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1.Temat: Kwasy karboksylowe. 

Kwasy karboksylowe to związki organiczne, pochodne 
węglowodorów, w cząsteczce których znajduje się jedna lub więcej 
grup karboksylowych. 

 

Grupa karboksylowa (- COOH), jest grupą funkcyjną.  
 

Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych (posiadających jedną 
grupę karboksylową): 

R - COOH 

gdzie R - grupa alkilowa 

Ar - COOH 

gdzie Ar - grupa 
arylowa 

Ogólny wzór kwasów karboksylowych 
nasyconych 

CnH2n+1 - COOH 

 

 

PODZIAŁ KWASÓW KARBOKSYLOWYCH 

Kwasy karboksylowe można podzielić, w zależności od budowy reszty 
węglowodorowej na: 

kwasy alifatyczne (nasycone i nienasycone),  
cykloalifatyczne 
aromatyczne. 

W zależności od ilości grup karboksylowych kwasy dzielimy na: 
monokarboksylowe, np.: kwas metanowy (mrówkowy) HCOOH  
dikarboksylowe , np.: kwas etanodiowy (szczawiowy) HOOC-COOH, 

trilokarboksylowe, itd.  

 

 

 



 

NAZEWNICTWO 

Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się od nazwy 
węglowodoru, który ma w cząsteczce tą samą liczbę atomów węgla 
dodając końcówkę -owy 

Kwasy karboksylowe tworzą szereg homologiczny. 
W nazewnictwie kwasów karboksylowych przyjmuje się nazwy 
zwyczajowe, wywodzące się najczęściej od nazwy miejsca ich 

występowania. 

Wzór kwasu Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa 

HCOOH kwas metanowy kwas mrówkowy 

CH3COOH kwas etanowy kwas octowy 

C2H5COOH kwas propanowy kwas propionowy 

C3H7COOH kwas butanowy kwas masłowy 

C5H11COOH kwas pentanowy kwas walerianowy 

C15H31COOH kwas heksadekanowy kwas palmitynowy 

C17H35COOH kwas oktadekanowy kwas stearynowy 

C17H33COOH kwas cis-9-oktadecenowy kwas oleinowy 

 

kwas fenylokarboksylowy kwas benzoesowy 

 

WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH 

Kwasy karboksylowe są mało lotne. Wraz ze wzrostem wielkości 
cząsteczki wzrastają temperatury topnienia i wrzenia kwasów 

karboksylowych. Wszystkie kwasy łatwo krystalizują. 
Kwasy zawierające od 1 do 4 atomów węgla w czasteczce mieszają się z 

wodą w każdym stosunku,  
a zawierające do 12 atomów węgla w czasteczce, rozpuszczają się dobrze 
w alkoholu. 

Niższe kwasy karboksylowe są cieczami o ostrym zapachu, kwasy o 
średniej wielkości są oleistymi cieczami  

o przykrej woni, a kwasy długołańcuchowe ciałami stałymi lub cieczami 
w zależności od stopnia nienasycenia.  
Kwasy karboksylowe są aktywnymi chemicznie związkami, a ich 

właściwości chemiczne wynikają z obecności grupy karboksylowej. 
 
Niższe kwasy karboksylowe ulegają reakcji dysocjacji, np.: 

CH3COOH --> CH3COO - + H +  
1 cząsteczka kwasu octowego dysocjuje na 1 anion octanowy i 1 kation 



wodorowy 

Wyższe kwasy karboksylowe nie ulegają dysocjacji. 
Aktywność chemiczna kwasów maleje ze wzrostem długości łańcucha 

węglowego. 

Kwasy karboksylowe reagują z zasadami, tlenkami metali i metalami 
tworząc sole. 
 

2. Temat: Estry – pochodne kwasów i alkoholi. 

Związki chemiczne z grupy estrów są szeroko rozpowszechnione w 

przyrodzie, między innymi jako aromaty nadające smak i zapach owocom, 
występują w jabłkach, gruszkach, malinach, ananasach i innych owocach. 

Estry, jako aromaty owocowe, mogą być również wytwarzane syntetycznie. 
Do perfumowania preparatów kosmetycznych używa się mieszanek estrów. 

Estry to przede wszystkim substancje zapachowe. Ester metylowy kwasu 
butanowego (maślan metylu) jest pochodną kwasu butanowego (masłowego) i 

metanolu. Ma zapach jabłek. Ester etylowy kwasu butanowego (maślan 
etylu) jest pochodną kwasu butanowego i etanolu o zapachu ananasa. 

Estry są także rozpuszczalnikami lakierów i żywic syntetycznych w lakierach 

i zmywaczach do paznokci. W tych preparatach stosowana jest pochodna 
kwasu etanowego i butanolu, ester butylowy kwasu etanowego (octan 
butylu). 

Estrami są również naturalne tłuszcze i niektóre woski dodawane do 

preparatów do pielęgnacji skóry. Szeroko stosuje się estry izopropanolu i 
kwasu mirystynowego lub palmitynowego (mirystynian lub palmitynian 

izopropylu). Związki te stosowane są jako czynniki ułatwiające rozpuszczanie 
innych surowców i ułatwiające rozsmarowywanie preparatów na skórze. 

W trakcie syntezy estrów z kwasu i alkoholu powstaje produkt uboczny – 
woda. Proces ten nazywamy estryfikacją. W roztworze wodnym po dodaniu 

mocnej zasady, np. sodowej, estry rozpadają się ponownie na kwas i alkohol. 
Ten proces to hydroliza estrów, zwana też zmydlaniem. 

Praca domowa: 

1. Do czego powszechnie wykorzystywane są sole kwasów 

karboksylowych we fryzjerstwie? 
2. W jakich preparatach fryzjerskich wykorzystywane są estry? 

Odpowiedz do 03.04.2020r na mejla: annasawicka1102@wp.pl 

Polecam podręcznik z Technologii str.50 

 



 


