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Група № 14 

Хімія  

Урок 39-40 

Тема: Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви 

найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні 

основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. 

Мета: розширити знання учнів про різноманіття органічних сполук на 

прикладі нітрогеновмісних сполук; ознайомити учнів з аніліном як 

представником нітрогеновмісних органічних сполук, його будовою, 

фізичними і хімічними властивостями, одержанням та застосуванням; 

розвивати хімічну мову, інтерес до вивчення хімії; формувати науковий 

світогляд. 

 

 

Матеріал до уроку 

 

1. Склад і будова молекули аніліну. 

     NН2  аміногрпупа   

 

            або  С6Н5 – NН2   бензенове кільце 

 

Бензенове кільце притягує до себе електронну густину від Нітрогену. 

Зменшення негативного заряду на атомі Нітрогену призводить до послаблення 

основних властивостей аніліну порівняно з метиламіном та іншими 

аліфатичними амінами, а також амоніаком. Анілін, на відміну від аліфатичних 

амінів, не змінює колір індикаторів, не реагує з водою. 

Аміногрупа впливає на бензинове кільце, спричиняючи збільшення 

рухливості атомів Н порівняно з бензином. Атоми Н в положеннях 2,4,6 легко 

заміщуються на атоми галогенів. 



2.Фізичні властивості аніліну. 

 Безбарвна рідина, на повітрі швидко окислюється і набуває червоно-

бурого забарвлення. 

 Має характерний слабкий запах. 

 Малорозчинний у воді, але добре розчиняється у спирті, бензені. 

Важчий за воду. 

 Отруйний. Розчиняючись у жировій тканині легко проникає через 

шкіру. 

 

3. Хімічні властивості аніліну. 

1. Анілін – слабка основа. Він не взаємодіє з водою, його водні розчини не 

змінюють колір індикаторів. 

2. Реакції  за участю аміногрупи 

 а) Взаємодія із сильними кислотами (утворює солі): 

С6Н5NН2 + HCl → [С6Н5NН3]Cl 

анілін або феніламін  феніламоній хлорид 

Під час дії лугу сіль розкладається:  

[С6Н5NН3]Cl + NaOH →  С6Н5NН2 +  NaCl+ Н2О 

3. Реакції  за участю бензенового кільця 

 а) Взаємодія з галогенами (реакція з бромною водою – якісна реакція на 

анілін): 

NH2      NH2 

Br  Br 

         +3Br2 
водний розчин         + 3HBr 

Br 

2,4,6 – триброманілін 

          (білий осад) 

б) Взаємодія з хлорним вапном (якісна реакція на анілін, виявляє навіть 

незначні кількості аніліну): 

Анілін + хлорне вапно (CaОCl2) → фіолетове забарвлення 



 

4. Одержання аніліну. 

Анілін добувають у промисловості відновленням нітробензену – реакція 

Зініна 

NО2          NH2 

        

    + 6[H] t, p, кат (Fe, HCl)           + 2 H2O 

 

 

При взаємодії кислоти з металом – Fe, Zn, Al  в перший момент 

утворюється атомарний Гідроген, який виконує роль відновника. 

  

5. Застосування аніліну. 

Анілін широко використовується та відіграє важливу роль у виробництві 

барвників. Перші барвники були рослинного походження. Згодом добули 

синтетичні барвники шляхом хімічних перетворень з аніліну. Поступово він 

став основною сировиною для синтезу інших барвників, що отримали назву 

анілінових.  

Широкого застосування анілін набув не лише в промисловості 

барвників, а й у фармацевтичній промисловості. Анілін здійснює 

жарознижувальну та знеболювальну дію, але як лікарський засіб не 

використовується через високу токсичність. Проте серед похідних ініліну є 

багато ліків – так званих сульфамідних препаратів (панадол, бісептол, білий 

стрептоцид та інші). 

Анілін також використовується у виробництві полімерів, штучних 

каучуків, гербіцидів та вибухових речовин. 

 

6. Дія аніліну на організм людини. 

 Дія на організм: впливає на ЦНС, спричиняє кисневе голодування через 

ураження еритроцитів. 



 Симптоми отруєння: слабкість, запаморочення, головний біль, 

синюшність губ, вушних раковин і нігтів. Може бути блювота.  

 Допомога: вивести із осередка отруєння, обмити теплою водою (не 

гарячою), кровопускання, уведення антидотів, серцево-судинних 

препаратів. 

Домашнє завдання: написати конспект та підготуватися до самостійної 

роботи! 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


