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Klasa A6

Temat : Fenole

Fenole – to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce jedną lub więcej 
grup hydroksylowych –OH przyłączonych bezpośrednio do atomów węgla 
pierścienia aromatycznego

Fenol otrzymujemy w reakcji opisanej poniższymi równaniami:
C6H5-Cl + 2 NaOH → C6H5-ONa + NaCl + H2O
C6H5ONa + HCl → C6H5-OH + NaCl

Fenol wykazuje wyraźny charakter kwasowy. W roztworze wodnym dysocjuje jak kwas, czyli 
odszczepia kation wodoru H+ (uproszczony zapis):

Zaliczany jest do słabych kwasów.

Fenol reaguje z metalami aktywnymi (litowce) i mocnymi zasadami, np.
C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2 H2
C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O

Fenolan potasu jako sól słabego kwasu i mocnej zasady ulega hydrolizie anionowej. Wodny roztwór
tego związku posiada odczyn zasadowy, co potwierdza jonowy zapis tego procesu:

Reakcją charakterystyczną fenoli jest reakcja z solami żelaza(III) – obserwuje się fioletowe (lub 
granatowe) zabarwienie roztworu. Fenol jest związkiem aromatycznym i stąd ulega również 



reakcjom charakterystycznym dla tych związków, np. bromowaniu i nitrowaniu. Reakcje te 
zachodzą dużo łatwiej niż w przypadku benzenu:

1.bromowanie (bez katalizatora) – powstaje 2,4,6-tribromofenol

2. nitrowanie (rozcieńczony HNO3) – powstaje mieszanina o-nitrofenolu i p-nitrofenolu

Grupa –OH w cząsteczce fenolu, jako podstawnik I rodzaju, kieruje następny podstawnik w pozycje
orto i para.

Przykładowe inne fenole, np. metylowe pochodne fenolu, czyli krezole:

Fenole będące pochodnymi naftalenu to naftole:

Zastosowanie fenolu

Fenol ma duże znaczenie w przemyśle chemicznym. Produkowany jest w pokaźnych ilościach 
przede wszystkim syntetycznie z węglowodorów aromatycznych. Tradycyjnie wyodrębnia się go i 
jego pochodne również ze smół pogazowych (odgazowanie czyli sucha destylacja węgla). 
Zużywany jest przede wszystkim do produkcji żywic termoutwardzalnych (bakelit, żywice 
fenolowo-formaldehydowe), oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Wnioski i podsumowanie :

-Fenole są aromatycznymi związkami organicznymi zawierającymi grupę funkcyjną –OH



-Fenole ulegają licznym reakcjom chemicznym.

-W środowisku wodnym fenole wykazują charakter kwasowy.

-Fenol reaguje z solami żelaza(III) i tworzy barwne związki kompleksowe, dzięki czemu reakcja 

służy do wykrywania fenoli.

-Fenole są silnie trujące.

Temat : Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów

Aldehydy – grupa związków organicznych posiadających  , czyli grupę
karbonylową (C=O)połączoną z jednym (-CHO) lub dwoma (CH2O) atomami wodoru . Proste

aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową
to alkanale o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO.

OTRZYMYWANIE

Aldehydy otrzymuje się w przemyśle przez katalityczne odwodornienie
pierwszorzędowych alkoholi :

i stąd pochodzi nazwa aldehydów, która została utworzona
od łacińskiego określenia: alcohol dehydrogenatus (alkohol odwodorniony).

WŁAŚCIWOŚCI
Aldehydy są charakterystycznie pachnącymi i toksycznymi związkami chemicznymi o

własnościach grzybo- i bakteriobójczych - im krótszy łańcuch węglowy tym mniej przyjemny
zapach i większa toksyczność. Formaldehyd i akroleina (przypalony tłuszcz) ma bardzo
nieprzyjemny zapach, ale wanilina ( waniliowy ) czy cytronelal ( cytrynowy ) przyjemny.

Aldehydy o krótkich łańcuchach węglowych dobrze rozpuszczają się w wodzie (np. aldehyd
octowy CH3CHO bez ograniczeń), w miarę zwiększania się ilości atomów węgla rozpuszczalność

szybko spada. Aldehydy są to substancje będące w większości ciałami stałymi {wyjątkami są:
formaldehyd, acetaldehyd (aldehyd octowy) i aldehydy nienasycone - są gazami w miarę dobrze

rozpuszczalnymi w wodzie}.
Posiadają silne właściwości redukujące , czym różnią się od ketonów .

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Cia%C5%82o_sta%C5%82e
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Aldehyd_octowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Aldehyd_octowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Cytryna_zwyczajna
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wanilia
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wanilina
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Akroleina
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Formaldehyd
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Fungicyd
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Toksyczno%C5%9B%C4%87
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Keton
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Redukcja_(chemia)
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,%C5%81acina
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Alkohol
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Alkany
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wod%C3%B3r
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Grupa_karbonylowa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Grupa_karbonylowa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Podstawowe_grupy_zwi%C4%85zk%C3%B3w_organicznych


CHARAKTERYSTYCZNE REAKCJE
Najbardziej charakterystycznymi reakcjami dla aldehydów są

•reakcje addycji do grupy karbonylowej

•redukcja do alkoholi I- rzędowych :

CH3CHO + H2 → C2H5OH

•utlenianie do kwasów karboksylowych :

CH3CHO + ½O2 → CH3COOH

reakcje tego typu jest podstawą wykrywania i oznaczania aldehydów, m.in. za pomocą
próby: Tollensa , Fehlinga , Benedicta czy Trommera , np.:

• próba Tollensa (tzw. próba lustra srebrowego):

CH3CH2CHO + Ag2O → CH3CH2COOH + 2Ag↓

• próba Trommera :

CH3CH2CHO + 2Cu(OH)2 → CH3CH2COOH + Cu2O↓ + 2H2O

ZASTOSOWANIE

Aldehydy stosowane są do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki), w przemyśle
spożywczym i kosmetycznym (składniki kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych),

garbarstwie (aldehyd glutarowy). Roztwór aldehydu mrówkowego (HCHO) w wodzie
(tzw. formaliny ) stosowany jest do konserwacji preparatów biologicznych.

NAJWAŻNIEJSZE ALDEHYDY

•benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)

•formaldehyd (aldehyd mrówkowy, metanal)

•acetaldehyd (aldehyd octowy, etanal)

Filmy : 

1.InfoPlus - Chemia 2 - Model aldehydy Aldehyd bezoesowy(https://www.youtube.com/watch?
v=vNKhdJtXxhI)

2.Aldehydy(https://www.youtube.com/watch?v=TocSgyx4eTU)

3.Fenole(https://www.youtube.com/watch?v=B5gcVxzDAho)

4.Kurs maturalny z chemii – fenole (https://www.youtube.com/results?search_query=fenol)

https://www.youtube.com/watch?v=4GCR_yXjGNc
https://www.youtube.com/watch?v=TocSgyx4eTU
https://www.youtube.com/watch?v=vNKhdJtXxhI
https://www.youtube.com/watch?v=vNKhdJtXxhI
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Aldehyd_octowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Aldehyd_mr%C3%B3wkowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Benzaldehyd
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Formalina
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Aldehyd_mr%C3%B3wkowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Trommera
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Tollensa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Trommera
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Benedicta
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Fehlinga
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pr%C3%B3ba_Tollensa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Kwasy_karboksylowe
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rz%C4%99dowo%C5%9B%C4%87
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Alkohol
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Addycja
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Reakcja_chemiczna
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