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План лекції № 9

- Похідні карбонових кислот

- Галогенангідриди

- Ангідриди. Циклічні ангідриди

- Аміди та нітрили

- Естери

- Жири
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Похідні карбонових кислот

естерихлорангідриди

ангідриди
аміди

нітрили

cолі
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Гідроліз похідних карбонових кислот

естери

хлорангідриди

ангідриди

аміди

нітрили
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Галогенангідриди

галогенангідрид

X=Cl, Br, I

Галогенангідриди карбонової кислоти - це продукти заміщення гідроксильної групи 

кислоти на галоген X=Cl, Br, I. Назви галогенангідридів походять від назв кислот з 

додаванням префіксу хлор-, бром-, або йодангідрид.

+  PCl3 +  H2PO3

оцтова кислота хлорангідрид оцтової кислоти

бромангідрид 2-метилпропанової кислоти

хлорангідрид

бензойної

кислоти
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Ангідриди

Ангідрид карбонової кислоти можна розглядати як продукт конденсації двох 

груп -COOH. Назви ангідридів походять від назв кислот з додаванням префіксу 

ангідрид.

оцтова кислота ангідрид оцтової кислоти
ангідрид

-H2O 

+
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Ангідриди

ангідрид оцтової кислоти

Ангідриди краще утворюються в реакції хлорангидрідів карбонових кислот з 

карбоновими кислотами або їх солями. 

хлорангідрид

оцтової кислоти

оцтовокислий

натрій

+ + NaCl
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Циклічні ангідриди карбонових кислот

бурштиновий ангідрид

При нагріванні дикарбонових кислот утворюються циклічні ангідриди відповідних кислот. 

бурштинова кислота

-H2O 

300 ﾟС

глутарова кислота

глутаровий ангідрид

-H2O 

300 ﾟС
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Аміди

Аміди карбонової кислоти - це продукти заміщення гідроксильної групи кислоти на аміно

групу -NH2. Назви амідів походять від назв кислот з додаванням префіксу амід.

амід

оцтовокислий

амоній

+ H2O

амід оцтової кислоти

хлорангідрид

оцтової кислоти

+ 2NH3 +   NH4Cl

200 ﾟС

100 ﾟС
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Нітрили

Нітрил карбонової кислоти - це продукт заміщення гідроксильної групи кислоти на 
функціональну ціано-групу -C≡N (або -СN), у якій атоми вуглецю та азоту зв'язані потрійним 

зв'язком. Назви нітрилів походять від назв кислот з додаванням префіксу нітрил.

нітрил

бензамід

(амід бензойної кислоти)

бензонітрил

(нітрил бензойної кислоти)

Реакція дегідратації амідів

-H2O 

диціан
динітрил щавлевої кислоти

щавлева кислота
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Естери

Естери (складні ефiри) карбонової кислоти - це продукти заміщення гідроксильної групи 

кислоти на залишок спирту -ОR. Назви естерів походять від назв кислот і спиртів (або фенолів) 

(Лекція № 8)

етилетаноат

(етиловий естер оцтової кислоти

етилацетат)

Естер

(складний ефір)

метилпропаноат

(метиловий естер пропанової кислоти)
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Жири

Жири (тригліцериди) естери утворені триатомним спиртом гліцеролом і вищими (жирними) 

карбоновими кислотами – пальмітиновою, стеариновою, олеїновою, лінолевою та ін.

+ 3H2O

+

+

+

карбонова кислота

гліцерол

тригліцерид
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Жирні кислоти

Жирні кислоти – це вищі карбонові кислоти, що складаються з вуглецевого ланцюжка, 

довжиною до 24 атомів вуглецю з карбоксильною групою (-СООН) на одному кінці.

СH3(СH2)14-COOH

пальмітинова (гексадеканова) кислота 

стеаринова (октадеканова) кислота 

СH3(СH2)16-COOH

олеїнова (цис-9-октадеценова) кислота 

СH3(СH2)7СH=CH(CH2)7-COOH
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Жири

тригліцерид

R=-C15H31

трипальмітин

Жири вперше були отримані 

синтетично французьким хіміком 

М. Бертло (1854 р.) нагріванням 

гліцерину з жирними кислотами.

П'єр Ежен Марселен

Бертло
1827-1907
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Мило

тристеарат

Омилення жирів за допомогою їдкого натру або їдкого калі проводиться, головним чином,

при отриманні мила. Мило являє собою лужні солі вищих жирних кислот. В промисловості

як вихідні речовини для їх отримання застосовують тваринні жири (сало нижчих сортів),

бавовняну, пальмову, кокосову олію, гідрогенізовані жири.

стеарат натрію

+ 3NaOH                                    +

гліцерол

t=100 oC
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Наступна Лекція № 10. Нітропохідні алканів та аренів. 

Нітросполуки: нітрометан, нітробензол. …


