучэнне
Назва

Вуглярод
Вадарод

4
1

Метан

Кісларод 2 Метаналь (мурашыны 
альдэгід, фармальдэгід)

Аляксандр Міхайлавіч Бутлераў
(1828—1886)

Рускі хімік. Адзін са стваральнікаў тэорыі хімічнай 
будовы арганічных злучэнняў. Правёў першы сінтэз глю-
козы з фармальдэгіду ў прысутнасці гідраксіду каль-
цыю.

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў
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Элемент Валентнасць
Найпрасцейшае 

арганічнае злучэнне
Назва

Азот 3 Метанамін
(метыламін)

Галагены 1 Хлорметан

Асновай шкілета арганічных рэчываў з’яўляюцца атамы вугляроду. Яны злу-
чаюцца адзін з адным з дапамогай адзінарных або кратных (двайных або трайных) 
вуглярод-вугляродных хімічных сувязей, утвараючы ланцугі (вугляродны шкілет). 
Вугляродныя ланцугі могуць быць лінейнымі і цыклічнымі, напрыклад:

лінейныя ланцугі атамаў вугляроду

адзінарныя сувязі сувязьсувязьдвайная трайная

або або або

цыклічная будова ланцугоў атамаў вугляроду

адзінарныя сувязі

або

Працяг

Правообладатель Народная асвета
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2. Уласцівасці залежаць не толькі ад якаснага і колькаснага саставу, 
але і ад парадку злучэння атамаў у малекулах. 
Парадак, або паслядоўнасць, злучэння атамаў у малекулах А. М. Бутлераў 

назваў структурай або хімічнай будовай. Для паказу хімічнай будовы ар-
ганічных рэчываў выкарыстоўваюць структурныя формулы.
Існуюць рэчывы, якія маюць аднолькавы якасны і колькасны састаў, але 

розны парадак злучэння атамаў і з прычыны гэтага розныя ўласцівасці. На-
прыклад, будову рэчываў, састаў якіх С4Н10, можна паказаць дзвюма рознымі 
структурнымі формуламі:

ізамеры

ізабутан

Рэчывы, якія маюць аднолькавы састаў, але розную будову, называюць іза-
мерамі.

3. У малекулах арганічных рэчываў атамы і групы атамаў узаемна 
ўплываюць адно на адно.
Узаемны ўплыў бензольнага кольца і амінагрупы ў малекуле аніліну ад-

біваецца на хімічных уласцівасцях аніліну. Адбываецца аслабленне асноўных 
уласцівасцей аніліну C6H5NH2 у параўнанні з асноўнымі ўласцівасцямі метыл-
аміну CH3NH2 з-за перакрывання р-арбіталі (свабоднай электроннай пары ата-
ма азоту) з π-электронным воблакам бензольнага кольца 
(мал. 9). Такое зрушэнне электроннай шчыльнасці ад ата-
ма азоту амінагрупы, у сваю чаргу, робіць больш лёгкімі 
рэакцыі замяшчэння атамаў вадароду ў становішчах 2, 4, 6 
бензольнага кольца. 
Тэорыя хімічнай будовы арганічных рэчываў не з’яўля-

ецца нязменным і дагматычным пастулатам. У цяперашні 
час тэорыя хімічнай будовы, абапіраючыся на поспехі ў га-
ліне вывучэння механізмаў хімічных рэакцый і фізіка-хіміч-
ных метадаў даследавання арганічных злучэнняў, з’яўляецца 
фундаментам далейшага развіцця і паглыблення нашых уяў-
ленняў у галіне арганічнай хіміі. 

Мал. 9. Схема зру-
шэння электроннай 
шчыльнасці ў ма-
лекуле аніліну

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў
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Асноўныя палажэнні тэорыі хімічнай будовы арганічных злучэнняў:
• у малекулах арганічных злучэнняў атамы злучаюцца ў адпаведнасці 

з іх валентнасцю;
• уласцівасці рэчываў залежаць ад іх хімічнай будовы;
• атамы і групы атамаў узаемна ўплываюць адно на адно.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце прыклады арганічных рэчываў, якія вядомы чалавецтву з даўніх 
часоў.

2. Растлумачце станоўчыя бакі алхімічнага перыяду развіцця арганічнай хіміі.
3. Назавіце прозвішчы вучоных, якія ўнеслі найбольшы ўклад у стварэнне і 

развіццё тэорыі хімічнай будовы арганічных рэчываў.
4. Растлумачце сутнасць паняцця «хімічная будова рэчыва».
5. Назавіце валентнасці атамаў вугляроду і кіслароду ў арганічных злу-

чэннях.
6. Якія фактары ўплываюць на фізічныя і хімічныя ўласцівасці арганічнага злу-

чэння?
7. Запішыце электронную формулу малекулы метыламіну. 
8. Састаўце структурныя формулы рэчываў лінейнай і цыклічнай будовы з адзі-

нарнымі сувязямі, у малекулах якіх змяшчаецца пяць атамаў вугляроду. 
9. Паспрабуйце напісаць формулы двух рэчываў рознай хімічнай будовы, мале-

кулярная формула якіх C2H4Cl2. Памятайце, што такія формулы 

уяўляюць сабой відарыс аднаго і таго ж рэчыва.

§ 3. Хімічныя сувязі ў арганічных злучэннях

Утварэнне хімічнай сувязі
Вы ўжо знаёміліся з тыпамі і спосабамі ўтварэння хімічнай сувязі, таму ў 

пачатку параграфа коратка паўторым асноўныя палажэнні.
Асноўным тыпам хімічнай сувязі ў арганічных злучэннях з’яўляецца кава-

лентная сувязь.
Кавалентная сувязь у хімічных злучэннях узнікае ў выніку абагулення элект-

ронаў з утварэннем агульнай электроннай пары паміж двума атамамі. Размер-
каванне электроннай шчыльнасці пры перакрыванні s-арбіталей і ўтварэнні 
кавалентнай сувязі ў малекуле вадароду паказана на малюнку 10.

Правообладатель Народная асвета
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Пры збліжэнні двух атамаў вадаро-
ду і ўтварэнні хімічнай сувязі паміж імі 
сіла адштурхвання ядзер адно ад адна-
го памяншаецца, паколькі іх раздзяляе 
вобласць з павышанай верагоднасцю 
знаходжання электронаў. Узнікаюць 
электрастатычныя сілы, якія ўтрымлі-
ваюць ядры на пэўнай адлегласці адно 
ад аднаго за кошт кулонаўскага ўзаема-
дзеяння дадатна зараджаных ядзер і ад-
моўна зараджанага электроннага воб-
лака ў між’ядзернай вобласці. 

Электронная пара хімічнай сувязі, што ўтварылася, належыць адна-
часова абодвум ядрам.

Падобна да ўтварэння сувязі ў малекуле вадароду, адбываецца ўтварэнне 
вуглярод-вугляродных сувязей у арганічных злучэннях, напрыклад у малекуле 
этану. Перакрыванне арбіталей у малекуле этану адбываецца па між’ядзернай 
восі, якая праходзіць праз умоўныя цэнтры двух атамаў. Такога тыпу сувязі ў 
арганічных злучэннях называюць сігма-сувязямі (σ-сувязь) (мал. 11). Асаблі-

васцю будовы σ-сувязі з’яўляецца павышаная 
электронная шчыльнасць у воблсці паміж дву-
ма ядрамі.
Абагуленую пару электронаў кавалентнай 

сувязі С
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сувязі С С паказваюць дзвюма кропкамі ў 
электроннай формуле. Напрыклад, электрон-
ная формула малекулы этану:

У графічнай (структурнай) формуле этану пару электронаў паміж дву-
ма атамамі вугляроду або паміж атамамі вугляроду і вадароду паказваюць у вы-
глядзе рысачкі:

Хімічныя сувязі ў арганічных злучэннях

Мал. 10. Схема перакрывання s-арбіталей

Мал. 11. Схематычны паказ утва -
рэння σ-сувязі перакрываннем 
арбіталей

Правообладатель Народная асвета
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Часта выкарыстоўваюць скарочаныя структурныя формулы, у якіх хіміч-
ную сувязь паміж атамамі вугляроду і вадароду не паказваюць, а часам не па-
казваюць і сувязь паміж атамамі вугляроду, як гэта відаць на прыкладзе фор-
мул этану: 

СН3СН3, або Н3С СН3, або СН3 СН3

Апошні спосаб паказу хімічнай сувязі ў малекуле этану не павінен увесці 
вас у зман — паказана сувязь паміж двума атамамі вугляроду!
Другі тып хімічнай сувязі — пі-сувязь (π-сувязь) (мал. 12). Хімічная су-

вязь такога тыпу ўтвараецца за кошт бакавога перакрывання р-арбіталей. Пера-
крыванне адбываецца не ўздоўж восі, якая злучае ўмоўныя цэнтры атамаў, а па 
абодва бакі ад яе.

Мал. 12. Розныя спосабы схематычнага паказу ўтварэння 
π-сувязі перакрываннем р-арбіталей

π-Сувязь утвараецца паміж атамамі, якія ўжо звязаны σ-сувяззю, таму су-
вязь такога тыпу называюць двайной. Такія сувязі характарызуюцца павышанай 
электроннай шчыльнасцю. 
Двайныя сувязі маюць алкены, дыены, а таксама карбанільныя злу-

чэнні: 

этылен бутадыен-1,3 фармальдэгід

Утварэнне π-сувязей адбываецца і ў малекулах, якія змяшчаюць бензольныя 
кольцы:

Правообладатель Народная асвета
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бензол анілін

NH2

фенол

ОН

Існуюць таксама арганічныя злучэнні, у малекулах якіх паміж суседнімі ата-
мамі ёсць адна σ-сувязь і дзве π-сувязі. Сувязь такога тыпу, напрыклад у ма-
лекуле ацэтылену, называюць трайной:

C CH HH HC CH HC C
ацэтылен

Утварэнне трайной сувязі і хімічных сувязей у малекуле бензолу будзе раз-
гледжана пазней у адпаведных параграфах. 
Калі кавалентная сувязь утвараецца паміж аднолькавымі атамамі, напрыклад 

паміж атамамі вугляроду ў малекуле этану, верагоднасць знаходжання электрон-
най пары ў вобласці прасторы паміж ядрамі прыблізна аднолькавая для кожнага 
з гэтых атамаў. Кавалентную сувязь, якая ўтвараецца, называюць непалярнай. 
Калі сувязь утворана паміж атамамі рознай электраадмоўнасці (А В) 

(мал. 13), то электронная шчыльнасць зрушваецца ў бок атама з большай элек-
траадмоўнасцю (атам В). Кавалент-
ную сувязь такога тыпу называюць 
палярнай. У гэтым выпадку атам В 
набывае частковы адмоўны зарад 
δ–, а атам А — частковы дадатны 
зарад δ+, пры гэтым малекула за-
стаецца электранейтральнай (грэ-
чаская літара δ (дэльта) абазначае 
зарад, меншы за адзінку). Большай 
электраадмоўнасцю ў параўнанні 
з вугляродам валодаюць, напры-
клад, атамы азоту, кіслароду і фтору 
(табл. 2).

Табл і ц а  2. Адносныя электраадмоўнасці некаторых элементаў

Элемент H C N O F Cl Br

Велічыня 2,10 2,50 3,07 3,50 4,10 2,83 2,74

Мал. 13. Схематычны паказ палярнай су-
вязі

Хімічныя сувязі ў арганічных злучэннях
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Палярныя кавалентныя сувязі характэрны, напрыклад, для галагенал-
канаў:

Br ICH3 CHCH3 Cl 2 CH3 CH2 CH2

+δ

хлорметан бромэтан 1-ёдпрапан

+δ +δ−δ −δ −δ

Розная электраадмоўнасць атамаў з’яўляецца толькі адной з многіх пры-
чын нераўнамернага размеркавання электроннай шчыльнасці ў арганічных 
злучэннях. 

Хімічныя сувязі і рэакцыі арганічных злучэнняў
У рэакцыях арганічных злучэнняў адбываецца разрыў старых хімічных су-

вязей і ўтварэнне новых. Напрыклад, у выпадку рэакцый далучэння брому да 
алкенаў адбываецца разрыў π-сувязі ў малекуле алкену і ўтварэнне дзвюх но-
вых σ-сувязей С Вr:

СН2 СН2 + Br2 ⎯ →⎯  CH2Br CH2Br
 этылен  1,2-дыбромэтан

Аналагічна адбываецца разрыў двайной сувязі альдэгіднай групы ў выпадку 
карбанільных злучэнняў:

воцатны альдэгід этылавы спірт

У большасці выпадкаў утварэнне новых хімічных сувязей вызначаюць элек-
трастатычныя ўзаемадзеянні. Напрыклад, групы атамаў, якія маюць част-
ковы адмоўны зарад (лішак электронаў), пераважна ўзаемадзейніча-
юць з атамамі малекул з частковым дадатным зарадам (недахоп элек -
тронаў). 
Разгледзім у якасці прыкладу ўзаемадзеянне галагеналканаў з воднымі рас-

творамі шчолачаў. У рэакцыі паміж хлорэтанам і гідраксідам натрыю ўтвараецца 
этанол: 

Правообладатель Народная асвета
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У дадзеным прыкладзе ўзаемадзеянне часціцы з адмоўным зарадам 
(ОН–) прыводзіць да ўтварэння новай сувязі з атамам вугляроду малекулы 
хлорэтану, які мае частковы дадатны зарад, і да адначасовага разрыву сувя-
зі С Cl. 
Араматычныя злучэнні характарызуюцца павышанай электроннай 

шчыльнасцю бензольнага кольца, таму рэакцыі замяшчэння атамаў вадароду 
кольца адбываюцца з удзелам часціц з дадатным зарадам. 
Напрыклад:

азотная кіслата
рэагент

нітрабензол

бензол бром бромбензол

Для арганічных злучэнняў характэрны ў асноўным кавалентныя хіміч-
ныя сувязі. У арганічных злучэннях існуюць адзінарныя і кратныя (двайныя 
і трайныя) кавалентныя хімічныя сувязі. 
Пры хімічных рэакцыях утварэнне новых сувязей часта вызначаецца 

электрастатычнымі ўзаемадзеяннямі.

Пытанні і заданні

1. Растлумачце ўтварэнне кавалентнай сувязі. За кошт чаго яна ўзнікае?
2. Якая сувязь называецца непалярнай?
3. Састаўце электронную формулу малекулы этану.
4. Ахарактарызуйце тыпы хімічных сувязей у малекулах метану і этэну (эты-

лену).
5. Назавіце асноўнае адрозненне σ- і π-сувязі.
6. Прывядзіце два прыклады арганічных злучэнняў (структурныя формулы), якія 

маюць адзінарныя С С-сувязі.

Хімічныя сувязі ў арганічных злучэннях

Правообладатель Народная асвета
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7. Запішыце структурныя формулы двух арганічных злучэнняў, якія маюць двай-
ныя сувязі.

8. Запішыце па адным прыкладзе арганічных злучэнняў з палярнымі і непаляр-
нымі кавалентнымі сувязямі.

9. Запішыце структурную формулу канечнага прадукту ўзаемадзеяння сернай 
кіслаты з бензолам. (Калі ў структурнай формуле канечнага прадукту ёсць сувязь 
C S, павіншуйце сябе з поспехам у вывучэнні арганічнай хіміі.)

§ 4. Класіфікацыя арганічных злучэнняў  

Арганічныя злучэнні ў залежнасці ад будовы вугляроднага ланцуга можна 
класіфікаваць на ацыклічныя і цыклічныя (мал. 14).
Да ацыклічных (аліфатычных) адносяць арганічныя злучэнні з адкрытым 

ланцугом атамаў, часцей за ўсё атамаў вугляроду, аднак у ланцугу могуць быць 
атамы іншых элементаў. Напрыклад, скарочаныя структурныя формулы прад-
стаўнікоў розных класаў аліфатычных злучэнняў: 

4 3 2 1

3-метылбутэн-1бутан

4 3 2 1

бутэн-3-ол-1

4 3 2 1

1-хлорбутан

Мал. 14. Класіфікацыя арганічных злучэнняў
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Цыклічныя злучэнні падзяляюць на карбацыклічныя і гетэрацыклічныя. 
У карбацыклічных злучэннях вугляродны шкілет пабудаваны толькі з атамаў 
вугляроду. Карбацыклічныя, у сваю чаргу, падзяляюць на аліцыклічныя, на-
прыклад цыклагексан: 

,або

і араматычныя, напрыклад бензол:

або

У гетэрацыклічных злучэннях у цыкле замест атамаў вугляроду могуць зна-
ходзіцца адзін або некалькі атамаў іншых элементаў (гетэраатамаў), напры-
клад:

пірыдзін пірымідзін

У залежнасці ад наяўнасці або адсутнасці функцыянальных груп арганічныя 
злучэнні можна класіфікаваць на вуглевадароды (табл. 3) і функцыянальныя 
вытворныя вуглевадародаў. 

Табл і ц а  3. Класіфікацыя вуглевадародаў

Назва класа
Найпрасцейшы прадстаўнік

Cтруктурная формула Назва1

Алканы Метан

Класіфікацыя арганічных злучэнняў
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Назва класа
Найпрасцейшы прадстаўнік

Cтруктурная формула Назва1

Алкены
або

Этэн (этылен)

Дыены Бутадыен-1,3

Алкіны або Этын (ацэтылен)

Араматычныя 
вуглевадароды

або або, ,

Бензол

1 Назвы дадзены па сістэматычнай наменклатуры ІЮПАК (у дужках прыведзены тры-
віяльныя назвы).

У залежнасці ад тыпу хімічнай сувязі паміж атамамі вугляроду злучэнні па-
дзяляюць на насычаныя, ненасычаныя і араматычныя.
Вуглевадароды, якія маюць у вуглевадародным ланцугу толькі адзінар-

ныя С С-сувязі, называюць насычанымі. Да іх адносяцца алканы і цыкла-
алканы. Вуглевадароды, якія маюць у саставе малекул двайныя або трайныя 
(кратныя) сувязі, называюць ненасычанымі: алкены, алкіны, дыены.
Злучэнні, якія змяшчаюць функцянальныя групы, дадзены ў табліцы 4.

Функцыянальная група — гэта атам або група атамаў, якія вызначаюць 
найбольш характэрныя хімічныя ўласцівасці і прыналежнасць да да-
дзенага класа арганічных злучэнняў. 

Табл і ц а  4. Класіфікацыя злучэнняў з функцыянальнымі групамі

Назва класа

Найпрасцейшы прадстаўнік

Формула Назва
Функцыя-
нальная 
група

Назва групы

Спірты Метанол OH Гідраксільная

Фенолы Фенол OH Гідраксільная

Працяг
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Назва класа

Найпрасцейшы прадстаўнік

Формула Назва
Функцыя-
нальная 
група

Назва групы

Альдэгіды Метаналь
(мурашыны 
альдэгід, 
фармальдэгід)

Альдэгідная

Карбонавыя 
кіслоты

Метанавая
(мурашыная) 
кіслата

Карбаксільная

Аміны Метанамін 
(метыламін)

NH2 Аміна

Амінакіслоты H2NCH2COOH Гліцын 
(амінавоцатная 
кіслата)

NH2

COOH
Аміна
Карбаксільная

Арганічныя злучэнні ў залежнасці ад будовы вугляроднага ланцуга мож-
на падзяліць на ацыклічныя і цыклічныя, у залежнасці ад наяўнасці або ад-
сутнасці функцыянальнай групы — на вуглевадароды і іх функцыянальныя 
вытворныя.

Пытанні і заданні

1. На падставе якіх прымет класіфікуюць арганічныя злучэнні?
2. Як у залежнасці ад тыпу хімічнай сувязі паміж атамамі вугляроду падзяляюць 

арганічныя злучэнні?
3. Якія з наступных арганічных злучэнняў:

а)  в)  д) 

б) H3C—CH3 г) 

адносяць да ацыклічных злучэнняў?
4. Выберыце з прыведзеных формул злучэнняў тыя, якія адносяцца да карбацы-

клічных арганічных злучэнняў:

Працяг

Класіфікацыя арганічных злучэнняў
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а)  в) H3C—CH3  д) 

б)  г) 

5. Прывядзіце назвы класаў вуглевадародаў.
6. Прывядзіце азначэнне функцыянальнай групы.
7. Выпішыце ў сшытак усе вядомыя вам функцыянальныя групы. Прывядзіце іх 

назвы.
8. Запішыце структурную формулу малекулы пірыдзіну, які адносіцца, як і бен-

зол, да араматычных злучэнняў.
9. Прывядзіце структурныя формулы двух карбацыклічных злучэнняў: цыклагек-

сану і бензолу. Састаўце іх малекулярныя формулы.
10. Выкарыстоўваючы відарыс структурнай формулы пірымідзіну (гл. с. 23), па-

спрабуйце паказаць яго ізамеры цыклічнай шасцічленнай будовы з трыма двайнымі 
сувязямі.
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Вуглевадародамі называюць арганічныя злучэнні, у саставе малекул 
якіх знаходзяцца атамы вугляроду і вадароду.

У залежнасці ад тыпу хімічнай сувязі вуглевадароды падзяляюць на насы-
чаныя, ненасычаныя і араматычныя арганічныя злучэнні.
Да насычаных адносяць вуглевадароды ацыклічнай (незамкнутыя ланцугі 

атамаў вугляроду) і цыклічнай (замкнутыя ланцугі) будовы (табл. 5).

Табл і ц а  5. Некаторыя прадстаўнікі насычаных вуглевадародаў

Алканы Цыклаалканы

Структурная формула Назва Структурная формула Назва

Метан

CH2

CH2CH2

Цыклапрапан

Прапан

СН2

СН2

СН2СН2

СН2СН2

СН

СНСН2

Цыклагексан

§ 5. Насычаныя вуглевадароды (алканы). Будова алканаў 

Насычанымі вуглевадародамі называюць арганічныя злучэнні, у саставе 
малекул якіх змяшчаюцца толькі адзінарныя C C-сувязі. 

Агульная назва вуглевадародаў аліфатычнага рада па наменклатуры 
ІЮПАК (англ. IUPAC) — алканы. 

Алканы ў прыродзе
Насычаным вуглевадародам, які найбольш часта сустракаецца ў прырод-

ных умовах, з’яўляецца метан. Метан — бясколерны газ, які лягчэйшы за па-
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ветра і не мае паху. Утвараецца ў прыродных умовах 
пры гніенні без доступу паветра рэшткаў раслінных 
і жывёльных арганізмаў. У невялікіх колькасцях вы-
лучаецца ў забалочаных вадаёмах, адкуль і другая 
назва — балотны газ. У значных колькасцях ме-
тан разам з этанам, прапанам і бутанам змяшчаец-
ца ў спадарожных газах здабычы нафты, а таксама 
ў вугальных пластах. Самая вялікая колькасць ме-
тану — у прыродным газе, яго наяўнасць можа да-
сягаць 95 %. Другой крыніцай алканаў з’яўляецца 
нафта.

Вышэйшыя алканы (больш за шаснаццаць ата-
маў вугляроду) уваходзяць у састаў пчалінага воску, 
васковых пакрыццяў лістоў (мал. 15), пладоў і насен-
ня раслін. У вялікіх колькасцях высокамалекулярныя 

цвёрдыя вуглевадароды сустракаюцца ў прыродзе ў выглядзе азакерыту (на-
яўнасць яго ў пясках і вапняках ад 4 да 16 %). 

Будова
Насычаныя вуглевадароды ўтвараюць рад, у якім любы член рада адрозні-

ваецца ад другога на адну або некалькі груп атамаў СН2 , якая называецца 
гамалагічнай рознасцю. Такі рад вуглевадародаў называюць гамалагічным, а 
члены гамалагічнага рада — гамолагамі. Напрыклад, гамалагічны рад насы-
чаных вуглевадародаў неразгалінаванай будовы ад С1 да С5:

CH4    H3C CH3    H3C CH2 CH3
 метан этан прапан

H3C CH2 CH2 CH3    H3C CH2 CH2 CH2 CH3
 бутан пентан

Састаў злучэнняў гамалагічнага рада насычаных вуглевадародаў можна вы-
разіць агульнай формулай СnH2n + 2. Літара n паказвае лік атамаў вугляроду, якія 
змяшчаюцца ў малекуле канкрэтнага вуглевадароду. Напрыклад, у малекуле 
гексану змяшчаецца шэсць атамаў вугляроду. Значыць, малекулярная формула 
гексану С6Н14. 

Агульная формула алканаў СnH2n +2.

Электронную і прасторавую будову насычаных вуглевадародаў разгле-
дзім спачатку на прыкладзе метану. Малекулярная формула метану СН4. Ка-

Мал. 15. Васковае пакрыц-
цё ліста расліны

Правообладатель Народная асвета
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валентныя сувязі паміж атамам вугляроду і 
атамамі вадароду называюцца σ-сувязямі, 
з’яўляюцца раўназначнымі і здзяйсняюцца 
агульнымі для гэтых атамаў электроннымі па-
рамі.
У электроннай формуле малекулы ме-

тану (мал. 16, а) валентныя (якія звязва-
юць) электроны паказаны ў выглядзе кро-
пак. У атама вугляроду на знешнім энер-
гетычным узроўні знаходзіцца восем элект-
ронаў (актэт), а ў кожнага атама вадароду 
ў малекуле метану — два электроны. 
Кожная хімічная сувязь, якая ўмоўна паказваецца рысачкай пры запісе 

структурнай формулы, сімвалізуе пару электронаў (мал. 16, б).
Прыведзеная структурная формула не паказвае прасторавую будову ма-

лекулы метану. Вызначана, што малекула метану мае тэтраэдрычную будову. 
Калі ўявіць атам вугляроду ў цэнтры правільнага тэтраэдра, тады атамы вадароду 
будуць знаходзіцца ў вяршынях гэтага тэтраэдра (мал. 17). Валентныя вуглы 
сувязей у гэтым выпадку аказваюцца роўнымі 109 28 , што пацвярджаецца экс-
перыментальнымі данымі.

Мал. 17. Тэтраэдрычная будова малекулы метану

Тэтраэдрычнае размяшчэнне сувязей абумоўлена мінімальным узаем-
ным адштурхваннем электронных воблакаў сувязей С Н.

Маштабная і шарастрыжнёвая мадэлі малекулы метану паказаны на ма-
люнку 18.
Электронная будова іншых насычаных вуглевадародаў падобна да элект-

роннай будовы метану. Напрыклад, электронная і структурная формулы 
этану:

Мал. 16. Электронная (а) і графіч-
ная (б) формулы малекулы метану
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Прасторавую будову гамолагаў метану раз-
гледзім на прыкладзе малекулы прапану. Тэт-
раэдрычнае размяшчэнне сувязей вакол атама 
вугляроду характэрна і для сувязей у малекуле 
прапану і іншых алканаў. Паколькі вуглы паміж 
хімічнымі сувязямі ў насычаных вуглевадародаў 
роўны прыблізна 109 , то, пачынаючы з малеку-

лы прапану, атамы вугляроду размешчаны не па прамой лініі, а зігзагападобна 
(мал. 19).
Асаблівасцю адзінарнай сувязі паміж атамамі вугляроду з’яўляецца маг-

чымасць свабоднага вярчэння атамаў або груп атамаў вакол гэтай сувязі. Таму 
вугляродны ланцуг алканаў можа прымаць розную форму (відарыс у выглядзе 
шкілета сувязей):

Мал. 19. Схема прасторавай будовы гамолагаў метану: 
а — прапану; б — пентану

Мал. 18. Маштабная (а) і шара-
стрыжнёвая (б) мадэлі малеку-
лы метану

Правообладатель Народная асвета
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Даўжыня вуглярод-вугляроднай С С-сувязі ў малекулах алканаў роўна 
0,154 нм.

Даўжыня С С-сувязі роўна 0,154 нм.

У арганічнай хіміі прасторавую будову малекул у злучэннях адлюстроўваюць 
часам і такім чынам, як паказана на прыкладзе малекул метану і этану:

Пры прасторавым паказе сувязей у малекуле метану ў адной плоскасці раз-
мяшчаюць два атамы вадароду і атам вугляроду. Два атамы вадароду, якія за-
сталіся, не могуць знаходзіцца ў гэтай плоскасці. Цёмны клін  азначае сувязі, 
якія выступаюць над плоскасцю малюнка і накіраваны ў бок чытача, а штры-
хаваны  — сувязі, што выходзяць за плоскасць малюнка; звычайныя лініі па-
казваюць сувязі, якія ляжаць у плоскасці малюнка. 
Шарастрыжнёвыя і маштабныя мадэлі малекул некаторых насычаных вуг-

левадародаў паказаны на малюнках 20 і 21. 

Мал. 20. Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул прапану (а) і бутану (б)

Мал. 21. Маштабныя мадэлі малекул прапану (а) і бутану (б)

Правообладатель Народная асвета



32 Насычаныя вуглевадароды

Агульная формула насычаных вуглевадародаў CnH2n+2. Даўжыня 
С С-сувязі роўна 0,154 нм.
Для метану і яго гамолагаў характэрна тэтраэдрычнае размяшчэнне су-

вязей вакол атамаў вугляроду.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце класіфікацыю вуглевадародаў.
2. Ахарактарызуйце хімічныя сувязі ў малекулах метану і этану.
3. Дзе ў прыродных умовах сустракаецца метан?
4. Састаўце электронную формулу малекулы метану.
5. Растлумачце сутнасць паняцця «гамалагічны рад».
6. Вызначыце лік σ-сувязей у малекуле прапану.
7. Растлумачце, чаму вуглевадародны ланцуг малекул алканаў можа прымаць 

розную форму ў прасторы.
8. Пакажыце прасторавую будову наступных злучэнняў, дабавіўшы неабходныя 

фрагменты:

 а) метану  в) прапану 

 б) этану 

9. Вылічыце масавую долю вугляроду ў малекуле бутану C4Н10.
10. Вызначыце лік арганічных рэчываў, формулы якіх паказаны:

CH

CH CH

CH CH

CH

3

CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

CH3

CH3 CH3

CH3CH2 CH2

CH2 CH2 CH2

CH3 CH3

CH3

CH3

§ 6. Наменклатура алканаў

Вуглевадароды могуць мець неразгалінаваныя ланцугі атамаў вугляроду: 

пентан

або разгалінаваныя ланцугі вугляродных атамаў:
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3-метылгексан

Сістэматычныя назвы насычаных вуглевадародаў з неразгалінаваным лан-
цугом вугляродных атамаў па наменклатуры ІЮПАК утвараюць з дабаўленнем 
суфікса -ан да грэчаскіх назваў лікаў, якія паказваюць лік атамаў вугляроду 
ў саставе малекул алкану (табл. 6). 
Трывіяльныя назвы алканаў: з адным атамам вугляроду — метан, двума — 

этан, трыма — прапан і чатырма атамамі вугляроду — бутан — не ўтвораны 
ад грэчаскіх назваў лікаў. Аднак гэтыя назвы заканчваюцца на -ан, таму іх ад-
носяць да паўсістэматычных назваў.

Табл і ц а  6. Назвы некаторых алканаў

Алкан Малекулярная формула Назва алкану

СН4 СН4 Метан

СН3СН3 С2Н6 Этан

СН3СН2СН3 С3Н8 Прапан

СН3(СН2)2СН3 С4Н10 Бутан

СН3(СН2 )3СН3 С5Н12 Пентан

СН3(СН2)4СН3 С6Н14 Гексан

СН3(СН2)5СН3 С7Н16 Гептан

СН3(СН2)6СН3 С8Н18 Актан

СН3(СН2)7СН3 С9Н20 Нанан

СН3(СН2)8СН3 С10Н22 Дэкан

Групы атамаў, напрыклад СН3  або СН3СН2  і г. д., у арганічнай хіміі 
маюць назвы, якія ўтвораны ад назваў адпаведных алканаў: суфікс -ан зыходнага 
алкану змяняюць на суфікс -іл (-ыл). Іх агульная назва — алкільныя групы (ал-
кілы), раней іх называлі алкільнымі радыкаламі або проста радыкаламі. 
Прыклады назваў некаторых алкільных груп прыведзены ў табліцы 7.

Наменклатура алканаў
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Табл і ц а  7. Назвы некаторых алкільных груп

Група атамаў як частка малекулы Назва алкільнай групы

СН3 Метыл

С2Н5 Этыл

СН3СН2СН2 Прапіл

Н3С СН СН3 Ізапрапіл

Назвы «прапіл» (С3) або «бутыл» (С4) абазначаюць групу атамаў з нераз-
галінаваным ланцугом атамаў вугляроду.
Злучэнні з разгалінаваным ланцугом вугляродных атамаў разглядаюць як 

вытворныя вуглевадароду з неразгалінаваным ланцугом. У ланцугу атамаў вуг-
ляроду замест атамаў вадароду могуць знаходзіцца алкільныя групы, атамы га-
лагенаў, нітрагрупа або іншыя групы. Іх называюць замяшчальнікамі. 

замяшчальнікі

замяшчальнікі

назва:
1-бром-2-метыл-4-нітрабутан

Больш рацыянальны спосаб паказу:

BrCH2CH(CH3)CH2CH2NO2

Аснову назвы такіх злучэнняў вызначае найбольш доўгі ланцуг атамаў вуг-
ляроду, які ў выпадку аднаго-двух замяшчальнікаў нумаруюць арабскімі ліч-
бамі, пачынаючы з таго канца, бліжэй да якога знаходзіцца замяшчальнік. На-
прыклад: 

 2-метылбутан 3,3-дыметылгексан

Пры большым ліку замяшчальнікаў для састаўлення правільнай назвы робяць так: 
нумаруюць самы доўгі ланцуг справа налева і злева направа, абазначаючы кожны раз 
лічбамі становішча замяшчальнікаў:
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лічбы не адрозніваюцца

правільная нумарацыя

лічба, якая адрозніваецца, і найменшая

Пры параўнанні становішчаў замяшчальнікаў у абедзвюх камбінацыях перавага аддаецца 
той, у якой першая лічба, што адрозніваецца, з’яўляецца найменшай. Такім чынам, пра-
вільнай назвай разгледжанага вуглевадароду будзе 2,2-дыметыл-4-хлорпентан. 

Замяшчальнікі ў назве злучэнняў прыводзяцца (праз злучок) у алфавітным 
парадку па першай літары іх назваў (прэфіксы «ды», «тры», «іза» і іншыя не 
ўлічваюцца). 

Аснову назвы алканаў з разгалінаваным ланцугом вызначае найбольш 
доўгі ланцуг атамаў вугляроду, які нумаруюць арабскімі лічбамі, пачынаючы 
з таго канца, бліжэй да якога знаходзіцца замяшчальнік. 

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце назвы алканаў, якія змяшчаюць у сваім саставе тры і чатыры ата-
мы вугляроду.

2. Састаўце структурныя формулы ізабутану і 2-метылпентану.
3. Прывядзіце назвы алкільных груп з адным і двума атамамі вугляроду.
4. Прывядзіце скарочаныя структурныя формулы найбліжэйшых гамолагаў пра-

пану з неразгалінаваным вугляродным ланцугом.
5. Прывядзіце назвы злучэнняў наступнай структуры ў адпаведнасці з рэкамен-

дацыямі наменклатуры ІЮПАК:

б) в)а)

6. Састаўце структурныя формулы наступных алканаў: а) 2-метылбутану; 
б) 2,2,4-трыметылпентану; в) 2-метыл-3-этылгексану.

7. Вызначыце малекулярную формулу алкану, калі яго малярная маса 86 г/моль. 
8. Прыведзена структурная формула арганічнага злучэння:

Пакажыце самы доўгі ланцуг атамаў вугляроду.

Наменклатура алканаў
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9. Пры спальванні вуглевадародаў у лішку кіслароду ўтвараецца аксід 
вугляроду(IV) і вада. Састаўце ўраўненне рэакцыі гарэння этану.

10. Напішыце структурную формулу алкану, масавая доля вугляроду ў якім роў-
на 0,8182.

§ 7. Ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алканаў

Ізамерыя

Для арганічнай хіміі характэрна разнастайнасць злучэнняў і разнастайнасць 
іх уласцівасцей. Адной з прычын гэтага з’яўляецца ізамерыя. 

З’ява існавання розных злучэнняў, якія маюць адзін і той жа якасны 
і колькасны састаў, але розны парадак злучэння атамаў у малекулах 
(розную хімічную будову), называецца ізамерыяй. 

Ізамерыя ўзнікае пры розным парадку звязвання атамаў або груп атамаў 
з утварэннем разгалінаваных вугляродных ланцугоў. Ізамерыя ў алканаў па-
чынаецца з вуглевадароду з чатырма атамамі вугляроду ў малекуле — бутану 
(мал. 22).
Прыведзеныя розныя структурныя формулы рэчываў, якія адпавядаюць 

адной і той жа малекулярнай формуле С4Н10, паказваюць розную хімічную 
будову гэтых рэчываў. У адной з іх цэнтральны атам вугляроду звязаны з 
трыма суседнімі атамамі вугляроду, у другой — толькі з двума атамамі вугля-
роду:

цэнтральныя атамы вугляроду, якія звязаны з

двума атамамі вугляроду і трыма атамамі вугляроду

ізабутан

ізамеры

Розныя структурныя формулы належаць двум розным рэчывам — ізаме-
рам. Бутан і ізабутан з’яўляюцца ізамерамі.
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Мал. 22. Скарочаныя структурныя формулы малекул бута-
ну (а) і ізабутану (б)

Злучэнні, якія маюць адзін і той жа малекулярны састаў (аднолька-
вую малекулярную формулу), але розны парадак злучэння атамаў у ма-
лекулах або рознае размяшчэнне атамаў у прасторы, называюць іза-
мерамі.

Усе ізамеры, якія існуюць, падзяляюць на структурныя і прасторавыя 
(стэрэаізамеры).

структурныя

Ізамеры

прасторавыя

Найбольш простым тыпам ізамерыі з’яўляецца структурная, якая ўзнікае ў 
выніку рознага парадку злучэння атамаў у малекулах. Адным з відаў структурнай 
ізамерыі з’яўляецца ізамерыя вугляроднага шкілета (вугляроднага ланцуга). 
Для алканаў характэрна ізамерыя вугляроднага шкілета. Прыклады не-

каторых структурных ізамераў прыведзены ў табліцы 8.

Табл і ц а  8. Прыклады розных структурных ізамераў

Від ізамерыі
Малекулярная 

формула
Скарочаная структурная 

формула
Назва

ізамераў

Ізамерыя 
вугляроднага 
шкілета

С4Н10

С4Н10

Бутан
2-Метылпрапан 

(ізабутан)

Ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алканаў

Правообладатель Народная асвета



38 Насычаныя вуглевадароды

Від ізамерыі
Малекулярная 

формула
Скарочаная структурная 

формула
Назва

ізамераў

Ізамерыя
вугляроднага 
шкілета

С5Н12

С5Н12

С5Н12

Пентан
2-Метылбутан 

(ізапентан)

2,2-Дыметылпрапан
(неапентан)

Ізамеры з’яўляюцца рознымі рэчывамі, нягледзячы на тое што яны маюць 
аднолькавы якасны і колькасны састаў, г. зн. аднолькавую малекулярную фор-
мулу. Напрыклад, ізамеры, малекулярная формула якіх С4Н10:

tпл tпл

tкіп tкіп

= =
==

ізамеры

ізабутан

Як відаць з прыведзеных даных, ізамеры маюць розныя фізіка-хімічныя ха-
рактарыстыкі. 

Стэрэаізамерыяй (прасторавай ізамерыяй) валодаюць злучэнні, якія змяшчаюць атам 
(абмяжуемся вугляродам) з чатырма рознымі замяшчальнікамі. Такі атам называюць 
стэрэагенным цэнтрам. Злучэнні з адным стэрэагенным цэнтрам існуюць у выглядзе 
двух стэрэаізамераў, якія адрозніваюцца размяшчэннем атамаў або частак малекул 
у прасторы і адносяцца адзін да аднаго як прадмет і несумяшчальны з ім люстраны 
відарыс. Ізамерыя такога тыпу характэрна, напрыклад, для 2-бромбутану. Цэнтральны 
атам вугляроду звязаны з чатырма рознымі замяшчальнікамі — вадародам, бромам, 
метыльнай і этыльнай групамі.

СH3 CH2 CHBr CH3

Працяг

Правообладатель Народная асвета



39

люстра

Каб пераканацца ў тым, што стэрэаізамеры 2-бромбутану адрозніваюцца адзін ад аднаго, 
лепш за ўсё пабудаваць мадэлі структур і паспрабаваць сумясціць іх. 2-Бромбутан 
існуе ў выглядзе двух розных ізамераў, паколькі пабудаваныя мадэлі пры накладанні не 
сумяшчаюцца. 
Стэрэаізамеры малекулы 2-бромбутану называюць энантыямерамі. 
Вакол нас знаходзіцца мноства рэчаў, якія маюць такія прасторавыя адрозненні: паль-
чаткі, туфлі, ракавінкі і г. д. Найпрасцейшым прыкладам энантыямераў з’яўляюцца да-
лоні: відарыс у люстры левай далоні мае выгляд правай далоні.

Фізічныя ўласцівасці
Фізічныя ўласцівасці алканаў разгледзім на прыкладзе некаторых прадстаў-

нікоў гамалагічнага рада (табл. 9).

Табл і ц а  9. Важнейшыя фізічныя ўласцівасці некаторых алканаў

Назва

А
дн
ос
на
я 

м
ал
ек
ул
яр

на
я 

м
ас
а

Агрэгатны 
стан пры 
пакаёвай 

тэмпературы

Тэ
м
пе
ра
ту
ра

 
пл
аў
ле
нн

я,
°С

Тэ
м
пе
ра
ту
ра

кі
пе
нн

я,
 

°С

Шчыль-
насць,
г/см3

(20 °С)

Метан 16 Газ −182,6 −161,6

Этан 30 Газ −183,3 −88,5

Прапан 44 Газ −187,1 −42,2

Бутан 58 Газ −138,4 −0,5 0,601*

2-Метылпрапан 58 Газ −145,0 −10,2 0,590*

Пентан 72 Вадкасць −129,7 36,1 0,626

Гексан 86 Вадкасць −94,0 68,7 0,659

Гептан 100 Вадкасць −90,5 98,4 0,684

Актан 114 Вадкасць −56,8 125,7 0,703

Нанан 128 Вадкасць −53,7 150,8 0,718

Дэкан 142 Вадкасць −29,7 174,1 0,730

Эйказан С20Н42 282 Цвёрдае 
рэчыва

+36,4 0,778

Зорачкай у табліцы пазначана шчыльнасць рэчыва пры тэмпературы 0 °С.

Ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алканаў
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Першыя члены рада алканаў маюць тэмпературы кіпення, ніжэйшыя за 
пакаёвую (20 С), і з’яўляюцца пры гэтых умовах газамі. Алканы С5 С15 — 
вадкасці, а алканы, якія маюць у саставе вугляроднага ланцуга 16 і больш ата-
маў вугляроду, — цвёрдыя рэчывы. 
Як сведчаць даныя, прыведзеныя ў табліцы 9, з павелічэннем адноснай ма-

лекулярнай масы алканаў тэмпературы плаўлення і кіпення іх павялічваюцца. 
Напрыклад, алкан, адносная малекулярная маса якога 100, кіпіць прыблізна пры 
100 С.
Насычаныя вуглевадароды практычна не раствараюцца ў вадзе. Пры-

чына гэтага заключаецца ў тым, што алканы з’яўляюцца малапалярнымі рэ-
чывамі з-за невялікага адрознення электраадмоўнасці атамаў вугляроду і ва-
дароду. 
Дрэнная растваральнасць алканаў у вадзе і іх меншая ў параўнанні з вадой 

шчыльнасць мае практычнае значэнне. Гэта дазваляе выдаляць з паверхні вады 
або глебы нафту, якая разлілася, або прадукты яе перапрацоўкі. 

Злучэнні, якія маюць адзін і той жа малекулярны састаў, але розную бу-
дову, называюць ізамерамі. 
У алканаў з павелічэннем адноснай малекулярнай масы тэмпературы 

плаўлення і кіпення павялічваюцца. 

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце паняцце «ізамерыя» на прыкладзе алкану, малекулярная 
формула якога С4Н10.

2. Прывядзіце структурныя формулы і назвы алканаў, якія не маюць іза-
мераў.

3. Састаўце структурныя формулы ізамераў, малекулярная формула якіх 
С3Н7Br.

4. Напішыце структурныя формулы ізамераў, малекулярная формула якіх С5Н12, 
і назавіце іх па наменклатуры ІЮПАК.

5. Састаўце структурныя формулы ізамераў, малекулярная формула якіх C2H4Cl2, 
і назавіце іх па наменклатуры ІЮПАК.

6. Ці раствараюцца ў вадзе насычаныя вуглевадароды? Адказ абгрунтуйце.
7. Прыведзены структурныя формулы арганічных злучэнняў:

а)  б) 
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в)  д) 

г)  е) 

Якія з іх з’яўляюцца ізамерамі?
8. Прывядзіце назвы па сістэматычнай наменклатуры ўсіх ізамераў, малекуляр-

ная формула якіх С6Н14.
9. Пакажыце агульны лік электронаў у малекуле прапану.
10.  Вылічыце аб’ём паветра, якое неабходна для спальвання метану аб’ёмам 

(н. у.) 30 дм3.

§ 8. Хімічныя ўласцівасці алканаў. Атрыманне і прымяненне

Алканы пры звычайнай тэмпературы малаактыўныя ў адносінах да розных 
хімічных рэчываў і не ўступаюць у рэакцыі нават з моцнымі акісляльнікамі. Па 
гэтай прычыне іх называюць яшчэ парафінамі (ад грэч. parum affinis — мала 
падабенства).
Аднак пры апраменьванні святлом або пры высокіх тэмпературах алканы 

могуць уступаць у розныя рэакцыі, напрыклад акіслення і замяшчэння. 

Рэакцыі акіслення

Пры звычайных умовах алканы практычна не рэагуюць з кіслародам. Аднак 
рэакцыя адбываецца пры награванні і ў прысутнасці каталізатараў. Прадуктамі 
акіслення з’яўляюцца складаныя сумесі кіслародзмяшчальных арганічных злу-
чэнняў. 

1) Поўнае акісленне (гарэнне)
Пры награванні да высокай тэмпературы алканы лёгка гараць на паветры 

з утварэннем вуглякіслага газу і вады і з вылучэннем цеплаты. Напрыклад, га-
рэнне метану: 

СН4 + 2О2 → CO2 + 2H2O + Q

Прыродны газ, які складаецца ў асноўным з метану, па гэтай прычыне вы-
карыстоўваецца ў якасці паліва ў дамах, на электрастанцыях, гаручага для ма-
шын і з’яўляецца асновай энергетыкі ў многіх краінах. 

Хімічныя ўласцівасці алканаў. Атрыманне і прымяненне
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Сумесі метану з кіслародам (1 : 2 па аб’ёме) або паветрам (1 : 10) надзвычай 
небяспечныя і прыводзяць да выбухаў у памяшканнях пры ўцечцы прыроднага 
газу. 

Метан не мае паху, таму для выяўлення ўцечкі прыроднага газу да яго дабаўляюць 
рэчывы з непрыемным пахам (напрыклад, этылмеркаптан СН3 СН2 SH).

Поўнае акісленне іншых алканаў (бензін і дызельнае паліва) у сумесях з па-
ветрам выкарыстоўваецца ў бензінавых і дызельных рухавіках. Напрыклад: 

 Q

2,2,4-трыметылпентан

2) Частковае акісленне
Пры недахопе кіслароду гарэнне алканаў прыводзіць да ўтварэння надзвы-

чай таксічнага аксіду вугляроду(II). Напрыклад, гарэнне метану:

2СН4 + 3О2 → 2CO + 4H2O

Частковае акісленне бутану кіслародам у прысутнасці каталізатараў дае во-
цатную кіслату:

2 5 4 23 2 2 3 2 3 2CH CH CH CH O CH COOH H Oсолі Mn і Co+ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ +/t

Рэакцыі замяшчэння (галагенавання)

Найбольш энергічна і з вылучэннем вялікай колькасці цеплаты рэагуе з ал-
канамі фтор, што прыводзіць да разрыву не толькі С Н-, але і С С-сувязей. 
Ёд, як правіла, з алканамі не ўзаемадзейнічае. У цемнаце алканы не рэагуюць 
з хлорам або бромам. 
Аднак пры асвятленні або моцным награванні лёгка адбываецца рэак-

цыя замяшчэння атама вадароду, напрыклад у малекуле метану, на атам хлору 
з утварэннем хлорметану:

CH Cl CH Cl HCl
хлорметан

4 2 3+ ⎯ →⎯⎯⎯ +h tν або

Працэс ператварэння сувязі С Н у сувязь С Cl адбываецца ў некалькі 
этапаў, і ў дадзеным запісе саставу зыходных і канечных рэчываў фіксуецца толь-
кі канчатковы вынік рэакцыі. 
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У працэсе галагенавання метану, асабліва пры лішку галагену, адбыва-
ецца паслядоўнае замяшчэнне ўсіх атамаў вадароду і ўтвараецца сумесь пра-
дуктаў:

CH CH Cl CH Cl
метан

Cl
HCl

хлорметан

Cl
HCl4

2
3

2
2 2

, ,h hν ν
− −

⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ Cl
HCl
2 , hν

−
⎯ →⎯⎯⎯

дыхлорметан

⎯ →⎯
трыхлорметан

Cl
HCl

CHCl3
2 , hν

−
⎯ →⎯⎯⎯⎯ CCl

тэтрахлорметан
4

Узаемадзеянне іншых алканаў з галагенамі ў большасці выпадкаў прыво-
дзіць да ўтварэння сумесі ізамераў. Напрыклад: 

CH CH CH Cl CH CH CH Cl CH CHClCH
прапан 1-хлорпрапан

2 3 2 2 3 3⎯ →⎯ +hν +++
2-хлорпрапан

HCl2 3 2 3 22

У арганічнай хіміі для апісання рэакцый прымяняюць структурныя 
або скарочаныя структурныя формулы.

Тэрмічныя ператварэнні алканаў
Пры павышаных тэмпературах (  600 C) і без каталізатара алканы 

ўтвараюць галоўным чынам алкены і сумесі іншых прадуктаў. Напрыклад, з 
этану атрымліваецца этылен і малекулярны вадарод:

CH CH CH
этан этылен
3 2 2 2

⎯ →⎯t3 CH +H

Рэакцыі такога тыпу называюць рэакцыямі дэгідрыравання.
У малекулах іншых алканаў можа адбывацца разрыў С С-сувязей, што 

прыводзіць да ўтварэння сумесі алкенаў і алканаў. Напрыклад, пры раскладанні 
бутану атрымліваецца сумесь этылену, прапену, бутэну-1, бутэну-2, а таксама 
метану, этану і вадароду. 
Спрошчаная схема расшчаплення С С-сувязей у малекуле бутану і не-

каторыя прадукты рэакцыі:

CH CH CH2 2 2
⎯ →⎯t3 CHCH CH3 2 CH CH3 3+

Награванне алканаў у прысутнасці некаторых каталізатараў суправаджа-
ецца змяненнем хімічнай будовы малекул. Напрыклад, пры награванні ў пры-

Хімічныя ўласцівасці алканаў. Атрыманне і прымяненне
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сутнасці хларыду алюмінію адбываецца ізамерызацыя бутану з утварэннем іза-
бутану: 

/

Раскладанне і ізамерызацыя вышэйшых алканаў пры крэкінгу нафты з’яў-
ляецца сучасным метадам атрымання высокаактанавага бензіну.
Змяненне структуры малекул адбываецца таксама пры награванні іншых ал-

канаў, напрыклад гептану ў прысутнасці плацінавага каталізатара. У гэтым вы-
падку ўтвараюцца цыклічныя вуглевадароды — метылцыклагексан або талуол:

метылцыклагексангептан

п талуол

4

Атрыманне і прымяненне алканаў
У прамысловасці насычаныя вуглевадароды атрымліваюць пры перапра-

цоўцы нафты, метан — у некаторых краінах з біямасы. 

Разнавіднасцямі біямасы з’яўляюцца драўніна і арганічныя адходы жывёл і раслін. 
Пры атрыманні метану біямаса падвяргаецца ферментацыі без доступу кіслароду. 
У гэтых умовах пэўныя разнавіднасці бактэрый раскладваюць адходы з утварэннем 
метану.

У лабараторыі алканы можна атрымаць рознымі спосабамі.
1) З солей карбонавых кіслот
Алканы, якія кіпяць пры нізкай тэмпературы, атрымліваюць награваннем 

солей карбонавых кіслот з цвёрдымі шчолачамі: 
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↑

2) Гідрыраваннем ненасычаных злучэнняў з кратнымі сувязямі
Алканы любой будовы можна атрымаць гідрыраваннем ненасычаных злу-

чэнняў, якія змяшчаюць двайныя або трайныя сувязі: 

H3C CH  CH CH3 + H2 
Pt/ t⎯ →⎯⎯  CH3 CH2 CH2 CH3

 бутэн-2 бутан

Выкарыстанне метану ў прамысловасці паказана на малюнку 23. Хоць пры-
родны газ у цяперашні час з’яўляецца асновай энергетычнай прамысловасці 

Мал. 23. Прымяненне метану: 1 — хімічная перапрацоўка (атрыманне сінтэз-газу, ме-
танолу, ацэтылену і інш.); 2 — паліва; 3 — гаручае для рухавікоў унутранага згаран-
ня; 4 — растваральнікі; 5 — тэхнічны вуглярод (друкарская фарба, напаўняльнік ры-
зіны)

Хімічныя ўласцівасці алканаў. Атрыманне і прымяненне
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многіх краін, хімічная перапрацоўка яго эканамічна больш выгадная і мэтазгод-
ная. Напрыклад, перапрацоўка прыроднага газу ў сумесь аксіду вугляроду(II) і 
вадароду:

CH H O CO 3H2
Ni, 30 атм, 750 С

4 2+ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ +°

Каштоўная хімічная сыравіна — сумесь аксіду вугляроду(II) хімічнай коль-
касцю 1 моль і вадароду хімічнай колькасцю 2 моль (сінтэз-газ) — выкары-
стоўваецца для атрымання метанолу і іншых арганічных рэчываў, а вадарод — 
для атрымання аміяку:

CO 2H CH OHZnO, Cu, 75 атм, 250 С

метанол
+ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯°2 3

Трыхлорметан і тэтрахлорметан, якія ўтвараюцца пры галагенаванні метану, 
прымяняюць у якасці растваральнікаў. Каля 15 % тэтрахлорметану, вырабле-
нага ў прамысловасці, атрымана поўным хлараваннем метану: 

CH Cl CCl HCl
метан

C

тэтрахлорметан
4 2 44 4250 400+ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ +°—

Рэакцыя раскладання метану без доступу паветра прымяняецца на вытвор-
часці для атрымання тэхнічнага вугляроду — пігменту для вырабу друкарскай 
фарбы і напаўняльніка рызіны для аўтамабільных шын. 
Бутан выкарыстоўваюць у прамысловасці для атрымання бутадыену-1,3, 

неабходнага ў вытворчасці сінтэтычных каўчукоў.

Пры апраменьванні святлом або пры высокіх тэмпературах алканы 
ўступаюць у рэакцыі акіслення і замяшчэння. 
У лабараторыі алканы можна атрымаць гідрыраваннем злучэнняў з крат-

нымі сувязямі, а таксама награваннем солей карбонавых кіслот са шчола-
чамі. 

Пытанні і заданні

1. Напішыце ўраўненне рэакцыі гарэння метану пры недахопе кіслароду.
2. Пакажыце, якая з прапанаваных рэакцый з’яўляецца рэакцыяй замяшчэння:

 а) СH2  СH2 + H2 ⎯⎯→t/кат. ; в) СH3 СH3 + O2 
t⎯ →⎯ ;

 б) СH3 СH3 + Cl2 ⎯→hν ; г) СH3СH2СH2Сl + KOH ⎯⎯→спірт .

3. Пералічыце прыклады прымянення метану ў прамысловасці.
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4. Састаўце ўраўненне рэакцыі ўзаемадзеяння этану хімічнай колькасцю 1 моль 
з бромам хімічнай колькасцю 1 моль пры асвятленні. 

5. Састаўце ўраўненне рэакцыі гарэння прапану пры лішку кіслароду.
6. Вызначыце суму каэфіцыентаў ва ўраўненні рэакцыі гарэння этану пры неда-

хопе кіслароду.
7. Разлічыце аб’ём хлорметану, які ўтвараецца пры рэакцыі метану аб’ёмам 

(н. у.) 5,6 дм3 з хлорам, калі выхад хлорметану складае 76 %.
8. Якія монабромвытворныя могуць быць атрыманы замяшчэннем аднаго атама 

вадароду на атам брому ў малекуле бутану? Назавіце іх па сістэматычнай наменк-
латуры.

9. Запішыце назву канечнага прадукту наступнага ланцуга ператварэнняў:

t ⎯⎯⎯→CI  /hν
... ...2⎯ →⎯

10. Аксід вугляроду(IV), які атрыманы пры спальванні метану аб’ёмам (н. у.) 
2240 см3, прапусцілі праз раствор гідраксіду калію аб’ёмам 26,72 см3 з масавай доляй 
32 % (шчыльнасць 1,31 г/см3). Вызначыце масавую долю солі ў атрыманым раст-
воры. 

Хімічныя ўласцівасці алканаў. Атрыманне і прымяненне
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Вуглевадароды ацыклічнай або цыклічнай будовы, якія змяшчаюць двай-
ныя або трайныя вуглярод-вугляродныя сувязі, адносяць да ненасычаных 
(табл. 10).

Ненасычанымі вуглевадародамі называюць арганічныя злучэнні, якія 
змяшчаюць у саставе малекул двайныя або трайныя вуглярод-вугля-
родныя сувязі. 

Табл і ц а  10. Некаторыя прадстаўнікі ненасычаных вуглевадародаў

Алкены Дыены Алкіны

Змяшчаюць у саставе малекул двайныя С С-сувязі
Змяшчаюць у саставе 
малекул трайныя
С С-сувязі

С
тр
ук
ту
рн

ая
 

ф
ор

м
ул
а

Н
аз
ва

Структурная формула Назва

С
тр
ук
ту
рн

ая
 

ф
ор

м
ул
а

Н
аз
ва

СH2 СH2 Этылен СH2 СH СH СH2 Бутадыен-1,3 СH СH Aцэтылен

Разгледзім паслядоўна будову, фізічныя і хімічныя ўласцівасці ненасычаных 
злучэнняў з адной двайной сувяззю (алкены), дзвюма двайнымі сувязямі (ды-
ены) і адной трайной сувяззю (алкіны).

§ 9. Алкены. Будова алкенаў

Алкены адносяцца да ненасычаных вуглевадародаў з адной двайной вуг-
лярод-вугляроднай сувяззю.

Вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул адну двайную 
С С-сувязь, называюць алкенамі.

Алкены ў прыродзе
Алкены ў параўнанні з алканамі не так шырока распаўсюджаны ў прыродзе. 

Напрыклад, этылен з’яўляецца фітагармонам, які паскарае паспяванне пладоў. 

48 Ненасычаныя вуглевадароды

Правообладатель Народная асвета



49Алкены. Будова алкенаў

Насякомыя выдзяляюць некаторыя алкены (ферамоны), што выкарыстоўваюц-
ца для прыцягвання асобін другога полу, паказу шляхоў да ежы і аб’яўлення не-
бяспекі. Многія натуральныя экстракты раслін у якасці асноўнага кампанента 
змяшчаюць алкены. 
У нязначных колькасцях этылен змяшчаецца ў прыродным газе і спадарож-

ных газах пры здабычы нафты. 

Будова
Найпрасцейшым алкенам з’яўляецца этылен (этэн):

Вуглевадароды з адной двайной сувяззю, як і алканы, утвараюць гамала-
гічны рад, у якім любы наступны член рада адрозніваецца па саставе ад па-
пярэдняга на адну групу атамаў СН2 . Напрыклад, гамалагічны рад алкенаў 
з неразгалінаваным ланцугом атамаў вугляроду С2 С5:

СН2 СН2       СН2 СН CH3       СН2 СН CH2 CH3

 этэн прапен бутэн-1

СН2 СН CH2 CH2 CH3

 пентэн-1

Састаў вуглевадародаў гэтага рада можна выразіць агульнай формулай 
СnH2n. Літара n паказвае лік атамаў вугляроду, якія могуць змяшчацца ў ма-
лекуле канкрэтнага вуглевадароду.

Агульная формула алкенаў CnH2n.

Будову алкенаў разгледзім падрабязна на прыкладзе этылену. Малекуляр-
ная формула этылену С2Н4. Структурнай асаблівасцю этылену з’яўляецца на-
яўнасць у малекуле двайной сувязі паміж атамамі вугляроду:

Пры ўтварэнні двайной сувязі абагульваюцца дзве пары электронаў ад су-
седніх атамаў вугляроду. Адна пара электронаў утварае σ-сувязь (гл. мал. 11). 
Другая сувязь утвараецца з-за перакрывання электронных воблакаў р-арбі-
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талей па абодва бакі ад між’ядзернай восі, якая злучае цэнтры атамаў (гл. 
мал. 12). Сувязь такога тыпу называюць π-сувяззю.

π-Сувязь значна адрозніваецца па энергіі ад σ-сувязі (табл. 11). 

Табл і ц а  11. Характарыстыкі адзінарнай і двайной сувязі

Злучэнне Сувязь Тып сувязі
Даўжыня 
сувязі, нм

Энергія сувязі,
кДж/моль

Н3С СН3 С С σ- 0,154 347

Н2С СН2 С С σ- і π- 0,133 612

Даныя табліцы 11 сведчаць аб тым, што энергія адзінарнай σ-сувязі роўна 
347 кДж/моль, а агульная энергія двайной сувязі роўна 612 кДж/моль. Адсюль 
вынікае, што энергія π-сувязі ў малекуле этылену роўна 265 кДж/моль. Такім 
чынам, трываласць π-сувязі меншая за трываласць σ-сувязі, што і тлумачыць 
працяканне рэакцый далучэння з разрывам π-сувязі. 
Фізічнымі метадамі вызначана, што малекула этылену мае плоскую будову: 

восі ўсіх чатырох сувязей С Н малекулы этылену ляжаць у адной плоскасці, 
валентныя вуглы сувязей прыблізна роўны 120 . 
Даўжыня С С-сувязі ў малекуле этылену меншая за адзінарную сувязь у 

малекуле этану, яна роўна 0,133 нм.

Даўжыня С С-сувязі роўна 0,133 нм.

Электронная формула малекулы этылену паказваецца наступным чынам: 

Электронная формула сведчыць: кожны атам вугляроду мае ўстойлівую 
васьміэлектронную абалонку, а кожны атам вадароду — устойлівую двухэлект-
ронную абалонку. 
Шарастрыжнёвая і маштабная мадэлі малекулы этылену паказаны на ма-

люнку 24.
Плоскасная будова двайной 

сувязі характэрна і для іншых ал-
кенаў.

Мал. 24. Маштабная (а) і шарастрыж-
нёвая (б) мадэлі малекулы этылену
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Агульная формула алкенаў СnH2n. Усе шэсць атамаў малекулы этылену 
знаходзяцца ў адной плоскасці.
У этылене паміж атамамі вугляроду ёсць σ- і π-сувязі, прычым π-сувязь 

з’яўляецца менш трывалай, чым σ-сувязь.

Пытанні і заданні

1. Якія рэчывы ў арганічнай хіміі адносяць да ненасычаных вуглевадародаў?
2. Апішыце прасторавую будову малекулы этылену.
3. Прывядзіце агульную формулу алкенаў і састаўце малекулярную формулу ал-

кену з трыма атамамі вугляроду.
4. Пакажыце даўжыню двайной С С-сувязі і параўнайце яе з даўжынёй адзі-

нарнай С С-сувязі.
5. Параўнайце прасторавыя будовы малекул метану і этылену. 
6. Вызначыце лік σ-сувязей у малекуле прапену.
7. Растлумачце, у чым заключаецца адрозненне па энергіі паміж σ- і π-сувяззю 

ў малекуле этылену.
8. Састаўце скарочаныя структурныя формулы членаў гамалагічнага рада ал-

кенаў ад С4 да С6 з неразгалінаваным вугляродным ланцугом і з двайной сувяззю, 
размешчанай у пачатку ланцуга. 

9. Знайдзіце лік π-электронаў у малекуле наступнага злучэння: 

СН2 СН СН СН2.

10. Пакажыце, якія атамы вугляроду і вадароду малекулы алкену наступнай бу-
довы ляжаць у адной плоскасці: 
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§ 10. Наменклатура, ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алкенаў

Наменклатура
Назвы вуглевадародаў з адной двайной сувяззю ўтвараюць заменай суфікса 

-ан адпаведнага насычанага вуглевадароду, які змяшчае столькі ж атамаў вуг-
ляроду, колькі іх ёсць у вугляродным ланцугу алкену, на суфікс -эн(-ен). На-
прыклад:

Н3С СН3 — этан; СН2 СН2 — этэн;
Н3С СН2 СН3 — прапан; СН3 СН СН2 — прапен.

Калі алкен змяшчае больш за тры атамы вугляроду, лічба (лакант), што па-
казвае становішча двайной сувязі, запісваецца пасля суфікса:

бутэн-2

Нумарацыя вугляроднага ланцуга ў выпадку алкенаў вызначаецца ў першую 
чаргу становішчам двайной сувязі, пры гэтым атам вугляроду каля двайной су-
вязі павінен атрымаць найменшы нумар:

5,5,5-трыхлорпентэн-2

Галоўны ланцуг павінен абавязкова змяшчаць двайную сувязь, хоць яна 
можа быць не самай доўгай:

6 5 4
2

2

2

2
3

1

2-этылгексен-2

Ва ўсіх выпадках запісу назваў рэчываў замяшчальнікі прыводзяцца ў ал-
фавітным парадку. 

Ізамерыя
Для алкенаў характэрна некалькі відаў структурнай ізамерыі: ізамерыя 

вугляроднага шкілета, ізамерыя становішча двайной сувязі і інш. З іза-
мерыяй вугляроднага шкілета вы знаёміліся на прыкладзе алканаў, таму больш 
падрабязна разгледзім ізамерыю становішча двайной сувязі. Этэн і прапен не 
маюць ізамераў, якія змяшчаюць двайныя сувязі. 
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Ізамерыя становішча двайной сувязі пачынаецца з алкену, які мае ў са-
ставе малекул чатыры атамы вугляроду, і заключаецца ў перамяшчэнні двай-
ной сувязі па ланцугу атамаў вугляроду. У выпадку алкену, малекулярная фор-
мула якога С4Н8, гэта прыводзіць да ўтварэння двух рэчываў рознай хімічнай 
будовы — двух ізамераў: 

1 2

2 2 3

4 4

бутэн-1 бутэн-2

Дадзеныя віды ізамерыі паказаны ў табліцы 12.

Табл і ц а  12. Віды структурнай ізамерыі алкенаў

Малекулярная 
формула  С4Н8

Ізамерыя 
вугляроднага 

шкілета
бутэн-1 2-метылпрапен

Малекулярная 
формула  С4Н8 

Ізамерыя 
становішча

 двайной сувязі

бутэн-1

бутэн-2

Даныя табліцы 12 сведчаць аб тым, што ізамерыя вугляроднага шкілета ў 
малекулах алкенаў аналагічна ізамерыі алканаў з утварэннем разгалінаваных 
ланцугоў атамаў вугляроду, а ізамерыя рознага становішча двайной сувязі звя-
зана з перамяшчэннем яе па ланцугу атамаў вугляроду. 

Для рэчываў, агульная малекулярная формула якіх CnH2n, характэрны таксама трэці від 
структурнай ізамерыі — міжкласавая (ізамерыя функцыянальных груп). Напрыклад, 
існуюць два рэчывы, малекулярная формула якіх С3Н6, — прапен і цыклапрапан, якія 
адносяцца да розных класаў арганічных злучэнняў: 

прапен цыклапрапан

H63C H63C

CH CH CH2 CH2

CH2

3 CH2

Наменклатура, ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алкенаў
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Акрамя структурнай ізамерыі, для алкенаў характэрна таксама прасторавая 
ізамерыя (стэрэаізамерыя). Прасторавая ізамерыя з’яўляецца вынікам адсут-
насці магчымасці вярчэння замяшчальнікаў вакол двайной сувязі. 
Прасторавай ізамерыяй валодаюць алкены, якія змяшчаюць розныя ата-

мы або групы атамаў у кожнага з атамаў вугляроду, што ўтвараюць двайную 
сувязь:

розныя атамы аднолькавыя
атамы

няма прасторавых ізамераў

ёсць прасторавыя ізамеры

групы атамаў

l

l

Разгледзім будову прасторавых ізамераў бутэну-2 (мал. 25).

Мал. 25. Прасторавыя ізамеры бутэну-2

Размяшчэнне замяшчальнікаў у структурнай формуле алкену трэба раз-
глядаць адносна атамаў вугляроду, якія ўтвараюць двайную сувязь. Калі адноль-
кавыя замяшчальнікі знаходзяцца па адзін бок плоскасці двайной сувязі, то гэта 
цыс-ізамер, калі па розныя бакі — транс-ізамер бутэну-2 (ад лац. cis — на 
адным баку, trans — праз, па другі). 
На малюнку 25 прыведзены формулы розных індывідуальных злучэнняў, якія 

маюць аднолькавую малекулярную формулу С4Н8, але розныя фізіка-хімічныя 
ўласцівасці (табл. 13). 
Адрозненне ў будове гэтых злучэнняў будзе больш зразумелым на самастой-

на вырабленых мадэлях двух ізамераў. Мадэлі пры накладанні не сумяшчаюцца 

Правообладатель Народная асвета



55

паміж сабой. Іх нельга перавесці адна ў адну без вярчэння вакол С С-сувязі, 
а гэта вярчэнне прывядзе да разрыву π-сувязі. 
Дзве мадэлі рэчыва, малекулярныя формулы якіх аднолькавыя і ў якіх за-

мяшчальнікі пры адным і тым жа атаме вугляроду з’яўляюцца аднолькавымі ата-
мамі або групамі, пры накладанні поўнасцю супадаюць — гэта адно і тое ж рэ-
чыва. 
Значыць, аднолькавую малекулярную формулу С4Н8 могуць мець чатыры 

розныя ізамеры: бутэн-1, 2-метылпрапен, цыс-бутэн-2 і транс-бутэн-2.

Фізічныя ўласцівасці
Фізічныя ўласцівасці алкенаў разгледзім на прыкладзе некаторых прадстаў-

нікоў з неразгалінаваным ланцугом атамаў вугляроду. Іх назвы і важнейшыя 
фізічныя ўласцівасці пададзены ў табліцы 13. 

Табл і ц а  13. Фізічныя ўласцівасці алкенаў
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3

Этэн 28 Газ −169,4 −103,9 0,566
(пры −102 °С)

Прапен 42 Газ −185,2 −47,0 0,609
(пры −47 °С)

Бутэн-1 56 Газ −130,0 −5,0 0,629
(пры −10 °С)

Цыс-бутэн-2 56 Газ −139,0 +4 0,645
(пры +4 °С)

Транс-бутэн-2 56 Газ −106,0 +1 0,627
(пры +4 °С)

Як і ў выпадку алканаў, тэмпература кіпення алкенаў павялічваецца з па-
велічэннем адноснай малекулярнай масы. Залежнасць тэмпературы плаўлення 
злучэнняў з двайнымі сувязямі ад адноснай малекулярнай масы не мае агуль-
нага характару.

Наменклатура, ізамерыя і фізічныя ўласцівасці алкенаў
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Назвы алкенаў утвараюць змяненнем суфікса -ан у назве адпаведнага 
насычанага вуглевадароду на суфікс -эн(-ен). 
Для алкенаў характэрна структурная і прасторавая цыс-транс-іза-

мерыя.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце назвы найпрасцейшых алкенаў, якія не маюць ізамераў. 
2. Як залежыць тэмпература кіпення алкенаў ад адноснай малекулярнай 

масы?
3. Назавіце наступныя злучэнні па сістэматычнай наменклатуры:

а)

l

l в)

б)

l

г)

4. Састаўце структурныя формулы наступных злучэнняў: а) 4,4-дыбромпентэ-
ну-2; б) 1,2-дыхлорбутэну-2; в) 1,4-дыхлоргексену-1.

5. Назавіце наступныя злучэнні па сістэматычнай наменклатуры:

а)

г)б)

в)

6. Пакажыце лік усіх магчымых ізамераў, малекулярная формула якіх С4Н8 (не 
ўлічваючы цыклічныя):

а) 6; б) 5; в) 4; г) 3.

7. Якія з прапанаваных злучэнняў могуць існаваць у выглядзе цыс-транс-ізаме-
раў і чаму: а) 1,1-дыхлорэтэн; б) 1,2-дыхлорэтэн; в) 2-метылбутэн-2; г) 1-бром-2-ме-
тылбутэн-1; д) 1,1-дыбром-2-метылбутэн-1?

8. Састаўце формулы прасторавых ізамераў для гексену-2 і запішыце іх назвы.
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9. Разлічыце аб’ём (н. у.) кіслароду, які спатрэбіцца для поўнага згарання пентэ-
ну-1 аб’ёмам (н. у.) 120 дм3.

10.  Паспрабуйце растлумачыць, чаму двайная сувязь у малекуле этылену кара-
цейшая за адзінарную сувязь у малекуле этану. 

Лабараторны дослед 1
Выраб шарастрыжнёвых мадэлей
малекул вуглевадародаў

1. Састаўце мадэль малекулы метану. Для гэтага з набору мадэлей для са-
стаўлення малекул вазьміце шарык чорнага колеру, які сімвалізуе атам вуг-
ляроду, і чатыры шарыкі белага колеру, што сімвалізуюць атамы вадароду. Вы-
карыстоўваючы дэталі набору мадэлей, неабходныя для злучэння шарыкаў, збя-
рыце шарастрыжнёвую мадэль малекулы метану. 

2. Зыходзячы з мадэлі малекулы метану, састаўце мадэль малекулы пра-
пану. Для гэтага ад малекулы метану адніміце белы шарык — сімвал атама ва-
дароду — і на яго месца далучыце чорны шарык — сімвал атама вугляроду, 
да якога далей далучыце яшчэ адзін шарык чорнага колеру і г. д. Звярніце ўва-
гу на даўжыню сувязей, велічыню валентных вуглоў і свабоднае вярчэнне груп 
атамаў вакол адзінарнай сувязі. 

3. Састаўце мадэль цыс-ізамеру малекулы бутэну-2. Далей пабудуйце ма-
дэль транс-ізамеру малекулы бутэну-2. Звярніце ўвагу на адсутнасць вярчэння 
груп атамаў вакол двайной сувязі.

4. Зрабіце вывады аб прасторавай будове малекул вуглевадародаў, даў-
жынях сувязей, велічынях валентных вуглоў. 

§ 11. Хімічныя ўласцівасці алкенаў

Па хімічных уласцівасцях алкены моцна адрозніваюцца ад інертных алканаў 
і пры звычайных умовах з’яўляюцца больш рэакцыйназдольнымі злучэннямі. 
Для іх характэрны рэакцыі далучэння і акіслення. Напрыклад, схему далучэння 
да этылену ў агульным выглядзе можна паказаць наступным чынам:

Атамы А і В могуць быць аднолькавымі (напрыклад, Br2) або рознымі (на-
прыклад, HCl).

Хімічныя ўласцівасці алкенаў
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Рэакцыі далучэння адбываюцца за кошт разрыву менш трывалай π-сувязі. 
Многія рэакцыі акіслення алкенаў таксама адбываюцца за кошт разрыву гэ-
тай сувязі:

Н С3

месца разрыву сувязі

Рэакцыі далучэння

1) Далучэнне галагенаў
Этылен і іншыя алкены далучаюць пры пакаёвай тэмпературы галагены 

(хлор, бром, менш эфектыўна — ёд). Напрыклад, этылен далучае бром з утва-
рэннем 1,2-дыбромэтану:

этылен 1,2-дыбромэтан

Аналагічна бутэн-2 далучае хлор з утварэннем 2,3-дыхлорбутану:

3 3 2

бутэн-2 2,3-дыхлорбутан

 + Cl

 Cl  Cl

У працэсе рэакцыі адбываецца разрыў 
π-сувязі ў малекулах алкенаў і σ-сувязі ў ма-
лекулах рэагентаў з утварэннем дзвюх новых 
σ-сувязей.
Паколькі этылен абясколервае рас-

твор брому ў вадзе (мал. 26), дадзеная рэ-
акцыя выкарыстоўваецца як якасная рэ-
акцыя (хімічны тэст) на прысутнасць 
двайных сувязей у невядомым арганічным злу-
чэнні. 

2) Далучэнне  вадароду  (гідрыра-
ванне)
Далучэнне вадароду да кратных сувязей 

называюць рэакцыяй гідрыравання. Да-
Мал. 26. Змяненне афарбоўкі бром-
най вады пад дзеяннем этылену
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лучэнне да алкенаў малекулярнага вадароду адбываецца пры звычайнай або 
павышанай тэмпературы пад дзеяннем металічных каталізатараў (плаціна, па-
ладый, нікель і інш.), напрыклад:

Н2С CН2 + Н2 

Ni/t⎯ →⎯⎯  Н3С СН3
 этэн этан

СН2 CН СН2 СН3 + Н2 
Pd/С⎯ →⎯⎯  СН3 СН2 СН2 СН3

 бутэн-1 бутан

Асаблівым выпадкам рэакцыі далучэння з’яўляецца рэакцыя полімерыза-
цыі этылену:

n(CH2 CH2) → ( CH2 CH2 )n
 этылен поліэтылен

3) Далучэнне вады (гідратацыя) і галагенавадародаў да этылену
Далучэнне вады да этылену адбываецца толькі ў прысутнасці кіслаты і 

пры награванні з утварэннем этылавага спірту:

Н2С CН2 + Н2О 
H  PO

⎯ →⎯⎯
t

3 4  Н3С CН2 ОН
 этэн этанол

Такія рэакцыі называюць рэакцыямі гідратацыі. 
Далучэнне галагенавадародаў да этылену і іншых сіметрычных алкенаў пры-

водзіць да ўтварэння галагеналканаў: 

Н2С CН2 + НСl → СlСН2 CН3
 этэн хлорэтан

Рэакцыя акіслення

Алкены, як і большасць іншых злучэнняў, што змяшчаюць двайную су-
вязь, дастаткова лёгка акісляюцца кіслародам паветра, асабліва пры асвят-
ленні. Рэакцыя акіслення прыводзіць да ўтварэння складаных сумесей арга-
нічных злучэнняў. Акрамя таго, якасці рэчываў пагаршаюцца і часам рэчывы 
робяцца непрыгоднымі для ўжывання. Таму захоўваць іх трэба на холадзе і ў 
цемнаце. 
Пры рэакцыях акіслення разрываецца адна π-сувязь або абедзве С С-

сувязі.
1) Акісленне перманганатам калію
Алкены ў адрозненне ад алканаў лёгка рэагуюць з акісляльнікамі. Так, пры 

прапусканні этылену праз разбаўлены водны раствор перманганату калію пры 

Хімічныя ўласцівасці алкенаў
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нізкай тэмпературы фіялетавая афарбоўка рас-
твору знікае (мал. 27):

этандыёл-1,2
(этыленгліколь)

этэн

Гэта рэакцыя з’яўляецца прыкладам акісляльна-
аднаўленчых рэакцый у арганічнай хіміі. Ступень 
акіслення вадароду ў арганічных злучэннях роўна 
+1, кіслароду — –2, а ступень акіслення вугля-
роду, звязанага з другім атамам вугляроду, заўсёды 
роўна 0. Ведаючы гэта, лёгка вызначыць ступені 
акіслення атамаў вугляроду ў этылене і этыленглі-
колі. Расстаноўку каэфіцыентаў выконваюць з да-
памогай электроннага балансу:

H2C CH2 CH2 CH2H2+ + + +KMnO4 KOHMnO2↓

OH OH

O 5 °C−2 −2 −1 −1+7 +4

3H2C CH2 CH2 CH2H2+ + + +2KMnO4 4 3 2KOH2MnO2↓

OH OH

O 5 °C

−2 −1

+7 +4
Mn + 3e− = Mn         3              2

2C − 2e− = 2C           2               3
6

⎯ →⎯

⎯ →⎯

Акісленне перманганатам калію гамолагаў алкенаў адбываецца аналагічна 
акісленню этылену. Гэта рэакцыя можа таксама служыць якаснай рэакцыяй на 
этылен і іншыя вуглевадароды, якія змяшчаюць двайныя сувязі.

Пры выкарыстанні ў якасці акісляльнікаў надкіслот  або пераксіду 

вадароду ў шчолачным асяроддзі з алкенаў утвараюцца эпаксіды:

надкіслата эпаксід

Гэту рэакцыю называюць рэакцыяй Прыляжаева.  

Мал. 27. Змяненне афарбоўкі 
перманганату калію пад дзеян-
нем этылену
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2) Поўнае акісленне (гарэнне)
Усе алкены пры лішку кіслароду лёгка згараюць з утварэннем вады і аксі-

ду вугляроду(IV). Напрыклад:

2CH3 CH CH2 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O

Этылен і яго гамолагі могуць далучаць галагены, вадарод, галагенава-
дароды і ваду. Пры акісленні этылену растворам KMnO4 утвараецца эты-
ленгліколь СН2(ОН)СН2(ОН).

Пытанні і заданні

1. Якія рэакцыі характэрны для алкенаў?
2. Пералічыце якасныя рэакцыі, з дапамогай якіх можна вызначыць наяўнасць 

двайной сувязі ў невядомым арганічным злучэнні.
3. Напішыце структурную формулу прадукту ўзаемадзеяння этылену з хлорам і 

назавіце злучэнне, што ўтвараецца.
4. Напішыце ўраўненне рэакцыі гарэння бутэну-1. 
5. Напішыце ўраўненне рэакцыі прапену з бромам і назавіце прадукт, які ўтвара-

ецца.
6. Састаўце ўраўненне рэакцыі бутэну-2 з бромавадародам і назавіце прадукт, 

які ўтвараецца.
7. Вызначыце малекулярную і напішыце магчымыя структурныя формулы алке-

ну, калі вядома, што адзін з яго ізамераў масай 21 г далучае хлор аб’ёмам (н. у.) 
8,4 дм3. 

8. Дапоўніце схему ператварэнняў:

H2C CH2 + H2 
Ni Br

⎯ →⎯⎯ … ⎯ →⎯⎯⎯⎯ …2, hν

9. Напішыце структурную формулу прадукту акіслення пентэну-2 растворам 
KMnO4 пры нізкай тэмпературы.

Мікалай Аляксандравіч Прыляжаеў
(1877—1944)

Рускі  хімік. Распрацаваў сінтэз эпаксідаў пры дзеянні 
на алкены арганічнымі надкіслотамі (рэакцыя Прыляжа-
ева). Працяглы час працаваў у Беларусі. Быў дэканам і 
загадчыкам кафедры арганічнай хіміі хімічнага факультэта 
Белдзяржуніверсітэта.

Хімічныя ўласцівасці алкенаў
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10. Пры прапусканні невядомага алкену праз лішак раствору перманганату калію 
пры нізкай тэмпературы маса асадку, які выпаў, была ў 1,38 раза большая за масу 
алкену. Вызначыце формулу алкену.

§ 12. Рэакцыя полімерызацыі алкенаў

Рэакцыя полімерызацыі
У сучасным жыцці, мабыць, няма больш важнага другога прадукту арганіч-

най хіміі, чым сінтэтычныя палімеры (ад грэч. палі — многа, мерас — част-
ка), якія атрымліваюць, напрыклад, з алкенаў. Палімерам называюць рэчыва з 
вельмі вялікай адноснай малекулярнай масай, з аднолькавымі групамі атамаў, 
якія перыядычна паўтараюцца. 
Зыходны алкен А называюць манамерам, а прадукт, які ўтвараецца ў вы-

ніку рэакцыі, — палімерам:

nA 
полімерызацыя

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯  (A) n

 манамер палімер

Групы атамаў, якія мнагакратна паўтараюцца ў палімерным ланцугу, на-
зываюць структурнымі звёнамі.

Полімерызацыяй называецца паслядоўнае злучэнне малекул 
ненасычаных злучэнняў за кошт разрыву π-сувязей з утварэннем вы-
сокамалекулярных злучэнняў. Зыходнае ненасычанае злучэнне на-
зываецца манамерам, а прадукт рэакцыі, які ўтвараецца, — палі-
мерам.

Гіганцкія малекулы (іх называюць макрамалекуламі), што атрымліваюц-
ца, цікавы сваімі фізіка-хімічнымі ўласцівасцямі, дзякуючы якім палімеры не-
заменныя ў тэхніцы і штодзённым жыцці. Пры дабаўленні да палімера фар-
бавальнікаў, стабілізатараў, напаўняльнікаў (для паляпшэння фізіка-хімічных 
уласцівасцей), пластыфікатараў (для надання эластычнасці пры перапрацоўцы) 
(мал. 28) атрымліваюць пластмасы. Вырабы з пластмас з’яўляюцца лёгкімі, 
трывалымі, адносна інертнымі, не змяняюць свае ўласцівасці на працягу доў-
гага перыяду часу.
Утварэнне палімераў разгледзім на прыкладзе рэакцыі полімерызацыі эты-

лену, у выніку якой пры шматкратным далучэнні малекул этылену адна да адной 
утвараецца высокамалекулярнае рэчыва — поліэтылен.

Правообладатель Народная асвета
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У агульным выглядзе схему рэакцыі полімерызацыі этылену можна запісаць 
наступным чынам: 

n 
� �

структурнае звяно

манамер палімер

Полімерызацыю праводзяць часта ў прысутнасці рэчываў, так званых іні-
цыятараў, і іх астаткі знаходзяцца на канцах ланцугоў палімерных макрама-
лекул. 
Літара n абазначае ступень по-

лімерызацыі, якая паказвае лік ма-
лекул манамера, што злучыліся ў пра-
цэсе полімерызацыі. 
У Рэспубліцы Беларусь у На-

ваполацку працуе завод (мал. 29) 
па вытворчасці поліэтылену нізкай 
шчыльнасці. 
Назвы манамераў і будова па-

лімераў, якія ўтвараюцца ў выніку 
рэакцыі полімерызацыі этылену і 
яго вытворных, пададзены ў таблі-
цы 14.

Мал. 28. Некаторыя кампаненты пластмас

Мал. 29. ААТ «Палімір» у Наваполацку

Рэакцыя полімерызацыі алкенаў

Правообладатель Народная асвета



64 Ненасычаныя вуглевадароды

Табл і ц а  14. Прыклады некаторых прамыслова важных палімераў

Манамер
Назва

манамера
Палімер Назва палімера

А
дн
ос
на
я 

м
ал
ек
ул
яр

на
я 

м
ас
а

Н2С СН2 Этылен Поліэтылен:
высокай шчыльнасці 

(нізкага ціску)

нізкай шчыльнасці 
(высокага ціску)

80 000—
1 000 000

да 80 000

Вінілхларыд Полівінілхларыд 10 000—
150 000

F2C CF2 Тэтрафторэтэн Тэфлон

Прапен Поліпрапілен 80 000—
200 000

Стырол Полістырол 50 000—
200 000

Калі разглядаць полімерызацыю вытворных этылену, напрыклад ві-
нілхларыду СН2 СHCl, то далучэнне малекул манамера адна да адной ча-
сцей за ўсё адбываецца па прынцыпе «галава да хваста». Частку малекулы 
манамера, якая мае замяшчальнік, называюць «галавой», другую частку — 
«хвастом»:

CH CH2 CH CH2+

ClClCl

CH

Cl

хвост хвост

хвост

галава галава

галава

CH2 CHCH2
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Прыкладам палімераў замешчанага поліэтылену з’яўляецца полівінілкарбазол, які 
валодае фотаправоднасцю: ён пры асвятленні праводзіць электрычны ток значна лепш, 
чым у цемнаце. Па гэтай прычыне выкарыстоўваецца ў сучасных фотакапіравальных 
устройствах.

CH

N

CH2� n �
полівінілкарбазол

Уласцівасці і прымяненне палімераў
Палімеры нагадваюць па структуры алканы з вялікім лікам атамаў вугляро-

ду. Таму яны не рэагуюць ні з канцэнтраванымі растворамі шчолачаў, ні з кан-
цэнтраванымі растворамі кіслот. Пры невялікім награванні, напрыклад у гарачай 
вадзе, яны робяцца мяккімі і могуць змяняць форму. 
Поліэтылен прымяняюць для вытворчасці гаспадарчых пакетаў, труб, 

шпрыцаў, прадметаў хатняга ўжытку, дзіцячых цацак, плёнкі для парнікоў 
і г. д. 
Полівінілхларыд выкарыстоўваецца для атрымання штучнай скуры, пад-

логі, кляёнкі, труб, акон, дзвярэй і ізалюючых матэрыялаў для электрычных 
правадоў.
Поліпрапілен знаходзіць прымяненне пры вырабе труб, вентыляў, медыцын-

скіх прыбораў і прыналежнасцей, упаковачнай плёнкі і г. д.
Тэфлон устойлівы ў канцэнтраваных растворах шчолачаў і кіслот і пры тэм-

пературах каля 250—300 С. З яго вырабляюць электраізалятары, пакрыцці 
для скаварод і прасаў, розныя ўстройствы для хімічнай і атамнай прамысло-
васці.

Полімерызацыяй называецца рэакцыя сінтэзу высокамалекулярных злу-
чэнняў з нізкамалекулярных злучэнняў. Зыходнае злучэнне называюць ма-
намерам, а прадукт, які ўтвараецца ў рэакцыі, — палімерам.

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне рэакцыі полімерызацыі.
2. Растлумачце паняцце «структурнае звяно палімера».
3. Прапануйце структурныя формулы і назвы двух прамыслова важных палі-

мераў.

Рэакцыя полімерызацыі алкенаў
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4. Састаўце формулу фрагмента малекулы поліэтылену, які змяшчае 2 структур-
ныя звёны.

5. Састаўце формулу фрагмента малекулы поліпрапілену, які змяшчае 3 струк-
турныя звёны.

6. Напішыце структурную формулу манамеру тэфлону.
7. Сумесь этану і прапену аб’ёмам (н. у.) 1,94 дм3 цалкам абясколервае ў цем-

наце раствор брому ў хлараформе масай 120 г. Масавая доля брому ў растворы 
10 %. Знайдзіце аб’ёмную долю прапену ў сумесі.

8. Вылічыце ступень полімерызацыі ўзору поліэтылену, калі яго адносная мале-
кулярная маса роўна 476 000.

9. Дапоўніце схему ператварэнняў і назавіце прадукты, якія ўтвараюцца:

10. Пры награванні 1,2-дыхлорэтану адшчапляецца малекула хлоравадароду і 
ўтвараецца алкен. Напішыце ўраўненне рэакцыі і назавіце злучэнне, якое ўтвараец-
ца. Для чаго выкарыстоўваецца прадукт дадзенай рэакцыі?

§ 13. Атрыманне і прымяненне алкенаў

Атрыманне этылену

У хімічнай прамысловасці этылен з’яўляецца самым высокатанажным пра-
дуктам сярод іншых арганічных злучэнняў. Для прамысловых мэт яго атрымлі-
ваюць высокатэмпературным раскладаннем вуглевадародаў нафты. Найбольшы 
выхад этылену атрымліваецца пры піролізе этану:

Этылен у лабараторыі атрымліваюць 
дэгідратацыяй этанолу (мал. 30):

этэн

Мал. 30. Схема прыбора для атры-
мання этылену ў лабараторыі

Правообладатель Народная асвета



67

Атрыманне алкенаў

1) Адшчапленнем галагенавадароду ад галагеналканаў
Пры награванні галагеналканаў у спіртавым растворы шчолачы адбываецца 

рэакцыя:
спірт,

У залежнасці ад структуры зыходнага галагеналкану часта атрымліваецца 
сумесь алкенаў. Напрыклад, пры ўзаемадзеянні 2-бромбутану са спіртавым рас-
творам шчолачы ўтвараюцца два прадукты — бутэн-1 і бутэн-2:

KОН/t,

(асноўны прадукт)

–КВr
–H2O

спірт бутэн-1

бутэн-2

2) Дэгідратацыяй спіртоў 
Алкены ўтвараюцца пры награванні спіртоў з канцэнтраванымі растворамі 

мінеральных кіслот:

прапанол-1 прапен

У працэсе рэакцыі адбываецца адшчапленне вады Н ОН ад суседніх ата-
маў вугляроду.

3) Гідрыраваннем алкінаў:

СH3 CH2 C  CH + H2 
Pd/CaCO3

t
⎯ →⎯⎯⎯  СH3 CH2 CH CH2

Прымяненне этылену

Этылен у прамысловасці пераважна выкарыстоўваюць для атрымання по-
ліэтылену. Прыклады прымянення этылену ў іншых галінах гаспадаркі паказаны 
на малюнку 31. 

Атрыманне і прымяненне алкенаў
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Мал. 31. Прымяненне этылену: 1 — поліэтылен; 2 — полівінілхларыд і поліэтылентэ-
рафталат; 3 — этанол; 4 — воцатная кіслата; 5 — растваральнікі; 6 — для паскарэння 
паспявання пладоў

Другі па значнасці шлях выкарыстання этылену — ператварэнне атры-
манага з яго вінілхларыду ў полівінілхларыд:

( СH2      CHCl )n

полівінілхларыд

этэн 1,2-дыхлорэтан вінілхларыд

+ Cl2
t

−HCl
CH2Cl n(H2C      CHCl)CH2Cl

полімерызацыя
CH2 CH2

⎯ →⎯

⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯

Вялікая колькасць этылену перапрацоўваецца таксама ў этыленаксід, да-
лей — этыленгліколь, асноўная частка якога ідзе для атрымання поліэтылен-
тэрафталату (лаўсану). 
Тэтрахлорэтэн (перхлорэтылен) і 1,1,1-трыхлорэтан прымяняюць у якасці 

растваральнікаў для сухой хімчысткі.

Правообладатель Народная асвета
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У лабараторыі этылен атрымліваюць дэгідратацыяй этанолу. 
Іншыя алкены ў лабараторыі атрымліваюць адшчапленнем вады ад спір-

тоў, адшчапленнем галагенавадароду ад галагеналканаў і гідрыраваннем 
алкінаў.

Пытанні і заданні

1. Як атрымліваюць этылен у прамысловасці?
2. Назавіце галіны прымянення алкенаў.
3. Да якога тыпу рэакцый адносіцца лабараторны спосаб атрымання этылену 

з этылавага спірту? Састаўце ўраўненне рэакцыі.
4. Запішыце структурную формулу і назву алкену, які ўтвараецца пры награванні 

бутанолу-1 у прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты.
5. Запішыце структурныя формулы і назвы алкенаў, якія ўтвараюцца пры награ-

ванні 2-хлорпентану са спіртавым растворам шчолачы.
6. Вылічыце аб’ём (н. у.) кіслароду (у дм3), які спатрэбіцца для поўнага згарання 

прапену аб’ёмам (н. у.) 60 дм3.
7. Дапоўніце схему ператварэнняў:

C H OH
H SO

C2 5
2 4

2t °
……

KMnO4/H2O

8. Вызначыце аб’ёмную долю этэну ў сумесі з метанам, калі пры гідрыраванні 
гэтай сумесі аб’ёмам (н. у.) 6 дм3 у адпаведных дадзенаму працэсу ўмовах вадародам 
раўнага аб’ёму атрымалі новую сумесь газаў, аб’ём (н. у.) якой 10 дм3.

Практычная работа  1
Атрыманне этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей

1. Збярыце прыбор і праверце яго на герметычнасць.
2. Змясціце ў прабірку загадзя прыгатаваную сумесь этылавага спірту і 

канцэнтраванай сернай кіслаты аб’ёмам 1—2 см3, дабаўце пару крупінак бі-
тага фарфору для раўнамернага кіпення, шчыльна закрыйце прабірку коркам з 
газаадводнай трубкай і замацуйце яе ў штатыве.

3. Награвайце прабірку ў полымі спіртоўкі, выконваючы правілы бяспеч-
ных паводзін. 

4. Калі змесціва прабіркі пачне раўнамерна кіпець, прапусціце газ, які вы-
лучаецца, у другую прабірку з ёднай вадой аб’ёмам 1—2 см3, апусціўшы сва-
бодны канец газаадводнай трубкі да дна прабіркі. Назірайце за змяненнямі, якія 
адбываюцца.

5. Прапусціце этылен у прабірку з разбаўленым растворам перманганату 
калію аб’ёмам 1—2 см3. 

Атрыманне і прымяненне алкенаў
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6. Дастаньце газаадводную трубку з раствору, павярніце яе адтулінай уверх 
і падпаліце газ. 

7. Састаўце справаздачу аб рабоце (апішыце змяненні, якія адбываліся, за-
пішыце ўраўненні ўсіх рэакцый). 

§ 14. Дыены

Дыенамі называюць вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул 
дзве двайныя сувязі. 

У дадзеным курсе вывучацца будуць толькі дыены, у якіх двайныя сувязі 
раздзелены адзінарнай сувяззю:

C C
H H

HH
CH CH

Такая сістэма сувязей называецца спалучанай. 

Дыены ў прыродзе
Вуглевадароды са спалучанымі двайнымі сувязямі шырока распаўсюджаны 

ў прыродзе. Да іх адносяцца раслінныя пігменты морквы, памідораў, лістоў дрэў 
(афарбоўка выяўляецца восенню пасля расшчаплення хларафілу), а таксама 
блізкі па будове вітамін А. 

Раслінным пігментам морквы, памідораў, лістоў дрэў, пладоў шыпшыны з’яўляецца β-ка-
рацін: 

H3C
H3C

H3C

CH3
CH3 CH3

CH3 CH3
CH3

CH3

Будова
Найпрасцейшым прадстаўніком дыенаў, у якіх двайныя сувязі раздзелены 

адной адзінарнай сувяззю, з’яўляецца бутадыен-1,3. Яго малекулярная формула 
С4Н6. Структурная формула: 

бутадыен-1,3

Правообладатель Народная асвета
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Агульная формула дыенаў CnH2n – 2.

Будова дыенавых вуглевадародаў са спалучанымі двайнымі сувязямі ад-
розніваецца ад будовы вуглевадародаў з ізаляванымі двайнымі сувязямі. Даў-
жыні адзінарных і двайных сувязей у малекулах звычайна мала змяняюцца ў за-
лежнасці ад іх будовы. У той жа час у малекулах бутадыену даўжыня адзінарнай 
С С-сувязі роўна 0,148 нм, што карацей за сувязь С С у алканах 
(гл. табл.11), а даўжыня двайной сувязі — 0,134 нм, што крыху даўжэй за 
двайныя сувязі ў алкенах. Наяўнасць такіх асаблівасцей будовы, як вы ўбачыце 
далей, прыводзіць да праяўлення асаблівых хімічных уласцівасцей дыенавых 
вуглевадародаў. 
Мадэлі малекулы бутадыену-1,3 паказаны на малюнку 32.

Мал. 32. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) мадэлі малекулы 
бутадыену-1,3

Наменклатура і ізамерыя
У якасці асновы для назвы дыенаў выбіраюць вугляродны ланцуг, які змя-

шчае абедзве двайныя вуглярод-вугляродныя сувязі. Суфікс -ан у назве адпа-
веднага насычанага вуглевадароду змяняюць на суфікс -дыен. Лічбы, якія па-
казваюць становішча двайных сувязей, запісваюць пасля суфікса. Напрыклад: 

2-метылбутадыен-1,3 (ізапрэн)

У выпадку дыенавых вуглевадародаў часта выкарыстоўваюць трывіяльныя 
назвы. Напрыклад, бутадыен-1,3 часам называюць дывінілам, а 2-метылбута-
дыен-1,3 звычайна называюць ізапрэнам.
Назва класа вуглевадародаў з дзвюма двайнымі сувязямі — алкадыены.

Дыены
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Для дыенаў характэрны ўсе віды структурнай ізамерыі (ізамерыя вугля-
роднага шкілета, ізамерыя становішча двайной сувязі). Разгледзім іза-
мерыю на прыкладзе вуглевадароду, які змяшчае шэсць атамаў вугляроду ў са-
ставе малекул:

CH3

12345

3H C C CH CH CH23H C
123456

CH CH CHCH2 CH2

3H C
1 2 3 4 5 6

CH CH CH CH CH3 CH2 CH23H C
123456

CH CH CH

Ізамерыя вугляроднага шкілета

Ізамерыя становішча двайных сувязей
гексадыен-2,4 гексадыен-1,3

гексадыен-1,3

4-метылпентадыен-1,3
ізамеры

С6H10

Фізічныя ўласцівасці
Бутадыен-1,3 уяўляе сабой бясколерны газ, які раздражняе слізістыя аба-

лонкі, практычна не растваральны ў вадзе. Некаторыя фізічныя ўласцівасці ды-
енаў пададзены ў табліцы 15.

Табл і ц а  15. Фізічныя ўласцівасці дыенаў

М
ал
ек
ул
яр

на
я

ф
ор

м
ул
а

С
тр
ук
ту
рн

ая
 

ф
ор

м
ул
а

Н
аз
ва

А
дн
ос
на
я

м
ал
ек
ул
яр

на
я 

м
ас
а

Тэмпература, С
пл
аў
ле
нн

я

кі
пе
нн

я

С4Н6 Бутадыен-1,3 54 −108,9 −4,5

С5Н8 2-Метылбутады-
ен-1,3 (ізапрэн)

68 −136 34,1
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Хімічныя ўласцівасці
Дыены таксама, як і алкены, уступаюць у рэакцыі далучэння, якія адбы-

ваюцца гэтак жа, як і ў выпадку алкенаў, за кошт разрыву менш трывалых 
π-сувязей. Аднак у адрозненне ад алкенаў дыены са спалучанымі двайнымі су-
вязямі ў гэтых рэакцыях утвараюць сумесі прадуктаў далучэння. Побач з да-
лучэннем па двайной сувязі (называецца 1,2-далучэнне) адбываецца далу-
чэнне і па канцах сістэмы спалучаных двайных сувязей малекулы (1,4-далу-
чэнне):

1,4-далучэнне

1, 2-далучэнне

У апошнім выпадку замест адзінарнай сувязі паміж цэнтральнымі атамамі 
вугляроду ўтвараецца двайная сувязь. 

1) Далучэнне галагенаў
Пры ўзаемадзеянні брому або хлору з дыенамі ўтвараецца сумесь ізамераў. 

Напрыклад, у рэакцыі бутадыену-1,3 з бромам утвараецца сумесь 3,4-дыбром-
бутэну-1 (1,2-далучэнне) і 1,4-дыбромбутэну-2 (1,4-далучэнне):

Вr2

CCl4

1,2-

1,4-бутадыен-1,3

3,4-дыбромбутэн-1

1,4-дыбромбутэн-2

Суадносіны прадуктаў залежаць ад умоў правядзення рэакцыі. 
2) Далучэнне вадароду
Дыены ў рэакцыі з вадародам аналагічна ўтвараюць прадукты 1,2- і 1,4-

далучэння. Напрыклад, бутадыен-1,3 з вадародам дае сумесь бутэну-1 і бутэ-
ну-2: 

2CН2 СН СН СН2 + 2Н2 
кат., t⎯ →⎯⎯⎯

 бутадыен-1,3

⎯ →⎯  Н3С СН2 СН СН2 + Н3С СН СН СН3
 бутэн-1 бутэн-2

Дыены
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У тым выпадку, калі вадарод узяты з лішкам, у выніку дадзенай рэакцыі 
ўтвараецца бутан.

3) Полімерызацыя
Дыенавыя вуглевадароды лёгка ўступаюць у рэакцыі полімерызацыі з утва-

рэннем сінтэтычных каўчукоў — палімераў, якія валодаюць уласцівасцю эла-
стычнасці:

п(CН2 СН СН СН2) ⎯ →⎯  ( СН2 СН СН СН2) п
 бутадыен-1,3 полібутадыен

У большасці выпадкаў утвараюцца пра-
дукты 1,4-далучэння.
Раней, да атрымання сінтэтычных каў-

чукоў, у прамысловасці прымяняўся толькі 
прыродны (натуральны) каўчук, які атрым-
лівалі з соку каўчуканосных раслін (мал. 33). 
Яго прасторавая будова паказана на малюн-
ку 34.
Раскладаннем прыроднага каўчуку пры на-

граванні было выяўлена, што яго макрамале-
кулы складаюцца з астаткаў 2-метылбутадые-
ну-1,3 (ізапрэну). 
Такім чынам, працэс утварэння нату-

ральнага каўчуку ўяўляе сабой рэакцыю да-
лучэння і яго можна паказаць наступным чы-
нам:

ізапрэн поліізапрэн

Наяўнасць двайных С С-сувязей у структурных звёнах дадзеных паліме-
раў абумоўлівае магчымасць існавання цыс- і транс-стэрэаізамераў. Аказалася, 
што ў прасторавай будове макрамалекул прыроднага каўчуку назіраецца стро-
гая рэгулярнасць — толькі цыс-размяшчэнне замяшчальнікаў у структурных 
звёнах.
Палімеры, якія маюць такую прасторавую будову, называюць стэрэа-

рэгулярнымі.

Мал. 33. Збор млечнага соку
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Пры атрыманні сінтэтычных каўчукоў макрамалекулы палімеру, якія ўтва-
раюцца, пабудаваны з хаатычна размешчаных структурных звёнаў у цыс- або 
транс-формах (нестэрэарэгулярная будова). Па гэтай прычыне каўчукі не-
стэрэарэгулярнай будовы ўступаюць прыроднаму каўчуку па эластычнасці і зно-
састойкасці. 
У вучоных атрымалася рашыць праблему сінтэзу стэрэарэгулярных каў-

чукоў, падобных да прыродных, пры выкарыстанні змешаных каталізатараў тыпу 
[TiCl4, Al(C2H5)3]:

n(CH2 CH CH CH2) 
TiCl , Al(C H )4 2 5 3⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯ →⎯

Эластычнасць каўчукоў з’яўляецца адной з важнейшых умоў пры вырабе 
авіяцыйных і аўтамабільных шын і паляпшаецца пры вулканізацыі каўчуку — 
ператварэнні каўчуку ў рызіну пры награванні з серай:

У выніку вулканізацыі фізіка-хімічныя ўласцівасці каўчуку значна паляп-
шаюцца. 

Дыены

Мал. 34. Схема прасторавай будовы макрамалекул прыроднага каўчуку
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Атрыманне і прымяненне
Пад кіраўніцтвам С. В. Лебедзева ўпершыню быў выкананы паўпрамысло-

вы сінтэз бутадыену-1,3 дэгідратацыяй і дэгідрыраваннем этанолу пры высо-
кай тэмпературы: 

2Н3С СН2 ОН ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯425 C, Al O ZnO2 3°⎯ →,
 Н2С СН СН СН2 + 2Н2О + Н2↑

У цяперашні час бутадыен-1,3 атрымліваюць дэгідрыраваннем бутану:

бутадыен-1,3

Аналагічна дэгідрыраваннем 2-метылбутану атрымліваюць ізапрэн:

600 °С, кат.

2-метылбутан ізапрэн

Сінтэтычныя каўчукі, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці розных ры-
зінатэхнічных вырабаў, часта атрымліваюць у выніку рэакцыі суполімерызацыі. 
У гэтым выпадку прымяняюць адначасова некалькі манамераў, напрыклад бу-
тадыен-1,3 і стырол.
Сінтэтычныя каўчукі выкарыстоўваюцца таксама для вырабу транспарцёр-

ных стужак, рызінавага абутку, вадаправодных і лабараторных шлангаў. На-

Сяргей Васільевіч Лебедзеў
(1874—1934)

Расійскі вучоны-хімік. Вядомы сваімі класічнымі пра-
цамі па полімерызацыі і гідрыраванню ненасычаных вугле-
вадародаў. Заснавальнік прамысловага спосабу атрыман-
ня сінтэтычнага каўчуку.
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туральны поліізапрэнавы палімер 
транс-будовы гутаперчу (не ва-
лодае ўласцівасцю эластычнасці) 
прымяняюць для вырабу мячоў 
для гольфа.
У Беларусі працуе адно з най-

буйнейшых у Еўропе прадпрыем-
стваў па вытворчасці шын — ААТ 
«Белшына» (мал. 35) у Бабруйску. 

У рэакцыях далучэння дыены заўсёды ўтвараюць сумесі прадуктаў: 
1,2-далучэнне і 1,4-далучэнне.
Дыенавыя вуглевадароды лёгка ўступаюць у рэакцыі полімерызацыі з 

утварэннем сінтэтычных каўчукоў.

Пытанні і заданні

1. У чым заключаюцца асаблівыя хімічныя ўласцівасці дыенаў са спалучанымі 
двайнымі сувязямі? 

2. Састаўце структурныя формулы ізамераў дыенаў з малекулярнай формулай 
С5Н8, якія адрозніваюцца становішчам двайной сувязі.

3. Напішыце ўраўненне рэакцыі пентадыену-1,4 хімічнай колькасцю 1 моль з бро-
мам хімічнай колькасцю 2 моль. 

4. Састаўце ўраўненне рэакцыі бутадыену-1,3 з: а) H2; б)Cl2. Назавіце прадукты, 
якія ўтвараюцца, па наменклатуры ІЮПАК.

5. Растлумачце, што абазначае тэрмін «стэрэарэгулярны палімер».
6. Пакажыце будову структурнага звяна бутадыенавага каўчуку ў цыс- і транс-

форме.
7. Пакажыце будову структурнага звяна ізапрэнавага каўчуку ў транс-форме.
8. Састаўце ўраўненне рэакцыі гексадыену-2,4 з бромам і назавіце прадукты, якія 

ўтвараюцца, па сістэматычнай наменклатуры.
9. Разлічыце аб’ём бутадыену-1,3, які можа поўнасцю згарэць у герметычным 

металічным ангары аб’ёмам 80 м3. 
10. Вылічыце масу бутадыену-1,3, атрыманага па спосабе Лебедзева, з этанолу 

масай 18,4 кг з выхадам 75 %.

§ 15. Алкіны. Будова, наменклатура і ізамерыя алкінаў
Алкіны адносяцца да ненасычаных вуглевадародаў з адной трайной С С-

сувяззю.

Вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул трайную сувязь, на-
зываюць алкінамі.

Мал. 35. ААТ «Белшына» ў Бабруйску

Алкіны. Будова, наменклатура і ізамерыя алкінаў

Правообладатель Народная асвета
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Алкіны ў прыродзе

Злучэнні з трайнымі С С-сувязямі (алкіны) не так шырока распаўсюджа-
ны ў прыродзе, як алкены або дыены. Простыя алкіны, за выключэннем ацэ-
тылену, які вылучаецца ў следавых колькасцях пры паспяванні яблыкаў, не су-
стракаюцца ў прыродзе. Іншыя алкіны знаходзяць у масле рамонак, некаторых 
відах грыбоў, ферамонах насякомых. Таксічнае рэчыва, якое прымяняецца для 
змазвання наканечнікаў стрэл індзейцамі Амазонкі, таксама адносіцца да класа 
алкінаў. Некаторыя алкіны знаходзяць у марскіх арганізмах, напрыклад у губках. 

Будова алкінаў
Алкіны, як і іншыя класы арганічных злучэнняў, утвараюць гамалагічны 

рад. Напрыклад, гамалагічны рад вуглевадародаў неразгалінаванай будовы з ад-
ной канцавой трайной сувяззю ад С2 да С5:

СН СН   СН С CН3   СН С CН2 CН3
 этын прапін бутын-1

СН С CН2 СН2 СН3

пентын-1

Агульная формула алкінаў CnH2n – 2.

Найпрасцейшым прадстаўніком вуглевадародаў з адной трайной сувяззю 
з’яўляецца ацэтылен (этын). Будову алкінаў разгледзім на прыкладзе ацэтыле-
ну. Малекулярная формула ацэтылену С2Н2. Структурнай асаблівасцю ацэты-
лену з’яўляецца наяўнасць у малекуле трайной сувязі паміж атамамі вугляроду. 
Адна з гэтых сувязей з’яўляецца σ-сувяззю, дзве другія — π-сувязямі.
Электронная і структурная формулы малекулы ацэтылену:

Фізічнымі метадамі вызначана, што малекула ацэтылену мае лінейную бу-
дову, а валентныя вуглы сувязей роўны 180°.

Даўжыня С С-сувязі ў малекуле ацэтылену меншая за даўжыню двайной 
сувязі і роўна 0,120 нм.

Правообладатель Народная асвета
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Даўжыня сувязі С С роўна 0,120 нм.

Маштабная мадэль малекулы ацэтылену па-
казана на малюнку 36.

Наменклатура
Назвы вуглевадародаў з адной трайной су-

вяззю ўтвараюць змяненнем суфікса -ан у назве 
адпаведнага насычанага вуглевадароду на суфікс 
-ын(-ін). Напрыклад:

Н3С СН3 — этан;  СН СН — этын;
Н3С СН2 СН3 — прапан; СН3 С СН — прапін.

Калі ненасычаны вуглевадарод змяшчае больш за тры атамы вугляроду, то 
становішча трайной сувязі паказваюць лічбай, якую запісваюць пасля суфікса: 

прапін бутын-2 бутын-1

Усе іншыя правілы наменклатуры ІЮПАК для алкінаў такія ж, як і правілы 
для алкенаў (гл. § 10).

Ізамерыя
Для алкінаў характэрны ўсе віды структурнай ізамерыі: ізамерыя вугля-

роднага шкілета, ізамерыя рознага размяшчэння трайной сувязі і г. д. 
Разгледзім розныя віды ізамерыі на прыкладзе алкінаў, малекулярная формула 
якіх С5Н8 (табл. 16).

Табл і ц а  16. Віды ізамерыі алкінаў

Малекулярная
 формула С5Н8

Ізамерыя 
вугляроднага 

шкілета

3-метылбутын-1

пентын-1

Малекулярная
 формула С5Н8

Ізамерыя рознага 
размяшчэння

 трайной сувязі

пентын-1

пентын-2

Мал. 36. Маштабная мадэль 
малекулы ацэтылену

Алкіны. Будова, наменклатура і ізамерыя алкінаў

Правообладатель Народная асвета
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Алкіны ўтвараюць гамалагічны рад, агульная формула якога СnH2n – 2. 
Назвы вуглевадародаў з адной трайной сувяззю ўтвараюць змянен-

нем суфікса -ан у назве адпаведнага насычанага вуглевадароду на суфікс
-ын(-ін). 

Пытанні і заданні

1. Напішыце электронную формулу малекулы ацэтылену.
2. Запішыце агульную формулу алкінаў.
3. Састаўце структурную формулу алкіну С5Н8 з разгалінаваным вугляродным 

ланцугом і назавіце яго па сістэматычнай наменклатуры.
4. Напішыце электронную формулу прапіну.
5. Назавіце па сістэматычнай наменклатуры наступныя злучэнні:

6. Растлумачце, у чым заключаецца асаблівасць будовы трайной сувязі ў параў-
нанні з будовай двайной сувязі.

7. Разгледзьце розныя віды ізамерыі на прыкладзе алкіну С6Н10.
8. Састаўце ўраўненне рэакцыі згарання прапіну.
9. Малекулярнай формуле С4Н6 адпавядаюць два алкіны і два дыены. Састаўце 

іх структурныя формулы.

§ 16. Фізічныя і хімічныя ўласцівасці, 
атрыманне і прымяненне ацэтылену

Фізічныя ўласцівасці

Ацэтылен — пры звычайных умовах газ, у чыстым выглядзе практычна не 
мае паху. Ён дрэнна растваральны ў вадзе і ў арганічных растваральніках, за вы-
ключэннем ацэтону (СН3СОСН3).
Фізічныя ўласцівасці ацэтылену і яго гамолагаў на прыкладзе некаторых 

прадстаўнікоў з неразгалінаваным ланцугом атамаў вугляроду пададзены ў таб-
ліцы 17.

Правообладатель Народная асвета
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Табл і ц а  17. Фізічныя ўласцівасці алкінаў
Н
аз
ва

А
дн
ос
на
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м
ал
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г/
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3

Этын 26 Газ −169,4 −83,4 0,618

Прапін 40 Газ −101,5 −23,3 0,671

Бутын-1 54 Газ −122,5    8,6 0,668

Як сведчаць даныя табліцы, назіраецца агульная заканамернасць павелі-
чэння тэмпературы кіпення алкінаў з павелічэннем іх адноснай малекулярнай 
масы. 

Хімічныя ўласцівасці

Найбольш характэрнымі хімічнымі ўласцівасцямі ацэтылену з’яўляюцца рэ-
акцыі далучэння.

1) Далучэнне галагенаў
Ацэтылен абясколервае раствор брому ў тэтрахлорметане. Далучэн-

не галагенаў да ацэтылену ў адрозненне ад этылену можа адбывацца ў адну 
або дзве стадыі. На першай стадыі разрываецца адна π-сувязь, на другой — 
другая:

CCl4⎯ →⎯⎯ ⎯ →⎯⎯ СHBrСH

1,1,2,2-тэтрабромэтан

Br CCl4/

ацэтылен

1,2-дыбромэтэн

2) Далучэнне вадароду
Далучэнне вадароду да ацэтылену адбываецца пры награванні і ў прысут-

насці каталізатараў:

⎯ →⎯⎯
кат./t
+Н ⎯ →⎯⎯

кат./t
+Н

этанацэтылен этылен

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне ацэтылену
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3) Далучэнне вады
Далучэнне да ацэтылену вады ў кіслым асяроддзі і ў прысутнасці каталітыч-

ных колькасцей солей двухвалентнай ртуці (рэакцыя Кучарава) прыводзіць да 
атрымання воцатнага альдэгіду:

ацэтылен няўстойлівы

воцатны альдэгід

У цяперашні час у прамысловасці воцатны альдэгід атрымліваюць з эты-
лену.

4) Далучэнне галагенавадародаў
Пры далучэнні лішку хлоравадароду да ацэтылену ўтвараецца 1,1-ды-

хлорэтан:

H C  C H + 2HCl →⎯⎯⎯  H3C CHCl2
 ацэтылен 1,1-дыхлорэтан

5) Трымерызацыя ацэтылену
Пры прапусканні ацэтылену над актываваным вугалем пры 500 С адбыва-

ецца ўтварэнне бензолу:

6) Поўнае акісленне (гарэнне)
Ацэтылен пры лішку кіслароду лёгка згарае з утварэннем вады і аксіду вуг-

ляроду(IV):

2С2H2 + 5O2 →⎯⎯⎯  4CO2 + 2H2O

Атрыманне і прымяненне
У прамысловасці ацэтылен раней атрымлівалі награваннем метану пры 

высокай тэмпературы:

2СH4 
1500 C°⎯ →⎯⎯⎯  HC CH + 3H2

У цяперашні час найбольш перспектыўным і больш эканамічным спосабам 
атрымання ацэтылену з’яўляецца акісляльны піроліз:

6CH4 + O2 
1500 C°⎯ →⎯⎯⎯  2HC CH + 2CO + 10H2

Правообладатель Народная асвета
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Для гэтага працэсу эксперыментальна знойдзена невыбуховая суадносіна 
метан : кісларод. У выніку ўтвараецца максімальная колькасць вадароду, спаль-
ванне якога выкарыстоўваюць для падтрымання высокай тэмпературы рэакцыі. 
У лабараторыі ацэтылен атрымліваюць апрацоўкай карбіду кальцыю 

вадой:
CaC2 + 2H2O →⎯⎯⎯  H C C H + Ca(OH)2

 карбід кальцыю ацэтылен

Карбід кальцыю ў сваю чаргу атрымліваюць сплаўленнем аксіду кальцыю і 
вугалю ў электрычных печах:

CaO + 3C 
2000 C°⎯ →⎯⎯⎯  CaC2 + CO

Большасць палімераў з’яўляецца добрымі ізалятарамі. Аднак палімеры ацэтылену —

п
,

апрацаваныя парай ёду, змяняюць сваю структуру, і іх электраправоднасць набліжаецца 
да электраправоднасці металаў.

Ацэтылен прымяняюць для ўтылізацыі хлоравадароду, які ўтвараецца ў яка-
сці пабочнага прадукту пры атрыманні вінілхларыду з этылену:

t

1,2-дыхлорэтан вінілхларыд

вінілхларыд

Такім чынам атрымліваюць дадатковыя колькасці вінілхларыду. 
Ацэтылен як зыходны прадукт для атрымання розных арганічных рэчываў у 

40—50-х гг. мінулага стагоддзя замянілі на больш танны этылен. У цяперашні 
час ацэтылен з кіслародам выкарыстоўваюць у асноўным для зваркі і рэзкі ме-
талаў, паколькі пры гарэнні ацэтылену ў чыстым кіслародзе дасягаецца тэм-
пература амаль 3000 С. 

Для ацэтылену характэрны рэакцыі далучэння: галагенаў, вадароду, 
вады і галагенавадародаў. 
У прамысловасці ацэтылен атрымліваюць у выніку акісляльнага пі-

ролізу. 
У лабараторыі ацэтылен атрымліваюць апрацоўкай карбіду кальцыю 

вадой. 

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне ацэтылену
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Пытанні і заданні

1. Састаўце ўраўненне рэакцыі ацэтылену хімічнай колькасцю 1 моль з хлорам 
хімічнай колькасцю 2 моль і назавіце прадукт, які ўтварыўся, па сістэматычнай на-
менклатуры. 

2. Запішыце ўраўненні рэакцый ацэтылену з наступнымі злучэннямі хімічнай 
колькасцю 1 моль: а) вадародам; б) бромавадародам.

3. Састаўце ўраўненне рэакцыі атрымання ацэтылену ў прамысловасці з ме-
тану.

4. Дапоўніце схему ператварэнняў: 

CH
O C

4
1500 ° …22 моль H Br2 hν,2

Ni / t

5. Чаму ацэтылен у цяперашні час атрымліваюць награваннем метану з пэўнай 
колькасцю кіслароду? Адказ абгрунтуйце.

6. Састаўце ўраўненні рэакцый атрымання ацэтылену з карбанату кальцыю.
7. Разлічыце аб’ём ацэтылену, які поўнасцю згарыць у кіслародзе аб’ёмам (н. у.) 

220 м3.
8. Сумесь ацэтылену і метану аб’ёмам (н. у.) 1 дм3 поўнасцю рэагуе ў цемнаце з 

хлорам масай 3,55 г. Разлічыце аб’ём (н. у.) вадароду, які можа далучыцца да гэтай 
жа сумесі аб’ёмам 1 дм3.

9. Вылічыце масу тэхнічнага карбіду кальцыю (масавая доля прымесей роў-
на 20 %), пры ўзаемадзеянні якога з вадой утвараецца ацэтылен, затым — бензол 
аб’ёмам 2 дм3 (шчыльнасць 0,88 г/см3).
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Араматычныя вуглевадароды адносяцца да цыклічных ненасычаных арга-
нічных злучэнняў. Гэта асобны клас арганічных злучэнняў, якія валодаюць асаб-
лівымі хімічнымі ўласцівасцямі, не падобнымі да ўласцівасцей ненасычаных злу-
чэнняў. 

Арганічныя злучэнні, якія змяшчаюць у сваім саставе бензольныя ядры 
(кольцы), называюць араматычнымі. 

Назва «араматычныя» спачатку была дадзена групе розных арганічных злу-
чэнняў, якія валодалі адной агульнай прыметай — прыемным пахам. У цяпераш-
ні час тэрмін «араматычнасць» мае зусім іншы сэнс: вызначае круг арганічных 
рэчываў, якія валодаюць асаблівымі хімічнымі ўласцівасцямі. 

§ 17. Бензол 

Будову і ўласцівасці араматычных вуглевадародаў разгледзім на прыкладзе 
найпрасцейшага прадстаўніка, якім з’яўляецца бензол. 

Будова
Малекулярная формула бензолу С6Н6. Структурную формулу паказваюць 

некалькімі спосабамі:

або

Існаванне дзвюх структурных формул бензолу мае сваё эксперыментальнае 
тлумачэнне. Структурная формула 1 была ўпершыню прапанавана нямецкім ву-
чоным Ф. Кекуле.
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Запіс формулы 1 пацвярджаюць наступныя эксперыментальныя даныя па 
вывучэнні прасторавай будовы: усе атамы вугляроду і вадароду ў малекуле бен-
золу ляжаць у адной плоскасці з валентнымі вугламі сувязей, роўнымі 120°, як у 
алкенаў; для гідрыравання бензолу хімічнай колькасцю 1 моль да цыклагексану 
патрабуецца вадарод хімічнай колькасцю 3 моль: быццам бы ёсць тры двайныя 
сувязі. 
Як відаць з запісу структурнай формулы 1, двайныя сувязі ў малекуле бен-

золу чаргуюцца з адзінарнымі сувязямі. Вы ўжо ведаеце, што такое чаргаванне 
двайных і адзінарных сувязей называецца спалучэннем. Такое чаргаванне су-
вязей у малекуле бутадыену-1,3 прыводзіць да ўтварэння адзінага электроннага 
воблака, якое ахоплівае чатыры атамы вугляроду. У выпадку бензолу — гэта 
адзінае электроннае воблака ахоплівае ўсе шэсць атамаў вугляроду. 
Эксперыментальныя даныя па вызначэнні даўжынь сувязей у малекуле бен-

золу (табл. 18) сведчаць аб тым, што ў ёй няма двайных і адзінарных сувязей. 
Даўжыні ўсіх С С-сувязей у малекуле бензолу аднолькавыя і роўны 0,140 нм, 
што даўжэй за двайную і карацей за адзінарную сувязі. Гэтыя факты дазваляюць 
для бензолу выкарыстоўваць формулу 2. 

Даўжыні С С-сувязей у малекуле бензолу роўны 0,140 нм.

Табл і ц а  18. Характарыстыкі адзінарнай, кратнай і іншых сувязей

Злучэнне Сувязь
Даўжыня 
сувязі, нм

Энергія сувязі, 
кДж/моль

Н3С СН3 С С 0,154 347

Н2С СН2 С С 0,133 612

Фрыдрых Аўгуст Кекуле
(1829—1896)

Нямецкі хімік. Упершыню прапанаваў цыклічную фор-
мулу бензолу. Адзін са стваральнікаў тэорыі хімічнай будо-
вы арганічных злучэнняў.
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Злучэнне Сувязь
Даўжыня 
сувязі, нм

Энергія сувязі, 
кДж/моль

0,140

Далей мы будзем выкарыстоўваць скарочаную структурную формулу бен-
золу:

Шарастрыжнёвая і маштабная мадэлі малекулы бензолу паказаны на ма-
люнку 37.

Мал. 37. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) мадэлі малекулы 
бензолу

Фізічныя ўласцівасці
Бензол уяўляе сабой бясколерную вадкасць з характэрным пахам, 

якая лёгка крышталізуецца пры ахалоджванні (т. пл. 5,5 С) і кіпіць пры 
80,1 С. Бензол адносіцца да надзвычай таксічных злучэнняў, удыханне яго 
пары працяглы час можа прывесці да сур’ёзных захворванняў крыві. Небяс-
печна не толькі ўдыханне пары, але і пранікненне вадкага рэчыва праз ску-
ру. Першымі прыметамі атручэння з’яўляюцца галавакружэнне і галаўны 
боль. 

Працяг
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Хімічныя ўласцівасці
Рэакцыі замяшчэння
Усе рэакцыі замяшчэння ў бензолу адбываюцца такім чынам, што атамы 

вадароду малекулы бензолу замяшчаюцца на часціцы, якія маюць дадатны зарад.
1) Галагенаванне. Пры апрацоўцы бензолу растворам брому ў тэтрахлорме-

тане ў звычайных умовах ніякай рэакцыі не назіраецца, аднак у прысутнасці ка-
талізатараў (Fe, FeBr3, AlCl3 і інш.) бензол уступае ў рэакцыю замяшчэння. Роля 
каталізатара заключаецца ў палярызацыі малекулы галагену з утварэннем комп-
лексу Br+[FeBr4]

–. Напрыклад, бензол у прысутнасці любога з паказаных каталі-
затараў рэагуе з бромам (мал. 38) або хлорам нават пры пакаёвай тэмпературы:

FeBr

Ураўненне брамавання сведчыць аб тым, што пры такой суадносіне рэаген-
таў любы адзін атам вадароду ў малекуле бензолу замяшчаецца на атам брому. 

2) Нітраванне. Другім прыкладам рэакцыі замяшчэння з’яўляецца ўзаема-
дзеянне бензолу з азотнай кіслатой, ролю каталізатара ў якой выконвае сер-
ная кіслата:

нітрабензол

У абодвух выпадках — пры галагенаванні і 
нітраванні — назіраецца захаванне араматычнай 
структуры малекулы бензолу. 

Рэакцыі далучэння
У жорсткіх умовах бензол можа ўступаць у рэ-

акцыі далучэння са стратай араматычнай струк-

Мал. 38. Рэакцыя бензолу з бромам: 1 — бензол; 2 — 
бром; 3 — раствор брому ў бензоле; 4 — АlCl3; 5 — уні-
версальная індыкатарная папера
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туры. Напрыклад, у прысутнасці нікелю і пры награванні бензол далучае ва-
дарод з утварэннем цыклагексану:

цыклагексан

Акісленне
Бензол не рэагуе з растворам перманганату калію або іншых акісляльнікаў, 

разрыў кольца адбываецца толькі ў жорсткіх умовах.
Бензол гарыць на паветры з утварэннем курадымнага полымя:

2С6Н6 + 15О2 → 12СО2 + 6Н2О

Усе атамы малекулы бензолу ляжаць у адной плоскасці, і даўжыні ўсіх 
С С-сувязей роўныя паміж сабой.
Характэрнымі ўласцівасцямі бензолу з’яўляюцца рэакцыі замяшчэння. 

У жорсткіх умовах бензол можа зведваць рэакцыі далучэння. 

Пытанні і заданні

1. Да якога класа арганічных злучэнняў адносіцца бензол?
2. Прывядзіце малекулярную і структурныя формулы малекулы бензолу.
3. Састаўце структурныя формулы наступных злучэнняў: а) 1,2,4-трыэтылбензо-

лу; б) 1,4-дыбромбензолу; в) 1,3,5-трыметылбензолу.
4. Выберыце структурныя формулы араматычных злучэнняў:

Адказ абгрунтуйце.
5. Якім чынам, маючы ў наяўнасці бром, тэтрахлорметан і парашок жалеза, рас-

пазнаць у розных прабірках тры вадкасці: гексан, гексен-1 і бензол? 
6. Пры дзеянні брому, узятага з лішкам, на бензол хімічнай колькасцю 0,2 моль 

атрымалі бромбензол масай 29,83 г. Знайдзіце масавую долю выхаду бромбензолу 
(у %).

7. Вылічыце шчыльнасць пары бензолу па вадароду і паветры. 
8. Вылічыце аб’ём бензолу (шчыльнасць 0,88 г/см3), які знаходзіцца ў водным 

басейне аб’ёмам 500 000 м3, куды памылкова выкінулі прамысловыя адходы ў ме-
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жах дапушчальных нормаў (норма для бензолу — гранічная канцэнтрацыя не павінна 
перавышаць 0,0005 г/дм3).

9. Паказана структура арганічнага злучэння: 

Які з абазначаных лічбамі атамаў вугляроду знаходзіцца ў плоскасці бензольнага 
кольца? Як вы растлумачыце свой выбар?

10. Дапоўніце схему ператварэнняў:

3H C C H 
C, C Cl AlCl450 2 3°⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ … ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ …,

§ 18. Атрыманне і прымяненне араматычных злучэнняў

Атрыманне ў прамысловасці
Самы першы спосаб атрымання бензолу ў прамысловасці грунтуецца на пе-

рагонцы каменнавугальнай смалы, якая ўтвараецца пры каксаванні вугалю.
Бензол і яго гамолагі ў асноўным атрымліваюць пры тэрмічных і 

каталітычных ператварэннях (араматызацыі) некаторых прадуктаў перагонкі 
нафты. Спрошчаная схема атрымання бензолу з гексану наступная:

цыклагексан

З гамолагаў бензолу найбольш вядомы метылбензол (талуол) і этыл-
бензол. Этылбензол выкарыстоўваюць галоўным чынам для атрымання сты-
ролу, які ў выніку радыкальнай полімерызацыі ператвараюць у полістырол:

стырол

ініцыятар

t

полістырол

( СН      СН  )

n 

n
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Полістырол выкарыстоўваюць на вытворчасці цацак, прадметаў дамашняга 
ўжытку, перапрацоўваюць у полістырол, які прымяняюць як упаковачны і тэр-
маізаляцыйны матэрыял. 
Шматлікія вытворныя бензолу выкарыстоўваюцца ў якасці растваральнікаў 

і паўпрадуктаў для розных галін хімічнай прамысловасці. Асноўныя ператварэнні 
бензолу і яго вытворных паказаны на малюнку 39. 

Узаемныя ператварэнні прадстаўнікоў розных класаў вуглевадародаў

На малюнку 39 дадзены ператварэнні арганічных злучэнняў у межах аднаго 
класа — араматычных злучэнняў. 
Магчымасць такіх ператварэнняў грунтуецца на ведах хімічных уласцівасцей 

арганічных злучэнняў і неабходна хімікам для таго, каб сінтэзаваць патрэбныя 
рэчывы. 

Мал. 39. Схема асноўных ператварэнняў бензолу

Атрыманне і прымяненне араматычных злучэнняў
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Разглядаючы хімічныя ўласцівасці вуглевадародаў, вы ўжо неаднойчы пе-
раконваліся, што рэчывы адных класаў можна атрымліваць з рэчываў другіх 
класаў. 
Напрыклад, бензол можна атрымаць прапусканнем ацэтылену праз нагрэты 

актываваны вугаль:

ацэтылен

Пры высокай тэмпературы і ў прысутнасці нікелевага каталізатара бензол 
хімічнай колькасцю 1 моль можа далучаць вадарод хімічнай колькасцю 3 моль 
з утварэннем цыклагексану: 

цыклагексан

Найбольш даступнай і таннай сыравінай з’яўляюцца алканы і арэны, па-
колькі іх атрымліваюць пры перапрацоўцы нафты. Прадстаўнікі іншых класаў 
вуглевадародаў сінтэзуюць прамысловай перапрацоўкай алканаў і арэнаў. 
Усе ператварэнні вуглевадародаў, паказаныя ў табліцы 19, грунтуюцца на 

рэакцыях гідрыравання-дэгідрыравання і цыклізацыі. Гэтыя схемы ілюструюць 
рэакцыі, якія адбываюцца ў прамысловых арганічных сінтэзах на аснове пе-
рапрацоўкі нафты.

Табл і ц а  19. Узаемныя ператварэнні вуглевадародаў

Класы арганічных 
злучэнняў

Умовы ператварэнняў
Класы арганічных 

злучэнняў

Алканы 750

2

°

+
⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

C кат.

H Pt

,

,, t

Алкены

Алканы 1500 °

+
⎯ →⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯

C

H Pt2,

Алкіны
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Класы арганічных 
злучэнняў

Умовы ператварэнняў
Класы арганічных 

злучэнняў

Алкены t

t

,

, ,

кат.

H Ni+
⎯ →⎯⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯⎯

2

Дыены

Цыклаалканы, алкіны 450 500

2

— ,

, ,

°

+
⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

C акт. 

H Ni t

вугаль Араматычныя злучэнні

Араматычныя злучэнні атрымліваюць пры тэрмічнай і каталітычнай ара-
матызацыі некаторых прадуктаў перагонкі нафты. 
Араматычныя злучэнні шырока прымяняюцца ў якасці зыходных рэ-

чываў для атрымання пластмас, валокнаў, фарбавальнікаў, выбуховых рэ-
чываў і іншых прадуктаў, а таксама як растваральнікі. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце асноўны тып рэакцый араматычных вуглевадародаў.
2. Пакажыце схему атрымання бензолу з гексану.
3. Пры дзеянні хлору, узятага з лішкам, на бензол хімічнай колькасцю 0,1 моль 

атрымалі хлорбензол масай 9,8 г. Знайдзіце масавую долю выхаду хлорбензолу 
(у %).

4. Выберыце структурныя формулы араматычных злучэнняў:

Адказ абгрунтуйце.
5. Дапоўніце схемы ператварэнняў:

а) Н С С Н 
CC H Ni Br, , , ,

;450 3 2 2°⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ … ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ … ⎯ →⎯⎯⎯⎯ …t hν

б) СН3 (СН2)5 CН3 ⎯⎯⎯t, t, ,
.⎯ →⎯⎯⎯⎯ …

−
⎯ →⎯⎯⎯ … ⎯ →⎯ …Cl AlCl3

H2

2

3цыклізацыя
кат. кат.

6. Вылічыце выхад цыклагексану (у %), калі пры ператварэнні бензолу ў цык-
лагексан быў атрыманы цыклагексан масай 6,05 г і пры гэтым паглынуўся вадарод 
аб’ёмам (н. у.) 6,1 дм3.

Працяг

Атрыманне і прымяненне араматычных злучэнняў
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7. Вызначыце масу бензолу, што ўступіў у рэакцыю, калі пры яго брамаванні 
ўтварыўся газ, які прапусцілі праз раствор нітрату серабра(I) і пры гэтым утварыўся 
асадак масай 3,2 г.

8. Прывядзіце схему атрымання араматычнага злучэння з гептану.
9. Якія араматычныя злучэнні можна атрымаць з прапіну таксама, як атрымліва-

юць бензол з ацэтылену? Прывядзіце іх структурныя формулы.

§ 19. Вуглевадароды ў прыродзе. Перапрацоўка нафты

Асноўнымі крыніцамі вуглевадародаў з’яўляюцца прыродны газ, нафта і ка-
менны вугаль.
Прыродны газ у асноўным складаецца з метану і нязначных прымесей эта-

ну, прапану і ізамерных бутанаў. Значна больш гамолагаў метану знаходзіцца ў 
спадарожных газах нафты.
Нафта ўяўляе сабой у асноўным сумесь насычаных і цыклічных вуглевада-

родаў, якія змяшчаюць у саставе малекул 50 і больш атамаў вугляроду. 
Першы этап перапрацоўкі нафты заключаецца ў яе перагонцы. Вам ужо 

вядома, што існуе пэўная заканамернасць: чым большая адносная малекулярная 
маса вуглевадароду, тым вышэйшая яго тэмпература кіпення. Таму нафту пе-
рагонкай раздзяляюць на часткі, або фракцыі — сумесі розных рэчываў, якія 
маюць блізкія тэмпературы кіпення. Фракцыі адрозніваюцца саставам і ін-
тэрвалам тэмператур перагонкі. Прыблізны састаў фракцый і іх тэмпературы 
кіпення прыведзены ў табліцы 20. 

Табл і ц а  20. Састаў фракцый перагонкі нафты

Фракцыі
Тэмпература 
перагонкі, °С

Лік атамаў вугляроду
ў вуглевадародах 

фракцыі

Газы
Петралейны эфір
Бензін
Газа
Дызельнае паліва

ніжэй за 25
40—100
40—180

180—320
270—350

С1—С4

С5—С7

С5—С11

С12—С18

С18 і вышэй

Петралейны эфір прымяняюць у якасці растваральніку. Газа выкарыстоў-
ваецца як паліва для авіяцыйных рухавікоў, газойль (дызельнае паліва) — па-
ліва для дызельных рухавікоў (аўтамабілі і трактары).
Для больш эфектыўнага выкарыстання нафты выконваюць перапра-

цоўку фракцый нафты, якая заключаецца ў расшчапленні (крэкінгу) вугле-
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вадародаў з вялікай адноснай малекулярнай масай на вуглевадароды з нізкай 
адноснай малекулярнай масай. Адрозніваюць крэкінг тэрмічны і каталі-
тычны. 

Тэрмічны крэкінг фракцый нафты праводзіцца пры тэмпературах 450—
550 С і прымяняецца для атрымання лёгкіх нафтавых фракцый, а пры тэм-
пературах вышэй за 750  — для атрымання алкенаў. 

Разгледзім гэты працэс на прыкладзе расшчаплення вуглевадароду з 6 атамамі 
вугляроду:

прапільны
радыкал

прапільны
радыкал

Хімічная сувязь С С здзяйсняецца парай электронаў, і пры высокай тэмпературы ад-
бываецца яе разрыў з утварэннем радыкалаў. Радыкалы з’яўляюцца надзвычай рэ-
акцыйназдольнымі, таму існуюць зусім нядоўгі час. Далейшыя рэакцыі алкільных ра-
дыкалаў могуць прывесці да ўтварэння алкану і алкену:

прапан прапен

Расшчапленне можа адбывацца па любой С С-сувязі вуглевадароду, таму 
пры крэкінгу фракцый нафты ўтвараюцца сумесі вуглевадародаў. 
Вуглевадародныя фракцыі, якія ўтвараюцца пры тэрмічным крэкінгу, ма-

юць невялікі актанавы лік. 

Актанавы лік вуглевадароду з неразгалінаваным ланцугом — геп-
тану — прыняты за 0, а актанавы лік вуглевадароду з разгалінаваным 
ланцугом — 2,2,4-трыметылпентану (ізаактану) — за 100. 

У сучасных аўтамабільных рухавіках адбываецца моцнае сцісканне 
(кампрэсія) паветрана-бензінавай сумесі, пры якім гаручая сумесь награваецца, 
і чым большае сцісканне, тым вышэйшая тэмпература. Гэты фактар, а таксама 
ўтварэнне арганічных пераксідаў (ROOR) у сумесі прыводзіць да таго, што спа-
койнае гарэнне сумесі ў цыліндрах замяняецца на выбуховае (дэтанацыя), што 
моцна памяншае магутнасць рухавіка. Антыдэтанацыйная стойкасць вуглевада-
родаў залежыць ад іх будовы і вызначаецца актанавым лікам. Чым большы ак-
танавы лік (80, 92, 95 і 98), тым лепшыя антыдэтанацыйныя ўласцівасці мае 

Вуглевадароды ў прыродзе. Перапрацоўка нафты
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бензін. Напрыклад, актанавы лік бензіну 92 сведчыць аб тым, што гэты бензін 
працуе ў рухавіку таксама, як эксперыментальная сумесь вуглевадародаў, якая 
змяшчае 92 % ізаактану.
Актанавыя лікі некаторых вуглевадародаў прыведзены ў табліцы 21.

Табл і ц а  21. Актанавыя лікі некаторых вуглевадародаў

Вуглевадарод
Актанавы 

лік
Вуглевадарод

Актанавы 
лік

Ізабутан 122 Этылбензол 124

Гексан 19 Ізапрапілбензол 132

Цыклагексан 110 1,4-Дыметылбензол 146

Талуол 124 1,2,4-Трыметылбензол 171

З даных табліцы відаць, што высокія актанавыя лікі характэрны для вуг-
левадародаў з разгалінаваным вугляродным шкілетам.
Раней для павышэння актанавага ліку паліва прымянялі надзвычай ядавіты 

тэтраэтылсвінец Pb(C2H5)4. 
Каталітычны крэкінг у прысутнасці каталізатараў з’яўляецца асноў-

ным працэсам атрымання алканаў С5 С11 з разгалінаваным вугляродным 
шкілетам, якія маюць высокія актанавыя лікі. Напрыклад, ператварэнне 
бутану:

ізабутан
(2-метылпрапан)

Каля 95 % здабываемай нафты перапрацоўваецца на бензін і іншыя віды 
паліва (мал. 40). Толькі невялікая частка нафты выкарыстоўваецца як сыравіна 
для хімічнай прамысловасці.

Мал. 40. Асноўныя прадукты 
перапрацоўкі нафты: 1 — 
сыравіна для хімічнай пра-
мысловасці; 2 — асфальт; 
3 — масла; 4 — паліва для 
самалётаў; 5 — змазачныя 
матэрыялы; 6 — дызельнае 
паліва; 7 — аўтамабільнае 
паліва
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Забруджванне навакольнага асяроддзя нафтай і прадуктамі яе пера-
працоўкі
Забруджванне навакольнага асяроддзя нафтай пры яе транспарціроўцы ўжо 

не раз прыводзіла да экалагічных катастроф (мал. 41). Асабліва небяспечнае з’яў-
ленне нафты і нафтапрадуктаў у рэках, азёрах і морах, што можа прывесці не толь-
кі да гібелі жывых арганізмаў, але і да пападання нафтапрадуктаў у пітную ваду. 
Пры згаранні бензіну і іншых ві-

даў паліва ўтвараюцца адпрацаваныя 
газы, якія змяшчаюць, акрамя аксі-
ду вугляроду(IV) і вады, такія небяс-
печныя для здароўя чалавека рэчывы, 
як аксід вугляроду(II) і аксіды азоту. 
У многіх краінах для памяншэння іх 
таксічнасці ў аўтамабілях прымяня-
юць каталізатары, якія змяшчаюць 
плаціну, з дапамогай якіх адбываецца 
каталітычнае акісленне вуглевадаро-
даў, аксіду вугляроду(II) і аксідаў азо-
ту, што не згарэлі, да СО2, N2 і О2. 
Другім пабочным эфектам выкарыстання рухавікоў унутранага згарання 

з’яўляецца вылучэнне вялікай колькасці аксіду вугляроду(IV). Празмернае вы-
карыстанне прыроднага газу і нафтапрадуктаў для ацяплення і іншых патрэб 
таксама прыводзіць да вылучэння вялікай колькасці СО2.
Мабыць, аксід вугляроду(IV), метан і галагеналканы, пападаючы ў атма-

сферу, прыводзяць да так званага парніковага эфекту, г. зн. павышэння тэм-
пературы нашай планеты. 

Перапрацоўка фракцый нафты заключаецца ў тэрмічных і каталітыч-
ных працэсах ізамерызацыі і расшчаплення (крэкінгу) вуглевадародаў з вя-
лікай адноснай малекулярнай масай на вуглевадароды з нізкай адноснай ма-
лекулярнай масай. 
У выніку каталітычнага крэкінгу атрымліваюць алканы з разгалінава-

ным вугляродным шкілетам, якія маюць высокія актанавыя лікі. 

Пытанні і заданні

1. Якія вуглевадароды змяшчаюцца ў прыродным газе?
2. Растлумачце, на падставе якіх прынцыпаў адбываецца перапрацоўка нафты.

Мал. 41. Забруджванне навакольнага ася-
роддзя нафтай

Вуглевадароды ў прыродзе. Перапрацоўка нафты
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3. Назавіце ўсе прадукты, якія могуць утварыцца пры тэрмічным крэкінгу 
пентану.

4. Як вы разумееце тэрмін «дэтанацыя ў рухавіках»?
5. Растлумачце, што абазначае паняцце «бензін з актанавым лікам 95».
6. Якія асноўныя віды сыравіны для хімічнай прамысловасці атрымліваюцца пры 

перапрацоўцы нафты?
7. Дапоўніце схемы ператварэнняў: 

а) H3C CH2 CH2 CH2 CH3 
tt⎯ →⎯⎯ …

−
⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯…

2 2H
 ізапрэнавы 

каўчук;

б) H3C CH3 
Cl , hν⎯⎯⎯ KOH

спірт
кат., t

поліэтылен.2 … ⎯ …→⎯⎯ →→ ⎯⎯⎯

8. Напішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць выканаць наступныя перат-

варэнні: 
2 3

 ν⎯⎯⎯⎯⎯→ … ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ … ⎯⎯⎯⎯⎯→ …Br ,2 Br ,2 4CClNaOH, cпіpтh

9. Лічачы, што ў бензіне масавая доля ізаактану складае 0,98, вылічыце аб’ём 
(н. у.) паветра (у м3), неабходнага для згарання бензіну аб’ёмам 10 дм3 (шчыльнасць 
0,692 г/см3).

§ 20. Рашэнне разліковых задач

Разгледзім прыклады рашэння задач на вызначэнне малекулярнай формулы 
вуглевадародаў. 

Прыклад 1. Вызначыце малекулярную формулу алкану, адносная малеку-
лярная маса якога роўна 58, і назавіце яго.

Рашэнне

1. Агульная формула алканаў CnH2n + 2; Аr (C) = 12; Аr (H) = 1.
2. Значыць, М

n nr (С H2 + 2)  = 12n + 2n + 2.

Састаўляем ураўненне: 12n + 2n + 2 = 58. Рашаючы яго, атрымаем: n = 4.
Формула алкану — С4Н10.
Адка з: С4Н10; бутан.
Прыклад 2. Вызначыце малекулярную формулу алкану, масавая доля вуг-

ляроду ў якім роўна 0,833.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры рашэнні задачы:

СnH2n + 2; w
а A

МЭ
r

рэч
= ( )

;
Э  Аr (C) = 12; Аr(H) = 1.
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2. Значыць, М
n nr (С H 22 + ) = 12n + 2n + 2 = 14n + 2. Састаўляем ураўненне:

0 833 12
14 2

, .= n
n +

Рашаючы яго, атрымаем: n = 5.
Формула алкану — С5Н12.
Адка з: С5Н12.
Прыклад 3. Вызначыце малекулярную формулу газападобнага алкіну, 

шчыльнасць якога роўна 2,411 г/дм3.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры рашэнні задачы:

CnH2n – 2; ρ = M
Vm

.

2. Значэнне малярнага аб’ёму і малярных мас:

Vm = 22,4 дм3/моль; М(С) = 12 г/моль; М(Н) = 1 г/моль.

3. Вызначаем малярную масу алкіну і далей яго малекулярную формулу:

М
n nС H2 2−

 = 54 г/моль (2,411  22,4).

Састаўляем ураўненне: 12n + 2n − 2 = 54. Рашаючы яго, атрымаем: n = 4.
Формула алкіну— С4Н6.
Адка з: С4Н6.
Прыклад 4. Вызначыце малекулярную формулу газападобнага аліфатычна-

га вуглевадароду, шчыльнасць якога роўна 2,5 г/дм3.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры рашэнні задачы:

ρ = M
Vm

;  CnH2n + 2;  CnH2n;  CnH2n − 2;  Vm = 22,4 дм3/моль.

2. Вызначаем малярную масу вуглевадароду і далей, даследуючы агульныя 
формулы вуглевадародаў, — яго формулу.

Мвугл = 56 г/моль (2,5  22,4).

а) Калі вуглевадарод адносіцца да алканаў, то пры М
n nС H2 + 2

 = 56 г/моль 
n = 3,857, што не адпавядае рашэнню.
б) Калі вуглевадарод адносіцца да алкінаў, то пры М

n nС H2 2−
 = 56 г/моль 

n = 4,143, што не адпавядае рашэнню. 

Рашэнне разліковых задач
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в) Калі вуглевадарод адносіцца да алкенаў, то пры М
n nС H2

 = 56 г/моль 

n = 4. Значыць, вуглевадарод — алкен, формула якога С4Н8.
Адка з: С4Н8.
Прыклад 5. Пры спальванні невядомага алкіну хімічнай колькасцю 

0,05 моль затрацілі кісларод аб’ёмам (н. у.) 4,48 дм3. Вызначыце малекулярную 
формулу вуглевадароду.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры рашэнні задачы:

n V
V

=
m

;   CnH2n – 2.

2. Значэнне малярнага аб’ёму:

Vm = 22,4 дм3/моль.

3. Вызначаем хімічную колькасць кіслароду і далей на аснове аналізу ўраў-
нення гарэння вуглевадароду — яго формулу.

n(O2) = 0,2 моль (4,48  22,4).

C H O CO H
моль

моль

n n n n2 2 2 2
1

0 05

1− ⎯ →⎯ −
, моль0 2,

( ) 22O(1,5п – 0,5)+ +
(1,5п – 0,5) моль

0,05  (1,5п − 0,5)  =  0,2, адкуль n = 3.

Формула алкіну — С3Н4.
Адка з: С3Н4.
Прыклад 6. Пры згаранні невядомага вуглевадароду масай 11,76 г атры-

малі аксід вугляроду(IV) аб’ёмам (н. у.) 18,816 дм3 і ваду масай 15,12 г. Ад-
носная шчыльнасць пары вуглевадароду па паветры роўна 2,896. Вызначыце 
малекулярную формулу вуглевадароду.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры рашэнні задачы:

n m
M

= ;          n V
V

=
m

;          D
M

Мпав
рэч

пав
= .

2. Значэнні малярных мас, малярнага аб’ёму:

М
Н О2

= 18 г/моль;         Мпав = 29 г/моль;         Vm = 22,4 дм3/моль; 

МС = 12 г/моль;         МН = 1 г/моль.
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3. Вызначаем малярную масу невядомага вуглевадароду, яго хімічную коль-
касць і хімічныя колькасці вуглякіслага газу і вады: 

Мрэч = 84 г/моль (2,896  29); nрэч = 0,14 моль (11,76  84);

nCO2
 = 0,84 моль (18,816  22,4); nH O2

 = 0,84 моль (15,12  18).

4. Прааналізуем схему працэсу згарання вуглевадароду і вызначым хіміч-
ныя колькасці атрыманых прадуктаў рэакцыі ў разліку на рэчыва хімічнай коль-
касцю 1 моль. Далей вызначым хімічныя колькасці вугляроду і вадароду ў са-
ставе невядомага вуглевадароду: 

C H O CO H O

моль моль моль

x y

x
у

1
2

2 2 2+ ⎯ →⎯ +
0,14 моль 0,84 моль 0,84 моль

x = 6 (моль)  nCO2
 = 6 моль і nC = 6 моль;

y = 12 (моль)  nH = 12 моль.

Значыць, малекулярная формула вуглевадароду — С6Н12. 
Адка з: С6Н12.

Задачы для самастойнага рашэння

1. Вызначыце малекулярную формулу алкану, у якім масавая доля вугляроду 
роўна 0,8.

2. Вызначыце малекулярную формулу газападобнага алкену, шчыльнасць якога 
ў 1,5 раза больш за шчыльнасць азоту.

3. Вызначыце формулу алкану, пры поўным згаранні якога хімічнай колькасцю 
0,3 моль атрыманы вуглякіслы газ аб’ёмам (н. у.) 33,6 дм3.

4. Газападобны вуглевадарод масай 33 г спалілі. Пры гэтым атрымалі вуглякіслы 
газ аб’ёмам (н. у.) 50,4 дм3 і ваду масай 54 г. Адносная шчыльнасць вуглевадароду 
па паветры роўна 1,517. Вызначыце малекулярную формулу вуглевадароду. 

5. Вызначыце малекулярную формулу вуглевадароду, пры спальванні якога ма-
сай 1,5 г атрыманы аксід вугляроду(IV) аб’ёмам (н. у.) 2,24 дм3. Маса 1 дм3 (н. у.) 
вуглевадароду роўна 1,34 г і масавая доля вадароду ў ім 0,2.

Рашэнне разліковых задач

Правообладатель Народная асвета



Вуглевадароды ўтвараюць розныя функцыянальныя вытворныя пры за-
мяшчэнні ў малекуле аднаго або некалькіх атамаў вадароду на функцы-
янальную групу ( ОН, СНО, СООН, NH2). Наяўнасць пэў-
най функцыянальнай групы вызначае прыналежнасць да канкрэтнага кла-
са арганічных злучэнняў і цэлы рад тыповых уласцівасцей злучэнняў гэтага
класа. 
У дадзеным курсе хіміі вы пазнаёміцеся з будовай і ўласцівасцямі важней-

шых класаў функцыянальных вытворных вуглевадародаў: спіртоў, альдэгідаў, 
карбонавых кіслот, вугляводаў, амінаў, амінакіслот.

§ 21. Спірты

Спірты і фенолы адносяцца да монафункцыянальных гідраксілвытворных 
вуглевадародаў.

Спіртамі называюць вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх 
адзін або некалькі атамаў вадароду замешчаны на гідраксільную гру-
пу ОН.

Класіфікацыя
У залежнасці ад ліку гідраксільных груп у малекуле спірты падзяляюць на ад-

наатамныя, двухатамныя, трохатамныя, чатырохатамныя і г. д. (мал. 42). 
Напрыклад: 
СН3ОН — аднаатамны спірт;
СН2ОН СНОН СН2ОН — трохатамны спірт.
Спірты, якія змяшчаюць некалькі гідраксільных груп, аб’ядноўваюць агуль-

най назвай мнагаатамныя спірты.
У залежнасці ад будовы вугляроднага шкілета адрозніваюць спірты насы-

чаныя, ненасычаныя, араматычныя (мал. 43).
Насычаныя спірты — вытворныя алканаў, напрыклад СН3 СН2 ОН. 

Ненасычаныя спірты — вытворныя ненасычаных вуглевадародаў, у малекулах 
якіх змяшчаюцца кратныя (двайныя і трайныя) сувязі паміж атамамі вугляроду, 
напрыклад СН2 СН СН2 ОН. 

Правообладатель Народная асвета
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Спірты

Аднаатамныя Двухатамныя

этандыёл-1,2
(этыленгліколь)

Мнагаатамныя

Трохатамныя

прапантрыёл-1,2,3
(гліцэрына)

Мал. 42. Класіфікацыя спіртоў у залежнасці ад ліку гідраксільных 
груп

Мал. 43. Класіфікацыя спіртоў у залежнасці ад будовы вугляроднага шкілета

Некаторыя аднаатамныя ненасычаныя спірты, што знаходзяцца ў вінаградзе, з якога вы-
рабляюць віно, вызначаюць характэрны арамат некаторых мускатных він і рыслінгаў. У 
працэсе старэння гэтых він аднаатамныя спірты ператвараюцца ў двухатамныя. Па кан-
цэнтрацыі двухатамнага спірту, які ўтварыўся, можна меркаваць аб ступені старэння віна.

Да араматычных адносяць спірты, у малекуле якіх знаходзіцца бензольнае 
кольца і гідраксільная група, якія звязаны адзін з адным праз атам вугляроду. 
Напрыклад: 
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Калі ў малекулах арганічных злучэнняў гідраксільныя групы звязаны не-
пасрэдна з атамам вугляроду бензольнага кольца, напрыклад:

,

то такія злучэнні адносяць да другога класа арганічных злучэнняў — фе-
нолаў.

У пялёстках ружы (мал. 44) знаходзіцца араматычны фенілэтылавы спірт С6Н5 С2Н4ОН.
Ён з’яўляецца адным з асноўных кампанентаў ружовага масла і прымяняецца ў пар-
фумерыі.

У залежнасці ад тыпу атама вуг-
ляроду, з якім звязана гідраксільная 
група, спірты класіфікуюць як пер-
шасныя, другасныя, трацічныя.
Гідраксільная група ў мале-

кулах першасных спіртоў звяза-
на з першасным атамам вугляро-
ду, у малекулах другасных спір-
тоў — з другасным атамам вугляроду 
і ў малекулах трацічных спіртоў — з 
трацічным атамам вугляроду. На-
прыклад:

першасны спірт другасны спірт трацічны спірт

Спірты — вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх адзін або не-
калькі атамаў вадароду замешчаны на гідраксільную групу ОН.
Спірты адрозніваюць па ліку гідраксільных груп (атамнасць спіртоў), бу-

дове вугляроднага шкілета, тыпу атама вугляроду, звязанага з гідраксільнай 
групай.

Мал. 44. Фенілэтылавы спірт змяшчаецца ў 
ружовым масле

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні 

1. Якія арганічныя злучэнні адносяць да класа спіртоў?
2. Прывядзіце класіфікацыю спіртоў па ліку гідраксільных груп і будове 

вугляроднага шкілета.
3. Назавіце прыметы падабенства і адрознення ў будове спіртоў, структурныя 

формулы якіх:

і ;
і .

4. Назавіце прыметы падабенства і адрознення ў будове аднаатамных спіртоў, 
структурныя формулы якіх:

і

5. Выберыце формулу рэчыва, якое не адносіцца да спіртоў:

6. Якія з характарыстык спіртоў — насычаны, аднаатамны, араматычны, 
мнага атамны, ненасычаны — адпавядаюць спірту, структурная формула якога 
С6Н5 СН2 СН2ОН?

7. Назавіце прыметы, па якіх можна класіфікаваць спірт:

8. У састаў арганічнага рэчыва СН3ОСН3 таксама, як і ў састаў малекул адна-
атамных насычаных спіртоў, уваходзіць адзін атам кіслароду, аднак гэта злучэнне не 
адносіцца да класа спіртоў. Растлумачце чаму. 

9. Не праводзячы разлікаў, вызначыце, у якога са спіртоў — С3Н7ОН або 
С3Н5ОН — масавая доля кіслароду большая.

Правообладатель Народная асвета
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§ 22. Насычаныя аднаатамныя спірты

Будова

Насычанымі аднаатамнымі спіртамі называюць вытворныя алканаў, 
у малекулах якіх адзін атам вадароду замешчаны на гідраксільную групу 
і змяшчаюцца толькі σ-сувязі.

У арганічнай хіміі вядомы вялікі лік насычаных аднаатамных спіртоў, хімічны 
састаў і будова якіх выражаецца агульнай формулай СnН2n + 1ОН. У агульным 
выглядзе формула насычаных аднаатамных спіртоў запісваецца наступным чы-
нам: R ОН, дзе R — алкільная група.

Агульная формула насычаных аднаатамных спіртоў СnН2n + 1ОН.

СnН2n + 2О — агульная формула, якая паказвае малекулярны састаў насы-
чаных аднаатамных спіртоў.
Найпрасцейшым прадстаўніком дадзенага класа спіртоў з’яўляецца метанол 

СН3ОН, малекулярная, структурная і электронная формулы якога:

малекулярная структурная электронная

CH4O

  

Шарастрыжнёвая і маштабная мадэлі малекулы метанолу паказаны на ма-
люнку 45.
Паколькі электронная бу-

дова алканаў і адпаведных ім ал-
кільных груп вамі ўжо вывучана, 
то пры вывучэнні спіртоў — вы-
творных алканаў — будзе раз-
глядацца толькі электронная бу-
дова функцыянальнай групы 
спіртоў ОН. Менавіта гэта 
група вызначае важнейшыя хі-
мічныя і фізічныя ўласцівасці 
спіртоў. 

Мал. 45. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) 
мадэлі малекулы метанолу
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У састаў функцыянальнай групы спіртоў уваходзіць атам кіслароду, які ва-
лодае вялікай электраадмоўнасцю і з прычыны гэтага адцягвае да сябе элект-
ронную шчыльнасць σ-сувязей звязаных з ім атамаў вадароду і вугляроду: 
R → СН2 → О ← Н. У выніку гэтага атам кіслароду набывае частковы ад-
моўны зарад, а атамы вадароду і вугляроду — частковыя дадатныя зарады: 

R CH
δ+

2 →O
δ−

← H
δ+

.  Сувязі О Н і С О палярныя. Валентны вугал СОН бліз-
кі да 110°.

Наменклатура
Па правілах наменклатуры ІЮПАК назвы насычаных аднаатамных спір-

тоў утвараюцца ад назваў адпаведных алканаў з дабаўленнем суфікса -ол. На-
прыклад, СН3ОН — метанол, С2Н5ОН — этанол.
Сістэматычная наменклатура дапускае выкарыстанне назваў, звязаных з на-

звамі алкільных груп, для ніжэйшых членаў рада. Напрыклад, СН3ОН — ме-
тылавы спірт, С2Н5ОН — этылавы спірт.
У табліцы 22 прыведзены назвы першых дзесяці прадстаўнікоў гамалагічна-

га рада спіртоў, у якіх функцыянальная група ОН знаходзіцца ў першаснага 
атама вугляроду, па наменклатуры ІЮПАК і трывіяльныя.

Табл і ц а  22. Гамалагічны рад насычаных 
аднаатамных спіртоў нармальнай будовы

Формула спірту
Н
аз
ва

 с
пі
рт
у

 п
а 
сі
ст
эм

ат
ы
чн
ай

на
м
ен
кл
ат
ур
ы

 
(і

 т
ры

ві
ял
ьн
ая

)

структурная

м
ал
ек
ул
яр

на
я

СН3ОH СН4О
Метанол
(метылавы
 спірт)

СН3 СН2ОH С2Н6О
Этанол
(этылавы
спірт)

СН3 СН2 СН2ОH С3Н8О
Прапанол-1
(прапілавы
спірт)

Насычаныя аднаатамныя спірты
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Формула спірту

Н
аз
ва

 с
пі
рт
у

 п
а 
сі
ст
эм

ат
ы
чн
ай

на
м
ен
кл
ат
ур
ы

 
(і

 т
ры

ві
ял
ьн
ая

)

структурная

м
ал
ек
ул
яр

на
я

СН3 СН2 СН2 СН2ОH С4Н10О
Бутанол-1
(бутылавы 
спірт)

СН3 СН2 СН2 СН2 СН2ОH С5Н12О
Пентанол-1
(амілавы 
спірт)

СН3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2ОH С6Н14О
Гексанол-1 
(гексілавы 
спірт)

СН3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2ОH С7Н16О
Гептанол-1
(гептылавы 
спірт)

СН3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2ОH С8Н18О
Актанол-1 
(актылавы 
спірт)

СН3 СН2 (СН2)5 СН2 СН2ОH С9Н20О
Нананол-1
(нанілавы 
спірт)

СН3 СН2 (СН2)6 СН2 СН2ОH С10Н22О
Дэканол-1
(дэцылавы 
спірт)

Пры назве спіртоў з неразгалінаваным вуглевадародным ланцугом, пачына-
ючы з прапанолу, лічбай паказваецца атам вугляроду, з якім звязана гідраксіль-
ная група. Нумарацыя вугляродных атамаў пачынаецца з таго канца, бліжэй да 
якога размешчана гідраксільная група. Назвы спіртоў утвараюць, дабаўляючы 
суфікс -ол да назвы адпаведнага алкану, лічбай паказваецца становішча гідра-
ксільнай групы ў ланцугу. Напрыклад: 

Працяг
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Для назваў спіртоў з разгалінаваным вугляродным ланцугом выбіраюць 
самы доўгі ланцуг, які змяшчае функцыянальную гідраксільную групу, і нума-
руюць з таго канца, бліжэй да якога размешчана гідраксільная група. Назвы 
спіртоў утвараюць, дабаўляючы суфікс -ол да назвы алкану, які адпавядае са-
маму доўгаму ланцугу, лічбай паказваюцца атамы вугляроду, з якімі звязаны 
гідраксільная група і замяшчальнікі. Назвы замяшчальнікаў пералічваюцца ў 
алфавітным парадку. Напрыклад: 

2-метылбутанол-2 5-метыл-2-этылгексанол-1

Ізамерыя

Для насычаных аднаатамных спіртоў характэрна структурная ізамерыя. 
Структурная ізамерыя спіртоў абумоўлена ізамерыяй вугляроднага шкіле-
та і ізамерыяй становішча гідраксільнай групы. Першыя два члены га-
малагічнага рада — метанол СН3ОН і этанол С2Н5ОН — не маюць ізаме-
раў спіртоў. Пачынаючы з прапанолу, лік структурных ізамераў у гамалагіч-
ным радзе спіртоў хутка нарастае. Напрыклад, бутанолы існуюць у выглядзе 
чатырох ізамераў, гептанолы — васьмі, а дэканолы — пяцісот сямідзесяці 
шасці. 
Разгледзім прыклады ізамераў спіртоў, састаў якіх С4Н10О. У залежнасці 

ад будовы вугляроднага шкілета ізамерамі будуць два спірты — вытворныя бу-
тану і 2-метылпрапану:

 2-метылпрапанол-1

Насычаныя аднаатамныя спірты
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У залежнасці ад становішча гідраксільнай групы ў тым і другім вугляродным 
шкілеце магчымы яшчэ два ізамерныя спірты: 

 2-метылпрапанол-2

Агульны лік структурных ізамераў спіртоў, састаў якіх С4Н10О (за выклю-
чэннем стэрэаізамераў), роўны чатыром.

Фізічныя ўласцівасці
Першыя прадстаўнікі класа насычаных аднаатамных спіртоў (С1 С11) пры 

пакаёвай тэмпературы — вадкасці. Вышэйшыя спірты (пачынаючы з С12Н25ОН) 
пры пакаёвай тэмпературы — цвёрдыя рэчывы. Значыць, сярод спіртоў дадзе-
нага класа пры нармальных умовах адсутнічаюць газападобныя рэчывы. 
Ніжэйшыя спірты валодаюць характэрным алкагольным пахам, пах спіртоў, 

якія знаходзяцца пасярэдзіне гамалагічнага рада, — моцны і часта непрыемны, 
а вышэйшыя спірты (больш за С10) практычна не маюць паху.
Ніжэйшыя спірты (С1 С3) змешваюцца з вадой у любых суадносінах, ся-

рэднія — абмежавана. Значыць, з павелічэннем адноснай малекулярнай масы 
растваральнасць спіртоў у вадзе памяншаецца. У большасці арганічных рас-
тваральнікаў усе спірты растваральныя. 
Спірты валодаюць анамальна высокімі тэмпературамі кіпення ў параўнанні 

з прадстаўнікамі алканаў з прыблізна такой жа адноснай малекулярнай масай. 
Напрыклад, тэмпература кіпення этанолу 78,3 С, а прапану — –42,2 С.
У табліцы 23 прыведзены тэмпературы кіпення, плаўлення і агрэгатны стан 

некаторых спіртоў.

Табл і ц а  23. Некаторыя фізічныя ўласцівасці 
насычаных аднаатамных спіртоў

Формула і назва 
спірту

Агрэгатны 
стан

Тэмпература, °С

кіпення плаўлення

СН3ОН — метанол Вадкасць +64,7 −94,0

С2Н5ОН — этанол Вадкасць +78,3 −113,0

С3Н7ОН — прапанол-1 Вадкасць +97,2 −127,0
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Формула і назва 
спірту

Агрэгатны 
стан

Тэмпература, °С

кіпення плаўлення

С4Н9ОН — бутанол-1 Вадкасць +117,7 −89,5

С5Н11ОН — пентанол-1 Вадкасць +137,0 −78,5

Прычынай адсутнасці газападобных спіртоў пры нармальных умовах, а так-
сама больш высокіх тэмператур кіпення спіртоў у параўнанні з алканамі з ад-
нолькавай адноснай малекулярнай масай з’яўляюцца міжмалекулярныя вадарод-
ныя сувязі, характэрныя для спіртоў. Як адзначалася, сувязь О Н у малекуле 
спірту моцна палярызавана: R О Н. На атаме вадароду ўзнікае частковы да-
датны зарад. З-за гэтага такі атам вадароду можа прыцягвацца непадзеленай 
парай электронаў атама кіслароду другой малекулы спірту. Паміж малекуламі 
спірту ўзнікае міжмалекулярная вадародная сувязь. Такім чынам, малекулы спір-
тоў знаходзяцца ў асацыіраваным стане, быццам з павялічанай адноснай ма-
лекулярнай масай. Нягледзячы на тое што энергіі міжмалекулярных вадарод-
ных сувязей спіртоў невялікія, вадародныя сувязі абумоўліваюць значную аса-
цыяцыю малекул спіртоў, што і прыводзіць да росту цеплаты выпарэння, а зна-
чыць, і тэмпературы кіпення. Графічна вадародную сувязь прынята абазначаць 
трыма кропкамі. Схема ўтварэння вадароднай сувязі паміж малекуламі спірту 
паказана на малюнку 46, а. 

Мал. 46. Схема ўтварэння вадароднай сувязі паміж малекуламі спірту (а)
і малекуламі спірту і вады (б)

Працяг

Насычаныя аднаатамныя спірты
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Утварэннем міжмалекулярных вадародных сувязей паміж малекуламі спір-
тоў і палярнымі малекуламі вады (мал. 46, б) тлумачыцца добрая раствараль-
насць ніжэйшых спіртоў у адрозненне ад вуглевадародаў, якія з-за невялікай 
палярнасці сувязей С Н не ўтвараюць з вадой вадародных сувязей. З павелі-
чэннем даўжыні ланцуга алкільных груп растваральнасць спіртоў памяншаецца, 
і актанол ужо не змешваецца з вадой. 

Пры растварэнні ніжэйшых спіртоў у вадзе ўтвараюцца гідраты. Напрыклад, у водным 
растворы этанолу ўтвараюцца гідраты С2Н5ОН  Н2О, С2Н5ОН  3Н2О, С2Н5ОН  12Н2О. 
Вам будзе цікава даведацца, што тэмай дысертацыі Д. І. Мендзялеева было вывучэнне 
гідратаў у водным растворы этанолу.

Насычанымі аднаатамнымі спіртамі называюць вытворныя алка-
наў, у малекулах якіх адзін атам вадароду замешчаны на гідраксільную 
групу. 
Агульная формула насычаных аднаатамных спіртоў СnН2n + 1ОН.
Структурная ізамерыя спіртоў абумоўлена будовай вугляроднага шкілета 

і розным становішчам гідраксільнай групы пры аднолькавым вугляродным 
ланцугу. 
На фізічныя ўласцівасці спіртоў значна ўплывае вадародная су-

вязь паміж малекуламі спіртоў або малекуламі спіртоў і вады ў іх раст-
ворах. 

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне насычаных аднаатамных спіртоў і запішыце агульную фор-
мулу класа. 

2. Састаўце малекулярную, структурную і электронную формулы этанолу. 
3. Выпішыце формулы гамолагаў насычаных аднаатамных спіртоў: С3Н7ОН, 

СН3ОН, С3Н5ОН, С2Н4(ОН)2, С7Н15ОН, С6Н5 СН2ОН, С4Н9ОН, С6Н5ОН. 
4. Састаўце структурныя формулы наступных спіртоў: а) бутанолу-2; б) 2,2-ды-

метылбутанолу-1; в) 2,4-дыметылгексанолу-2; г) 2-метыл-2-этылпентанолу-1.
5. Якая з дзвюх назваў — 3-метыл-3-этылпентанол-1 або 3,3-дыэтылбута-

нол-1 — адпавядае спірту   23

2

2

5

2 5

   згодна з правілам наменкла-

туры ІЮПАК? Адказ абгрунтуйце.
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6. Састаўце структурныя формулы першаснага, другаснага і трацічнага спіртоў, 
якія адпавядаюць саставу С4Н10О. Чым з’яўляюцца гэтыя спірты ў адносінах адзін да 
аднаго? Растлумачце, ці існуюць чацвярцічныя спірты.

 7. Састаўце структурныя формулы пяці ізамерных насычаных аднаатамных 
спіртоў, састаў якіх С6Н14О. Назавіце ізамеры па наменклатуры ІЮПАК і вызначыце 
від ізамерыі.

8. Растлумачце, чаму нельга атрымаць насычаны раствор этанолу ў вадзе пры 
тэмпературы 20 С.

9. Растлумачце механізм утварэння вадароднай сувязі паміж малекуламі насыча-
ных аднаатамных спіртоў і вады пры растварэнні спіртоў. У чым заключаецца адроз-
ненне міжмалекулярнай вадароднай сувязі ад кавалентнай сувязі?

10. Як адбіваецца здольнасць спіртоў да ўтварэння вадародных сувязей на 
фізічных уласцівасцях гэтага класа злучэнняў: тэмпературы кіпення, растваральнасці 
ў вадзе, растваральнай здольнасці?

§ 23. Хімічныя ўласцівасці спіртоў

Характэрныя рэакцыі спіртоў вызначаюцца наяўнасцю ў саставе малекул 
гідраксільнай групы, атам кіслароду якой зрушвае электронную шчыльнасць 
як ад атама вадароду, так і ад атама вугляроду. Такая палярызацыя можа са-
дзейнічаць разрыву сувязей О Н і С О. Атам вадароду ў гідраксільнай гру-

пе за кошт моцнай палярызацыі сувязі O
δ−

 ← H
δ+

 робіцца больш рухомым, здоль-
ным адшчапляцца ў выглядзе пратона. У гэтым выпадку спірты праяўляюць 
кіслотныя ўласцівасці. У той жа час наяўнасць у малекуле спірту атама кі-
слароду, які мае дзве непадзеленыя пары электронаў, абумоўлівае праяўленне 
ў спіртоў уласцівасцей асноў. Значыць, спірты можна разглядаць як амфатэр-
ныя злучэнні, якія могуць праяўляць як уласцівасці кіслот, так і ўласцівасці 
асноў. Спірты з’яўляюцца слабымі кіслотамі і ў той жа час асновамі сярэдняй 
сілы.
Разгледзім важнейшыя хімічныя ўласцівасці спіртоў на прыкладзе аліфа-

тычных насычаных аднаатамных 
спіртоў. 

Узаемадзеянне з шчолачнымі 
металамі
Пры ўзаемадзеянні шчолач-

ных металаў (Na, Li) са спіртамі 
(мал. 47) адбываецца разрыў 

Мал. 47. Рэакцыя этанолу з натрыем

Хімічныя ўласцівасці спіртоў

Правообладатель Народная асвета



114 Спірты і фенолы

сувязі О Н і замяшчэнне атамаў вадароду на атамы металу з утварэннем злу-
чэнняў — алкаксідаў (алкагалятаў) і вадароду:

2R OH + 2Na → 2R ONa + H2↑

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑
 этанол этаналят натрыю

Спірты — вельмі слабыя электраліты, нават слабейшыя, чым вада. Таму 
алкаксіды (алкагаляты) лёгка раскладваюцца вадой:

C2H5ONa + H2O → C2H5OH + NaOH
 этаналят натрыю этанол

Пры ўзаемадзеянні з металамі ў спіртоў праяўляюцца кіслотныя ўласціва-
сці, але да класа кіслот спірты не адносяць, паколькі ступень іх дысацыяцыі ня-
значная. Таму спірты з воднымі растворамі шчолачаў узаемадзейнічаюць аба-
рачальна. 

Узаемадзеянне з карбонавымі і кіслародзмяшчальнымі мінеральнымі кі-
слотамі з утварэннем складаных эфіраў

t
спірт карбонавая

кіслата

(канц.)

складаны эфір

У рэакцыі з карбонавымі кіслотамі ад малекулы спірту адшчапляецца атам 
вадароду, а ад малекулы карбонавай кіслаты — гідраксільная група з утварэн-
нем малекулы вады. Рэакцыя абарачальная, але раўнавага зрушваецца ўпра-
ва ў прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты і пры вывадзе вады з зоны 
рэакцыі: 

t

этанавая
(воцатная)

кіслата

этылэтанаат
(этылавы эфір

воцатнай кіслаты)

(канц.)

У рэакцыях з кіслародзмяшчальнымі мінеральнымі кіслотамі спірты ўтва-
раюць складаныя эфіры гэтых кіслот: 
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2 2S S4

дыэтылсульфат

→⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Узаемадзеянне з галагенавадародамі з утварэннем галагеналканаў

У рэакцыі з галагенавадародамі ў малекуле спірту адбываецца разрыў су-
вязі R ОН. У выніку рэакцыі ўтвараецца галагеналкан. Ураўненне рэакцыі ў 
агульным выглядзе выглядае так:

R OH  +  HHal  →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯
t

  RHal  +  H2O
 спірт галагеналкан

Дадзеная рэакцыя абарачальная. У гэтай рэакцыі праяўляюцца слабыя 
асноўныя ўласцівасці спірту.
Пры ўзаемадзеянні этанолу з бромавадародам утвараецца бромэтан — цяж-

кая вадкасць:

C2H5OH  +  HBr  →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯
t

  C2H5Br  +  H2O

 этанол бромэтан

Унутрымалекулярная дэгідратацыя з утварэннем алкену

Першасныя спірты дэгідратуюцца пад дзеяннем каталізатара — канцэнт-
раванай сернай кіслаты — пры высокіх тэмпературах (вышэй за 140 С) з утва-
рэннем алкену: 

спірт

(канц.)

Рэакцыя дэгідратацыі абумоўлена адшчапленнем вадароду ў выглядзе пра-
тона і гідраксільнай групы ад суседніх атамаў вугляроду. 
Напрыклад, у выніку ўнутрымалекулярнага адшчаплення малекулы вады 

ад малекулы этанолу (пад дзеяннем каталізатара — канцэнтраванай сернай кі-
слаты) утвараецца этэн:

Хімічныя ўласцівасці спіртоў
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t

(канц.)

этэн

Рэакцыі акіслення
Спірты гараць на паветры або ў кіслародзе некурадымным полымем з вы-

лучэннем вялікай колькасці цеплаты (мал. 48):

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2↑ + 3Н2О + Q

З больш слабым, чым кісларод, акісляль-
нікам, напрыклад з аксідам медзі(II), адбыва-
ецца частковае акісленне спіртоў, пры гэтым 
першасныя спірты акісляюцца да альдэгідаў. 
Калі ў прабірку з этанолам апусціць рас-

палены скручаны ў спіраль медны дрот, па-
крыты чорным налётам аксіду медзі(II), 
то чорны налёт на дроце знікае. Спіраль 
набывае ружова-чырвоны колер, пры гэтым 
адчуваецца непрыемны пах альдэгіду, які 
ўтварыўся. Ураўненне рэакцыі, якая пры 
гэтым адбываецца, мае наступны выгляд:

этанол альдэгід

Пад дзеяннем такіх акісляльнікаў, як падкіслены раствор перманганату ка-
лію або дыхрамату калію, першасныя спірты акісляюцца да карбонавых кіслот.

Кіслотна-асноўныя ўласцівасці насычаных аднаатамных спіртоў абумоў-
лены наяўнасцю ў іх малекулах функцыянальнай гідраксільнай групы. 
Спірты ўзаемадзейнічаюць з шчолачнымі металамі, галагенавадародамі, 

карбонавымі і мінеральнымі кіслотамі; уступаюць у рэакцыі дэгідратацыі і 
акіслення.

Мал. 48. Гарэнне этанолу
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Пытанні і заданні

1. Састаўце ўраўненні рэакцый этанолу з натрыем і бромавадародам. Назавіце 
прадукты рэакцый.

2. Састаўце ўраўненні ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі этанолу і прапанолу-1. 
Назавіце прадукты і ўмовы працякання рэакцый.

3. Назавіце рэакцыі насычаных аднаатамных спіртоў, якія сведчаць аб наяўнасці 
ў іх уласцівасцей: а) кіслотных; б) асноўных.

4. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 
ператварэнні:

этанол → этаналят натрыю → этанол → бромэтан → этэн.

5. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 
ператварэнні:

C  H  ОН
–Н О52 … …2 H 1 моль Cl2

hν –HCl2

Запішыце назвы рэакцый.
6. Разлічыце масу этаналяту, атрыманага ў рэакцыі этанолу масай 51,98 г і ме-

талічнага натрыю масай 25,53 г.
7. Разлічыце, у якой з дзвюх рэакцый спіртоў — этанолу масай 10,12 г або ме-

танолу масай 8,64 г — з металічным натрыем, узятым з лішкам, вылучыўся вада-
род большага аб’ёму (н. у.). Пакажыце, які спосаб рашэння задачы з двух магчымых 
з’яўляецца найбольш рацыянальным.

8. Разлічыце хімічную колькасць арганічнага прадукту, атрыманага ў рэакцыі 
этанолу масай 43,24 г і аксіду медзі(II) масай 71,2 г:

СН3CH2OH + СuO t⎯ →⎯  СН3CHO + Сu + H2O

9. Састаўце структурную формулу першаснага насычанага аднаатамнага спір-
ту, пры ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі якога масай 15 г вылучылася вада ма-
сай 4,5 г.

10. Пры ўзаемадзеянні першаснага насычанага аднаатамнага спірту з натрыем 
вылучыўся газ аб’ёмам (н. у.) 6,944 дм3. Пры ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі спірту 
такой жа масы ўтвараецца алкен масай 43,4 г. Вызначыце малекулярную формулу 
спірту і састаўце структурныя формулы першасных насычаных аднаатамных спіртоў, 
якія адпавядаюць дадзенаму саставу.

Лабараторны дослед  2
Акісленне этанолу аксідам медзі(II)

1. Наліце ў прабірку этанолу аб’ёмам прыкладна 1 см3.
2. Добра нагрэйце ў полымі спіртоўкі канец меднага дроту, скручанага ў 

спіраль, каб медзь пакрылася чорным налётам аксіду медзі(II), і апусціце га-
рачую медную спіраль у прабірку з этанолам.

Хімічныя ўласцівасці спіртоў
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3. Паўтарыце некалькі разоў (не менш за 6) аперацыю награвання меднай 
спіралі і ўнясення яе ў прабірку са спіртам.

4. Якія змяненні адбываюцца са спіраллю? Састаўце ўраўненне рэакцыі.

§ 24. Атрыманне і прымяненне спіртоў

Атрыманне
Для прамысловага атрымання спіртоў выкарыстоўваюць ненасычаныя вуг-

левадароды, якія здабываюць з нафтапрадуктаў, або галагеналканы. 
Пазнаёмімся з асноўнымі агульнымі прамысловымі і лабараторнымі спо-

сабамі атрымання насычаных аднаатамных спіртоў і спецыфічнымі спосабамі 
атрымання этанолу і метанолу. 

1) Адным з найбольш важных агульных прамысловых спосабаў атрымання 
спіртоў з’яўляецца гідратацыя алкенаў. 
Этанол атрымліваюць гідратацыяй этэну вадзяной парай пры павышанай 

тэмпературы (280—300 С), павышаным ціску (7—8 мПа) і ў прысутнасці ка-
талізатара (Н3РО4):

СН2 СН2 + Н2О 
кат., ,p t

⎯ →⎯⎯⎯⎯  СН3 СН2ОН
 этэн этанол

Спірт, атрыманы з этэну, называюць сінтэтычным.
2) У харчовай прамысловасці этанол атрымліваюць характэрным толькі для 

яго спосабам пры спіртавым браджэнні глюкозы пад дзеяннем ферментаў, якія 
вылучаюцца некаторымі відамі дражджавых грыбкоў:

С6Н12О6 
ферменты

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯  2С2Н5ОН + 2СО2↑
 глюкоза этанол

Браджэнне зведвае вінаградны сок, які змяшчае глюкозу, а таксама буль-
бяны крухмал, які ператвараецца ў глюкозу пад дзеяннем асаблівага фер-
менту. Этанол, атрыманы пры ферментатыўным расшчапленні розных хар-
човых прадуктаў, выкарыстоўваюць у асноўным для прыгатавання спіртных 
напояў. 
У прамысловасці этанол атрымліваюць гідролізным спосабам з драўняных 

апілак, адходаў цэлюлозна-папяровай прамысловасці і г. д. Цэлюлоза, якая змя-
шчаецца ў драўніне, зведвае гідроліз з утварэннем глюкозы, якая далей удзель-
нічае ў браджэнні, пасля чаго атрымліваюць этанол, так званы гідролізны 
спірт.
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3) У прамысловасці метанол атрымліваюць характэрным толькі для яго спо-
сабам пры ўзаемадзеянні вадароду з чадным газам (СО) пры павышаным ціску 
і высокай тэмпературы ў прысутнасці каталізатара: 

СО + 2Н   СН ОН2 3
кат.,  p t,⎯ →⎯⎯⎯

сінтэз-газ метанол

Сумесь чаднага газу і вадароду, узятых у колькасных суадносінах 1 : 2, на-
зываюць сінтэз-газам. 

Гістарычная назва метанолу — драўняны спірт. Яна паказвае на стары спосаб атры-
мання спірту: сухую перагонку драўніны цвёрдых парод (награванне драўніны без до-
ступу паветра).

Для атрымання спіртоў у лабараторыі выкарыстоўваюць галагеналканы. 
Пры гідролізе монагалагеналканаў з галагенам пры першасным атаме вуг-

ляроду ў водных растворах шчолачаў пры награванні ўтвараюцца першасныя 
спірты: 

R СН2 СН2Сl + КOH 
H O,2 t

⎯ →⎯⎯⎯  R CH2 CH2OH + КCl
 галагеналкан першасны спірт

Гідроліз галагеналканаў, які праводзіцца ў прысутнасці шчолачы, з’яўляец-
ца практычна неабарачальным працэсам і выкарыстоўваецца як агульны метад 
атрымання першасных насычаных спіртоў у лабараторыі. 

Прымяненне
Спірты знаходзяць шырокае прымяненне. У хімічнай прамысловасці спір-

ты — зыходныя рэчывы для розных сінтэзаў. У многіх вытворчасцях спірты пры-
мяняюць у якасці растваральнікаў. Разгледзім некалькі прыкладаў прамысловага 
выкарыстання важнейшых насычаных аднаатамных спіртоў. 

Метанол (метылавы спірт) СН3ОН выкарыстоўваецца ў прамысловым ар-
ганічным сінтэзе пры атрыманні фармальдэгіду, які прымяняецца ў вытворчасці 
пластмас; для сінтэзу некаторых лекавых рэчываў. 
Метанол — добры растваральнік для многіх арганічных і неарганічных рэ-

чываў.
Неабходна ведаць, што метанол — самы моцны яд. Ужыванне некалькіх 

грамаў метанолу прыводзіць да слепаты, а потым да смерці. Вось таму на слоіках, 
у якіх захоўваецца гэты спірт, што выкарыстоўваецца для тэхнічных патрэб, ёсць 
заўсёды надпіс: «Метанол — яд». Гэта павінна быць сур’ёзным папярэджаннем 
пры рабоце з ім.

Атрыманне і прымяненне спіртоў
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Этанол (этылавы спірт) С2Н5ОН выкарыстоўваецца ў многіх галінах пра-
мысловасці: лакафарбавай, фармацэўтычнай, выбуховых рэчываў, бытавой хі-
міі, кандытарскай і г. д. (мал. 49).

Мал. 49. Галіны прымянення этанолу: 1 — растваральнік; 2 — атрыманне дыэтылавага 
эфіру; 3 — атрыманне складаных эфіраў; 4 — атрыманне воцатнага альдэгіду; 5 — ат-
рыманне воцатнай кіслаты; 6 — паліва для рухавікоў унутранага згарання; 7 — іншае

Этанол з’яўляецца зыходным рэчывам у прамысловым арганічным сінтэзе 
(дыэтылавы эфір, этылацэтат і іншыя эфіры). Акісленнем этанолу атрымліваюць 
харчовую воцатную кіслату.

Спірт-рэктыфікат, які атрымліваюць у прамысловасці, уяўляе сабой су-
месь этанолу (масавая доля 95,6 %) і вады (масавая доля 4,4 %). Бязводны 
спірт называюць абсалютным спіртам. 
Трэба памятаць, што этанол — свайго роду наркотык, які ўзбуджальна дзей-

нічае на арганізм чалавека. Нават невялікія дозы паніжаюць вастрыню зроку, за-
павольваюць рэакцыі і памяншаюць здольнасць разумна разважаць. Працяглае 
ўжыванне спірту выклікае цяжкія захворванні нервовай і сардэчна-сасудзістай 
сістэм, разбурае печань і прыводзіць да заўчаснай смерці. 
У этанол, які прымяняецца для тэхнічных мэт, спецыяльна дабаўляюць 

невялікія колькасці цяжка аддзяляемых ядавітых рэчываў, рэчываў з дрэн-
ным пахам і непрыемным смакам і падфарбоўваюць. Спірт, які змяшчае та-
кія дабаўкі, называюць дэнатуратам. Ужыванне дэнатурату смяротна небяс-
печнае.

Другія (ніжэйшыя) спірты выкарыстоўваюцца ў якасці растваральнікаў 
пры вырабе розных лакаў і фарбаў на прадпрыемствах лакафарбавай прамы-
словасці, адным з якіх з’яўляецца ААТ «Лакафарба» ў г. Ліда.

Вышэйшыя спірты (С10 і больш) выкарыстоўваюць у многіх галінах вы-
творчасці. Напрыклад, спірты, састаў якіх С18—С20, выкарыстоўваюцца для вы-
рабу медыцынскіх прэпаратаў, С12—С20 — парфумерна-касметычнай прадукцыі, 
С16—С20 — антыкаразійнай змазкі.
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Ненасычаны алілавы спірт СН2 СН СН2ОН прымяняецца ў вытворчасці гліцэ-
рыны, алілавых эфіраў, якія выкарыстоўваюцца ў фармацэўтычнай і парфумернай пра-
мысловасці.

У прамысловым маштабе этанол атрымліваюць гідратацыяй этэну, гід-
ролізным спосабам, у працэсе спіртавога браджэння глюкозы.
Метанол у прамысловых маштабах у асноўным атрымліваюць з сінтэз-

газу. 
У лабараторыі першасныя насычаныя аднаатамныя спірты атрымліва-

юць у працэсе шчолачнага гідролізу монагалагенаалканаў. 
Спірты выкарыстоўваюць для сінтэзу многіх арганічных рэчываў.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце назвы рэчываў, якія выкарыстоўваюцца для прамысловага атры-
мання этанолу і метанолу. 

2. Састаўце ўраўненні рэакцый у адпаведнасці з наступнымі схемамі:

а) СН3СН2СН2Сl + KOH ⎯ →⎯⎯H O2 ;

б) СО + … ⎯ →⎯⎯  СН3OH;

в) СН3СН2СН2Сl + KOH ⎯ →⎯
спірт

.

Назавіце арганічны прадукт рэакцыі.
3. Вызначыце адпаведнасць паміж назвай зыходнага рэчыва, якое выкарыстоў-

ваецца для атрымання першаснага насычанага спірту, і назвай рэакцыі, з дапамогай 
якой можна атрымаць спірт.

Зыходнае рэчыва Назва рэакцыі

1) Этэн
2) Бромэтан
3) Глюкоза

а) Браджэнне спіртавое
б) Гідроліз
в) Дэгідрыраванне
г) Гідратацыя

4. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 
ператварэнні: 

а) хлорэтан → этанол → этэн → этанол → бромэтан;
б) глюкоза → этанол → этаналят натрыю → этанол.
5. Пры вытворчасці метанолу быў затрачаны сінтэз-газ аб’ёмам (н. у.) 2800 м3, 

які змяшчае прымесі з аб’ёмнай доляй 4 %. Разлічыце масу атрыманага спірту.
6. Разлічыце, у колькі разоў павялічыцца скорасць прамой рэакцыі 

С2Н4 (г) + Н2О (г) ⎯ →⎯⎯→⎯  С2Н5ОН (г)

пры павелічэнні ціску ў сістэме ў два разы.

Атрыманне і прымяненне спіртоў
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7. Пры спіртавым браджэнні глюкозы атрыманы этанол масай 565,8 кг. Разлічы-
це аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які пры гэтым вылучыўся.

8. Для вытворчасці этанолу затрацілі этэн аб’ёмам (н. у.) 2284,8 м3 і атрымалі 
спірт масай 4269,72 кг. Разлічыце выхад прадукту рэакцыі.

9. Этанол масай 21 022 кг атрыманы ў працэсе спіртавога браджэння глюкозы. 
Спірт такой жа масы быў атрыманы ў працэсе гідратацыі этэну. Выхад прадукту ў 
абедзвюх рэакцыях роўны 0,94. Разлічыце, у якой з дзвюх вытворчасцей: а) затрача-
на зыходнае рэчыва большай масы; б) затрачана зыходнае рэчыва большай хімічнай 
колькасцю. 

§ 25. Рашэнне разліковых задач

У параграфе разгледжаны ўзоры рашэння задач такіх тыпаў, як разлікі па 
хімічных ураўненнях, калі адно з рэчываў, якія рэагуюць, узята з лішкам, і вы-
значэнне малекулярных формул арганічных рэчываў на падставе якаснага і коль-
каснага саставу. 

Прыклад 1. Вызначыце масу бромэтану, атрыманага ў рэакцыі, для якой 
быў узяты этанол масай 5,98 г і бромавадарод аб’ёмам (н. у.) 2,464 дм3. 

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры разліках:

n = m
M

;  n = V
Vm

.

2. Значэнні малярных мас рэчываў, малярны аб’ём:

MС Н ОН2 5
 = 46 г/моль; MС Н Br2 5

 = 109 г/моль; Vm = 22,4 дм3/моль.

3. Вызначаем хімічныя колькасці спірту і бромавадароду, узятых для рэ-
акцыі:

nС Н OH2 5
 = 0,13 моль (5,98  46); nHBr = 0,11моль (2,464  22,4).

4. На падставе аналізу ўраўнення рэакцыі вызначаем, якое з рэчываў узята 
з лішкам, а затым разлічваем хімічную колькасць і масу прадукту рэакцыі: 

C H OH HBr2 5
 моль

 моль

 моль

 моль

1

0 13

1

0 11, ,
+  ⎯ →⎯⎯  C H Br H O2 5 2

 моль

 моль

1

x
+

0 13
1

0 11
1

, , .

Значыць, спірт узяты з лішкам. Разлікі прадукту рэакцыі выконваюцца, зы-
ходзячы з даных аб хімічнай колькасці хлоравадароду:

х = 
0 11 1

1
,  моль  моль

 моль
 = 0,11 моль;
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nС Н Br2 5
 = 0,11 моль;  mС Н Br2 5

 = 11,99 г (0,11  109).

Адка з: mС Н Br2 5
 = 11,99 г. 

Прыклад 2. Масавая доля вугляроду ў насычаным аднаатамным спірце роў-
на 0,6. Вызначыце малекулярную формулу спірту. Састаўце структурныя фор-
мулы магчымых ізамераў і назавіце іх па наменклатуры ІЮПАК.

Рашэнне

1. Для рашэння задачы выкарыстаем агульную формулу w m
mэ
э

рэч
=  і агульную

формулу насычаных аднаатамных спіртоў СnH2n + 2O. Разлікі выконваем, зы-
ходзячы з масы вугляроду ў спірце хімічнай колькасцю 1 моль і масы спірту хі-
мічнай колькасцю 1 моль:

Mr (C) = 12;  Mr(H) = 1;  Mr(O) = 16;

Mr (CnH2n + 2O) = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18;

0,6 = 12
14 18

n
n +

,  адкуль n = 3.

2. Вызначаем формулу шуканага спірту. 
Агульная формула СnH2n + 2O, значыць, пры n = 3 малекулярная формула 

спірту — С3Н8О. 
Ізамеры:

СН3 СН2 СН2ОН — прапанол-1;

СН3 СН(ОН) СН3 — прапанол-2.

Адка з: С3Н8О.
Прыклад 3. У выніку рада паслядоўных рэакцый з алкану масай 69,6 г атры-

маны першасны насычаны аднаатамны спірт масай 88,8 г з тым жа лікам ата-
маў вугляроду ў малекуле, што і ў алкане (алкан → галагеналкан → насычаны 
аднаатамны спірт). Вызначыце малекулярную формулу спірту і састаўце фор-
мулы структурных ізамераў.

Рашэнне

1. З алкану хімічнай колькасцю 1 моль атрымліваюць спірт хімічнай коль-
касцю 1 моль:

СnH2n + 2 → СnH2n + 2O
 1 моль 1 моль

Рашэнне разліковых задач
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2. Рознасць мас узятага і атрыманага рэчываў роўна 19,2 г (88,8 – 69,6). 
Рознасць малярных мас спірту і алкану роўна 16, што пацвярджае аналіз агуль-
ных формул алканаў і насычаных аднаатамных спіртоў:
СnH2n + 2O — агульная формула насычаных аднаатамных спіртоў;
СnH2n + 2 — агульная формула алканаў.

3. Выкарыстоўваючы агульную формулу n m
M

= Δ
Δ

,  вызначаем хімічную коль-
касць атрыманага спірту: 

n(спірту) = 19,2 г  16 г/моль = 1,2 моль.

4. Ведаючы хімічную колькасць і масу спірту, вызначаем яго малярную масу 
і малекулярную формулу:

M
n nC H O2 +2

 = 88,8 г  1,2 моль = 74 г/моль, значыць, M
n nr(C H O)2 +2

 = 74.

Ar(C) = 12;  Ar(H) = 1; Ar(O) = 16.

Рашаючы ўраўненне 12п + 2п + 2 + 16 = 74, атрымаем: n = 4.
Значыць, малекулярная формула спірту — С4Н10О, а структурныя фор-

мулы магчымых ізамераў:

СН3 СН2 СН2 СН2ОН        СН3 СН(СН3) СН2ОН

 СН3 СН2 СН(ОН) СН3       СН3 С(СН3)(ОН) СН3

Адка з: С4Н10О.
Прыклад 4. Пры гідратацыі алкену масай 22,68 г атрымалі другасны на-

сычаны аднаатамны спірт масай 32,40 г. Вызначыце малекулярную форму-
лу спірту, састаўце структурную формулу і назавіце спірт па наменклатуры 
ІЮПАК.

Рашэнне

1. Аналіз ураўнення рэакцыі гідратацыі, запісанага ў агульным выглядзе, 
паказвае, што для гідратацыі алкену хімічнай колькасцю 1 моль патрабуецца 
вада хімічнай колькасцю 1 моль. Значыць, рознасць мас алкену і спірту і ёсць 
маса далучанай вады:

CnH2n + H2O → CnH2n + 2O
 1 моль 1моль 1 моль

Δm = 9,72 г (32,40 − 22,68); mH O2
 = 9,72 г.

2. Вызначаем хімічную колькасць вады і спірту, далей — малярную масу 
і малекулярную формулу спірту:

n m
M

= ;  М(Н2О) = 18 г/моль;

Правообладатель Народная асвета



125

nH О2
 = 0,54 моль (9,72 : 18);

nROH = 0,54 моль, MROH = 60 г/моль (32,40 : 0,54).

Значыць, M
n nr(C H O)2 +2

 = 60. 

Ar(C) = 12;  Ar(H) = 1; Ar(O) = 16.

Рашаючы ўраўненне 12п + 2п + 2 + 16 = 60, атрымаем: n = 3.
Малекулярная формула спірту С3Н8О, структурная формула — 

СН3 СН(ОН) СН3, прапанол-2.

Адка з: С3Н8О.
Прыклад 5. Вызначыце малекулярную формулу арганічнага рэчыва, ад-

носная шчыльнасць пары якога па гелію роўна 22, калі пры згаранні яго ма-
сай 19,36 г утварыліся вуглякіслы газ аб’ёмам (н. у.) 24,64 дм3 і вада масай 
23,76 г.

Рашэнне

1. Вызначаем малярную масу невядомага рэчыва, яго хімічную коль-
касць, а таксама хімічныя колькасці аксіду вугляроду(IV) і вады, якія ўтвары-
ліся:

n m
M

= ;  n V
V

=
m

;  D
M

MHe = рэч

Не
;  МHе = 4 г/моль;

Мрэч = 88 г/моль (4  22); nрэч = 0,22 моль (19,36  88);

MH O2
 = 18 г/моль;    nH O2

 = 1,32 моль (23,76  18);

Vm = 22,4 дм3/моль;    nCO2
 = 1,1 моль (24,64 : 22,4).

2. Прааналізуем схему рэакцыі гарэння рэчыва, дапусціўшы, што спалілі 
вуглевадарод хімічнай колькасцю 1 моль. На падставе даных аб прадуктах рэ-
акцыі разлічым колькасны састаў рэчыва: 

 0,22 моль 1,1 моль 1,32 моль

CxHy + O2 → хCO2 + y
2

H2O

 1 моль х моль 
y
2

 моль

х = 5 ⇒ nCO2
 = 5 моль і nС = 5 моль;

у = 12 ⇒ nН = 12 моль.

Формула рэчыва  — С5Н12.
3. Малярная маса рэчыва С5Н12 роўна 72 г/моль, а малярная маса шуканага 

рэчыва — 88 г/моль, рознасць малярных мас — 16 г/моль. Значыць, у састаў 

Рашэнне разліковых задач
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невядомага рэчыва ўваходзіў атамарны кісларод хімічнай колькасцю 1 моль. Ма-
лекулярная формула рэчыва — С5Н12О.
Адка з: С5Н12О.

Задачы для самастойнага рашэння

1. Разлічыце масу хлорэтану, атрыманага ў рэакцыі этанолу масай 56,12 г і хло-
равадароду аб’ёмам (н. у.) 26,88 дм3 у прысутнасці хларыду цынку.

2. Этанол масай 36,8 г поўнасцю прарэагаваў з бромавадародам, узятым з ліш-
кам. Пры гэтым сумарная хімічная колькасць прадуктаў рэакцыі, якія ўтварыліся, і 
бромавадароду, што застаўся, была роўна 1,9 моль. Разлічыце аб’ём (н. у.) бромава-
дароду, узятага для рэакцыі.

3. Вызначыце малекулярную формулу насычанага аднаатамнага спірту і пака-
жыце лік магчымых першасных ізамерных спіртоў, якія адпавядаюць гэтаму саставу, 
калі вядома, што масавая доля вугляроду ў спірце роўна 0,6818.

4. З алкану масай 20,7 г у выніку рада паслядоўных рэакцый у адпаведнасці 
з наступнай схемай: алкан → галагеналкан → насычаны аднаатамны спірт — быў 
атрыманы спірт масай 31,74 г з тым жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле, што і ў 
алкане. Вызначыце малекулярную формулу спірту.

5. Пры гідратацыі невядомага алкену масай 214,2 г атрымалі насычаны адна-
атамны спірт масай 306 г. Вызначыце малекулярную формулу спірту і састаўце струк-
турныя формулы ізамераў.

6. Пры спальванні невядомага арганічнага рэчыва масай 53,28 г, адносная 
шчыльнасць пары якога па паветры роўна 2,552, утварыліся вуглякіслы газ аб’ёмам 
(н. у.) 64,512 дм3 і вада масай 64,8 г. Вызначыце малекулярную формулу рэчыва і 
пакажыце, да якога класа можа адносіцца дадзенае рэчыва.

§ 26. Мнагаатамныя спірты

Будова

Вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх два і больш атамаў 
вадароду каля суседніх атамаў вугляроду замешчаны на гідраксільныя 
групы, называюць мнагаатамнымі спіртамі. 

Гідраксільныя групы ва ўсіх устойлівых мнагаатамных спіртах звязаны з су-
седнімі атамамі вугляроду. 
Найпрасцейшым прадстаўніком двухатамных спіртоў (гліколяў) з’яўляецца 

этыленгліколь, структурная формула якога: 

 
або СН2ОН СН2ОН
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Шарастрыжнёвая мадэль малекулы этыленгліколю паказана на малюн-
ку 50, а.
Найпрасцейшым прадстаўніком трохатамных спіртоў (гліцэрынаў) з’яўляец-

ца гліцэрына (ад грэч. glykeros — салодкі), структурная формула якой: 

 
або CН2OH СНОН СН2ОН

Шарастрыжнёвая мадэль малекулы гліцэрыны паказана на малюнку 50, б.

Мал. 50. Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул этыленгліколю (а) і гліцэрыны (б)

На прыкладзе гэтых двух спіртоў вы пазнаёміцеся з асноўнымі характары-
стыкамі мнагаатамных спіртоў.

Наменклатура
Па наменклатуры ІЮПАК двухатамны спірт СН2ОН СН2ОН і трохатам-

ны спірт CН2OH СНОН СН2ОН называюць этандыёл-1,2 і прапантры-
ёл-1,2,3. Правіламі ІЮПАК дапускаюцца назвы этыленгліколь і гліцэрына.

Фізічныя ўласцівасці
Этыленгліколь і гліцэрына — бясколерныя вязкія вадкасці, цяжэйшыя за 

ваду, неабмежавана растваральныя ў вадзе, добра раствараюцца ў этаноле. Гэ-
тыя ўласцівасці маюць і іншыя мнагаатамныя спірты.
Этыленгліколь ядавіты, яго водныя растворы не крышталізуюцца пры ніз-

кіх тэмпературах, што дазваляе прымяняць яго як кампанент незамерзаючых 
вадкасцей — антыфрызаў. Гліцэрына мае саладкаваты смак, гіграскапічная, 
нелятучая.

Упершыню гліцэрына была атрымана з аліўкавага алею шведскім хімікам і фармацэўтам 
К. Шэеле ў 1783 г.

Мнагаатамныя спірты
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Добрая растваральнасць этыленгліколю і гліцэрыны ў вадзе тлумачыцца 
наяўнасцю міжмалекулярных вадародных сувязей паміж малекуламі спіртоў і 
вады. Лік такіх сувязей большы, чым у аднаатамных спіртоў, з-за большага ліку 
гідраксільных груп у малекулах. 
Тэмпературы кіпення гэтых спіртоў у параўнанні з аднаатамнымі спіртамі з 

такім жа лікам атамаў вугляроду ў малекуле значна вышэйшыя: 

этанол этандыёл-1,2

CН3 СН2 ОН CН2OH СН2ОН

tкіп = +78 °С tкіп = +197 °С

прапанол-1 прапантрыёл-1,2,3

CН3 СН2 СН2 ОН CН2OH СНОН СН2ОН

tкіп = +97 °С tкіп = +290 °С

Прычынай больш высокіх тэмператур кіпення мнагаатамных спіртоў з’яў-
ляецца большы лік міжмалекулярных вадародных сувязей паміж малекуламі 
спіртоў за кошт большага ліку гідраксільных груп у саставе малекул. 

Хімічныя ўласцівасці
Для этыленгліколю і гліцэрыны характэрны ўсе рэакцыі аднаатамных спір-

тоў, абумоўленыя наяўнасцю функцыянальнай групы ОН, і асаблівыя ула-
сцівасці, абумоўленыя адначасовай прысутнасцю ў малекуле некалькіх гідраксіль-
ных груп. 

1) Узаемадзеянне са шчолачнымі металамі
Мнагаатамныя спірты рэагуюць з актыўнымі металамі з утварэннем 

злучэнняў, якія па аналогіі з алкагалятамі называюць глікалятамі і глі-
цэратамі. Назвы «глікаляты» і «гліцэраты» дапускаюцца ў наменклатуры 
ІЮПАК.

СН2ОН СН2ОН + 2Na → CH2ОNa CH2ONa + H2↑
 дынатрыйглікалят

2СН2ОН СНОН СН2ОН + 6Na → 

→ 2CH2ONa CHONa CH2ONa + 3H2↑
 трынатрыйгліцэрат

У рэакцыях могуць удзельнічаць адна або больш гідраксільных груп. Мна-
гаатамныя спірты, як і аднаатамныя, праяўляюць кіслотныя ўласцівасці ў рэак-
цыях са шчолачнымі металамі. 
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2) Узаемадзеянне з асновамі
У адрозненне ад аднаатамных спіртоў этыленгліколь і гліцэрына рэагуюць 

не толькі са шчолачнымі металамі, але і з нерастваральнымі гідраксідамі цяж-
кіх металаў. Такія рэакцыі магчымы для мнагаатамных спіртоў таму, што з-за 
ўзаемнага ўплывання гідраксільных груп у малекуле іх кіслотнасць вышэйшая, 
чым у аднаатамных спіртоў. 
Калі ў шклянку з растворам шчолачы дабавіць 

некалькі кропель раствору сульфату медзі(II) і да 
гідраксіду медзі(II), які ўтварыўся, прыліць мнагаатамны 
спірт, напрыклад гліцэрыну, то ўтвараецца празрысты 
раствор ярка-сіняга колеру (мал. 51). Колер раствору 
абумоўлены ўтварэннем комплекснага злучэння 
медзі.
Рэакцыя са свежапрыгатаваным гідраксідам ме-

дзі(II) з’яўляецца якаснай рэакцыяй на мнагаатам-
ныя спірты з гідраксільнымі групамі, якія знаходзяцца 
каля суседніх атамаў вугляроду. З-за складанасці бу-
довы гліцэрату медзі, які ўтварыўся, ураўненне рэакцыі 
не прыводзіцца. 

3) Утварэнне складаных эфіраў
Для мнагаатамных спіртоў, як і для аднаатамных, 

характэрна ўтварэнне складаных эфіраў пры ўзае -
мадзеянні з кіслародзмяшчальнымі мінеральны-
мі кіс лотамі і карбонавымі кіслотамі. У прыватнасці, у рэакцыі гліцэрыны 
з лішкам азотнай кіслаты ў прысутнасці каталітычных колькасцей сернай 
кіс латы ўтвараецца гліцэрынатрынітрат, вядомы пад назвай нітраглі-
цэрыны:

гліцэрына гліцэрынатрынітрат
(нітрагліцэрына)

Назва «нітрагліцэрына» адносіцца да трывіяльных назваў, яна не паказвае 
будову рэчыва. Вядома, што ў хіміі да нітразлучэнняў адносяць рэчывы, у якіх 
група NО2 непасрэдна звязана з атамам вугляроду.

Мал. 51. Якасная рэак-
цыя на мнагаатамныя 
спірты (гліцэрына)

Мнагаатамныя спірты
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Рэакцыю гліцэрыны з карбонавымі кіслотамі з утварэннем складаных эфі-
раў вы будзеце разглядаць пры вывучэнні тэмы «Тлушчы».

Атрыманне
Двухатамныя і трохатамныя спірты можна атрымліваць тымі ж спосабамі, 

што і аднаатамныя спірты. У якасці зыходных рэчываў выкарыстоўваюцца ал-
кены і галагеналканы.

Лабараторныя спосабы. Агульным спосабам атрымання гліколяў з’яўля-
ецца акісленне алкенаў растворам перманганату калію ў слабашчолачным або 
нейтральным асяроддзі: 

3СН2 СН2 + 2KMnO4 + 4Н2O 
5 C°⎯ → 

 этэн

⎯ →⎯  3CH2OH CH2OH + 2MnO2 + 2KOH
 этандыёл-1,2 (этыленгліколь)

Этыленгліколь таксама атрымліваюць гідролізам адпаведнага дыгалагеналкану:

CH2Cl CH2Cl + 2KOH 
Н2О

t
 CH2OH CH2OH + 2KCl

Прамысловыя спосабы.  Гліцэрыну атрымліваюць у працэсе гідролізу тлу-
шчаў і сінтэтычным спосабам з прапену, які ўтвараецца пры крэкінгу нафта-
прадуктаў. 

Этыленгліколь у прамысловых маштабах атрымліваюць гідратацыяй эпаксіду 
О

, 

які атрымліваюць пры акісленні этылену ў прысутнасці каталізатара  — серабра:

О

2CH2 2 22CH +O
Ag

Прымяненне
Этыленгліколь выкарыстоўваюць для сінтэзу палімерных матэрыялаў, сін-

тэтычных валокнаў, напрыклад лаўсану; у якасці антыфрызаў (ад анты — су-
праць і англ. freeze — марозіць, замярзаць) — вадкасцей, якія дабаўляюцца 
ў ваду, каб паменшыць тэмпературу замярзання. Антыфрызы заліваюцца ў сі-
стэму ахаладжэння, у прыватнасці аўтамабільных рухавікоў. Тэмпература за-
мярзання антыфрызу з аб’ёмнай доляй этыленгліколю 52,5 % роўна –40 С. 
Этыленгліколь прымяняюць для атрымання пластыфікатараў (змякчальнікаў), 
якія выкарыстоўваюцца ў лакафарбавай прамысловасці.
Прымяненне гліцэрыны грунтуецца на яе гіграскапічнасці. Яе выкарыстоў-

ваюць для прыгатавання мазей, у гарбарнай вытворчасці — для засцярогі скур 
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ад высыхання, у тэкстыльнай прамысловасці — для апрацоўкі тканіны з мэтай 
надання ёй мяккасці і эластычнасці і інш. Гліцэрыну прымяняюць у касметычнай 
вытворчасці, дзе яна выконвае ролю памякчальнага і заспакаяльнага сродку; як 
дабаўку да зубной пасты, клеяў, каб засцерагчы іх ад хуткага высыхання; для 
прыгатавання антыфрызаў. 

Незамярзанне клетачнай вадкасці часам тлумачаць узмоцненай выпрацоўкай гліцэрыны 
ў раслінных клетках. 

Вялікая колькасць гліцэрыны ідзе на атрыманне нітрагліцерыны, якая слу-
жыць сыравінай пры вытворчасці бяздымных порахаў і дынаміту.

Насычаючы асаблівы сорт гліны — кізельгур — нітрагліцэрынай, атрымліваюць 
дынаміт. Дынаміт быў вынайдзены А. Нобелем, які завяшчаў частку прыбытку сваіх за-
водаў па вытворчасці дынаміту на выплату Нобелеўскіх прэмій за выдатныя дасягненні 
ў навуцы і літаратуры.

Нітрагліцэрына таксічная, але ў малых дозах выкарыстоўваецца як лекавы 
сродак, паколькі расшырае крывяносныя сасуды сардэчнай мышцы і тым самым 
паляпшае кровазабеспячэнне сэрца.

Мнагаатамнымі спіртамі называюць вытворныя вуглевадародаў, у ма-
лекулах якіх змяшчаецца некалькі гідраксільных груп, звязаных з суседнімі 
атамамі вугляроду.
Мнагаатамныя спірты ўзаемадзейнічаюць з актыўнымі металамі, шчо-

лачамі, гідраксідамі цяжкіх металаў, кіслародзмяшчальнымі неарганічнымі 
кіслотамі і карбонавымі кіслотамі. 
Рэакцыя з гідраксідам медзі(II) выкарыстоўваецца для якаснага выяў-

лення мнагаатамных спіртоў.
Этыленгліколь прымяняюць для атрымання сінтэтычнага валакна лаў-

сан, у якасці антыфрызу; гліцэрына выкарыстоўваецца ў многіх галінах пра-
мысловасці. 

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне мнагаатамным спіртам.
2. Састаўце структурныя формулы (поўную і скарочаную) гліцэрыны і этыленглі-

коля. Назавіце функцыянальную групу.
3. Ахарактарызуйце фізічныя ўласцівасці гліцэрыны і пакажыце галіны яе прымя-

нення. 
4. З дапамогай якой рэакцыі можна распазнаць, у якой з дзвюх прабірак са спір-

тамі (этанолам і гліцэрынай) знаходзіцца мнагаатамны спірт? Якім візуальным эфек-
там суправаджаецца рэакцыя?

Мнагаатамныя спірты
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5. У чым праяўляецца адрозненне хімічных уласцівасцей гліцэрыны і этанолу? 
Назавіце прычыну, якая абумоўлівае гэта адрозненне. 

6. Сярод прапанаваных — гідраксід натрыю, гідраксід медзі(II), натрый, бромная 
вада — выберыце рэагент, з якім узаемадзейнічае як гліцэрына, так і этанол, і 
састаўце ўраўненні рэакцый. 

7. Састаўце ўраўненні рэакцый гліцэрыны і бензолу з азотнай кіслатой. Назавіце 
арганічныя прадукты і тып рэакцый.

8. Спіртавы раствор з масавай доляй трынітрагліцэрыны 1 % прымяняецца ў 
медыцыне ў якасці лекавага сродку. Разлічыце масу гліцэрыны, якую неабходна 
нітраваць, каб з атрыманай трынітрагліцэрыны прыгатаваць дадзены раствор масай 
18,160 кг.

9. У якіх колькасных суадносінах трэба было ўзяць гліцэрыну і этыленгліколь, каб 
пры дзеянні на іх металічнага натрыю, узятага з лішкам, у кожнай рэакцыі вылучыўся 
вадарод аб’ёмам (н. у.) 8,064 дм3?

10. У рэакцыі невядомага мнагаатамнага спірту хімічнай колькасцю 0,1 моль з 
металічным натрыем, узятым з лішкам, вылучыўся вадарод аб’ёмам (н. у.) 3,36 дм3. 
Вызначыце, які лік функцыянальных груп уваходзіць у састаў малекул гэтага мнага-
атамнага спірту.

Лабараторны дослед 3
Узаемадзеянне гліцэрыны з гідраксідам медзі(II)

1. Да раствору шчолачы аб’ёмам прыкладна 1 см3 дабаўце некалькі кропель 
раствору сульфату медзі(II) (з масавай доляй 5 %). Адзначце колер атрыманага 
рэчыва і яго растваральнасць у вадзе.

2. Да асадку гідраксіду медзі(II), які ўтварыўся, прыліце гліцэрыну аб’ёмам 
0,5 см3. Узбоўтайце сумесь.

3. Назірайце, якія змяненні пры гэтым адбываюцца, і апішыце іх.

§ 27. Фенолы

Да гідраксілвытворных арганічных злучэнняў, акрамя спіртоў, адносяцца 
фенолы.

Феноламі называюць вытворныя араматычных вуглевадародаў, 
у малекулах якіх адзін або некалькі атамаў вадароду, непасрэд-
на звязаных з бензольным кольцам, замешчаны на гідраксільныя 
групы. 

Лік гідраксільных груп у малекуле вызначае атамнасць фенолаў. Яны 
могуць змяшчаць да шасці гідраксільных груп у малекуле. Па ліку гідраксіль-
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ных груп фенолы, як і спірты, класіфікуюць на адна- и мнагаатамныя фе-
нолы.
У табліцы 24 для азнаямлення прыведзены формулы і назвы некаторых фе-

нолаў рознай атамнасці.

Табл і ц а  24. Асобныя прадстаўнікі фенолаў

Фенолы

аднаатамныя двухатамныя трохатамныя

 
С6Н5ОН

фенол  

С6Н4(ОН)2

1,2-дыгідраксібензол 
(піракатэхін)

 

С6Н4(ОН)2

1,3-дыгідраксібензол 
(рэзарцын)

С6Н4(ОН)2

1,4-дыгідраксібензол  (гідра-
хінон)

 

С6Н3(ОН)3

1,2,3-трыгідраксібензол 
(пірагалол)

 

С6Н3(ОН)3

1,3,5-трыгідраксібензол 
(флораглюцын)

У дадзеным курсе арганічнай хіміі вы пазнаёміцеся з будовай і ўласцівасцямі 
аднаго прадстаўніка класа — фенолам (С6Н5ОН), ад назвы якога і паходзіць на-
зва ўсяго класа — фенолы. Трывіяльная назва «фенол» прынята ў наменклатуры 
ІЮПАК.

Будова
Фенол С6Н5ОН — найпрасцейшы прадстаўнік класа. Групу атамаў 

С6Н5 называюць фенільнай групай. Структурная формула фенолу ў асноў-

Фенолы
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ным запісваецца без паказання сімвалаў вугляроду і вадароду ў бензольным 
кольцы. 
Шарастрыжнёвая і маштабная мадэлі малекулы фенолу паказаны на ма-

люнку 52. 
Разгледзім электронную будову малекулы фенолу. Адна з непадзеленых 

электронных пар атама кіслароду ўступае ў спалучэнне з π-электроннай сістэ-
май бензольнага кольца. Пры гэтым адбываецца зрушэн-
не электроннай шчыльнасці ў бок бензольнага кольца, што 
прыводзіць да ўзмацнення сувязі С О і да аслаблення су-
вязі О H.
Спалучэнне непадзеленай электроннай пары атама кі-

слароду з π-электроннай сістэмай бензольнага кольца пры-
водзіць таксама да пераразмеркавання ў ім электроннай 
шчыльнасці. Яна паніжаецца на атаме вугляроду, які звязаны 
з гідраксільнай групай, і павышаецца ў атамаў вугляроду ў 
становішчах 2, 4, 6. Гэтыя працэсы можна выразіць схемай, 
паказанай на малюнку 53. Такім чынам, гідраксільная група 
і бензольнае кольца ў малекуле фенолу ўзаемна ўплываюць 
адзін на аднаго. 

Фізічныя ўласцівасці
Фенол — бясколернае крышталічнае рэчыва з рэзкім характэрным пахам. 

Крышталічны стан фенолу абумоўлены наяўнасцю трывалых вадародных сувязей 
паміж яго малекуламі. Пры звычайнай тэмпературы фенол крыху раствараецца 

Мал. 53. Схема 
ўзаем нага ўплы-
вання атамаў у ма-
лекуле фенолу

Мал. 52. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) мадэлі малекулы фенолу
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ў вадзе, але добра раствараецца ў гарачай вадзе. Фенол вельмі ядавіты, пры па-
паданні на скуру выклікае вельмі моцныя апёкі, таму працаваць з ім у школь-
ным хімічным кабінеце забаронена. 

Хімічныя ўласцівасці
Хімічныя ўласцівасці фенолу абумоўлены наяўнасцю ў мале куле функцыя-

нальнай групы ОН і бензольнага кольца, якія ўзаемна ўплываюць адзін на 
аднаго. У малекуле фенолу бензольнае кольца ўплывае на гідраксільную групу, 
што праяўляецца ў павышанай кіслотнасці фенолу ў параўнанні з насычанымі 
аднаатамнымі спіртамі. Уплыванне гідраксільнай групы на бензольнае кольца 
абумоўлівае больш лёгкае замяшчэнне ў ім атамаў вадароду на які-небудзь за-
мяшчальнік у атамаў вугляроду ў становішчах 2, 4, 6. 
Разгледзім паслядоўна хімічныя рэакцыі, якія адбываюцца з удзелам гід-

раксільнай групы і бензольнага кольца.
1) Дысацыяцыя ў водных растворах
Малекулы фенолу дысацыіруюць у водных растворах па кіслотным тыпе:

С6Н5ОН ⎯ →⎯⎯→⎯  С6Н5О
– + Н+

Фенол з’яўляецца слабай кіслатой (часам яго называюць карболавай кіс-
латой), што адрознівае яго ад спіртоў, якія практычна не дысацыіруюць у вод-
ных растворах.

2) Узаемадзеянне са шчолачнымі металамі
Наяўнасць у малекуле фенолу гідраксільнай групы, якая непасрэдна звя-

зана з бензольным кольцам, абумоўлівае пэўнае падабенства па хімічных ула-
сцівасцях з аднаатамнымі спіртамі. Калі ў расплаўлены фенол змясціць кава-
лачак металічнага натрыю, то адбываецца рэакцыя замяшчэння атама вадароду 
ў гідраксільнай групе. Пры гэтым утвараецца злучэнне, якое па наменклатуры 
ІЮПАК называюць фенаксід. Выкарыстоўваецца і другая назва — феналят, 
якая дапускаецца наменклатурай ІЮПАК. У рэакцыі са шчолачнымі металамі 
фенол праяўляе кіслотныя ўласцівасці:

2С6Н5ОН + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑
 фенол фенаксід
  (феналят)
  натрыю

3) Узаемадзеянне са шчолачамі
Кіслотныя ўласцівасці фенолу, як вам вядома, выражаны больш моцна, 

чым у аднаатамных насычаных спіртоў. Таму, у адрозненне ад іх, фенол рэагуе 

Фенолы
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не толькі са шчолачнымі металамі, але і з воднымі растворамі шчолачаў з утва-
рэннем фенаксідаў (феналятаў): 

С6Н5ОН + NaOH ⎯ →⎯  C6H5ONa + Н2О
 фенол фенаксід
  (феналят)
  натрыю

Кіслотныя ўласцівасці фенолу выражаны крыху слабей, чым у неарганіч-
ных кіслот, нават такіх слабых, як вугальная. Таму дабаўленне да воднага рас-
твору феналяту натрыю солі вугальнай кіслаты (кіслотныя ўласцівасці фенолу 
прыкладна ў 3000 разоў меншыя, чым вугальнай кіслаты), прыводзіць да ўтва-

рэння фенолу. Утвараецца фенол і пры дабаўленні 
да воднага раствору феналяту моцных мінеральных 
кіслот: 

С6H5ONa + HCl → C6H5OH↓ + NaCl

4) Галагенаванне
Рэакцыі галагенавання, у прыватнасці брама-

вання, адбываюцца з замяшчэннем атамаў вадароду 
ў бензольным кольцы. У адрозненне ад бензолу для 
брамавання фенолу не патрабуецца каталізатар, па-
колькі ўплыванне гідраксільнай групы значна абляг-
чае праходжанне рэакцый замяшчэння ў бензольным 
кольцы. Пры дзеянні на фенол раствору брому ў ва-
дзе ўтвараецца белы асадак 2,4,6-трыбромфенолу 
(мал. 54):

2

4

6
H O2⎯ →⎯⎯ +   3HBr

2,4,6-трыбромфенол

+   3Br

Гэта рэакцыя часта выкарыстоўваецца для якаснага выяўлення фенолу.

Фенол дае характэрную фіялетавую афарбоўку з водным растворам хларыду жалеза(III) 
па прычыне ўтварэння комплекснай солі жалеза. Гэту рэакцыю таксама выкарыстоўва-
юць для выяўлення фенолу і адносяць да каляровай якаснай рэакцыі. 

Мал. 54. Рэакцыя фенолу з 
бромнай вадой
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5) Нітраванне
Фенол таксама, як і бензол, узаемадзейнічае з азотнай кіслатой, але ніт-

раванне фенолу адбываецца больш лёгка, чым нітраванне бензолу. Рэакцыя фе-
нолу з разбаўленай азотнай кіслатой адбываецца пры пакаёвай тэмпературы, і 
ў выніку ўтвараецца сумесь ізамераў нітрафенолу:

і

2,4,6-Трынітрафенол (пікрынавая кіслата) 
2

4

6
 

атрымліваюць з фенолу пад дзеяннем спачатку канцэнтраванай сернай, а затым 
азотнай кіслот. Наяўнасць у малекуле пікрынавай кіслаты трох замяшчальнікаў 

NO2 узмацняе яе кіслотныя ўласцівасці. Яна з’яўляецца моцнай кіслатой. 
Пікрынавая кіслата — выбухованебяспечнае рэчыва, яе солі прымяняюцца ў 
якасці выбуховых рэчываў.

Феноламі называюць вытворныя араматычных вуглевадародаў, у мале-
кулах якіх адзін або некалькі атамаў вадароду, якія непасрэдна звязаны з бен-
зольным кольцам, замешчаны на гідраксільныя групы. 
Фенол С6Н5ОН — найпрасцейшы аднаатамны фенол, хімічныя ўласці-

васці якога вызначаюцца наяўнасцю ў малекуле як гідраксільнай групы, так і 
бензольнага кольца, якія ўзаемна ўплываюць адзін на аднаго, што абумоўлівае 
высокую актыўнасць фенолу ў рэакцыях замяшчэння ў бензольным кольцы і 
большую кіслотнасць у параўнанні са спіртамі. 
Для фенолу характэрны рэакцыі гідраксільнай групы (са шчолачнымі ме-

таламі, шчолачамі) і бензольнага кольца (галагенаванне, нітраванне).

Фенолы
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Пытанні і заданні
1. Якія арганічныя злучэнні адносяць да фенолаў?
2. Ахарактарызуйце фізічныя ўласцівасці фенолу. 
3. Растлумачце, у чым заключаецца ўзаемнае ўплыванне атамаў у малекуле 

фенолу.
4. Што агульнае ў хімічных уласцівасцях фенолу і насычаных аднаатамных спіртоў?
5. У чым праяўляецца адрозненне хімічных уласцівасцей фенолу і этанолу і якая 

прычына абумоўлівае гэта адрозненне?
6. Назавіце тыпы хімічных рэакцый, характэрных для фенолу. Якая рэакцыя вы-

карыстоўваецца для якаснага вызначэння фенолу?
7. Састаўце ўраўненні рэакцый для фенолу і бензолу, адзначыўшы ўмовы іх пра-

ходжання і выбраўшы рэагенты сярод прапанаваных: азотная кіслата, бром, гідраксід 
натрыю, бромная вада, вадарод.

8. Да раствору фенолу ў бензоле, што змяшчае 1,3244  1023 малекул фенолу, 
прылілі водны раствор брому, у якім лік малекул брому быў роўны 4,0334  1023. Вы-
значыце, ці поўнасцю ўступіў у рэакцыю фенол, ці застаўся ў растворы. 

9. Разлічыце масу феналяту калію, атрыманага ў рэакцыі фенолу масай 2,83 г з 
растворам гідраксіду калію аб’ёмам 10 см3 (шчыльнасць 1,226 г/см3) з масавай доляй 
шчолачы 0,24.

10. Да раствору фенолу ў этаноле прылілі раствор гідраксіду натрыю масай 38 г 
з масавай доляй шчолачы 0,2, неабходнай для поўнага ўзаемадзеяння кампанентаў 
сумесі. Пры дабаўленні натрыю, узятага з лішкам, да сумесі фенолу ў этаноле такой 
жа, як і ў першым выпадку, масы вылучыўся вадарод аб’ёмам (н. у.) 5,264 дм3. Раз-
лічыце першапачатковую масу раствору фенолу ў этаноле. 

§ 28. Атрыманне і прымяненне фенолу

Атрыманне
Адным з асноўных прамысловых метадаў атрымання фенолу з’яўляец-

ца кумольны метад. Ён быў распрацаваны ў 40-я гг. XX ст. у Савецкім Саюзе 
Р. Ю. Удрысам, Б. Д. Кружалавым, П. С. Сяргеевым, М. С. Нямцовым і да на-
шых дзён не страціў сваёй эфектыўнасці. Для атрымання фенолу выкарыстоў-
ваюцца эканамічна выгадныя зыходныя рэчывы — бензол і прапен.
Спрошчана сінтэз фенолу можна ўявіць так. Спачатку ў рэакцыі бензолу 

з прапенам сінтэзуюць ізапрапілбензол (кумол):

  + СH3 CH CH2 
H PO3 4⎯ →⎯⎯⎯

ізапрапілбензол
(кумол)

прапен
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Затым кумол акісляюць, прадукт акіслення кумолу раскладаюць разбаўленай 
сернай кіслатой і атрымліваюць пры гэтым фенол і ацэтон (СН3СОСН3), важ-
нейшыя ў прамысловых адносінах прадукты:

ізапрапілбензол
(кумол)

фенол ацэтон

⎯ →⎯⎯
[О] H SO  (разб.)

ООН

ОН

⎯ → +

О

4

Схема атрымання з кумолу фенолу прыведзена для азнаямлення і не па-
трабуе запамінання.
Раней фенол вылучалі толькі з каменнавугальнай смалы, якая ўтваралася як 

пабочны прадукт коксахімічнай вытворчасці. Каменнавугальную смалу апрацоў-
валі шчолачамі, а, як вам вядома, водныя растворы шчолачаў узаемадзейнічаюць 
з фенолам з утварэннем феналятаў. Затым феналяты апрацоўвалі мінеральнымі 
кіслотамі і атрымлівалі фенол. Схематычна працэс экстрагавання фенолу з ка-
меннавугальнай смалы можна паказаць наступным чынам:

каменнавугальная смала C H ONa C HNaOH HCl
H O2 H O2

6 5 6 5⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯ ОH

Фенол можна атрымаць, выкарыстоўваючы ў якасці зыходнага рэчыва бен-
зол. Пры хлараванні бензолу спачатку атрымліваюць хлорбензол, затым хлор-
бензол пад дзеяннем воднага раствору гідраксіду натрыю дае феналят натрыю, 
які ў рэакцыі з мінеральнымі кіслотамі ператвараецца ў фенол:

С Н Cl C H ONa C H OH6 5
2

6 5
2

6 5
C, 300 атм

NaOH/H O
HCl
H O

350 °⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯

Гэты спосаб атрымання фенолу ў цяперашні час практычна не выка-
рыстоўваецца як тэхнічна застарэлы і эканамічна немэтазгодны. Аднак знаёмства 
з ім з’яўляецца цікавым, як прыклад генетычнай сувязі паміж вуглевадародамі, 
галагенавытворнымі і гідраксілвытворнымі (феноламі). 

Прымяненне
Фенол і прадукты, якія атрымліваюцца на яго аснове, знаходзяць шырокае 

прымяненне (мал. 55). Практычна палавіна атрыманага фенолу расходуецца 
на сінтэз фенолфармальдэгідных смол. Палімеры на аснове гэтых смол пры-
мяняюцца для прыгатавання лакаў і фарбавальнікаў, пластмасавых вырабаў, 

Атрыманне і прымяненне фенолу
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устойлівых да ўздзеяння кіслот і шчолачаў, награвання. З пластмас на аснове 
фенолфармальдэгідных смол вырабляюць важныя дэталі электра- і радыёпры-
бораў, апаратуры, якая выкарыстоўваецца для работы пры высокай тэмпера-
туры і ў агрэсіўных асяроддзях. Клеі, атрыманыя на аснове фенолфармальдэ-
гідных смол, надзейна злучаюць дэталі, вырабленыя з самых розных рэчываў, 
захоўваючы высокую трываласць злучэння.
Фенол з’яўляецца зыходным рэчывам для атрымання многіх лекавых прэпа-

ратаў, напрыклад аспірыну, фарбаў, пестыцыдаў, антысептыкаў. Ён выкарыстоў-
ваецца ў геннай інжынерыі і малекулярнай біялогіі ў якасці сродку для ачыст-
кі і вылучэння малекул ДНК.
Трынітрафенол (пікрынавая кіслата) знаходзіць прымяненне ў вытворчасці 

выбуховых рэчываў. 

Гідрахінон прымяняецца ў фатаграфіі ў якасці праявіцелю, паколькі ён вельмі лёгка акіс-
ляецца. 

Мал. 55. Прымяненне фенолу: 1 — сінтэтычныя смолы і пластмасы; 2 — фарбавальнікі; 
3 — лякарствы; 4 — антысептыкі; 5 — пестыцыды; 6 — выбуховыя рэчывы
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Піракатэхін выкарыстоўваецца для атрымання адрэналіну — гармону, які выпрацоўва-
ецца наднырачнікамі. 
Рэзарцын прымяняецца вонкава як антысептык пры захворваннях скуры ў выглядзе 
водных і спіртавых раствораў; у вытворчасці фарбавальнікаў, стабілізатараў і пласты-
фікатараў палімераў.

Фенол і яго вытворныя — ядавітыя рэчывы, вельмі небяспечныя для ча-
лавека, жывёльных і раслінных арганізмаў. Удыханне пары фенолу можа пры-
весці да апёкаў дыхальных шляхоў і наступнаму апёку лёгкіх. Пры пападанні 
фенолу на скуру ўтвараюцца хімічныя апёкі. Фенол не губляе лятучых уласці-
васцей нават у саставе пластмас, вось таму ў многіх краінах свету забаронена 
вытворчасць прадметаў быту і дзіцячых цацак з выкарыстаннем фенапластаў, 
якія небяспечныя для здароўя людзей. 

У саставе адходаў вытворчасці могуць змяшчацца надзвычай ядавітыя рэчывы, напрыклад 
дыяксін:

Каб не дапусціць іх пападання ў навакольнае асяроддзе, прымяняюцца розныя фізіч-
ныя і хімічныя метады ачысткі. 

Фенол у асноўным атрымліваюць у працэсе арганічнага сінтэзу кумоль-
ным метадам.
Фенол і яго вытворныя прымяняюцца ў якасці зыходных рэчываў для 

вытворчасці сінтэтычных смол і пластмас, сінтэзу фарбавальнікаў, лякар-
стваў і многіх каштоўных прадуктаў.

Пытанні і заданні

1. Якія рэчывы выкарыстоўваюцца для атрымання фенолу?
2. Назавіце вядомыя вам прамысловыя спосабы атрымання фенолу.
3. З прапанаваных формул — СН2 СН СН3, С2Н2, С2Н4, С6Н6, C6H5CI, С2Н6 — 

выберыце формулы тых рэчываў, якія выкарыстоўваюцца для атрымання: а) бензолу; 
б) фенолу.

4. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

С2Н2 → С6Н6 → С6Н5CI → С6Н5ОН → С6Н5ОK → С6Н5ОН

Атрыманне і прымяненне фенолу
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5. Назавіце рэчывы Х1—Х4, якія можна атрымаць у выніку наступных ператва-
рэнняў:

C H   X  
FeBr

Cl
 X  

NaOH

H O
X  

HCl
2 2 1

2
2

2
3

3
  X4⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯

6. З каменнага вугалю ў дзве стадыі атрымалі фенол масай 141 кг (каменны 
вугаль → феналят натрыю → фенол). Разлічыце хімічную колькасць гідраксіду натрыю, 
які затрачаны на першай стадыі вытворчасці, і масу салянай кіслаты з масавай доляй 
HCl, роўнай 0,24, затрачанай на другой стадыі.

7. Дапусцім, што з бензолу аб’ёмам 877,50 м3 (шчыльнасць 0,8 г/см3) па схеме: 
бензол → хлорбензол → феналят натрыю → фенол — быў атрыманы фенол масай 
736,02 кг. Разлічыце выхад канечнага прадукту (у %) ад тэарэтычна магчымага.

8. Для сінтэзу кумолу затрацілі бензол масай 76,440 кг і прапен аб’ёмам (н. у.) 
21,056 м3. Рэакцыя адбылася з выхадам прадукту, роўным 0,9. Разлічыце масу прак-
тычна атрыманага кумолу.
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Альдэгіды і карбонавыя кіслоты адносяцца да карбанільных злучэнняў 
(мал. 56). Карбанільнымі называюць рэчывы, у састаў якіх уваходзіць карба-

нільная (або окса-) група . Да карбанільных злучэнняў, акрамя альдэ-

гідаў і карбонавых кіслот, адносяць кетоны.

Мал. 56. Класіфікацыя карбанільных злучэнняў

У малекулах альдэгідаў карбанільная група звязана з адным атамам вадароду 
і адным вуглевадародным замяшчальнікам (R), а ў кетонах — з двума вуглевада-
роднымі замяшчальнікамі (R, R1). У малекулах карбонавых кіслот карбанільная 
група ўваходзіць у састаў карбаксільнай групы, якая складаецца са звязаных па-
між сабой карбанільнай і гідраксільнай груп.
Карбанільныя злучэнні ў школьным курсе хіміі вывучаюцца на прыкладзе 

альдэгідаў і карбонавых кіслот. Разглядаюцца таксама будова і ўласцівасці скла-
даных эфіраў — функцыянальных вытворных карбонавых кіслот.

§ 29. Альдэгіды

Будова

Альдэгідамі называюць вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх 

атам вадароду замешчаны на групу .
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Карбанільную групу , звязаную з атамам вадароду, называюць аль-

дэгіднай: , для альдэгідаў яна з’яўляецца функцыянальнай групай. Ска-

рочана альдэгідная група запісваецца СНО. Агульная формула альдэгідаў

R , дзе R — вуглевадародны замяшчальнік або атам вадароду. 

У малекуле найпрасцейшага альдэгіду метаналю  карбанільная 

група звязана з двума атамамі вадароду. Шарастрыжнёвая і маштабная мадэлі 
малекулы метаналю паказаны на малюнку 57.

Мал. 57. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) мадэлі малекулы 
метаналю

У залежнасці ад будовы вуглевадароднага замяшчальніка, звязанага з аль-
дэгіднай групай, адрозніваюць насычаныя, ненасычаныя, араматычныя
альдэгіды і інш. У дадзеным курсе вы будзеце вывучаць будову і ўласцівасці
альдэгідаў — вытворных насычаных вуглевадародаў (алканаў).

Агульная формула насычаных альдэгідаў СnН2n + 1СНО.

СnН2nO — агульная формула, якая паказвае малекулярны састаў альдэгідаў.
Разгледзім электронную будову карбанільнай групы (мал. 58). У карба-

нільнай групе паміж атамамі вугляроду і кіслароду дзве хімічныя сувязі: σ- і 
π-сувязь. Атам вугляроду карбанільнай групы ў альдэгідах утварае тры σ-су-
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вязі, размешчаныя ў адной плоскасці пад вуг-
лом прыкладна 120  адна да адной. З-за боль-
шай электраадмоўнасці атама кіслароду ў па-
раўнанні з вугляродным атамам сувязь С О 
моцна палярызавана за кошт зрушэння элект-
роннай шчыльнасці π-сувязі да кіслароду. Пры 
гэтым на атаме кіслароду ўтвараецца лішак 
(δ−), а на атаме вугляроду недахоп (δ+) элект-
роннай шчыльнасці. Сувязь С О палярная. Пад уплывам карбанільнай групы 
адбываецца зрушэнне электроннай шчыльнасці суседняй з карбанільным цэнт-
рам сувязі С Н.

Наменклатура
Па правілах наменклатуры ІЮПАК назвы насычаных альдэгідаў утвараюцца 

ад назваў адпаведных алканаў з дабаўленнем суфікса -аль, напрыклад НСНО —
метаналь, СН3СНО — этаналь. У табліцы 25 прыведзены назвы гамолагаў 
насычаных альдэгідаў нармальнай будовы па наменклатуры ІЮПАК і трыві-
яльныя.

Табл і ц а  25. Гамалагічны рад альдэгідаў нармальнай будовы

Структурная формула

Назва па
сістэматычнай
наменклатуры

(і трывіяльная)

Тэмпература, °С

кі
пе
нн

я

пл
аў
ле
нн

я
Метаналь

(фармальдэгід)
−19 −118

H3

Этаналь
(ацэтальдэгід)

21 −121

H3 H

Прапаналь
(прапіёнавы)

49 −81

H3 H H

Бутаналь
(масляны)

74 −99

Мал. 58. Будова карбанільнай гру-
пы ў альдэгідах
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Структурная формула

Назва па
сістэматычнай
наменклатуры

(і трывіяльная)

Тэмпература, °С

кі
пе
нн

я

пл
аў
ле
нн

я

H3 H H H

Пентаналь
(валяр’янавы)

103 −91,5

H3 H H H H

Гексаналь
(капронавы)

131

Пры назве альдэгідаў з разгалінаваным вугляродным ланцугом нумарацыя 
атамаў вугляроду галоўнага ланцуга пачынаецца з атама вугляроду альдэгіднай 
групы. Назвы замяшчальнікаў пералічваюцца ў алфавітным парадку з паказаннем 
нумара атама вугляроду, з якім яны звязаны. 
Напрыклад:

3,4-дыметылпентаналь 4-метыл-3-этылгексаналь

Для альдэгідаў захоўваюцца і трывіяльныя назвы, напрыклад: НСНО —
фармальдэгід, або мурашыны альдэгід, СН3СНО — воцатны альдэ-
гід, СН3СН2СНО — прапіёнавы альдэгід і г. д. (гл.
табл. 25).
Маштабная мадэль малекулы воцатнага альдэгіду па-

казана на малюнку 59.

Ізамерыя
Структурная ізамерыя альдэгідаў абумоўлена ізаме-

рыяй вугляроднага шкілета.
Першыя тры прадстаўнікі класа — метаналь, этаналь,

прапаналь — ізамераў альдэгідаў не маюць. Лік ізамераў 
у альдэгідаў з павелічэннем ліку вугляродных атамаў у ма-

Працяг

Мал. 59. Маштабная 
мадэль малекулы во-
цатнага альдэгіду
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лекуле моцна нарастае. Напрыклад, для альдэгідаў, састаў якіх С5Н10О, існуюць 
чатыры ізамеры альдэгіду (без уліку стэрэаізамераў):

пентаналь        
2-метылбутаналь

3-метылбутаналь      2,2-дыметылпрапаналь

Саставу С6Н12О адпавядае сем ізамерных альдэгідаў (без уліку стэрэаіза-
мераў) і г. д.

Для альдэгідаў характэрна і міжкласавая ізамерыя. Насычаныя альдэгіды ізамерныя ке-
тонам — карбанільным вытворным насычаных вуглевадародаў з тым жа лікам атамаў 
вугляроду ў малекуле, што і ў альдэгідаў. Да кетонаў адносяцца вытворныя вуглевада-
родаў, малекулы якіх змяшчаюць карбанільную групу C O, звязаную з двума вуг-
левадароднымі замяшчальнікамі.

Напрыклад, найпрасцейшы кетон ацэтон 

О

C CH3CH3  ізамерны прапаналю
С2Н5СНО. Малекулярная формула абодвух рэчываў С3Н6О.
Ацэтон —важнейшы ў прамысловых адносінах прадукт, які атрымліваецца, як вам ужо 
вядома, кумольным метадам як спадарожны фенолу прадукт.

Фізічныя ўласцівасці
Метаналь (пры н. у.) — бясколерны газ, альдэгіды С2—С12 — вадкасці, а 

пачынаючы з альдэгіду С12Н25СНО — цвёрдыя рэчывы. Ніжэйшыя альдэгіды 
маюць рэзкі пах, у альдэгідаў С4—С6 непрыемны пах, вышэйшыя альдэгіды ва-
лодаюць кветкавым пахам. 

Ёсць характэрны пах таксама ў некаторых араматычных альдэгідаў і альдэгідаў ненасы-
чанага рада. Напрыклад, фенілвоцатны альдэгід С6Н5СН2СНО мае пах гіяцынтаў, таму 
яго называюць гіяцынтавым.

Ніжэйшыя альдэгіды добра раствараюцца ў вадзе. Напрыклад, раствараль-
насць этаналю ў вадзе неабмежаваная, метаналю (фармальдэгіду) — добрая 
(раствор з масавай доляй альдэгіду 40 % называюць фармалінам). З павелічэн-
нем малярнай масы альдэгідаў іх растваральнасць у вадзе памяншаецца.
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Тэмпературы кіпення і плаўлення альдэгідаў з павелічэннем малярнай масы 
заканамерна павялічваюцца (гл. табл. 25), але пры гэтым яны меншыя, чым у 
адпаведных спіртоў. Гэта з’ява звязана з тым, што ў малекулах альдэгідаў кар-
банільная група не настолькі палярная, каб утвараць вадародныя сувязі з іншымі 
малекуламі гэтага ж злучэння, як гэта адбываецца ў спіртоў.

Альдэгіды — вытворныя вуглевадародаў, у якіх атам вадароду замешча-
ны на  групу СНО.
Агульная формула альдэгідаў — вытворных алканаў — СnН2n + 1СНО.
Структурная ізамерыя альдэгідаў абумоўлена ізамерыяй вугляроднага 

шкілета. 

Пытанні і заданні

1. Якая з прапанаваных груп атамаў з’яўляецца функцыянальнай групай аль-

дэгідаў: C О, ОН, СН2 СН , СНО, СН3, СООН? Прывядзіце азна-
чэнне класа альдэгідаў.

2. Запішыце агульную формулу насычаных аліфатычных альдэгідаў і запішыце 
формулы альдэгідаў з лікам атамаў вугляроду ў малекуле 5 і 7. 

3. Ахарактарызуйце электронную будову альдэгіднай групы.
4.   Ці можна лічыць, што два рэчывы, формулы якіх: а) СН3СНО і С4Н9ОН;

б) СН3СНО і С3Н7СНО; в) С2Н5СНО і С3Н5СНО, з’яўляюцца гамолагамі? Адказ аб-
грунтуйце.

5. Састаўце структурныя формулы наступных альдэгідаў: а) 2-метылпрапаналю; 
б) 3,3-дыметылбутаналю; в) 4-метыл-2-этылгексаналю.

6. Сярод прапанаваных назваў — гептаналь-1, 2-метыл-3-этылбутаналь, 2,3-ды-
метылпентаналь, 3-этыл-2-метылпентаналь — выберыце правільную назву па на-
менклатуры ІЮПАК альдэгіду:

CH3

CH3

C2H5

CH CH C
O

H

7. Састаўце структурныя формулы чатырох ізамерных альдэгідаў, састаў якіх
паказваецца формулай С6Н12О, і прывядзіце іх назвы па наменклатуры ІЮПАК. На-
завіце від ізамерыі.

8. Адносныя малекулярныя масы метаналю і метанолу амаль роўныя (30 і 32 
адпаведна), аднак яны адрозніваюцца па агрэгатным стане: метаналь — газ, а ме-
танол — вадкасць, якая кіпіць пры тэмпературы 65 С. Растлумачце, у чым прычына 
гэтай з’явы.
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9. Масавая доля вугляроду ў саставе насычанага аліфатычнага альдэгіду роў-
на 0,5454. Вызначыце формулу альдэгіду і прывядзіце яго назву па наменклатуры
ІЮПАК і трывіяльную.

10. Для якога з альдэгідаў, формулы якіх: НСНО, СН3СНО, С2Н5СНО, правіль-
ная наступная ўмова: сумарны лік электронаў, якія змяшчаюцца ў малекулах на-
сычанага аліфатычнага альдэгіду, што знаходзяцца ў навесцы масай 11 г, роўны
36,12  1023?

§ 30. Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў

Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў абумоўлены наяўнасцю ў саставе малекул 
карбанільнай групы з палярнай С О-сувяззю. Альдэгіды — хімічна актыўныя 
злучэнні, для якіх характэрны рэакцыі далучэння па сувязі  С О і акіслення 
па сувязі С Н у альдэгіднай групе. Метаналь з’яўляецца самым хімічна ак-
тыўным альдэгідам.

Рэакцыі далучэння
Альдэгіды здольны далучаць вадарод па сувязі С О на нікелевым або пла-

цінавым каталізатары з утварэннем першасных спіртоў.
Напрыклад, пры прапусканні пары этаналю разам з вадародам над нагрэ-

тым нікелевым каталізатарам адбываецца далучэнне вадароду і ўтвараецца спірт  
этанол:

CH2OH

этанол

Ni⎯ →⎯+ H2 CH3

Гідрыраванне альдэгідаў адносяць да рэакцыі аднаўлення.
У прамысловасці рэакцыю гідрыравання альдэгідаў выкарыстоўваюць для 

атрымання насычаных першасных спіртоў.
У якасці эфектыўных аднаўляльнікаў выкарыстоўваецца таксама алюмагід-

рыд літыю. У гэтых рэакцыях ён з’яўляецца крыніцай гідрыдных аніёнаў:

LiAlH4⎯ →⎯⎯⎯ CH2OHR

першасны спірт

R

альдэгід

Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў
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Рэакцыя акіслення
Альдэгіды здольны не толькі аднаўляцца, але і акісляцца значна лягчэй, чым 

спірты, пры гэтым утвараюцца адпаведныя карбонавыя кіслоты. Альдэгіды мож-
на акісляць нават такімі мяккімі акісляльніка-
мі, як аксід серабра(І) і гідраксід медзі(ІІ). Рэ-
акцыі акіслення альдэгідаў адбываюцца пры 
расшчапленні сувязі С Н у альдэгіднай
групе. 
Так, калі да аімячнага раствору аксіду се-

рабра(І) прыліць раствор воцатнага альдэгіду і 
сумесь нагрэць, то адбываецца акісленне аль-
дэгіду з утварэннем воцатнай кіслаты. Унут-
раная паверхня прабіркі, у якой награваецца 
сумесь, пакрываецца пры гэтым тонкім слоем 
серабра (мал. 60):

NH /H O,3 2 t
⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯+ Ag2O

воцатная кіслатавоцатны альдэгід 

CH3 + 2Ag�CH3

Гэта так званая рэакцыя сярэбранага люстра, якая можа служыць якас-
най рэакцыяй на альдэгіды.
Калі да свежаасаджанага гідраксіду медзі(ІІ) прыліць раствор воцатнага

альдэгіду і сумесь нагрэць, то таксама адбываецца акісленне альдэгіду да воцат-
най кіслаты. Пры гэтым гідраксід медзі(ІІ) светла-блакітнага колеру аднаўляецца
ў гідраксід медзі(І) жоўтага колеру, які пры награванні ператвараецца ў аксід
медзі(І) чырвонага колеру:

+ 2Cu(OH)2CH3 + +Cu2O� 2H2OCH3
t⎯ →⎯

Гэта рэакцыя таксама, як і рэакцыя сярэбранага люстра, выкарыстоўваецца 
для якаснага выяўлення альдэгідаў.
Акісліць альдэгіды ў адпаведныя кіслоты можна таксама такімі акісляль-

нікамі, як К2Сг2О7, КМnО4, або кіслародам паветра ў прысутнасці каталіза-
тара:

Мал. 60. Акісленне этаналю аміяч-
ным растворам аксіду серабра(І)
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+ O22CH3 2CH3

ОН

⎯ →⎯
кат.

 воцатны альдэгід воцатная кіслата

Высокая рэакцыйная здольнасць альдэгідаў абумоўлена будовай кар-
банільнай групы.
Для альдэгідаў характэрны рэакцыі далучэння па двайной сувязі С О 

і акіслення па сувязі С Н у альдэгіднай групе.

Пытанні і заданні

1.  Якія тыпы рэакцый характэрны для альдэгідаў?
2.  З якімі з прапанаваных рэчываў пры адпаведных умовах узаемадзейнічае 

этаналь: кісларод, вада, вадарод, гідраксід медзі(II), гідраксід натрыю, этанол, бром-
ная вада? Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

3.  У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца  растворы воцатнага аль-
дэгіду і гліцэрыны. Як распазнаць кожнае з рэчываў? Запішыце ўраўненні рэакцый, 
адзначце візуальныя эфекты, якімі яны суправаджаюцца.

4.  Разлічыце аб’ём (н. у.) метаналю, які неабходна растварыць у вадзе аб’-
ёмам 45 см3, каб атрымаць фармалін: раствор з масавай доляй метаналю, роў-
най 40 %.

5.  Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 
ператварэнні:

а) СН3СНО → С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН;

б) ⎯ →⎯⎯ ⎯ →⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
H2(кат.) CuO, t Cu(OH)2, tC2H5CHO ... ... ... .

6.  Разлічыце аб’ём (н. у.) вадароду, неабходнага для рэакцыі з воцатным аль-
дэгідам масай 10,56 г. Назавіце прадукт і тып рэакцыі. 

7.  Разлічыце аб’ём (н. у.) кіслароду, які спатрэбіцца для спальвання метаналю 
хімічнай колькасцю 0,5 моль.

8.  Разлічыце масу прадукту, атрыманага пры акісленні этаналю кіслародам па-
ветра ў прысутнасці каталізатара, калі ў рэакцыі затрачаны кісларод хімічнай коль-
касцю 1,12 моль.

9.  Лішак аміячнага раствору аксіду серабра(I) прылілі да сумесі двух альдэ-
гідаў — этаналю і прапаналю. Сумесь награвалі да поўнага праходжання рэакцыі 
і атрымалі серабро масай 1,62 г. Вызначыце сумарную хімічную колькасць альдэ-
гідаў.

Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў

Правообладатель Народная асвета



152 Альдэгіды і карбонавыя кіслоты

10. Пры аднаўленні невядомага аліфатычнага насычанага альдэгіду масай 40,32 г
атрымалі насычаны аднаатамны спірт масай 41,44 г. Вызначыце малекулярную фор-
мулу альдэгіду і састаўце структурную формулу з неразгалінаваным вугляродным 
ланцугом, запішыце назву па наменклатуры ІЮПАК і трывіяльную.

Лабараторны дослед 4

Акісленне этаналю гідраксідам медзі(II)

1. Наліце ў прабірку раствор шчолачы аб’ёмам 1 см3 і дабаўце 1—2 кроплі 
раствору сульфату медзі(ІІ) (з масавай доляй 5 %).

2. Да асадку гідраксіду медзі(ІІ), што ўтварыўся, прыліце ахалоджаны рас-
твор этаналю аб’ёмам прыкладна 0,5 см3. Адзначце, якія змяненні пры гэтым 
адбыліся.

3. Нагрэйце прабірку з сумессю ў полымі спіртоўкі. Што назіраецца пры на-
граванні сумесі?
Запішыце ўраўненні ўсіх прыведзеных рэакцый. 

§ 31. Атрыманне і прымяненне альдэгідаў

Атрыманне
Альдэгіды атрымліваюць акісленнем першасных насычаных аднаатамных 

спіртоў. У лабараторыі ў якасці акісляльнікаў выкарыстоўваюць аксід медзі(ІІ)
або пераксід вадароду, у агульным выглядзе гэты працэс можна запісаць наступ-
ным чынам:

CH2OH H2OCuO Cu+ ++ R

першасны спірт альдэгід

R t⎯ →⎯

У прамысловых умовах метаналь атрымліваюць акісленнем метано-
лу кіслародам паветра ў прысутнасці меднага або сярэбранага каталіза-
тара:

2CH3OH 2H2OO2 ++ 2H

метанол метаналь

Cu, t
⎯ →⎯
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Этаналь атрымліваюць аналагічным метадам:

2C2H5OH 2H2OO2 ++ 2CH3

этанол этаналь

Cu, t
⎯ →⎯

Воцатны альдэгід быў вылучаны ў лабараторыі нямецкім хімікам Ю. Лібіхам у 1835 г.,
а першы прадстаўнік класа альдэгідаў — мурашыны альдэгід — быў атрыманы ў ла-
бараторыі таксама нямецкім хімікам А. Гофманам у 1868 г.

Адным з сучасных прамысловых метадаў атрымання ніжэйшых альдэгі-
даў з’яўляецца акісленне алкенаў кіслародам паветра ў прысутнасці хларыдаў 
паладыю і медзі. Этаналь у прамысловасці атрымліваюць пераважна гэтым
метадам: 

CH2 O2+ 2CH3

этэн этаналь

2CH2
PdCl � CuCl

H O
2

2
⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯

У сучаснай прамысловасці шырока выкарыстоўваецца такі спосаб атрымання альдэгідаў, 
як каталітычнае дэгідрыраванне першасных насычаных спіртоў.  
Так, напрыклад, пры прапусканні пары этанолу пры высокай тэмпературы над па-
верхняй меднага каталізатара адбываецца дэгідрыраванне этанолу і ўтварэнне
этаналю:

CH2OHCH3 CH3 H2+
Cu, t
⎯ →⎯ C

O

H

↑

Гэты спосаб атрымання альдэгідаў тлумачыць сама назва класа — спірт дэгідрыраваны 
(ад лац. alcohol dehydrogenates).

Этаналь можна атрымаць гідратацыяй ацэтылену ва ўмовах рэакцыі Ку-
чарава ў прысутнасці солей двухвалентнай ртуці: 

CH H2O [H2C COH]CH CH3+

ацэтылен вінілавы спірт ацэтальдэгід

�
H+, Hg2+

⎯ →⎯

Атрыманне і прымяненне альдэгідаў
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У рэакцыі спачатку да ацэтылену адбываецца далучэнне вады па адной π-сувязі, і ўтва-
раецца ненасычаны вінілавы спірт, у якога гідраксільная група звязана з атамам вуг-
ляроду пры двайной сувязі. Ненасычаныя спірты няўстойлівыя і лёгка ізамерызуюцца. 
Таму вінілавы спірт ператвараецца ў воцатны альдэгід. Гэта рэакцыя ўпершыню была 
адкрыта рускім хімікам М. Г. Кучаравым. Солі ртуці, якія выкарыстоўваюцца ў рэакцыі 
ў якасці каталізатара, небяспечныя для здароўя чалавека, таму гэту рэакцыю для пра-
мысловага атрымання карбанільных злучэнняў не выкарыстоўваюць.

Прымяненне
Разгледзім галіны прымянення важных у прамысловых адносінах альдэгі-

даў — метаналю і этаналю. Асноўная колькасць метаналю (фармальдэгіду), які 
атрымліваюць у прамысловасці, расходуецца на вытворчасць фенолфармальдэ-
гідных смол, з якіх атрымліваюць фенолфармальдэгідныя пластмасы (гл. § 28). 

Поліфармальдэгід  выкарыстоўваецца для атрымання плёнак і 
валокнаў. Метаналь прымяняюць для вытворчасці некаторых лекавых рэчываў, 
у прыватнасці шырока вядомага лякарства ўратрапін. Упершыню ўратрапін з 
метаналю і аміяку ў 1860 г. сінтэзаваў А. М. Бутлераў.

Мал. 61. Прымяненне метаналю: 1 — фенолфармальдэгідная смала і пластмасы;
2 — карбамідная смала (амінапласты); 3 — поліфармальдэгід (плёнкі, валокны);
4 — лекавыя сродкі; 5 — дэзінфіцыруючы сродак (фармалін)
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Метаналь выкарыстоўваецца звычайна ў выглядзе воднага раствору — фар-
маліну. Фармалін валодае моцнымі дэзінфіцыруючымі ўласцівасцямі. Яго пры-
мяняюць для дэзінфекцыі і дублення скур, захавання анатамічных прэпаратаў, 
у сельскай гаспадарцы для пратраўлівання насення. 
На малюнку 61 паказаны галіны прымянення метаналю.
Этаналь (воцатны альдэгід) выкарыстоўваюць у прамысловых маштабах 

для атрымання воцатнай кіслаты і яе вытворных.

У некаторых галінах вытворчасці знаходзяць прымяненне альдэгіды, вытворныя нена-
сычаных і араматычных вуглевадародаў. Напрыклад, ненасычаны альдэгід прапеналь
СН2 СН СНО прымяняюць для атрымання акрылавай кіслаты, гліцэрыны, не-
каторых палімераў, лекавых рэчываў.
Араматычны альдэгід бензальдэгід С6Н5СНО выкарыстоўваецца для атрымання духмя-
ных і лекавых рэчываў, некаторых фарбавальнікаў. У прыродзе бензальдэгід сустракаец-
ца ў звязаным відзе ў лістах лаўравішань, костачках персікаў, абрыкосаў, сліў, у горкім
міндалі.

Да асноўных прамысловых спосабаў атрымання альдэгідаў адносяць
акісленне алкенаў і спіртоў, дэгідрыраванне спіртоў.
Метаналь і этаналь выкарыстоўваюцца ў многіх галінах вытворчасці.

Пытанні і заданні

1.   Пералічыце крыніцы прамысловага атрымання альдэгідаў.
2. Выпішыце формулы рэчываў, з якіх можна ў адну стадыю атрымаць альдэгід: 

C2H4, CH4, C2H5Cl, C2H2, CH3ОН, C2H6, C2H4Br2, СН3СН2СН2ОН.  
3.   Выберыце назвы спіртоў, пры акісленні якіх пры ўздзеянні падкісленым рас-

творам дыхрамату калію можна ў лабараторыі атрымаць альдэгід: прапанол-1, бу-
танол-2, прапанол-2, 2-метылпрапанол-2, бутанол-1, этанол, пентанол-3.

4.   Назавіце ўмовы, пры якіх можна выканаць наступныя ператварэнні: 

CH
1 2

3

CH CH2 CH2CH3CHO

C2H5OH

�

�

�

5.   Упішыце ў схему формулы невядомых рэчываў А, Б, В, Г  і запішыце назвы 
рэакцый, з дапамогай якіх гэтыя рэчывы можна атрымаць:

1500 °С Н2О+ Н2+ CuO

Ni tCH4 A Б В Г�� � �
Н  , Нg2 ++

Атрыманне і прымяненне альдэгідаў
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6. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 
ператварэнні:

а) СН3Cl → СН3ОН → НСНО → СН 3ОН;
б) C2H4 → C2H5ОН → C2H4 → СН3СНО → CH3СООН.

Адзначце ўмовы, пры якіх адбываюцца рэакцыі.
7.    Каталітычным акісленнем метанолу, аб’ём якога 1000 см3 (шчыльнасць

0,8 г/см3), кіслародам паветра атрымалі фармальдэгід з выхадам прадукту 0,8. Раз-
лічыце аб’ём (н. у.) атрыманага альдэгіду.

8. Этаналь масай 6,0192 г атрыманы з этыну пры адпаведных умовах. Выхад 
прадукту рэакцыі роўны 0,76. Вызначыце аб’ём (н. у.) затрачанага этыну.

9. Разлічыце масу альдэгіду, атрыманага пры каталітычным акісленні кіслародам 
паветра этэну хімічнай колькасцю 9,4 моль.

10. Вызначыце формулу насычанага альдэгіду, атрыманага пры акісленні адна-
атамнага насычанага спірту масай 1,48 г. Маса невядомага альдэгіду 1,44 г.

§ 32. Карбонавыя кіслоты

Вытворныя вуглевадародаў, у якіх адзін або некалькі атамаў вадароду 
замешчаны на карбаксільную групу СООН, называюць карбонавымі 
кіслотамі.

Карбонавыя кіслоты класіфікуюць у залежнасці ад будовы вугляроднага шкі-
лета і ліку карбаксільных груп у малекуле.
У залежнасці ад будовы вугляроднага шкілета адрозніваюць кіслоты на-

сычаныя,  ненасычаныя,  араматычныя:

 насычаныя  ненасычаныя араматычныя

прапанавая
кіслата

прапенавая
кіслата

бензойная
кіслата

Па ліку карбаксільных груп карбонавыя кіслоты падзяляюцца на монакар-
бонавыя, або аднаасноўныя (змяшчаюць адну групу СООН), дыкарбона-
выя, або двухасноўныя (дзве групы СООН), трыкарбонавыя і г. д. Фор-
мулы некалькіх прадстаўнікоў карбонавых кіслот рознай асноўнасці прыведзены 
ў табліцы 26. 
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Табл і ц а  26. Прадстаўнікі карбонавых кіслот

Кіслоты Аднаасноўныя Двухасноўныя

Аліфатычныя СН3 СООН
этанавая кіслата

(насычаная)
СН2 СН СООН
прапенавая кіслата

(ненасычаная)

НООС СН2 СН2 СООН
бутандыёвая кіслата

(насычаная)
НООС СН СН СООН

бутэндыёвая кіслата
(ненасычаная)

Аліцыклічныя

цыклагексанкарбонавая
 кіслата 

цыклагексан-1,2-дыкарбонавая
кіслата

Араматычныя

бензойная кіслата
бензол-1,4-дыкарбонавая

кіслата

Карбонавыя кіслоты ўтвараюць розныя функцыянальныя вытворныя пры 
замяшчэнні гідраксільнай групы, якая ўваходзіць у састаў карбаксільнай гру-
пы, на іншыя атамы або групы атамаў. Агульная формула такіх вытворных кар-

бонавых кіслот наступная: . 

Да функцыянальных вытворных карбонавых кіслот адносяць ангідрыды, 
хлорангідрыды, аміды, складаныя эфіры, солі: 

R

O

O

R

O

Cl

R

O

NH2

R

O

ангідрыд хлорангідрыд амід складаны эфір соль

OMe

R

O

R′

R

O

O

Карбонавыя кіслоты
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У дадзеным курсе арганічнай 
хіміі вы будзеце вывучаць будову і
ўласцівасці толькі аднаго класа функ-
цыянальных вытворных карбонавых 
кіслот — складаных эфіраў.
Карбонавыя кіслоты, у якіх ата-

мы вадароду алкільнай групы заме-
шчаны на галаген, амінагрупу, гід-
раксільную групу і інш., адносяць да 
замешчаных карбонавых кіслот. На-
прыклад: 

CH(Cl)CH3

галагенкарбонавая
кіслата

CH(OH)CH3

амінакарбонавая
кіслата

гідраксікарбонавая
кіслата

Карбонавыя кіслоты і іх вытворныя сустракаюцца ў самых розных прыродных аб’ектах. На-
прыклад, метанавая (мурашыная) кіслата НСООН змяшчаецца ў выдзяленнях мура-
шак; 3-метылбутанавая (ізаваляр’янавая) кіслата (СН3)2СН СН2 СООН —
у значнай колькасці ў каранях валяр’яны лекавай; бензойная кіслата С6Н5 СООН —
у брусніцах, журавінах, чарніцах (мал. 62), у розных раслінных смолах; шчаўевая кіс-
лата НООС СООН — у выглядзе аксалатаў у лісці шчаўя, рэвеню, кісліцы; ма-
лонавая кіслата НООС СН2 СООН — у соку цукровых буракоў; бурштынавая 
кіслата НООС (СН2)2 СООН упершыню была вылучана з прадуктаў сухой пера-
гонкі бурштыну; яблычная кіслата НООС СН(ОН) СН2 СООН — у ягадах і 
фруктах, асабліва яе многа ў ягадах рабіны; у многіх раслінах (мал. 63) — лімонная кісла-
та НООС СН2 С(ОН) (СООН) СН2 СООН, у лімонным соку яе масавая
доля 10 %.

У дадзеным раздзеле прадметам вашага вывучэння будуць насычаныя адна-
асноўныя карбонавыя кіслоты, а таксама некаторыя прадстаўнікі ненасычаных
аднаасноўных карбонавых кіслот. 

Мал. 62. Чарніцы (а) і маштабная мадэль ма-
лекулы бензойнай кіслаты (б)
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Карбонавымі кіслотамі называюць вытворныя вуглевадародаў, у мале-
кулах якіх адзін або некалькі атамаў вадароду замешчаны на карбаксільную 
групу.
Карбонавыя кіслоты бываюць адна-, двух-, трохасноўныя і г. д.; насы-

чаныя, ненасычаныя, араматычныя.
Карбонавыя кіслоты ўтвараюць розныя функцыянальныя вытворныя 

пры замяшчэнні гідраксільнай групы, якая ўваходзіць у састаў карбаксільнай 
групы, на якую-небудзь іншую групу або атам. 

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне карбонавым кіслотам.
2. Прывядзіце класіфікацыю карбонавых кіслот па ліку карбаксільных груп і бу-

дове вугляроднага шкілета.
3. Назавіце прыметы падабенства і адрознення будовы карбонавых кіслот, струк-

турныя формулы якіх:
СН3 СН2 СООН і СН2 СН СООН

4. На падставе якой прыметы класіфікацыі прапанаваныя кіслоты адносяць да 
замешчаных карбонавых кіслот:

СН2(NH2)COOH, CH3CH(OH)COOH, СН3СН(Cl)СООН?

5. Выпішыце з тэксту параграфа структурныя  формулы кіслот — шчаўевай, яб-
лычнай, лімоннай — і назавіце прымету класіфікацыі, у адпаведнасці з якой іх ад-
носяць да многаасноўных карбонавых кіслот. 

6. На падставе якіх прымет падобны і адрозніваюцца будовы прапанаваных кар-
бонавых кіслот (гл. табл. 26): а) бутандыёвай і бутэндыёвай; б) бензойнай і бен-
зол-1,4-дыкарбонавай?

Мал. 63. Лімоны (а) і шарастрыжнёвая мадэль малекулы лімоннай кіслаты (б)

Карбонавыя кіслоты
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7. На падставе якіх прымет адрозніваюцца будовы аднаасноўных карбонавых
кіслот: цыклагексанкарбонавай і бензойнай (гл. табл. 26)?

8. Якія арганічныя злучэнні называюць функцыянальнымі вытворнымі карбона-
вых кіслот?

9. Як, не выконваючы разлікаў, вызначыць, у саставе якой з карбонавых кіслот —
CH3CООH, C3H7CООH, C2H5CООH — масавая доля кіслароду большая?

§ 33. Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты

Будова

Да насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот адносяць вытворныя 
насычаных вуглевадародаў (алканаў), у малекулах якіх адзін атам

вадароду замешчаны на карбаксільную групу C

O

OH
. 

Хімічная будова насычаных 
аднаасноўных карбонавых кіслот 
выражаецца агульнай формулай 
CnH2n + 1СООН, або R СООН, 
дзе R — насычаны замяшчаль-
нік або атам вадароду для най-
прасцейшай метанавай кіслаты
НСООН.
Мадэлі малекулы метанавай 

кіслаты паказаны на малюнку 64.

Агульная формула насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот
CnH2n + 1СООН. 

Агульная формула, якая паказвае малекулярны састаў дадзеных кіслот, —
СnН2nO2.
Формулы некалькіх членаў гамалагічнага рада насычаных аднаасноўных 

карбонавых кіслот нармальнай будовы дадзены ў табліцы 27.
Разгледзім электронную будову карбаксільнай групы. Функцыянальная 

група карбонавых кіслот , якая вызначае іх хімічныя ўласцівас-

Мал. 64. Шарастрыжнёвая (а) і маштабная (б) 
мадэлі малекулы метанавай кіслаты
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ці, складаецца са звязаных паміж сабой карбанільнай і 
гідраксільнай груп. Узаемнае ўплыванне карбанільнай 
і гідраксільнай груп прыводзіць да значнага перазмер-
кавання электроннай шчыльнасці. З прычыны гэтага 
карбонавыя кіслоты праяўляюць асаблівыя ўласці-
васці, якія адрозніваюцца ад уласцівасцей гэтых груп
( ОC  і ОН) у альдэгідах і спіртах. Элект-
ронная шчыльнасць сувязі С О зрушана ў бок 
больш электраадмоўнага атама кіслароду. Пры гэ-
тым на атаме кіслароду ўтвараецца лішак (δ−), а на 
атаме вугляроду недахоп (δ+) электроннай шчыль-
насці. Кампенсацыя дадатнага зараду, які ўзнік на атаме вугляроду, адбываецца 
за кошт зрушэння электронаў непадзеленай пары атама кіслароду гідраксільнай 
групы. Памяншэнне электроннай шчыльнасці на атаме кіслароду гідраксільнай 
групы прыводзіць да зрушэння электронаў σ-сувязі О ← Н ад вадароду да кі-
слароду. Па гэтай прычыне хімічная сувязь паміж атамамі кіслароду і вадаро-
ду ў гідраксільнай групе робіцца больш палярнай, што прыводзіць да нарас-
тання кіслотных уласцівасцей, прычым значна больш моцнага, чым у спіртах і
феноле. 
Схема размеркавання электроннай шчыльнасці ў карбаксільнай групе, якое 

абумоўлена ўзаемным уплываннем карбанільнай і гідраксільнай груп, паказана 
на малюнку 65. 

Наменклатура
Па правілах наменклатуры ІЮПАК назвы насычаных аднаасноўных кар-

бонавых кіслот утвараюць дабаўленнем да назвы алкану з тым жа лікам атамаў 
вугляроду суфікса -авая і слова «кіслата». Напрыклад, НСООН — метанавая 
кіслата, СН3 СООН — этанавая кіслата.
Назвы кіслот з разгалінаваным вугляродным шкілетам алкільнай групы атрым-

ліваюць у адпаведнасці з ужо вядомымі вам правіламі ІЮПАК. Нумарацыя галоў-
нага ланцуга пачынаецца з атама вугляроду карбаксільнай групы, замяшчальнікі за-
пісваюцца ў алфавітным парадку. 
Напрыклад: 

3-метыл-2-этылпентанавая кіслата 2-этылпентанавая кіслата

Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты

Мал. 65. Схема размерка-
вання  электроннай шчыль-
насці ў карбаксільнай групе 
карбонавых кіслот
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Для многіх найбольш вядомых кіслот выкарыстоўваюцца трывіяльныя на-
звы, якія склаліся гістарычна. Напрыклад, НСООН — мурашыная кіслата, 
СН3СООН — воцатная кіслата, СН3СН2СН2СООН — масляная кіслата.
У табліцы 27 прыведзены назвы некалькіх прадстаўнікоў гамалагічнага рада 

насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот з неразгалінаваным ланцугом атамаў 
вугляроду па наменклатуры ІЮПАК і трывіяльныя.

Табл і ц а  27. Гамалагічны рад насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот 
нармальнай будовы

Малекулярная 
формула

Структурная 
формула

Назва па
сістэматычнай 
наменклатуры

(і трывіяльная)

Тэмпература, °С

кіпення плаўлення

СН2О2 НСООН
Метанавая

(мурашыная)
100,5 8,4

С2Н4О2 СН3СООН
Этанавая

(воцатная)
118,1 16,6

С3Н6О2 СН3СН2СООН
Прапанавая

(прапіёнавая)
141,1 −21

С4Н8О2 СН3СН2СН2СООН
Бутанавая
(масляная)

163,5 −5

С5Н10О2 СН3(СН2)3СООН
Пентанавая

(валяр’янавая)
187,0 −34

С6Н12О2 СН3(СН2)4СООН
Гексанавая

(капронавая)
205 −2

С7Н14О2 СН3(СН2)5СООН
Гептанавая
(энантавая)

223,5 −10,5

С8Н16О2 СН3(СН2)6СООН
Актанавая

(капрылавая)
237,5 16

С9Н18О2 СН3(СН2)7СООН
Нананавая

(пеларгонавая)
254 12,5

С16Н32О2 СН3(СН2)14СООН
Гексадэканавая
(пальміцінавая)

351,5 64

С18Н36О2 СН3(СН2)16СООН
Актадэканавая
(стэарынавая)

376,1 70
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Ізамерыя
Для насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот, як і для альдэгідаў, характэрна 

структурная ізамерыя, якая абумоўлена ізамерыяй вугляроднага шкілета. На-
прыклад:

CH3 CH2 CH2

бутанавая кіслата 2-метылпрапанавая кіслата

і
123

Першыя тры прадстаўнікі класа насычаных аднаасноўных карбонавых кі-
слот — метанавая, этанавая, прапанавая — ізамераў не маюць.

Фізічныя ўласцівасці
У адрозненне ад альдэгідаў сярод насычаных аднаасноўных карбонавых кі-

слот няма газападобных рэчываў. Ніжэйшыя прадстаўнікі класа насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот (С1—С3)  — бясколерныя вадкасці з характэрным 
рэзкім пахам. Бязводная воцатная кіслата пры пакаёвай тэмпературы ўяўляе са-
бой вадкасць, пры 17 С яна замярзае, ператвараючыся ў лёдзістае рэчыва, якое 
называюць ледзяной воцатнай кіслатой.
Кіслоты, якія змяшчаюць у малекуле 4—9 атамаў вугляроду, — вязкія 

масляністыя вадкасці з непрыемным пахам; вышэйшыя кіслоты, што змяшча-
юць 9 і больш атамаў вугляроду ў малекуле, — цвёрдыя рэчывы, нераства-
ральныя ў вадзе. Ніжэйшыя прадстаўнікі класа добра раствараюцца ў вадзе. 
З павелічэннем малярнай масы растваральнасць кіслот у вадзе памянша-
ецца. 
Тэмпературы кіпення кіслот, як вы ўжо заўважылі (гл. табл. 27), значна 

вышэйшыя за тэмпературы кіпення спіртоў і альдэгідаў з тым жа лікам атамаў 
вугляроду ў малекуле. Такая з’ява тлумачыцца тым, што насычаныя аднаасноў-
ныя карбонавыя кіслоты ў вадкім стане ўтвараюць цыклічныя дымеры, у якіх 
дзве малекулы кіслаты звязаны дзвюма 
вадароднымі сувязямі (мал. 66). Для раз-
рыву гэтых сувязей пры пераходзе з вад-
кага стану ў газападобны патрабуецца да-
датковая энергія. 
Вадародная сувязь у карбонавых 

кіслотах больш моцная, чым у спір-
тах. Гэта тлумачыцца высокай палярна-

Мал. 66. Утварэнне вадародных сувя-
зей паміж малекуламі воцатнай кіслаты

Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты
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сцю карбанільнай групы. Трываласць вадароднай сувязі такая, што метана-
вая і этанавая кіслоты нават у парападобным стане існуюць у выглядзе ды-
мераў. 

Вытворныя насычаных вуглевадародаў (алканаў), у малекулах якіх адзін 
атам вадароду замешчаны на карбаксільную групу, называюць насычанымі ад-
наасноўнымі карбонавымі кіслотамі. 
Агульная формула насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот

СnН2n + 1СООН.
Для насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот характэрна структурная 

ізамерыя, якая абумоўлена ізамерыяй вугляроднага шкілета.
Кіслоты ў вадкім стане ўтвараюць цыклічныя дымеры за кошт міжмале-

кулярных вадародных сувязей.

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот і запішыце 
агульную формулу класа.

2. З прыведзеных формул выпішыце формулы рэчываў аднаго і таго ж класа ар-
ганічных злучэнняў, запішыце назву класа і функцыянальнай групы, якая ўваходзіць 
у састаў малекул:

а) С2Н5СООН в) НСНО д) С2Н5СНО
б) СН3—(СН2)3—СООН г) СН3ОН е) С2Н5ОН

3. Ці можна атрымаць насычаны раствор этанавай кіслаты ў вадзе пры тэм-
пературы 20 С? Адказ абгрунтуйце.

4. Чаму тэмпература кіпення першых прадстаўнікоў гамалагічнага рада насы-
чаных аднаасноўных кіслот значна вышэйшая, чым альдэгідаў з тым жа лікам ата-
маў вугляроду ў малекуле?

5. Напішыце структурныя формулы першых чатырох прадстаўнікоў гамалагіч-
нага рада насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот, а таксама іх назвы па на-
менклатуры ІЮПАК і трывіяльныя.

6. Выберыце з прыведзеных назваў — 4,5-дыметылпентанавая кіслата; 2,5-ды-
метылпентанавая кіслата; 2,4-дыметылгексанавая кіслата; 2,4,5-трыметылгексанавая 
кіслата — правільную назву карбонавай кіслаты 

CH3

CH3 CH3

CH CHCH2 CH2

C
O

OH

па наменклатуры ІЮПАК. Адказ абгрунтуйце.
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7. Састаўце структурныя формулы чатырох ізамерных аднаасноўных насычаных 
карбонавых кіслот, састаў якіх С5Н10О2. Назавіце кіслоты па наменклатуры ІЮПАК.

8. Да воцатнай эсэнцыі масай 40 г з масавай доляй воцатнай кіслаты 0,7 прылілі 
ваду да атрымання раствору з масавай доляй кіслаты 0,05. Разлічыце аб’ём вады, 
якая была прыліта да воцатнай эсэнцыі.

9. Вызначыце малекулярную формулу насычанай аднаасноўнай карбонавай кіс-
латы, шчыльнасць пары якой па паветры роўна 2,552.

10. Састаўце структурную формулу насычанай аднаасноўнай карбонавай кісла-
ты з неразгалінаваным вуглевадародным ланцугом, масавая доля вугляроду ў якім 
роўна 0,5454. Запішыце трывіяльную назву кіслаты.

§ 34. Хімічныя ўласцівасці насычаных
аднаасноўных карбонавых кіслот

Хімічныя ўласцівасці карбонавых кіслот абумоўлены наяўнасцю ў саставе 
іх малекул карбаксільнай групы, якая змяшчае пры адным і тым жа атаме вуг-
ляроду карбанільную і карбаксільную групы, што ўзаемна ўплываюць адна на 
адну. 

Кіслотныя ўласцівасці
Кіслотныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот, як і кі-

слотныя ўласцівасці любых карбонавых кіслот, звязаны са здольнасцю атама ва-
дароду карбаксільнай групы адшчапляцца ў выглядзе пратона пад дзеяннем асноў 
(рэакцыі адбываюцца з разрывам сувязі О Н). Рухавасць атама вадароду, як 
вам вядома, абумоўлена больш высокай, чым у спіртах і феноле, палярнасцю су-
вязі О ← Н.
Растваральныя ў вадзе кіслоты дысацыіруюць абарачальна ў водным рас-

творы, напрыклад:
СН3 СООН →← СН3СОО

– + Н+,
 воцатная кіслата ацэтат-іон

таму змяняюць афарбоўку індыкатараў, паказваючы на прысутнасць іонаў ва-
дароду. Так, напрыклад, у водным растворы воцатнай кіслаты індыкатары — ме-
тылавы аранжавы і лакмус — змяняюць афарбоўку з аранжавай і фіялетавай на 
чырвоную. Па ступені дысацыяцыі толькі метанавая (мурашыная) кіслата з’яў-
ляецца электралітам сярэдняй сілы. Астатнія карбонавыя кіслоты адносяць да 
слабых электралітаў, ступень дысацыяцыі якіх з павелічэннем малярнай масы 
памяншаецца. Ступень дысацыяцыі  карбонавых кіслот у параўнанні з моцнымі 
неарганічнымі кіслотамі (сернай, салянай) нізкая.

Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот
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Кіслотныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот пра-
яўляюцца перш за ўсё пры іх узаемадзеянні з моцнымі асновамі з утварэннем
солей:

СН3 СООН + КОН → СН3 СООK + Н2O
 ацэтат калію
 (этанаат калію)

У арганічнай хіміі выкарыстоўваюцца як трывіяльныя назвы солей карбонавых
кіслот (ацэтат калію), так і назвы, утвораныя згодна з правіламі наменклатуры
ІЮПАК. Такія назвы складаюцца з назваў аніёна і катыёна. Назва аніёна ўтвараецца шля-
хам замены ў назве карбонавай кіслаты суфікса -авая на -аат: СН3СООК — этанаат
калію.

Кіслотныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных 
карбонавых кіслот праяўляюцца таксама ў рэакцы-
ях з некаторымі актыўнымі металамі (Mg, Ca, Al)
(мал. 67), асноўнымі аксідамі і солямі больш слабых 
кіслот. Усе рэакцыі адбываюцца з утварэннем солей 
карбонавых кіслот:

2СН3СООН + Mg → (CH3COO)2Mg + Н2↑
 ацэтат магнію
 (этанаат магнію)

2СН3СООН + MgO → (CH3COO)2Mg + Н2O

СН3СООН + NaHCO3 → CH3COONa + СO2↑ + H2O
 ацэтат натрыю
 (этанаат натрыю)

Узаемадзеянне са спіртамі
Характэрнай і адной з важнейшых рэакцый карбонавых кіслот з’яўляецца 

рэакцыя этэрыфікацыі (ад лац. acfher — эфір) — узаемадзеянне са спіртамі 
ў прысутнасці моцных мінеральных кіслот з утварэннем вытворных карбонавых 
кіслот — складаных эфіраў. Будова і ўласцівасці складаных эфіраў апісаны ў 
наступным раздзеле падручніка.
Так, калі ў прабірку з этанавай кіслатой прыліць этанол, затым дабавіць не-

вялікую колькасць сернай кіслаты і сумесь нагрэць, то хутка з’яўляецца пры-
емны пах новага рэчыва — складанага эфіру. Рэакцыя адбываецца з разрывам 
сувязі С ОН у карбаксільнай групе:

Мал. 67. Узаемадзеянне 
воцатнай кіслаты з маг-
ніем
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H SO (канц.)2 4

t
⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ H2O+ +

этанавая
кіслата

складаны эфір

Рэакцыя замяшчэння атама вадароду ў α-вугляроднага атама на атам 
галагену
Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты могуць уступаць у рэакцыі 

замяшчэння атама вадароду ў α-вугляроднага атама на атам галагену ў пры-
сутнасці чырвонага фосфару з утварэннем галагензамешчанай карбонавай
кіслаты:

СН3СООН + Cl2 
Pчыр⎯ →⎯⎯← ⎯⎯⎯  CH2(Cl)COOH + HCl

 воцатная хлорвоцатная
 кіслата кіслата

Метанавая кіслата, у адрозненне ад іншых прадстаўнікоў класа, мае асаблівыя хімічныя 
ўласцівасці, якія абумоўлены яе будовай. У саставе малекулы метанавай кіслаты ёсць 
альдэгідная група:

Таму кіслата, як і альдэгіды, — моцны аднаўляльнік. Яна дае рэакцыю сярэбранага
люстра. 

Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот абу-
моўлены ў асноўным наяўнасцю ў малекуле карбаксільнай групы. 
Кіслотныя ўласцівасці карбонавых кіслот праяўляюцца ў рэакцыях з асно-

вамі, некаторымі актыўнымі металамі, асноўнымі аксідамі і солямі больш сла-
бых кіслот. 
Для насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот характэрна  рэакцыя 

этэрыфікацыі з утварэннем функцыянальных вытворных кіслот — складаных
эфіраў.

Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот
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Пытанні і заданні

1. Чым тлумачыцца здольнасць насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот пра-
яўляць кіслотныя ўласцівасці?

2. У рэакцыях з рэчывамі якіх класаў неарганічных злучэнняў праяўляюцца кіс-
лотныя ўласцівасці воцатнай кіслаты?

3. Якія тыпы рэакцый з прыведзеных характэрны для насычаных аднаасноўных 
карбонавых кіслот: замяшчэння, далучэння, аднаўлення, абмену, адшчаплення, гід-
ратацыі?

4. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы воцатнай кіслаты і 
воцатнага альдэгіду. Прывядзіце найбольш просты спосаб, які дазваляе распазнаць, 
у якой з прабірак знаходзіцца кожнае з рэчываў.

5. Выпішыце формулы рэчываў, у рэакцыі з якімі ўступаюць насычаныя адна-
асноўныя карбонавыя кіслоты: СI2, AI, KОН, С2Н5ОН, Na2SO4, K2СO3, KСІ, KHSO3,
СН2 СН СН2ОН.

6. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

а) СН3ОН → НСНО → НСООН → НСООNa;

б) →⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯
O2 Cl2[O]

PчырPdCl2 � CuСl
C2H4 ... ... ... .

7. Вызначыце аб’ём (н. у.) газу, які вылучыцца пры ўзаемадзеянні этанавай
кіслаты масай 53,4 г з узятымі з лішкам: а) магніем; б) гідракарбанатам нат-
рыю.

8. Пры награванні сумесі этанолу і прапанавай кіслаты ў прысутнасці сернай кіс-
латы атрымалі складаны эфір масай 348,84 г. Разлічыце хімічную колькасць прапа-
навай кіслаты, якая ўступіла ў рэакцыю.

9. Разлічыце масу хлорэтанавай кіслаты, якая атрымана ў рэакцыі хлору аб’ёмам 
(н. у.) 62,72 дм3 з этанавай кіслатой, узятай з лішкам, у прысутнасці чырвонага фос-
фару. Выхад прадукту рэакцыі 0,85.

10. Да воднага  раствору воцатнай і мурашынай кіслот масай 100 г дабавілі гід-
раксід натрыю масай 24 г, які поўнасцю нейтралізаваў кіслоты. У выніку ўтварыўся 
раствор солей з масавай доляй ацэтату натрыю 0,1984. Разлічыце хімічную коль-
касць мурашынай кіслаты ў першапачатковым растворы.

Лабараторны дослед 5

Хімічныя ўласцівасці карбонавых і мінеральных кіслот

1. Наліце ў дзве прабіркі растворы воцатнай і хлоравадароднай кіслот
аб’ёмам прыкладна 1—2 см3 і дабаўце да іх некалькі кропель раствору метыла-
ранжу або лакмусу. Адзначце, ці адбыліся змены афарбоўкі індыкатару. Састаўце 
ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі кіслот. 
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2. Дабаўце (па кроплях) у кожную прабірку столькі раствору гідраксіду на-
трыю (або калію), каб адбылася поўная нейтралізацыя кіслот. Састаўце ад-
паведныя ўраўненні хімічных рэакцый у іонным выглядзе.

3. У дзве чыстыя прабіркі наліце растворы воцатнай і хлоравадароднай кіслот 
аб’ёмам прыкладна 1 см3 і дабаўце ў кожную (на кончыку шпатэля) гідракарбанат 
натрыю. Адзначце, якія змяненні адбыліся, і састаўце адпаведныя ўраўненні хі-
мічных рэакцый.

4. Зрабіце вывад аб кіслотных уласцівасцях карбонавых і мінеральных
кіслот.

§ 35. Атрыманне і прымяненне насычаных
аднаасноўных карбонавых кіслот 

Атрыманне
Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты, як і спірты і альдэгіды, 

атрымліваюць прамысловымі і лабараторнымі спосабамі.
Прамысловыя спосабы
1) Каталітычнае акісленне насычаных вуглевадародаў, састаў якіх С20 — С40, 

кіслародам паветра з утварэннем сумесі карбонавых кіслот:

R СН2 СН2 R′ + О2 
кат.⎯ →⎯⎯  R СООН + R′ COOH

Толькі воцатную кіслату атрымліваюць пры частковым акісленні бутану ў пры-
сутнасці солей марганцу і кобальту:

2СН3 СН2 СН2 СН3 + 5О2 → 4СН3СООН + 2Н2О
 бутан этанавая (воцатная)
 кіслата

2) Воцатную кіслату таксама атрымліваюць акісленнем воцатнага альдэгіду
кіслародам паветра ў прысутнасці каталізатара: 

2СН3 СНО + О2 
кат.⎯ →⎯⎯  2СН3СООН

Сусветная вытворчасць воцатнай кіслаты толькі для нехарчовых мэт скла-
дае каля 4 млн т у год.
Адным са спосабаў атрымання воцатнай кіслаты з’яўляецца аэробнае 

зброджванне віна. Браджэнне адбываецца пад дзеяннем бактэрый (Micoderma 
aceti), якія знаходзяцца ў паветры. Воцатная кіслата, якая атрымліваецца такім 
спосабам, выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці.
Спосаб атрымання воцату з віна людзі ведалі яшчэ за 2000 гадоў да н. э.  

Атрыманне і прымяненне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот
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У прамысловасці метанавую (мурашыную) кіслату атрымліваюць спецыяльным спо-
сабам. Пры ўзаемадзеянні аксіду вугляроду(ІІ) з расплавам гідраксіду натрыю пры па-
вышаным ціску ўтвараецца соль мурашынай кіслаты, якую пад дзеяннем моцнай мі-
неральнай кіслаты пераводзяць у мурашыную кіслату:

СО + NaOH → HCOONa
 фарміят
 натрыю

HCOONa + H2SО4 → НСООН + NaHSО4

Сусветная вытворчасць мурашынай кіслаты складае каля 250 тыс. т у год.
3) Вышэйшыя карбонавыя кіслоты, такія як пальміцінавая, стэарынавая, 

атрымліваюць у выніку гідролізу тлушчаў.
Лабараторныя спосабы
Першасныя спірты і альдэгіды акісляюць падкісленымі растворамі перман-

ганату або дыхрамату калію і інш.:

R CH2OH 
[О]

⎯ →⎯⎯  R СООН

R СНО 
[О]

⎯ →⎯⎯  R СООН

Прымяненне 
Шырокае прымяненне ў народнай гаспадарцы знаходзяць метанавая і эта-

навая кіслоты.
Метанавая (мурашыная) кіслата валодае дэзінфіцыруючымі ўласці-

васцямі, таму прымяняецца ў гарбарнай і фармацэўтычнай прамысловасці, 
а таксама як кансервант харчовых прадуктаў і кармоў для жывёлы. Яе выка-
рыстоўваюць для сінтэзу некаторых лекавых сродкаў, складаных эфіраў і ін-
шых арганічных рэчываў, пры афарбоўцы тканін і паперы. На ўласцівасці му-
рашынай кіслаты лёгка акісляцца грунтуецца яе прымяненне ў тэхніцы ў якасці
аднаўляльніка. 
Найбольш шырокае прымяненне з усіх карбонавых кіслот мае этана-

вая (воцатная) кіслата (мал. 68). Большая частка воцатнай кіслаты, якую 
атрымліваюць, выкарыстоўваецца ў хімічнай прамысловасці пры вытворчасці 
штучных валокнаў, у прыватнасці ацэтатнага валакна, а таксама ў вытворчасці 
фарбавальнікаў (напрыклад, індыга), лекавых злучэнняў (напрыклад, аспірыну), 
духмяных рэчываў. Воцатная кіслата і яе вытворныя складаныя эфіры з’яўля-
юцца добрымі растваральнікамі многіх арганічных рэчываў, таму прымяняюцца 
пры фарбаванні ў гарбарнай вытворчасці, у лакафарбавай прамысловасці. Во-
цатная кіслата як кансервант шырока выкарыстоўваецца ў харчовай прамысло-
васці. 
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Вышэйшыя насычаныя карбонавыя кіслоты з’яўляюцца зыходнымі рэчы-
вамі для сінтэзу розных арганічных злучэнняў. Солі вышэйшых кіслот выкары-
стоўваюцца для некаторых прамысловых мэт, а натрыевыя і каліевыя солі стэ-
арынавай і пальміцінавай кіслот — для атрымання мыла. 

У прамысловым маштабе воцатную кіслату атрымліваюць пры акісленні 
бутану і воцатнага альдэгіду кіслародам паветра ў прысутнасці каталізатара, 
а таксама мікрабіялагічным акісленнем этанолу. 
Карбонавыя кіслоты прымяняюцца ў вытворчасці штучных валокнаў, у хар-

човай, лакафарбавай, гарбарнай і многіх іншых галінах прамысловасці.

Мал. 68. Прымяненне  воцатнай кіслаты: 1 — ацэтатнае валакно; 2 — кансервант і пры-
права; 3 — парфумерыя і касметыка; 4 — фарбавальнікі; 5 — гербіцыды; 6 — фрук-
товыя эсэнцыі

Атрыманне і прымяненне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот
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Пытанні і заданні 

1. Выберыце формулы рэчываў, якія выкарыстоўваюць для прамысловага атры-
мання воцатнай кіслаты: С2Н6, C2H5OH, С4Н10, С2Н5Cl, СН3СНО, С2Н4.

2. Для атрымання якіх карбонавых кіслот на вытворчасці выкарыстоўваюць рэ-

акцыю, схема якой: R CH2 CH2 R′+ O2 
кат.⎯ →⎯⎯ ?

3. Растлумачце спосаб прамысловага атрымання мурашынай кіслаты.
4. Запішыце назвы і формулы карбонавых кіслот, якія атрымліваюць у выніку 

гідролізу тлушчаў.
5. Назавіце галіны прымянення мурашынай і воцатнай кіслот.
6. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні:
а) этэн → этаналь → этанавая кіслата → хлорвоцатная кіслата;

б) →⎯ →⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯
H2SO4Солі Mn і Co NaOH Mg

C4H10 ... ... ... ... .
7. Разлічыце масу насычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты, якую можна 

атрымаць пры акісленні прапанолу-1 масай 32,4 г растворам дыхрамату калію, узя-
тага з лішкам, у кіслым асяроддзі.

8. Разлічыце масу (кг) воцатнай кіслаты, якая атрымана пры каталітычным акіс-
ленні кіслародам паветра бутану аб’ёмам (н. у.) 116,48 м3 з выхадам прадукту рэ-
акцыі, роўным 0,9. 

9. У працэсе дзвюх паслядоўных рэакцый з этылену атрымана воцатная кіслата 
масай 480 кг. Разлічыце аб’ём (н. у.) этылену (м3), які быў затрачаны, калі дапусціць, 
што на абедзвюх стадыях вытворчасці не было страт.

10. Для атрымання метанавай кіслаты на вытворчасці на першым этапе выка-
рысталі аксід вугляроду(II) аб’ёмам (н. у.) 4480 м3 і гідраксід натрыю масай 7200 кг. 
Затым да солі карбонавай кіслаты, якая ўтварылася, дабавілі серную кіслату, узятую
з лішкам, і атрымалі метанавую кіслату. Разлічыце масу атрыманай арганічнай кіс-
латы, калі выхад прадукту на абодвух этапах быў роўны 0,92.

Практычная работа 2
Атрыманне воцатнай кіслаты і даследаванне яе ўласцівасцей

1. Змясціце ў прабірку бязводную соль 
ацэтат натрыю масай 2—3 г і прыбаўце па 
кроплях раствор сернай кіслаты (1  10) так, 
каб ён намачыў соль.

2. Награвайце прабірку з сумессю рэ-
чываў на полымі спіртоўкі (мал. 69) на 
працягу 1—2 мін, выконваючы правілы 

Мал. 69. Схема прыбора для атрымання воцат-
най кіслаты ў лабараторыі
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тэхнікі бяспекі. Звярніце ўвагу на з’яўленне паху. Воцатная кіслата збіраецца ў 
прабірцы-прыёмніку пры ахаладжэнні.

3. Састаўце ўраўненне рэакцыі. Зрабіце вывад аб магчымых лабараторных 
спосабах атрымання карбонавых кіслот. 

4. Наліце ў дзве прабіркі раствор воцатнай кіслаты, выдадзенай для выканання 
доследу, аб’ёмам 0,5—1,0 см3.
У першую прабірку дабаўце некалькі кропель раствору лакмусу, а затым ней-

тралізуйце кіслату растворам шчолачы. Адзначце назіранні. Састаўце ўраўненне 
рэакцыі. 
У другую прабірку з воцатнай кіслатой змясціце крыху парашку магнію. Ад-

значце назіранні. Састаўце ўраўненне рэакцыі. 
5. Наліце ў дзве прабіркі  раствор воцатнай кіслаты, выдадзенай для выка-

нання доследу, аб’ёмам 0,5—1,0 см3.
У адну прабірку дабаўце крыху парашку аксіду магнію, а ў другую — соль, 

напрыклад гідракарбанат натрыю. Назірайце, якія змяненні адбываюцца. Састаўце 
ўраўненні адпаведных рэакцый.

6. Зрабіце вывад аб кіслотных уласцівасцях воцатнай кіслаты, параўнайце іх 
з уласцівасцямі мінеральных кіслот (сернай або салянай).

§ 36. Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты

У арганічнай хіміі вывучаюць розныя ненасычаныя карбонавыя кіслоты —
вытворныя ненасычаных вуглевадародаў (алкенаў, алкадыенаў, алкінаў і інш.).
У дадзеным параграфе вы пазнаёміцеся з двума прадстаўнікамі ненасычаных
аднаасноўных карбонавых кіслот — вытворных алкенаў, якія маюць вялікае зна-
чэнне ў жыццядзейнасці чалавека.
Агульная формула ненасычаных аднаасноўных карбонавых кіслот з адной 

двайной сувяззю ў вуглевадародным замяшчальніку — СnН2n – 1СООН. Для гэ-
тых карбонавых кіслот характэрны такія ж віды ізамерыі, як і для алкенаў: іза-
мерыя вугляроднага шкілета, становішча двайной сувязі, цыс-транс-іза-
мерыя.
Хімічныя ўласцівасці ненасычаных аднаасноўных карбонавых кіслот абу-

моўлены наяўнасцю ў іх малекулах карбаксільнай групы і двайной сувязі ў вуг-
левадародным замяшчальніку. Рэакцыі з удзелам карбаксільнай групы — гэта 
рэакцыі, характэрныя для ўсіх карбонавых кіслот, рэакцыі з удзелам ненасы-
чанага вуглевадароднага замяшчальніка — гэта рэакцыі далучэння, акіслення, 
полімерызацыі.

Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты
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Акрылавая кіслата
Найпрасцейшым прадстаўніком ненасычаных аднаасноўных карбонавых кіс-

лот з адной двайной сувяззю ў вуглевадародным замяшчальніку з’яўляецца кіс-
лата СН2 СН СООН, трывіяльная назва якой акрылавая кіслата (па
наменклатуры ІЮПАК — прапенавая кіслата).
Акрылавая кіслата — бясколерная вадкасць з рэзкім пахам, растваральная 

ў вадзе і арганічных растваральніках. Яна валодае хімічнымі ўласцівасцямі кар-
бонавых кіслот: узаемадзейнічае з актыўнымі металамі, асновамі, солямі больш 
слабых кіслот з утварэннем солей, са спіртамі з утварэннем складаных эфі-
раў. Ураўненні такіх рэакцый па аналогіі з насычанымі карбонавымі кіслотамі 
вы можаце саставіць самастойна. З’яўляючыся ненасычанай кіслатой, акры-
лавая кіслата ўступае ў рэакцыі далучэння, характэрныя для алкенаў. Най-
больш важнымі з рэакцый далучэння з’яўляюцца гідрыраванне і галагенаванне.
У выніку гідрыравання акрылавай кіслаты ўтвараецца насычаная прапанавая 
кіслата: 

СН2 СН СООН + Н2 
кат.⎯ →⎯⎯  СН3 СН2 СООН

 прапенавая прапанавая кіслата
 (акрылавая) кіслата 

Калі прыліць да акрылавай кіслаты бромную ваду, то адбываецца яе
абясколерванне і ўтварэнне дыбромпрапанавай кіслаты:

СН2 СН СООН + Br2 →⎯
H2O

 CH2Br CHBr COOH
 прапенавая 2,3-дыбромпрапанавая
 (акрылавая) кіслата кіслата

Таксама, як і алкены, акрылавая кіслата лёгка рэагуе з акісляльнікамі. Пры 
прыліванні да яе разбаўленага раствору перманганату калію фіялетавая афар-
боўка раствору знікае.

Важнейшая ўласцівасць акрылавай кіслаты як ненасычанай кіслаты — здольнасць да 
полімерызацыі.
Акрылавая кіслата, яе гамолаг метакрылавая кіслата СН2 С(СН3) СООН і 
складаныя эфіры гэтых кіслот служаць манамерамі для атрымання палімерных матэры-
ялаў, такіх як арганічнае шкло, сінтэтычныя валокны (нітрон, ПАН).

Акрылавая кіслата — важнае ў прамысловых адносінах рэчыва. Яна пры-
мяняецца ў вытворчасці поліакрылавай кіслаты, іонаабменных смол, складаных 
эфіраў, метыл- і этылакрылатаў і інш.
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Алеінавая кіслата
Адным з важнейшых прадстаўнікоў вышэйшых ненасычаных аднаасноўных 

карбонавых кіслот з’яўляецца алеінавая кіслата С17Н33СООН. Двайная су-
вязь у вуглевадародным ланцугу алеінавай кіслаты знаходзіцца паміж дзявятым 
і дзясятым атамамі вугляроду. Алеінавая кіслата — цыс-ізамер:

C

H H

C

CH3 COOH(CH2)7 (CH2)7

Маштабная мадэль малекулы алеінавай кіслаты паказана на малюнку 70.
Алеінавая кіслата — масляністая вадкасць, лягчэйшая за ваду, без паху, не-

растваральная ў вадзе, але раствараецца ў арганічных растваральніках. Яна змя-
шчаецца амаль ва ўсіх жывёльных і раслінных тлушчах у выглядзе складаных эфі-
раў гліцэрыны. У вялікіх колькасцях астаткі алеінавай кіслаты змяшчаюцца ў са-
ставе аліўкавага, міндальнага і сланечнікавага алеяў. 

Транс-ізамер ненасычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты С17Н33СООН — цвёрдае 
рэчыва і называецца элаідынавай кіслатой.

Як прадстаўнік карбонавых кіслот алеінавая кіслата валодае ўсімі ўласціва-
сцямі карбонавых кіслот. Яна, як воцатная кіслата і яе гамолагі, узаемадзейнічае 
з некаторымі актыўнымі металамі, асновамі, солямі больш слабых кіслот, спір-
тамі. Ураўненні такіх рэакцый вы можаце саставіць самастойна па аналогіі з на-
сычанымі карбонавымі кіслотамі.
Для алеінавай кіслаты як нена-

сычанай карбонавай кіслаты харак-
тэрны рэакцыі ненасычаных вугле-
вадародаў — рэакцыі далучэння.
Па двайной сувязі алеінавая

кіслата далучае вадарод з утварэн-
нем кіслаты насычанага рада — 
стэарынавай:

Мал. 70. Маштабная мадэль малекулы 
алеінавай кіслаты

Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты
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СН3 (СН2)7 СН СН (СН2)7 СООН + Н2 → 
 алеінавая кіслата

→ СН3 (СН2)16 СООН
 стэарынавая кіслата

Рэакцыя гідрыравання алеінавай кіслаты мае вялікае прамысловае значэнне 
і выкарыстоўваецца ў вытворчасці маргарыну з вадкіх тлушчаў. 
Па двайной сувязі таксама праходзіць далучэнне галагенаў. Напрыклад, у 

рэакцыі з бромам (мал. 71) утвараецца бромзамешчаная насычаная карбонавая 
кіслата:

СН3 (СН2)7 СН СН (СН2)7 СООН + Вr2 →

 алеінавая кіслата

→ СН3 (СН2)7 СНВr СНВr (СН2)7 СООН
 9,10-дыбромактадэканавая
 (дыбромстэарынавая) кіслата

Алеінавую кіслату вылучаюць гідролізам 
вадкіх тлушчаў. Але асноўную яе масу атрым-
ліваюць каталітычным акісленнем вуглевадаро-
даў у прысутнасці каталізатара — солей мар-
ганцу.
Алеінавая кіслата з’яўляецца неабходным 

кампанентам ежы чалавека. Прымяняецца ў 
вытворчасці мыла, у тэкстыльнай прамысло-
васці (для апрацоўкі воўны), пры вырабе дру-
карскіх фарбаў. 

Да важнейшых вышэйшых ненасычаных кіслот 
адносяцца лінолевая С17Н31СООН і ліналена-
вая С17Н29СООН кіслоты, якія, як і алеінавая 
кіслата, з’яўляюцца цыс-ізамерамі.
У малекуле лінолевай кіслаты дзве двайныя
сувязі:

C

H H

C

CH3 (CH2)4

C

H H

C

CH2 COOH(CH2)7 ,

а ў малекуле ліналенавай кіслаты тры двайныя сувязі:

Мал. 71. Абясколерванне бромнай 
вады алеінавай кіслатой
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C

H H

C C

H H

C

CH2

C

H H

C

CH2 COOH(CH2)7CH3 CH2

Абедзве гэтыя кіслоты змяшчаюцца ў вялікай колькасці ў вадкіх тлушчах у выглядзе 
складаных эфіраў гліцэрыны. 
Лінолевая і ліналенавая кіслоты таксама, як і алеінавая кіслата, з’яўляюцца неабходным 
кампанентам ежы чалавека. 

Акрылавая і алеінавая кіслоты з’яўляюцца прадстаўнікамі ненасыча-
ных аднаасноўных карбонавых кіслот і валодаюць дваістай хімічнай функ-
цыяй — карбонавых кіслот і ненасычаных вуглевадародаў. 
Алеінавая кіслата — важнейшы кампанент ежы чалавека, яна ў знач-

ных колькасцях (у выглядзе астаткаў) змяшчаецца ў вадкіх тлушчах.

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце хімічную будову прапенавай (акрылавай) кіслаты.
2. Прапануйце нескладаны лабараторны спосаб, з дапамогай якога можна ад-

розніць прапенавую кіслату ад прапанавай кіслаты. 
3. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія характарызуюць акрылавую кіслату як не-

насычаную кіслату. Назавіце тып рэакцый.
4. З акрылавай кіслаты пад дзеяннем УФ-апраменьвання ўтвараецца поліакры-

лавая кіслата ( СН2 СН(СООН) )n. Як растлумачыць гэту з’яву?
5. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія паказваюць кіслотныя ўласцівасці алеінавай 

кіслаты: з магніем, гідраксідам натрыю, гідракарбанатам натрыю.
6. Якія змяненні можна назіраць, калі да алеінавай кіслаты прыліць водны рас-

твор: а) брому; б) перманганату калію? Як растлумачыць гэтыя змяненні?
7.   Разлічыце масу прадукту рэакцыі гідрыравання акрылавай кіслаты масай

58,32 г.
8.   Малекулярная формула ненасычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты

С18Н30О2. Вызначыце хімічную колькасць вадароду, які неабходны для поўнага гідры-
равання такой кіслаты хімічнай колькасцю 1 моль. 

9. Вызначыце лік двайных сувязей у малекуле ненасычанай аднаасноўнай кар-
бонавай кіслаты, адносная малекулярная маса якой роўна 114. 

10. Вызначыце формулу ненасычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты з адной 
двайной сувяззю ў вуглевадародным ланцугу, калі вядома, што масавая доля вуг-
ляроду ў кіслаце роўна 0,7659.

Ненасычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты
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§ 37. Рашэнне разліковых задач

У дадзеным параграфе разглядаюцца прыклады рашэння разліковых задач 
на вылічэнне па ўраўненнях рэакцый, якія адбываюцца ў растворах, і вызначэнне 
малекулярных формул арганічных рэчываў на падставе якаснага і колькаснага са-
ставу для альдэгідаў і карбонавых кіслот. 

Прыклад 1. Да раствору воцатнай кіслаты аб’ёмам 43,9 см3 (шчыльнасць 
1,026 г/см3) з масавай доляй кіслаты 20 % дабавілі магній, узяты з лішкам. Раз-
лічыце хімічную колькасць вадароду, які вылучыўся.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры разліках, і малярныя 
масы рэчываў:

w
m

mрэч
рэч

раств
= 100%;  n m

M
= ;  ρ = m

V
;  MCH COOH3

 г/моль= 60

2. Вызначаем хімічную колькасць воцатнай кіслаты ў растворы:

mраств = 43,9 см3  1,026 г/см3 = 45 г;

20 100
45

% %;=
mрэч

 г
 mрэч = 9 г;

nкіслаты = 0,15 моль (9  60).

3. Па ўраўненні рэакцыі вызначаем хімічную колькасць вадароду:

 0,15 моль х моль

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑
 2 моль 1 моль

х = 0,075 (моль);  n(Н2) = 0,075 моль.

Адка з: n(Н2) = 0,075 моль.
Прыклад 2. Да раствору воцатнай кіслаты масай 30 г з масавай доляй кіс-

латы 0,12 прылілі раствор гідраксіду натрыю масай 10 г з масавай доляй шчо-
лачы 0,2. Разлічыце масавую долю (%) солі, якая ўтварылася ў рэакцыі.

Рашэнне

1. Агульныя формулы, якія выкарыстоўваюцца пры разліках, і малярныя 
масы рэчываў:

w
m

mрэч
рэч

раств
= 100%;  n m

M
= ; MCH COOH3

 = 60 г/моль;

MNaOH  = 40 г/моль; MCH COONa3
 = 82 г/моль.
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2. Вызначаем масу і хімічную колькасць кіслаты і шчолачы ў растворах:

mкіслаты = 30 г  0,12 = 3,6 г;  nкіслаты = 3,6 г  60 г/моль = 0,06 моль;
mшчолачы = 10 г  0,2 = 2 г;  nшчолачы = 2 г  40 г/моль = 0,05 моль.

3. Па ўраўненні рэакцыі вызначаем, якое з рэчываў узята з лішкам, а за-
тым разлічваем масу і масавую долю солі ў растворы: 
 0,06 моль 0,05 моль х моль

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + Н2О
 1 моль 1 моль 1 моль

Воцатная кіслата ўзята з лішкам, значыць, хімічная колькасць солі роўна 
0,05 моль.

mраств = 30 г + 10 г = 40 г;  mсолі = 0,05 моль  82 г/моль = 4,1 г;

wсолі
 г
 г

= 4 1
40

100 10 25, % , %.=

Адка з : wсолі = 10,25 %.
Прыклад 3. Масавая доля вугляроду ў саставе насычанага альдэгіду роўна 

0,667. Вызначыце малекулярную формулу альдэгіду, састаўце структурную фор-
мулу з неразгалінаваным вуглевадародным ланцугом і запішыце назвы альдэгіду 
па наменклатуры ІЮПАК і трыіяльную.

Рашэнне

1. Агульная формула альдэгідаў — CnH2nO; Аr(С) = 12; Аr(О) = 16; Аr(Н) = 1. 
Адносная малекулярная маса альдегіду:

12n + 2n + 16 = 14n + 16.

2. Па формуле w
А n

M
n n

C
rC

r (C H O)
=

2  
вызначаем лік атамаў вугляроду ў мале-

куле:

0 667
12

14 16
, ;=

+
n

n
 9,338 n + 10,672 = 12 n; 10,672 = 2,662 n; n = 4.

Значыць, малекулярная формула альдэгіду — С4Н8О.
3. Структурная формула альдэгіду нармальнай будовы СН3СН2СН2СНО, 

гэта бутаналь (масляны альдэгід).
Адка з: С4Н8О; бутаналь (масляны альдэгід). 
Прыклад 4. Вызначыце малекулярную формулу насычанай аднаасноўнай 

карбонавай кіслаты, малярная маса якой у 2,522 раза большая за малярную 
масу метанавай кіслаты. Састаўце структурныя формулы трох ізамерных кіслот 
і назавіце іх па наменклатуры ІЮПАК.

Рашэнне разліковых задач
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Рашэнне

1. Разлічым малярную масу невядомай кіслаты:

МНСООН = 46 г/моль;  M
n nC H O2 2

 = 46 г/моль  2,522 = 116 г/моль.

2. Зыходзячы з агульнай формулы насычаных аднаасноўных карбонавых
кіслот CnH2nO2, знойдзем лік атамаў вугляроду ў малекуле кіслаты:

M
n nr (C H O2 2 )  = 116; 12n + 2n + 32 = 116, n = 6.

Малекулярная формула кіслаты — С6Н12О2.
3. Дадзенаму саставу могуць адпавядаць наступныя ізамеры карбонавых на-

сычаных кіслот: 

СН3СН2СН2СН2СН2СООН — гексанавая кіслата;
СН3СН(СН3)СН2СН2СООН — 4-метылпентанавая кіслата;
СН3СН(СН3)СН(СН3)СООН — 2,3-дыметылбутанавая кіслата

Адка з: С6Н12О2.
Прыклад 5. Насычаны аднаатамны спірт масай 13,32 г атрыманы пры ад-

наўленні невядомага насычанага альдэгіду масай 12,96 г. Вызначыце малеку-
лярную формулу альдэгіду і пакажыце лік магчымых ізамераў альдэгідаў да-
дзенага саставу. 

Рашэнне

1. Прааналізуем ураўненне рэакцыі аднаўлення альдэгіду, састаўленае ў 
агульным выглядзе:

CnH2nO  +  H2  →  CnH2n + 2O
 1 моль 1 моль 1 моль

Гэта рэакцыя далучэння. Рознасць мас альдэгіду і спірту 0,36 г і ёсць маса 
вадароду, які ўступіў у рэакцыю. Хімічная колькасць вадароду роўна:

n(Н2) = 0,36 г  2 г/моль = 0,18 моль.

2. Згодна з ураўненнем рэакцыі хімічная колькасць вадароду роўна хімічнай 
колькасці альдэгіду і роўна 0,18 моль. 

Па формуле M m
n

=  вызначаем малярную масу альдэгіду:

Mальд = 12,96 г  0,18 моль = 72 г/моль.

3. Па агульнай формуле класа CnH2nO  вызначаем формулу альдэгіду:

M
n nC H O2

 = 72 г/моль, значыць, 12n + 2n + 16 =72. 
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Рашаем ураўненне і вызначаем, што n = 4.
Малекулярная формула альдэгіду — С4Н8О.
Для альдэгідаў дадзенага саставу існуюць два ізамеры.
Адка з: С4Н8О; два ізамеры.

Задачы для самастойнага рашэння
1. Да раствору воцатнай кіслаты аб’ёмам 195,5 см3 (шчыльнасць 1,023 г/см3)

з масавай доляй кіслаты, роўнай 0,18, дабавілі магній, узяты з лішкам. Разлічыце
аб’ём (н. у.) вадароду, які вылучыўся.

2. Да раствору воцатнай кіслаты масай  72 г з масавай доляй кіслаты 0,15 пры-
лілі раствор гідраксіду калію масай 44,8 г з масавай доляй шчолачы 0,2. Разлічыце 
масавую долю (%) солі, якая ўтварылася ў рэакцыі.

3. Раствор воцатнай кіслаты аб’ёмам 178,5 см3 (шчыльнасць 1,008 г/см3) з ма-
савай доляй кіслаты 0,07 прылілі да раствору гідраксіду натрыю аб’ёмам 110 см3 
(шчыльнасць 1,109 г/см3) з масавай доляй шчолачы 0,1. Разлічыце аб’ём вады, якую 
трэба прыліць да атрыманага раствору, каб масавая доля ацэтату натрыю была роў-
най 0,04. 

4. Масавая доля кіслароду ў саставе насычанага альдэгіду роўна 0,186. Вызна-
чыце малекулярную формулу альдэгіду, састаўце структурную формулу з неразгалі-
наваным вуглевадародным ланцугом і запішыце назвы альдэгіду па наменклатуры 
ІЮПАК і трывіяльную.

5. Вызначыце формулу насычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты, малярная 
маса якой у 0,523 раза меншая за малярную масу бутанавай кіслаты. Запішыце на-
звы кіслаты па наменклатуры ІЮПАК і трывіяльную.

6. Пры аднаўленні невядомага насычанага альдэгіду масай 84,68 г атрымалі на-
сычаны аднаатамны спірт масай 87,6 г. Вызначыце формулы альдэгіду і спірту і ад-
значце, у якога з двух рэчываў няма ізамераў дадзенага класа.

§ 38. Узаемасувязі паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі, 
карбонавымі кіслотамі

Вы пазнаёміліся з важнейшымі прадстаўнікамі некалькіх класаў вуглевада-
родаў і кіслародзмяшчальных функцыянальных вытворных вуглевадародаў. Пры 
гэтым вы пераканаліся, што ўсе разгледжаныя класы вуглевадародаў і кісла-
родзмяшчальных функцыянальных вытворных вуглевадародаў — спірты, аль-
дэгіды, карбонавыя кіслоты — звязаны ўзаемнымі пераходамі. З насычаных вуг-
левадародаў (алканаў) могуць быць атрыманы ненасычаныя вуглевадароды (ал-
кены, алкіны, алкадыены) і цыклаалканы; з цыклаалканаў — араматычныя вуг-
левадароды, а з іх — цыклаалканы; ненасычаныя вуглевадароды ператвараюцца 
ў насычаныя. 

Узаемасувязі паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі

Правообладатель Народная асвета
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Вядомыя вам узаемныя пераходы паміж вуглевадародамі можна сабраць у 
наступную агульную схему:

ненасычаныя

насычаныя

араматычныя

цыклаалканы

У даследаванні ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў асноватворнае 
значэнне маюць работы рускага вучонага М. Д. Зялінскага і яго навуковай
школы.
Разгледзім, якія рэакцыі неабходна выканаць, каб атрымаць з насычанага 

вуглевадароду (напрыклад, метану) галагенавытворнае араматычнага вуглева-
дароду (бромбензол): 

СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Вr

Вы ведаеце, што ацэтылен можна атрымаць у рэакцыі метану з дазірава-
най колькасцю кіслароду. Далей пры прапусканні ацэтылену праз нагрэты ак-
тываваны вугаль сінтэзуецца бензол, з якога ў рэакцыі з бромам у прысутнасці 
спецыяльнага каталізатара ўтвараецца бромбензол. 
Паміж рознымі класамі вуглевадародаў, спіртамі, альдэгідамі і карбонавы-

мі кіслотамі таксама існуюць узаемныя пераходы (мал. 72). Вывучаючы спо-
сабы атрымання насычаных аднаатамных спіртоў, вы прасачылі сувязь паміж 
вуглевадародамі і спіртамі. Вуглевадароды можна ператвараць у галагенавыт-
ворныя, а з галагенавытворных атрымаць спірты. Спірты можна атрымаць і ў 
працэсе гідратацыі алкенаў. Зыходзячы са спіртоў, можна атрымаць альдэгіды, 
а з альдэгідаў — карбонавыя кіслоты. Такім чынам, усе разгледжаныя класы
арганічных злучэнняў — ад вуглевадародаў да карбонавых кіслот — знаходзяц-
ца ў цеснай узаемасувязі. 

Мікалай Дзмітрыевіч Зялінскі
(1861—1953)

Рускі хімік-арганік. Адкрыў каталітычнае ператварэнне 
цыклапарафінаў у араматычныя вуглевадароды, каталітыч-
ны крэкінг вуглевадародаў нафты, сінтэз бензолу з ацэты-
лену на актываваным вугалі. Вынайшаў універсальны про-
цівагаз.

Правообладатель Народная асвета
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Разам з тым спірты, альдэгіды і карбонавыя кіслоты можна разглядаць як 
прадукты паслядоўнага акіслення вуглевадародаў. Калі параўнаем масавую долю 
кіслароду ў саставе этанолу (С2Н5ОН), этаналю (СН3СНО), этанавай кіслаты 
(СН3СООН), то ўбачым, што яна павялічваецца.
Разгледзім для прыкладу, якія пераходы можна выканаць, каб атрымаць во-

цатную кіслату з вуглевадародаў. Калі зыходным рэчывам для сінтэзу ўзяты этан, 
то магчымы наступныя ператварэнні: 

С2Н6 → СН2 СН2 → СН3СН2ОН → СН3СНО → СН3СООН
С2Н6 → СН2 СН2 → СН3СНО → СН3СООН

Калі зыходным рэчывам для сінтэзу кіслаты з’яўляецца бутан, то атрымаць 
кіслату можна ў адну стадыю:

2СН3 СН2 СН2 СН3 + 5О2 
кат.⎯ →⎯⎯  4СН3СООН + 2Н2О

Чым менш стадый патрабуецца для атрымання прадукту на вытворчасці, 
тым вытворчасць з’яўляецца эканамічна больш выгаднай. Пры даследаванні ўза-
емных пераходаў вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных арганічных рэчываў у 
лабараторных умовах вучоныя імкнуцца выявіць усе магчымыя пераходы паміж 
рэчывамі розных класаў. 
Схемы ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў, спіртоў, альдэгідаў і карбо-

навых кіслот прыведзены ў заданнях для самастойнай работы пасля параграфа. 

Мал. 72. Схема ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў і кіслародзмяшчальных арга-
нічных злучэнняў

Узаемасувязі паміж вуглевадародамі, спіртамі, альдэгідамі

Правообладатель Народная асвета
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Выконваючы прапанаваныя заданні, вы атрымаеце доказы існавання ўзаемнай 
сувязі паміж рознымі класамі арганічных злучэнняў. Гэта дапаможа вам пры да-
лейшым вывучэнні хіміі і будзе садзейнічаць разуменню сутнасці хімічных пра-
цэсаў. 

Паміж вуглевадародамі і кіслародзмяшчальнымі функцыянальнымі вы-
творнымі вуглевадародаў існуюць узаемныя пераходы. 

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні называюць вуглевадародамі? Назавіце вядомыя вам 
класы вуглевадародаў.

2. Якія арганічныя злучэнні адносяць да функцыянальных вытворных вуглевада-
родаў? Прывядзіце прыклады рэчываў розных класаў.

3. Прывядзіце назвы рэакцый (1—4), з дапамогай якіх можна выканаць наступ-
ныя ператварэнні:

 1 2 3 4
С2Н6 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н4

4. Запішыце формулы рэчываў А і Б у схеме ператварэнняў

С6Н6
 → А → Б → С6Н5ОН,

а таксама іх назвы.
5. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць этыленгліколь, 

зыходзячы з этану, і тэтрабромметан, зыходзячы з метану.
6. Нітрабензол хімічнай колькасцю 423,2 моль атрыманы з ацэтылену ў дзве ста-

дыі, страты вытворчасці на кожнай з іх склалі 8 %. Разлічыце аб’ём (н. у.) ацэты-
лену (м3), які быў затрачаны на вытворчасць нітрабензолу.

7. У схеме ператварэнняў

С4Н10→ СН3СООН → СН 3СООNa → СН4 → СН3Cl

запішыце над стрэлкамі формулы рэагентаў, а пад стрэлкамі — умовы выканання 
рэакцый.

8. Запішыце замест кропак формулы рэчываў, якія можна атрымаць па наступ-
най схеме ператварэнняў:

⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯
Mg

... ... ... ...
1500 °С Н2О Cu(OH)2, 

CH4 Н  , Hg2++

t

9. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

C2H6 → C2H5Cl → C2H4 → C2H5OH → CH3CHO  → C2H5OH,

і назавіце іх тып.
10. Састаўце схему ператварэнняў: карбід кальцыю → монахлорвоцатная кісла-

та, якая мае: а) чатыры стадыі; б) пяць стадый.  

Правообладатель Народная асвета



Складаныя эфіры з’яўляюцца функцыянальнымі вытворнымі карбонавых 
кіслот. 

§ 39. Складаныя эфіры

Будова

Складаныя эфіры разглядаюць як функцыянальныя вытворныя кар-
бонавых кіслот, у малекулах якіх гідраксільная група, што ўва-
ходзіць у састаў карбаксільнай групы, замешчана астаткам спірту
 (OR).

Шматлікія прыродныя і сінтэтычныя складаныя эфіры з’яўляюцца вытвор-
нымі розных па будове і саставе карбонавых кіслот і спіртоў. 

Агульная формула складаных эфіраў

Сімваламі R і R′ абазначаны любыя вуглевадародныя замяшчальнікі (у скла-
даных эфірах метанавай кіслаты R — атам вадароду), напрыклад:

астатак
карбонавай

кіслаты

астатак
карбонавай

кіслаты
астатак
спірту

астатак
спірту

Складаныя эфіры змяшчаюць функцыянальную групу , якую
называюць складанаэфірнай.

Правообладатель Народная асвета
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Агульная формула, якая паказвае малекулярны састаў складаных эфіраў, 
вытворных насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот і насычаных аднаатам-
ных спіртоў, уласцівасці якіх вы будзеце вывучаць, CnH2nО2.

Наменклатура і ізамерыя
Назвы складаных эфіраў па правілах наменклатуры ІЮПАК атрымліваюць 

ад назвы алкільнай групы, якая ўваходзіць у састаў спірту, і назвы кіслаты, за-
мяняючы суфікс -авая на суфікс -аат.
Правіламі ІЮПАК дапускаюцца і трывіяльныя назвы складаных эфіраў, 

якія ўтвараюцца ад назвы спірту, затым запісваецца слова «эфір» і далей пры-
водзіцца назва кіслаты. Напрыклад:

метылэтанаат
(метылавы эфір

воцатнай кіслаты)

этылметанаат
(этылавы эфір

мурашынай кіслаты)

Назвы складаных эфіраў па наменклатуры 
ІЮПАК і іх трывіяльныя назвы прыведзены ў 
табліцы 28.
На малюнку 73 паказана мадэль малекулы 

этылметанаату.
Для складаных эфіраў магчыма існаванне 

структурнай ізамерыі ўнутры класа.
Напрыклад, саставу С5Н10О2 адпавядаюць 

наступныя ізамеры:

метылбутанаат

метыл-2-метылпрапанаат

прапілэтанаат

Мал. 73. Шарастрыжнёвая ма-
дэль малекулы этылметанаату

Правообладатель Народная асвета
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Фізічныя ўласцівасці
Складаныя эфіры, якія ўтвораны ніжэйшымі карбонавымі кіслотамі і ні-

жэйшымі спіртамі, — лятучыя, маларастваральныя або практычна нераства-
ральныя ў вадзе вадкасці. Яны добра растваральныя ў большасці арганічных 
растваральнікаў. Фізічныя ўласцівасці некаторых складаных эфіраў дадзены ў 
табліцы 28. Аналізуючы даныя табліцы 28, звярніце ўвагу на адрозненне фі-
зічных уласцівасцей ізамерных эфіраў. 

Табл і ц а  28. Фізічныя ўласцівасці некаторых складаных эфіраў

Малекулярная 
формула

Структурная
формула

Назва
эфіру

Ра
ст
ва
ра
ль
на
сц
ь,

 г
/1

00
 г

 в
ад
ы

Тэмпература, 
°С

кі
пе
нн

я

пл
аў
ле
нн

я

С2Н4О2 НСООСН3 Метылметанаат 
(метылфарміят)

30 31,5 −99,0

С3Н6О2 НСООС2Н5 Этылметанаат
(этылфарміят)

12 54,3 −80,5

С3Н6О2 СН3СООСН3 Метылэтанаат
(метылацэтат)

31,9 57,5 −98,1

С4Н8О2 НСООС3Н7 Прапілметанаат
(прапілфарміят)

2,8 81,3 −92,9

С4Н8О2 СН3СООС2Н5 Этылэтанаат
(этылацэтат)

8,6 77,1 −83,6

Многія эфіры маюць прыемны пах, які часта нагадвае пах садавіны або 
кветак. Напрыклад, пах ананаса мае бутылавы эфір бутанавай кіслаты, пах 
грушы — ізаамілавы эфір этанавай кіслаты, пах яблыкаў — ізапентылавы эфір 
ізаваляр’янавай кіслаты; абрыкосамі пахне пентылавы эфір бутанавай кіслаты, 
пах язміну нагадвае бензілавы эфір этанавай кіслаты, а пах хрызантэм — бен-
зілавы эфір метанавай кіслаты.
Ніжэйшыя складаныя эфіры знаходзяцца ў ягадах, садавіне, кветках (мал. 74) 

і надаюць ім  духмянасць. Вышэйшыя складаныя эфіры — гэта воскі. Яны ма-
юць рознае паходжанне: жывёльнае (пчаліны воск, ланалін з воўны), расліннае 
(у выглядзе ахоўнай плёнкі на садавіне).

Асноўную частку пчалінага воску (больш за 70%) складае мірыцылавы эфір пальмі-
цінавай кіслаты С15Н31СООС31Н63.

Правообладатель Народная асвета
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Складаныя эфіры — гэта функцыянальныя вытворныя карбонавых кі-
слот, у малекулах якіх гідраксільная група замешчана на астатак спірту. 

Агульная формула складаных эфіраў 

O

C 
O

R
R

 дзе R і R  — вуг-
левадародныя замяшчальнікі.
Складаныя эфіры шырока распаўсюджаны ў прыродзе. 

Пытанні і заданні 

1.   Дайце азначэнне складаных эфіраў і прывядзіце назву функцыянальнай
групы.

2.   Ананасавы араматызатар напояў мае формулу СН3СН2СН2СООС2Н5. Назавіце 
эфір па наменклатуры ІЮПАК.

3.   Састаўце структурныя формулы складаных эфіраў з пахам: абрыкоса — пен-
тылбутанаату; ананаса — бутылбутанаату; язміна — бензілавага эфіру мурашынай 
кіслаты; рому — этылметанаату.

4.   Складаны эфір CH2 CH3СH OC

O

 шырока выкарыстоўваецца ў
вытворчасці пластмас. Запішыце формулы карбонавай кіслаты і спірту, вытворнымі 
якіх з’яўляецца эфір, назавіце іх.

5.   Састаўце структурныя формулы чатырох ізамераў складаных эфіраў, састаў 
якіх С5Н10О2, і назавіце іх.

6.   Чым растлумачыць той факт, што масавыя долі вугляроду ў малекулах  этыл-
этанаату і бутанавай кіслаты роўныя?

7.   Вызначыце малекулярную формулу складанага эфіру, вытворнага насыча-
най аднаасноўнай карбонавай кіслаты і насычанага аднаатамнага спірту, адносная 
шчыльнасць якога па гелію роўна 22, і адзначце лік магчымых ізамераў складаных 
эфіраў, што адпавядаюць знойдзенаму саставу. 

8.   Масавая доля кіслароду ў саставе складанага эфіру RCOOC2H5, вытворнага 
насычанай аднаасноўнай карбонавай кіслаты, роўна 0,2758. Вызначыце малярную 
масу і формулу складанага эфіру. 

Мал. 74. Складаныя эфіры ў прыродзе: а — кветкі; б — садавіна; в — воск
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§ 40. Атрыманне і хімічныя ўласцівасці складаных эфіраў

Атрыманне
Складаныя эфіры атрымліваюць у рэакцыях карбонавых кіслот і спіртоў у 

прысутнасці моцнай мінеральнай кіслаты (H2SO4), якая выконвае ролю каталі-
затара. У працэсе рэакцыі ад малекулы спірту адшчапляецца атам вадароду, ад 
малекулы кіслаты — гідраксільная група, якія ўтвараюць малекулу вады:

⎯ →⎯⎯← ⎯⎯⎯
H2SO4

OR′H H2O+ +

карбонавая кіслата складаны эфірспірт

Рэакцыю ўтварэння складанага эфіру называюць рэакцыяй этэрыфікацыі 
(ад лац. acfher — эфір). Тэрмін «эфір» у адносінах да разглядаемых рэчываў 
упершыню выкарыстаў К. Шэеле ў канцы ХVIII ст.
Рэакцыя этэрыфікацыі — працэс абарачальны. Таму пры атрыманні скла-

даных эфіраў у прамысловых маштабах, для таго каб зрушыць раўнавагу сістэмы 
ўправа і атрымаць асноўны прадукт, з рэакцыйнай сумесі выдаляюць ваду або 
эфір або выкарыстоўваюць лішак аднаго з рэагентаў.
У лабараторыі складаны эфір можна атрымаць у прыборы, які паказаны на 

малюнку 75. У прабірку змяшчаецца сумесь раствору этанолу (з масавай доляй 
спірту 96 %), ледзяной воцатнай кіслаты (мал. 76) і раствору сернай кіслаты 
(з масавай доляй кіслаты 80 %) у аб’ёмных суадносінах 2  1  1. Прабірку з су-
мессю асцярожна награваюць. У выніку рэакцыі ўтвараецца невялікая коль-

Мал. 75. Схема прыбора для атрыман-
ня складанага эфіру Мал. 76. Ледзяная воцатная кіслата

Атрыманне і хімічныя ўласцівасці складаных эфіраў
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касць складанага эфіру этылэтанаату, які збіраецца ў прабірцы-прыёмніку пры 
ахаладжэнні:

⎯ →⎯⎯← ⎯⎯⎯
H+

воцатная кіслата этылавы
спірт

этылэтанаат

C2H5OH

C2H5

H2O+ +CH3 CH3

Хімічныя ўласцівасці
Важнейшая хімічная ўласцівасць складаных эфіраў — здольнасць да гід-

ролізу ў прысутнасці мінеральнай кіслаты або шчолачы. 
Пры награванні сумесі складанага эфіру з разбаўленым растворам моц-

най мінеральнай кіслаты адбываецца кіслотны гідроліз. Пры гідролізе малекулы 
складанага эфіру разбураюцца і ўтвараюцца карбонавая кіслата і спірт, з якіх 
быў атрыманы складаны эфір. Гідроліз у кіслым асяроддзі абарачальны: 

H2SO4 (канц.)

H2O+ +⎯ →⎯⎯⎯ ⎯→⎯ ⎯⎯
спірткарбонавая

кіслата
складаны

эфір

t

Пры шчолачным гідролізе складаных эфіраў утвараюцца спірт і соль кар-
бонавай кіслаты. Рэакцыя абарачальная: 

спірт
соль

карбонавай кіслатыскладаны эфір

этылэтанаат
(этылацэтат)

этанаат
(ацэтат) натрыю

этанол
(этылавы спірт)

Спірт, які ўтварыўся, выдаляюць перагонкай, а соль карбонавай кіслаты, 
пры неабходнасці, дзеяннем моцнай мінеральнай кіслаты пераводзяць у кар-
бонавую кіслату:
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соль
карбонавай кіслаты

карбонавая кіслата

Прымяненне
Дзякуючы прыемнаму паху некаторыя складаныя эфіры з’яўляюцца асновай 

эсэнцый, якія выкарыстоўваюцца для прыгатавання фруктовых вод, кандытар-
скіх вырабаў, духоў і г. д. Складаныя эфіры таксама знаходзяць прымяненне ў 
лакафарбавай прамысловасці, у вытворчасці штучных валокнаў і некаторых па-
лімерных матэрыялаў. Яны прымяняюцца як растваральнікі арганічных рэчываў 
пры правядзенні хімічных рэакцый паміж імі. 

Складаныя эфіры ўтвараюцца ў выніку рэакцыі этэрыфікацыі. 
Складаныя эфіры гідралізуюцца растворамі мінеральных кіслот і шчо-

лачаў.
Складаныя эфіры прымяняюцца ў харчовай, парфюмернай, лакафарба-

вай прамысловасці.

Пытанні і заданні

1. Якую рэакцыю называюць рэакцыяй этэрыфікацыі?
2. У чым заключаецца адрозненне рэакцый кіслотнага і шчолачнага гідролізу 

складаных эфіраў?
3. З прыведзеных схем выберыце схемы рэакцый этэрыфікацыі і састаўце ўраў-

ненні рэакцый:
а) CH3OH + CuO →; в) СН3СООСН3 + КОН →;
б) C2H5OH + C2H5COOH →; г) С4Н9СООН + СН3ОН →.
4. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні:
а) СН3СНО → СН3СООН → СН3СООС3Н7 → С3Н7ОН → С3Н7Cl;

б) →⎯ →⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯
О2

Солі Mn і Co

СH3OH

H2OH+

HClNaOH
C4H10 ... ... ... ... .

5. У рэакцыі шчолачнага гідролізу прапілэтанаату атрымалі ацэтат калію хімічнай 
колькасцю 0,58 моль. Разлічыце масу складанага эфіру.

6. У рэакцыі кіслотнага гідролізу этылпрапанаату масай 82,62 г атрымалі пра-
панавую кіслату масай 54,76 г. Вызначыце выхад прадукту рэакцыі.

7. Разлічыце масы зыходных рэчываў, неабходных для атрымання метылэтана-
ату масай 71,928 г, пры выхадзе прадукту рэакцыі 90 %.

Атрыманне і хімічныя ўласцівасці складаных эфіраў
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8. Разлічыце масу складанага эфіру, які можна атрымаць у рэакцыі этанавай кі-
слаты масай 72 г і бутанолу-1 масай 81,4 г.

9. З метану ў працэсе паслядоўных рэакцый па схеме 

СН4 → CH3CI → СН3ОН → НСООСН3

атрымалі складаны эфір масай 264 г. Разлічыце аб’ём (н. у.) метану, які зрасхода-
валі.

10. Састаўце схемы, якія паказваюць узаемасувязь паслядоўных рэакцый атры-
мання этылэтанаату, калі зыходнымі рэчывамі для атрымання складанага эфіру з’яў-
ляюцца вугаль і вапняк, а затым са складанага эфіру — метану. Запішыце ў схемах 
над стрэлкамі формулы рэагентаў і ўмовы правядзення рэакцый. 

§ 41. Поліэфірныя валокны. Лаўсан

Для вырабу рознага віду тканін выкарыстоўваюць валокны — тонкія ня-
прадзеныя ніткі. Адрозніваюць прыродныя і хімічныя валокны (мал. 77). Да 
прыродных валокнаў адносяць бавоўну, лён, натуральны шоўк. Валокны, якія 
атрымліваюць пры хімічнай перапрацоўцы прыродных палімераў, называюць 
штучнымі. Прыкладамі такіх валокнаў з’яўляецца ацэтатнае валакно, якое 
атрымліваюць з цэлюлозы. Валокны, атрыманыя з сінтэтычных палімераў, на-
зываюць сінтэтычнымі. Сярод іх вялікае распаўсюджанне атрымалі валокны на 
аснове поліэфіраў, адным з якіх з’яўляецца валакно лаўсан.

Мал. 77. Класіфікацыя валокнаў
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Сінтэтычнае валакно лаўсан атрымліваюць на аснове поліэфіру поліэтылен-
тэрафталату, які сінтэзуецца полікандэнсацыяй тэрафталевай кіслаты і эты-
ленгліколю па наступнай схеме:

(2n − 1)

тэрафталевая кіслата

поліэфір лаўсан

этыленгліколь

Схема атрымання поліэфіру і яго назва прыведзены для азнаямлення і не 
патрабуюць запамінання.

Рэакцыяй полікандэнсацыі называюць рэакцыю ўтварэння палімераў з ма-
намераў, якая адбываецца з вылучэннем пабочных нізкамалекулярных прадуктаў 
(вада, хлоравадарод, аміяк).
Двухатамны спірт этыленгліколь і двухасноўная араматычная тэрафталевая 

кіслата ўзаемадзейнічаюць паміж сабой па тыпе рэакцыі этэрыфікацыі, якая 
шматкратна паўтараецца, і ў выніку ўтвараецца поліэфір і вылучаецца нізкама-
лекулярны прадукт — вада. На малюнку 78 паказана маштабная мадэль фраг-
мента палімернага ланцуга поліэфіру.
Поліэфір атрымліваюць у выглядзе смалы. Макрамалекулы ў ім размешча-

ны хаатычна, у валакне ж яны павінны быць арыентаваны ўздоўж яго восі, каб 
валакно набыло неабходную трываласць. З гэтай мэтай на вытворчасці выка-

Мал. 78. Мадэль фрагмента палімернага ланцуга поліэтылентэрафталату

Поліэфірныя валокны. Лаўсан
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рыстоўваюць спецыяльную тэхналогію, пры 
якой з расплаву палімера выцягваюць тон-
кія ніткі валакна (мал. 79), якое называецца 
лаўсанам. Пры гэтым адбываецца змяненне 
ў размяшчэнні макрамалекул палімера, яны 
арыентуюцца ўздоўж восі валакна і быццам 
выпрамляюцца. Валокны скручваюць у ніт-
кі, якія ідуць на вытворчасць розных тканін.
У Рэспубліцы Беларусь лаўсан атрымліваюць 
на ААТ «Магілёўхімвалакно» ў Магілёве.
Валакно лаўсан валодае такімі важ-

нымі станоўчымі характарыстыкамі, як зно-
састойкасць, святло- і тэрмастойкасць, тры-
валасць, устойлівасць да раствораў кіслот і 
шчолачаў. На аснове валакна лаўсан выраб-
ляюць розныя тканіны для пашыву адзення, 
трыкатажныя вырабы, цюль, тэхнічныя тка-
ніны. Шырока вядомы вырабы з тэхнічнай 
тканіны на аснове лаўсану: пажарныя ру-
кавы, транспартныя стужкі, канаты, ветра-
зі і г. д.
У той жа час валакно лаўсан не гіг-

раскапічнае і здольнае набываць статычную 
электрычнасць пры трэнні. Таму пры вы-
творчасці тканін, якія выкарыстоўваюцца 
для пашыву адзення, прымяняюць валакно 
лаўсан у сумесі з прыроднымі валокнамі, на-
прыклад шэрсцю, шоўкам або льном. У гэ-
тым выпадку адзенне набывае трываласць і 
зносастойкасць за кошт валакна прыроднага 
паходжання. 

Адрозніваюць валокны прыродныя, штучныя і сінтэтычныя. 
Лаўсан адносіцца да сінтэтычных поліэфірных валокнаў.
Матэрыялы, якія атрымліваюць на аснове поліэфірнага валакна лаўсан,  

шырока выкарыстоўваюцца ў розных галінах вытворчасці і жыццядзейнасці 
чалавека.

Мал. 79. Схема фармавання валак-
на лаўсан: 1 — прадзільная галоў-
ка; 2 — фільера; 3 — валокны, якія 
ўтвараюцца; 4 — шахта
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Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце ўласцівасці валакна лаўсан.
2. На падставе якіх прымет поліэфір лаўсан адносяць да высокамалекулярных 

злучэнняў?
3. З прапанаваных назваў рэчываў — бензойная кіслата, этыленгліколь, гліцэ-

рына, тэрафталевая кіслата, воцатная кіслата, этанол — выберыце назвы рэчываў, 
з якіх сінтэзуюць поліэфір лаўсан, і запішыце іх формулы.

4. Назавіце тыпы рэакцый, схемы якіх прыведзены, і назвы прадуктаў:
а) этыленгліколь + тэрафталевая кіслата →;

б) воцатная кіслата + этанол →⎯
H2SO4

;

в) метылпрапанаат + вада →⎯
H+

.
5. Выберыце правільныя сцверджанні:
а) па сваім саставе поліэфір лаўсан — складаны эфір тэрафталевай кіслаты і 

этыленгліколю;
б) лаўсан адносіцца да штучных валокнаў;
в) валакно лаўсан выкарыстоўваюць для вытворчасці тканін;
г) лаўсан адносіцца да сінтэтычных валокнаў;
д) пры вытворчасці поліэфіру лаўсан этыленгліколь і тэрафталевая кіслата ўза-

емадзейнічаюць паміж сабой па тыпе рэакцыі этэрыфікацыі.
6. Выберыце запіс структурнага звяна поліэфіру лаўсан:

CO CO Oa) CH2 CH2

CO CO Oб) CH2 CH2

CO Oв) CH2 CH2

O

;

;

.

Абгрунтуйце свой выбар.
7. Выберыце назвы рэчываў, у структуры якіх ёсць складанаэфірныя сувязі:

поліізапрэн, лаўсан, полібутадыен, кумол, прапілэтанаат, поліэтылен. 
8. Разлічыце сярэдні лік астаткаў этыленгліколю ў макрамалекуле поліэфіру лаў-

сан, калі вядома, што ў рэакцыю ўступіў этыленгліколь хімічнай колькасцю 200 моль. 
Пры гэтым вылучылася вада хімічнай колькасцю 395 моль і атрыманы поліэфір з роў-
ным лікам астаткаў манамераў у макрамалекуле. 

9. На вытворчасці атрыманы поліэфір лаўсан масай 18 048 кг. Масавая доля вы-
творчых страт складае 6 %. Разлічыце масу тэрафталевай кіслаты, затрачанай для 
атрымання поліэфіру.

Поліэфірныя валокны. Лаўсан
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§ 42. Тлушчы

Будова
Тлушчы — прыродныя прадукты, якія ўтвараюцца ў жывёльных і раслінных 

арганізмах.

Асноўным кампанентам тлушчаў з’яўляюцца трыгліцэрыды — поўныя 
складаныя эфіры, утвораныя гліцэрынай і вышэйшымі карбонавымі кі-
слотамі.

У прыродных тлушчах — раслінных і жывёльных — прысутнічае невялі-
кая колькасць іншых рэчываў: фасфатыды, свабодныя карбонавыя кіслоты, ві-
таміны, фарбавальнікі.

Уласцівасці тлушчаў шмат у чым залежаць ад бу-
довы карбонавых кіслот, астаткі якіх уваходзяць у са-
стаў трыгліцэрыдаў. Схема будовы трыгліцэрыдаў па-
казана на малюнку 80. Сімваламі R1, R2, R3 у схеме
абазначаны вуглевадародныя астаткі, якія ўваходзілі ў 
састаў карбонавых кіслот. Вуглевадародныя астаткі ў са-
ставе малекулы трыгліцэрыду могуць быць аднолькавымі 
або рознымі і адносіцца да насычаных або ненасычаных
кіслот.
Лік атамаў вугляроду ў прыродных карбонавых

кіслотах, астаткі якіх уваходзяць у састаў трыгліцэ-
рыдаў, заўсёды цотны і знаходзіцца ў межах ад 4 да 
22. Часцей за ўсё сустракаюцца кіслоты, якія змя-

шчаюць 16 або 18 атамаў вугляроду (табл. 29). Усе гэтыя кіслоты маюць не-
разгалінаваны вугляродны шкілет. Малекулы прыродных ненасычаных кар-
бонавых кіслот маюць цыс-канфігурацыю (гл. табл. 29). У састаў трыгліцэ-
рыдаў у асноўным уваходзяць астаткі вышэйшых карбонавых кіслот, якія на-
зываюцца тлустымі, таму што ўпершыню гэтыя кіслоты былі атрыманы з
тлушчаў.
Будова тлушчаў была вызначана на пачатку XIX ст., калі ў працэсе іх гід-

ролізу атрымалі гліцэрыну і карбонавыя кіслоты. Потым у сярэдзіне таго ж ста-
годдзя французскі вучоны М. Бертло сінтэзаваў тлушчападобнае рэчыва з глі-
цэрыны і карбонавых кіслот. Французскі хімік М. Шэўрэль адным з першых да-
следаваў будову раслінных і жывёльных тлушчаў.

Мал. 80. Схема, якая 
ілюструе агульную бу-
дову трыгліцэрыдаў
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Табл і ц а  29. Прадстаўнікі вышэйшых тлустых карбонавых кіслот

Назва
Малекуляр-
ная формула

Структурная формула

Пальмі-
цінавая 
кіслата

С15Н31СООН СН3—(СН2)14—СООН

Стэары-
навая 
кіслата

С17Н35СООН СН3—(СН2)16—СООН

Алеі-
навая
кіслата

CI7H33COOH

Ліноле-
вая кі-
слата

С17 Н31СООН

Лінале-
навая 
кіслата

С17Н29СООН

У тлушчах найбольш часта сустракаюцца астаткі такіх вышэйшых насы-
чаных кіслот, як пальміцінавая, стэарынавая, і вышэйшых у рознай ступені не-
насычаных кіслот — алеінавай, лінолевай, ліналенавай.
Мадэль малекулы трыстэарату 

паказана на малюнку 81.
У састаў некаторых тлушчаў 

уваходзяць трыгліцэрыды, якія змя-
шчаюць астаткі ніжэйшых кіслот. 
Напрыклад, у сметанковым масле 
змяшчаецца ў невялікай колькасці 
трыгліцэрыд маслянай кіслаты.

Фізічныя ўласцівасці
Прыродныя тлушчы бываюць 

цвёрдыя  і вадкія, вадкія называ-
Мал. 81. Маштабная мадэль малекулы тры-
стэарату

Тлушчы
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юць алеямі. Агрэгатны стан тлушчаў залежыць ад іх саставу. Калі ў трыгліцэ-
рыдах пераважаюць астаткі насычаных кіслот, то тлушчы цвёрдыя, а калі пе-
раважаюць астаткі ненасычаных кіслот, то тлушчы вадкія. Жывёльныя тлушчы, 
як правіла, цвёрдыя, а раслінныя — вадкія. У табліцы 30 прыведзена наяўнасць 
карбонавых кіслот (у выглядзе астаткаў) у некаторых тлушчах. 

Табл і ц а  30. Наяўнасць карбонавых кіслот (у выглядзе астаткаў)
у саставе тлушчаў (% па масе)

Назва тлушчу
Насычаная кіслата Ненасычаная кіслата

пальміцінавая стэарынавая алеінавая лінолевая

Сланечнікавы алей 6 3 32 54

Аліўкавы алей 6 4 83 7

Сметанковае масла 25 9 29 4

Ялавічны 24—29 21—24 41—42 2—5

Лой 23—30 20—31 35—41 3—4

Свіны 27—30 13—18 37—44 8—9

Птушыны 20—26 4—9 33—46 10—22

Траскі 8—19 — 17—31 0,3—2

Селядцовы 10—29 0,7—4 7—26 0,5—3

Ласасёвы 10—17 2—6 18—29 1—2

Шчыльнасць тлушчаў меншая, чым вады, і таму яны ў вадзе нерастваральныя. 
Але тлушчы добра раствараюцца ў арганічных растваральніках: бензіне, бензоле, 
дыхлорэтане, часткова ў этаноле. Уласцівасць тлушчаў растварацца ў арганічных 
растваральніках выкарыстоўваецца для ачысткі адзення ад тлушчавых плям. 
Прыродныя тлушчы ўяўляюць сабой сумесі індывідуальных рэчываў, таму 

яны не маюць дакладнай тэмпературы плаўлення, а плавяцца ў пэўным інтэр-
вале тэмператур. Тэмпература плаўлення тлушчаў залежыць ад наяўнасці ў іх 
астаткаў насычаных кіслот і даўжыні вуглевадароднага ланцуга. З памяншэннем 
наяўнасці астаткаў насычаных кіслот тэмпература плаўлення тлушчаў паніжа-
ецца, яны робяцца легкаплаўкімі. 

Цвёрдыя тлушчы змяшчаюцца ў тлушчавых тканках наземных млекакормячых і птушак, 
а вадкія — у тканках марскіх млекакормячых і рыб, у касцях і капытах жывёл, а так-
сама ў насенні і пладах раслін. 
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Хімічныя ўласцівасці
Для трыгліцэрыдаў, як і для любых складаных эфіраў, характэрна рэакцыя 

гідролізу. Гідроліз адбываецца пад дзеяннем вады ў прысутнасці кіслот або шчо-
лачаў.

1) Гідроліз кіслотны
У выніку кіслотнага гідролізу ўтвараецца гліцэрына і сумесь тлустых

кіслот:

H+
⎯ →⎯⎯← ⎯⎯⎯3HOH

COOHR1

COOHR2

COOHR3

+ +

трыгліцэрыд гліцэрына карбонавыя кіслоты

2) Гідроліз шчолачны
Пры шчолачным гідролізе ўтвараюцца гліцэрына і солі насычаных тлустых 

кіслот, так званае мыла: 

⎯ →⎯3NaOH+ +

гліцэрынатрыгліцэрыд

+ 2С17Н35СООNa + C15H31`COONa
солі тлустых кіслот (мыла)

3) Акісленне
Тлушчы пры працяглым захоўванні пад дзеяннем кіслароду паветра, віль-

гаці, святла, цяпла набываюць непрыемны пах і смак. Гэты працэс называецца 
хімічным прагарканнем. Непрыемны пах і смак абумоўлены з’яўленнем у тлу-
шчах прадуктаў іх акіслення: свабодных тлустых кіслот, альдэгідаў, гідраксі-
кіслот.

Трыгліцэрыды, якія змяшчаюць астаткі ненасычаных кіслот, здольны да полімерызацыі, 
якая адбываецца ў выніку разрыву π-сувязей у кіслотных астатках малекул гліцэрыдаў. 
Тонкі слой кукурузнага, сланечнікавага і іншых алеяў з цягам часу «высыхае» на па-
ветры, утвараючы эластычную празрыстую плёнку, устойлівую да дзеяння знешніх фак-
тараў. Гэта ўласцівасць з’яўляецца асновай пры вырабе аліфы, лакаў, лінолеуму, фарбаў. 
Натуральную аліфу вырабляюць на аснове льнянога або канаплянага алею з наступным 
увядзеннем асобых дабавак.

Тлушчы
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4) Гідрыраванне вадкіх тлушчаў
Для вадкіх тлушчаў, трыгліцэрыды якіх змяшчаюць астаткі ненасычаных 

карбонавых кіслот, характэрны ўсе рэакцыі ненасычаных злучэнняў. Яны абяс-
колерваюць раствор перманганату калію (у чым вы пераканаецеся, выканаўшы 
лабараторны дослед), уступаюць у рэакцыю далучэння, узаемадзейнічаючы з га-
лагенамі і вадародам. Працэс далучэння вадароду называюць  гідрыраваннем.  
Пад дзеяннем вадароду астаткі ненасычаных карбонавых кіслот пераходзяць 

у астаткі насычаных кіслот, а тлушчы з вадкіх ператвараюцца ў цвёрдыя:

3H2+
кат., t⎯ →⎯⎯

трыалеат

⎯ →⎯

трыстэарат

Упершыню метад атрымання цвёрдых тлушчаў з вадкіх (алеяў) у працэсе 
гідрыравання быў распрацаваны рускім хімікам С. А. Фокіным.
Гідрыраванне вадкіх тлушчаў мае вялікае прамысловае значэнне, таму што 

цвёрды тлушч, які атрымліваецца пры гэтым, захоўваецца значна больш працяг-
лы час і можа быць выкарыстаны для атрымання мыла, гліцэрыны, стэарыну. 

Тлушчы як пажыўныя рэчывы
Тлушчы як пажыўныя рэчывы з’яўляюцца важнай састаўной часткай ежы 

чалавека і жывёл. У арганізме яны ў працэсе гідролізу расшчапляюцца на глі-
цэрыну і карбонавыя кіслоты. Затым гэтыя прадукты гідролізу выкарыстоўва-
юцца для сінтэзу спецыфічных для дадзенага арганізма тлушчаў. Акрамя таго, 
тлушчы — пастаўшчыкі неабходных ненасычаных кіслот, некаторыя з іх у ар-
ганізме чалавека не сінтэзуюцца. 
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Тлушчы ўяўляюць сабой адну з асноўных крыніц энергіі для жывых арга-
нізмаў. У працэсе расшчаплення тлушчаў вылучаецца ў два разы больш энер-
гіі, чым пры расшчапленні вугляводаў. Гэту важную інфармацыю ўлічваюць пры 
складанні рацыёну харчавання. Звесткі аб наяўнасці тлушчаў у некаторых хар-
човых прадуктах прыведзены ў табліцы 31.

Табл і ц а  31. Наяўнасць тлушчаў (у грамах) у некаторых
харчовых прадуктах (у сярэднім на 100 г прадукту)

Прадукты харчавання Маса тлушчу

Бульба 0

Белы хлеб 1,7

Малако 3,8

Кураняты 17,7

Яйцы 10,9

Сыр 55

Сметанковае масла 82

Сланечнікавы алей 99,9

Вы ведаеце, што алеямі называюцца тлушчы, якія пры пакаёвай тэмпературы знахо-
дзяцца ў вадкім стане. Гэтыя алеі ўяўляюць сабой складаныя эфіры гліцэрыны і тлу-
стых кіслот.
Паняцце «масла» выкарыстоўваецца ў адносінах да некаторых рэчываў, якія не з’яў-
ляюцца прадуктамі харчавання. Існуюць мінеральныя маслы. Іх атрымліваюць з ка-
меннага вугалю, нафты, яны складаюцца з вуглевадародаў. Прыкладам такіх маслаў з’яў-
ляецца знаёмае вам вазелінавае масла.
Вядомы таксама такія маслы, як эфірныя. Гэта лятучыя рэчывы з характэрным пахам, 
якія атрымліваюць з раслін. Па хімічным саставе яны з’яўляюцца сумесямі вуглевада-
родаў, спіртоў, складаных эфіраў або іх простых вытворных. Да такіх маслаў адносяцца 
карычнае, гваздзіковае, ментолавае, міндальнае маслы і г. д. Гэтыя маслы прымяняюцца 
ў вытворчасці касметычных сродкаў, фармакалогіі, для атрымання аліфы.

Тлушчы ўяўляюць сабой сумесь трыгліцэрыдаў — поўных складаных 
эфіраў гліцэрыны і вышэйшых карбонавых кіслот. 
Для тлушчаў характэрна рэакцыя гідролізу. Вадкія тлушчы пры гідры-

раванні ператвараюцца ў цвёрдыя тлушчы.
Тлушчы з’яўляюцца каштоўным энергетычным прадуктам, які забяс-

печвае нармальнае функцыянаванне арганізма чалавека. 

Тлушчы

Правообладатель Народная асвета



202 Складаныя эфіры. Тлушчы

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне паняцця «тлушч».
2. Ахарактарызуйце будову трыгліцэрыдаў.
3. Прывядзіце назву рэакцый, якія складаюць аснову працэсу: а) перапрацоўкі 

вадкіх раслінных алеяў у цвёрдыя тлушчы; б) атрымання з тлушчаў гліцэрыны.
4. Назавіце прадукты, якія атрмліваюцца ў выніку гідролізу (кіслотнага і шчо-

лачнага) і гідрыравання тлушчаў.
5. Запішыце формулы вышэйшых карбонавых кіслот, астаткі якіх могуць увахо-

дзіць у састаў трыгліцэрыдаў, малекулярныя формулы якіх: а) С57Н110О6; б) С57Н108О6;
в) С57Н104О6.

6. Запішыце над стрэлкамі формулы рэчываў, пры ўзаемадзеянні з якімі можна 
выканаць наступныя ператварэнні:

а) трыстэарат → стэарат натрыю → стэарынавая кіслата;
б) трыалеат → алеінавая кіслата → дыбромстэарынавая кіслата;
в) трыстэарат → гліцэрына → гліцэрынатрынітрат.
7. Колькі ізамераў мае трыгліцэрыд, які змяшчае па адным астатку стэарынавай, 

пальміцінавай і алеінавай кіслот?
8. Разлічыце масу трыалеату, які неабходна гідралізаваць для атрымання алеі-

навай кіслаты масай 42,3 кг. (Мтрыалеату = 884 г/моль.) 
9. Разлічыце масу гліцэрыны, якую можна атрымаць пры гідролізе прыроднага 

тлушчу масай 17,754 кг, масавая доля трыстэарату ў якім роўна 0,97. (Мтрыстэарату =
= 890 г/моль.) 

10. Раслінны алей (умоўна чысты трыалеат) масай 999,9808 кг каталітычна пра-
гідрыравалі і атрымалі прадукт, так званы саламас, з выхадам 0,9. Колькі пачкаў мар-
гарыну масай па 250 г можна з яго атрымаць, калі наяўнасць саламасу ў маргарыне 
складае 80 %? (Мтрыалеату = 884 г/моль.) 

Лабараторны дослед 6
Даследаванне ўласцівасцей тлушчаў
(растваральнасць, доказ ненасычанага характару 
астаткаў карбонавых кіслот)

1. Наліце ў прабірку ваду аб’ёмам прыкладна 2 см3 і дабаўце некалькі кро-
пель расліннага алею. Сумесь страсяніце. Што назіраеце? 

2. У адну прабірку наліце раслінны алей аб’ёмам 1 см3, а ў другую змясціце 
цвёрды тлушч (напрыклад, сметанковае масла) масай прыкладна 1 г. Затым у 
кожную прабірку прыліце арганічны растваральнік аб’ёмам прыкладна 2 см3. 
Прабіркі страсяніце і назірайце, якія змяненні адбываюцца. Зрабіце вывад аб 
адносінах тлушчаў да арганічных растваральнікаў. 

3. У прабірку з раслінным алеем аб’ёмам 1 см3 прыліце раствор перманга-
нату калію і моцна яе страсяніце. Зрабіце вывад аб будове трыгліцэрыдаў вад-
кіх тлушчаў.
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§ 43. Мыла і сінтэтычныя мыйныя сродкі

Мыла
Мыла — растваральныя ў вадзе натрыевыя і каліевыя солі вышэйшых 

тлушчавых кіслот (пальміцінавай С15Н31СООН, стэарынавай С17Н35СООН, 
алеінавай С17Н33СООН) — адносіцца да рэчываў, якія валодаюць мыйны-
мі ўласцівасцямі. Мыйныя ўласцівасці разглядаюцца як здольнасць рэчываў 
і іх раствораў выдаляць з адмываемай паверхні тканін, вырабаў і інш. пры-
ліплыя часцінкі бруду, тлушчу і пераводзіць іх у завіслае становішча ў вы-
глядзе эмульсій і суспензій. Мыйныя ўласцівасці рэчываў абумоўлены бу-
довай іх малекул. Натрыевыя і каліевыя солі вышэйшых карбонавых кіслот 
уяўляюць сабой малекулы, у саставе якіх прысутнічаюць фрагменты з проці-
леглымі ўласцівасцямі ў адносінах да вады: доўгі алкільны гідрафобны фраг-
мент (не растваральны ў вадзе, а растваральны ў тлушчах і іншых малапа-
лярных рэчывах) і група, якая іанізуецца, надаючы малекуле гідрафільныя
уласцівасці1:

гідрафобная частка гідрафільная частка

Такія малекулы характэрны для паверхнева-актыўных рэчываў (ПАР),
г. зн. рэчываў, якія памяншаюць паверхневае нацяжэнне на мяжы падзелу дзвюх 
вадкасцей або вадкасці і газу.

Танныя гатункі мыла, напрыклад гаспадарчае мыла, практычна поўнасцю складаюц-
ца з натрыевай солі стэарынавай кіслаты С17Н35СООNa. У састаў розных гатункаў 
туалетнага мыла, акрамя стэарату натрыю, уваходзяць солі пальміцінавай кіслаты
(С15Н31СООН) і солі лаўрынавай кіслаты (С11Н23СООН), якія атрымліваюць гідролі-
зам складаных эфіраў з пладоў маслянічнай пальмы. У гатовым прадукце змяшчаюц-
ца гліцэрына (змякчальнае рэчыва), розныя напаўняльнікі, фарбавальнікі, рэгулятары
кіслотнасці асяроддзя (лімонная кіслата) і інш.

Пры растварэнні ў вадзе мыла гідрафобная частка малекул натрыевых 
або каліевых солей вышэйшых тлушчавых кіслот, якія валодаюць паверхне-
вай актыўнасцю ў адносінах да непалярнай фазы (у дадзеным выпадку да па-
ветра), выштурхваюцца з палярнага асяроддзя (з вады). У гэтым выпадку ў 

1 Тэрміны «гідрафобнасць» і «гідрафільнасць» паходзяць ад слоў гідра — вада і грэч.
phobos — боязь і phileo — люблю.

Мыла і сінтэтычныя мыйныя сродкі

Правообладатель Народная асвета



204 Складаныя эфіры. Тлушчы

растворы мыла на мяжы з паветрам утвара-
ецца адсарбцыйны слой з гідрафобнымі фраг-
ментамі малекул, арыентаванымі ў бок паветра
(мал. 82, а). Лік малекул ПАР у паверхневым 
слоі вады значна большы, чым у растворы, з 
прычыны гэтага ПАР памяншаюць паверх-
невае нацяжэнне вады на мяжы з паветрам.
А гэта прыводзіць да павялічвання змоч-
вальнай здольнасці вады і павялічвання мый-
ных дзеянняў мыйнага сродку. Так, мыла па-
мяншае ў два разы паверхневае нацяжэнне 
вады, дзякуючы чаму мыльная вада пранікае ў 
найменшыя поры забруджанай паверхні тка-
ніны.
Разгледзім коратка, як праяўляецца ачы-

шчальны эфект мыла ў растворы вады і адбы-
ваецца выдаленне тлушчу з паверхні тканіны. 
Непалярныя (гідрафобныя) канцы малекул стэ-
аратаў калію і натрыю раствараюцца ў кроп-
лях тлушчу, а палярныя карбаксілат-аніёны за-
стаюцца ў водным растворы (мал. 82, б). У вы-
ніку адштурхвання аднайменных зарадаў на па-
верхні кроплі тлушчу яна разбіваецца на дроб-
ненькія часцінкі. Такія часцінкі, абкружаныя вя-

лікім лікам стэарат-іонаў, набываюць уласцівасці поліаніёнаў і, як вынік, рас-
тваральнасць у вадзе з утварэннем устойлівай эмульсіі тлушчу ў вадзе. Мыла 
з’яўляецца добрым пенаўтваральнікам. Пене належыць важная роля ў працэсе 
прання, паколькі забруджаныя часцінкі прыліпаюць да яе бурбалак і лёгка вы-
даляюцца з раствору. 
Пры выкарыстанні мыла як мыйнага сродку ў жорсткай вадзе, якая змяшчае 

іоны кальцыю і магнію, яго мыйная ўласцівасць памяншаецца. Гэта тлумачыцца 
тым, што ў растворы ўтвараюцца нерастваральныя кальцыевыя або магніевыя 
солі высокамалекулярных тлушчавых кіслот (мал. 83):

2С17Н35СОО
– + Ca2+ → (С17Н35СОО)2Са↓ 

Мал. 82. Мыйнае дзеянне ПАР: а — арыентацыя 
малекул мыла на мяжы вада — паветра; б — раст-
варэнне тлушчу

Правообладатель Народная асвета
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Да мыла адносяць не толькі натрыевыя і каліе-
выя солі вышэйшых тлушчавых кіслот, якія ва-
лодаюць мыйным дзеяннем, але і солі вышэй-
шых тлушчавых карбонавых кіслот іншых ме-
талаў (Ca, AI, Co, Zn, Mn), што не валодаюць 
мыйным дзеяннем. Гэтыя солі выкарыстоўва-
юць для некаторых прамысловых мэт. Кобаль-
тавае, свінцовае, марганцавае мыла, раства-
ральнае ў маслах, прымяняюць у якасці важ-
най састаўной часткі масляных фарбаў. Для вы-
рабу брызенту выкарыстоўваюць алюмініевае 
мыла, апрацоўваючы ім шчыльную тканіну. Та-
кую змазку, як салідол, атрымліваюць з нафта-
вых маслаў, дабаўляючы да іх кальцыевае мыла.

Сінтэтычныя мыйныя сродкі
Мыйнымі ўласцівасцямі валодаюць сінтэтычныя алкіл- і арылсульфана-

ты, якія ўяўляюць сабой натрыевыя солі арганічных сульфакіслот або мона-
замешчаных складаных эфіраў сернай кіслаты. Іх называюць дэтэргентамі 
або сінтэтычнымі мыйнымі сродкамі (СМС). Сярод рэчываў гэтых класаў 
найбольш распаўсюджаны дадэцылбензасульфанат натрыю і лаўрылсульфат
натрыю:

СH3(CH2)11 СH3(CH2)11 O

Формулы рэчываў, якія адносяцца да СМС, прыведзены ў азнаямленчым 
плане і не патрабуюць запамінання.
Сінтэтычныя мыйныя сродкі таксама, як і мыла, валодаюць паверхнева-ак-

тыўнымі ўласцівасцямі, паколькі ў саставе іх малекул змяшчаюцца гідрафобныя 
і гідрафільныя групы:

...

гідрафобная частка гідрафільная частка

Працэс ачышчэння забруджанай тканіны (скура, паверхня дэталі інш.) вод-
ным растворам СМС адбываецца гэтак жа, як і мылам. Малекулы СМС ары-
ентуюцца так, што іх гідрафільная частка аказваецца звернутай да вады, а гід-

Мал. 83. Утварэнне пены ў растворы мыла ў мяк-
кай вадзе (а) і асадку солі ў жорсткай вадзе (б)

Мыла і сінтэтычныя мыйныя сродкі
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рафобная — да часцінкі тлушчу. У выніку ўсе 
часцінкі тлушчу абкружаны малекуламі СМС. 
Узаемадзеянне паміж асобнымі кроплямі тлу-
шчу аслабляецца, і яны пераходзяць з забру-
джанай паверхні ў раствор. 
СМС як мыйныя сродкі маюць рад пераваг 

перад мылам. Працэс пенаўтварэння і мыйныя 
дзеянні СМС значна вышэйшыя, чым мыла, у 
чым вы зможаце пераканацца пры выкананні 
адпаведнага лабараторнага доследу. Сінтэтыч-
ныя мыйныя сродкі, у адрозненне ад мыла, за-
хоўваюць свае мыйныя ўласцівасці нават у 
жорсткай вадзе, паколькі іх кальцыевыя і маг-
ніевыя солі, якія ўтвараюцца ў жорсткай ва-
дзе, з’яўляюцца растваральнымі рэчывамі. У 
адрозненне ад раствораў мыла, солі якога част-
кова падвяргаюцца гідролізу (таму іх растворы 

маюць шчолачнае асяроддзе), солі СМС не гідралізуюцца, і іх растворы маюць 
нейтральнае асяроддзе (мал. 84). Таму СМС можна выкарыстоўваць для мыц-
ця вырабаў з любых тканін.
У састаў звычайных пральных парашкоў, акрамя натрыевых солей арганіч-

ных сульфакіслот і моназамешчаных складаных эфіраў сернай кіслаты (СМС), 
якія валодаюць мыйнымі ўласцівасцямі і складаюць іх асноўную частку, ува-
ходзяць розныя дабаўкі. Напрыклад, у састаў пральных парашкоў уваходзяць 
антыасаджальнікі, якія перашкаджаюць зваротнаму асаджэнню забруджанняў 
на тканіны; ферменты, што паскараюць выдаленне некаторых забруджвальнікаў 
(плямы ад крыві, сокаў); рэчывы для змякчэння вады; парфумерныя дабаўкі,
якія надаюць бялізне прыемны пах, і інш.

Да мыйных сродкаў адносяць мыла і сінтэтычныя мыйныя сродкі 
(СМС).
Мыйныя сродкі з’яўляюцца паверхнева-актыўнымі рэчывамі; яны змя-

шчаюць у саставе малекул дзве процілеглыя па ўласцівасцях групы: паляр-
ную (гідрафільную) і непалярную (гідрафобную), якія абумоўліваюць іх мый-
нае дзеянне. 
Сінтэтычныя мыйныя сродкі, у адрозненне ад мыла, захоўваюць мый-

ныя ўласцівасці ў жорсткай вадзе.

Мал. 84. Нейтральнае асяроддзе 
раствору СМС (а) і шчолачнае 
асяроддзе раствору мыла (б)
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Пытанні і заданні 

1. Прывядзіце формулы рэчываў, якія складаюць аснову мыла.
2. Што агульнае ў будове малекул маюць солі вышэйшых карбонавых кіслот, якія 

валодаюць мыйным дзеяннем (мыла), і СМС і чым яны адрозніваюцца? 
3. На падставе якіх прымет мыла і СМС адносяць да паверхнева-актыўных рэ-

чываў?
4. З дапамогай якога рэактыву можна вызначыць, у якой з трох прабірак зна-

ходзяцца растворы: мыла, СМС, воцатнай кіслаты? Якімі візуальнымі эфектамі бу-
дзе суправаджацца дослед?

5. Якімі перавагамі валодаюць СМС як мыйныя сродкі ў адносінах да мыла? 
6.   Чаму мыйныя ўласцівасці мыла ў жорсткай вадзе аслабляюцца, а мыйныя

ўласцівасці СМС не змяняюцца?
7. Састаўце ўраўненні магчымых рэакцый, схемы якіх:

а) С17Н35СООNa + HCl →; в) C15H31COONa + КCl →.
б) С17Н35СООNa + CaCl2 →; 

Адзначце, якая з гэтых рэакцый адбываецца з выкарыстаннем мыла ў жорст-
кай вадзе.

8. Растлумачце, чаму пры выкарыстанні мыла ў кіслым асяроддзі губляюцца яго 
мыйныя ўласцівасці. 

9. Трыстэарат масай 222,5 кг падверглі шчолачнаму гідролізу ў прысутнасці
гідраксіду натрыю з выхадам прадукту, роўным 0,8. Атрыманы стэарат натрыю вы-
карысталі для атрымання мыла, у якім яго доля складала 72 %. Разлічыце, колькі
кавалкаў мыла масай па 200 г было атрымана. (Мтрыстэарату = 890 г/моль.)

Лабараторны дослед 7
Параўнанне ўласцівасцей мыла і сінтэтычных мыйных сродкаў

1. Наліце ў тры прабіркі наступныя растворы (аб’ёмам па 3—4 см3): гас-
падарчага мыла; сінтэтычнага мыйнага сродку, прызначанага для мыцця ба-
ваўняных тканін; сінтэтычнага мыйнага сродку, прызначанага для мыцця шаў-
ковых і шарсцяных тканін.

2. Дабаўце ў кожную прабірку па некалькі кропель фенолфталеіну і ад-
значце рэакцыю асяроддзя.

3. Наліце ў тры іншыя прабіркі жорсткай вады (вады, якая змяшчае іоны 
кальцыю і магнію) аб’ёмам па 3—4 см3. Затым у прабіркі паслядоўна дабаўце 
па кроплях растворы мыла і сінтэтычных мыйных сродкаў. Прабіркі добра стра-
сяніце да ўтварэння ўстойлівай пены. Адзначце, што назіраеце. 

4. Растлумачце, чаму раствор мыла мае шчолачную рэакцыю. Зрабіце вы-
вад аб перавазе выкарыстання розных мыйных сродкаў у жорсткай вадзе. 

Мыла і сінтэтычныя мыйныя сродкі
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Арганічныя злучэнні, якія змяшчаюць у саставе малекул разам з кар-

банільнай  некалькі гідраксільных груп ОН, называюць вуг-

ляводамі (цукрамі).

Вугляводы можна падзяліць на:
монацукрыды (глюкоза, фруктоза, рыбоза, дэзоксірыбоза);
дыцукрыды (цукроза, мальтоза);
поліцукрыды (крухмал, цэлюлоза, глікаген).
Класіфікацыя вызначаецца лікам малекул монацукрыдаў, якія ўтвараюцца 

пры кіслотным гідролізе дыцукрыдаў і поліцукрыдаў. Монацукрыды не падвяр-
гаюцца гідролізу, дыцукрыды (алігацукрыды) пры гідролізе ўтвараюць ад двух 
да дзесяці аднолькавых або розных монацукрыдаў, а поліцукрыды — велізарны 
лік малекул монацукрыдаў. 
Поліцукрыды таксама, як  бялкі  і нуклеінавыя кіслоты (ДНК і РНК), ад-

носяцца да высокамалекулярных біяарганічных злучэнняў.
Вугляводы з’яўляюцца адным з самых распаўсюджаных класаў прыродных 

арганічных рэчываў і складаюць да 80 % сухога рэчыва раслін. Чалавек і жы-
вёлы атрымліваюць вугляводы, неабходныя для жыццядзейнасці, з харчовымі 
прадуктамі расліннага паходжання. 

§ 44. Монацукрыды. Глюкоза і фруктоза

У залежнасці ад ліку атамаў вугляроду ў малекуле монацукрыды падзяляюць 
на некалькі груп:

тэтрозы (чатыры атамы вугляроду);
пентозы (пяць атамаў вугляроду);
гексозы (шэсць атамаў вугляроду). 

Да пентозаў адносяцца рыбоза С5Н10О5 і дэзоксірыбоза С5Н10О4, якія ўваходзяць у 
састаў нуклеінавых кіслот і падрабязна вывучаюцца ва ўніверсітэцкіх курсах. Іх струк-
турныя формулы: 

208 Вугляводы
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рыбоза дэзоксірыбоза

Да найбольш вядомых гексозаў адносяцца глюкоза і фруктоза.

Будова глюкозы
Састаў глюкозы выражаецца малекулярнай формулай С6Н12О6. Яе струк-

турная формула:

лінейная форма малекулы глюкозы

1

2

3

4

5

6

Глюкоза ў лінейнай (адкрытай) форме змяшчае альдэгідную групу

 і пяць гідраксільных груп. Таму глюкоза адносіцца да поліфункцыяналь-

ных арганічных злучэнняў: адначасова з’яўляецца альдэгідам і мнагаатамным 
спіртам. 
Па сістэматычнай наменклатуры ІЮПАК альдэгідная група ў параўнанні 

з гідраксільнай групай з’яўляецца старшай функцыянальнай групай. Па гэтай 
прычыне нумарацыя атамаў вугляроду ў малекуле глюкозы пачынаецца з атама 
вугляроду альдэгіднай групы. 
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Вывучэнне будовы глюкозы паказала, што прыведзеная  лінейная форма 
малекулы існуе толькі ў разбаўленых растворах невялікай канцэнтрацыі. У цвёр-
дым выглядзе глюкоза існуе ў цыклічных формах. 

Утварэнне цыклічнай формы глюкозы лягчэй зразумець, калі разгледзець міжмалеку-
лярную рэакцыю далучэння спірту да альдэгіду:

Трэба звярнуць увагу на тое, што ў выніку рэакцыі далучэння з карбанільнага атама кі-
слароду альдэгіду ўтвараецца новая гідраксільная група. 
Утварэнне сувязей у малекуле глюкозы адбываецца такім жа чынам, але ўнутрымале-
кулярна, паколькі ў яе саставе ёсць і альдэгідная, і гідраксільныя групы. 

Утварэнне цыклічнай формы адбываецца за кошт узаемадзеяння непадзе-
ленай пары электронаў атама кіслароду гідраксільнай групы з атамам вугляроду 
карбанільнай групы малекулы глюкозы (мал. 85).

Мал. 85. Схема ўтварэння цыклічных формаў глюкозы
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Двайная сувязь пры гэтым разрываецца, і атам вадароду гідраксільнай гру-
пы далучаецца да кіслароду карбанільнай групы. 
Размяшчэнне груп атамаў у цыклічнай форме малекулы глюкозы не з’яў-

ляецца адвольным, а строга адпавядае яе прасторавай будове. Пры такім спо-
сабе запісу цыклічнай формы малекулы глюкозы дапускаецца, што плоскасць 
цыкла перпендыкулярная плоскасці ліста паперы, а замяшчальнікі атамаў вуг-
ляроду размешчаны над і пад плоскасцю цыкла. 
Новая гідраксільная група, якая ўтварылася (вылучана шрыфтам), можа 

знаходзіцца пад цыклам або над цыклам, што прыводзіць да дзвюх цыклічных 
формаў малекулы глюкозы: α- і β-формаў. 
Дзве цыклічныя формы малекулы глюкозы з’яўляюцца рознымі рэчывамі. 

Яны адрозніваюцца адна ад адной фізічнымі ўласцівасцямі (tпл α-формы глю-
козы 146 С, tпл β-формы глюкозы 150 С) і прасторавым размяшчэннем за-
мяшчальнікаў каля атама вугляроду пад нумарам 1.
У β-форме глюкозы гідраксільная група ў першага вугляроднага атама і 

група СН2ОН знаходзяцца па адзін бок цыкла, у α-форме — па розныя бакі 
цыкла (гл. мал. 85). 

Чаму ўтвараюцца дзве цыклічныя формы глюкозы? Усе тры атамы альдэгіднай групы 
малекулы глюкозы ў прасторы знаходзяцца ў адной плоскасці. Па гэтай прычыне не-
падзеленая электронная пара атама кіслароду 
гідраксільнай групы вугляроду С5 можа ўтва-
раць хімічныя сувязі з атамам вугляроду аль-
дэгіднай групы як зверху — утвараецца адна 
форма, так і знізу — утвараецца другая фор-
ма, г. зн. утвараюцца розныя прасторавыя
ізамеры. 

Такім чынам, у водным растворы глюко-
за адначасова знаходзіцца ў лінейнай і цык-
лічных формах, паміж якімі ўстанаўліваецца 
раўнавага.
Мадэль малекулы глюкозы паказана на 

малюнку 86.

Фруктоза. Ізамерыя монацукрыдаў
У прыродзе існуюць іншыя монацук-

рыды, якія маюць такі ж малекулярны са-
стаў, як і глюкоза, адным з якіх з’яўляецца 
фруктоза. Малекулярная формула фрук-

Мал. 86. Шарастрыжнёвая мадэль 
малекулы глюкозы
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тозы такая ж, як і глюкозы, — С6Н12О6, таму фруктоза з’яўляецца ізамерам 
глюкозы. Для параўнання прыведзены структурныя формулы глюкозы і фрук-
тозы:

глюкоза

альдэгідная 
група

фруктоза

кетонная
група

Структурныя формулы двух монацукрыдаў сведчаць аб адрозненні ў іх бу-

дове. У малекуле фруктозы змяшчаецца кетонная група , а ў малекуле 

глюкозы — альдэгідная . 

У адрозненне ад малекулы глюкозы, у цыкле якой знаходзіцца пяць атамаў вугляроду, 
цыкл малекулы фруктозы змяшчае чатыры атамы. Будову цыклічных формаў фруктозы 
(не для запамінання) паказваюць наступным чынам (звярніце ўвагу, што з мэтай спра-
шчэння сімвалы атамаў вугляроду і звязаных з імі атамаў вадароду апушчаны):

Фізічныя ўласцівасці монацукрыдаў
Глюкоза і фруктоза — бясколерныя крышталічныя рэчывы, добра раства-

ральныя ў вадзе, салодкія на смак. У свабодным стане глюкоза і фруктоза зна-
ходзяцца ў ягадах, садавіне і салодкай гародніне. Асабліва многа глюкозы і фрук-
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тозы ў роўных канцэнтрацыях знаходзіцца 
ў вінаградзе. У салодкіх яблыках, грушах і 
кавунах фруктозы змяшчаецца прыблізна 
ў два разы больш, чым глюкозы.
Мёд (мал. 87) складаецца з сумесі 

глюкозы і фруктозы.  
У крыві чалавека таксама ёсць глю-

коза, яе масавая доля складае прыкладна 
0,1 %. Наяўнасць глюкозы ў крыві ў пра-
цэсе жыццядзейнасці рэгулюецца гармо-
нам інсулінам, які ўтвараецца натуральным 
чынам. Пры дыябеце (цукровай хваробе) 
глюкоза змяшчаецца ў крыві і ў мачы ў па-
вышанай канцэнтрацыі, таму людзям, якія 
пакутуюць ад дыябету, патрабуюцца што-
дзённыя ін’екцыі інсуліну. 
Сярод усіх монацукрыдаў фруктоза 

мае самы салодкі смак (табл. 32).

Табл і ц а  32. Умоўная шкала салодкасці

Рэчыва

М
ал
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ул
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-
на
я 
ф
ор

м
ул
а
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ос
на
я
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ло
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ас
ць

Рэчыва

М
ал
ек
ул
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-
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я 
ф
ор

м
ул
а

А
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ос
на
я

са
ло
дк
ас
ць

Гліцэрына С3Н8О3 0,65 Фруктоза С6Н12О6 1,65

Глюкоза С6Н12О6 1,00 Аспартам С14Н16O5N 290

Цукроза С12Н22О11 1,45 Сахарын C7H5O3NS 300

Малекула глюкозы змяшчае альдэгідную групу і пяць гідраксільных 
груп. 
У цвёрдым выглядзе глюкоза існуе ў дзвюх цыклічных формах.
Глюкоза і фруктоза з’яўляюцца ізамерамі.

Мал. 87. Мёд

Монацукрыды. Глюкоза і фруктоза
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Пытанні і заданні

1.   Назавіце вядомыя вам пентозы і гексозы і раскажыце аб іх знаходжанні ў 
прыродзе.

2.   Размяркуйце формулы С6Н12О6, С4Н8О4, С5Н10О5 у наступным парадку: 
а) тэтроза; б) пентоза; в) гексоза.

3. Якія функцыянальныя групы ўваходзяць у састаў малекул глюкозы?
4. Састаўце структурныя формулы дзвюх цыклічных формаў глюкозы. 
5. Растлумачце, як утвараюцца цыклічныя формы глюкозы.
6. Вылічыце аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які ўтвараецца пры поўным згаранні 

глюкозы хімічнай колькасцю 2 моль.
7. Назавіце глюкозу па сістэматычнай наменклатуры ІЮПАК.
8. Разгледзьце з дапамогай малюнка 85 утварэнне цыкла  з удзелам альдэгіднай 

групы і гідраксільнай групы, звязанай з вугляродам пад нумарам 4. Вызначыце лік 
атамаў у цыкле, які ўтвараецца. 

§ 45. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне глюкозы

Хімічныя ўласцівасці
Глюкоза з’яўляецца прадстаўніком біфункцыянальных арганічных злучэн-

няў, якія змяшчаюць у саставе малекул дзве розныя функцыянальныя групы
( СНО і ОН). Глюкоза адначасова з’яўляецца альдэгідам і мнагаатамным 
спіртам. Хімічныя ўласцівасці глюкозы пацвярджаюць наяўнасць у яе малекуле 
і альдэгіднай групы, і гідраксільных груп. 

1) Акісленне
Пры ўзаемадзеянні раствору глюкозы нават з такім слабым акісляльнікам, 

як бромная вада, утвараецца глюконавая кіслата:

CH2ОН (CHOH)4   + Br2 + H2O →
глюкоза

→ CH2OH (CHOH)4  + 2HBr

глюконавая кіслата

Пры гэтым адбываецца абясколерванне раствору брому, таму дадзеную рэ-
акцыю можна выкарыстаць для вызначэння наяўнасці альдэгіднай групы ў ма-
лекуле глюкозы. 
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Якаснай рэакцыяй на прысутнасць альдэгіднай групы служыць узаема-
дзеянне воднага раствору глюкозы з аміячным растворам аксіду серабра(I) пры 
награванні. Калі праводзіць гэту рэакцыю ў прабірцы пры слабым награванні, 
то ў выніку на сценках прабіркі з’яўляецца люстраны налёт серабра — рэакцыя 
сярэбранага люстра. Глюкозу адносяць па гэтай прычыне да аднаўленчых
цукроў.
Калі да свежаатрыманага гідраксіду медзі(II) дабавіць раствор глюкозы, то 

з’яўляецца інтэнсіўная сіняя афарбоўка, характэрная для злучэнняў, якія змяшча-
юць у малекуле дзве і больш гідраксільных груп (якасная рэакцыя на мнага-
атамныя спірты). Пры награванні рэчыва назіраецца яшчэ адна якасная рэ-
акцыя акіслення глюкозы з утварэннем чырвонага асадку аксіду медзі(I). Гэту 
рэакцыю прымяняюць для колькаснага вызначэння глюкозы. 
Глюкоза пры награванні з аміячным растворам аксіду серабра(I) або шчо-

лачным растворам гідраксіду медзі(II) акісляецца ў складаную сумесь пра-
дуктаў.

2) Аднаўленне
Аднаўленне глюкозы адбываецца з утварэннем шасціатамнага спірту — 

сарбіту:

CH2OН (CНОН)4 
H /Pt2 →⎯⎯⎯⎯  CH2OН (CНОН)4 

глюкоза сарбіт

3) Браджэнне
Глюкоза валодае таксама некаторымі спецыфічнымі ўласцівасцямі, такімі як 

браджэнне — дэструктыўнае раскладанне пад дзеяннем ферментаў. Магчымы 
некалькі тыпаў браджэння:

C6H12O6 
фермент→⎯⎯⎯⎯  2C2H5OH + 2CO2 — спіртавое.

 этанол

Рэакцыя спіртавога браджэння ляжыць у аснове вытворчасці спірту, він, 
піва, хлебапячэння.

фермент
C6H12O6 — малочнакіслае.

малочная кіслата

→⎯⎯⎯⎯

Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне глюкозы
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Малочнакіслае браджэнне, якое выклікаецца бактэрыямі рода Lactobacilli-
us, адбываецца ў працэсе атрымання рада харчовых прадуктаў (сыракваша, ке-
фір і інш.), у тэкстыльнай і гарбарнай прамысловасці, а таксама пры сіласаванні 
кармоў.

Атрыманне і прымяненне
У прыродзе глюкоза ўтвараецца ў працэсе фотасінтэзу — узаемадзеяння 

аксіду вугляроду(IV) і вады ў зялёных частках раслін пад дзеяннем сонечнага 
святла і ў прысутнасці хларафілу:

6CO2 + 6H2O 
святло

хларафіл
→⎯⎯⎯⎯  C6H12O6 + 6O2

 глюкоза

Упершыню сінтэз цукрыстых рэчываў з мурашынага альдэгіду здзейсніў у 1861 г. рус-
кі вучоны А. М. Бутлераў:

Ca(OH)2⎯ →⎯⎯⎯⎯ C6H12O6

У прамысловасці глюкозу атрымліваюць гідролізам крухмалу ў прысутнасці 
сернай кіслаты:

(C6H10O5)n + nH2O 
H SO2 4

t
→⎯⎯⎯⎯  nC6H12O6

 крухмал глюкоза

Глюкоза — каштоўны пажыўны прадукт. Найбольш важная функцыя глю-
козы ў арганізме — забеспячэнне энергіяй. Пры акісленні глюкозы ў арганізме 
вылучаецца энергія, неабходная для жыццядзейнасці чалавека. 
Глюкозу прымяняюць у медыцыне як пажыўнае рэчыва і кампанент  кро-

вазамяняльных процішокавых вадкасцей. Акрамя гэтага, у медыцыне шырока 
прымяняецца кальцыевая соль глюконавай кіслаты (глюканат кальцыю). 
Глюкоза выкарыстоўваецца для атрымання вітаміну С (аскарбінавая кісла-

та), сарбіту і біяпалімераў, а таксама ў кандытарскай прамысловасці. 

Для глюкозы характэрны рэакцыі акіслення, аднаўлення і фермента-
тыўнага браджэння. 
У прамысловасці глюкозу атрымліваюць гідролізам крухмалу ў прысут-

насці сернай кіслаты. 
Глюкоза выкарыстоўваецца для атрымання вітаміну С (аскарбінавая кі-

слата), сарбіту і біяпалімераў, у кандытарскай прамысловасці.
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Пытанні і заданні

1. На якой падставе глюкозу адносяць да біяфункцыянальных арганічных злу-
чэнняў?

2. Пакажыце будову малекулы глюкозы ў лінейнай і цыклічных формах.
3. На падставе якіх доследаў можна даказаць будову глюкозы? Запішыце ўраў-

ненні рэакцый.
4. Прывядзіце схему рэакцыі малочнакіслага браджэння.
5. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы гліцэрыны і глю-

козы. Як можна вызначыць кожнае рэчыва? Састаўце ўраўненні адпаведных рэ-
акцый.

6. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

(С6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

7. У працэсе фотасінтэзу расліна паглынула аксід вугляроду(IV) аб’ёмам (н. у.) 
44,8 дм3. Вылічыце масу глюкозы, якая ўтварылася.

8. Запішыце ўраўненне рэакцыі акіслення глюкозы бромнай вадой.
9. У працэсе браджэння  глюкозы масай 180 г вылучыўся вуглякіслы газ, які пра-

пусцілі праз раствор гідраксіду натрыю аб’ёмам 728 см3 з масавай доляй NaOH 10 % 
і шчыльнасцю 1,099 г/см3. Разлічыце састаў раствору, які ўтварыўся. Якая соль пры 
гэтым утварылася?

Лабараторны дослед 8
Узаемадзеянне глюкозы з гідраксідам медзі(II)

1. У прабірку наліце раствор гідраксіду натрыю аб’ёмам 2 см3 з масавай до-
ляй NaOH 10 % і дабаўце 4 кроплі раствору сульфату медзі(II) з масавай доляй 
солі 5 %. Што назіраеце?

2. Да атрыманага гідраксіду медзі(II) дабаўце раствор глюкозы роўнага аб’-
ёму і сумесь узбоўтайце. Што назіраеце?

3. Нагрэйце асцярожна змесціва прабіркі. Што назіраеце?
4. Апішыце змяненні, якія назіралі. 

§ 46. Дыцукрыды. Цукроза

Дыцукрыды — вугляводы, у састаў якіх уваходзяць астаткі дзвюх ма-
лекул монацукрыдаў.

Найбольш вядомымі дыцукрыдамі з’яўляюцца цукроза С12Н22О11, або звы-
чайны цукар, мальтоза С12Н22О11 і лактоза С12Н22О11, якую  змяшчае малако. 
Мальтоза і лактоза адносяцца да аднаўленчых вугляводаў. Мальтоза атрым-

Дыцукрыды. Цукроза
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ліваецца пры ферментатыўным гідролізе крухмалу і служыць прамежкавым пра-
дуктам у вытворчасці піва і этылавага спірту.

Каля 80 % людзей, асабліва ў пажылым узросце, пакутуюць «непераноснасцю» малака 
і малочных прадуктаў, і гэта тлумачыцца невялікай канцэнтрацыяй або адсутнасцю фер-
мента лактазы, які ўдзельнічае ў расшчапленні вугляводу лактозы на два монацукрыды. 
У немаўлят у арганізме ўтвараецца дастаткова лактазы, аднак з узростам яе колькасць 
памяншаецца.

Цукрозу ў быце называюць цукрам, гэта агульнавядомы прадукт харчаван-
ня. Цукроза змяшчаецца ў цукровых бураках (17—19 %) і цукровым трыснягу 
(13—15 %), з якіх і атрымліваюць бурачны або трысняговы цукар. 

Будова 
Малекулярная формула цукрозы С12Н22О11. У саставе малекулы ёсць гід-

раксільныя групы, як і ў малекуле глюкозы. Пераканаемся ў гэтым на доследзе: 
правядзём рэакцыю раствору цукрозы са свежапрыгатаваным гідраксідам ме-
дзі(II). Ярка-сіні раствор, які ўтвараецца, сведчыць аб наяўнасці некалькіх гід-
раксільных груп у саставе малекулы цукрозы. 
Награванне раствору цукрозы з аміячным растворам аксіду серабра(I) або 

з гідраксідам медзі(II) не прыводзіць да рэакцыі сярэбранага люстра і ўтварэння 
асадку аксіду медзі(I). Гэта сведчыць аб тым, што ў малекуле цукрозы адсутнічае 
альдэгідная група. Цукрозу па гэтай прычыне, у адрозненне ад глюкозы, ад-
носяць да неаднаўленчых вугляводаў. 

Фізічныя ўласцівасці
Цукроза — бясколернае крышталічнае рэчыва з тэмпературай плаўлення 

ад 160 да 185 С, добра растваральнае ў вадзе, салодкае на смак. Расплаўле-
ная цукроза пры застыванні ператвараецца ў сумесь аморфных рэчываў — ка-
рамель, а пры выліванні на халодны барабан, які верціцца, ператвараецца ў 
цукровую вату. 

Хімічныя ўласцівасці 
Доказам таго, што цукроза ўяўляе сабой дыцукрыд, служыць рэакцыя кі-

слотнага гідролізу. Пры награванні раствору цукрозы з разбаўленай сернай кі-
слатой утвараецца глюкоза і яе ізамер фруктоза.  

Вызначана, што ў малекуле цукрозы глюкоза змяшчаецца ў цыклічнай α-форме, а фрук-
тоза — у цыклічнай β-форме: 
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CH2OH

астатак глюкозы

астатак фруктозы

CH2OH

HOCH2

OH

OH
OH

O

O

O

OH

OH

Спрошчанае ўраўненне кіслотнага гідролізу мае наступны выгляд:

C12H22O11 + H2O 
H SO2 4

t
⎯⎯⎯⎯ → C6H12O6 + C6H12O6

 цукроза глюкоза фруктоза

Прадукты кіслотнага гідролізу цукрозы даюць рэакцыю сярэбранага лю-
стра.

Пад дзеяннем канцэнтраванай сернай кіслаты цукроза здольная адшчапляць ваду (дэ-
гідратавацца) з утварэннем прадуктаў чорнага колеру (мал. 88), якія маюць складаную 
цыклічную будову. Акрамя гэтага, у працэсе рэакцыі вылучаюцца значныя колькасці 
СО і СО2. 

Атрыманне і прымяненне
У прамысловых маштабах цукро-

зу атрымліваюць з соку цукровых бу-
ракоў або цукровага трыснягу. Гэтыя 
дзве расліны забяспечваюць каля 90 % 
сусветнай вытворчасці цукрозы.

Вытворчасць цукрозы з цукровых бу-
ракоў складаецца з некалькіх этапаў. 
Спачатку клубні цукровых буракоў ад-
мываюць ад рознага бруду, здрабняюць 
на тонкія стружкі, змяшчаюць у спецы-
яльную пасудзіну, куды прапускаюць га- Мал. 88. Дэгідратацыя цукрозы
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рачую ваду. У выніку экстракцыі вадой у раствор пераходзіць амаль уся цукроза, але ад-
начасова туды пераходзяць розныя арганічныя кіслоты, бялкі і фарбавальныя рэчывы.
Атрыманы раствор апрацоўваюць вапнавым малаком (раствор Са(ОН)2). Цукроза ўтва-
рае растваральныя ў вадзе малекулярныя комплексы з гідраксідам кальцыю. Прымесі 
кіслага характару  асаджаюцца ў выглядзе кальцыевых солей. На наступным этапе праз 
атрыманы раствор прапускаюць аксід вугляроду(IV), у выніку чаго комплексы з гідра-
ксідам кальцыю раскладаюцца з вылучэннем чыстай цукрозы, а ў асадак выпадае кар-
банат кальцыю. Асадак карбанату кальцыю фільтруюць і з раствору, які застаўся, па-
сля ўпарвання ў вакуумных апаратах  цукрозу аддзяляюць цэнтрыфугаваннем. У астат-
ку атрымліваюць буры раствор (меласу), які змяшчае да 50 % цукрозы. З меласы да-
даткова атрымліваюць да 70 % цукрозы, якая ў ёй знаходзіцца.
Для атрымання цукру белага колеру цукрозу раствараюць у вадзе і фільтруюць праз ак-
тываваны вугаль або іонаабменныя смолы.

Цукроза з’яўляецца важным прадуктам харчавання, а таксама выкарыстоў-
ваецца для прыгатавання некаторых лекавых рэчываў і сіропаў для дзяцей. Су-
месь глюкозы і фруктозы, якая атрымліваецца пасля кіслотнага гідролізу цукро-
зы, называюць штучным мёдам і выкарыстоўваюць у харчовай прамысловасці.

Прадстаўнікамі дыцукрыдаў з’яўляюцца цукроза, або звычайны цукар, 
мальтоза і лактоза. 
Цукроза адносіцца да неаднаўленчых вугляводаў.
Пры кіслотным гідролізе цукрозы ўтвараюцца глюкоза і фруктоза.

Пытанні і заданні

1.   Дайце азначэнне дыцукрыдаў. Назавіце некаторых прадстаўнікоў дыцук-
рыдаў.

2. Запішыце рэакцыі, якія даказваюць наяўнасць гідраксільных груп і адсутнасць 
карбанільнай групы ў малекуле цукрозы. 

3. Фруктоза — гэта гамолаг ці ізамер глюкозы? Дайце абгрунтаваны адказ.
4. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні:

⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯
H2O, t Cl2

спіртавое
браджэнне NaOH/HOH

лішак
C12H22O11 ... ... ... ... ...

H2SO4

H2SO4, t

5. Пры поўным гідролізе цукрозы ў прысутнасці сернай кіслаты ўтварылася су-
месь глюкозы і фруктозы масай 190 г. Вызначыце масу цукрозы, якая была вы-
карыстана.

6. Пры браджэнні глюкозы масай 80 г быў атрыманы этанол масай 32 г. Вы-
значыце выхад спірту ў гэтым працэсе.
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§ 47. Поліцукрыды. Крухмал

Поліцукрыды — вугляводы, у састаў якіх уваходзяць астаткі вялікага 
ліку малекул монацукрыдаў.

Да поліцукрыдаў адносяцца крухмал, глікаген і цэлюлоза. Поліцукрыды 
адыгрываюць дваістую ролю ў жывой прыродзе: з’яўляюцца крыніцамі хімічнай 
энергіі ў арганізме (крухмал і глікаген) і элементам структуры раслін (цэлюло-
за). Глікаген — рэзервовы поліцукрыд жывёльных арганізмаў, сінтэзуецца і за-
хоўваецца ў печані і мышцах.
У зялёных лістах раслін у працэсе фотасінтэзу ўтвараецца глюкоза, з якой 

у выніку рэакцыі полікандэнсацыі, што адбываецца пад дзеяннем ферментаў, 
атрымліваецца крухмал:

6CO2 + 6H2O святло
хларафіл

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯  6O2 + C6H12O6

 глюкоза

nC6H12O6 
фермент

⎯ →⎯⎯⎯⎯  (C6H10O5)n + (n – 1)H2O
 глюкоза крухмал

Крухмал з’яўляецца найбольш распаўсюджанай біямалекулай пасля цэлю-
лозы. Ён змяшчаецца ў многіх раслінах і знаходзіцца ў іх у выглядзе крухмальных 
зярнят. Больш за ўсё крухмалу ёсць у злаках. Напрыклад, рыс змяшчае да 86 % 
крухмалу. У клубнях бульбы крухмалу менш (каля 25 %) (табл. 33). 

Табл і ц а  33. Наяўнасць крухмалу ў некаторых прадуктах

Назва Крухмал, %

Рыс 62—86

Пшаніца 65—75

Кукуруза 70

Бульба (клубні) 25

Будова
Крухмальныя зярняты адрозніваюцца па форме і памеру для кожнага роду 

раслін і ўяўляюць сабой сумесь двух розных па будове і ўласцівасцях поліцук-
рыдаў: амілозы (20 % па масе) і амілапекціну (80 %). 

Поліцукрыды. Крухмал
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Амілоза — палімер лінейнай, неразгалінаванай будовы, амілапекцін — па-
лімер разгалінаванай будовы. Як амілоза, так і амілапекцін складаюцца з астат-
каў глюкозы ў цыклічнай α-форме. Амілоза лепш растваральная ў вадзе, чым 
амілапекцін. Некаторыя гатункі гароху змяшчаюць 66—80 % амілозы, а адна
з разнавіднасцей кукурузы змяшчае практычна чысты амілапекцін.

Макрамалекулы крухмалу пабудаваны з астаткаў глюкозы ў цыклічнай  
α-форме.

Утварэнне фрагмента макрамалекулы крухмалу неразгалінаванай будовы ў 
раслінах можна паказаць наступным чынам:

............

Хімічная сувязь О  паміж двума астаткамі глюкозы ўтвараецца з 
удзелам гідраксільнай групы, звязанай з атамам вугляроду С1 адной малеку-
лы глюкозы, і гідраксільнай групы атама вугляроду С4 другой малекулы глю-
козы.
Формулу крухмалу запісваюць у выглядзе (С6Н10О5)n. 
Утварэнне крухмалу ў раслінах з’яўляецца прыкладам рэакцыі полікан-

дэнсацыі, якая суправаджаецца вылучэннем пабочнага прадукту —  малекул 
вады. Макрамалекулы крухмалу маюць выгляд левазакручанай простай або 
двайной спіралі. Кожнае звяно двайной спіралі складаецца з шасці астаткаў 

глюкозы, злучаных адзін з адным кіслароднымі мосцікамі. 
Спрошчаная схема двайной спіралі паказана на малюн-
ку 89. 
Шэсць звёнаў спіралі ўтвараюць прасторавую 

структуру крухмалу, унутры якой ёсць пустоты, част-
кова запоўненыя малекуламі вады («вадзяныя ка-
налы»).

Мал. 89. Схематычны паказ двайной спіралі крухмалу
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Фізічныя ўласцівасці
Крухмал — белы аморфны парашок, нерастваральны ў халоднай вадзе. 

Пры пакаёвай тэмпературы крухмал можа змяшчаць каля 20 % вады. Калі пры-
гатаваць суспензію крухмалу ў вадзе і награваць яе, то паглынаецца большая 
колькасць вады, і гранулы могуць павялічвацца ў 100 разоў у параўнанні з зы-
ходным аб’ёмам. Крухмал набухае, утвараючы вязкі гелепадобны раствор, які 
называюць клейстарам. 
Сярэдняя адносная малекулярная маса амілозы 106, а амілапекціну — 109, 

яна розная для розных узораў крухмалу.

Макрамалекулы крухмалу складаюцца з астаткаў малекул глюкозы ў 
цыклічнай α-форме. 
Крухмал складаецца як з макрамалекул лінейнай будовы (амілоза), так 

і макрамалекул разгалінаванай будовы (амілапекцін). 

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце сярэдняе значэнне адноснай малекулярнай масы крухмалу. 
2. Пакажыце схему ўтварэння глюкозы і крухмалу ў працэсе фотасінтэзу.
3. Растлумачце адрозненне рэакцый полікандэнсацыі ад рэакцый полімерыза-

цыі. Растлумачце, як утвараецца крухмал з малекул глюкозы.
4. Састаўце структурную формулу фрагмента малекулы крухмалу, які складаец-

ца з трох астаткаў α-глюкозы (лінейная неразгалінаваная будова).
5. У структурнай формуле фрагмента крухмалу, якая састаўлена ў заданні 4, да 

сярэдняга астатку глюкозы з удзелам яго гідраксільнай групы пры атаме вугляроду 
С6 далучыце адзін астатак малекулы глюкозы (гідраксільная група вугляроду С2). Вы 
атрымаеце структурную формулу фрагмента амілапекціну, у якой усе астаткі глю-
козы звязаны адзін з адным хімічнай сувяззю О .

6. У працэсе фотасінтэзу расліна паглынула аксід вугляроду(IV) аб’ёмам 680 м3. 
Вызначыце масу крухмалу, які ўтварыўся. 

7. Знайдзіце лік структурных звёнаў у амілозе, калі сярэдняя малекулярная маса 
ўзору амілозы роўна 106.

§ 48. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне крухмалу

Хімічныя ўласцівасці
1) Узаемадзеянне з растворам ёду
Характэрнай рэакцыяй крухмалу з’яўляецца яго ўзаемадзеянне з растворам 

ёду. Пры дзеянні спіртавога раствору ёду на раствор клейстару ўзнікае сіняя 
афарбоўка (якасная рэакцыя). Гэта афарбоўка знікае пры награванні і зноў 

Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне крухмалу
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з’яўляецца пры ахаладжэнні. Рэакцыя пры-
мяняецца для якаснага вызначэння крух-
малу ў харчовых і іншых прадуктах, якія змя-
шчаюць крухмал. 
Як відаць з малюнка 90, малекулы ёду 

ўваходзяць у поласці  макрамалекулы крух-
малу з утварэннем злучэнняў складанай бу-
довы (злучэнні ўключэння). Падобныя злу-
чэнні крухмал утварае таксама з некаторымі 
спіртамі (напрыклад, бутанолам-1), тлушча-
мі і растваральнікамі лінейнай будовы. 

Селектыўнае паглынанне крухмалам пэўных рэчываў з’яўляецца прыватным выпадкам 
«малекулярнага пазнавання», калі малекулы некаторых арганічных злучэнняў рэагу-
юць (працэс «пазнавання») толькі з канкрэтнымі неарганічнымі або арганічнымі рэ-
чывамі.

2) Гідроліз
Гідроліз крухмалу пры кіпячэнні з невялікай колькасцю сернай кіслаты

(кіслотны гідроліз) адбываецца ў некалькі стадый. Канечным прадуктам гід-
ролізу з’яўляецца монацукрыд глюкоза. 
Прамежкавымі прадуктамі кіслотнага гідролізу крухмалу з’яўляюцца дэк-

стрыны, якія маюць малекулярную масу, меншую, чым у крухмалу, і дыцукрыд 
мальтоза. 
Агульная схема працэсу:

H2SO4/H2O/t H2SO4/H2O/t H2SO4/H2O/t

крухмал дэкстрыны дыцукрыды глюкоза

(C6H10O5)n (C6H10O5)m xC12H22O11 nC6H12O6→⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯

Паколькі адбываецца паступовае расшчапленне макрамалекул крухмалу на 
больш кароткія ланцугі, то лік m, што паказвае колькасць астаткаў глюкозы ў 
дэкстрынах, значна меншы за лік n. Ураўненне рэакцыі гідролізу крухмалу мож-
на запісаць у спрошчаным выглядзе:

(C6H10O5)n + (n − 1)H2O 
H2SO4, t

→⎯⎯⎯⎯  nC6H12O6

 крухмал глюкоза

Мал. 90. Схема ўтварэння злучэння ўключэння 
крухмалу з ёдам
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Пры ферментатыўным гідролізе ўтвараецца пераважна дыцукрыд маль-
тоза, што шырока прымяняецца ў вытворчасці спірту і піва. 
Калі спачатку выканаем гідроліз крухмалу, а затым нейтралізуем раствор 

і пры награванні правядзём рэакцыю з гідраксідам медзі(II), то зможам уба-
чыць асадак аксіду медзі(I) чырвонага колеру. Гэта даказвае, што адбываец-
ца расшчапленне макрамалекул крухмалу і ўтвараюцца рэчывы, якія змя-
шчаюць альдэгідную групу. Зыходны крухмал не ўтварае асадак чырвонага ко-
леру пры награванні з гідраксідам медзі(II), паколькі не змяшчае альдэгідную
групу.

Атрыманне і прымяненне
У прамысловасці крухмал атрымліваюць з бульбы, кукурузы або рысу. Спо-

саб вылучэння заключаецца ў прамыванні вадой, якая растварае крухмал больш 
лёгка, чым астатнія кампаненты.
Крухмал з’яўляецца важнейшай крыніцай вугляводаў для арганізма. Вуг-

ляводы, неабходныя арганізму, паступаюць у дастатковай колькасці ў выглядзе 
крухмалу, які змяшчаецца ў хлебе, бульбе і розных крупах. Пад дзеяннем фер-
ментаў стрававальнага тракту крухмал і дыцукрыды  гідралізуюцца да глюкозы. 
Лішак глюкозы захоўваецца арганізмам у мышцах і печані ў выглядзе поліцук-
рыду глікагену. 
Крухмал прымяняецца ў харчовай і фармацэўтычнай прамысловасці, у яка-

сці клеяў у тэкстыльнай, папяровай і паліграфічнай прамысловасці, для вы-
творчасці глюкозы. 

Якаснай рэакцыяй на крухмал з’яўляецца рэакцыя з ёдам. 
Прамежкавымі прадуктамі гідролізу крухмалу з’яўляюцца дэкстрыны і 

мальтоза. Канечным прадуктам гідролізу з’яўляецца глюкоза. 

Пытанні і заданні

1. Якія вугляводы адносяцца да поліцукрыдаў?
2. Назавіце характэрную рэакцыю для якаснага вызначэння крухмалу ў харчо-

вых і іншых прадуктах.
3. Назавіце і ахарактарызуйце прамежкавыя прадукты гідролізу крухмалу. 
4. Як распазнаць растворы глюкозы і клейстару, што знаходзяцца ў розных пра-

бірках?
5. Вараную бульбу часам выкарыстоўваюць у якасці клею. Растлумачце яе кле-

ючае дзеянне.

Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне крухмалу
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6. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні: 

... ... ... ...(С6H10O5)n

H2SO4/H2O/t фермент HBrH2SO4, t→⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯

7. Вылічыце аб’ём этанолу (шчыльнасць 0,789 г/см3), які можна атрымаць з буль-
бы масай 1 т, якая змяшчае крухмал з масавай доляй 0,15. Выхад прадуктаў на 
абедзвюх стадыях складае 70 %. Запішыце ўраўненні рэакцый апісаных ператва-
рэнняў.

Лабараторны дослед 9
Узаемадзеянне крухмалу з ёдам. Гідроліз крухмалу

1. Падрыхтуйце крухмальны клейстар аб’ёмам каля 5—6 см3 і разліце яго 
ў дзве прабіркі.

2. Да адной часткі клейстару дабаўце некалькі кропель ёднай вады, якая 
мае саломенна-жоўтую афарбоўку. Што назіраеце?

3. У другую прабірку дабаўце серную кіслату аб’ёмам 0,5 см3 (1 : 5) і пра-
кіпяціце сумесь на працягу 2—3 мін. Дакажыце ўтварэнне глюкозы ў атры-
маным растворы.

§ 49. Цэлюлоза

Цэлюлоза, як крухмал і глікаген, адносіцца да прыродных палімераў. Мак-
рамалекулы цэлюлозы ўваходзяць у састаў абалонак клетак усіх раслін. На-
зва рэчыва паходзіць ад лацінскага слова «cellula», што ў перакладзе азна-
чае «клетка». Валокны бавоўны, лёну і канапель у асноўным складаюцца з 
цэлюлозы (да 99 %), а ў драўніне яна складае каля 50 % у разліку на сухое 
рэчыва. Узорам практычна чыстай цэлюлозы з’яўляецца вата, атрыманая з ба-
воўны. 

Будова
Формула цэлюлозы (С6Н10О5)n такая ж, як і крухмалу. Але на самай спра-

ве крухмал і цэлюлоза — зусім розныя рэчывы. У адрозненне ад крухмалу, 
макрамалекулы якога пабудаваны з астаткаў глюкозы ў цыклічнай α-форме, 
макрамалекулы цэлюлозы пабудаваны з астаткаў глюкозы ў цыклічнай β-фор-
ме. Ступень полімерызацыі макрамалекул цэлюлозы вагаецца ад некалькіх со-
цень да некалькіх тысяч, а адносная малекулярная маса цэлюлозы дасягае не-
калькіх мільёнаў. Для макрамалекул цэлюлозы характэрна лінейная будова яе 
ланцугоў. 
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Макрамалекулы цэлюлозы пабудаваны з астаткаў глюкозы ў цыклічнай 
β-форме.

Схема будовы макрамалекулы цэлюлозы наступная: 

Звярніце ўвагу на тое, што ў структуры макрамалекул цэлюлозы кожнае 
другое кольца астатку глюкозы павернута на 180  адносна першага, што забяс-
печвае шчыльную ўпакоўку ланцугоў макрамалекул цэлюлозы. Паколькі кож-
ны астатак глюкозы змяшчае тры гідраксільныя групы, то паміж ланцугамі мак-
рамалекул цэлюлозы ўтвараюцца трывалыя міжмалекулярныя вадародныя су-
вязі. Гэта таксама павялічвае механічную трываласць цэлюлозы ў параўнанні з 
трываласцю крухмалу. Дзякуючы механічнай трываласці цэлюлоза служыць кан-
струкцыйным матэрыялам раслін. 

 Падобна да цэлюлозы ў раслінах, асноўным кампанентам вонкавага шкілета ракападоб-
ных (мал. 91) і некаторых насякомых з’яўляецца амінаполіцукрыд хіцін. Адрозненне хі-
ціну ад цэлюлозы ў тым, што кожны астатак глюкозы замест адной з гідраксільных груп 
змяшчае ацэтамідную групу NH COCH3.

У арганізме чалавека адсутнічае фермент, здольны расшчапляць хімічныя 
сувязі цэлюлозы, утвораныя за кошт астаткаў глюкозы ў цыклічнай β-форме. 
Таму цэлюлоза не можа служыць кры-
ніцай харчавання для чалавека. Ад-
нак многія мікраарганізмы могуць 
расшчапляць цэлюлозу. Такія мік-
раарганізмы жывуць у глебе, страў-
ніках жвачных жывёл, мурашак-ша-
шаляў і інш. Паядаючы загінуўшыя 
дрэвы, апалае лісце і астаткі паперы, 
мікраарганізмы такім чынам дапама-
гаюць ачышчаць ад смецця нашу пла-
нету. Мал. 91. Лангуст

Цэлюлоза
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Акрамя астаткаў глюкозы, у саставе драўніны знаходзяцца іншыя арганічныя рэчывы, 
сярод якіх найбольш вядомы лігнін. Макрамалекула лігніну ў асноўным складаецца з 
астаткаў араматычных злучэнняў. Драўніна хвойных парод змяшчае да 30 % лігніну. Ліг-
нін з’яўляецца негідралізуемай часткай драўніны.

Вывучэнне будовы цэлюлозы сведчыць аб тым, што кожны астатак глю-
козы ў макрамалекуле цэлюлозы змяшчае тры гідраксільныя групы. Таму фор-
мулу структурнага звяна цэлюлозы можна запісаць у такім выглядзе:

...

...

ОH

ОH

ОH

Наяўнасць гідраксільных груп у структурным звяне макрамалекулы цэлю-
лозы дазваляе атрымліваць розныя яе вытворныя, якія будуць разгледжаны ў 
наступным параграфе. 

Фізічныя ўласцівасці
Цэлюлоза ўяўляе сабой белае аморфнае рэчыва. Яна не раствараецца ні ў 

вадзе, ні ў звычайных арганічных растваральніках, аднак можа паглынаць каля 
10 % вады. Пры награванні цэлюлоза апальваецца і ўтварае сумесі розных ар-
ганічных злучэнняў. 

Формула цэлюлозы (С6Н10О5)n.
Макрамалекулы цэлюлозы пабудаваны з астаткаў глюкозы ў цыклічнай 

β-форме і па гэтай прычыне шчыльна ўпакаваны адна каля адной.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце назвы вядомых вам прыродных поліцукрыдаў.
2. Растлумачце, што агульнае ў саставе і будове макрамалекул крухмалу і цэ-

люлозы.
3. Запішыце формулу цэлюлозы. 
4. Якія фактары тлумачаць механічную трываласць цэлюлозы?
5. Разлічыце аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які вылучаецца пры поўным згаранні 

драўніны хвоі масай 2 т. Дапусціце, што ўсе вугляводы, якія змяшчаюцца ў хвоі (каля 
70 %), з’яўляюцца астаткамі глюкозы (згаранне лігніну не ўлічваць). 

Правообладатель Народная асвета



229

6. Вылічыце масу воцатнай кіслаты, якую можна атрымаць з выхадам 55 % су-
хой перагонкай з драўніны масай 1 т (наяўнасць воцатнай кіслаты ў драўніне бярозы 
дасягае 5 %). 

7. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

СО2 С6H12O6 С6H12O6

С2H5OH

С6H14O6

С6H12O7(С6H10O5)n

§ 50. Хімічныя ўласцівасці і прымяненне цэлюлозы

Цэлюлоза з’яўляецца надзвычай важнай сыравінай для розных галін пра-
мысловасці, хоць і мае нізкую рэакцыйную здольнасць. Напрыклад, тэкстыльная 
прамысловасць выкарыстоўвае прыродныя валокны лёну, бавоўны і інш. без іх 
хімічнай апрацоўкі. 
Найбольш старым хімічным спосабам перапрацоўкі драўніны з’яўляецца су-

хая перагонка. Награваннем драўніны без доступу паветра атрымліваюць драў-
няны вугаль. У гэтых умовах пры раскладанні драўніны адначасова ўтвараюцца 
метан, метанол, воцатная кіслата і ацэтон СН3СОСН3. 
Для атрымання штучных валокнаў цэлюлоза зведвае хімічную апрацоўку. 

Хімічную апрацоўку ў асноўным зведвае цэлюлоза, якую атрымліваюць з драў-
ніны, хоць у некаторых выпадках можна выкарыстоўваць цэлюлозу саломы або 
розных траў. Спачатку з драўніны сульфатнай або сульфітнай варкай у жорсткіх 
умовах атрымліваюць сырую цэлюлозу, якую потым адбельваюць рознымі спо-
сабамі. Для атрымання віскозных валокнаў цэлюлозу ў шчолачным растворы 
апрацоўваюць серавугляродам CS2. Вязкі раствор віскозы, што ўтвараецца, 
праціскаюць праз тонкія адтуліны ў раствор кіслаты, у якім адбываецца рэге-
нерацыя цэлюлозы, а ўтвораныя пры гэтым ніткі далей зведваюць розныя апе-
рацыі для надання ім неабходных уласцівасцей.  

1) Гідроліз
Цэлюлоза таксама, як і крухмал, можа гідралізавацца з утварэннем ка-

нечнага прадукту — глюкозы:

(C6H10O5)n + (n − 1)H2O 
H SO2 4 →⎯⎯⎯⎯  nC6H12O6

 цэлюлоза глюкоза

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне цэлюлозы
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Глюкозу, атрыманую з астаткаў драўніны ў выніку спіртавога браджэння, пе-
рапрацоўваюць у этылавы спірт і выкарыстоўваюць у сумесі з бензінам у якасці 
біяпаліва. Атрыманы этылавы спірт называюць гідролізным і выкарыстоўва-
юць таксама ў якасці тэхнічнага спірту, таму што ён можа змяшчаць невялікую 
колькасць таксічнага метылавага спірту. 

2) Утварэнне складаных эфіраў
Для цэлюлозы, дзякуючы наяўнасці гідраксільных груп,  характэрна рэакцыя 

этэрыфікацыі з утварэннем складаных эфіраў. Для атрымання трыацэтылцэлю-
лозы цэлюлозу апрацоўваюць ангідрыдам воцатнай кіслаты СН3СООСОСН3 у 
прысутнасці сернай кіслаты пры награванні:

H2SO4, t
...

...

......

структурнае звяно
макрамалекулы

цэлюлозы

воцатны ангідрыд
трыацэтылцэлюлоза

→⎯⎯⎯⎯

Этэрыфікацыя цэлюлозы воцатным ангідрыдам прыводзіць да таго, што 
трыацэтылцэлюлоза робіцца здольнай растварацца ў арганічных раствараль-
ніках. 
Пры выкарыстанні ў якасці ацыліруючага агента воцатнай кіслаты з цэ-

люлозы ўтвараецца сумесь мона- і дыацэтылцэлюлозы. 
Пры частковым амыленні трыацэтылцэлюлозы атрымліваюць ацэтылцэлю-

лозу, раствор якой у ацэтоне прымяняюць для фармавання нітак ацэтатнага ва-
лакна. Ацэтатнае валакно адносіцца да хімічных штучных валокнаў (гл. мал. 77).
Складаныя эфіры ўтвараюцца  таксама пры апрацоўцы цэлюлозы азотнай 

кіслатой у прысутнасці сернай кіслаты:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 
H SO2 4→⎯⎯⎯⎯  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

фрагмент цэлюлозы трынітрацэлюлоза

→⎯⎯⎯⎯
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Трынітравытворныя цэлюлозы (піраксілін) знаходзяць прымяненне ў якасці 
сыравіны для вытворчасці бяздымнага пораху. 
Баваўняныя, ільняныя і іншыя валокны выкарыстоўваюцца як тэкстыльная 

сыравіна, а драўніна ў асноўным прымяняецца для вытворчасці паперы. 

Цэлюлоза гідралізуецца з утварэннем канечнага прадукту — глюкозы. 
Дзякуючы наяўнасці гідраксільных груп цэлюлоза рэагуе з кіслотамі з 

утварэннем складаных эфіраў. 

Пытанні і заданні

1. Чым адрозніваюцца па будове цэлюлоза і крухмал?
2. Састаўце схему гідролізу цэлюлозы. Які канечны прадукт утвараецца пры гэ-

тым?
3. Растлумачце спосаб атрымання этанолу з драўніны. Састаўце ўраўненні рэ-

акцый, якія пры гэтым адбываюцца.
4. Назавіце асноўныя прадукты, якія атрымліваюць у выніку хімічнай перапра-

цоўкі цэлюлозы. 
5. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні:

( ) ... ... ...C H O
H SO /H O H SO KMnO

6 10 5
2 4 2 2 4

n t
44 2

5
/H O

C°
...

ферменты
→⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯

6. Састаўце ўраўненне рэакцыі структурнага звяна макрамалекулы цэлюлозы з 
азотнай кіслатой хімічнай колькасцю 1 моль.

7. У выніку апрацоўкі драўніны масай 1 т воцатным ангідрыдам, узятым з ліш-
кам, атрымалі трыацэтылцэлюлозу масай 630 кг з выхадам 65 %. Вылічыце масавую 
долю цэлюлозы ў дадзенай драўніне.

Практычная работа 3
Рашэнне эксперыментальных задач

Варыянт 1
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што ў выдадзеным вам растворы, 

які атрыманы пры здрабненні ў вадзе зярнят рысу або пшаніцы, змяшчаецца 
крухмал.

Задача 2. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя 
растворы глюкозы і гліцэрыны. Вызначыце, у якой прабірцы знаходзіцца кож-
нае з выдадзеных рэчываў.

Задача 3. Выкарыстоўваючы ў якасці зыходнага рэчыва воцатную кіслату, 
атрымайце ацэтат магнію двума спосабамі. 

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне цэлюлозы
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Задача 4. У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя рас-
творы воцатнай кіслаты, СМС і мыла. Вызначыце, у якой прабірцы знаходзіцца 
кожнае з выдадзеных рэчываў.

Варыянт 2
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што цукроза змяшчае вуглярод.
Задача 2. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя 

растворы глюкозы і мыла. Вызначыце, у якой прабірцы знаходзіцца кожнае з 
выдадзеных рэчываў.

Задача 3. Выкарыстоўваючы ў якасці зыходнага рэчыва воцатную кіслату, 
атрымайце ацэтат натрыю двума спосабамі. 

Задача 4. У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя рас-
творы воцатнай кіслаты, гліцэрыны і крухмальнага клейстару. Вызначыце, у 
якой прабірцы знаходзіцца кожнае з выдадзеных рэчываў.
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У арганічнай хіміі існуюць злучэнні, у састаў якіх, акрамя вугляроду, вада-
роду, кіслароду, уваходзіць азот. Такія злучэнні адносяць да азотзмяшчальных 
арганічных злучэнняў. Яны шырока распаўсюджаны ў прыродзе, розныя па 
саставе, будове і хімічных уласцівасцях. У дадзеным раздзеле вы пазнаёміцеся 
з азотзмяшчальнымі арганічнымі злучэннямі, у малекулах якіх азот уваходзіць у 
састаў функцыянальнай групы NH2. 

§ 51. Аміны

Амінамі называюць арганічныя вытворныя аміяку, у малекулах якога 
адзін або некалькі атамаў вадароду замешчаны на вуглевадародны за-
мяшчальнік.

Пры замяшчэнні аднаго атама вадароду ўтвараюцца першасныя аміны, 
двух — другасныя, трох — трацічныя (мал. 92).
Першасныя аміны можна разглядаць як вытворныя вуглевадародаў, у малеку-

лах якіх атам вадароду замешчаны на функцыянальную групу NH2, якую называ-
юць амінагрупай. Агульная формула першасных насычаных і араматычных амінаў
R NH2, дзе R — вуглевадародны замяшчальнік, а агульную формулу пер-
шасных насычаных амінаў можна запісаць як СnН2n + 1NН2.

Агульная формула першасных насычаных амінаў СnН2n + 1NН2.

Будова
Разгледзім электронную бу-

дову функцыянальнай амінагрупы. 
Атам азоту ў малекулах амінаў, як 
і ў малекулах аміяку, мае тэтраэд-
рычную арыентацыю арбіталей, 

233Аміны

Мал. 92. Аміны: а — першасныя;
б — другасныя; в — трацічныя
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таму валентны вугал блізкі да тэтраэдрычнага. Малекулы амінаў па форме на-
гадваюць трыганальную піраміду. Сувязі С → N і N ← Н палярызаваны, па-
колькі атам азоту валодае большай электраадмоўнасцю, чым атамы вугляроду і 
вадароду.  Асноўнай адрознай рысай электроннай будовы амінаў з’яўляецца на-
яўнасць у атаме азоту, які ўваходзіць у функцыянальную групу, непадзеленай 
электроннай пары: 

R⎯
H

H

непадзеленая пара электронаў

Наменклатура
Назвы першасных аліфатычных насычаных амінаў па наменклатуры ІЮПАК 

састаўляюць, узяўшы за аснову назвы зыходных вуглевадародаў і дабаўляючы 
слова -амін. Напрыклад, CH3 NH2 — метанамін (метыламін), C2H5NH2 —
этанамін (этыламін). Метанамін і этанамін — гамолагі. 
Шарастрыжнёвая мадэль малекулы найпрасцейшага аміну — метыламіну —

паказана на малюнку 93, а.

Другасныя аміны ў адпаведнасці з правіламі наменклатуры ІЮПАК называюць, паказваючы 
наяўнасць атама азоту сімвалам N, далей пасля злучка пералічваюць вуглевадародныя за-
мяшчальнікі ў алфавітным парадку і дабаўляюць слова -амін. 
Напрыклад: СН3 NH С2Н5 — N-метылэтанамін. 

Ізамерыя
Для першасных насычаных амінаў характэрна структурная ізамерыя, якая 

абумоўлена ізамерыяй вугляроднага шкілета і ізамерыяй становішча

Мал. 93. Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул метыламіну (а) і дыметыл-
аміну (б)
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функцыянальнай групы. Напрыклад, ізамерыя вугляроднага шкілета паказана
 ізамерамі: 

 5 4 3 2 1
СН3 СН2 СН2 СН2 CH2NH2

пентанамін-1

2-мытылбутанамін-1 2,2-дыметылпрапанамін-1

Для назвы першасных амінаў з разгалінаваным вуглевадародным ланцугом 
выбіраюць самы доўгі ланцуг, які змяшчае функцыянальную групу, і нумаруюць 
з таго канца, да якога бліжэй размешчана амінагрупа. Назвы замяшчальнікаў, 
калі яны розныя, пералічваюць у алфавітным парадку з паказам нумара атама 
вугляроду, з якім яны звязаны.
Ізамерыя становішча функцыянальнай групы:

пентанамін-3пентанамін-2

Пры назве першасных амінаў з неразгалінаваным вуглевадародным лан-
цугом лічбай паказваецца атам вугляроду, з якім звязана амінагрупа. Нумарацыя 
вугляродных атамаў пачынаецца з таго канца, бліжэй да якога размешчана амі-
нагрупа. 

Першасныя, другасныя і трацічныя аміны з аднолькавым лікам атамаў вугляроду іза-
мерныя адзін аднаму. Напрыклад, этыламін СН3 СН2 NH2 ізамерны дыметыламіну. 
Шарастрыжнёвая мадэль малекулы дыметыламіну паказана на малюнку 93, б.

Аміны шырока распаўсюджаны ў прыродзе. Многія біялагічна актыўныя 
рэчывы адносяцца да класа амінаў. Некаторыя аміны ўтвараюцца ў жывых ар-
ганізмах, іх прынята называць біягеннымі амінамі. 

Напрыклад, у бульбе, жаўтку яйца, грыбах змяшчаецца ў свабодным выглядзе біягенны 
амін — халін, які ўтвараецца ў арганізме ў выніку абмену рэчываў. Халін аказвае на арганізм 
чалавека лячэбнае дзеянне — садзейнічае паніжэнню крывянога ціску. У арганізме чалавека 
амаль ва ўсіх тканках выяўляецца біягенны амін — гістамін, які ўзмоцнена вылучаецца
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ў арганізме пры некаторых алергічных станах і выклікае хваравітыя сімптомы. Лячэнне алер-
гіі грунтуецца на ўжыванні лякарстваў, якія прыгнятаюць уплыванне гістаміну. Такія прэ-
параты называюць антыгістаміннымі, іх сінтэзуюць на аснове амінаў.

Арганічныя вытворныя аміяку, у малекулах якога адзін або некалькі ата-
маў вадароду замешчаны на вуглевадародны замяшчальнік, называюць амі-
намі.
Агульная формула першасных насычаных амінаў СnН2n + 1NН2.
Для першасных насычаных амінаў характэрна структурная ізамерыя 

(ізамерыя вугляроднага шкілета і становішча функцыянальнай групы).
Да першасных амінаў адносяцца вытворныя вуглевадародаў (насычаных 

і араматычных), у малекулах якіх атам вадароду замешчаны на  функцыя-
нальную амінагрупу NH2.

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні адносяць да класа амінаў?
2. Назавіце прыметы класіфікацыі амінаў.
3. Якая з прапанаваных функцыянальных груп змяшчаецца ў малекулах пер-

шасных і другасных амінаў? Назавіце яе: 

H H

HN N N

4. Запішыце структурныя і малекулярныя формулы амінаў, шкілетныя форму-
лы якіх:

а)

в)

б)

H3C H3C

H3C

H3C
H3C

H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3д)

г)

NH2

NH2

NH2

NH2

NH2
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5. Выберыце гамолагі сярод рэчываў, формулы якіх прыведзены, і назавіце пры-
мету, у адпаведнасці з якой зроблены выбар: C6H5NН2, СН3NН2, С2Н5NО2, С4Н9NН2,
С6Н5NО2, (CН3)3С—CH2NН2, СН3—NН —СН3, С2Н5NН2.

6. Чым абумоўлена структурная ізамерыя першасных насычаных амінаў? Састаў-
це структурныя формулы ізамераў на прыкладзе амінаў, састаў якіх С5Н13N, і наза-
віце іх.

7. Якія з рэчываў, формулы якіх: 

NO2 OН NH2

NH2OH

CH3

CH3

OH

OH

,

з’яўляюцца гамолагамі? Адказ абгрунтуйце. 
8. Разлічыце аб’ём (н. у.), які займае этыламін, што змяшчае 4,816  1023 малекул 

рэчыва.
9. Які аб’ём  (н. у.) займае метыламін, маса якога роўна 158,1 г?
10. Масавая доля азоту ў малекуле невядомага першаснага насычанага аміну роў-

на 19,18 %. Разлічыце малярную масу аміну, вызначыце малекулярную формулу і са-
стаўце дзве структурныя формулы ізамерных амінаў, назавіце рэчыва.  

§ 52. Фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў.
Атрыманне амінаў

Аліфатычныя насычаныя аміны

Фізічныя ўласцівасці
Найпрасцейшыя прадстаўнікі насычаных амінаў — метыламін, этыламін, 

дыметыламін і трыметыламін — газападобныя рэчывы пры звычайных умовах. 
Сярэднія члены гамалагічнага рада амінаў — вадкасці, вышэйшыя — цвёр-
дыя рэчывы. Некаторыя звесткі аб фізічных уласцівасцях амінаў дадзены ў таб-
ліцы 34.

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў. Атрыманне амінаў
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Табл і ц а  34. Некаторыя звесткі аб фізічных уласцівасцях амінаў

Аміны Растваральнасць
у вадзе

Агрэгатны
стан

(25 С)

Тэмпература, С

формула назва кіпення плаўлення

CH3NH2 Метыламін Растваральны Газ −6,5 −92,5

C2H5NH2 Этыламін Неабмежавана Газ 16,6 −80,6

(CH3)2NH Дыметыламін Растваральны Газ 7,5 −96,0

(CH3)3N Трыметыламін Растваральны Газ 3,0 −117,0

C3H7NH2 Прапіламін Растваральны Вадкасць 48,7 −83,0

C4H9NH2 Бутыламін Неабмежавана Вадкасць 77,8 −50,5

Як вы ўжо ведаеце, аміны з’яўляюцца палярнымі злучэннямі з-за таго, што 

сувязь C N
+δ δ

→
−

 палярызавана. Па гэтай прычыне першасныя і другасныя амі-
ны асацыіруюцца ў выніку ўтварэння міжмалекулярных вадародных сувязей:

Дзякуючы моцнаму міжмалекулярнаму ўзаемадзеянню ніжэйшыя аміны 
добра растваральныя ў вадзе, але з павелічэннем ліку атамаў вугляроду 
растваральнасць у вадзе памяншаецца. Вышэйшыя аміны ў вадзе не раствара-
юцца. Яны раствараюцца ў арганічных растваральніках. 
Ніжэйшыя аміны маюць непрыемны пах. Пах метыламіну і этыламіну на-

гадвае пах аміяку. Трыметыламін прысутнічае ў селядзечным расоле. Упершыню 
трыметыламін вылучылі з прадуктаў перагонкі селядзечнага расолу ў сярэдзіне 
XIX ст., і ён атрымаў назву «рыбны газ». Вышэйшыя аміны ў асноўным паху 
не маюць.

Хімічныя ўласцівасці
Аміны, з’яўляючыся вытворнымі аміяку, як і аміяк, праяўляюць ярка вы-

ражаныя асноўныя ўласцівасці, што абумоўлена наяўнасцю непадзеленай элект-
роннай пары ў атаме азоту функцыянальнай амінагрупы NH ,2  здольнай да 
ўтварэння хімічнай сувязі па донарна-акцэптарным механізме. Менавіта на-
яўнасць непадзеленай электроннай пары ў атаме азоту абумоўлівае ўласцівасці 
амінаў як арганічных асноў у рэакцыях з вадой, мінеральнымі і арганічнымі кіс-
лотамі.
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Аміны з’яўляюцца самымі моцнымі арганічнымі асновамі.
1) Пры растварэнні ў вадзе малекулы алкіламінаў звязваюць пратоны 

за кошт непадзеленай электроннай пары атама азоту, пры гэтым у растворы 
нарастае канцэнтрацыя іонаў ОН–, паколькі ўсталёўваецца раўнавага сіс-
тэмы: 

+ −
3CH NH + H O        CH  NH  + OH2 3 32

метыламін іон
метыламонію

→→

Водныя растворы амінаў афарбоўваюць фенолфталеін у малінавы колер, 
што сведчыць аб утварэнні гідраксід-іонаў. 

2) Пры ўзаемадзеянні з мінеральнымі кіслотамі аміны ператвараюцца ў амо-
ніевыя солі, якія з’яўляюцца дастаткова ўстойлівымі і могуць быць вылучаны як 
індывідуальныя рэчывы: 

СН3NH2 + HCI → 
+ −CH NH Cl3 3

 метыламін хларыд
 метыламонію

C2H5NH2 + H2SО4 → 
+

C H NH HSO2 5 3 4

−

 этыламін гідрасульфат
 этыламонію

У рэакцыях з кіслотамі аміны выступаюць у якасці арганічных асноў. Пры 
гэтым асноўныя ўласцівасці амінаў выражаны больш моцна, чым у аміяку.
Пад дзеяннем шчолачы алкіламоніевыя солі разбураюцца з утварэннем сва-

бодных амінаў:

 
+

C H NH HSO2 5 3 4

−
 + NaOH → C2H5NH2↑ + NaHSO4 + Н2O

 гідрасульфат этыламін
 этыламонію

3) Газападобныя аліфатычныя аміны гараць на паветры з утварэннем азо-
ту, вуглякіслага газу і вады:

4CH3NH2 + 9O2 → 4СO2 + 10Н2О + 2N2

4C2H5NH2 + 15O2 → 8СO2 + 14Н2O + 2N2

Араматычныя аміны. Анілін

Араматычнымі называюць аміны, у якіх амінагрупа звязана непасрэдна 
з атамам вугляроду бензольнага кольца.

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў. Атрыманне амінаў

Правообладатель Народная асвета
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Анілін (феніламін) C6H5NH2 — найпра-
сцейшы араматычны амін. Структурная фор-
мула аніліну:

NH2

Назва «анілін» для C6H5NH2 прынята па 
рэкамендацыі ІЮПАК.
Маштабная мадэль малекулы аніліну па-

казана на малюнку 94.
Анілін — бясколерная масляністая вад-

касць са своеасаблівым пахам, малараствараль-
ная ў вадзе, але добра растваральная ў этаноле 

і бензоле. Анілін — ядавітае рэчыва, таму доследы з ім таксама, як з бензолам 
і фенолам, у школьным хімічным кабінеце не праводзяцца.

Хімічныя ўласцівасці
Хімічныя ўласцівасці араматычнага аміну аніліну абумоўлены будовай яго 

малекул. Разгледзім коратка электронную будову малекулы аніліну.
Непадзеленая электронная пара атама азоту функцыянальнай амінагрупы 

ўступае ў спалучэнне з π-электроннай сістэмай бензольнага кольца, што пры-
водзіць да пераразмеркавання электроннай шчыльнасці — павелічэння яе на 
другім, чацвёртым і шостым атамах вугляроду і памяншэння на атаме азоту. 
Гэтыя працэсы можна паказаць схемай, паказанай на малюнку 9. Пераразмер-
каванне электроннай шчыльнасці ў малекуле аніліну павялічвае рэакцыйную 
здольнасць злучэння ў рэакцыях замяшчэння ў бензольным кольцы і памяншае 
асноўнасць. Асноўнасць аніліну ніжэйшая, чым аліфатычных амінаў і аміяку. Яго 
водны раствор не выклікае афарбоўкі фенолфталеіну, г. зн. практычна не змя-
шчае гідраксід-іонаў.
Асноўныя ўласцівасці аніліну праяўляюцца ў рэакцыях з моцнымі мінераль-

нымі кіслотамі, у выніку якіх утвараюцца солі феніламонію: 

NH2 NH3Cl
+ –

HCl

хларыд феніламонію

Мал. 94. Маштабная мадэль ма-
лекулы аніліну

Правообладатель Народная асвета



241

Анілін уступае ў рэакцыі замяшчэння ў бензольным кольцы, якія адбыва-
юцца значна лягчэй, чым у бензолу. Так, пры дзеянні на раствор аніліну бром-
най вады назіраецца абясколерванне і ўтварэнне белага асадку 2,4,6-тры-
броманіліну (мал. 95):

NH2 NH2

3Br2

H2O

2,4,6-трыброманілін

3HBr

BrBr

Br

Рэакцыю брамавання выкарыстоўваюць 
для якаснага выяўлення аніліну.

Пры акісленні аніліну сумессю храмату калію з 
сернай кіслатой утвараюцца прамежкавыя пра-
дукты розных колераў — ад зялёнага да чорнага. 
Такія акісляльныя ператварэнні складаюць аснову 
вытворчасці анілінавых фарбавальнікаў. 

Атрыманне амінаў
У лабараторыі першасныя аміны атрым-

ліваюць аднаўленнем вадародам нітразлучэнняў 
у прысутнасці нікелевага каталізатара: 

CH3NO2 + 3H2 ⎯ →⎯Ni
 CH3NH2 + 2H2O

У прамысловасці метыламін і этыламін 
атрымліваюць у рэакцыі насычанага аднаатам-
нага спірту і аміяку пад ціскам над паверхняй 
каталізатара:

CH3OH + NH3 
Аl2O3

p, t
→⎯  CH3NH2 + H2O

 метанол метыламін

Анілін у лабараторыі  атрымліваюць аднаўленнем нітрабензолу пад дзе-
яннем металічнага жалеза ў прысутнасці салянай кіслаты:

Мал. 95. Якасная рэакцыя на ані-
лін з бромнай вадой

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў. Атрыманне амінаў
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NO2 NH2NH3Cl

Fe/HCl NaOH

Соль аніліну, якая ўтвараецца, 
раскладаюць шчолаччу. 
У прамысловасці анілін атрымлі-

ваюць гідрыраваннем нітрабензолу пад
ціскам:

NO2 NH2

H2

кат.

Рускі вучоны М. М. Зінін у сярэдзіне 

XIX ст. упершыню  атрымаў сінтэтычны 
анілін аднаўленнем нітрабензолу. Дадзе-
ная рэакцыя вядома як рэакцыя Зініна. 
У якасці аднаўляльніку М. М. Зінін выка-
рыстаў сульфід амонію. У цяперашні час для атрымання аніліну ў лабараторыі 
выкарыстоўваюць волава ў салянакіслым асяроддзі.
Анілін з’яўляецца зыходным рэчывам у сінтэзе розных анілінавых фарба-

вальнікаў (мал. 96), лекавых прэпаратаў (напрыклад, парацэтамолу), пластмас 
(напрыклад, анілінафармальдэгіду) і інш.

Мал. 96. Ніткі, афарбаваныя анілінавы-
мі фарбавальнікамі

Мікалай Мікалаевіч Зінін
(1812—1880)

Расійскі хімік-арганік. Адкрыў рэакцыю аднаўлення ніт-
рабензолу ў анілін. Сінтэзаваў многа новых арганічных рэчы-
ваў — прадуктаў аднаўлення нітразлучэнняў.
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Аміны — арганічныя асновы, яны ўзаемадзейнічаюць з кіслотамі, утва-
раючы солі, аналагічныя солям амонію.
Араматычны амін анілін — больш слабая аснова, чым аліфатычныя на-

сычаныя аміны.
Хімічныя ўласцівасці аніліну абумоўлены наяўнасцю ў малекуле 

амінагрупы (узаемадзеянне з кіслотамі) і бензольнага кольца (брама-
ванне).
Атрымліваюць аміны аднаўленнем нітразлучэнняў. У прамысловасці ме-

тыламін і этыламін атрымліваюць у рэакцыі аднаатамных насычаных спір-
тоў з аміякам.

Пытанні і заданні

1. Растлумачце, як уплывае наяўнасць вадароднай сувязі паміж малекуламі пер-
шасных амінаў на іх фізічныя ўласцівасці. 

2. Ці можна атрымаць насычаныя растворы этыламіну і бутыламіну ў вадзе пры 
пакаёвай тэмпературы?

3. Якія змяненні і чаму адбудуцца з растворамі метыламіну, этанолу і этанавай 
кіслаты, калі да іх прыліць раствор метыларанжу?

4. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія адбудуцца пры прыліванні бромнай вады да 
раствораў аніліну і фенолу ў бензоле.

5. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

СН4 → CH3CI → СН3ОН → CH3NH2
 →← CH3NH3Cl

6. Замест кропак запішыце формулы рэчываў, якія можна атрымаць, выканаўшы 
рэакцыі згодна з прыведзенымі схемамі:

⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯
H2 O2NaOHHCl

C2H5NO2а) ... ... ... ...;
Ni

⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯
2 моль С2H2 Br2/H2OH2HNO3

H2SO4

C2H2б) ... ... ... ... .
C, t

7. Змяшалі метыламін аб’ёмам (н. у.) 200 дм3 і хлоравадарод масай 200 г. Які газ 
і ў якім аб’ёме (н. у.) застанецца ў колбе пасля заканчэння рэакцыі?

8. Сумесь метыламіну з прапанам прапусцілі праз раствор сернай кіслаты, узя-
тай з лішкам, пры гэтым аб’ём (н. у.) сумесі паменшыўся ў тры разы. Разлічыце ма-
савую долю метыламіну ў зыходнай сумесі.

9. Пры згаранні першаснага насычанага аміну масай 53,1 г атрыманы азот аб’-
ёмам (н. у.) 10,08 дм3. Вызначыце формулу аміну.

10. Аб’ём (н. у.) газападобных прадуктаў згарання метыламіну роўны 39,648 дм3. 
Разлічыце масу метыламіну, які згарэў, і хімічную колькасць кіслароду, што затрача-
ны ў рэакцыі.

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў. Атрыманне амінаў
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§ 53. Амінакіслоты

Будова

Амінакіслоты — гэта арганічныя злучэнні, у састаў малекул якіх ува-
ходзяць карбаксільная група СООН і амінагрупа NH2.

Амінакіслоты могуць разглядацца як вытворныя карбонавых кіслот, у ма-
лекулах якіх адзін або некалькі атамаў вадароду замешчаны на амінагрупы. 
Амінакіслоты, у малекулах якіх амінагрупа NH2 і карбаксільная група
СООН звязаны з адным і тым жа атамам вугляроду, адносяцца да так зва-

ных α-амінакіслот. Такія амінакіслоты ў выглядзе амінакіслотных астаткаў 
уваходзяць у састаў прыродных бялкоў.
Агульная формула α-амінакіслот:

R

CH C

O

OH

H2N ,

дзе R — атам вадароду або група атамаў.
Найпрасцейшым прадстаўніком α-амінакіслот з’яўляецца амінавоцатная 

кіслата CH2(NH2)COOH (або 2-амінаэтанавая кіслата, або гліцын), струк-
турная формула якой:

Шарастрыжнёвая мадэль малекулы амі-
навоцатнай кіслаты паказана на малюнку 97.
Прыклады некаторых прыродных амі-

накіслот, якія ўваходзяць у састаў бялкоў у 
выглядзе амінакіслотных астаткаў, і іх тры-
віяльныя назвы пададзены ў табліцы 35.
У табліцы (у азнаямленчым плане) прыведзе-
ны ўмоўныя абазначэнні (тры літары), утво-
раныя ад англійскіх назваў амінакіслот. Та-
кія абазначэнні прынята выкарыстоўваць у 
біялогіі і біяхіміі пры вывучэнні саставу і бу-
довы бялкоў. 

Мал. 97. Шарастрыжнёвая мадэль 
малекулы амінавоцатнай кіслаты
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Табл і ц а  35. Некаторыя прадстаўнікі α-амінакіслот

Назва
(трывіяльная)

Скарочанае
абазначэнне

Структурная формула

Гліцын Gly H2N СН2 СООН

Аланін Ala

Серын Ser

Цыстэін* Cys

Валін* Val

Фенілаланін* Phе

Тыразін Туr

Лізін* Lys

Глутамінавая
кіслата

Glu

Арганізм чалавека не здольны сінтэзаваць дзесяць з дваццаці амінакіслот, 
астаткі якіх уваходзяць у састаў уласных бялкоў. Гэтыя кіслоты называюцца 
незаменнымі. Яны павінны паступаць у арганізм разам з ежай. Зорачкай (*) 
у табліцы 35 адзначаны чатыры з дзесяці незаменных для чалавека аміна-
кіслот.

Амінакіслоты
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Звяртаем вашу ўвагу на тое, што формулы амінакіслот дадзены ў азна-
ямленчым плане і не патрабуюць запамінання.

α-Амінакіслоты класіфікуюць у залежнасці ад уласцівасцей бакавой групы —
замяшчальніка R (гл. агульную формулу α-амінакіслот). Гэты замяшчальнік 
можа мець нейтральную, асноўную або кіслотную прыроду.
Амінакіслоты з непалярнымі замяшчальнікамі R (нейтральная прырода за-

мяшчальніка):

гліцын аланін

Амінакіслоты з кіслотнымі бакавымі групамі R:

глутамінавая кіслата

Амінакіслоты з асноўнымі бакавымі групамі R:

лізін 

Наменклатура і ізамерыя
Па сістэматычнай наменклатуры ІЮПАК назвы амінакіслот утвараюць ад 

назваў адпаведных карбонавых кіслот з дабаўленнем прэфікса аміна-, а ну-
маруюць атамы вугляроду, пачынаючы з атама вугляроду карбаксільнай групы: 

2-амінаэтанавая
кіслата (гліцын)

2-амінапрапанавая
кіслата (аланін)
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Узаемнае размяшчэнне абедзвюх функцыянальных груп у вуглевадародным 
ланцугу абазначаюць лічбамі, а ў некаторых выпадках літарамі грэчаскага ал-
фавіта: α (альфа), β (бэта), γ (гама) і г. д. Грэчаская літара пры атаме вугляроду 
абазначае яго аддаленасць ад карбаксільнай групы.

α-амінапрапанавая кіслата
(2-амінапрапанавая кіслата)

β-амінапрапанавая кіслата
(3-амінапрапанавая кіслата)

Структурная ізамерыя амінакіслот абумоўлена ўзаемным размяшчэннем 
амінагрупы і карбаксільнай групы ў адкрытым вуглевадародным ланцугу і 
рознай будовай вугляроднага шкілета. Напрыклад, 2-амінабутанавая, 3-амі-
набутанавая, 4-амінабутанавая і 2-аміна-2-метылпрапанавая кіслата — іза-
меры амінакіслот, састаў якіх C4H9O2N:

2-амінабутанавая кіслата
(α-амінабутанавая кіслата)

3-амінабутанавая кіслата
(β-амінабутанавая кіслата)

4-амінабутанавая кіслата
(γ-амінабутанавая кіслата)

2-аміна-2-метылпрапанавая кіслата

Фізічныя ўласцівасці
Амінакіслоты — бясколерныя крышталічныя рэчывы, добра растваральныя 

ў вадзе і маларастваральныя ў арганічных (непалярных) растваральніках. Мно-
гія з іх маюць салодкі смак.
Амінакіслоты добра крышталізуюцца, маюць высокую шчыльнасць і высокія 

тэмпературы плаўлення, напрыклад для серыну тэмпература плаўлення 253 С, 
для лейцыну — 337 С.

Амінакіслоты
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Хімічныя ўласцівасці α-амінакіслот
Хімічныя ўласцівасці α-амінакіслот вызначаюцца функцыянальнымі групамі 

процілеглага характару: карбаксільнай групай з кіслотнымі ўласцівасцямі і амі-
нагрупай з асноўнымі ўласцівасцямі. Амінакіслоты рэагуюць як з асновамі, так 
і з кіслотамі, праяўляючы пры гэтым амфатэрныя ўласцівасці.
Разгледзім хімічныя ўласцівасці α-амінакіслот на прыкладзе гліцыну.
1) Рэакцыя па карбаксільнай групе 
Як кіслоты амінакіслоты рэагуюць з асновамі з утварэннем солей:

амінавоцатная кіслата
(гліцын)

натрыевая соль
амінавоцатнай кіслаты

Для амінакіслот, амінагрупа якіх ахавана солеўтварэннем, рэакцыі па кар-
баксільнай групе адбываюцца аналагічна ператварэнням карбонавых кіслот. 
Амінакіслоты лёгка ўтвараюць солі, складаныя эфіры. 

Рэакцыя амінакіслот са спіртамі ў прысутнасці сухога хлоравадароду (HCI) прыводзіць 
да ўтварэння складаных эфіраў амінакіслот у выглядзе солі па амінагрупе:

сухі

2) Рэакцыі амінагрупы
Рэакцыі амінагрупы амінакіслот аналагічныя ператварэнням амінаў. Як амі-

ны амінакіслоты ўзаемадзейнічаюць з моцнымі мінеральнымі кіслотамі, далуча-
ючы пратон: 

+ +− −
H N      CH       COOH + HCl            Cl [NH       CH       COOH]22 23

3) Спецыфічныя ўласцівасці
Важнейшая ўласцівасць амінакіслот — іх здольнасць узаемадзейнічаць адна 

з адной. Пры пэўных умовах карбаксільная група адной малекулы амінакіслаты 
можа рэагаваць з амінагрупай другой малекулы.  Пры гэтым адшчапляецца ма-
лекула вады і ўтвараецца злучэнне, у якім астаткі амінакіслот звязаны так зва-
най пептыднай сувяззю СО NH . Прадукт рэакцыі называюць ды-
пептыдам. Напрыклад: 
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дыпептыд аланілгліцын

пептыдная сувязь

гліцыналанін

Групу атамаў , якая ўтвараецца пры ўзаемадзеянні малекул амі-

накіслот, называюць пептыднай або аміднай.
Шарастрыжнёвая мадэль малекулы дыпептыду аланілгліцыну паказана на 

малюнку 98.

Мал. 98. Шарастрыжнёвая мадэль малекулы дыпептыду

Дыпептыд таксама, як і амінакіслата, змяшчае дзве функцыянальныя гру-
пы — амінагрупу і карбаксільную групу і можа рэагаваць яшчэ з адной ма-
лекулай амінакіслаты з утварэннем трыпептыду. У працэсе далейшай рэакцыі
могуць быць атрыманы тэтра-, пентапептыды і г. д., амаль да ўтварэння по-
ліпептыду. Прыродныя поліпептыды называюць бялкамі. Тэрмін пептыд пра-
панаваны Э. Фішэрам. Да пептыдаў адносяцца арганічныя рэчывы, малекулы 
якіх пабудаваны з астаткаў α-амінакіслот, злучаных у ланцуг пептыднымі су-
вязямі CO NH .

Многія пептыды, якія складаюцца нават з невялікага ліку амінакіслотных астаткаў, з’яў-
ляюцца біялагічна актыўнымі рэчывамі. Так, трыпептыд глутатыён адносіцца да групы 
гармонаў, якія адказваюць за дэтаксікацыю чужародных злучэнняў у арганізме чалавека. 
У састаў гэтага гармону ўваходзяць астаткі аланіну, цыстэіну і глутамінавай кіслаты. 
Гармон аксітацын — нанапептыд, які выклікае скарачэнне гладкіх мышцаў, змяшчае 
астаткі дзевяці амінакіслот.

Амінакіслоты
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Атрыманне. Прымяненне
Сінтэтычна α-амінакіслоты можна атрымаць рознымі спосабамі. Агульным 

лабараторным спосабам сінтэзу α-амінакіслот з’яўляецца рэакцыя аміяку з
α-галагензамешчанымі карбонавымі кіслотамі. Пры гэтым галаген замяшчаецца 
на амінагрупу:

СН2(Сl)СООН + 2NH3 → H2NCH2COOH + NH4Cl
 хлорвоцатная амінавоцатная
 кіслата кіслата

Араматычныя амінакіслоты атрымліваюць пры аднаўленні нітравытворных араматычных 
кіслот па рэакцыі Зініна:

4-нітрабензойная
кіслата

4-амінабензойная
кіслата

Прыродныя α-амінакіслоты (а больш дакладна, іх сумесь) можна атрымаць 
гідролізам бялкоў.
Амінакіслоты, неабходныя для пабудавання бялкоў арганізма, чалавек 

атрымлівае ў саставе бялковай ежы. Некаторыя амінакіслоты выкарыстоўваюць 
як лекавыя сродкі ў медыцыне, у харчовай прамысловасці, як харчовыя дабаўкі 
(напрыклад, натрыевая соль глутамінавай кіслаты са смакам мяса і інш.). Вы-
карыстоўваюць амінакіслоты ў фармацэўтычнай прамысловасці, у вытворчасці 
фарбавальнікаў, пластмас, сінтэтычных валокнаў (капрон, найлон). 

Амінакіслоты — гэта арганічныя амфатэрныя злучэнні, якія змяшча-
юць у саставе малекул дзве розныя функцыянальныя групы: карбаксільную 
групу і амінагрупу. Яны праяўляюць як кіслотныя, так і асноўныя ўласці-
васці.
Для амінакіслот характэрна структурная ізамерыя (ізамерыя вуглярод-

нага шкілета і ізамерыя, абумоўленая ўзаемным размяшчэннем амінагрупы 
і карбаксільнай групы ў адкрытым вуглевадародным ланцугу).  
Амінакіслоты здольны ўзаемадзейнічаць адна з адной з утварэннем пеп-

тыдаў.
α-Амінакіслоты і іх вытворныя маюць важнейшае біялагічнае значэнне 

для жыццядзейнасці чалавека.
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Пытанні і заданні

1. Якія злучэнні называюцца: а) амінакіслотамі; б) α-амінакіслотамі? Якія функ-
цыянальныя групы змяшчаюцца ў іх малекулах?

2. Састаўце структурныя формулы найпрасцейшай α-амінакіслаты — гліцыну і яе 
гамолагу — аланіну. Запішыце назвы амінакіслот па сістэматычнай наменклатуры.

3. Якія з назваў — β-амінабутанавая кіслата, 2-амінабутанавая кіслата, 3-амі-
набутанавая кіслата, амінабутанавая кіслата — адпавядаюць амінакіслаце:

CH3 CH2CH COOH?

NH2

4. Дакажыце, што амінакіслоты: а) 2-аміна-2-метылпрапанавая і 2-амінабутана-
вая; б) β-амінапентанавая і 2-амінапентанавая — з’яўляюцца ізамерамі.

5.   Колькі ізамерных дыпептыдаў можна атрымаць з дзвюх амінакіслот — глі-
цыну і аланіну? З дапамогай якой сувязі злучаны амінакіслотныя астаткі ў пеп-
тыдах?

6.   Састаўце ўмоўныя літарныя мадэлі магчымых ізамерных трыпептыдаў, якія 
змяшчаюць па адным астатку гліцыну (G), аланіну (А) і валіну (V). Запішыце лік маг-
чымых ізамераў.

7. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

... ... ...⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ...⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
P

+O2 +Cl2 +NH3 +KOH(р-р)

солі Со і Mn
С4H10

8. Састаўце ўраўненні рэакцый, у выніку якіх можна выканаць ператварэнне эты-
лену ў амінавоцатную кіслату.

9. Разлічыце масу солі, якая ўтвараецца пры ўзаемадзеянні раствору амінаво-
цатнай кіслаты масай 90 г з масавай доляй амінакіслаты, роўнай 0,25, і раствору гід-
раксіду натрыю, які змяшчае шчолач хімічнай колькасцю 0,375 моль.

10.   Водны раствор амінавоцатнай і воцатнай кіслот масай 50 г для соле-
ўтварэння патрабуе хлоравадарод аб’ёмам (н. у.) 5,376 дм3 і гідраксід натрыю ма-
сай 17,6 г. Разлічыце масавую долю воцатнай кіслаты ў першапачатковым раст-
воры.

§ 54. Поліамідныя валокны. Капрон

Як вам вядома, некаторыя высокамалекулярныя злучэнні могуць выкары-
стоўвацца для атрымання хімічных валокнаў — штучных і сінтэтычных 
(гл. мал. 77).
Штучныя валокны, напрыклад ацэтатныя, атрымліваюць на аснове пры-

родных высокамалекулярных злучэнняў, галоўным чынам цэлюлозы, сін-

Поліамідныя валокны. Капрон
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тэтычныя валокны — з сінтэтычных высокамалекулярных злучэнняў. Сярод 
іх найбольшае распаўсюджанне атрымалі матэрыялы на аснове вядомых вам
поліэфіраў (лаўсан) і поліамідаў. Да поліамідных валокнаў адносяцца кап-
рон і найлон.
Для атрымання высокамалекулярных поліамідных злучэнняў выкарыстоў-

ваюць амінакіслоты неразгалінаванай будовы з функцыянальнымі групамі на 
канцах малекул.

Капрон
Палімер, з якога можна атрымаць валакно капрон, утвараецца ў рэакцыі 

полікандэнсацыі ε-амінакапронавай (6-амінагексанавай) кіслаты з вылучэннем 
вады і ўтварэннем злучэння, у якім астаткі амінакіслот звязаны аміднай сувяззю  

CO NH  :

nH2N—(CH2)5—COOH →  + (n − 1) H2O
 ε-амінакапронавая палімер
 кіслата

Палімер капрон у прамысловасці атрымліваюць у выніку полімерызацыі 
цыклічнага аміду — лактаму (яго называюць капралактамам), які атрымлі-
ваюць пры награванні ε-амінакапронавай кіслаты:

капралактам

амідная сувязь 

поліамід капрон 

Макрамалекулы капрону змяшча-
юць вялікі лік астаткаў ε-aмінакапро-
навай кіслаты, звязаных аміднымі гру-

памі  (у бялках такую гру-

пу прынята называць пептыднай), таму 
капрон адносяць да поліамідаў. Мак-
рамалекулы капрону маюць лінейную 

Мал. 99. Мадэлі фрагментаў малекул 
капрону (а) і найлону (б)
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структуру. На малюнку 99, а паказана мадэль фрагмента макрамалекулы
капрону.
Палімер уяўляе сабой смалу, з расплаву якой фармуюць валокны гэтак жа, 

як поліэфірнае валакно лаўсан. Капронавыя валокны выцягваюць, пасля чаго 
яны робяцца вельмі трывалымі. Трываласць валокнаў тлумачыцца ўтварэннем 
міжмалекулярных вадародных сувязей.

Да поліамідных валокнаў адносіцца найлон-6,6 (мал. 99, б), які атрымліваюць полікан-
дэнсацыяй гексаметылендыяміну і адыпінавай кіслаты:

2

гексаметылендыямін адыпінавая кіслата

амідная група

поліамід найлон-6,6

Уласцівасці валакна капрон. Прымяненне
Капронавыя валокны адрозніваюцца вялікай трываласцю, устойлівасцю да 

сцірання, не ўсмоктваюць вільгаць. Таму яны прымяняюцца для атрымання роз-
ных тканін, з якіх шыюць адзенне, атрымліваюць штучнае футра, дывановыя вы-
рабы, кордную тканіну. З капронавай смалы атрымліваюць пластмасы для вы-
рабу розных дэталей машын і іншых прадметаў.

Да поліамідных валокнаў адносіцца таксама  кеўлар, які ўтвараецца з дыхлорангідрыду 
тэрафталевай кіслаты і n-фенілендыяміну

Cl ClC C

O

H2N NH2

O

Кеўлар знаходзіць прымяненне пры вырабе куленепрабівальных камізэлек, звышлёгкіх 
лятальных апаратаў і г. д. Трываласць кеўлару ў 5 разоў большая за трываласць сталі і 
ў 10 разоў большая за трываласць алюмінію (на адну і тую ж масу).

Поліамідныя валокны. Капрон

Правообладатель Народная асвета



254 Аміны. Амінакіслоты. Бялкі

Валакно капрон адносіцца да сінтэтычных поліамідных валокнаў. 
У структуры макрамалекул поліамідных палімераў змяшчаюцца амід-

ныя сувязі 

О

С N

Н

.

Капронавыя валокны адрозніваюцца вялікай трываласцю і выкарыстоў-
ваюцца для вытворчасці розных тканін і вырабаў. 

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце фізічныя ўласцівасці валакна капрон.
2.   Чаму палімер капрон адносяць да высокамалекулярных сінтэтычных злучэн-

няў?
3.   Прывядзіце назвы рэчываў, якія выкарыстоўваюць для атрымання палімераў 

капрону і лаўсану, і назвы груп атамаў, што звязваюць астаткі манамераў у палімер-
ным ланцугу. 

4.   Запішыце назвы рэакцый, схемы якіх прыведзены, і прапушчаныя назвы 
асноўнага прадукту: 

а) 6-амінагексанавая кіслата → … + вада;
б) цэлюлоза + воцатная кіслата → … + вада;
в) тэрафталевая кіслата + этыленгліколь → … +  вада.
5. Сярод прапанаваных назваў — поліэфірнае, поліаміднае, высокамалекуляр-

нае, штучнае, сінтэтычнае, хімічнае — выберыце тыя, якія адносяцца да валакна:
а) капрон; б) трыацэтатнага.

6. Як на практыцы можна адрозніць: а) тканіну, вырабленую з капрону і лаўсану; 
б) валакно капрон ад валакна лаўсан? 

7. Выберыце назвы рэчываў, у структуры якіх ёсць амідныя сувязі: ацэтатнае ва-
лакно, капрон, лаўсан, цэлюлоза, капралактам, найлон, крухмал, аланін.

8. Вызначыце сярэднюю ступень полімерызацыі ва ўзоры палімера капрону, ся-
рэдняя адносная малекулярная маса якога роўна 192 100.

9.   Для вытворчасці поліаміду капрону зрасходавалі 6-амінагексанавую кіслату 
масай 288 200 кг і атрымалі палімер з выхадам прадукту 0,92. Разлічыце масу пра-
дукту рэакцыі. 

10. На заводзе «Хімвалакно» атрымалі валакно капрон масай 1 005 700 кг. Раз-
лічыце масу бавоўны, неабходнай для вытворчасці баваўнянага валакна, у якім агуль-
ны лік структурных звёнаў будзе такім сама, як  і ў паказанай масе валакна капрон. 
З колькіх гектараў неабходна сабраць гэту бавоўну, калі вядома, што ўраджай чы-
стай бавоўны з 1 га складае 320 кг? 
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§ 55. Бялкі

Бялкі ўваходзяць у састаў усіх жывых арганізмаў і выконваюць важнейшыя 
функцыі ў забеспячэнні жыццядзейнасці ўсяго жывога на Зямлі. 
Бялкі змяшчаюцца ў ядры і пратаплазме ўсіх раслінных і жывёльных клетак. 

Яны складаюць аснову касцявой і злучальнай тканак чалавека і жывёл, а так-
сама аснову шэрсці і рогавых утварэнняў. Бялкі ёсць у скуры, крыві, нервовых 
тканках. Наяўнасць бялкоў у пераліку на сухое рэчыва ў раслінных арганізмах 
дасягае ў сярэднім 15 %, а ў жывёльных — 50 %. 

Аснову важнейшых працэсаў жыццядзейнасці жывога арганізма складае функцыяна-
ванне бялкоў. Бялкі выконваюць розныя біялагічныя функцыі: каталітычныя (ферменты), 
рэгулятарныя (гармоны), структурныя (калаген), рухальныя (міязін), транспартныя 
(гемаглабін), засцерагальныя (інтэрферон), запасныя (казеін) і інш. Сярод бялкоў 
сустракаюцца антыбіётыкі і рэчывы, дзеянне якіх таксічнае. 

Будова

Бялкі — гэта прыродныя высокамалекулярныя злучэнні, поліпептыды,  
пабудаваныя з астаткаў α-амінакіслот.

Практычна ўсе бялкі пабудаваны з 20 відаў α-амінакіслот (гл. табл. 35), су-
вязь паміж якімі адбываецца за кошт карбаксільнай групы адной амінакіслаты 
і амінагрупы другой амінакіслаты. Утварэнне макрамалекул бялку схематычна 
можа быць паказана наступным чынам:

O O

H R1

N CH C

H R2

N CH C

H R3

N CH

O

C ...⎯ →⎯

H

H H HR1 R2 R3

HN N NCH CH CHOH OH OH
–nH2O

C

O O O

C+ H+ C ⎯ →⎯

...

У бялковых малекулах астаткі амінакіслот звязаны пептыднай сувяззю
CO NH .

На пачатку ХХ ст. нямецкі хімік Э. Фішэр даказаў, што бялкі пабудаваны з астаткаў 
α-амінакіслот, звязаных пептыднай сувяззю.

Бялкі
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Бялковая малекула можа змяшчаць ад адной да некалькіх соцень, а ча-
сам і больш за тысячу амінакіслотных астаткаў, таму адносныя малекулярныя 
масы бялкоў могуць складаць ад некалькіх дзясяткаў тысяч да дзясяткаў міль-
ёнаў. 
Малекулы многіх бялкоў маюць не толькі значныя адносныя малекулярныя 

масы, але і вялікія памеры (табл. 36).

Табл і ц а  36. Адносныя малекулярныя масы і памеры 
малекул некаторых бялкоў

Назва бялку
Адносная 

малекулярная маса
Памер, нм

β-Ліпапратэід сываратачны 1 300 000 18,5  18,5

Калаген 350 000 1,4  300

γ-Глабулін сываратачны 300 000 4,4  28,5

Фібрынаген 450 000 4,70

Пепсін 35 000 3,7  7,4

Рыбануклеаза 13 000 2,9  4,5

Адрозніваюць тры ўзроўні арганізацыі бялковых мале-
кул — першасную, другасную, трацічную структуры.
Кожны індывідуальны бялок мае сваю строгую па-

слядоўнасць  амінакіслотных астаткаў. Паслядоўнасць амі-
накіслотных астаткаў у лінейным поліпептыдным ланцугу 
называюць першаснай структурай малекулы бялку. Такая 
структура вызначае парадак паўтаральнасці амінакіслотных 
астаткаў і выражае хімічную будову бялкоў, напрыклад: 

H2N—Gly—Ala—Phe—Glu—Cys—COOH

Магчымасці ўтварэння розных першасных структур 
незлічоныя. У арганізме чалавека большасць бялкоў змя-
шчае сотні амінакіслотных астаткаў. У цяперашні час рас-
шыфравана першасная структура значнай колькасці бялкоў, 
у тым ліку і вельмі складанай будовы (мал. 100), якія змя-
шчаюць 1400 і больш амінакіслотных астаткаў. Першы бя-

Мал. 100. Мадэль малекулы інсуліну
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лок, у якім была расшыфравана першасная структура (1955 г.), — інсулін, гар-
мон, які рэгулюе наяўнасць глюкозы ў крыві. Інсулін змяшчае толькі 51 аміна-
кіслотны астатак, але на вызначэнне яго структуры спатрэбілася амаль дзесяць
гадоў. 
Поліпептыдны ланцуг звычайна скруча-

ны ў спіраль. Нягледзячы на плоскую жорст-
кую структуру пептыднай сувязі, у поліпеп-
тыдным ланцугу ёсць месцы, якія дазваляюць 
свабоднае вярчэнне вакол адзінарных сувязей 
(мал. 101). Дзякуючы гэтаму ў выніку згі-
нання і скручвання поліпептыднага ланцуга 
магчыма ўзаемадзеянне паміж яго асобнымі 
ўчасткамі. Гэта ўзаемадзеянне прыводзіць да 
ўтварэння вадародных сувязей паміж групамі          

ОC  і NН , якія рэгулярна чаргуюц-
ца ўздоўж восі спіралі. Вадародныя сувязі па-
між гэтымі групамі садзейнічаюць утварэнню 
рэгулярнай спіралепадобнай структуры, якая 
і называецца другаснай структурай бял-
ковай малекулы (мал. 102). У адным вітку
α-спіралі ўкладваюцца чатыры амінакіслот-
ныя астаткі. 

Мал. 102. Схематычны паказ другаснай структу-
ры бялку

Бялкі

Мал. 101. Схема ўчастка поліпептыднага ланцуга
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У расшыфроўцы другаснай структуры бялкоў прымалі ўдзел многія вы-
датныя вучоныя розных краін. У сярэдзіне ХХ ст. было даказана існаванне ў 
бялку другаснай структуры, у тым ліку α-спіралі, якую прадказаў Л. Полінг, 
які за даследаванне прыроды хімічнай сувязі ў 1954 г. атрымаў Нобелеўскую
прэмію.

У працэсе закручвання поліпептыднага лан-
цуга ў спіраль функцыянальныя групы SH, 
ОН, NH2, СООН могуць строга вы-

значаным спосабам узаемадзейнічаць паміж са-
бой з утварэннем дысульфідных S S ,
складанаэфірных і іншых мосцікаў. Акрамя гэ-
тага, паміж карбанільнымі і амінагрупамі, а 
таксама з удзелам абедзвюх груп і малекул вады 
ўзнікаюць вадародныя сувязі. У выніку гэтага 
спіраль быццам выгінаецца, адбываецца ста-
білізацыя структуры, якая нагадвае па форме 
клубок. Такая структура называецца трацічнай 
(мал. 103), менавіта яна абумоўлівае спецы-
фічную біялагічную актыўнасць бялковай ма-
лекулы.

Бялкі — прыродныя высокамалекулярныя поліпептыды, пабудаваныя з 
астаткаў α-амінакіслот, злучаных пептыднай сувяззю. 
Кожны індывідуальны бялок характарызуецца спецыфічнай пасля-

доўнасцю астаткаў α-амінакіслот і індывідуальнай прасторавай струк-
турай.
Адрозніваюць першасную, другасную, трацічную структуры бялкоў.

Лайнус Карл Полінг
(1901—1994)

Амерыканскі хімік. Адзін з аўтараў мадэлі альфа-спіралі 
малекулы бялку. Нобелеўскі лаўрэат (1954) за даследаван-
не прыроды хімічнай сувязі. Нобелеўскі лаўрэат прэміі Міра 
(1962) за ўклад у барацьбу супраць атмасферных выпраба-
ванняў ядзернай зброі.

Мал. 103. Схематычны паказ тра-
цічнай структуры бялку
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Пытанні і заданні

1. Якія рэчывы называюць бялкамі? Якія нізкамалекулярныя рэчывы служаць 
манамерамі для пабудавання бялковых малекул?

2. Што называецца першаснай структурай бялку? Прывядзіце назвы некалькіх 
амінакіслот, астаткі якіх уваходзяць у састаў бялковых малекул.

3. Якой хімічнай сувяззю ў палімерным ланцугу бялкоў звязаны адзін з адным 
суседнія астаткі амінакіслот?

4. Сярод прапанаваных груп атамаў выберыце пептыдную групу:

H

С N

H

H

а) б) в)NHN

O

O C

O

R

N Cг)

O

Назавіце рэчывы, у малекулах якіх змяшчаецца пептыдная група.
5. Што называецца другаснай структурай бялку? Якую ролю адыгрываюць роз-

ныя віды хімічнай сувязі ў фарміраванні другаснай структуры бялковых малекул?
6. Выберыце групы атамаў, паміж якімі ў поліпептыдным ланцугу бялковых ма-

лекул узнікаюць вадародныя сувязі:

HNа) б)H іC CО N Cв)і іCО H

7. Ахарактарызуйце састаў простых і складаных бялкоў.
8. Выберыце  правільныя сцверджанні:
а) пры ўтварэнні першаснай структуры бялку важнейшым відам сувязі з’яўляец-

ца вадародная сувязь;
б) бялкамі называюцца прыродныя палімеры, малекулы якіх пабудаваны з астат-

каў α-амінакіслот;
в) спіралепадобнае становішча поліпептыднага ланцуга з’яўляецца другаснай 

структурай бялку;
г) у палімерным ланцугу бялкоў суседнія астаткі амінакіслот звязаны адзін з ад-

ным пептыднай сувяззю;
д) складаныя бялкі (пратэіды) складаюцца толькі з астаткаў α-амінакіслот.
9. У састаў малекулы бялку ўваходзяць 12 астаткаў α-амінакіслот, якія змяшча-

юць па адным атаме серы. Масавая доля серы ў бялку роўна 0,028. Разлічыце ад-
носную малекулярную масу бялку.  

§ 56. Уласцівасці бялкоў

Фізічныя ўласцівасці
Адрозніваюць бялкі цвёрдыя, вадкія, паўвадкія (студзенепадобныя). 

Цвёрдыя бялкі нерастваральныя ў вадзе і солевых растворах. Вадкія і паўвадкія 
бялкі раствараюцца ў вадзе і солевых растворах. Растваральнасць бялкоў так-

Уласцівасці бялкоў
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сама звязана з іх малекулярнай масай і будовай. Бялкі, якія маюць невялікую 
малекулярную масу, раствараюцца ў вадзе лепш. Прыкладам можа быць бялок 
альбумін, які змяшчаецца ў бялку яйца.

Бялкі прынята падзяляць па іх растваральнасці на глабулярныя (ад лац. globulus — ша-
рык) — растваральныя ў вадзе або ўтвараючыя ў ёй калоідныя растворы, напрыклад
такія бялкі, як гемаглабін, ферменты, многія гармоны, і фібрылярныя (ад лац. 
fibrilla — валаконца, нітачка) — нерастваральныя ў вадзе, напрыклад такія бялкі, як 
калагены (бялкі, што змяшчаюцца ў скуры і злучальных тканках), эластыны (бялкі, 
якія змяшчаюцца ў лёгкіх, артэрыях), кераціны (бялкі, якія змяшчаюцца ў валасах, па-
зногцях).

Хімічныя ўласцівасці
1) Важная ўласцівасць бялку — здольнасць зведваць гідроліз. Фермента-

тыўны, кіслотны або шчолачны гідроліз бялкоў адбываецца паслядоўна з утва-
рэннем поліпептыдаў і затым пептыдаў усё меншай малярнай масы, а далей амі-
накіслот, з якіх пабудаваны індывідуальны бялок. Разгледзім для прыкладу схе-
му гідролізу ўчастка малекулы бялка: 

гліцын аланін

У працэсе гідролізу разбураюцца ўсе пептыдныя сувязі бялковых мале-
кул. Гэты працэс з’яўляецца адваротным працэсу сінтэзу бялкоў. Бялкі ежы 
ў страўніку і кішэчніку зведваюць гідроліз да амінакіслот пад дзеяннем фер-
ментаў. 

2) Пры дзеянні моцных кіслот, шчолачаў, солей цяжкіх металаў, радыяцыі 
і награванні адбываецца разбурэнне прасторавай структуры бялка з захаван-
нем яго першаснай структуры, г. зн. без разрыву пептыдных сувязей. Гэту з’я-
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ву называюць дэнатурацыяй (слова «дэ-
натурацыя» паходзіць ад лац. denature, 
de — аддзяленне і nature — прырода).
Адзін з прыкладаў дэнатурацыі бялку вядо-
мы практычна кожнаму чалавеку. Гэта пры-
клад «згусання» бялкоў яйца пры іх варцы 
(мал. 104). У працэсе дэнатурацыі бялок 
губляе ўласцівыя яму якасці. Дэнатурацыя 
бялку, як правіла, працэс неабарачальны.

3) Пры моцным награванні можа ад-
бывацца не толькі дэнатурацыя, але і рас-
кладанне малекул бялку з утварэннем ля-
тучых рэчываў, якія маюць спецыфічны пах.

Бялкі гараць з утварэннем азоту, вуглякіслага газу, вады, а таксама некаторых іншых рэ-
чываў. Гарэнне бялкоў суправаджаецца характэрным пахам паленага пер’я. Калі спаль-
ваць шарсцяную або шаўковую нітку, то на канцы ніткі ўтвараецца шарык чорнага ко-
леру, які лёгка расціраецца ў парашок.

4) Бялкі даюць рад каляровых рэакцый, абумоўленых наяўнасцю ў іх 
саставе пэўных амінакіслотных астаткаў або хімічных груповак (—SH,

 і інш.). Да важнейшых каляровых рэакцый адносіцца ўніверсаль-

ная біўрэтавая рэакцыя. Калі да раствору любога бялку ў шчолачным асяроддзі 
прыліць раствор солі двухвалентнай медзі, то назіраецца сіне-фіялетавае афар-
баванне, якое сведчыць аб наяўнасці ў бялках пептыдных сувязей (мал. 105, а).

Мал. 104. Дэнатурацыя бялку: а — бя-
лок да дэнатурацыі; б — дэнатураваны 
бялок

Мал. 105. Біўрэтавая (а) і ксантапратэінавая (б) рэакцыі бялкоў

Уласцівасці бялкоў
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Біўрэтавая рэакцыя можа выкарыстоўвацца не толькі для якаснага вы-
яўлення бялкоў у растворы, але таксама і для вызначэння канцэнтрацыі
бялкоў.
Існуе таксама некалькі спецыфічных каляровых рэакцый, якія сведчаць аб 

наяўнасці ў саставе астаткаў амінакіслот бялку канкрэтных груповак атамаў. 
Так, калі раствор бялку апрацаваць канцэнтраванай азотнай кіслатой, то з’я-
віцца жоўтая афарбоўка. Гэта рэакцыя даказвае наяўнасць бензольных кольцаў 
у астатках амінакіслот і называецца  ксантапратэінавай (ад грэч. ксантас —
жоўты) (мал. 105, б).

Роля бялкоў як пажыўных рэчываў
У арганізме чалавека змяшчаюцца тысячы розных індывідуальных бял-

коў, якія сінтэзуюцца ў арганізме і адрозніваюцца па структуры ад бялкоў, 
што паступаюць з харчовымі прадуктамі. Асновай для сінтэзу індывідуаль-
ных бялкоў з’яўляюцца тыя амінакіслоты, з астаткаў якіх складаюцца бял-
кі ежы. 
Пад уплывам ферментаў, якія змяшчаюцца ў страўніку і кішэчніку, бялкі 

ежы гідралізуюцца. Канечным вынікам гідролізу з’яўляюцца амінакіслоты. Гэ-
тыя амінакіслоты праз лімфу паступаюць у кроў, якая дастаўляе іх ва ўсе тканкі 
і клеткі арганізма. Некаторыя амінакіслоты, якія неабходны чалавеку для сін-
тэзу ўласных бялкоў і не змяшчаюцца ў харчовых прадуктах, могуць сінтэзавацца 
з іншых, блізкіх па будове, амінакіслот. Але існуе дзесяць амінакіслот, якія ар-
ганізм чалавека не можа сінтэзаваць з іншых, таму яны абавязкова павінны 
паступаць з бялком ежы. Такія кіслоты атрымалі назву незаменныя. Да іх ад-
носяцца фенілаланін, трэанін, лізін, валін, метыянін, лейцын, ізалейцын, 
трыптафан, гістыдзін і аргінін.
Большая частка амінакіслот расходуецца на сінтэз уласных бялкоў чала-

века, які адбываецца з паглынаннем энергіі пад дзеяннем спецыфічных фер-
ментаў. Частка амінакіслот паступова распадаецца і акісляецца. Гэтыя працэсы 
адбываюцца з вылучэннем энергіі. 

Адрозніваюць бялкі цвёрдыя, вадкія і паўвадкія.
Бялкі зведваюць гідроліз, дэнатурацыю; ім уласцівы каляровыя рэакцыі, 

з дапамогай якіх можна якасна адрозніць бялкі.
Бялковая ежа абавязкова павінна ўваходзіць у штодзённы рацыён хар-

чавання чалавека, паколькі прадукты яе гідролізу — амінакіслоты — з’яў-
ляюцца асновай сінтэзу індывідуальных спецыфічных бялкоў чалавека.
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Пытанні і заданні

1. Прывядзіце класіфікацыю бялкоў па ступені іх растваральнасці і агрэгатным 
стане.

2. Напішыце формулы і назвы амінакіслот, якія ўтвараюцца пры гідролізе на-
ступнага пентапептыду, выкарыстоўваючы для гэтага даныя табліцы 35:

(СH2)2

3. Разлічыце масу вады, якая патрабуецца для гідролізу пентапептыду хімічнай 
колькасцю 100 моль.

4. Бялкі з’яўляюцца адным з важнейшых кампанентаў ежы чалавека. Прывядзіце 
назву рэакцыі, на якой грунтуецца засваенне бялку ў страўнікава-кішачным трак-
це. Пры засваенні яшчэ якіх арганічных рэчываў, што змяшчаюцца ў прадуктах хар-
чавання, адбываецца аналагічная рэакцыя? 

5. Якія змяненні адбываюцца з бялком пры дзеянні на яго моцных кіслот або 
шчолачаў? Працяглым награванні?

6. Якое з прапанаваных сцверджанняў правільна апісвае дэнатурацыю, а якое —
гідроліз бялкоў: 

а) адбываецца расшчапленне поліпептыднага ланцуга з утварэннем амінакі-
слот;

б) адбываецца частковае або поўнае разбурэнне прасторавай структуры бялкоў 
пры захаванні першаснай структуры?

7. Назавіце вядомыя вам якасныя рэакцыі на бялкі. З дапамогай якіх рэагентаў 
яны праводзяцца і якім візуальным эфектам суправаджаюцца? 

8. Прапануйце просты спосаб, з дапамогай якога можна адрозніць адну ад ад-
ной ніткі шарсцяныя, віскозныя і сінтэтычныя.

9. У пяці пранумараваных прабірках знаходзяцца водныя растворы наступных 
рэчываў: 1 — бялку; 2 — метыламіну; 3 — глюкозы; 4 — гліцэрыны; 5 — глутамі-
навай кіслаты. З дапамогай якіх рэакцый можна даказаць, што названае рэчыва 
знаходзіцца ў прабірцы? Прапануйце найбольш рацыянальны шлях вызначэння рэ-
чываў.

10. Вызначыце малярную масу дыпептыду, пры поўным гідролізе якога масай 
70,4 г утварылася сумесь амінакіслот масай 77,6 г.

Лабараторны дослед 10
Уласцівасці бялкоў: дэнатурацыя, каляровыя рэакцыі

1. Наліце ў прабірку раствор бялка курынага яйца ў вадзе аб’ёмам прыклад-
на 2—3 см3. Разгледзьце змесціва прабіркі і зрабіце вывад аб растваральнасці 

Уласцівасці бялкоў
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бялка ў вадзе. Павольна награвайце раствор у полымі спіртоўкі. Назірайце, што 
пры гэтым адбываецца. 

2. Пасля ахаладжэння змесціва прабіркі прыліце ў яе ваду аб’ёмам 1—2 см3. 
Назірайце, ці раствараецца ў вадзе асадак, атрыманы пасля награвання бялка.

3. Пракіпяціце ў прабірцы з вадой невялікі кавалачак мяса. Правядзіце ха-
рактэрную рэакцыю на бялкі. Для гэтага адліце ў другую прабірку раствор бял-
ку аб’ёмам прыкладна 1 см3 і дабаўце да яго шчолач роўнага аб’ёму і некалькі 
кропель раствору сульфату медзі(II) да з’яўлення сіне-фіялетавай афарбоўкі. 

Практычная работа 4
Рашэнне эксперыментальных задач

Варыянт 1
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што ў раслінным алеі ў малекулах 

трыгліцэрыдаў змяшчаюцца астаткі ненасычаных карбонавых кіслот. 
Задача 2. Дакажыце доследным шляхам, што ў саставе малекул гліцэрыны 

адсутнічае альдэгідная група.
Задача 3. У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя рас-

творы бялку, глюкозы і карбонавай кіслаты. Вызначыце доследным шляхам кож-
нае з трох прапанаваных вам рэчываў.

Задача 4. Апішыце тэарэтычна рэакцыі, якія неабходна правесці, каб да-
казаць, што анілін валодае асноўнымі ўласцівасцямі.

Варыянт 2
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што выдадзены вам празрысты 

раствор змяшчае бялок.
Задача 2. Дакажыце доследным шляхам, што ў саставе малекул глюкозы 

ёсць функцыянальныя групы двух розных відаў.
Задача 3. У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца бясколерныя рас-

творы мыла, гліцэрыны і крухмальнага клейстару. Вызначыце доследным шля-
хам кожнае з трох прапанаваных рэчываў.  

Задача 4. Апішыце тэарэтычна рэакцыі, якія трэба правесці, каб даказаць, 
што амінавоцатная кіслата адносіцца да амфатэрных злучэнняў.
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§ 57. Класіфікацыя і наменклатура арганічных злучэнняў. Класы ар-
ганічных злучэнняў

Класіфікацыя арганічных злучэнняў
Арганічныя злучэнні ў залежнасці ад саставу і будовы падзяляюць на вуг-

левадароды і іх вытворныя, у якіх адзін атам вадароду замешчаны на функцыя-
нальную групу. 
У залежнасці ад будовы вугляроднага шкілета арганічныя злучэнні падзя-

ляюць на ацыклічныя (аліфатычныя) і цыклічныя. Да ацыклічных адносяць 
арганічныя злучэнні з адкрытым ланцугом атамаў вугляроду.
Вуглевадароды ў залежнасці ад тыпу вуглярод-вугляродных сувязей падзя-

ляюць на насычаныя (з адзінарнымі сувязямі), ненасычаныя (з кратнымі су-
вязямі) і араматычныя (табл. 37).

Табл і ц а  37. Класіфікацыя вуглевадародаў

Тып
хімічнай
сувязі

Клас
Агульная 
формула

Назва най-
прасцейшага 
прадстаўніка

Структурная формула 
найпрасцейшага
прадстаўніка

Адзінарная Алканы CnH2n + 2 Метан

Адзінарная Цыклаалканы CnH2n Цыклапрапан CH2

CH2 CH2

Двайная Алкены CnH2n Этэн

Двайныя Дыены CnH2n – 2 Бутадыен-1,3
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Тып
хімічнай
сувязі

Клас
Агульная 
формула

Назва най-
прасцейшага 
прадстаўніка

Структурная формула 
найпрасцейшага
прадстаўніка

Трайная Алкіны CnH2n – 2 Этын Н С С Н

Асаблівая Арэны CnH2n – 6 Бензол

Наменклатура вуглевадародаў
1. Назвы насычаных вуглевадародаў з неразгалінаваным ланцугом ад С5 

і вышэй па сістэматычнай наменклатуры ўтвараюць ад грэчаскіх назваў лікаў з 
дабаўленнем суфікса -ан. Прысутнасць двайной сувязі паказваецца змяненнем 
суфікса -ан на -ен (-эн); трайной сувязі — змяненнем суфікса -ан на -ін (-ын). 
Лічбу, што паказвае атам вугляроду, за якім ідзе кратная сувязь, па наменкла-
туры ІЮПАК запісваюць пасля суфікса.

2. Назвы класаў вуглевадародаў з адзінарнымі сувязямі — алканы і цык-
лаалканы, з двайнымі — алкены, з трайнымі — алкіны.

3. Злучэнні з разгалінаваным ланцугом вугляродных атамаў разглядаюць 
як вытворныя вуглевадародаў з неразгалінаваным ланцугом. Аснову назвы вы-
значае найбольш доўгі ланцуг атамаў вугляроду, які абавязкова павінен змя-
шчаць кратную сувязь. 

4. Ланцуг нумаруюць арабскімі лічбамі, пачынаючы з таго канца, бліжэй да 
якога знаходзіцца замяшчальнік; пры наяўнасці кратных сувязей найменшы ну-
мар павінен атрымаць атам вугляроду, за якім ідзе кратная сувязь.

5. Ва ўсіх выпадках запісу назваў рэчываў аддаецца перавага выкарыстан-
ню замяшчальнай наменклатуры ІЮПАК, а назвы замяшчальнікаў трэба пры-
водзіць у алфавітным парадку з паказаннем іх становішча.

6. Аснову назвы араматычных злучэнняў складае слова «бензол», да яко-
га ў выглядзе прэфікса дабаўляюць назву замяшчальніка. Наяўнасць у коль-
цы бензолу некалькіх замяшчальнікаў паказваюць лічбамі, прычым нумарацыю 
атамаў вугляроду кольца выконваюць такім чынам, каб пры выбары з некаль-
кіх варыянтаў першая адрозная лічба становішча замяшчальніка была най-
меншай. 
Злучэнні, якія змяшчаюць функцыянальныя групы, пададзены ў таблі-

цы 38.

Працяг
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Табл і ц а  38. Класіфікацыя злучэнняў з функцыянальнымі групамі

Клас
Агульная
формула

Назва
найпрасцейшага 
прадстаўніка

Структурная
формула

найпрасцейшага
прадстаўніка

Карбонавыя
кіслоты

CnH2n + 1COOH Метанавая
кіслата

Альдэгіды CnH2n + 1CHO Метаналь

Спірты CnH2n + 1OH Метанол H3C ОH

Фенолы Ph OH Фенол

Аміны CnH2n + 1NH2 Метанамін H3C NH2

α-Амінакіслоты Гліцын H2N CH2 COOH

Наменклатура злучэнняў, якія змяшчаюць функцыянальныя групы
1. Назвы злучэнняў утвараюць дабаўленнем да назвы адпаведнага насыча-

нага вуглевадароду суфікса, які характарызуе функцыянальную групу:
карбаксільная група — -авая кіслата;
альдегідная група — -аль;
гідраксільная група — -ол;
амінагрупа — -амін.
2. Нумарацыю вугляродных атамаў у выпадку альдэгідаў і карбонавых кіс-

лот пачынаюць з атама вугляроду функцыянальнай групы; у іншых выпадках 
атам вугляроду, з якім звязана функцыянальная група, павінен атрымаць най-
меншы нумар.

3. У прапанаванай табліцы функцыянальныя групы размешчаны па стар-
шынству, пачынаючы з карбаксільнай групы, якая з’яўляецца старшай. Самая 
малодшая група — амінагрупа. 

Класіфікацыя і наменклатура арганічных злучэнняў
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Калі ў злучэнні прысутнічаюць дзве розныя функцыянальныя групы, то ў су-
фіксе павінна быць назва толькі старшай функцыянальнай групы; назва другой 
функцыянальнай групы павінна знаходзіцца ў прэфіксе як назва замяшчальніка 
(прэфікс для гідраксільнай групы — гідраксі; амінагрупы — аміна). Напры-
клад, злучэнне

называюць 2-бром-4-гідраксіпентанавай кіслатой.

Арганічныя злучэнні ў залежнасці ад будовы вуглевадароднага ланцуга 
можна раздзяліць на ацыклічныя і цыклічныя; у залежнасці ад наяўнасці 
функцыянальных груп — на вуглевадароды і функцыянальныя вытворныя 
вуглевадародаў.
Ва ўсіх выпадках запісу назваў рэчываў перавага аддаецца выкарыстан-

ню замяшчальнай наменклатуры.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце класіфікацыю арганічных злучэнняў у залежнасці ад будовы вуг-
ляроднага шкілета. 

2. На падставе якіх прымет класіфікуюць вуглевадароды?
3. Якія з прапанаваных злучэнняў адносяць да аліфатычных злучэнняў?

а) H3C CН CН CH2 CH3 г) H3C CН CН CH2 OH

б)  д) H3C CН CН CH2 СHO

в)  е) 

4. Прывядзіце назвы рэчываў па наменклатуры ІЮПАК:

а) СН3 СН2 СН2 СН3 е) Н СООН
б) CH3 CH CH2 ж) СН3 CH2 СНО
в) CH2Br CH CH2 з) СН3 CH2 ОН
г) CH3 CH C CH2 і) С6Н5ОН
д) CH3 C C CH3 к) (СН3)2NH
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5. Напішыце структурныя формулы і назвы трох злучэнняў розных класаў па на-
менклатуры ІЮПАК.

6. Запішыце функцыянальныя групы, у якіх масавыя долі кіслароду роўны ад-
паведна 0,94; 0,55; 0,71.

§ 58. Разнастайнасць арганічных злучэнняў  

Разнастайнасць арганічных злучэнняў
У цяперашні час вядома больш за 60 млн арганічных злучэнняў пры-

роднага і сінтэтычнага паходжання, што значна перавышае лік неарганіч-
ных рэчываў. Разнастайнасць арганічных злучэнняў тлумачыцца існаван-
нем вялікай колькасці розных класаў арганічных злучэнняў і з’явай іза-
мерыі.
Вывучаючы вуглевадароды — рэчывы, утвораныя толькі двума элемента-

мі, вы пазнаёміліся з некалькімі класамі вуглевадародаў (алканамі, алкенамі, 
алкінамі, алкадыенамі, арэнамі), якія былі прадстаўлены вялікім лікам злу-
чэнняў. Разнастайнасць вуглевадародаў не вычэрпваецца толькі вывучанымі 
прыкладамі. Напрыклад, у малекулах ненасычаных вуглевадародаў могуць змя-
шчацца некалькі трайных сувязей або змяшчацца адначасова двайныя і трай-
ныя сувязі. Існуюць таксама розныя карбацыклічныя, араматычныя злучэнні і 
інш. Існаванне розных вуглевадародаў абумоўлена, перш за ўсё, уласцівасцю ата-
маў вугляроду ўтвараць ланцугі, цыклы, розныя хімічныя сувязі  — адзінарныя,
кратныя. 
Акрамя вуглевадародаў, у прыродзе існуюць розныя функцыяналь-

ныя вытворныя вуглевадародаў, у састаў функцыянальных груп якіх ува-
ходзяць атамы кіслароду або азоту. Гэта спірты, альдэгіды, карбона-
выя кіслоты, аміны і інш. Прадстаўнікі гэтых класаў арганічных злучэнняў 
могуць быць таксама, як і вуглевадароды, насычанымі, ненасычанымі, арама-
тычнымі. Яны могуць змяшчаць у малекуле адну або некалькі функцыяналь-
ных груп, аднолькавых для монафункцыянальных (спірты, карбонавыя кі-
слоты) або розных для біфункцыянальных злучэнняў (амінакіслоты), і г. д.
У жывой прыродзе знаходзіцца вялікая колькасць розных вугляводаў, бялкоў, 
тлушчаў.
У цяперашні час лік арганічных злучэнняў павялічваецца за кошт сінтэзу рэ-

чываў, якія не існуюць у жывой прыродзе. Да іх адносяцца многія лекавыя прэ-
параты, палімеры, фарбавальнікі і інш. 
Разнастайнасць арганічных рэчываў таксама абумоўлена існаваннем іза-

мераў.

Разнастайнасць арганічных злучэнняў
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Ізамерамі называюць рэчывы, якія маюць аднолькавы састаў малекул, але 
розную хімічную будову і таму валодаюць рознымі фізічнымі і хімічнымі ўла-
сцівасцямі. 
Паколькі ізамеры маюць адзін і той жа малекулярны састаў, то для іх аба-

значэння часта выкарыстоўваюць структурныя формулы, якія ілюструюць па-
радак злучэння атамаў, а часам і іх прасторавае размяшчэнне. 
Існаванне арганічных злучэнняў, якія маюць аднолькавы малекулярны састаў, 

але розны парадак злучэння атамаў у малекулах або рознае размяшчэнне ата-
маў у прасторы, называецца ізамерыяй (ад грэч. isos — роўны і meros — доля, 
частка). Тэрмін «ізамерыя» ўвёў у хімію Ё. Берцэліус у 1830 г., а сапраўднае тлу-
мачэнне гэты тэрмін атрымаў у другой палове XIX ст. на падставе тэорыі хімічнай 
будовы А. М. Бутлерава і стэрэахімічнага вучэння Я. Вант-Гофа.
Адрозніваюць ізамерыю структурную і прасторавую.

Структурная ізамерыя

Структурная ізамерыя — вынік адрознення хімічнай будовы рэчываў. Да  
структурнай ізамерыі адносяць (мал. 106): 

• ізамерыю вугляроднага шкілета, абумоўленую розным парадкам сувязі 
атамаў вугляроду;  

• ізамерыю становішча, абумоўленую розным становішчам функцыяналь-
ных груп або кратных сувязей пры аднолькавым вугляродным ланцугу. 

Рис. 106. Віды структурнай ізамерыі
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Разгледзім на канкрэтных прыкладах ізамеры рэчываў розных класаў ар-
ганічных злучэнняў.

Ізамерыя вугляроднага шкілета характэрна для любых класаў арганіч-
ных злучэнняў аліфатычнага рада. З’ява ізамерыі ў аліфатычным радзе абумоў-
лена разгалінаваннем вугляроднага шкілета. У табліцы 39 пададзены ізамеры
алканаў, алкінаў, спіртоў, карбонавых кіслот, складаных эфіраў. 

Табл і ц а  39. Ізамерыя вугляроднага шкілета

Малекулярная 
формула

Структурная формула Назва

C4H10 СН3—СН2—СН2—СН3 Бутан

Н
2-Метылпрапан

C5H8 CH3—CH2—CH2—C CH Пентын-1

3-Метылбутын-1

C5H10O2 CH3—CH2—CH2—CH2—COOH Пентанавая кіслата

2-Метылбутанавая
кіслата

3-Метылбутанавая
кіслата

C5H12O CH3—CH2—CH2—CH2—CH2OH Пентанол-1

2-Метылбутанол-1

Разнастайнасць арганічных злучэнняў
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Малекулярная 
формула

Структурная формула Назва

C4H8O2 Прапілметанаат

Ізапрапілметанаат

Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул бутану і 2-метылпрапану паказаны на 
малюнку 107.

Мал 107. Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул бутану (а) і 2-метылпрапану (б)

Ізамерыя становішча функцыянальных груп характэрна для спіртоў,
амінаў. Напрыклад, для злучэння, састаў якога С5Н12О, такімі ізамерамі
з’яўляюцца:

СН3 СН2 СН2 СН2 СН2ОН
пентанол-1

Працяг
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Прыкладамі ізамераў першасных насычаных амінаў, састаў якіх С4Н11N, 
з’яўляюцца аміны: 

CH2NH2

NH2

бутанамін-1 бутанамін-2

Прыкладамі ізамерыі ўзаемнага размяшчэння функцыянальных груп з’яў-
ляюцца амінакіслоты:

СООНСООН

NH2NH2

і

α-амінапрапанавая кіслата β-амінапрапанавая кіслата

β αβ α

Ізамерыя становішча кратных сувязей характэрна для алкенаў, алкінаў, 
дыенаў. Напрыклад:

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
СН3 СН2 СН2 СН СН2        СН3 СН2 СН СН СН3

 пентэн-1 пентэн-2

 4  3 2 1 4 3 2 1
СН3 СН2 С СН                      СН3 С С СН3

 бутын-1 бутын-2   

 4  3 2 1 4 3 2 1
СН3 СН С СН2                   СН2 СН СН СН2

 бутадыен-1,2 бутадыен-1,3 

Да структурнай ізамерыі таксама адносяць ізамерыю, абумоўленую розным становішчам 
і спалучэннем атамаў у малекулах рэчываў, якія маюць аднолькавую малекулярную фор-
мулу, але належаць да розных класаў арганічных злучэнняў. Да такіх ізамераў адносяцца 
бутын-1 і бутадыен-1,3 (алкіны і дыены), этанавая кіслата і метылметанаат (насычаныя 
аднаасноўныя карбонавыя кіслоты і складаныя эфіры), нецыклічныя формы малекул 
глюкозы і фруктозы (вугляводы).

Прасторавая ізамерыя
Прасторавая ізамерыя (стэрэаізамерыя) узнікае ў выніку адрозненняў 

у прасторавай канфігурацыі малекул, якія маюць аднолькавую хімічную бу-
дову. 

Разнастайнасць арганічных злучэнняў
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Адным з відаў прасторавай ізамерыі, характэрнай для злучэнняў, што ма-
юць двайныя сувязі, з’яўляецца цыс-транс-ізамерыя.
Да цыс-транс-ізамераў адносяцца злучэнні, якія змяшчаюць розныя за-

мяшчальнікі ў кожнага з атамаў вугляроду, што ўтвараюць двайную сувязь. У гэ-
тым выпадку ізамеры адрозніваюцца адзін ад аднаго прасторавым размяшчэннем 
замяшчальнікаў адносна плоскасці двайной сувязі. Замяшчальнікі могуць раз-
мяшчацца або па адзін бок плоскасці двайной сувязі (цыс-становішча), або па 
розныя бакі (транс-становішча). Напрыклад:

CH3

CH3

COOH(CH2)7 (CH2)7

(CH2)7

COOH(CH2)7

алеінавая кіслата
цыс-ізамер

элаідынавая кіслата
транс-ізамер

цыс-бутэн-2 транс-бутэн-2

Маштабныя мадэлі малекул цыс-транс-ізамераў бутэну-2 паказаны на ма-
люнку 108.

Другім прыкладам прасторавых ізамераў з’яўляюцца α- і β-формы глю-
козы, якія адрозніваюцца становішчам гідраксільных груп у першага атама вуг-
ляроду:

Мал. 108. Маштабныя мадэлі малекул бутэну-2: а — цыс-ізамер; б — транс-
ізамер

Правообладатель Народная асвета



275

Існуюць і іншыя віды прасторавай ізамерыі, вывучэнне якіх прадугледжана 
ў вышэйшых навучальных установах.

З’ява ізамерыі ў значнай ступені садзейнічае росту колькасці вядомых і патэнцыяль-
на магчымых злучэнняў. Напрыклад, магчымы лік структурных ізамерных дэцыла-
вых спіртоў C10Н22О больш за пяцьсот, а прасторавых ізамераў тут больш за тысячу
пяцьсот.

Разнастайнасць арганічных злучэнняў тлумачыцца існаваннем рэчываў 
розных класаў арганічных злучэнняў і з’явай ізамерыі. 
З’ява ізамерыі ў значнай ступені садзейнічае росту ліку вядомых і яшчэ 

ў большай ступені ліку патэнцыяльна магчымых ізамераў. 
Адрозніваюць ізамерыю структурную і прасторавую.

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне паняццяў «ізамерыя» і «ізамеры». Якія тыпы ізамерыі вам 
вядомы?

2. Якія з прапанаваных рэчываў не маюць ізамераў і чаму: прапанол-2, этанол, 
метылэтанаат, прапен-1, воцатная кіслата, этыламін, метылметанаат, 2-метылпра-
пан, амінавоцатная кіслата, бутэн-1?

3. Назавіце класы монафункцыянальных арганічных злучэнняў, у якіх няма іза-
мерыі  функцыянальных груп, і растлумачце чаму. Прывядзіце прыклады.

4. Выберыце формулы ізамерных рэчываў і назавіце іх, а таксама від струк-
турнай ізамерыі:

а) СН3 СН2 СН2 СН2ОН г) CH3 CH2 CH CH CH3

б) CH2(NH2) CH2 COOH д) СН3 СН(СН3) СН СН2

в) CH3 CH(NН2) COOH е) СН3 СН2 СН(ОН) СН3 

5. Састаўце структурныя формулы ўсіх магчымых ізамераў складаных эфіраў, 
састаў якіх C4H8О2, і першасных амінаў, састаў якіх  C4H11N. Назавіце рэчывы па на-
менклатуры ІЮПАК.

Разнастайнасць арганічных злучэнняў
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6. Чым абумоўлена прасторавая ізамерыя бутэну-2 і 2,3-дыхлорбутэну-2? Пры-
вядзіце назвы прасторавых ізамераў гэтых рэчываў.

7. Састаўце формулы цыклічных формаў α-глюкозы і яе прасторавага ізамеру 
галактозы, які адрозніваецца ад глюкозы толькі прасторавым размяшчэннем замя-
шчальнікаў у чацвёртага атама вугляроду ў малекуле.

8. Выберыце формулы або назвы тых рэчываў, у якіх масавыя долі вуг-
ляроду роўныя, і абгрунтуйце свой выбар: цыклічная α-форма глюкозы,
CH3COOH, CH2 CH CH CH2, C2H5NH2, 2-амінабутанавая кіслата, HCOOCH3,
СН3 СН2 СН2 СНО, цыклічная β-форма глюкозы, C2H5 C CH, β-амінабута-
навая кіслата, СН3 СН(СН3) СНО, СН3 NH СН3.

9. Якое з прапанаваных злучэнняў — гексен-1, пентадыен-1,3, гексен-2 — можа 
існаваць у выглядзе цыс-транс-ізамераў? Састаўце структурныя формулы іза-
мераў.

10. Выберыце назву рэчыва, якое можа існаваць у выглядзе чатырох цыс-транс-
ізамераў: бутадыен-1,3, 2-хлорбутадыен-1,3, 2-этылгексадыен-1,4, 2-бромгекса-
дыен-2,4. Свой выбар абгрунтуйце.   

§ 59. Класіфікацыя арганічных рэакцый 

Класіфікацыя арганічных рэакцый
У арганічнай хіміі рэакцыі класіфікуюць у залежнасці ад змянення будовы 

малекул, якія рэагуюць, і характару змянення сувязей.
У залежнасці ад змянення будовы малекул, якія рэагуюць, і канечнага 

выніку рэакцыі падзяляюць на рэакцыі замяшчэння, далучэння і адшчап-
лення. 

1. Рэакцыі замяшчэння
У рэакцыях замяшчэння атам або група атамаў у зыходнай малекуле за-

мяшчаецца на другі атам або групу атамаў: 
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Такія рэакцыі характэрны для алканаў, араматычных злучэнняў, галаген-
вуглевадародаў, спіртоў, фенолаў, карбонавых кіслот, хоць і адбываюцца па роз-
ных механізмах. 

2. Рэакцыі далучэння
У рэакцыях далучэння адбываецца разрыў π-сувязі і далучэнне да атамаў 

вугляроду і гетэраатамаў фрагментаў рэагентаў:

этылен

1,2-дыбромэтан

СH3 СH2 СH2 СHO + H2 
кат., t

⎯ →⎯⎯⎯  CH3 CH2 CH2 CH2 OH
 бутаналь бутанол-1

Рэакцыі далучэння характэрны для вуглевадародаў з кратнымі сувязямі, аль-
дэгідаў, кетонаў, монацукрыдаў і ў жорсткіх умовах магчымы для араматычных 
злучэнняў. 

3. Рэакцыі адшчаплення

СH3 СH2 СH2 СH2Br + NaOH 
спірт, t

⎯ →⎯⎯⎯⎯

 1-бромбутан

⎯ →⎯  CH3 CH2 CH CH2 + NaBr + H2O
 бутэн-1

этылен

этанол

Рэакцыі адшчаплення характэрны ў асноўным для галагенвуглевадародаў 
і спіртоў.
Асаблівым відам арганічных рэакцый з’яўляюцца рэакцыі полімерызацыі 

і рэакцыі полікандэнсацыі.

4. Рэакцыі полімерызацыі

этылен поліэтылен

Класіфікацыя арганічных рэакцый
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5. Рэакцыі полікандэнсацыі

6-амінагексанавая
кіслата

(n – 1)

6. З удзелам кіслароду або вадароду адбываюцца рэакцыі акіслення і ад-
наўлення, якія характарызуюцца змяненнем ступені акіслення атамаў рэчываў, 
якія рэагуюць, і прыводзяць у большасці выпадкаў да ўтварэння практычна важ-
ных прадуктаў. Напрыклад:

Паняцце аб механізмах рэакцый
Любую хімічную рэакцыю можна разглядаць як працэс разрыву хімічных 

сувязей у зыходных злучэннях і ўтварэння новых сувязей у канечных прадуктах.
У ходзе гэтага працэсу звычайна закранаецца не ўся малекула, а толькі яе част-
ка — рэакцыйны цэнтр, за які спрошчана можна прыняць функцыянальную гру-
пу або кратныя сувязі. 
У залежнасці ад тыпу разрыву сувязей арганічныя рэакцыі падзяляюць на 

радыкальныя і іонныя, прычым рэакцыі аднаго тыпу могуць адбывацца па роз-
ных механізмах. Напрыклад, замяшчэнне атамаў вадароду ў алканах на галаген 
пры апраменьванні (рэакцыя замяшчэння) адбываецца з прамежкавым утва-
рэннем радыкалаў, а замяшчэнне атама вадароду ў бензоле на атам галагену 
ў прысутнасці хларыду алюмінію (рэакцыя замяшчэння) — з прамежкавым 
утварэннем іонаў.
Хімічныя ўласцівасці кожнага канкрэтнага класа арганічных злучэнняў вы-

значае функцыянальная група. Вуглевадародная група, звязаная з функцыя-
нальнай групай,  звычайна не зведвае змяненняў у працэсе рэакцый, якія ад-
бываюцца пры ўмераных тэмпературах, і пераходзіць без змянення ў канечны 
прадукт. Напрыклад:

С2H5 ОН + НВr → С2H5 Вr + H2О
 этанол бромэтан

У іншых рэакцыях функцыянальная група моцна ўплывае на рэакцыйную 
здольнасць звязаных з ёй вуглевадародных груп. Напрыклад, бензол не рэагуе 
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з бромнай вадой, аднак у фенолу гідраксільная група, звязаная з араматычным 
кольцам, актывуе да рэакцый замяшчэння атамы вугляроду бензольнага коль-
ца ў становішчах 2, 4, 6:

3Br2

не рэагуе

Бензольнае кольца ў сваю чаргу (узаемнае ўплыванне) уплывае на ўлас-
цівасці гідраксільнай групы: фенол мае больш моцныя ў параўнанні са спіртамі 
кіслотныя ўласцівасці (адшчапленне вадароду ў выглядзе пратона).
У хімічных рэакцыях, акрамя рэагуючых рэчываў,  прымае ўдзел таксама 

і растваральнік. Разгледзім узаемадзеянне галагеналканаў з гідраксідамі шчо-
лачных металаў. У водных растворах утвараюцца адпаведныя спірты, у спір-
тавых растворах — алкены:

H3C CH2 Cl + NaOH 
H O,2 t

⎯ →⎯⎯⎯  H3C CH2 OH + NaCl

H3C CH2 Cl + NaOH 
C H OH,2 5 t

⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯  H2C CH2 + NaCl + H2O

Рэакцыі арганічных злучэнняў падзяляюць на наступныя тыпы: замя-
шчэння, далучэння і адшчаплення. 
Хімічныя ўласцівасці кожнага канкрэтнага класа арганічных злучэнняў 

вызначае функцыянальная група і ўмовы правядзення рэакцыі. 

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне функцыянальнай групы, назавіце вядомыя вам функцыя-
нальныя групы.

2. Вызначыце, да якога тыпу адносяцца рэакцыі, хімічныя ўраўненні якіх пра-
панаваны:

а) CH3CH3 + Cl2 
hν⎯ →⎯⎯  CH3CH2Cl + HCl;

Класіфікацыя арганічных рэакцый
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б) H3C CH3 
Cr O ,2 3 t

⎯ →⎯⎯⎯⎯  H2C CH2 + H2;

в) nCH2 CHCl ⎯ →⎯  СН2 СНCl

3. На падставе якіх прымет рэакцыі хларавання метану:

CH4 + Cl2 
hν⎯ →⎯⎯  CH3Cl + HCl

і этылену:
CH2 CH2 + Cl2 ⎯ →⎯  CH2Cl CH2Cl

адносяць да розных тыпаў?
4. На брамаванне этэну зрасходавалі раствор брому ў хлараформе масай 100 г 

з масавай доляй брому 6,4 %. Вызначыце масу прадукту рэакцыі.
5.   Пры хлараванні і апраменьванні святлом метану, хімічная колькасць якога

3 моль, атрыманы мона- і дыхлорвытворныя метану ў колькасных суадносінах 2 : 1. 
Вызначыце масу хлорметану, які ўтварыўся.

6. Невядомы алкен масай 7,0 г далучае бромавадарод аб’ёмам (н. у.) 2,24 дм3. 
Вызначыце малярную масу і будову гэтага вуглевадароду, калі вядома, што ён з’яў-
ляецца транс-ізамерам. 

7. Прывядзіце формулы прадуктаў у схемах ператварэнняў:

а) CH CH CH Pt, HNO /H SO [H]3 2 4
3 2 4 3— —( ) ... ... ...t⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯ ;

б) 
HNO /H SO3 2 4⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→Sn/HCl

лішак
NaOH⎯ →⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 2Br /H O

лішак... ... ... ... .

§ 60. Узаемасувязь паміж арганічнымі злучэннямі
розных класаў

Вывучаючы курс арганічнай хіміі, вы пазнаёміліся з будовай, хімічнымі 
ўласцівасцямі і спосабамі атрымання рэчываў розных класаў арганічных злу-
чэнняў, якія адносяцца да вуглевадародаў і кісларод- і азотзмяшчальных функ-
цыянальных вытворных вуглевадародаў.  Пры гэтым вы даведаліся, што арга-
нічныя злучэнні розных класаў звязаны паміж сабой узаемнымі пераходамі. Ра-
зуменне ўзаемных ператварэнняў арганічных злучэнняў неабходна для пошуку 
рацыянальных і эканамічна выгадных шляхоў атрымання зададзеных і новых рэ-
чываў.
Разгледзім паслядоўна схемы ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў,

кіслародзмяшчальных і азотзмяшчальных злучэнняў. 
На малюнку 109 паказана схема ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў. 

Пасля аналізу схемы можна пераканацца, што рэальныя самыя розныя перахо-
ды адных вуглевадародаў у другія. Шляхі атрымання прадукту могуць складацца 
з рознага ліку хімічных рэакцый у залежнасці як ад зыходнага рэчыва, узятага 
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для сінтэзу, так і ведання хімічных уласцівасцей рэчываў. Напрыклад, з метану 
можна атрымаць наступныя рэчывы розных класаў вуглевадародаў: 

метан → ацэтылен → этылен → поліэтылен

 ↓
 бензол → цыклагексан
Пераходы паміж вуглевадародамі адбываюцца ў працэсе рэакцый гідрыра-

вання або дэгідрыравання.

Мал. 110. Схема ўзаемных ператварэнняў галагеналканаў і вуглевадародаў

На малюнку 110 паказана сувязь паміж галагенавытворнымі вуглевадаро-
даў і вуглевадародамі. Узаемныя ператварэнні галагеналканаў і вуглевадаро-
даў можна выканаць у працэсе рэакцый замяшчэння, далучэння, адшчаплен-
ня. Напрыклад, з метану можна атрымаць этэн па наступнай схеме ператва-
рэнняў: 

метан → ацэтылен → этан → хлорэтан → этэн

Узаемныя пераходы галагенавытворных вуглевадародаў і кіслародзмяшчаль-
ных арганічных злучэнняў паказаны на малюнку 111. Напрыклад, зыходзячы з 
хлорэтану, можна ў выніку некалькіх рэакцый атрымаць хлорзамешчаную кар-
бонавую кіслату па наступнай схеме ператварэнняў: 

Мал. 109. Схема ўзаемных ператварэнняў вуглевадародаў

Узаемасувязь паміж арганічнымі злучэннямі розных класаў
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хлорэтан → этанол → этаналь → этанавая кіслата →
→ хлорэтанавая кіслата

У лабараторных умовах першасныя насычаныя спірты могуць быць атры-
маны ў выніку шчолачнага гідролізу монагалагеналканаў: 

R CH2Cl + КОН 
H O2⎯ →⎯⎯  R CH2OH + КCl

Альдэгіды і карбонавыя кіслоты можна таксама атрымаць у адну стадыю ў працэсе шчо-
лачнага гідролізу з дыгалагензамешчаных і трыгалагензамешчаных алканаў:

R CH2 CHCl2  + 2КОН 
H O2⎯ →⎯⎯  R CH2 CHO + 2КCl

R CH2 CCl3 + 3КОН 
H O2⎯ →⎯⎯  R CH2 COOH + 3КCl

Узаемныя ператварэнні спіртоў, альдэгідаў, карбонавых кіслот і эфіраў 
адбываюцца ў рэакцыях акіслення, аднаўлення, адшчаплення, гідролізу.  
Узаемныя пераходы паміж вуглевадародамі, кісларод- і азотзмяшчальнымі 

функцыянальнымі вытворнымі вуглевадародаў паказаны на малюнку 112. Раз-
гледзьце  схему і вызначыце, з дапамогай якіх тыпаў рэакцый можна выканаць 
прапанаваныя ператварэнні. 
Асаблівае разуменне ўзаемных ператварэнняў арганічных злучэнняў 

патрабуецца пры правядзенні арганічных сінтэзаў, дзякуючы якім можна 
атрымліваць арганічныя злучэнні розных класаў, часта на аснове аднаго рэчыва. 
Разгледзім у якасці прыкладу схему ператварэння этэну ў амінавоцатную кіслату, 
якая складаецца з некалькіх стадый. Працэс ператварэння пачнем разглядаць, 

Мал. 111. Схема ўзаемных ператварэнняў кіслародзмяшчальных арганічных 
злучэнняў
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зыходзячы з канечнага прадукту. Апошняя стадыя атрымання амінавоцатнай 
кіслаты адбываецца  пры ўзаемадзеянні аміяку з монахлорвоцатнай кіслатой. 
У сваю чаргу монахлорвоцатная кіслата атрымліваецца хлараваннем воцатнай 
кіслаты. Значыць, галоўная праблема заключаецца ў пошуку шляхоў сінтэзу 
воцатнай кіслаты. Яе можна атрымаць з этэну некалькімі спосабамі: 

⎯ →⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
HCl

⎯ →⎯⎯
[O]

⎯ →⎯⎯
[O]KOH/H2O

CH3CH2Cl CH3CH2OH CH3CHO CH3COOHCH2 CH2

⎯ →⎯⎯
[O]

PdCl2

O2 CH3CHO CH3COOH⎯ →⎯⎯CH2 CH2

Аналізуючы прапанаваныя схемы, можна выбраць больш рацыянальны 
шлях атрымання гэтай кіслаты, які будзе патрабаваць меншага ліку стадый, 
часу і расходу рэактываў. Запішам працэс атрымання амінавоцатнай кіслаты з 
этэну ў выглядзе адной схемы: 

⎯ →⎯⎯⎯ →⎯⎯
[O] NH3CH3CHO CH2NH2COOHCH3COOH CH2ClCOOHCH2 CH2 PdCl2

O2⎯ →⎯⎯
P

Cl2⎯ →⎯⎯

Разнастайныя прыклады пераходаў арганічных рэчываў з’яўляюцца доказам  
узаемнай сувязі паміж рознымі класамі арганічных злучэнняў. Разуменне гэтай 
узаемасувязі дазваляе высветліць сутнасць працэсаў, якія адбываюцца ў пры-
родзе, на вытворчасці, у быце. На падставе ведаў аб узаемасувязі паміж роз-
нымі класамі арганічных злучэнняў вучоныя сінтэзуюць тысячы самых розных 
рэчываў, не толькі тых, што існуюць у прыродзе, але і тых, якія не існуюць, а 
таксама рэчываў з загадзя зададзенымі ўласцівасцямі. 
Фундаментальнай асновай для атрымання арганічных рэчываў з’яўляюцца 

вуглевадароды. Прыродныя крыніцы вуглевадародаў  — нафта і фракцыі яе пе-
рапрацоўкі. Выкарыстоўваюцца таксама прыродны газ і спадарожныя нафтавыя 
газы, прадукты каксавання вугалю.

Мал. 112. Схема ўзаемных ператварэнняў кіслародзмяшчальных і азотзмяшчальных
арганічных злучэнняў

 Узаемасувязь паміж арганічнымі злучэннямі розных класаў
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Арганічныя рэчывы звязаны адзін з адным узаемнымі пераходамі.
Фундаментальнай асновай арганічных рэчываў з’яўляюцца вуглевада-

роды.
Веданне хімічных уласцівасцей рэчываў і іх узаемных ператварэнняў да-

зваляе выбіраць рацыянальныя шляхі атрымання зададзеных арганічных рэ-
чываў і сінтэзу новых рэчываў. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце вядомыя вам класы вуглевадародаў, кісларод- і азотзмяшчальных 
арганічных злучэнняў.  

2. Запішыце замест пропускаў у схеме ператварэнняў назвы класаў арганічных 
злучэнняў:

а) алкан → ... → алкен → ... → галагеналкан;
б) алкен → насычаны аднаатамны спірт → ...→ ... → натрыевая соль насычанай 

аднаасноўнай карбонавай кіслаты.
3. Састаўце схемы ператварэнняў арганічных злучэнняў, зыходзячы з прапана-

ваных, запісаўшы замест назваў формулы паказаных у схемах рэчываў:
а) этэн → этанол → этаналь → этанавая кіслата → хлорвоцатная кіслата →

2-амінаэтанавая кіслата;
б) бутэн-1 → бутан → воцатная кіслата → прапілэтанаат → ацэтат магнію;
в) прапанол-1 → прапаналь → прапанавая кіслата→ этылпрапанаат → этанол →

→ бромэтан.
4. Упішыце ў прапанаваныя схемы ператварэнняў формулы арганічных рэчываў 

Х1 — Х6 і назавіце іх:

C2H2a) X1 X2 X3 X4 X5;
H2O/H+, Hg2+ Cu(OH)2

⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
CH3NH2

⎯ →⎯⎯⎯⎯
H2SO4

H2SO4

⎯ →⎯⎯⎯⎯
NaOH

⎯ →⎯⎯⎯⎯

C2H5Сlб) X1 X2 X3 X4 X5;
KOH/H2O

t  	 140 °C PbCl2  � CuCl 

Ag2O/NH3 � H2O

⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
O2

⎯ →⎯⎯⎯⎯

⎯ →⎯⎯⎯⎯
NH3

⎯ →⎯⎯⎯⎯
[O]

⎯ →⎯⎯⎯⎯

H2SO4
(C6H10O5)nв) X1 X2 X3 X4 X5 X6.

H2O
⎯ →⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯

СuO, t 
⎯ →⎯⎯⎯⎯

KOH (р-р)
⎯ →⎯⎯⎯⎯

KOH (цв.), t
⎯ →⎯⎯⎯⎯

спіртавое

браджэнне

5. Запішыце над стрэлкамі формулы рэагентаў і ўмовы выканання рэакцый у ад-
паведнасці са схемамі:

а) СН3ОН → СН3NН2 → СН3NН3Cl → СН3NН2 → СН3NН2  HOOCCH3 → СН3NН2;
б) С2Н5Br → С2Н5OН → СН3CНO → СН3COOH → СН3COONa;
в) С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Cl → С6Н5OH → С6Н5ONa → С6Н5OH.
6. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні:
а) глюкоза → этанол → этэн → 1,2-дыхлорэтан → хлорэтэн → поліхлорвініл;
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б) бензол → нітрабензол → анілін → трыброманілін;

гліцылгліцын гліцын
...

...

+NaOH

+HCl

в) ⎯ →⎯⎯⎯⎯
⎯ →⎯⎯⎯⎯

⎯ →⎯⎯⎯⎯

7. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

C4H10a) ...

... ... ... .

... ... ...;
O2 NaHCO3

⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯
HCl

⎯ →⎯⎯⎯⎯
CH3OH

H2SO4

⎯ →⎯⎯⎯⎯

C2H4б)
H2O, H

t  	 140 °C 5 °C 
⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯

Солі Mn і Co

KMnO4 (р-р)
⎯ →⎯⎯⎯⎯

+

8. Запішыце назвы рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

а) алкан → алкен → алкін → алкан → алкадыен;
б) хлоралкан → насычаны аднаатамны спірт → бромалкан → алкен;
в) насычаны аднаатамны спірт → складаны эфір → алкагалят натрыю → насы-

чаны аднаатамны спірт → галагеналкан → насычаны аднаатамны спірт;  
г) алкен → альдэгід → насычаная аднаасноўная карбонавая кіслата → соль кар-

бонавай кіслаты → насычаная аднаасноўная карбонавая кіслата → α-хлорзамешча-
ная насычаная аднаасноўная карбонавая кіслата → α-амінакіслата.

9. Састаўце схемы ператварэнняў арганічных злучэнняў, зыходзячы з прапана-
ваных у заданні 8. За зыходнае рэчыва прымайце: а) бутан; б) хлорэтан; в) этанол; 
г) прапен.

10. Арганічнае рэчыва Х4 атрымана ў выніку наступных ператварэнняў:

1 моль Сl2, hν
X1 X2 X3 X4⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯ ⎯ →⎯⎯⎯⎯

H2, NiKOH /спірт
⎯ →⎯⎯⎯⎯C2H5COONa

NaOH, t 

Разлічыце максімальную масу арганічнага прадукту Х4, які магчыма  было б 
атрымаць, ведаючы, што зыходнае рэчыва ў ланцугу ператварэнняў узята хімічнай 
колькасцю 1,8 моль. 

§ 61. Прамысловы арганічны сінтэз

Можна лічыць, што сінтэз арганічных рэчываў у прамысловых маштабах 
пачаўся ў 1856 г., калі У. Перкін выпадкова награваннем сумесі аніліну і га-
молага аніліну атрымаў першы сінтэтычны фарбавальнік мавеін — прадукт 
пурпурнага колеру. Сінтэтычны фарбавальнік замяніў натуральны, які па цане 
быў даражэйшы за золата, таму што яго выцягвалі з міжземнаморскіх смаў-
жоў. Неўзабаве была арганізавана прамысловая вытворчасць прыродных фар-
бавальнікаў алізарыну і індыга. Поспехі арганічнага сінтэзу ў ХХ ст. прывялі 

Прамысловы арганічны сінтэз
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да атрымання вялікай колькасці складаных прыродных прадуктаў, напрыклад хі-
ніну і вітаміну В12.
Асаблівасцю прамысловай арганічнай хіміі ў XXI ст. з’яўляюцца экалагіч-

на бяспечныя і безадходныя тэхналогіі з комплекснай перапрацоўкай адходаў і 
абаронай навакольнага асяроддзя. Любая сучасная тэхналогія з улікам рас-
ходу сыравіны і ўздзеяння на прыроду характарызуецца колькасцю адходаў у кі-
лаграмах на 1 кг канечнага прадукту экалагічным фактарам Е, які знаходзіцца 
ў межах ад 0,1 да 100.
Прыкладамі новых прамысловых рэакцый, якія характарызуюцца вельмі 

нізкімі велічынямі экалагічнага фактару Е, з’яўляецца сінтэз воцатнага аль-
дэгіду і воцатнай кіслаты:

⎯ →⎯⎯⎯⎯
PdCl2, CuCl, H2O

этылен воцатны альдэгід

O2

O

H
CH2 CH2 CH3 C+

Rh/I2

метанол воцатная кіслата

+CH3OH CH3COOHCO ⎯⎯ →

Больш за 50 % воцатнай кіслаты, якая вырабляецца ў свеце, атрымліваюць 
разгледжаным спосабам.
Другой важнай асаблівасцю тэхналогій XXI ст. з’яўляецца атрыманне ў пра-

мысловых маштабах прасторавых ізамераў арганічных рэчываў. Напрыклад, 
з кары цісу было вылучана эфектыўнае супрацьракавае хімічнае рэчыва — так-
сол. Хімікам удалося атрымаць сінтэтычны таксол, ідэнтычны прыроднаму іза-
меру, з больш чым 4000 магчымых прасторавых ізамераў. Акрамя таго, былі за-
хаваны тысячы дрэў, паколькі на адну порцыю лякарства патрабавалася кара 
аднаго дрэва. 
Прамысловы сінтэз павінен забяспечваць атрыманне эканамічна выгадных 

арганічных рэчываў у вялікіх колькасцях. У прамысловасці часта прымяняюць 
або атрымліваюць сумесі рэчываў. У лабараторыях хімікі наадварот імкнуцца 
атрымліваць індывідуальныя рэчывы і выбіраюць такія спосабы і такія рэакцыі, 
якія прыводзяць да адзінага прадукту і мінімальных пабочных рэакцый. Лабара-
торныя спосабы звычайна прымяняюць для атрымання ад некалькіх грамаў да 
некалькіх соцень грамаў рэчыва. Акрамя гэтага, кошт атрыманага рэчыва ча-
ста не з’яўляецца такім важным фактарам у параўнанні з часам, затрачаным на 
сінтэз гэтага рэчыва.
Большасць буйных хімічных вытворчасцей грунтуецца на хімічнай пера-

працоўцы нафты і прадуктаў яе перагонкі — гэта нафтахімічная прамысло-
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васць. Кожны дзень ва ўсім свеце перапрацоўваецца каля 10 млн дм3 сырой 
нафты. Прыблізна 95 % нафты выкарыстоўваецца для атрымання розных ві-
даў паліва, астатняя частка з’яўляецца сыравінай для прамысловага арганічнага
сінтэзу. 

Мал. 113. Схема хімічнай перапрацоўкі нафты

Асноўны напрамак перапрацоўкі нафты (мал. 113) у прамысловасці звязаны 
з атрыманнем з нафты зыходных злучэнняў для сінтэзу высокамалекулярных рэ-
чываў: поліэтылену, полівінілхларыду, сінтэтычных каўчукоў, поліэфірных і по-
ліамідных валокнаў.
Такімі зыходнымі арганічнымі злучэн-

нямі з’яўляюцца: бутан, ізапентан, эты-
лен, бензол,  талуол  (метылбензол), іза-
прапілбензол, п-ксілол і інш.
У меншай ступені нафта з’яўляецца 

крыніцай зыходных рэчываў для атры-
мання спіртоў, альдэгідаў і карбонавых 
кіслот. 
Адно з найбуйнейшых нафтахімічных 

прадпрыемстваў (мал. 114) у нашай кра-
іне размешчана ў Наваполацку. Яго пра- Мал. 114. ААТ «Нафтан» у Наваполацку

Прамысловы арганічны сінтэз
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дукцыяй з’яўляюцца: бензін, газа, газойль, мазут, дызельнае паліва, змазачныя 
матэрыялы, парафіны, нафтавыя бітумы, бензол, талуол, ксілолы, прысадкі для 
мінеральных маслаў. 
Звесткі аб некаторых беларускіх прадпрыемствах прамысловага сінтэзу ар-

ганічных рэчываў пададзены ў табліцы 40. 

Табл і ц а  40. Прадпрыемствы прамысловага сінтэзу некаторых
арганічных рэчываў

Атрыманае рэчыва Прадпрыемства

Капрон ААТ «Гроднахімвалакно», г. Гродна 

Поліэтылентэрафталат (лаўсан) ААТ «Магілёўхімвалакно», г. Магілёў

Поліэтылен высокага ціску ААТ «Палімір», г. Наваполацк

Бензол і іншыя араматычныя вуг-
левадароды

ААТ «Нафтан», г. Наваполацк

Тэхнічны этанол Бабруйскі гідролізны завод, г. Бабруйск

Праблемы аховы здароўя людзей
З мэтай захавання здароўя людзей і аховы навакольнага асяроддзя вызна-

чаны нормы ўтрымання шкодных рэчываў у навакольным асяроддзі — гра-
нічна дапушчальная канцэнтрацыя (ГДК). ГДК шкоднага рэчыва паказвае 
на тое, што дадзеная канцэнтрацыя рэчыва ў атмасферы, вадзе або глебе прак-
тычна не ўплывае на здароўе чалавека. ГДК некаторых рэчываў пададзены ў 
табліцы 41.

Табл і ц а  41. Гранічна дапушчальныя канцэнтрацыі рэчываў

Назва
рэчыва

ГДК, мг/м3
Часова

дапушчальная
канцэнтрацыя, 

мг/м3

у паветры 
рабочай 
зоны

сярэднесутачная
ў паветры

у вадзе 
(мг/дм3)

Этэн 100 3 0,5

Бутэны 100 3 0,2

Бензол 5 0,1 0,5

Стырол 10 0,002 0,1

1,2-Дыхлорэтан 10 1 0,02
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Назва
рэчыва

ГДК, мг/м3
Часова

дапушчальная
канцэнтрацыя, 

мг/м3

у паветры 
рабочай 
зоны

сярэднесутачная
ў паветры

у вадзе 
(мг/дм3)

Хлорэтэн 5 1 0,05 0,005

Метаналь 0,003 0,00005

Фенол 0,003

Найбольш небяспечнымі для здароўя людзей і забруджвальнікамі наваколь-
нага асяроддзя з’яўляюцца:

1) аксід вугляроду(II), які ўтвараецца пры няпоўным згаранні розных відаў 
паліва, а таксама аксіды азоту і серы;

2) таксічныя адходы прамысловых прадпрыемстваў (ненасычаныя вугле-
вадароды, фармальдэгід, фенолы, вытворныя кіслот і інш.);

3) разлівы сырой нафты і прадуктаў яе перапрацоўкі ў выніку аварый пры 
траспарціроўцы. 
На кожным прамысловым прадпрыемстве існуюць устаноўкі для абяс-

шкоджвання таксічных адходаў: улоўліванне попелу і сажы; ачыстка сцёкавых 
вод мікрабіялагічным спосабам; замкнутае водазабеспячэнне; спальванне так-
січных рэчываў. Правільнае функцыянаванне такіх установак з’яўляецца асноў-
най задачай адпаведных экалагічных службаў.

Большасць буйных хімічных вытворчасцей грунтуецца на хімічнай пе-
рапрацоўцы нафты і прадуктаў яе перагонкі. 

Пытанні і заданні

1. Састаўце ўраўненні рэакцый атрымання поліэтылену і полівінілхларыду з пра-
дуктаў перапрацоўкі нафты.

2. Якія рэчывы неабходна выкарыстаць для атрымання лаўсану?
3. Састаўце схему ператварэння метану ў метанол.
4. Састаўце ўраўненні рэакцый ператварэння цыклагексану ў анілін.
5. Разлічыце, ці будзе перавышаны ГДК для этылену ў кабінеце хіміі аб’ёмам 

(н. у.) 80 м3, калі адсутнічае цяга, пры правядзенні сінтэзу этылену з этанолу з выха-
дам прадукту 70 %. У кабінеце хіміі знаходзіцца 26 вучняў, якія звычайна выконваюць 
сінтэз удваіх. Для правядзення кожнага сінтэзу расходуецца раствор спірту масай
3 г з масавай доляй этанолу 0,94. 

Працяг

Прамысловы арганічны сінтэз
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ДАДАТАК  1

Асноўныя віды арганічнай сыравіны

Віды
сыравіны

Асноўны састаў Прымяненне

Нафта

Спадарожныя 
газы

Сумесь алканаў С1—С50

Сумесь цыклаалканаў (нафтэны)
Сумесь араматычных вуглевадародаў
Злучэнні серы і інш.
Метан, этан, прапан, бутан, 
алканы С5—С7

Бензін, газа, саляравыя
маслы, змазачныя маслы, 
мазута, гудрон
Хімічная перапрацоўка
нафты

Прыродны газ Метан — больш за 95 %
Этан, прапан, бутан, ізабутан

Паліва
Сінтэз-газ
Хімічная перапрацоўка

Каменны
вугаль
(буры)

Элементны састаў (%):
С — 62—69
Н — 4,5—5,5
N — 0,5—1,5
гумінавых кіслот — 35—70 

Кокс
Каменнавугальная смала 
(бензол і гамолагі, фенол
і гамолагі)
Раствор аміяку
Коксавы газ (вадарод,
метан, этылен)

Торф Элементны састаў (%):
C — 50—60;
H — 5—6,5; 
O — 30—40; 
N — 1—3; 
S — 0,1—1,5
Кампанентны састаў (%): 
бітумы — 2—10;
лёгкагідралізуемыя злучэнні — 20—40; 
цэлюлоза — 4—10; 
гумінавыя кіслоты — 15—50; 
лігнін — 5—20

Паліва

Драўніна
(елка)

Цэлюлоза — 58 %;
лігнін — 28 %;
пентазаны — 11 %;
гексазаны — 1,8 %;

Паліва
Хімічная
перапрацоўка

Тлушчы Складаныя эфіры гліцэрыны і карбона-
вых кіслот 

Прадукты харчавання
Гліцэрына
Карбонавыя кіслоты
Мыла 
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ру

-
па

 п
ав
ы
ш
ае

 к
і-

сл
от
на
сц
ь 
у 
па

-
ра
ўн
ан
ні

 с
а 
сп
ір

-
та
м
і

1.
 Р
эа
кц
ы
і 
гі
др
ак
сі
ль
н
ай

 г
ру
п
ы

а)
 У
за
ем
ад
зе
ян
не

 с
а 
ш
чо
ла
чн
ы
м
і м
ет
ал
ам
і

2С
6Н

5О
Н

 +
 2

N
a 

→
 2

C
6H

5O
N

a 
+

 H
2↑

б)
 У
за
ем
ад
зе
ян
не

 с
а 
ш
чо
ла
ча
м
і

С
6Н

5О
Н

 +
 N

aO
H

 →
 C

6H
5O

N
a 

+
 H

2O

2.
 Р
эа
кц
ы
і 
за
м
яш

чэ
н
н
я 
ў 
бе
н
зо
ль
н
ы
м

 к
ол
ьц
ы

а)
 Р
эа
кц
ы
я 
з 
га
ла
ге
на
м
і

O
H

+
 3

B
r  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  +
 3

H
B

r
2

C
C

l 4

B
r

B
r

B
rO
H

→
⎯⎯

⎯⎯

б)
 Р
эа
кц
ы
я 
з 
аз
от
на
й 
кі
сл
ат
ой

O
H

+
 3

H
N

O
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

+
 3

H
2O

   
   

3 
  H

2S
O

4

N
O

  

O
 N

N
O

O
H

2

2
2

→
⎯⎯

⎯⎯

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

:
1)

 в
ы
лу
ча
ю
ць

 з
 п
ра
ду
кт
аў

 п
і-

ро
лі
зу

 к
ам
ен
на
га

 в
уг
ал
ю

2)
 с
ін
тэ
ты
чн
а 
з 
бе
нз
ол
у

→
⎯

⎯
⎯

⎯С
Н

2
С

Н
3С

Н

⎯
→⎯

C
H

(C
H

  ) 3
   

   
   

2 
О

2,
 к

ат
. →

⎯⎯
⎯⎯

Н
2S

O
4

⎯
→⎯

3
3

O
H

+
 C

H
 C

O
C

H

3)
 с
ін
тэ
за
м

 з
 х
ло
рб
ен
зо
лу

N
aO

H
/к

ат
.

C
l

   
   

   
лі

ш
ак

→
⎯

⎯
⎯

⎯

⎯
→⎯

О
N

a
   

   
   

ра
зб

. H
C

l →
⎯

⎯
⎯

⎯

⎯
→⎯

О
Н

   
   

   

 

Д
ля

 с
ін
тэ
зу

 
ф
ар
ба
ва
ль
ні

-
ка
ў,

 л
ек
ав
ы
х 

пр
эп
ар
ат
аў

, 
вы
бу
хо
вы
х 
рэ

-
чы
ва
ў

Д
ля

 в
ы

-
тв
ор
ча
сц
і с
ін

-
тэ
ты
чн
ы
х 
см
ол

 
і п
ла
ст
м
ас

А
ль
дэ
гі
ды

А
гу
ль
на
я 
ф
ор
м
ул
а  

R
—

C
H

O
, 
аб
о

1.
 Р
эа
кц
ы
і 
да
лу
чэ
н
н
я

R
C

H
O

 
H

N
aB

H
4

2
⎯

→
⎯

⎯
⎯

 R
C

H
2O

H

2.
 Р
эа
кц
ы
і 
ак
іс
ле
н
н
я

R
C

H
O

 +
 A

g 2
O

 
N

H
3/

Н
2О

t
⎯

→
⎯

⎯
⎯

⎯
 R

C
O

O
H

 +
 2

A
g

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

во
ца
тн
ы

 а
ль
дэ
гі
д:

2C
H

2
C

H
2 

+
 O

2 
P

dC
l 2

/H
2O

C
uC

l
⎯

→
⎯

⎯
⎯

⎯

⎯
→⎯

2C
H

3C
H

O

В
оц
ат
ны

 а
ль

-
дэ
гі
д:

 в
ы

-
тв
ор
ча
сц
ь 
во

-
ца
тн
ай

 к
іс
ла
ты
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С
ас
та
ў.

 Б
уд
ов
а

Х
ім
іч
ны

я 
ўл
ас
ці
ва
сц
і

С
по

са
бы

 а
тр
ы
м
ан
ня

П
ры

м
ян
ен
не

С
ув
яз
ь 
С
О

 
ве
ль
м
і п
ал
яр
на
я 

R
C

H
O

 +
 2

C
u(

O
H

) 2
 

t
⎯

→⎯
⎯

→⎯
R

C
O

O
H

 +
 C

u 2
O

 +
 2

H
2O

R
C

H
O

 
K

M
nO

4
⎯

→
⎯

⎯
⎯

 R
C

O
O

H

2C
H

3C
H

O
 +

 5
O

2 
→

 4
C

O
2 

+
 4

H
2O

R
—

C
H

2O
H

 
ка

т.
/t

⎯
→

⎯
⎯

 
⎯

→⎯
R

—
C

H
O

 +
 H

2

У
 л
аб
ар
ат
ор
ы
і:

C
H

3C
H

2O
H

 +
 C

uO
 

t
⎯

→⎯
 

⎯
→⎯

C
H

3C
H

O
 +

 H
2O

 +
 C

u

R
C

H
2C

H
C

l 2
 +

 2
N

aO
H

 
H

O
2

⎯
→

⎯
⎯

 

⎯
→⎯

R
C

H
2C

H
O

 +
 2

N
aC

l

Ф
ар
м
ал
ьд
эг
ід

:
дл
я 
вы
тв
ор

-
ча
сц
і ф
ен
ол

-
ф
ар
м
ал
ьд
эг
ід

-
ны
х 
пл
ас
тм
ас

Н
ас
ы
ча
ны

я 
ад
на
ас
но

ўн
ы
я 
ка
рб

он
ав
ы
я 
кі
сл
от
ы

А
гу
ль
на
я 
ф
ор
м
ул
а 

R
—

C
O

O
H

, 
аб
о 

1.
 К
іс
ло
т
н
ы
я 
ўл
ас
ці
ва
сц
і

Р
ас
тв
ар
ал
ьн
ы
я 
ў 
ва
дз
е 
кі
сл
от
ы

 д
ы
са
цы
ір
ую
ць

 у
 

во
дн
ы
м

 р
ас
тв
ор
ы

 і
 з
м
ян
яю
ць

 а
ф
ар
бо
ўк
у 
ін
ды
ка

-
та
ра

:

R
—

C
O

O
H

 → ←
 R

C
O

O
–

 +
 H

+

2.
 Р
эа
кц
ы
і 
з 
м
ет

ал
ам

і,
 а
кс
ід
ам

і,
 г
ід
ра
кс
ід
ам

і 
м
ет

ал
аў

 і
 с
ол
ям

і 
бо
ль
ш

 с
ла
бы

х 
кі
сл
от

2R
C

O
O

H
 +

 M
g 

→
 (

R
C

O
O

) 2
M

g 
+

 H
2

2R
C

O
O

H
 +

 M
gO

 →
 (

R
C

O
O

) 2
M

g 
+

 H
2O

R
C

O
O

H
 +

 N
aO

H
 →

 R
C

O
O

N
a 

+
 H

2O

R
C

O
O

H
 +

 N
aH

C
O

3 
→

 R
C

O
O

N
a 

+
 H

2O
 +

 C
O

2

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

во
ца
тн
ая

 к
іс
ла
та

:
2C

H
3C

H
O

 +
 O

2 
ка

т.
/t

⎯
→

⎯
⎯

 

⎯
→⎯

2C
H

3C
O

O
H

C
H

3O
H

 +
 C

O
 

R
h/

I
⎯

→
⎯

⎯2

⎯
→⎯

C
H

3C
O

O
H

2C
H

3C
H

2C
H

2C
H

3 
+

 5
O

2со
лі

 M
n 

і C
o

t
→

⎯
⎯

⎯
→⎯

4C
H

3C
O

O
H

 +
 2

H
2O

В
оц
ат
на
я

кі
сл
ат
а:

 д
ля

 
ат
ры
м
ан
ня

 п
а-

лі
м
ер
аў

, 
ф
ар

-
ба
ва
ль
ні
ка
ў,

 
ск
ла
да
ны
х 

эф
ір
аў

П
ра
ця
г
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3.

 Р
эа
кц
ы
і 
са

 с
п
ір
т
ам

і

R
C

O
O

H
 +

 R
O

H
 ⎯

→
⎯

⎯⎯
←

⎯
⎯

⎯
⎯

H
2S

O
4

 R
C

O
O

R
 +

 H
2O

4.
 Р
эа
кц
ы
і 
з 
га
ла
ге
н
ам

і

+
 C

l
+

 H
C

l
ф

ос
ф

ар
⎯

→
⎯

⎯

5.
 Н
С
О
О
Н

 +
 A

g 2
O

 t,
 N

H
H

  O
⎯

→
⎯

3
2

/

→
 C

O
2 

+
 H

2O
 +

 2
A

g

Л
аб
ар
ат
ор
ны
я 
сп
ос
аб
ы

:

R
C

H
2O

H
 K

C
r

O
/H

S
O

2
2

7
2

4
 R

C
O

O
H

R
C

H
O

 
K

M
nO

4
 R

C
O

O
H

(C
H

3C
O

) 2
О

 +
 H

2O
 →

→
 2

C
H

3C
O

O
H

R
C

O
O

R
′ +

 H
2O

 ⎯
→

⎯
⎯⎯

←
⎯

⎯
⎯

⎯
H

2S
O

4
 

→
 R

C
O

O
H

 +
 R

′O
H

С
кл
ад
ан
ы
я 
эф

ір
ы

. 
Тл
уш

чы

А
гу
ль
ны
я 
ф
ор

-
м
ул
ы

  
  

 R
C

O
O

R
′

ск
ла
да
ны
я 
эф
ір
ы

тл
уш

чы

1.
 Г
ід
ро
лі
з

R
C

O
O

R
 +

 N
aO

H
 

t
⎯

→⎯
 R

C
O

O
N

a 
+

 R
O

H

 +
 3

N
aO

H
 

t
⎯

→⎯
 

⎯
→⎯

 
 +

 3
R

C
O

O
N

a

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

:

R
C

O
O

H
 +

 R
′O

H
⎯

→
⎯

⎯⎯
←

⎯
⎯

⎯
⎯

H
2S

O
4

⎯
→⎯

R
C

O
O

R
′ +

 H
2O

Р
ас
тв
ар
ал
ьн
ік
і 

і р
оз
ны
я 
да

-
ба
ўк
і
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С
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ўл
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ва
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і

С
по

са
бы

 а
тр
ы
м
ан
ня

П
ры

м
ян
ен
не

2.
 Г
ід
ры

ра
ва
н
н
е 
т
лу
ш
ча
ў

3
2

H t
⎯

→
⎯

⎯

В
уг
ля
во
ды

М
он
ац
ук
ры
ды

 і 
по
лі
цу
кр
ы
ды

гл
ю
ко
за

Ц
ы
кл
іч
ны
я 
ф
ор
м
ы

 
гл
ю
ко
зы

 1
. 
Р
эа
кц
ы
і 
ак
іс
ле
н
н
я

+
 B

r 2
 +

 H
2O

 ⎯
→⎯

+

+
 2

H
B

r

К
ру
хм
ал

: 
дл
я 

пр
ы
га
та
ва
нн
я 

дж
эм
аў

, 
м
ар

-
м
ел
ад
у 
і ц
у-

ке
ра
к

Ц
эл
ю
ло
за

: 
 д
ля

 
ат
ры
м
ан
ня

 п
а-

пе
ры

, 
ка
рд
он
у,

 
тк
ан
ін

, 
ш
ту
ч-

ны
х 
ва
ло
кн
аў

П
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ця
г

Правообладатель Народная асвета



301Дадатак
2.

 Р
эа
кц
ы
і 
ад
н
аў
ле
н
н
я

гл
ю

ко
за

   
  

  
  

  
  

  
  

 

са
рб

іт

3.
 Б
ра
дж

эн
н
е

C
6H

12
O

6 
ф

ер
м

ен
т

⎯
→

⎯
⎯

⎯
 2

C
2H

5O
H

 +
 2

C
O

2

А
м
ін
ы

А
гу
ль
на
я 
ф
ор
м
ул
а 

пе
рш
ас
ны
х 
ам
ін
аў

R
—

N
H

2
А
м
ін
ы

 з
’я
ўл
яю
цц
а 

ар
га
ні
чн
ы
м
і а
сн
о-

ва
м
і з
а 
ко
ш
т 
не

-
па
дз
ел
ен
ай

 э
ле
кт

-
ро
нн
ай

 п
ар
ы

 а
та

-
м
а 
аз
от
у

1.
 Р
эа
кц
ы
і 
з 
кі
сл
от

ам
і

C
H

3N
H

2 
+

 H
C

l ⎯
→⎯

 C
H

N
H

C
l

3
3

+
−

2.
 Г
ал
аг
ен
ав
ан

н
е 
ар
ам

ат
ы
чн
ы
х 
ам

ін
аў

 +
 3

B
r 2

 ⎯
→⎯

 +
 3

H
B

r

3.
 Г
ар
эн
н
е

4С
Н

3N
H

2 
+

 9
O

2 
→

 2
N

2 
+

 4
C

O
2 

+
 1

0H
2O

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

: 
ка
та
лі
ты
чн
ы
м

 а
дн
аў
ле
нн
ем

ні
тр
аз
лу
чэ
нн
яў

R
—

N
O

2 
+

 3
H

2
N

i
⎯

→
⎯

⎯
→⎯

R
—

N
H

2 
+

 2
H

2O

У
 л
аб
ар
ат
ор
ы
і:

C
H

3О
H

 +
 N

H
3 

p,
 t

⎯
→

⎯
⎯

⎯
A

l  
O 2

3

⎯
→⎯

C
H

3N
H

2 
+

 H
2О

Д
ля

 с
ін
тэ
зу

 
ле
ка
вы
х 
рэ

-
чы
ва
ў,

 п
ес
ты

-
цы
да
ў,

 п
ла
ст

-
м
ас

  
і ф
ар

-
ба
ва
ль
ні
ка
ў

N
aB

H
4

⎯
→

⎯
⎯

⎯
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С
ас
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і
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не

А
м
ін
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А
гу
ль
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ф
ор
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м
ул
а 

α
-а
м
ін
а-

кі
сл
от

 

В
ал
од
аю
ць

 у
ла

-
сц
ів
ас
ця
м
і а
м
і-

на
ў 
і к
ар
бо
на
вы
х 

кі
сл
от

З
до
ль
ны

 р
эа
га

-
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а 
з 
ад
но
й 

з 
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ва
рэ
нн
ем

 д
ы

-
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ы
да
ў 
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ял
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ў

1.
 Р
эа
кц
ы
я 
ам

ін
ак
іс
ло
т

 я
к 
ам

ін
аў

 +
 H

C
l ⎯

→⎯

⎯
→⎯

 

2.
 Р
эа
кц
ы
я 
ам

ін
ак
іс
ло
т

 я
к 
ка
рб
он
ав
ы
х 
кі
сл
от

H
 +

 K
O

H
 ⎯

→⎯

⎯
→⎯

 
К

 +
 H

2O

3.
 У
т
ва
рэ
н
н
е 
ды

п
еп
т
ы
да
ў

O
 +

 
O

 ⎯
→⎯

⎯
→⎯

 H
 O

+

ды
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пт
ы

д

4.
 П
ол
ік
ан

дэ
н
са
цы

я 
ε-
ам

ін
ак
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ро
н
ав
ай
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іс

-
ла
т
ы

n(
N

H
2(

C
H

2)
5C

O
O

H
) 

→
 

  +

 (
n 

 −
  1

)H
2О

У
 п
ра
м
ы
сл
ов
ас
ці

:
гі
др
ол
із
ам

 б
ял
ко
ў

У
 л
аб
ар
ат
ор
ы
і:

 +
 2

N
H

3 ⎯
→⎯

⎯
→⎯

N
H

2

 +
 N

H
4C

l

А
ст
ат
кі

 а
м
і-

на
кі
сл
от

 у
ва

-
хо
дз
яц
ь 
у 
са

-
ст
аў

 б
ял
ко
ва
й 

еж
ы

 ч
ал
ав
ек
а 

і ж
ы
вё
лы

У
 с
ел
ьс
ка
й 

га
сп
ад
ар
цы

 
дл
я 
па
дк
ор
м

-
кі

 ж
ы
вё
лы

 
Н
ек
ат
ор
ы
я 

ам
ін
ак
іс
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ты

 
дл
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ы
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ы
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ДАДАТАК  3

Якасныя рэакцыі арганічных злучэнняў

Формула 
і назва рэчыва

Рэактыў/ умовы 
правядзення
рэакцыі

Прыметы рэакцыі

СН2 СН2
этэн (этылен)

Br2/H2O

KMnO4/+5 °C

Абясколерванне раствору, 
утварэнне CH2BrCH2Br
Абясколерванне раствору, 
утварэнне СН2ОНСН2ОН

СН2(ОН)СН(ОН)СН2(ОН)
прапантрыёл-1,2,3

(гліцэрына)

Cu(OH)2 Ярка-сіні раствор

Br2/H2O Белы асадак 2,4,6-трыбром-
фенолу

Раствор FeCl3 Раствор фіялетавага колеру

Cu(OH)2/t
Ag2O/NH3  H2O

Чырвоны асадак Cu2O
Асаджэнне серабра на сцен-
ках прабіркі

этанавая кіслата

Лакмус
Раствор Na2CO3

Раствор чырвонага колеру
Вылучэнне СО2

метанавая кіслата
(мурашыная кіслата)

Лакмус
Раствор Na2CO3

Ag2O/NH3  H2O

Раствор чырвонага колеру
Вылучэнне СО2
Асаджэнне серабра на сцен-
ках прабіркі

алеінавая кіслата

Br2/H2O або 
KMnO4

Абясколерванне раствору
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Працяг

Формула 
і назва рэчыва

Рэактыў/ умовы 
правядзення
рэакцыі

Прыметы рэакцыі

С6Н12О6
глюкоза

Cu(OH)2/t

Ag2O/NН3    H2O

Ярка-сіні раствор, пасля на-
гравання — чырвоны аса-
дак Cu2O
Асаджэнне серабра на сцен-
ках прабіркі

(С6Н10О5)n

крухмал
Раствор I2 Раствор сіняга колеру

анілін

Br2/H2O Белы асадак 2,4,6-трыбром-
аніліну

Бялок (раствор) HNO3

Cu(OH)2

Асадак жоўтага колеру
Раствор фіялетавага колеру

Правообладатель Народная асвета



ПРАДМЕТНЫ  ПАКАЗАЛЬНІК

А

Акісленне  
— альдэгідаў  150
— насычаных вуглевадародаў  41
— ненасычаных вуглевадародаў  59
— спіртоў  116
Акрылавая кіслата  174
Аланін  245
Аліфа  199, 201
Алкагаляты  114
Алкадыены  71
Алканаў

— будова  28
— уласцівасці  39, 41
Алкенаў

— атрыманне  66
— будова  49
— уласцівасці  55, 57
Алкінаў

— атрыманне  82
— будова  78
— уласцівасці  80, 81
Алканы  27
Алкены  48
Алкіны  48, 77
Актан  39
Актанавы лік  95
Альдэгід  

— бензойны  155
— валяр’янавы  146
— воцатны  146
— масляны  146
— мурашыны  146
— прапіёнавы  145
Альдэгід воцатны

— атрыманне  153
— будова  150
Альдэгідаў 

— атрыманне  152
— будова  144
— наменклатура  145
— уласцівасці   147, 149

Альдэгідная група, гл. Група функцыя-
нальная
Альдэгіды  143
Амілапекцін  221
Амілоза  221
Амінаў

— будова  233
— наменклатура  234
— уласцівасці  238
Амінагрупа, гл. Група функцыянальная
Амінакіслот

— атрыманне  250
— будова  244
— ізамерыя  246
— уласцівасці  248
Амінакіслоты

— адыпінавая  253
— амінавоцатная  244
— амінакапронавая  252
Аміны

— араматычныя  240
— метыламін  234
— насычаныя  233
— феніламін, гл. Анілін
— этыламін  233
Амфатэрнасць амінакіслот  248
Анілін  19, 240
Антыфрыз  127, 130
Араматызацыя  90
Асацыяты  

— карбонавых кіслот  163
— спіртоў  111
Ацэтальдэгід, гл. Альдэгід воцатны
Ацэтат  166
Ацэтылен   19, 78
Ацэтылцэлюлоза  230

Б

Бензін
— каталітычнага крэкінгу  96
— тэрмічнага крэкінгу  95

Правообладатель Народная асвета
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Бензол  6, 19, 85
Бензольнае кольца  15, 85, 132
Біўрэтавая рэакцыя  261
Бакавы ланцуг  246
Браджэнне

— малочнакіслае  215
— спіртавое  215
Бромбензол  88
Бромэтан  20
Будова хімічная  8
Бутадыен-1,3  18, 46, 70
Бутан  15, 28, 33
Бутанолы  109
Бутыны  79
Бутэны  53
Бялкі

— простыя  257
— складаныя  258
Бялкоў

— другасная структура  257
— дэнатурацыя  260
— першасная структура  256
— трацічная структура  258
— уласцівасці  260

В

Вадародная сувязь  111, 163
Валакно

— ацэтатнае  230
— віскознае  229
— капронавае  252
— лаўсан  192
— найлон  253
Валокны

— натуральныя  192
— поліамідныя  252
— поліэфірныя  192
— сінтэтычныя  192, 252
— хімічныя  251
— штучныя  229
Вінілхларыд  64, 68

Вуглевадароды
— аліфатычныя  22
— араматычныя  22, 85
— ацыклічныя  22, 27
— дыенавыя  70
— насычаныя  27
— ненасычаныя  48
— цыклічныя  22, 27, 85
Вугляводы  

— дыцукрыды  208, 217
— монацукрыды  208
— поліцукрыды  208, 221
Высокамалекулярныя злучэнні  62

Г

Газ
— прыродны  94
— спадарожны нафтавы  94
Газа  94
Газойль  94
Галагеналканы  59
Гамолаг  28
Гамалагічная рознасць  28
Гамалагічны рад

— алканаў  28
— алкенаў  49
— алкінаў  78
— альдэгідаў  145
— карбонавых кіслот  161
— спіртоў  107
Гексан  28, 96
Гексен  52
Гексозы  208
Гептан  44, 95
Гідратацыя  59
Гідроліз  

— бялкоў  260
— крухмалу  224
— складаных эфіраў  190
— тлушчаў  199
— цукрозы  218
— цэлюлозы  229

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета
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Гідрыраванне  
— алкенаў  58
— ацэтылену  81
— бензолу  89, 92
— тлушчаў  200
Глікаген  221
Гліцын, гл. Амінавоцатная кіслата
Гліцэрына  127
Глюкоза  5, 209
Глюкозы

— атрыманне  216
— будова  5, 209
— знаходжанне ў прыродзе  213
— уласцівасці хімічныя  214
Група

— алкільная  33
— вуглевадародная  33, 34
— метыльная  34
— фенільная  133
Група функцыянальная

— альдэгідная  144
— амінагрупа  233
— гідраксільная  106
— карбаксільная  156
— карбанільная  143
— нітрагрупа  129
— пептыдная  249
— складанаэфірная  185

Д

Дэгідратацыя спіртоў  115
Дэгідрыраванне  

— алканаў  43, 76, 82
— цыклагексану  90
Дэзоксірыбоза  208, 209
Дэкстрыны  224
Дэнатурацыя  260
Дэтэргенты  205
Дэтанацыя  95
Дыацэтылцэлюлоза  230
Дыбромбутэны  73
Дыбромэтан  58

Дыбромэтэн  81
Дывініл, гл. Каўчук
Дыенаў 

— атрыманне  76
— будова  70
— уласцівасці  72, 73
Дыены  48, 70
Дыпептыды  248
Дыцукрыды, гл. Цукроза
Дыхлорбутан  58
Дыхлорметан  43
Дыхлорэтан  82
Дыяксін  141

З

Зарады частковыя  19

І

Ізабутан  15, 95
Ізамерызацыя  97
Ізамерыя 

— прасторавая  37, 54
— структурная  37, 52
Ізамерыя 

— алканаў  36
— алкенаў  52
— алкінаў  79
— альдэгідаў  146
— амінаў  234
— амінакіслот  247
— дыенаў  71
— кіслот карбонавых  163
— спіртоў  109
Ізамерыя арганічных злучэнняў  15, 36
Ізамеры  15
Ізаактан  95
Ізапрэн  71, 76
Ізапрапілбензол  91, 96, 139

К

Каменнавугальная смала  90, 139
Капралактам  252

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета
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Капрон  252
Карбанільныя злучэнні  143
Карбонавыя кіслоты  156
Карбонавых кіслот вытворныя  157
Каўчук

— бутадыенавы  74
— ізапрэнавы  75
— натуральны  74
— нестэрэарэгулярны  75
— сінтэтычны  74, 76 
— стэрэарэгулярны  75
Каўчуку вулканізацыя  75
Кетон  143, 147
Кіслата

— акрылавая  174
 — алеінавая  175
— амінавоцатная  244
— бензойная   157, 158
— валяр’янавая  161
— воцатная  162
— капронавая  161
— лімонная  158
— лінолевая  176
— мурашыная  162
— пальміцінавая  196
— стэарынавая  196
— тэрэфталевая  193
— хлорвоцатная  250
Кіслоты

— аднаасноўныя  160
— араматычныя  156
— двухасноўныя  157
— вышэйшыя  171
— насычаныя 160
— ненасычаныя 173
— ніжэйшыя  163
Кіслаты воцатнай 

— атрыманне  169
— будова  160
— уласцівасці хімічныя  166
Класы арганічных рэчываў  22
Крухмал  216, 221

Крухмалу
— атрыманне  225
— будова  221
— знаходжанне ў прыродзе  221
— уласцівасці хімічныя  223
Крэкінг  

— каталітычны  96
— тэрмічны  95
Кумол  138 

Л

Лактоза  217
Лаўсан  192
Лізін  246

М

Макрамалекулы  62, 193, 252, 255
Мальтоза  217
Манамеры  62
Маслы  197
Метан  27, 33
Метаналь  144
Метанавая кіслата  160
Метанол  106
Метыламін  234
Метылавы спірт, гл. Метанол
Мінеральныя маслы  201
Мыйныя сродкі сінтэтычныя  205
Мыла  203

Н

Найлон  253
Наменклатура

— алканаў  32
— алкенаў  52
— алкінаў  79
— альдэгідаў  145
— амінаў  234
— дыенаў  71
— кіслот карбонавых  162
— сістэматычная ІЮПАК  33
— спіртоў  107

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета
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— трывіяльная  33
— эфіраў складаных  186
Нафта  94
Нафты

— знаходжанне ў прыродзе  94
— крэкінг  94
— перагонка  94
— састаў  94
— уласцівасці  95
Нафтапрадукты  94
Нітрабензол  88
Нітрагліцэрына  129

П

Палімеры  62, 252
Парафіны, гл. Алканы
Парніковы эфект  97
Пентан  28
Пентэн  49
Пентозы  208
Пептыд  249
Пікрынавая кіслата  137
Піроліз  82
Пірыдын  22, 23
Пірымідын  23
Пластмасы  62
Пластмасы фенолфармальдэгідныя  140
Полібутадыен  74
Полівінілхларыд  68
Поліізапрэн  75  
Поліпептыды  249
Поліпрапілен  64
Поліэтылен  59, 62, 64
Прапан  28, 33
Прапен  52, 53
Прапанол  107

Р

Радыкалы  33, 95
Рэакцыі

— акіслення  59, 61, 89, 116, 150, 169, 
240

— галагенавання  42
— гідратацыі  59, 159
— гідрыравання  45, 58, 149, 201
— гідролізу  190, 199, 260
— далучэння  57, 73, 88, 149
— дэгідратацыі  115
— дэгідрыравання  43, 153
— замяшчэння  42, 88, 113, 115, 128, 
135, 167, 242
— ізамерызацыі  44, 96, 97
— нітравання  88, 129, 137
— полімерызацыі  59, 62
— полікандэнсацыі  193, 222, 253
— сярэбранага люстэрка  150
— этэрыфікацыі  189
Рэакцыі галагенавання 

— брамавання  58, 73, 81, 88
— хларавання  42, 43, 58
Рэакцыі якасныя на

— алкены  58, 60
— алкіны  81
— альдэгіды  150
— бялкі  261
— глюкозу  215
— крухмал  223
— мнагаатамныя спірты  129
— фенол  136
Рызіна  75
Рыбоза  208, 209
Рэакцыя

— Зініна  242, 250
— Кучарава   82, 153
— Прыляжаева  60
Рэчывы

— азотзмяшчальныя  233
— кіслародзмяшчальныя  102

С

Сарбіт  215
Сувязі хімічнай 

— валентны вугал  29, 50, 78, 86

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета
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— даўжыня  31, 50, 71, 79, 86
— энергія  50, 86
Сувязь хімічная

— адзінарная  14
— вадародная  111, 238, 257
— двайная  14, 18
— кратная  14, 45, 102
— непалярная  19
— палярная  19
— пептыдная  248
— спалучаная  70
— трайная  14
— π-сувязь  18
— σ-сувязь  17
Серын  245
Сінтэз-газ  46, 85
Спалучэнне  

— у алкадыенах  70
— у бензоле  86
— у карбонавых кіслотах  162
— у фенолах  134
Спірт

— метылавы 107, 119
— прапілавы  107
— этылавы  107, 120
Спіртоў

— атрыманне  118
— будова  106
— ізамерыя  109
— класіфікацыя  102
— наменклатура   107
Спіртоў уласцівасці  

— фізічныя  110
— хімічныя  113
Спірты

— аднаатамныя  106
— вышэйшыя  110, 120
— двухатамныя 126
— мнагаатамныя  126
— насычаныя  106
— ненасычаныя  102, 121

— ніжэйшыя  110, 120
— трохатамныя  127
Структура бялка  256
Структурнае звяно палімераў  62
Ступень полімерызацыі  63
Стырол  90
Стэараты натрыю (калію)  203

Т

Талуол  90, 96
Тлушчаў

— будова  196
— прымяненне  200
— уласцівасці хімічныя  199
Тлушчы

— вадкія  197
— цвёрдыя  197
Трыацэтылцэлюлоза  230
Трыброманілін  241
Трыбромфенол  136
Трыгліцэрыд  196
Трынітроцэлюлоза  230
Трыстэарат  197
Трыхлорметан  43, 46
Тэорыя хімічнай будовы  11, 13
Тэтрабромэтан  81
Тэтрахлорметан   43, 46
Тэтрозы  208

У

Узаемнае  ўплыванне  атамаў  у  малеку-
лах 134, 161, 240

Ф

Феніл  133
Феніламін, гл. Анілін
Фенол  19, 133
Фенолу

— атрыманне  138
— будова  134
— уласцівасці  134, 135
Феналяты  135

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета
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Ферменты  222, 252, 262
Фармалін  147
Фармальдэгід  18, 145
Формула агульная

— алканаў  28
— алкенаў  49
— алкінаў  78
— альдэгідаў  144
— амінаў насычаных першасных  233
— дыенаў  144
— кіслот аднаасноўных насычаных  160
— складаных эфіраў  186
— спіртоў  насычаных  аднаатамных  106
Формулы

— малекулярныя  8
— структурныя  15, 17
— электронныя  17
Фруктоза  209, 211, 212
Функцыянальная група  106, 143

Х

Хларыд  
— метыламонію  239
— феніламонію  240
Хлорметан  20, 42, 43
Хлорэтан  59

Ц

Цукар, гл. Цукроза
Цукроза  217
Цукрозы

— атрыманне  219  
— будова  218  
— знаходжанне ў прыродзе  217  
— уласцівасці  218  

Цэлюлоза  226
Цэлюлозы

— будова  226
— знаходжанне ў прыродзе  226
— уласцівасці фізічныя  228
— уласцівасці хімічныя  229
Цыклагексан  89, 90, 92, 96
Цыклапрапан  53

Ш

Шчыльнасць электронная  19, 21

Э

Эсэнцыя  191
Этан  33
Этаналь  145
Этанол  107
Этыламін  234
Этылбензол  91
Этылен  18, 49
Этыленгліколь  126
Эфіраў складаных 

— атрыманне  189
— будова  185
— знаходжанне ў прыродзе  187
— наменклатура  186
— уласцівасці хімічныя  190
Эфірныя маслы  201
Эфіры  

— складаныя  185
— цэлюлозы  230

Я

Ядро бензольнае  85

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета



ІМЯННЫ  ПАКАЗАЛЬНІК

Бертло М.  12, 196
Берцэліус Ё.  270
Бутлераў А. М.  12, 13, 154, 216, 270
Вант-Гоф Я.  270
Вёлер Ф.  11
Гофман А.  153
Зялінскі М. Д.  182
Зінін М. М.  242
Кекуле Ф.  12, 85, 86
Кольбе А.  12
Кружалаў Б. Д.  138
Купер А.  12
Кучараў М. Г.  154

Лебедзеў С. В.  76
Лібіх Ю.  153
Нямцоў М. С.  138
Нобель А.  131
Перкін У.  285
Полінг Л.  258
Прыляжаеў М. А.  61
Сяргееў П. С.  138
Удрыс Р. Ю.  138
Фішэр Э.  249, 255
Фокін С. А.  200
Шэўрэль М.  196
Шэеле К.  127, 189

Правообладатель Народная асвета



АДКАЗЫ НА РАЗЛІКОВЫЯ ЗАДАЧЫ

Раздзел 2. Насычаныя вуглевадароды
§ 5. 9. 82,76 %.
§ 6. 7. С6Н14. 10. С3Н8.
§ 7. 10. 285,7 дм3.
§ 8. 7. 4,26 дм3. 10. 0,35.

Раздзел 3. Ненасычаныя вуглевадароды

§ 10. 9. 900 дм3.
§ 11. 7. С4Н8. 10. С3Н6.
§ 12. 7. 86,6 %. 8. 17 000.
§ 13. 6. 270 дм3. 8. 33,3 %.
§ 14. 9. 3,1 м3. 10. 8,1 кг.
§ 16. 7. 88 м3. 8. 1,12 дм3. 9. 5,4 кг.

Раздзел 4. Араматычныя вуглевадароды

§ 17. 6. 95 %. 8. 284 дм3.
§ 18. 3. 87,1 %. 6. 79,4 %. 7. 1,3 г.
§ 19. 9. 79,317 м3.
§ 20. 1. С2Н6. 2. С3Н6. 3. С5Н12. 4. С3Н8. 5. С2Н6.

Раздзел 5. Спірты і фенолы

§ 21. 9. Большая ў C3H5OН.
§ 23. 6. 75,48 г. 7. У рэакцыі метанолу. 8. 0,89 моль CH3СНO. 9. СН3—СН2—СН2ОН.
10. С5Н11ОН.
§ 24. 5. 1280 кг. 6. У 4 разы. 7. 275,52 м3. 8. 0,91. 9. а) С6Н12О6; б) С2Н4.
§ 25. 1. 77,4 г. 2. 24,64 дм3. 3. C5H12O; 4 ізамеры. 4. С2Н5ОН. 5. C3H8O. 6. С4Н10О; насычаны 
аднаатамны спірт.
§ 26. 8. 73,6 г. 9. 2  3. 10. Тры функцыянальныя групы.
§ 27. 8. Поўнасцю. 9. 3,96 г. 10. 30,74 г.
§ 28. 6. 1500 моль; 228,125 кг. 7. 87 %. 8. 101,520 кг.

Раздзел 6. Альдэгіды і карбонавыя кіслоты

§ 29. 9. CH3СНO, этаналь, воцатны альдэгід. 10. СН3СНО.
§ 30. 4. 22,4 дм3. 6. 5,375 дм3. 7. 11,2 дм3. 8. 134,4 г СН3СООН. 9. 0,0075 моль. 10. С4Н8О; 
СН3—СН2—СН2—СНО; бутаналь, масляны альдэгід.
§ 31. 7. 448 дм3. 8. 4,032 дм3. 9. 413,6 г. 10. C3H7СНO.
§ 33. 8. 520 см3. 9. С3Н6О2. 10. CН3—CH2—CH2—COOH; масляная кіслата.
§ 34. 7. а) 9,968 дм3; б) 19,936 дм3. 8. 3,42 моль. 9. 224,91 г. 10. 0,3 моль.
§ 35. 7. 39,96 С2Н5СООН. 8. 561,6 кг. 9. 179,2 м3. 10. 7008,192 кг НСООН. 
§ 36. 7. 59,94 г. 8. 3 моль. 9. Адна двайная сувязь. 10. С17Н33СООН.
§ 37. 1. 6,72 дм3. 2. 13,42 % СН3СООК. 3. 128,5 см3. 4. С5Н10О; пентаналь (валяр’янавы альдэгід). 
5. НСООН; метанавая (мурашыная) кіслата. 6. С2Н5СНО; С3Н7ОН; няма ізамераў альдэгідаў
у прапаналю.
§ 38. 6. 33,6 м3.
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Раздзел 7. Складаныя эфіры. Тлушчы

§ 39. 7. С4Н8О2. 8. С3Н7СООС2Н5; 116 г/моль.
§  40. 5. 59,16 г. 6. 0,91. 7. 64,80 г СН3СООН; 34,56 г СН3ОН. 8. 127,6 г СН3СООС4Н9.
9. 98,56 дм3.
§ 41. 8. 40. 9. 16 600 кг.
§ 42. 8. 44,2 кг. 9. 1,78 кг. 10. 4530.
§ 43. 9. 1275.

Раздзел 8. Вугляводы

§ 44. 6. 268,8 дм3. 8. 5 атамаў.
§ 45. 7. 60 г. 9. 168 г  NaHCO3 і 720,6 г Н2О.
§ 46. 5. 180,5 г. 6. 78,2 %.
§ 47. 6. 820 кг. 7. 6172.
§ 48. 7. 53 дм3.
§ 49. 5. 1161 м3. 6. 27,5 кг.
§ 50. 8. 54,5 %.

Раздзел 9. Аміны. Амінакіслоты. Бялкі

§ 51. 8. 17,92 дм3. 9. 114,24 дм3. 10. 73 г/моль C4H9NH2. 
§ 52. 7. 77,28 дм3 CH3NH2. 8. 0,5849. 9. С3Н7NН2. 10. 36,58 г; 2,655 моль.
§ 53. 9. 29,1 г  CH2NH2CООNа. 10. 0,24.
§ 54. 8. 1700. 9. 228 712 кг. 10. 4505,625 га.
§ 55. 9. 13 714.
§ 56. 3. 7,2 кг. 10. 176 г/моль. 

Раздзел 10. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па арганічнай хіміі

§ 59. 4. 7,52 г. 5. 101 г. 6. 70 г/моль; С5Н10.
§ 60. 10. 54 г  С2Н6.
§ 61. 5. Перавышаны ў два разы.

Адказы на разліковыя задачы
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