
 

JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘ

Co to są jednofunkcyjne pochodne wę

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów są ę ą

funkcyjnych; nie wyklucza to, że w danym zwią ż

Grupa funkcyjna to atom lub grupa atomów nadają ą ś ś

nazwa grupy 
funkcyjnej 

zapis 

halogen X (Cl, Br, I)

hydroksylowa -OH 

aldehydowa -CHO 

karboksylowa -COOH

karbonylowa C=O 

aminowa -NH2 

estrowa -COOR

 HALOGENOWĘ

Halogenowęglowodory są to pochodne róż ę

podstawione różnymi halogenami, czyli fluorowcami 
flurowcowęglowodorami 

Nazewnictwo np.2,2 dibromopropan
                                                                                                   

Otrzymywanie 
• Reakcja substytucji (podstawienia)

CH3 – CH3 + F2                     CH3 

JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW
 

ą jednofunkcyjne pochodne węglowodorów? 
 

ęglowodorów są to pochodne węglowodorów zawierają
że w danym związku ta sama grupa może powtarzać ę ę

 
Co to jest grupa funkcyjna? 

 
Grupa funkcyjna to atom lub grupa atomów nadająca cząsteczce specyficzne właściwoś

 
Przegląd grup funkcyjnych 

 

 struktura szereg homologiczny

X (Cl, Br, I)  chlorowcowopochodne

 --- O-H alkohole

 
 

aldehydy

COOH 
 

kwasy

 
 

ketony

 
 

aminy

COOR 
 

estry

 
 

HALOGENOWĘGLOWODORY 
 

ę ą to pochodne różnych węglowodorów, w których atomy wodoru zostały 
halogenami, czyli fluorowcami – często więc nazywamy je również

 
2,2 dibromopropan                   Br                                                                      

                                                                                                   H3- C-C-C-H3 

                                              Br 
 

(podstawienia) 
 

 – CH2F + HF 
 

1

ĘGLOWODORÓW 

ę ą ęglowodorów zawierające jeden rodzaj grup 
powtarzać się dwa lub więcej razy 

ą ąsteczce specyficzne właściwości chemiczne. 

szereg homologiczny 

hlorowcowopochodne (halogenopochodne) 

alkohole 

aldehydy 

kwasy 

ketony 

aminy 

estry 

ę ą ż ęglowodorów, w których atomy wodoru zostały 
ę ęc nazywamy je również 

                                                                                                   



 2

• Reakcja addycji (przyłączenia) 
 

                                               Cl H 
 

H-C=C-H+H-Cl                H-C-C-H 
 

     H H                                   H H 
 
 

Zastosowanie i przykłady halogenowęglowodorów 

Jodoform (nazwa systematyczna: trijodometan, CHI3) - jodowa pochodna metanu. Zastosowanie: Jodoform 
jest jednym z najstarszych antyseptyków. Wprowadził go do medycyny wiedeński chirurg Albert von 
Mosetig-Moorhof w 1880 r. Preparaty jodoformowe były stosowane do połowy XX wieku. Jodoform jest 
substancją bardzo skuteczną, zarzucono jednak jego stosowanie ze względu na silny zapach, toksyczność po 
dostaniu się do krwioobiegu, oraz możliwość alergii na jod. Stosowany był na zakażone rany, owrzodzenia 
i inne miejsca na powierzchni ciała pokryte wydzielinami. Działa poprzez uwalnianie w miejscach 
wilgotnych wolnego jodu, który ma działanie antyseptyczne, bakteriobójcze i osuszające, a także miejscowo 
znieczulające i krwiotamujące (dla małych naczyń). Dodatkową zaletą jest odganianie owadów, co jest 
istotne np. przy ranach ropiejących). 

Chloroform  (nazwa systematyczna: trichlorometan, CHCl3) - chlorowa pochodna metanu. Substancja 
niepalna i mało reaktywna. Działa drażniąco na skórę i oczy, szkodliwy przy wchłanianiu przez drogi 
oddechowe i po połknięciu; w przypadku długotrwałego narażenia lub wysokiego stężenia stwarza poważne 
zagrożenia dla zdrowia. Może nastąpić nagła śmierć wskutek zaburzeń rytmu serca i zatrzymania akcji serca 
lub/i zatrzymania oddechu. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (włącznie z wystąpieniem 
trwałych zmian), wywołuje poczucie senności, nudności, zmniejsza sprawność umysłową, powoduje utratę 
przytomności. Uszkadza wątrobę i nerki. Prawdopodobnie wykazuje własności kancerogenne. 

 

ALKOHOLE 

Alkohole (alkanole) – pochodne węglowodorów, w których atom lub atomy wodoru zastąpione są grupami 
hydroksylowymi – OH. Alkohole zawierające jedną grupę – OH nazywa się jednowodorotlenowymi, np. 
CH3CH2OH, alkohol etylowy lub etanol. Alkohole z dwoma, trzema itd. grupami – OH noszą nazwę 
alkoholi dwu-, trój- itd. hydroksylowych.  Zależnie od liczby wiązań węgiel – węgiel jakie tworzy atom 
węgla związanym z grupą – OH rozróżnia się alkohole pierwszorzędowe (1 wiązanie C-C), alkohole 
drugorzędowe (2 wiązania C-C) i alkohole trzeciorzędowe (3 wiązania C-C). Najważniejsze alkohole to: 

• alkohol metylowy otrzymywany dawniej przez sucha destylację drewna w temp 500°. Alkohol 
metylowy ma zastosowanie do otrzymywania aldehydu mrówkowego, metakrylanu metylu, chlorku 
metylu, do syntez barwników, jako rozpuszczalnik. 

• alkohol etylowy – najstarsza metoda otrzymywania oparta jest na fermentacji skrobi zawartej 
w ziemniakach, kukurydzy, jęczmieniu, życie, ryżu, itp. lub fermentacji cukru zawartego np. 
w melasie. 

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 
Wytworzony alkohol etylowy wydziela się za pomocą destylacji, a następnie oczyszcza przez rektyfikację. 
Syntetycznie alkohol etylowy wytwarza się przez uwodnienie etylenu  

CH2=CH2 + H2O = CH3 - CH2 - OH 
Alkohol etylowy ma zastosowanie do celów spożywczych (spirytus, wódka), jako rozpuszczalnik, 
koprodukcji estrów, chloroformu, eteru etylowego, kwasu octowego, w medycynie, itd. Skażona odmiana 
alkoholu etylowego nosi nazwę denaturatu. 
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Otrzymywanie 

• Reakcja uwodnienia (hydratacji) alkenów 

CH2=CH2 + H2O                     CH3-CH2 – OH 

Nazewnictwo 
Nazwę alkoholu tworzy się, dodając końcówkę -ol do nazwy węglowodoru  zawierającego tyle atomów 
węgla w cząsteczce, z ilu składa się wybrany   najdłuższy łańcuch węglowy cząsteczki alkoholu. Położenie 
grupy –OH   w cząsteczce określa się za pomocą odpowiedniej cyfry umieszczonej   przed końcówką -ol. 
 
Szereg homologiczny alkoholi.  
 
Najprostszą z grup alkoholowych budowę cząsteczek mają monohydorksylowe pochodne alkanów – 
alkanole. Podobnie jak alkany tworzą one szereg homologiczny: 
 
CH4 metan CH3-OH metanol 
C2H6 etan C2H5-OH etanol 
C3H8 propan C3H7-OH propanol 
. . 
. .  
. . 
CnH2n+2 alkan CnH2n+1 alkanol 
 
Izomeria 
Wśród alkoholi występuje zjawisko izomerii konstytucyjnej (strukturalnej), poczynając od propanolu. 
Izomeryczne alkohole mogą różnić się położeniem grupy hydroksylowej lub budową szkieletu węglowego, 
albo obiema cechami naraz.  
 
Właściowości 

• reakcja z metalami. 
Alkohole reagują z aktywnymi metalami, na przykład z sodem i potasem, a także, na gorąco, z wapniem 
oraz magnezem. Podczas reakcji dochodzi do rozerwania wiązania O–H grupy hydroksylowej, w wyniku 
czego za atom wodoru zostaje podstawiony atom metalu. 
Etanol reaguje z sodem, tworząc etanolan sodu oraz wodór: Etanolan sodu pod wpływem wody ulega 
hydrolizie anionowej (odczyn zasadowy): 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2O 
C2H5O + H2O → C2H5OH + OH- 

Alkohole są więc bardzo słabymi kwasami, słabszymi od wody. Alkohol w czasie mieszania się z wodą 
tworzy z nią wiązania wodorowe. Powoduje to zmniejszenie odległości pomiędzy cząsteczkami, a tym 
samym – zmniejszenie objętości powstającego roztworu. Zjawisko to nosi nazwę kontrakcji objętości. 
Największą kontrakcję wykazuje mieszanina 52 objętości etanolu i 48 objętości wody. Wydawałoby się, że 
po zmieszaniu takich ilości tych substancji powinno powstać 100 objętości roztworu, jednak powstaje tylko 
96,3. 

• spalanie 
Alkohole, podobnie jak węglowodory, mogą w szczególnych warunkach ulegać półspalaniu i spalaniu 
niecałkowitemu. 

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O 
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 
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• Reakcja z fluorowcowodorami: 
Dochodzi do rozerwania wiązania C–O w cząsteczce alkoholu. Za całą grupę hydroksylową zostaje 
podstawiony atom bromu. Ten typ reakcji nazywamy reakcją podstawienia (substytucji). Ulegają jej 
wszystkie alkohole. Etanol w reakcji z bromowodorem wykazuje słaby charakter zasadowy, ulegając 
reakcji: 

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O 

• Reakcja eliminacji (dehydratacji) 
Charakterystyczna dla alkoholi reakcja eliminacji (nazywana również reakcją dehydratacji czyli usuwania 
wody) przebiega w środowisku kwasowym, np. pod wpływem stężonego H2SO4 lub w obecności tlenku 
glinu w podwyższonej temperaturze. Produktem reakcji eliminacji cząsteczki wody z etanolu jest eten – 
węglowodór nienasycony: 

CH3CH2OH → CH2=CH2 +H2O 
 
Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) to alkohole zawierające w cząsteczkach dwie (lub 
więcej) grupy –OH, z których każda jest związana z innym atomem węgla w cząsteczce.  
 
Glikol etylenowy, potocznie nazywany glikolem, jest alkoholem – pochodną etanu, w którym dwa atomy 
wodoru zostały zastąpione grupami hydroksylowymi. Nazwa systematyczna tego alkoholu to etano-1,2-diol. 
Glikol ma właściwości toksyczne, dlatego w kontakcie z nim należy używać rękawiczek ochronnych i 
zachować szczególną ostrożność. Glikol jest bezbarwną, oleistą, silnie higroskopijną cieczą, dobrze 
rozpuszczalną w wodzie. Posiada zastosowanie jako składnik mieszanek o niskiej temperaturze krzepnięcia 
(stosowanych np. zimą do chłodnic samochodowych), do produkcji żywic poliestrowych, włókien 
syntetycznych, rozpuszczalników, plastyfikatorów, materiałów wybuchowych typu dynamitu. 
 
Glicerol, nazywany również gliceryną, jest alkoholem trihydroksylowym – pochodną propanu, w którym 
trzy atomy wodoru zostały zastąpione grupami hydroksylowymi. Nazwa systematyczna tego alkoholu to 
propano-1,2,3-triol. W odróżnieniu od metanolu, glikolu etylenowego czy, w mniejszym stopniu, etanolu – 
nie jest toksyczny. Gliceryna jest otrzymywana przez hydrolizę tłuszczów.  Gliceryna ma zastosowanie do 
produkcji nitrogliceryny, dynamitu oraz pochodnych celulozy, do syntezy barwników, w przemyśle 
kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. 

Produktami spalania są sadza, tlenek węgla (IV) i woda: 
2C3H5(OH)3 + O2 → 6C + 8H2O 

2C3H5(OH)3 + 7O2 → 6CO2 + 8H2O 
 

Zastosowanie alkoholi 
 
Alkohole znajdują bardzo wiele zastosowań. Wśród alkoholi monohydroksylowych najszerzej wykorzystuje 
się metanol i etanol. Przemysł spożywczy produkuje z etanolu napoje alkoholowe. Alkohol wykorzystuje się 
do sporządzania pączków, drinków. W cukierniach nasącza się nimi ciasta i torty. Znajduje on zastosowanie 
nie tylko w celach spożywczych, jest też wykorzystywany w przemyśle. To surowiec w wielu syntezach 
chemicznych (np. eteru etylowego, chloroformu, estrów). Używany jest również w farmaceutyce do 
sporządzania ekstraktów z roślin, owoców i ziół, które służą do wyrobu lekarstw i nalewek. Spirytus 
salicylowy (podstawowy środek dezynfekcyjny) to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 70 – 
procentowym etanolu. W postaci skażonej (denaturat) wykorzystuje się go jako paliwo w kuchenkach 
turystycznych. Jako rozpuszczalnik (pokostów, przypraw) jest szeroko stosowany w różnych działach 
przemysłu W przemyśle kosmetycznym służy do wyrobu perfum, wód toaletowych i zmywacza lakieru do 
paznokci. Etanol służy do wyrobu aldehydu mrówkowego, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, 
leków, barwników oraz paliwa i rozpuszczalnika. Można więc stwierdzić, że alkohol etylowy jest i wrogiem 
i przyjacielem. Musimy tylko wiedzieć jak poprawnie go wykorzystywać, jak się z nim obchodzić, aby na 
tym nie stracić, ponieważ stracić można bardzo wiele. Alkohole wykorzystywanie są w przemyśle 
chemicznym.  



 

ALDEHYDY I KETONY 

 
 

     Nazwa aldehyd wywodzi się od łac. "
to pochodzi stąd, że aldehydy można otrzymać ą ę

keton wyprowadzono od najprostszego przedstawiciela tego szeregu połą ń

aldehydy bardzo łatwo utleniają się do kwasów karboksylowych, nazwy potoczne aldehydów wywodzą ę

od nazw kwasów, które można otrzymać ę

HCHO, octowym CH3CHO, masłowym C

grupy aldehydowe oznacza się ń ą

Tworząc nazwę aldehydu (według słownictwa racjonalnego) wybieramy najdłuż ń ą

zawierający grupę aldehydową -CHO. Łań
z natury rzeczy musi znajdować się ń ń ść

pomocą przyrostka -al. Położenia oraz rodzaj 
przedstawiam nazwy zwyczajowe i systematyczne przykładowych aldehydów.

Wzór Nazwa zwyczajowa
H-CHO 

CH3-CHO 
CH3-CH2-CH2-CHO 

CH3-CO-CH3 

Aldehydy o większej masie cząsteczkowej mają ść

przyjemny zapach i są bardziej odporne na utlenianie niż

cząsteczkowych są dobrymi rozpuszczalnikami ż ą

ważnymi odczynnikami przemysłowymi
stosowany do konserwowania preparatów biologicznych

ZWIĄZKI KARBONYLOWE 

ę od łac. "alcohol dehydrogenatus" - czyli alkohol odwodorniony; okreś
ą ż żna otrzymać przez odrywanie atomów wodoru od alkoholi. Ogólną ę

keton wyprowadzono od najprostszego przedstawiciela tego szeregu połączeń - acetonu. Z uwagi na fakt, ż

ą ę do kwasów karboksylowych, nazwy potoczne aldehydów wywodzą ę

żna otrzymać przez ich utlenienie; mówi się zatem o aldehydzie mrówkowym 
CHO, masłowym C3H7CHO. Według zasad słownictwa sys

oznacza się końcówką -al, a grupy ketonowe 
ą ę aldehydu (według słownictwa racjonalnego) wybieramy najdłuż ń ą

CHO. Łańcuch ten numerujemy rozpoczynając od grupy aldehydowej, która 
ć się na końcu łańcucha. Obecność grupy aldehydowej zaznaczamy za 

żenia oraz rodzaj podstawników zaznaczamy w zwykły sposób. Poniż

e i systematyczne przykładowych aldehydów. 

Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna
aldehyd mrówkowy 

aldehyd octowy 
aldehyd masłowy 

aceton (keton dimetylowy) 

ąsteczkowej mają dość przyjemny zapach.  Również ą

ą bardziej odporne na utlenianie niż aldechydy. Niektóre ketony o małych masach 
ą ą dobrymi rozpuszczalnikami żywic i lakierów, a aldehydy mrówkowy i octowy są
żnymi odczynnikami przemysłowymi. Wodny roztwór aldehydu mrówkowego, tzw. 

stosowany do konserwowania preparatów biologicznych 

Przykłady aldehydów: 
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czyli alkohol odwodorniony; określenie 
ą ż ż ć przez odrywanie atomów wodoru od alkoholi. Ogólną nazwę 

acetonu. Z uwagi na fakt, że 
ą ę do kwasów karboksylowych, nazwy potoczne aldehydów wywodzą się 

ż ć ę zatem o aldehydzie mrówkowym 
. Według zasad słownictwa systematycznego IUPAC 

  końcówką -on. 
ą ę aldehydu (według słownictwa racjonalnego) wybieramy najdłuższy łańcuch w cząsteczce 

ąc od grupy aldehydowej, która 
ć ę ń ń ść grupy aldehydowej zaznaczamy za 

zaznaczamy w zwykły sposób. Poniżej 

Nazwa systematyczna 
metanal 
etanal 
butanal 

propanon 

Również ketony mają zwykle 
ą ż aldechydy. Niektóre ketony o małych masach 

ą ą żywic i lakierów, a aldehydy mrówkowy i octowy są 
. Wodny roztwór aldehydu mrówkowego, tzw. formalina jest 



 

 

Charakteryzuje je obecność grupy karboksylowej 

Nazewnictwo 

Wiele kwasów karboksylowych nazywanych jest nazwami historycznymi, wywodzą ę

najczęściej od nazwy miejsca ich wystę żą

nazwę kwasu wywieść od nazwy szkieletowego wę

kwas mrówkowy 
kwas octowy 

kwas propionowy 
kwas masłowy 

kwas walerianowy 
kwas palmitynowy kwas heksadekanowy
kwas stearynowy kwas oktadekanowy
kwas oleinowy kwas 

Kwasy o niskich masach molowych są żą

Wyższe kwasy są praktycznie w wodzie nierozpuszczalne

POCHODNE KWASÓW KA

Estry są pochodnymi kwasów karboksylowych w których zamiast atomu wodoru grupy karboksylo
znajduje się grupa alkilowa (CnH2n+1)

 
 

KWASY KARBOKSYLOWE 

ść grupy karboksylowej –COOH.  

Wiele kwasów karboksylowych nazywanych jest nazwami historycznymi, wywodzą ę

ęściej od nazwy miejsca ich występowania (wykrycia) Oficjalne zasady nazewnictwa kwasu każą

ę ść od nazwy szkieletowego węglowodoru z dodatkiem słowa 

kwas metanowy H
kwas etanowy CH

kwas propanowy C
kwas butanowy C
kwas pentanowy C

kwas heksadekanowy C15

kwas oktadekanowy C17

kwas cis-9-oktadecenowy C17

Kwasy o niskich masach molowych są dobrze rozpuszczalne w wodzie i należą

cznie w wodzie nierozpuszczalne 

POCHODNE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH 

Estry kwasów karboksylowych 

wzór ogólny: 

 
 

ą pochodnymi kwasów karboksylowych w których zamiast atomu wodoru grupy karboksylo
) 
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Wiele kwasów karboksylowych nazywanych jest nazwami historycznymi, wywodzącymi się 

ęś ępowania (wykrycia) Oficjalne zasady nazewnictwa kwasu każą 

ę ść ęglowodoru z dodatkiem słowa kwas  

H–COOH  
CH3COOH 
C2H5COOH 
C3H7COOH 
C4H9COOH 

15H31COOH 

17H35COOH 

17H33COOH 

ą dobrze rozpuszczalne w wodzie i należą do słabych kwasów. 

 

ą pochodnymi kwasów karboksylowych w których zamiast atomu wodoru grupy karboksylowej 



 

Otrzymywanie: 
Reakcja estryfikacji - reakcja kwasu karboksylowego 
kwasowym 

Reakcja estryfikacji jest przykładem reakcji kondensacji.
Reakcja kondensacji - proces w którym z dwóch czą ą

produktu złożona z fragmentów cząsteczek obu reagentów oraz czą

najczęściej wody. 
 

właściwości fizyczne estrów: 
-ciecze 
-trudno rozpuszczalne w wodzie 
-o gęstości mniejszej od gęstości wody
-przyjemny zapach  
-estry niższych i średnich kwasów karboksylowych oraz niż ś ą

eterycznymi (występują w owocach lub kwiatach i nadają

Olfaktologia - nauka zajmująca się zapachami.

reakcja kwasu karboksylowego z alkoholem lub fenolem w obecnoś ś

 

przykłady: 

 
 
 

 

Reakcja estryfikacji jest przykładem reakcji kondensacji. 
proces w którym z dwóch cząsteczek reagentów organizacja powstaje czą

ąsteczek obu reagentów oraz cząsteczka prostego produktu ubocznego, 

ę ś ę ści wody 

w karboksylowych oraz niższych i średnich alkoholi są
ę ą w owocach lub kwiatach i nadają im charakterystyczny zapach).

ą ę zapachami. 
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z alkoholem lub fenolem w obecności środowisku 

 

 

 

ąsteczek reagentów organizacja powstaje cząsteczka 
ą ąsteczka prostego produktu ubocznego, 

ż średnich alkoholi są nazywane olejkami 
ę ą ą im charakterystyczny zapach). 

 



 

1. Reakcja kwasowej hyd

2. Reakcja hydrolizy zasadowej pod wpływem jonów OH

Zastosowanie: 
-rozpowszechnione w przyrodzie (nadają ś

-estry kwasów karboksylowych o długich łań
i stanowią powłokę liści) 
-są stosowane do wyrobu esencji zapachowych, rozpuszczalników i farb (np rozpuszczalnik nitro to 
mieszanina octanów propylu, butylu i pentylu)
 

Mydło - mieszanina soli sodowych kwasów tłuszczowych np. kwasu stearynowego i palmitynowego.

otrzymywanie:

 

reakcje charakterystyczne: 
1. Reakcja kwasowej hydrolizy estrów - reakcja odwrotna do reakcji estryfikacji

 

2. Reakcja hydrolizy zasadowej pod wpływem jonów OH- - reakcja zmydlania

 

przykłady: 

 

rozpowszechnione w przyrodzie (nadają zapach olejkom roślinnym i owocom) 
karboksylowych o długich łańcuchach to woski (wchodzą w skład wosku pszczelego 

ą stosowane do wyrobu esencji zapachowych, rozpuszczalników i farb (np rozpuszczalnik nitro to 
mieszanina octanów propylu, butylu i pentylu) 

MYDŁO 

mieszanina soli sodowych kwasów tłuszczowych np. kwasu stearynowego i palmitynowego.

 
 

otrzymywanie: Reakcja kwasów karboksylowych z sodem.
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reakcja odwrotna do reakcji estryfikacji 

 

reakcja zmydlania 

 

 

ą w skład wosku pszczelego 

ą stosowane do wyrobu esencji zapachowych, rozpuszczalników i farb (np rozpuszczalnik nitro to 

mieszanina soli sodowych kwasów tłuszczowych np. kwasu stearynowego i palmitynowego. 

Reakcja kwasów karboksylowych z sodem. 

 



 

Silnie polarna grupa karboksylowa jest dobrze solwatowana przez czą
podobieństwo do wody. Natomiast długi niepolarny łań ę

innych związków niepolarnych (m. in. Tłuszczów). Stą ś

mydła wprowadzimy nieco tłuszczu czą

Pozostałe na powierzchni grupy COONa umoż ą ż ę

mydła tworzą ą ę

Substancje o podobnym działaniu nazywamy powierzchniowo czynnym

Mydła sodowe i potasowe są rozpuszczalne w 
hydrolizy wodne roztwory mydeł mają

Mydła sodowe są ę

Do pielęgnacji używa się sodowych z dodatkami (substancje natłuszczają ś

 

budowa cząsteczki: 

 
 

Silnie polarna grupa karboksylowa jest dobrze solwatowana przez cząsteczki wody 
ństwo do wody. Natomiast długi niepolarny łańcuch wykazuje powinowactwo do wę

ązków niepolarnych (m. in. Tłuszczów). Stąd wynika dwoista natura mydła.Jeś

mydła wprowadzimy nieco tłuszczu cząsteczki mydła wnikają łańcuchami niepolarnymi wgłą
Pozostałe na powierzchni grupy COONa umożliwiają zwilżenie powierzchni tłuszczu przez wodę

mydła tworzą z tłuszczami trwałą emulsję. 
Substancje o podobnym działaniu nazywamy powierzchniowo czynnymi (mydła, detergenty)

Mechanizm działania mydła 

 

 

Detergenty mają w cząsteczkach grupy polarne 
(hydrofilowe o dużym powinowactwie do wody i 

grupy niepolarne (lipofilowe) o duż
powinowactwie do tłuszczów.

ą rozpuszczalne w wodzie i tworzą z nią roztwory koloidalne. W wyniku 
hydrolizy wodne roztwory mydeł mają odczyn zasadowy.

 

Mydła sodowe są twarde, a potasowe miękkie i maziste.
ę ż ę sodowych z dodatkami (substancje natłuszczające, barwniki ś
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ąsteczki wody i wykazuje 
ń ńcuch wykazuje powinowactwo do węglowodorów i 

ą ąd wynika dwoista natura mydła.Jeśli do roztworu 
ą ńcuchami niepolarnymi wgłąb tłuszczu. 

ż ą żenie powierzchni tłuszczu przez wodę. Roztwory 

i (mydła, detergenty) 

ą ąsteczkach grupy polarne 
żym powinowactwie do wody i 

grupy niepolarne (lipofilowe) o dużym 
powinowactwie do tłuszczów. 

ą ą roztwory koloidalne. W wyniku 
ą odczyn zasadowy. 

 

ą ękkie i maziste. 
ę ż ę ące, barwniki środki zapachowe) 
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Mydło w roztworze zawierającym jony wapnia (np. w twardej wodzie) bardzo źle się pieni, gdyż sole 
wapniowe i magnezowe wyższych kwasów tłuszczowych są w wodzie nierozpuszczalne. 

 

AMINY 

Aminy można uznać za organiczne pochodne amoniaku.  

Nazewnictwo 

Nazwy amin tworzymy przez dodanie przyrostka -amina do nazwy łańcucha węglowodorowego, 

przyłączonego do azotu grupy aminowej.  

Większość amin to ciecze. Stan gazowy w warunkach standardowych wykazuje tylko metyloamina. 

Aminy metylowa i etylowa przypominają w zapachu amoniak, wyższe aminy charakteryzują się 

zapachem ryb. 

 

Otrzymywanie 

Aminy otrzymać można działaniem amoniaku na związki chlorowcowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


