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Група №16 

Хімія  

Урок 22-23 

Тема: Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання 

етанолу. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його 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 

Хімічні властивості 

Спирти – нейтральні речовини. Вони не дисоціюють, тому не змінюють 

забарвлення індикаторів, не вступають у хімічні реакції з водними розчинами 

лугів і розведених кислот.  

 

2. Повне окиснення – горіння 

  (вчитель демонструє реакції горіння, учні самостійно записують рівняння 

відповідних реакцій на дошці і в зошитах) 

Повне згоряння (достатня кількість кисню): 

            2СН3ОН + 3 О2 → 2СО2 + 4Н2О + Q 

            С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О + Q 

Неповне згоряння з виділенням чадного газу (недостатня кількість кисню): 

 С4Н9ОН + 4О2 → 4СО + 5Н2О +Q 

Неповне згоряння з виділенням сажі ( недостатня кількість кисню): 



С6Н13ОН + 3О2 → 6С + 7Н2О +Q 

Реакція окиснення  (Якісна реакція на спирти) 

4. Окиснення етанолу до етаналю. 

  Якщо в спирт занурити розжарену мідну спіраль, покриту чорним 

нальотом купрум (ΙΙ) оксиду, то спіраль стане блискучою, з’явиться 

специфічний запах  альдегіду. Цю реакцію використовують для якісного 

визначення спиртів. 

 

 

Рис. Якісна реакція на спирт. 

а) розжарена мідна спіраль; б) спирт; в) відновлена спіраль. 

 

3. Взаємодія з лужними  металами ( реакція заміщення) 

При дії на спирти лужних металів відбувається заміщення Гідрогену 

гідроксильної групи на атом металу. При цьому утворюються алкоголяти. 

Алкоголяти, утворені метиловим спиртом, називають метилатами, етиловим 

спиртом – етилатами. 

Спирти, подібно до води, бурхливо взаємодіють з металічним натрієм. 

Наступні спирти (пропіловий, аміловий) реагують слабше, а вищі реагують 

лише при нагріванні. З лугами спирти за звичайних умов алкоголятів не 

утворюють. 

В суху пробірку поміщають невеликий шматочок металічного натрію 

(розміром з горошину), очищеного й просушеного фільтрувальним папером та 



доливають туди 2-3мл спирту. До пробірки приєднують трубку з відтягнутим 

кінцем й підпалюють газ, що виділяється. Газ горить, отже це – водень. 

2СН3ОН + 2Na→ 2СН3ОNa + Н2 

              натрій метилат 

2С2Н5ОН + 2Na→  2С2Н5ОNa + Н2 

   натрій етилат 

 

 

Рис.  Взаємодія етанолу з металічним натрієм. 

 

  Коли реакція закінчиться, білу масу виливають в порцелянову чашку й 

випарюють її на водяній бані до одержання білого порошку – натрій етилату 

 

4.Взаємодія з гідрогенгалогенами. 

   У присутності водовідбірного засобу, такого як концентрована сульфатна 

кислота, спирти реагують із гідрогенгалогеновими кислотами з утворенням 

галагенопохідних насичених вуглеводнів. На відміну від попередньої реакції, 

при взаємодії спиртів з галогеноводнями в процесі бере участь ОН–група 

повністю: 

 

 С2Н5ОН + HCl  →  С2Н5 Cl + Н2O 

  Етанол                   Хлороетан 

 СН3ОН +  HBr →   СН3 Br  + Н2O 

 Метанол                 Бромометан 

 



Дегідратація спиртів 

  У присутності водовідбірного засобу (концентрована сульфатна кислота, 

цинк хлориду) й підвищеної температури від молекул спиртів відщеплюється 

вода. Процес дегідратації може відбуватися двома різними шляхами, залежно 

від умов: 

а) якщо дегідратація відбувається при нагріванні спирту (до 140°С) з 

достатньою кількістю концентрованої сульфатної кислоти, то відбувається 

утворення ненасиченого вуглеводню: 

C2H5OH (етанол)  CH2 = CH2 (етен) + H2O; 

б) якщо дегідратація відбувається за вищої температури при надлишку спирту, 

молекула води відщеплюється від двох молекул спирту, внаслідок чого 

утворюється етер: 

2C2H5OH (етанол)  C2H5 – O – C2H5 (діетиловий етер) + H2O 

 

Одержання етанолу 

1.Суха перегонка деревини. 

  Метанол раніше виділяли з продуктів піролізу деревини, тому збереглася 

його назва – деревний спирт.  

 

2.Із синтез – газу. 

Метанол у промисловості зазвичай добувають із синтез – газу (суміші СО і Н2). 

За температури 2500С і тиску 5МПа та наявності каталізатора (СuO, ZnO) ці 

гази взаємодіють за схемою  

               CO + 2H2   CH3OH. 

 

3.Спиртове бродіння цукристих речовин: 

 Найдавніший метод добування етанолу – зброджування цукристих речовин, 

які містять глюкозу. При цьому дріжджові грибки виробляють особливі 

речовини – ферменти, які є ніби органічними каталізаторами. Процес 



спиртового бродіння глюкози (виноградного цукру) спрощено можна 

зобразити так:  

C6H12O6  2C2H5OH + 2СО2. 

 

4. Гідроліз крохмалю, деревини 

  Крохмаль при гідролізі в присутності ферментів перетворюється на глюкозу, 

з якої в процесі бродіння утворюється спирт. 

 (C6H10O5)n + nH2O → 2C2H5OH + 2СО2. 

5.Синтетичний метод. Гідратація етилену. 

Насучасному виробництвіетанол добувають гідратацією етилену за 

допомогою водяної пари:   

CH2 = CH2 + H2O C2H5OH. 

  Проте в цих умовах тільки близько 0,05 етилену ( в об’ємних частках) 

перетворюється в етанол. Тому утворений спирт відокремлюють від суміші, й 

етилен, що не прореагував, повторно вводять в контактний апарат (принцип 

циркуляції). 

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. 

Домашнє завдання: написати конспект; дати систематичну назву 

таких сполук  

                        СН3 

      │                 

1) Н3С — СН — С— СН3           

             │         │     

                  ОН      СН3        



                     СН3 

                     │ 

2) СН3 – СН – С – ОН      

         │      │ 

         СН3   СН3 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


