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Група №12 

Хімія  

Урок 23-24 

Тема: Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні 

властивості. Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. 

Мета:  

навчальна: сформувати в учнів уявлення про багатоатомні спирти на 

прикладі гліцеролу і фенолу , склад і будову їх молекул, фізичні і хімічні 

властивості гліцеролу і фенолу; 

розвиваюча: розвивати логічне мислення, просторову уяву;  

виховна: виховувати наполегливість.  

 

Матеріал до уроку 

3D-модель молекули гліцеролу 

 

 

Склад і будова молекули гліцеролу. 

Формула гліцеролу (гліцерину) — 𝐶3𝐻5(𝑂𝐻)3, систематична назва — 

пропан-1,2,3-тріол. 

Тривіальна назва гліцеролу — олійний цукор, пов'язана з солодким 

смаком і тим, що раніше добували з оливкової олії. Та й густиною і в'язкістю 

гліцерол нагадує олію. 



Інший багатоатомний спирт, формулу і назву якого варто знати, 

етиленгліколь або етан-1,2-діол. Його формула С2Н4(ОН)2 

Першовідкривач гліцеролу — Карл Вільгельм Шеєле — легендарна 

постать в історії хімії.  

Фізичні властивості гліцеролу 

Прозора, безбарвна, дуже густа, в'язка, сиропоподібна, без запаху, 

важча за воду, неотруйна, солодкувата на смак рідина.  

 

 

4. Хімічні властивості гліцеролу 

1. Горіння 

2С3Н5(ОН)3 + 7О2 → 6СО2 + 8Н2О 

2. Реакція з лужними металами 

2С3Н5(ОН)3 + 6Na → 2С3Н5(ОNa)3 + 3Н2 

3. Реакція з галогеноводнями 

CH2OH–CHOH–CH2OH + HCl → CH2OH–CHOH–CH2Cl + H2O 

4. Реакція з нітратною кислотою 

С3Н5(ОН)3 + 3HNO3 → С3Н5(ОNO2)3 + 3Н2O 

Утворюється важка масляниста, сильно вибухова речовина — нітрогліцерин. 

5. Якісна реакція на гліцерол— утворення яскраво-синього розчину з 

свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом.  

 

 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/8-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8#h.p_NNDVfwBF3xC2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/8-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8#h.p_NNDVfwBF3xC2


 

 

Застосування гліцеролу 

 

1. У парфумерії та фармації як основа для мазей, добавка до мила. 

2. У харчовій промисловості як підсолоджувач. 

3. У шкіряній та текстильній промисловості для обробки пряжі та шкіри. 

4. Для виробництва синтетичних смол, вибухових речовин, наприклад, 

динаміту. 

5. Спиртовий розчин нітрогліцерину використовують як ліки при 

захворюваннях серця. 

Склад і будова молекули фенолу 

Формула: C6H6O 

Молярна маса: 94,11 г/моль 

Назва за ІЮПАК: Phenol 

Молекулярна формула: C6H6O 

Систематична назва: гідроксибензен 

 

3D модель фенолу  

 



Фенол – це найпростіша сполука з класу фенолів, похідна аренів. 

Молекула фенолу складається з бензенового ядра, безпосередньо до якого 

приєднана гідроксильна група. По суті, це слабка кислота, що і є головною 

відмінністю між фенолами та спиртами (неелектролітами).  

Фенол — органічна сполука складу C₆H₅OH. За звичайних умов фенол 

є білою або безбарвною кристалічною речовиною із солодкуватим запахом, 

помірно розчинною у воді.  

 

Фізичні властивості фенолу 

Виглядає ця речовина як безбарвна прозора тверда маса, сформована 

голчастими кристалами. Запах – специфічний, у більшості асоціюється із 

запахом гуаші, оскільки в її складі присутній фенол. 

Розчиняється в воді за стандартних умов обмежено: в співвідношенні 6,5 г на 

100 мл. При температурі 66 °C і більше змішується з H2O в різних пропорціях. 

Саме до водних розчинів частіше використовують найменування «кислота 

карболова». Крім того, розчиненню піддається в лугах, спиртах, бензені 

та диметилкетоні. 

Перебуваючи на повітрі, сполука окислюється і набуває рожевого 

забарвлення. Поява кольорових компонентів пояснюється проміжним 

формуванням хінонів. 

Молярна маса – 94,11 г/моль, густина – 1,07 г/см³. Термовластивості: t 

плавлення – 40,9 °C, t кипіння – 181,84 °C, t спалаху – 79/85 °C (у закритому і 

відкритому тиглі, відповідно). Формула: C6H5OH. 

 

Хімічні властивості фенолу 

Хімічним властивостям гідроксибензолу характерна амфотерність. З 

одного боку, у них присутнє ароматичне кільце, з іншого – гідроксильна 

група. Тому фенол має властивості і спиртів, і аренів. 

https://www.systopt.com.ua/fenol/
https://www.systopt.com.ua/prodcut-category/reaktyvy_ta_khimichna_syrovana/luhy/
https://www.systopt.com.ua/atseton/


Як і спирти, фенол вступає в реакцію заміщення з металічним натрієм. 

При цьому утворюється натрій фенолят і виділяється водень: 2C6H5OH + 

2Na → 2C6H5ONa + H2. 

Але, на відміну від спиртів, фенол реагує за звичайних умов з лугами. При 

цьому знову утворюється фенолят і вода. 

C6H5OH + NaОН → C6H5ONa + H2О. У цій реакції фенол виявляє 

кислотні властивості, тому за ним і зберігається стара назва – карболова 

кислота. У водному розчині він дисоціює за 

рівнянням: C6H5OH → 2C6H5O
– + H+. 

Фенол легко вступає в реакцію з бромною водою. Якщо прилити бромну 

воду до розчину фенолу, то швидко утворюється білий осад 2,4,6-

трибромфенолу: 

 

Характерною реакцією фенолу, за якою його можна виявити серед інших 

речовин, є реакція з розчином ферум(ІІІ) хлориду. Унаслідок зливання 

розчинів речовин утворюється сполука фіолетового кольору. 

Фенол – сильний антисептик, використовується як дезинфікуюча 

речовина в медицині. Особливо багато його витрачають для виробництва 

пластмас – фенопластів, а також барвників, лікарських речовин, 

фотографічних проявників. 

Небезпека фенолу 

Цей реактив токсичний (належить до 2-го класу небезпеки хімічних 

продуктів), є одним з промислових забруднювачів, здатний завдавати шкоди 

людям і тваринам. Крім того, згубно впливає на велику кількість 

мікроорганізмів, як результат – біологічне очищення промислових стоків, що 

містять багато фенолу, супроводжується чималими труднощами. 

Контактуючи зі шкірою, не тільки обпікає (а опіки потім можуть ще й 

трансформуватися в виразки), але і всмоктується всередину, провокуючи 



отруєння та згубний вплив на головний мозок. Потрапляючи в організм крізь 

органи дихання, подразнює і знову ж обпікає. Якщо площа хімічного опіку 

становитиме 25 % і більше, не є винятком летальний кінець. 

Негативний вплив фенолу на організм може полягати також у кашлі, 

чханні, мігренях й запамороченнях, блідості, нудоті, втраті сил, м’язовій 

атрофії, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Використовуйте фенол правильно, дотримуючись норм, правил і 

техніки безпеки, щоб ні вам, ні іншим людям, ні довкіллю не було завдано 

жодної шкоди. 

Домашнє завдання: написати конспект, знайти де використовується 

фенол та законспектувати. 

 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


