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Хімія 

Урок 25-26 

Тема: Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна 

характеристична група. Загальна та структурні формули, систематична 

номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, 

його одержання. 

Мета: Вивчити загальні формули та характеристичну групу альдегідів, 

гомологічний ряд, фізичні та хімічні властивості альдегідів; навчитися 

пояснювати вплив характеристичної групи на властивості альдегідів; 

наводити приклади альдегідів, складати їх молекулярні та структурні 

формули, характеризувати хімічні властивості етаналю (часткове 

окиснення),способи одержання етаналю, виявляти наявність альдегідів. 

Формувати в учнів екологічну грамотність і здорове життя, уміння вчитися 

впродовж життя. Розвивати хімічну мову, інтерес до вивчення хімії. 

 

Матеріал до уроку 

Гомологічний ряд альдегідів, загальна формула 

  

Формула Назва IUPAK Тривіальна назва 

 

Метаналь Мурашиний 

альдегід, 

формальдегід  

 

 

Етаналь Оцтовий альдегід, 

ацетальдегід 

 

Пропаналь Пропіоновий 

альдегід 



 

Бутаналь Масляний альдегід 

 

Що спільного в будові всіх альдегідів? 

Так, усі вони мають характеристичну групу – альдегідну (формільну) 

Загальна формула альдегідів: 

R—COH            або        CnH2nO 

   Альдегіди— це оксигеновмісні органічні сполуки, які містять у своєму 

складі  альдегідну (формільну) характеристичну групу. 

Систематичні назви альдегідів складають за назвою відповідного вуглеводню з 

додаванням суфікса -аль. Нумерацію ланцюга починають з карбонільного атома 

Карбону. 

Хімічні властивості 

Зумовлюються їх будовою. Враховуючи наявність характеристичної альдегідної  

групи, можна припустити, що властивості цих сполук   визначатимуться подвійним 

зв’язком та атомом Гідрогену альдегідної групи. Зв’язок С = O дуже полярний. 

Електронна  густина зміщена в бік атома Оксигену, що призводить до появи на 

ньому часткового негативного заряду. Карбонільний Карбон набуває часткового 

позитивного заряду. 

                                                 

Для альдегідів характерні реакції  приєднання і окиснення. 

  

1.Реакції приєднання відбуваються за  місцем подвійного зв’язку. Відновлення або 

гідрування альдегідів призводить до утворення спиртів : 

 

                   СН3—СОН   +   Н2             СН3—СН2—ОН 

 

2.Реакції м’якого окиснення альдегідів є якісними реакціями: 

а) Реакція «срібного  дзеркала» 

 



 

 

 

б) Взаємодія зі свіжоприготовленим розчином купрум (ІІ) гідроксиду: 

    

 

 

Методи  отримання  етаналю: 

1.Гідратацією етину в присутності солей двовалентної ртуті (реакція Кучерова) 

 

 

2.М’яким окисненням етанолу ( цю реакцію ми вивчали як якісну на одноатомні 

спирти): 

 

  

 

Вплив деяких альдегідів на організм людини. 

Формальдегід - безбарвний газ з різким запахом, який є дуже токсичним. Його 

у великій кількості використовують на підприємствах меблевої, медичної, лісової 



промисловості, він обов'язковий компонент пластмас і ДСП. А без ДСП, як відомо, 

неможливе виробництво сучасних меблів. 

      Ще одне джерело формальдегіду - панелі МДФ, лакофарбові матеріали і т.д. 

Найінтенсивніше формальдегід виділяється в теплому приміщенні з високою 

вологістю повітря. Процес виділення отрути посилюється поганою вентиляцією 

повітря.  

       Ще одне джерело формальдегіду - бензиновий транспорт. Разом з вихлопами 

цей  компонент надходить в атмосферу. 

       Формальдегід негативно впливає на роботу дихальної, зорової, нервової 

систем викликає алергію, злоякісні пухлини, лейкемію і мутаційні зміни в 

організмі людини. Ця канцерогенна речовина пригнічує весь організм.                                 

Щоб мінімізувати вплив формальдегіду на організм необхідно: 

-- уникати автомобільних заторів і намагатися не дихати вихлопними газами. 

-- перевіряти якість меблів: всі елементи меблевої конструкції повинні бути 

заламіновані з усіх боків. 

-- провітрювати житлове приміщення якомога частіше   

-- вирощувати кімнатні рослини, що поглинають формальдегід: папороті, 

хризантема кущова, драцена, плющ тощо. 

 

      Оцтовий альдегід зустрічаєься в каві, дозрілих фруктах, хлібі, синтезується 

рослинами як продукт їхнього метаболізму. У великих кількостях ацетальдегід є 

токсином для організму людини. Етаналь є вагомою складовою цигаркового диму, 

проміжною речовиною при окисненні алкоголю в організмі. 

Домашнє завдання : написати конспект  

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


