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Хімія  

Урок 15-16 

Тема: Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену. 

Мета: формувати в учнів знання про хімічні властивості бензену та його 

похідних, про реакції приєднання й заміщення в бензольному кільці; 

ознайомити учнів з головними способами одержання бензену, використанням 

бензену та його похідних. 

 

Матеріал до уроку 

Бензольне ядро має високу міцність, чим і пояснюється схильність 

ароматичних вуглеводнів до реакцій заміщення. На відміну від алканів, які 

також схильні до реакцій заміщення, ароматичні вуглеводні характеризуються 

більшою рухливістю атомів Гідрогену в ядрі, тому реакції галогенування, 

нітрування, сульфірування та інші відбуваються у значно більш м’яких 

умовах, ніж в алканів. 

Електрофільне заміщення в бензені 

Незважаючи на те що бензен за складом є ненасиченою сполукою, для 

нього не характерні реакції приєднання. Типовими реакціями бензольного 

кільця є реакції заміщення атомів Гідрогену — реакції електрофільного 

заміщення. 

Розглянемо приклади найбільш характерних реакцій цього типу. 

Галогенування 

Під час узаємодії бензену з галогеном (у цьому випадку — з хлором) атом 

Гідрогену ядра заміщається галогеном: 

 

  



Реакції галогенування здійснюються в присутності каталізатора; як такий 

найчастіше використовують хлориди Алюмінію або Феруму. 

Нітрування 

У разі дії на бензен нітрувальної суміші атом Гідрогену заміщається 

нітрогрупою (нітрувальна суміш — це суміш концентрованих нітратної та 

сульфатної кислот у співвідношенні 1:2 відповідно). 

 

Сульфатна кислота в цій реакції відіграє роль каталізатора й засобу, що 

відщеплює воду. 

Алкілування (реакція Фріделя — Крафтса) 

У процесі дії на бензен алкілгалогенідів у присутності каталізатора 

(алюміній хлориду) відбувається заміщення алкілом атома Гідрогену 

бензольного ядра.  

 

Слід відзначити, що реакція алкілування є загальним способом одержання 

гомологів бензену — алкілбензенів. 

Незважаючи на схильність бензену до реакцій заміщення, він у жорстких 

умовах вступає також у реакції приєднання. 

Гідрування 

Приєднання водню здійснюється виключно в присутності каталізаторів і 

за підвищеної температури. Бензен гідрується з утворенням циклогексану, а 

похідні бензену дають похідні циклогексану.  

  

 



На сонячному світлі під впливом ультрафіолетового випромінювання 

бензен приєднує хлор і бром з утворенням гексагалогенідів, які внаслідок 

нагрівання втрачають три молекули галогеноводню й утворюють 

тригалогенбензени.  

  

 

  

Окиснення 

Бензольне ядро є більш стійким до окиснення, ніж алкани. Навіть калій 

перманганат, нітратна кислота, гідроген пероксид за звичайних умов на бензен 

не діють. У разі ж дії окисників на гомологи бензену найближчий до ядра атом 

Карбону бічного ланцюга окислюється до карбоксильної групи й утворює 

ароматичну кислоту. 

 

 

  

За наявності в бензольному кільці кількох замісників можна окислити 

послідовно всі наявні ланцюги. Ця реакція застосовується для визначення 

будови ароматичних вуглеводнів. 

Методи добування бензену та його гомологів. 

1. У промислових масштабах бензен та його гомологи виділяють із нафти, 

збагаченої аренами, шляхом простої перегонки; із нафти, збагаченої 

аліфатичними вуглеводнями, – шляхом ароматизації, риформінгу, 

платформінгу та іншими способами. 



2. Синтез бензену із ацетилену (М. Зелінський, Казанський): 

 

3. Дегідрування циклогексану: 

 

4. Гомологи бензену можна синтезувати за реакцією Вюрца-Фіттіга, (1864 

р.) – взаємодією суміші ароматичних та аліфатичних галогенопохідних з 

натрієм: 

 

5. Реакція Фріделя-Крафтса (1871 р.), яка полягає у дії аліфатичних 

галогенопохідних на бензен у присутності каталізаторів – галогенідів 

перехідних M (AlCl3, FeBr3, CrI3, SnCl4, ZnCl2 безводні): 

 

6. Алкілювання бензену алкенами: 
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