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ВСТУП

Методичні вказівки охоплюють найважливіші теоретичні розділи курсу.
Під час підготовки до лабораторної роботи студент повинен вивчити
теоретичний матеріал і хід виконання дослідів. У процесі виконання дослідів
необхідно дотримуватись усіх заходів безпеки. Категорично забороняється
відступати від умов виконання досліду, описаного у методичних указівках.
На лабораторних заняттях студенти поглиблюють теоретичні знання та
набувають навичок і техніки хімічного експерименту.
Щоб успішно проводити досліди на лабораторних заняттях, необхідно
ретельно до них готуватися. Для цього слід: 1) попередньо вивчити
теоретичний матеріал даної теми за підручником; 2) ознайомитися з описом
майбутньої роботи і відповісти на контрольні запитання; 3) не розпочинати
досліду, доки не стане зрозумілою мета роботи, послідовність її виконання і не
буде перевірений зібраний прилад; 4) опис усіх проведених дослідів,
спостережень і висновки слід занести відразу до лабораторного зошита.
У процесі роботи потрібно уважно спостерігати за перебігом реакцій та їх
особливостями. Результати кожної операції необхідно негайно записувати.
У лабораторному зошиті слід коротко описувати досліди, зарисовувати
схеми апаратури, наводити формули і розрахунки, складати рівняння реакцій і
висновки. До зошита слід заносити як допоміжні, так і остаточні цифрові
записи та розрахунки. Робити обчислення на окремих аркушах паперу і
записувати до зошита вже готові результати не слід, бо це нерідко спричиняє
помилки. Правильне ведення лабораторного зошита надає цінний матеріал для
підготовки до іспиту з курсу органічної хімії.
Можна рекомендувати таку схему запису:
1. Дата.
2. Назва лабораторної роботи та її номер.
3. Назва досліду і його номер.
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4. Опис спостережень, рівняння реакцій, схема приладу, розрахунки,
таблиці, графіки з обов’язковими відповідями на питання.
5. Висновки.
Лабораторний журнал необхідно заповнювати в ході практичних занять у
міру виконання роботи.
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:


теоретичні засади органічної хімії і властивості органічних
речовин;



класи органічних сполук, їх номенклатуру, ізомерію;



фізичні методи аналізу органічних сполук;



властивості біоорганічних сполук;

 методи отримання та застосування органічних сполук у промисловості;
уміти:
 установлювати зв’язок між класами органічних сполук;
 використовувати методи отримання органічних речовин;
 писати рівняння реакцій і назви органічних речовин;
 складати схеми синтезів органічних сполук.
Методичні вказівки є частиною навчального методичного комплексу з
органічної хімії й є керівництвом до проведення лабораторних занять для
студентів.
До методичних вказівок увійшли найбільш типові лабораторні роботи, що
становлять основні розділи органічної хімії: насичені, ненасичені, ароматичні
вуглеводні, ароматичні аміни, діазо- та азосполуки, спирти, феноли, альдегіди,
кето- та карбонові кислоти. У кожному розділі роботи наведені контрольні
питання для перевірки знань студентів.

5

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБАРАТОРНИХ РОБІТ
Основні вимоги з техніки безпеки
Багато речовин, які використовують в органічній хімії, є тією чи іншою
мірою займистими або токсичними, або тими й іншими одночасно. Тому при
роботі в лабораторії необхідно суворо дотримуватись основних правил техніки
безпеки незалежно від того, який виконують експеримент.
1. Категорично заборонено працювати одному в лабораторії, тому що в
екстреному випадку не буде кому надати потерпілому першу допомогу й
ліквідувати наслідки невдалого експерименту. Працювати треба тільки у
відведений час під контролем викладача або інших співробітників.
2. Необхідно дотримуватися тиші, чистоти й порядку. Поспішність і
неохайність часто призводять до нещасних випадків. Не можна відволікатися
від роботи й відволікати своїх товаришів.
Заборонено тримати на лабораторному столі сторонні предмети (сумки,
підручники й т. п.).
3. Категорично заборонено приймати й зберігати їжу, пити воду й курити.
4. Кожний повинен знати, де знаходяться засоби індивідуального захисту,
аптечка, засоби для гасіння пожежі. Крім окулярів, у лабораторії повинні бути
захисні маски, респіратори й протигази. У всіх лабораторіях у легко доступних
місцях повинні бути засоби для пожежогасіння (ящики з піском і совком,
вогнегасники, протипожежні ковдри), а також аптечки, у яких знаходяться всі
медикаменти, необхідні для надання першої медичної допомоги (розчини
борної

кислоти,

натрій

гідрокарбонату,

калій

перманганату,

таніну,

нашатирного спирту, а також вата, бинт, йодна настойка, активоване вугілля,
мазь від опіків, склянка для промивання очей).
5. У лабораторії необхідно перебувати в застебнутому бавовняному
халаті. Це забезпечує деякий індивідуальний захист і дозволяє уникнути
забруднення одягу.
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6. Приступати до роботи можна тільки після засвоєння всієї техніки її
виконання.
7. Не можна проводити експерименти в забрудненому посуді. Посуд
варто мити відразу після закінчення експерименту.
8. Категорично заборонено пробувати хімічні речовини на смак. Нюхати
речовини треба обережно, не підносячи посудину близько до обличчя, а лише
направляючи до себе пари або гази легким рухом руки, при цьому не слід
робити повного вдиху. Рідкі органічні речовини та їх розчини заборонено
набирати в піпетки ротом, для цього необхідно використовувати гумові груші й
інші пристрої.
9. У процесі роботи необхідно стежити, щоб речовини не потрапляли на
шкіру, тому що багато які з них викликають подразнення, опіки шкіри й
слизуватих оболонок.
10. Усі ємності, у яких зберігаються речовини, повинні бути з етикетками,
на яких відображена повна назва реактиву з відповідною концентрацією.
11. Заборонено нагрівати, змішувати й збовтувати реактиви поблизу
обличчя. При нагріванні не можна тримати пробірку або колбу отвором до себе
або в напрямку працюючого товариша.
12. Необхідно користуватися захисними окулярами в таких випадках:
а) при роботі з їдкими речовинами (концентрованими розчинами кислот і
лугів, при дробленні твердого лугу й т. і.);
б) при перегонці рідин за зниженого тиску й роботі з вакуум-приладами;
в) при роботі з лужними металами;
г) при визначенні температури плавлення речовин у приладі з
концентрованою сульфатною кислотою.
Заборонено

виливати

в

раковину

залишки

кислот

і

лугів,

вогненебезпечних і вибухонебезпечних, а також речовин, що сильно пахнуть.
Для зливу цих речовин у витяжній шафі повинні перебувати спеціальні ємності
із щільно притертими кришками й відповідними етикетками («ЗЛИВ
КИСЛОТ», «ЗЛИВ ЛУГІВ», «ЗЛИВ ОРГАНІКИ»).
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13. Не дозволяється кидати в мийку скло від розбитого посуду, папір і
вату.
14. Після завершення роботи необхідно відключити газ, воду, витяжні
шафи й електроенергію.
Правила техніки безпеки при роботі з кислотами й лугами
1. Зберігати концентровані кислоти й луги треба у витяжній шафі в
міцному посуді на піддоні.
2. Усі роботи з кислотами й лугами потрібно проводити в захисних
окулярах.
3. Концентровану соляну й нітратну кислоти можна переливати тільки у
витяжній шафі. Розведення кислот варто проводити в жаростійкому посуді, при
цьому кислоту необхідно доливати до води невеликими порціями, при
перемішуванні (не можна доливати воду до концентрованої кислоти, тому що в
цьому випадку виділяється велика кількість теплоти, а вода як менш щільна
речовина скипає на поверхні кислоти, і рідина може бути викинута з посудини).
4. При розчиненні натрій і калій гідроксидів шматочки лугу можна брати
тільки пінцетом або шпателем, але не руками; розчинення цих речовин варто
проводити невеликими порціями.
Правила техніки безпеки при роботі із бромом
1. Бром необхідно зберігати тільки в товстостінному посуді з темного
скла із щільно притертими пробками в ящику з піском під тягою окремо від
концентрованих кислот й амоніаку.
2. Усі роботи із бромом необхідно проводити у витяжній шафі в гумових
рукавичках і захисних окулярах, тому що він є дуже отруйною речовиною, що
діє на слизисті оболонки й викликає при потраплянні на шкіру рани та опіки,
які важко загоюються. Категорично заборонено набирати бром у піпетку ротом;
для цього варто використати гумову грушу.
3. Переносити склянки із бромом можна тільки в ємностях з піском.
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Правила техніки безпеки при роботі з металевими натрієм і калієм
1. Не можна допускати зіткнення лужних металів з водою й
галогеномісткими сполуками.
2. Необхідно зберігати металеві натрій і калій у товстостінному посуді з
темного скла під шаром знезводненого гасу або трансформаторного масла у
витяжній шафі.
3. Для роботи металевий натрій потрібно витягти пінцетом з-під
захисного шару, залишки гасу промокнути сухим фільтрувальним папером,
відрізати ножем необхідну кількість металу й відразу ж використати його за
призначенням.
4. Більші шматочки натрію варто зібрати під шаром гасу, а невеликі
шматочки, посуд і папір із залишками металу залити етиловим спиртом.
5. Категорично заборонено викидати залишки металевих натрію й калію у
відро для сміття й мийку та залишати їх у порожніх пробірках і колбах.
6. Для нагрівання реакційних сумішей, що містять лужні метали, можна
користуватися тільки повітряними й піщаними банями.
Техніка безпеки при роботі з легкозаймистими рідинами
1. Роботи з легкозаймистими рідинами (ЛЗР) варто проводити подалі від
вогню.
Заборонено нагрівати летючі й легкозаймисті рідини (ацетон, ефіри,
спирти, петролейний ефір, бензин, бензол, сульфурокарбон) на відкритому
полум’ї. Для нагрівання ЛЗР можна користуватися водяною банею або
електричною плиткою із закритою спіраллю, при цьому колба повинна бути
оснащена водяним холодильником.
2. Не можна нагрівати горючі речовини у відкритих ємностях. Це варто
робити в колбах зі зворотним холодильником.
3. Переганяти ЛЗР треба в приладі з водяним холодильником або на
роторному випарнику. Не можна переганяти рідини досуха  це може
призвести до вибуху або пожежі. Прилади, у яких утримується ЛЗР, варто
розбирати після видалення всіх джерел полумʼя (запалені газові пальники,
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спиртівки, електричні плитки з відкритою спіраллю й т. п.) і повного
охолодження колби.
4. Категорично заборонено виливати ЛЗР у каналізацію та ящики для
сміття, тому що випадково кинутий сірник може викликати пожежу.
5. ЛЗР повинні зберігатися в металевих шафах у кількостях, що не
перевищують щоденні потреби.
Заходи безпеки при витоку газу й
гасінні локальної пожежі й палаючого одягу
При виявленні течії газу необхідно відключити газову магістраль,
електроприлади й ретельно провітрити лабораторію. Категорично заборонено
користуватися сірниками й включати електричне світло.
При виникненні пожежі потрібно швидко забрати усі горючі речовини
подалі від місця загоряння, відключити газову магістраль, усі електроприлади й
припинити активний доступ повітря в лабораторію.
Полумʼя варто гасити піском або протипожежною ковдрою. Гасіння
полум’я водою може призвести до поширення вогнища пожежі. У випадку
великої площі загоряння варто користуватися вогнегасником.
Якщо на кому-небудь займеться одяг, необхідно щільно накрити тканину,
що зайнялася, протипожежною ковдрою. При загорянні одягу не можна бігти,
тому що це сприяє поширенню полум’я.
Надання першої медичної допомоги при опіках й отруєннях
хімічними речовинами
При термічних опіках першого ступеня (почервоніння і припухлість)
обпалене місце потрібно обробити спиртовим розчином таніну, 96 %-вим
етиловим спиртом або розчином калій перманганату. При опіках другого й
третього ступеня (пухирі й виразки) припустимі тільки знезаражуючі примочки
з розчину калій перманганату, після чого необхідно звернутися до лікаря.
При опіках кислотами необхідно промити уражене місце великою
кількістю проточної води, а потім 3 %-вим розчином натрій гідрокарбонату,
після чого  знову водою.
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При опіках лугами потрібно промити місце опіку проточною водою, а
потім розведеним розчином борної або оцтової кислоти.
При потраплянні лугу або кислоти в очі необхідно промити їх проточною
водою (35 хв), а потім розчином борної кислоти (у випадку потрапляння лугу)
або натрій гідрокарбонату (у випадку потрапляння кислоти), після чого
звернутися до лікаря.
При опіках фенолом місце опіку варто обробити 70 %-вим етиловим
спиртом, а потім гліцерином до зникнення білих плям на шкірі. При отруєнні
парами фенолу категорично заборонено пити молоко.
При опіках бромом його потрібно змити 96 %-вим спиртом або
розведеним розчином лугу, після чого місце опіку змазати засобом від опіків і
звернутися до лікаря. При отруєнні парами брому необхідно кілька разів
глибоко вдихнути пари етилового спирту, а потім випити молока.
При потраплянні на шкіру їдких органічних речовин, не розчинних у воді,
їх необхідно змити великою кількістю відповідного розчинника. Після надання
першої допомоги потерпілий повинен бути направлений до медпункту.
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Основний посуд і прилади для проведення органічних синтезів
До основного лабораторного посуду відносяться колби, стакани,
пробірки, чашки, лійки, холодильники, дефлегматори та інший посуд
різноманітної конструкції.
Хімічний посуд виготовляють зі скла. Такий посуд відрізняється
стійкістю до дії більшості хімічних реагентів і є прозорим.
Колби залежно від їх призначення виготовляють різної місткості та
форми (рис. 1).

Рис. 1  Колби: а – круглодонна; б – плоскодонна; в – круглодонні з
двома і трьома горловинами під кутом; г – конічна колба Ерленмеєра; д – колба
К’єльдаля; е – грушеподібна; є – гостродонна; ж – круглодонна для перегонки
(колба Вюрца); з – гостродонна для перегонки (колба Кляйзена);
и – колба Фаворського, й – колба з тубусом (колба Бунзена)
Круглодонні колби застосовують для роботи при високих температурах,
для перегонки за атмосферного тиску і для роботи під вакуумом.
Плоскодонні колби застосовують лише для роботи при атмосферному
тиску та для зберігання рідин.
Конічні колби широко використовують для кристалізації (їх форма
забезпечує мінімальну поверхню для випаровування).
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Товстостінні конічні колби з тубусом (колби Бунзена) застосовують для
фільтрування за зниженого тиску до 1,33 кПа (10 мм рт. ст.) як приймачі
фільтрату.
Стакани (рис. 2, а) застосовують для фільтруваня, випарювання (при
температурі не більше 100 °C) і приготування розчинів у лабораторних умовах,
а також для проведення окремих синтезів. Заборонено використовувати стакани
при роботі з низькокиплячими або вогненебезпечними розчинниками.

Рис. 2  Хімічний посуд: а – стакан; б – бюкс
Бюкси, або стакани для зважування (рис. 2, б), застосовують для
зважування та зберігання летких, гігроскопічних речовин.
Чашки (рис. 3) використовують для випарювання, кристалізації,
сублімації, висушування та інших операцій.

Рис. 3  Чашки для хіміко-лабораторних робіт

Пробірки (рис. 4) виготовляють різноманітної місткості. Пробірки з
конусним шліфом і відвідною трубкою застосовують для фільтрування
невеликих об’ємів рідин за зниженого тиску.
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Рис. 4  Пробірки: а – циліндрична з розгорнутим краєм;
б – циліндрична без відгину;
в – гостродонна (центрифужна); г – зі шліфом;
д – з конусним шліфом і відвідною трубкою
До скляного лабораторного обладнання належать також зʼєднувальні
елементи (перехідники, алонжі, насадки, затвори), лійки (лабораторні, ділильні,
крапельні,

фільтрувальні),

піпетки,

спиртівки,

водоструменеві

насоси,

ексикатори, холодильники, дефлегматори та ін.
Зʼєднувальні елементи (рис. 5) застосовують для складання на шліфах
різного лабораторного обладнання.

Рис. 5  Найважливіші сполучні елементи:
а – перехідники; б – алонжі; в – насадки; г – сполучні трубки; д – затвори
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Лійки (рис. 6) у хімічній лабораторії використовують для наливання,
фільтрування та розділення рідин.

Рис. 6  Лійки:
а – лабораторна; б – фільтруюча з впаяним скляним фільтром;
в – ділильна; г –крапельна з боковою трубкою для вирівнювання тиску
Лійки лабораторні (рис. 6, а) використовуються для наливання рідин і для
фільтрування розчинів через паперовий складчастий фільтр.
Лійки зі скляними фільтрами (рис. 6, б) застосовують для фільтрування
агресивних рідин, що руйнують паперові фільтри.
Лійки ділильні (рис. 6, в) застосовують для розділення рідин, що не
змішуються при екстрагуванні та очищенні речовин.
Лійки крапельні (рис. 6, г) застосовують для регульованого приливання
(додавання) рідких реагентів у ході проведення синтезу. Вони схожі на ділильні
лійки, але їх різне призначення визначає деякі конструкційні особливості. Їх
максимальна місткість  0,5 л.
Ексикатори (рис. 7) використовують для висушування речовин під
вакуумом і для зберігання гігроскопічних речовин.
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Рис. 7  Ексикатори: а – вакуум-ексикатор; б – звичайний
Холодильники (рис. 8) лабораторні скляні застосовують для охолодження
і конденсації пари.

Рис. 8  Холодильники й дефлегматор: а – повітряний;
б – з прямою трубкою (Лібіха); в – кульковий;
г – спіральний; д – Дімрота; е – дефлегматор
Холодильники повітряні використовують для кип’ятіння і перегонки
висококиплячих (Ткип > 160 °C) рідин. Охолоджувальним агентом слугує
повітря.
Холодильники з водяним охолодженням відрізняються від повітряних
наявністю водяної рубашки (охолоджувальний агент – вода). Водяне
охолодження застосовують для згущення парів і перегонки речовин із
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Ткип < 160 °C, причому в інтервалі 120–160 °C охолоджувальним агентом слугує
непроточна, а нижче 120 °C – проточна вода.
Холодильник Лібіха використовують для перегонки рідин.
Кульковий і спіральний холодильники найчастіше застосовують як
зворотні при кип’ятінні рідин, оскільки мають велику охолоджувальну
поверхню.
Дефлегматори (рис. 8) використовують для більш ретельного розділення
фракцій суміші при її фракційній перегонці.
У

лабораторній практиці для

робіт,

пов’язаних

із

нагріванням,

застосовують порцеляновий посуд: стакани, випарні чашки, тиглі, лодочки та
інші (рис. 9).

Рис. 9  Фарфоровий посуд: а – чашка випарна; б – лійка Бюхнера;
в – тигель; г – ступка і пестик; д – ложка; е – стакан;
ж – лодочка для спалювання; з – шпатель
Для фільтрування і промивання осадів під вакуумом використовують
порцелянові нутч-фільри – лійки Бюхнера.
Ступки з пестиками використовують для подрібнення та змішування
твердих і в’язких речовин.
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Для збирання і закріплення різноманітних приладів у хімічній лабораторії
користуються штативами з набором кілець, держаків (лапок) і зажимів (муфт)
(рис. 10).
Для фіксації пробірок використовують штативи з нержавіючої сталі,
сплавів Алюмінію або пластмаси, а також тримачі ручні.
Герметичність сполучення складових частин лабораторних приладів
досягається за допомогою шліфів, а також гумових і пластикових корків. Корки
підбирають за номерами, які дорівнюють внутрішньому діаметру горловини
посудини або отвору трубки, що закривається.

Рис. 10  Штатив з набором тримачів:
1 – кільце; 2, 3 – вилки: 4, 5 – тримачі для середніх предметів; 6 – тримачі
для кріплення холодильника, 7 – штатив; 8 – муфта для кріплення тримачів
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Основні правила збирання приладів для проведення синтезів
Досить відповідальною операцією при проведенні синтезу органічних
сполук є складання приладів або установок, які використовуватимуть для
проведення синтезів, виділення й очищення кінцевих продуктів реакції.
Перед тим, як приступити до складання приладу, необхідно підготуватися
до виконання цієї роботи в цілому, тобто:


уважно ознайомитися з методикою синтезу і чітко її знати;



уявляти собі послідовність усіх майбутніх маніпуляцій – від

складання приладу для проведення реакції до зважування очищеного продукта
синтезу;


приготувати весь необхідний посуд і реагенти; переконатися в тому,

що посуд є чистим і сухим.
Лабораторні прилади для проведення синтезів в основному збираються з
окремих скляних шліфованих частин. При одержанні від лаборанта набору
посуду в першу чергу необхідно переконатися в тому, що шліфовані деталі
підходять одна до одної.
Усі шліфи в установці, яку використовуватимуть для синтезу, варто
змаститити вакуумною змазкою. Її слід наносити в невеликій кількості, щоб
уникнути забруднення реакційної суміші або отриманого продукту.
Обов'язково змазувати крани. Якщо ви отримали прилад із незмазаними
кранами, і вони від легкого натискання не повертаються (шліфи «заїло»), ні в
якому разі не намагайтеся зробити це із силою  необхідно звернутися до
викладача або лаборанта.
Збираючи прилад, доводиться надівати на склянні «відростки» гумові
трубки. Для зниження тертя рекомендується злегка змочити трубку водою або
гліцерином. Гумові шланги надівають на холодильники перед збиранням
приладу. У жодному разі не надівайте шланги на холодильник, що є частиною
вже зібраної конструкції!
Підготувавши окремі частини – предмети лабораторного посуду,
вибирають штатив, який буде підходити за висотою (прилад повинен бути
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стійким!) і металеві лапки для кріплення частин приладу. Пам’ятають про те,
що безпосередній контакт між металом лапок і склом неприпустимий –
необхідно прокладати між ними шматки гуми (у деяких лапках такі прокладки,
гумові або коркові, передбачені конструкцією).
Якщо реакцію проводять при нагріванні або перемішуванні, на підставку
штатива ставлять (або закріплюють на штанзі штатива) плитку або мішалку.
Якщо ж нагрівання здійснюється за допомогою пальника, то відстань між
пальником і колбою має бути 7–10 см. Тільки тоді, коли всі відстані виміряні,
до штатива кріпиться перша лапка, причому правий фіксуючий гвинт регулює
рух лапки вниз по штанзі штатива, а лівий – кут повороту і відстань від лапки
до штанги. Ця лапка утримує основну реакційну колбу. Кріпити колбу в
затискачі лапки потрібно на шліфі. Далі в шліфи цієї колби, якщо вона двохабо трьохгорла вставляються інші частини приладу за необхідності кріпляться
лапками від інших штативів (наприклад, прямий холодильник при перегонці
продукту кріпиться тільки на іншому штативі!).
Після того, як прилад зібрано, пускають струмінь води (не сильно, а
тільки для забезпечення охолодження) і обережно (при використанні
механічної мішалки, обовʼязково притримуючи рукою її вал) включається
електроживлення.

Потім

необхідно оглянути всі шліфовані

з’єднання,

переконатися в правильності їх зібрання, і тільки після цього можна поміщати в
зібраний прилад реагенти і розпочинати синтез.
Миття і висушування хімічного посуду
Хімічний посуд повинен бути чистим. Необхідно знати: брудний посуд
варто мити відразу ж після закінчення роботи.
Перш ніж розпочати миття, ретельно видаляють залишки змазки зі шліфів
і кранів за допомогою вати, змоченої відповідним розчинником (бажано
диметилформамід). Зазвичай для цього використовують хлороформ CHCl3 або
хлористий метилен CH2Cl2. Ці розчинники отруйні, тому варто користуватися
пінцетом і працювати під тягою. Традиційно іноді використовують менш
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токсичний реагент  етер, однак він леткий і досить дорогий та не завжди
змиває змазку. Вакуумна змазка не розчиняється в ацетоні!
Скляний посуд є чистий, якщо на його стінках не утворюються окремі
краплі і вода залишає рівномірну тонку плівку або повністю стікає (поводження
води визначається типом скла). Видаляти забруднення зі стінок посуду можна
різними методами: механічними, фізичними, хімічними і т. п.
Якщо хімічний посуд не забруднений смолами, жирами й іншими
нерозчинними у воді речовинами, то його можна мити теплою водою,
застосовуючи щітки, йоршики та пральний порошок. Користуватися содою
можна, але сучасні детергенти є кращими.
Для видалення з посуду нерозчинних у воді органічних речовин часто
користуються

органічними

хлороформу.

Смолисті

розчинниками.
забруднення

Ефективним
добре

є

використання

видаляються

гарячим

диметилформамідом (CH3)2NC(O)H. Забруднені органічні розчинники варто
збирати в спеціальні склянки.
Для очищення посуду хімічними методами найчастіше застосовують
хромову суміш, калій перманганат, суміш хлоридної кислоти і гідроген
пероксиду, сульфатну кислоту, розчини лугів. Хромова суміш є сильним
окисником і використовується для миття посуду, забрудненого відносно
невеликими кількостями речовин, нерозчинних у воді і доступних органічних
розчинниках.
При роботі з хромовою сумішшю необхідно дотримуватись особливої
обережності, тому що вона роз’їдає шкіру, пошкоджує одяг. Крім того, сполуки
Хрому (VІ) отруйні.
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Насичені та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни)
Мета: вивчення властивостей насичених і ненасичених вуглеводнів.
Короткі теоретичні відомості
Вуглеводні  найпростіші органічні сполуки, що складаються з Карбону й
Гідрогену. Залежно від характеру карбонових зв’язків і співвідношення між
кількістю атомів Карбону й Гідрогену, вони поділяються на насичені і
ненасичені, з одним або декількома кратними звʼязками.
До насичених вуглеводнів (алканів, парафінів) належать сполуки з
відкритим ланцюгом, у яких атоми Карбону з’єднані один з одним простими
(одинарними) зв’язками, а інші вільні їхні валентності насичені атомами
Гідрогену. У звичайних умовах алкани малореакційноздатні, звідки виникла їх
назва «парафіни» – від лат. – малоактивний. Члени гомологічного ряду
насичених вуглеводнів відповідають загальній формулі СnН2n+.2. Найпростішим
представником насичених вуглеводнів є метан СH4.
Насичені вуглеводні у звичайних умовах не

взаємодіють ні з

концентрованими кислотами, ні з лугами, ні навіть з таким активним реагентом,
як калій перманганат. Для них є властивими реакції заміщення атомів Гідрогену
і розщеплення. Ці реакції внаслідок міцності зв’язків СС й СН протікають
або при нагріванні, або на світлі, або із застосуванням каталізаторів.
Алкенами або олефінами, або етиленовими вуглеводнями називаються
вуглеводні, що містять у молекулі один подвійний зв’язок і загальна формула
якого СnН2n. Для алкенів найбільш типовими є реакції галогенування,
гідрування, гідрогалогенування.
Ацетиленовими

вуглеводнями

(алкінами)

називаються

ненасичені

вуглеводні, що містять у молекулі один потрійний зв’язок і загальна формула
яких СnН2n-2. Родоначальником гомологічного ряду цих вуглеводнів є ацетилен
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HC≡HC. Для алкінів є характерними всі реакції приєднання, властиві алкенам,
однак у них після приєднання першої молекули реагенту залишається ще один
подвійний зв’язок (алкін перетворюється в алкен), що знову може вступати в
реакцію приєднання із другою молекулою реагенту. Крім того, «незаміщені»
алкіни проявляють кислотні властивості, пов’язані з відщепленням протона від
атома Карбону, що утворює потрійний зв’язок.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Одержання та властивості насичених вуглеводнів на прикладі
метану
Реактиви й устаткування: суміш для одержання метану  безводний
натрій ацетат і прожарене натронне вапно (1:2), розведені! Розчин калій
перманганату, 5 %-вий розчин натрій карбонату, насичена бромна вода; вигнуті
газовідвідні трубки, кришки від тиглів, киснева подушка з киснем, скляний
циліндр або хімічна склянка на 200 мл. Увага! Перед початком досліду з
одержання метану необхідно підготувати дві пробірки; у першу наливають
розведений розчин калій перманганату й 5 %-вий розчин натрій карбонату в
співвідношенні 3:1, у другу  34 мл насиченої бромної води.
Дослід 1.1 Одержання метану
У суху пробірку насипають суміш для одержання метану (на 1/3 частину
об’єму пробірки), розміщаючи її таким чином, щоб метан міг вільно виходити
із пробірки. Пробірку закривають пробкою з газовідвідною трубкою й
закріплюють її в лапці штатива з невеликим нахилом убік пробки (рис.1.1)

Рис 1.1 – Прилад для одержання метану
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Рівномірно прогрівають усю пробірку, а потім сильно нагрівають ту
частину, де перебуває основна частина суміші. Спочатку з пробірки
витісняється повітря, потім починає виділятися метан:
СНзСООNа + NaОН = СH4 + Nа2СО3.

(1.1)

Метан підпалюють біля кінця газовідвідної трубки, він горить блакитним
полум’ям:
СН4 + 2О2 = СО2+ 2Н2О.

(1.2)

Якщо внести в полум’'я метану порцелянову кришку, то чорна плями від
сажі на ній не утвориться.
Дослід 1.2 Відношення метану до водяного розчину калій перманганату
Газовідвідну трубку вводять у пробірку з водяним розчином калій
перманганату й пропускають метан протягом 1 хв. Розчин не змінює свого
забарвлення, що свідчить про те, що метан при кімнатній температурі не
взаємодіє з водним розчином калій перманганату.
Дослід 1.3 Відношення метану до бромної води
Перед одержанням метану в штатив ставлять пробірку з 3–4 мл насиченої
бромної води. Газовідвідну трубку вводять у пробірку з бромною водою й
пропускають метан протягом 1 хв. Розчин не змінює свого забарвлення, що
свідчить про те, що метан при кімнатній температурі не взаємодіє з бромною
водою.
Дослід 2 Одержання й властивості етилену
Реактиви й устаткування: суміш для одержання етилену, бромна вода
(насичена), 2 %-вий розчин калій перманганату, 10 %-вий розчин натрій
карбонату, 1 %-вий розчин калій перманганату, концентрована сульфатна
кислота; прилад для одержання етилену, кипілки (шматочки битої порцеляни
або кварцовий пісок), газовідвідні трубки, з’єднані із хлоркальцієвими
трубками, заповненими шматочками натронного вапна, кришки від тиглів.
Дослід 2.1 Одержання етилену
У суху пробірку наливають 4–5 мл суміші для одержання етилену, що
складається з 96 %-вого етилового спирту й концентрованої сульфатної кислоти
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в об’ємному співвідношенні 1:2. При змішуванні етилену із сульфатною
кислотою утвориться етилсірчана кислота (кислий складний етер):

.

(1.3)

У реакційну суміш поміщають декілька кипілок (для рівномірного
кипіння). Пробірку закривають пробкою з газовідвідною трубкою, що
попередньо з’єднують із хлоркальцієвою трубкою, заповненою натронним
вапном (рис. 1.2).

Рис. 1.2  Прилад для одержання етилену:
1 – пробірка із сумішшю для одержання етилену; 2 – кипілки;
3 – хлоркальцієва трубка з натронним вапном
Необхідно памʼятати, що гранульоване натронне вапно не повинно
щільно заповнювати хлоркальцієву трубку, щоб гази, які виділяються при
реакції, не вибили пробку з пробірки й не відбувся викид реакційної суміші.
Перед одержанням етилену до штативу ставлять три пробірки з
реактивами: у першу наливають 3–4 мл бромної води, у другу – 2 мл 2 %-вого
розчину калій перманганату й 0,5 мл 10 %-вого розчину натрій карбонату, а в
третю – 2 мл 1 %-вого розчину калій перманганату й 1 краплю концентрованої
сульфатної кислоти.
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Дослід 2.2 Реакція етилену з бромною водою
Пробірку з реакційною сумішшю для одержання етилену закріплюють у
лапці штатива й обережно нагрівають таким чином, щоб киплячу рідину не
перекинуло в хлоркальцієву трубку. При нагріванні етилсірчаної кислоти
утвориться етилен:
.

(1.4)

Етилен, що виділився пропускають через бромну воду, яка моментально
знебарвлюється (якісна реакція на кратні зв’язки):

.

(1.5)

Крім основної реакції, при одержанні етилену відбуваються побічні
реакції. Так, концентрована сульфатна кислота за високих температур окиснює
органічну речовину до Карбону й карбон (IV) оксиду, у результаті чого суміш
чорніє, а сама кислота відновлюється до сульфур (IV) оксиду. Кислотні оксиди,
що виділяються, активно поглинаються натронним вапном.
Дослід 2.3 Взаємодія етилену з водним розчином калій перманганату
(реакція Вагнера)
Етилен пропускають через 2 %-вий розчин калій перманганату,
підлужений 10 %-вим розчином натрій карбонату. Спостерігають зникнення
фіолетового

забарвлення

калій

перманганату

й

утворення

бурого

пластівчастого осаду (якісна реакція на кратні зв’язки):

.
Дослід 2.4 Окислювання етилену в кислому середовищі

26

(1.6)

Через підкислений сульфатною кислотою розчин калій перманганату
пропускають етилен. У результаті реакції відбувається його знебарвлення. При
цьому бурі пластівці не утворюються, тому що окиснення відбувається глибше.
CH2 = CH2 + 2КМnО4 + 3Н2SO4
O=C—C=O+ К2SО4+ 2МnSО4+4H2O.
|

(1.7)

|

OH OH
Дослід 2.5 Горіння етилену
Після проведення перелічених вище реакцій етилен підпалюють біля
кінця газовідвідної трубки. Він горить полум’ям, яке світиться. При внесенні в
полум’я порцелянової чашки на ній утвориться чорна пляма, появу якої можна
пояснити високим умістом (%) Карбону в молекулі етилену та його неповним
окислюванням:
СН2=СН2+ О2

2 С + 2Н2О.

(1.8)

Частина 2
Дослід 3 Одержання ацетилену та його хімічні властивості
Реактиви й устаткування: гас або бензин, 3 %-вий розчин брому в
карбонтетрахлориді, 2 %-вий розчин калій перманганату, 10 %-вий розчин
натрій карбонату, концентрована сульфатна кислота, пробірки.
Для дослідів із рідкими алкенами можна використати бензин або гас,
тому що до їх складу входять різні ненасичені вуглеводні.
Реактиви й устаткування: кальцій карбід (шматочки), насичена бромна
вода, 1 %-вий розчин калій перманганату, 10 %-вий розчин натрій карбонату,
1 %-вий розчин аргентум нітрату, 5 %-вий розчин амоніаку, аміачний розчин
купрум (І) хлориду; газовідвідні трубки, прямі газовідвідні трубки з
відтягнутим кінцем, кришки від тиглів, фільтрувальний папір, пробірки.
Дослід 3.1 Одержання ацетилену і його горіння (тяга)
У пробірку поміщають невеликий шматочок кальцій карбіду СаС2 і
доливають 1 мл води. Пробірку відразу ж закривають пробкою з газовідвідною
трубкою з відтягнутим кінцем. Ацетилен, що виділяється, підпалюють. Він
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горить полум’ям, що коптить (на піднесеній до полум’я кришці тигля
утвориться пляма сажі):
СаС2 + 2Н2О

СН≡СН + Са(ОН)2,

(1.9)

С + СО + Н2О.

(1.10)

СН≡СН + О2

При інтенсивній подачі кисню ацетилен горить полум’ям, що світиться,
тому що відбувається його повне згоряння:
2СН≡СН + 5О2

4СО2 + 2Н2О.

(1.11)

Дослід 3.2 Взаємодія ацетилену з бромною водою
Пробірку з кальцій карбідом й водою закривають пробкою з вигнутою
газовідвідною трубкою й пропускають ацетилен через насичену бромну воду.
Спостерігають поступове знебарвлення бромної води:
СН≡СН + 2Вr2

СНВг2—СНВг2.

(1.12)

Дослід 3.3 Реакція окислювання ацетилену калій перманганатом
У пробірку наливають 1 мл розчину калій перманганату, додають 1 мл
10 %-вого розчину натрій карбонату, а потім через отриманий розчин
пропускають

ацетилен.

Фіолетове

забарвлення

зникає

та

з’являється

пластівчастий осад манган ( IV) оксиду бурого кольору.
3СН = СН + 8КМnО4 + 4Н2О = 3НООССООН + 8МnО2 + 8КОН.

(1.13)

Дослід 4 Одержання аргентум і купрум ацетиленідів
Атоми Гідрогену в ацетилені, на відміну від етиленових вуглеводнів,
можуть легко заміщатися на метали з утворенням відповідних солей. Подібні
властивості характерні й для моноалкілзаміщенних ацетиленового ряду.
Для одержання аргентум ацетиленіду в пробірку наливають 2 мл 1 %вого розчину аргентум нітрату й додають по краплях 5 %-вий розчин амоніаку
до повного розчинення осаду, що утворюється спочатку, аргентум (І) оксиду.
Через отриманий розчин пропускають ацетилен і спостерігають випадання
жовтувато-сірого осаду аргентум ацетиленіду:
СН = СН + 2[Аg(NН3)2]ОН → Ag‒С = С‒Аg + 4NH3 + 2Н2O.

(1.14)

Осад, що утворився, відвільтровують через складчастий фільтр і
просушують між аркушами фільтрувального паперу. Осад поміщають на
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азбестову сітку й обережно нагрівають (тяга, захисні окуляри). Аргентум
ацетиленід розкладається з вибухом:
Ag‒С=С‒Аg → 2Аg + 2С.

(1.15)

Залишки аргентум ацетиленіду знищують у соляній кислоті, розведеній у
співвідношенні 1:4:
Ag‒С=С‒Аg + 2НСl = СН = СН + 2АgСl.

(1.16)

Дослід 5 Суха перегонка дерева
Суху пробірку на ¼ частину щільно заповнюють сухою сосновою
лучиною та щільно закривають пробкою з газовідвідною трубкою. Пробірку
закріплюють на штативі, трохи нахиленою в бік пробки, та обережно
нагрівають уміст. Деревина починає розкладатися з виділенням газоподібних і
рідких продуктів. Газоподібні продукти містять метан та інші горючі речовини.
Їх підпалюють біля отвору газовідвідної трубки. Спостерігають горіння
полум’ям, що коптить. Зверху пробірки збирається рідка суміш, яка неприємно
пахне, – деревний дьоготь. Її збирають до окремої пробірки та випробовують
розчином лакмусу, який забарвлюється в червоний колір. Це вказує на кислий
характер отриманої рідини. У розчині міститься оцтова кислота.
Контрольні питання
1. Які сполуки мають назву насичених вуглеводнів?
2. Назвіть способи отримання метану, етилену та ацетилену в
лабораторних умовах.
3. Хімічні властивості метану, етилену та ацетилену.
4. Якою якісною реакцією можливо виявити ацетилен у повітрі?
5. Напишіть рівняння реакції горіння пентану.
6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з метану можна добути
бутан.
Література: [1, с. 322–336; 2, с. 26–44; 3, с. 84–123; 4, с. 25–44].
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Лабораторна робота № 2
Тема. Ароматичні сполуки. Бензол і його гомологи
Мета: вивчення властивостей ароматичних сполук на прикладі бензолу та
його гомологів.
Короткі теоретичні відомості
До класу ароматичних вуглеводнів найпростішого типу з одним
бензольним кільцем і загальною формулою CnH2n-6 при (n>6) відносять бензол і
його гомологи. Ароматичні вуглеводні – зазвичай рідини й рідше тверді
речовини – мають сильний специфічний запах. Температура кипіння бензолу –
80,1 °С.
Ароматичні вуглеводні мають більшу схильність до реакцій заміщення,
ніж до реакцій приєднання. Характерною є також стійкість бензольного кільця
до

окислювання.

Приєднання

до

ароматичних

вуглеводнів

Гідрогену

відбувається тільки в присутності каталізаторів і за підвищеної температури.
Бензольне кільце погано піддається дії окислювачів. Такі окислювачі, як
калій перманганат, хром оксид, нітратна кислота, на холоді на бензол не діють,
у той час як гомологи бензолу при дії звичайних окислювачів перетворюються
в ароматичні кислоти. Інакше реагують бензол і його гомологи з галогенами в
присутності каталізаторів, з нітратною й сульфатною кислотами. У всіх цих
випадках відбувається електрофільне заміщення атомів Гідрогену бензольного
ядра іншими атомами або залишками.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Відношення ароматичних вуглеводнів до окислювачів
Реактиви й устаткування: бензол, толуол, 5 %-вий розчин калій
перманганату, 10 %-вий розчин сульфатної кислоти, зворотні холодильники до
пробірок, водяні бані.
У дві пробірки наливають по 1 мл бензолу й толуолу й додають по 1 мл
5 %-вого розчину калій перманганату й 10 %-вого розчину сульфатної кислоти
в кожну. Пробірки закривають пробками з повітряними холодильниками й
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нагрівають на водяній бані. У пробірці з толуолом спостерігають знебарвлення
калій перманганату, а в пробірці з бензолом ніяких змін не відбувається.

Толуол

(2.1)
Бензойна кислота
Слід зазначити, що бензол може містити домішки, які змінюють
забарвлення калій перманганату, тому для досліду необхідно брати попередньо
очищений бензол.
Дослід 2 Бромування бензолу (тяга)
Реактиви й устаткування: бензол, розчин брому в карбон тетрахлориді
(1:5); залізні ошурки, синій лакмусовий папір; водяні бані, зворотні
холодильники до пробірок, пробірки.
У дві пробірки наливають по 1 мл бензолу й по 1 мл розчину брому в
карбон тетрахлориді. В одну із пробірок додають небагато залізних ошурок (на
кінчику

шпателя).

Пробірки

закривають

пробками

з

повітряними

холодильниками й нагрівають на теплій водяній бані. Через деякий час у
пробірці із залізними обпилюваннями відбувається знебарвлення реакційної
суміші. Синій лакмусовий папірець, змочений водою й піднесений до вільних
кінців скляних трубок, підтверджує, що реакція йде тільки в пробірці із
залізними обпилюваннями (відбувається зміна кольорів індикатора від пари
гідрогенброміду, що виділяється):

бензол

бромбензол
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(2.2)

Через 510 хв після початку реакції в реакційну суміш занурюють
смужку фільтрувального паперу, який потім підсушують на повітрі. На папері
залишається бромбензол, що відрізняється за запахом від вихідного бензолу.
Необхідно пам’ятати, що реакція заміщення гідрогену в бензолі
відбувається в присутності активованої частки галогену. Активування галогену
здійснюється дією каталізаторів (часто кислоти Льюїса). Галогенування в ядрі
відбувається за механізмом електрофільного заміщення (SE):

(2.3)
Дослід 3 Бромування толуолу (тяга)
Реактиви й устаткування: толуол, розчин брому в карбон тетрахлориді,
залізні обпилювання; синій лакмусовий папір, зворотні холодильники до
пробірок, водяні бані, пробірки.
Хід роботи: Повторюють дослід 2, але замість бензолу у дві пробірки
вносять по 1 мл толуолу. Пробірку, що не містить залізних обпилювань,
нагрівають на киплячій водяній бані.
На відміну від попереднього досліду, реакція йде в обох пробірках.
Бромування толуолу перебігає за двома напрямками залежно від умов
проведення реакції. За відсутності каталізатора (Fe), але при нагріванні, галоген
заміщає Гідроген у боковому ланцюзі за радикальним механізмом (SR):

толуол

бромистий бензил

(2.4)

У присутності каталізатора (кислоти Льюїса) йде заміщення Гідрогену на
Бром в ароматичному ядрі за йонним механізмом (SE). При цьому атом
галогену вступає в кільце в орто- або пара-положення стосовно алкільного
радикалу:
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.
толуол

о-бромтолуол

(2.5)

n-бромтолуол

Частина 2
Дослід 4 Нітрування бензолу (тяга)
Реактиви й устаткування: бензол, концентровані нітратна й сульфатна
кислоти; зворотні холодильники до пробірок, водяні бані, склянки на 50 мл, лід,
пробірки.
У пробірку вносять 1 мл концентрованої нітратної кислоти (ρ = 1,4 г/см3) і
1,5 мл концентрованої сульфатної кислоти. Нітруючу суміш охолоджують
крижаною водою, а потім до неї при струшуванні й охолодженні в кілька
прийомів додають 1 мл бензолу. Пробірку закривають пробкою з повітряним
холодильником і нагрівають на водяній бані (50–55 °С) 5–10 хв, періодично
струшуючи. Після закінчення реакції вміст пробірки обережно виливають у
склянку із крижаною водою. Надлишок мінеральних кислот розчиняється у
воді, а нітробензол виділяється на дні склянки у вигляді жовтуватих
маслянистих крапель, що пахнуть гірким мигдалем.

.
бензол

(2.6)

нітробензол

Дослід 5 Сульфування бензолу й толуолу (тяга)
Реактиви й устаткування: бензол, толуол, концентрована сульфатна
кислота; зворотні холодильники до пробірок, водяні бані, хімічні склянки
місткістю 50 мл, пробірки.
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У пробірки вміщують по 0,5 мл бензолу та толуолу й додають по 2 мл
концентрованої сульфатної кислоти. Пробірки закривають пробками з
повітряними холодильниками й нагрівають їх на киплячій водяній бані
10–15 хв, постійно перемішуючи. Толуол поступово розчиняється в сульфатній
кислоті, а в пробірці з бензолом змін не відбувається. Коли толуол повністю
розчиниться, пробірки охолоджують і їх уміст обережно виливають у склянки з
20 мл води. Бензол спливає на поверхню води, тому що в таких умовах він не
реагує із сульфатною кислотою. Толуол сульфується легше, ніж бензол. У
процесі реакції утворюються ізомерні толуолсульфокислоти, що добре
розчиняються у воді:

.
Толуол

(2.3)

о-толуолсульфокислота n-толуолсульфокислота
Контрольні питання

1. Що таке ароматичні вуглеводні?
2. Які реакції є характерними для ароматичних вуглеводнів?
3. Фізичні властивості бензолу та його гомологів.
4. Як впливає каталізатор на хід хімічних реакцій?
5. Проілюструйте реакцію електрофільного заміщення бензолу.
6. Напишіть реакцію між метилбензолом і концентрованою сульфатною
кислотою.
7. Здійсніть таке перетворення: метан → Х → бензол. Назвіть речовину Х.
Зазначте умови перебігу.
Література: [1, с. 338–344; 2, с. 44–51; 3, с. 139–154; 4, с. 47–61].
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Лабораторна робота № 3
Тема. Ароматичні сполуки з конденсованими бензольними кільцями
Мета: вивчення властивостей ароматичних сполук з конденсованими
бензольними кільцями.
Короткі теоретичні відомості
Сполуки, у яких два або більше бензольних кільця сконденсовані в
єдиній молекулі, утворюють клас бензоїдних поліциклічних ароматичних
вуглеводнів. Ці сполуки, як й інші ароматичні вуглеводні, часто називають
аренами.
Нафталін, антрацен і фенантрен є найпростішими представниками
цього класу:

нафталін

антрацен

фенантрен

Нафталін (нафтален), як і бензол, має здатність вступати в реакції
заміщення й приєднання.
Нафталін вступає в реакції заміщення легше, ніж бензол. При цьому
замісник майже завжди стає в α-положення, тому що в цьому випадку виникає
більш енергетично вигідний σ-комплекс, ніж при заміщенні в β-положення.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Нітрування нафталіну
Реактиви й устаткування: нафталін, концентрована нітратна кислота;
лід, хімічні склянки місткістю 100 мл, водяна баня, пробірки.
У суху пробірку насипають близько 0,5 г нафталіну й доливають
2–3 мл концентрованої нітратної кислоти. Суміш перемішують і нагрівають
на киплячій водяній бані до повного розчинення нафталіну. Після цього
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нагрівання продовжують ще 2–3 хв, а потім уміст пробірки виливають у
склянку з 50 мл холодної води. α-Нітронафталін виділяється у вигляді жовтих
кристалів:

.
нафталін

(3.1)

α-нітронафталін

Нафталін більш реакційноздатна речовина, ніж бензол. При реакції
нітрування утворюється переважно α-похідне. При більш жорстких умовах
нітрування відбувається в α-положення іншого кільця.
Частина 2
Дослід 2 Хімічні властивості нафтолів
Реактиви й устаткування: α- і β-нафтоли, етиловий спирт, 1 %-вий
розчин ферум (III) хлориду, 5 %-вий розчин натрій карбонату, розчин калій
перманганату, розчин натрій гідроксиду; пробірки.
Дослід 2.1 Якісна реакція на нафтоли з розчином ферум (III) хлориду
У дві пробірки переносять по кілька кристалів α- і β-нафтолів, уносять
по 1 мл етилового спирту й по 12 краплі 1 %-вого розчину ферум (III)
хлориду. У реакційній суміші, що містить α-нафтол, утворюється фіолетове
забарвлення, а потім випадають пластівці темно-фіолетового кольору. У
пробірці з β-нафтолом розвивається жовто-зелене забарвлення й випадає
білуватий осад.
Дослід 2.2 Утворення нафтолятів
До декількох кристалів α- і β-нафтолів доливають по 1 мл води. Після
ретельного перемішування помітного розчинення не відбувається. Додають у
кожну пробірку розчин натрій гідроксиду й спостерігають розчинення α- і
β-нафтолів у лузі:
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.

(3.2)

Нафтоли в цій реакції проявляють кислотні властивості.
Контрольні питання
1. Які

сполуки

належать

до

класу

бензоїдних

поліциклічних

ароматичних вуглеводнів?
2. Хімічні

властивості

ароматичних

сполук

з

конденсованими

бензольними кільцями.
Література: [1, с. 340–344; 3, с. 139–157; 4, с. 47–61].
Лабораторна робота № 4
Тема. Ароматичні аміни. Анілін і його властивості
Мета: вивчення властивостей ароматичних амінів на прикладі аніліну.
Короткі теоретичні відомості
Ароматичні аміни – органічні речовини, що містять аміногрупу,
безпосередньо пов’язану з одним або більше ароматичними кільцями.

амінобензол
(первинний)

Трифеніламін

дифеніламін

N-метиланілін

(вторинні)

N-метилдифеніламін
(третинні)
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N,N-диетиланілін

Первинні ароматичні аміни легко утворюються або при відновленні
відповідних нітропохідних, синтезованих прямим нітруванням ароматичних
сполук, або при реакції лужного гіпоброміту з амідами карбонових кислот.
Вторинні й третинні аміни можна одержати або шляхом алкілювання
алкілгалогенідами первинних ароматичних амінів, або при взаємодії первинних
амінів з арилгалогенідами в присутності міді за високої температури. Кислотноосновні властивості аніліну виражені слабко. Однак основні властивості аніліну
чітко проявляються в його здатності утворювати солі з мінеральними
кислотами.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Розчинність аніліну і його солей у воді. Основні властивості
аніліну
Реактиви й устаткування: анілін, концентрована соляна кислота, 10 %вий розчин сульфатної кислоти, розчин натрій гідроксиду, синій і червоний
лакмусовий папір; пробірки.
До 56 крапель аніліну доливають 2–3 мл води. Після ретельного
перемішування одержують мутну рідину – емульсію аніліну у воді. Анілін
погано розчиняється у воді, тому іноді його називають аніліновим маслом. В
отриману емульсію опускають червоний, а потім синій лакмусовий папір. Зміна
кольорів індикаторів не спостерігається.
Емульсію аніліну розливають у дві пробірки. До однієї частини по
краплях при струшуванні додають концентровану соляну кислоту. Поступово
відбувається просвітління мутної рідини внаслідок утворення легкорозчинної у
воді солі – хлориду феніламонію:
C6H5–NH2 + HCl
анілін

+
[C6H5–NH3 ]Cl-.

(4.1)

хлоридфеніламонію

У пробірку з отриманою сіллю доливають розчин натрій гідроксиду.
Спостерігають помутніння рідини внаслідок виділення аніліну:
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[C6H5–NH3]+Cl- + NaOH

C6H5–NH2 + NaCl + H2O.

(4.2)

У другу пробірку з емульсією аніліну додають по краплях 10 %-вий
розчин сульфатної кислоти. Після її струшування й охолодження спостерігають
випадання білого осаду, важко розчинного у воді феніламоній гідросульфату:
C6H5–NH2 + H2SO4
анілін

[C6H5–NH3]+O-SO3H.

(4.3)

фениламоній гідросульфат

При додаванні розчину натрій гідроксиду осад розчиняється і рідина
каламутніє.
Дослід 2 Взаємодія аніліну з бромною водою
Реактиви й устаткування: анілін, насичена бромна вода; пробірки.
У пробірку наливають 2–3 мл води, додають 1–2 краплі аніліну й
ретельно перемішують. До отриманої емульсії по краплях при перемішуванні
додають бромну воду. Випадає білий осад триброманіліну:

.

(4.4)

2,4,6-триброманілін
Аміногрупа – це електронодонорна група, вона збільшує електронну
щільність у бензольному кільці, тому реакції електрофільного заміщення йдуть
дуже легко й без каталізатора.
Частина 2
Дослід 3 Ацилювання аніліну
Реактиви й устаткування: анілін, оцтовий ангідрид; пробірки.
У пробірку наливають 0,5 мл аніліну, 1,5 мл води й енергійно
перемішують. До отриманої суміші додають 0,5 мл оцтового ангідриду.
Пробірку закривають пробкою й сильно струшують. Потім пробірку, що
розігрілася, охолоджують водою. Випадає білий осад ацетаніліду:

39

ацетанілід

(4.5)

У медицині ацетанілід відомий за назвою антифебрин. Він застосовувався
як засіб від лихоманки. На теперішній час знятий з виробництва через його
токсичність.
Контрольні питання
1. Що таке ароматичні аміни?
2. Чим можна пояснити кислотно-основні властивості аніліну?
3. Перелічити основні властивості аніліну, навести приклади реакцій.
Література: [1, с. 374–378; 3, с. 307–323; 4, с. 134–139].
Лабораторна робота № 5
Тема. Діазо- і азосполуки
Мета: вивчення властивостей діазо- та азосполук.
Короткі теоретичні відомості
Ароматичними діазосполуками називають різні за будовою, що легко
взаємоперетворюються, сполуки: солі діазонія, діазогідрати й металеві солі
останніх, або діазотати, діазоцианіди й інші подібні речовини.
У молекулі діазо- і азосполук два атоми азоту зв’язані між собою. У
випадку діазосполук ці два нітрогени з’єднані тільки з одним вуглеводним
радикалом, у випадку азопохідних – із двома.
Реакцію утворення діазосполук із амінів називають діазотуванням.
Діазотування відбувається при дії на водний розчин аміну азотистої кислоти,
яку одержують з її солей у присутності надлишку мінеральної кислоти.
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Азосполуки – забарвлені речовини оскільки містять хромофорну групу,
що

сприяє

поглинанню

світла

у

видимій

частині

спектра.

Оксі-

і

аміноазосполуки є барвниками.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Реакція діазотування аніліну (одержання солі діазонію)
Реактиви й устаткування: анілін, концентрована сульфатна кислота,
30 %-вий розчин натрій нітриту (свіжоприготовлений), йодкрохмальний папір;
плоскодонні колби місткістю 50 мл, кристалізатори, лід.
У невелику плоскодонну колбу вносять близько 10 мл води з льодом,
доливають 2 мл аніліну й перемішують. Колбу ставлять у кристалізатор з
льодом, доливають 3 мл концентрованої сірчаної кислоти й знову перемішують.
Випадає білий осад гідросульфату феніламонію. До реакційної суміші по
краплях при перемішуванні й охолодженні додають 5 мл 30 %-вого розчину
натрій нітриту (свіжоприготовленого). У міру утворення солі діазонію
(фенілдіазоній гідросульфату) осад солі аніліну розчиняється, і рідина стає
прозорою:
NaNO2 + H2SO4
C6H5–NH2 + HNO2 + H2SO4

HNO2 + NaHSO4,

[C6H5–N≡N]OSO3H + 2H2O.

(5.1)
(5.2)

Фенілдіазонію гідросульфат
Закінчення реакції діазотування виявляють за наявності в розчині
надлишку

нітритної

кислоти

за

допомогою

йодкрохмального

паперу.

Посиніння індикатору свідчить про закінчення реакції:
NaNO2 + H2SO4
2KI + H2SO4
2HI + 2HNO2

HNO2 + NaHSO4,

(5.3)

2HI + K2SO4,

(5.4)

2H2O + 2NO +I2.

(5.5)

Калій йодид, що утримується в йодкрохмальному папері, реагує з
сульфатною кислотою з утворенням гідроген йодиду. У результаті взаємодії
останнього з нітритною кислотою виділяється вільний йод, що із крохмалем
утворює

забарвлені

в

сині

кольори
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«комплекси

включення».

Якщо

йодкрохмальний папір не синіє, то в реакційну суміш додають розчин натрій
нітриту.
Сіль фенілдіазонію залишають на холоді для використання в наступних
дослідах.
Дослід 2 Розкладання солі діазонію (реакція з виділенням азоту)
Реактиви й устаткування: розчин солі фенілдіазонію, бромна вода;
водяні бані, вигнуті газовідвідні трубки, склянки на 100 мл, пробірки.
Частину розчину солі фенілдіазонію, яку отримали в досліді 1,
переливають у пробірку й нагрівають на гарячій водяній бані (або в склянці з
гарячою водою). Спостерігають виділення азоту. Після закінчення виділення
азоту відчувається запах фенолу:
[C6H5–N≡N]OSO3H + H2O

C6H5–OH + N2 + H2SO4.

(5.6)

Фенол, що утворився, відганяють. Для цього пробірку закріплюють у
лапці штатива, кладуть у неї кипілки, закривають пробкою з вигнутою
газовідвідною трубкою, кінець якої опущений у порожню охолоджувану
пробірку-приймач, і обережно нагрівають на газовому пальнику. Фенол
відганяється з водою й збирається в пробірці у вигляді емульсії. У пробіркуприймач із відігнаним фенолом додають декілька крапель бромної води.
Випадає білий осад трибромфенолу.
Частина 2
Дослід 3 Одержання діметиламіноазобензолу
Реактиви

й

устаткування:

розчин

фенілдіазоній

гідросульфату,

N,N-диметиланілін, насичений розчин натрій ацетату, 2М соляна кислота, 2М
розчин натрій гідроксиду, нафтол, сульфанілова кислота, натрій нітрит;
піпетки, хімічні склянки на 50 мл, кристалізатори, лід, мірні циліндри на 10 мл,
скляні палички, йодкрохмальний папір, пробірки.
Частину розчину (близько 1 мл) фенілдіазоній гідросульфату, яку
отримали в досліді 1, наливають у пробірку, а потім додають 1–2 краплі
N,N-диметиланіліну й трохи крапель насиченого розчину натрію ацетату.
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Суміш енергійно струшують. При цьому випадає жовто-жовтогарячий осад
N,N-диметиламіноазобензолу:
.

азобарвник: N,N-диметиламіноазобензол

(5.7)

Утворення азобарвників відбувається в результаті реакції азосполук солі
діазонія з ароматичними амінами або фенолами. Азосполуки відноситься до
реакцій електрофільного заміщення, у яких сіль діазонія є електрофільним
реагентом.
Одну краплю отриманого барвника переносять в іншу пробірку й
додають 23 мл води. До отриманого розчину доливають 23 краплі 2М
соляної кислоти. Розчин набуває яскраво-червоного забарвлення. Частину
розчину відливають в іншу пробірку й підлужують його 34 краплями 2М
розчину натрій гідроксиду. Знову з’являється жовто-помаранчеве забарвлення:

.
лужне середовище: жовто-помаранчеві кольори

. (5.8)
кисле середовище: червоні кольори (хіноїдна структура)
Розчин N,N-диметиламіноазобензолу застосовується як індикатор і,
зокрема, для титрування вільної соляної кислоти при аналізі шлункового соку.
Перехід червоних кольорів у жовтий відбувається при рН = 4,0.
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Дослід 4 Фарбування вовни й шовку кислотними азобарвниками
Реактиви й устаткування: метиловий жовтогарячий, 2М розчин
сульфатної кислоти; хімічні склянки на 100 мл, шматочки білої вовняної або
шовкової тканини.
До складу кислотних азобарвників входять кислі солеутворюючі групи
(СООН; OSO3Н; ОН). Вовна й шовк – природні білкові полімери, що мають
у своїй будові амідні (основні) групи, які можуть реагувати з кислотними
угрупованнями молекул барвника. Зазвичай барвники одержують у вигляді
натрієвих солей, тому для вивільнення кислотних груп і для ефективнішого
фарбування додають кислоту.
Розчиняють 0,1 г метилового жовтогарячого в 50 мл води.

.

(5.9)

метиловий жовтогарячий
Розчин розливають у дві склянки. В один із них додають 5 мл 2М розчину
сульфатної кислоти. В обидві склянки опускають по шматочку білої вовняної
або шовкової тканини. Розчини кип’ятять 5 хв. Потім тканини виймають,
промивають водою й висушують на повітрі. Фарбування тканини, отримане в
присутності сульфатної кислоти, є значно інтенсивнішим, ніж без додавання
кислоти.
Контрольні питання
1. Що таке реакція діазотування? Механізм реакції.
2. Що таке діазосполуки?
3. Що таке азосполуки? Механізми утворення.
Література: [1, с. 378–380; 3, с. 323–332].
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Лабораторна робота № 6
Тема. Спирти
Мета: вивчення властивостей спиртів.
Короткі теоретичні відомості
Спиртами

називаються

сполуки,

що

містять

одну

або

кілька

гідроксильних груп ( –ОН), пов’язаних з карбоновим радикалом.
Залежно від кількості гідроксильних груп, спирти поділяють на одно-,
двох- і трьохатомні.
Залежно від того, при якому атомі Карбону перебуває гідроксильна група,
розрізняють спирти:
Первинні R–CH2–OH;
Вторинні R
׀
CH–OH,
R’;
Третинні

R
׀
R’–C–OH.
׀
R’’

Загальна формула гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів –
CnH2n+1OH. Назва спиртів містить у собі найменування відповідного вуглеводню
з додаванням суфікса -ол (положення гідроксильної групи вказують цифрою)
або до назви карбонового радикала додається слово «спирт»; також часто
зустрічаються тривіальні (побутові) назви.
Для багатоатомних спиртів є характерними основні реакції одноатомних
спиртів. На відміну від них, вони можуть утворювати похідні по одній або по
декілька гідроксильних груп залежно від умов проведення реакцій.
Багатоатомні спирти, як й одноатомні, проявляють властивості кислот при
взаємодії з активними металами. При цьому відбувається послідовне заміщення
атомів Гідрогену в гідроксильних групах.
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Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Розчинність спиртів у воді і їх відношення до індикаторів
Реактиви й устаткування: спирти (етиловий, пропіловий, бутиловий,
аміловий), 1 %-вий спиртовий розчин фенолфталеїну, синій й червоний
лакмусовий папір; порцелянові чашки, лучинки, пробірки.
У чотири пробірки наливають по 2 мл води й у кожну додають по 0,5 мл
етилового, пропілового, бутилового й амілового (або ізоамілового) спиртів
відповідно.

Пробірки добре струшують. Відзначають, що етиловий і

пропіловий спирти добре розчиняються у воді, бутиловий спирт розчиняється
погано, а при розчиненні амілового спирту утвориться емульсія, що швидко
розшаровується. При цьому аміловий (ізоаміловий) спирт, подібно маслу,
спливає на поверхню води. Звідси й виникла назва «сивушне масло», під яким
розуміють суміш високомолекулярних одноатомних спиртів, у тому числі й
амілового та ізоамілового. Вищі спирти можуть утворюватися при спиртовому
бродінні, тому при розведенні водою погано очищеного від сивушного масла
етилового спирту відбувається помутніння розчину.
На синій і червоний лакмусовий папірці наносять по одній краплі
кожного з отриманих спиртових розчинів. У кожну з чотирьох пробірок зі
спиртовими розчинами вносять по одній краплі 1 %-вого спиртового розчину
фенолфталеїну. У жодному з випадків не відбувається зміни забарвлення
індикатора.
Дослід 2 Утворення і властивості натрій етилату
Реактиви й устаткування: етиловий спирт, металевий натрій, 1 %-вий
спиртовий розчин фенолфталеїну; прямі газовідводні трубки з відтягнутими
кінцями, пробірки.
У суху пробірку наливають 2–3 мл етилового спирту і вносять шматочок
металевого натрію завбільшки з маленьку горошину. Пробірку закривають
пробкою з прямою газовідвідною трубкою. Реакція йде бурхливо з виділенням
водню:
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2СН3—СН2—ОН + 2Na

2СН3—СН2—ONa + Н2↑.

(6.1)

Якщо реакція етанолу з натрієм сильно сповільнюється, пробірку можна
трохи підігріти.
Обережно нагріваючи пробірку, доводять реакцію етанолу з натрієм до
кінця. На дні пробірки утвориться білий осад натрій етилату (у пробірці не
повинен залишатися металевий натрій). У пробірку додають 1 краплю
спиртового розчину фенолфталеїну, а потім 1–2 мл дистильовані води. У
присутності води відбувається гідроліз натрій етилату:
СН3—СН2—ONa + Н2О → СН3—СН2—ОН + NaOH.

(6.2)

Так як при гідролізі натрій етилату утворюється луг, то фенолфталеїн
зафарблює розчин у малиновий колір.
Частина 2
Дослід 3 Реакції окислювання етилового спирту
Реактиви й устаткування: етиловий спирт, хромова суміш, калій
перманганат

кристалічний,

концентрована

сульфатна

кислота;

піпетки,

пробірки.
Дослід 3.1 Окислювання спирту хромовою сумішшю.
У пробірку наливають 1–2 мл хромової суміші й додають по краплях при
струшуванні 0,5 мл етилового спирту. Колір суміші змінюється від червонопомаранчевого до зеленого. При цьому відчувається запах оцтового альдегіду,
що нагадує запах зеленого яблука (нюхати обережно):

.

(6.3)

Зміна забарвлення розчину пов’язана з переходом хрому зі ступеня
окислювання +6 до ступеня окислювання +3.
Дослід 3.2 Окислювання спирту калій перманганатом
У суху пробірку, закріплену в штативі, акуратно піпеткою, не змочуючи
стінок, вносять 2–3 мл концентрованої сульфатної кислоти. По стінці пробірки
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іншою піпеткою доливають 2–3 мл етилового спирту таким чином, щоб
утворилось два шари. Потім насипають 0,5–1 г калій перманганату, що
розташовується на межі розділу двох шарів. Через 1–2 хв починається перебіг
реакції,

що

супроводжується

появою

яскравих

спалахів.

При

цьому

відчувається запах оцтового альдегіду:

.

(6.4)

Дослід 4 Одержання простого диетилового етеру
Реактиви й устаткування: суміш етилового спирту й концентрованої
сульфатної кислоти в об’ємному співвідношенні 1:1, етиловий спирт; піпетки,
прямі газовідвідні трубки з відтягнутими кінцями, пробірки.
У суху пробірку наливають 2–3 мл суміші етилового спирту і
концентрованої сульфатної кислоти (1:1), і обережно нагрівають до кипіння.
Потім пальник забирають і до гарячої суміші по стінці пробірки додають
піпеткою 510 крапель етилового спирту.
СН3—СН2—ОН + Н2SO4→СН3—СН2—ОS3Н + Н2О.

(6.5)

етилсульфатна кислота

.

(6.6)

діетиловий етер
Дослід 5 Одержання купрум гліцерата і купрум гліколята
Реактиви й устаткування: гліцерин, етиленгліколь, 2 %-вий розчин
купрум (II) сульфату, 10 %-вий розчин натрій гідроксиду; пробірки.
У пробірку наливають 3 – 4 краплі 2 %-вого розчину купрум (II) сульфату
й 2–3 мл 10 %-вого розчину натрій гідроксиду:
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4.
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(6.7)

До блакитного осаду, що утворився, додають трохи крапель гліцерину.
Після перемішування осад розчиняється

і з’являється волошково-синє

забарвлення внаслідок утворення комплексної сполуки – купрум гліцерату:

.

(6.8)

купрум гліцерат
Дослід повторюють із етиленгліколем.
Досдід 6 Горючість спиртів
В окремі невеликі порцелянові чашки чи тиглі наливають по 2–3 мл
різних спиртів. Запалюють і спостерігають горіння спиртів. У міру збільшення
молекулярної маси спиртів, тобто відсоткового вмісту Карбону, яскравість
полум’я збільшується. Продуктами реакції горіння є вода і вуглекислий газ.
Контрольні питання
1. Що таке спирти?
2. На які групи поділяються спирти залежно від кількості гідроксильних
груп?
3. На які групи поділяються спирти залежно від того, при якому атомі
Карбону перебуває гідроксильна група?
4. Сутність реакцій:
а) утворення і властивості натрій етилату;
б) одержання простого диетілового етеру;
в) одержання купрум гліцерату і купрум гліколяту.
5. Написати рівняння реакцій добуваня етанолу трьома способами.
6. Як з гліцерину добути нітрогліцерин? Написати рівняння реакції.
Література: [1, с. 346–353; 2, с. 63–70; 3, с. 176–198; 4, с. 67–69].
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Лабораторна робота № 7
Тема. Феноли
Мета: вивчення властивостей фенолів.
Короткі теоретичні відомості
Обережно! Феноли викликають опіки шкіри.
Речовини, у яких гідроксил приєднаний безпосередньо до бензольного
кільця, називаються фенолами.
Феноли містять гідроксил, безпосередньо повʼязаний з атомом Карбону
ароматичного кільця. За кількістю гідроксильних груп, приєднаних до кільця,
феноли підрозділяються на одно-, двох- і багатоатомні.
Ізомерія фенолів обумовлена взаємним положенням замісників у
бензольному кільці.

орто-крезол

мета-крезол

пара-крезол

Кислотні властивості у фенолів виражені сильніше, ніж у спиртів. У
результаті перерозподілу електронної щільності неподіленої пари електронів
оксигенового

атома

з

π-електронною

системою

ароматичного

кільця,

електронна щільність О-атома переміщається частково на звʼязок СО,
збільшуючи при цьому електронну щільність у бензольному ядрі (особливо в
орто- і пара- положеннях). Електронна пара зв’язку ОН сильніше притягується
до атома Оксигену, сприяючи, створенню більшого позитивного заряду на атомі
Гідрогену гідроксильної групи і, отже, відщіпленню цього Гідрогену у вигляді
протона.
Феноли, на відміну від спиртів, утворюють феноляти не тільки при
взаємодії з активними металами, але й з водяними розчинами лугів.
Утворення фіолетового забарвлення при додаванні розчину FeCl3 слугує
якісною реакцією, що ідентифікує феноли.
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Феноли – дуже слабкі кислоти, тому феноляти легко гідролізуються і
руйнуються не тільки сильними, але й дуже слабкими кислотами.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Утворення й розкладання фенолятів
Реактиви й устаткування: фенол, 10 %-вий розчин натрій гідроксиду,
10 %-вий розчин сульфатної кислоти, пробірки.
До 2 мл суміші фенолу з водою додають по краплях при перемішуванні
10 %-вий розчин натрій гідроксиду до повного розчинення фенолу:

.

(7.1)

До отриманого розчину натрій феноляту по краплях доливають 10 %-вий
розчин сульфатної кислоти. Спостерігають помутніння розчину в результаті
розкладання

натрій

феноляту

сульфатною

кислотою

й

виділення

малорозчинного у воді фенолу:

.

(7.2)

Дослід 2 Взаємодія фенолу з бромною водою
Реактиви й устаткування: 5 %-вий розчин фенолу, бромна вода;
пробірки.
У пробірку наливають 1 мл 5 %-вого розчину фенолу й по краплях
доливають бромну воду. Спостерігають утворення білого осаду. При додаванні
надлишку бромної води осад стає жовтим:

.
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(7.3)

Дослід 3 Кольорові реакції фенолів
Реактиви й устаткування: 1 %-вий розчин фенолу, 1 %-вий розчин
пірокатехіну, 1 %-вий розчин резорцину, 1 %-вий розчин гідрохінону, 1 %-вий
розчин пірогаллолу, 2 %-вий розчин ферум (III) хлориду, 2М розчин натрій
гідроксиду; піпетки, фільтрувальний папір.
Дослід 3.1 Взаємодія фенолів з ферум (III) хлоридом.
У чотири пробірки наливають по 1 мл 1 %-вого розчину: у першу –
фенолу, у другу – пірокатехіну, у третю – резорцину, у четверту – гідрохінону.
У кожну пробірку додають по 3–4 краплі 2 %-вого розчину ферум (III) хлориду.
У пробірці з фенолом з’являється синьо-фіолетове забарвлення, з пірокатехіном
– зелене, з резорцином – фіолетове, з гідрохіноном – зелене, що дуже швидко
переходить у жовте (гідрохінон окислюється в хінон).

(7.4)
Варто пам’ятати, що розчини фенолів повинні бути приготовлені не
раніше, ніж за 1–2 доби до проведення реакції, тому що феноли легко
окисляються і їх розчини темніють.
Дослід 3.2 Окислювання фенолів киснем повітря
На смужку фільтрувального паперу через рівні проміжки наносять по
1 краплі розчинів пірокатехіну, резорцину, гідрохінону й пірогаллолу. До
центру кожної плями додають по 1 краплі 2М розчину натрій гідроксиду. У
місці нанесення пірокатехіну негайно утворюється зелена пляма, пірогаллолу –
темно-коричнева, гідрохінону – жовта пляма із зеленою облямівкою по
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периферії. У місці нанесення резорцину тільки через якийсь час утвориться
слабко виражене кільце коричневого кольору.
Під дією кисню повітря всі феноли більш-менш швидко окислюються,
утворюючі складні суміші забарвлених продуктів. У присутності лугу реакція
окислювання фенолів значно прискорюється, а фільтрувальний папір з його
пористою структурою забезпечує доступ кисню повітря до молекул фенолів.
Частина 2
Дослід 4 Одержання фенолфталеїну
Реактиви й устаткування: фенол, фталевий ангідрид, концентрована
сульфатна кислота, 2М розчин натрій гідроксиду, розведена соляна кислота;
пробірки.
У сухій пробірці змішують кілька кристалів фталевого ангідриду й
подвійну кількість твердого фенолу. До суміші додають 1–2 краплі
концентрованої сульфатної кислоти і нагрівають уміст пробірки в полум’ї
пальника 1–2 хв до розплавлювання маси. Після охолодження до плаву
доливають 5 мл гарячої води.
До 1 мл отриманого водяного розчину фенолфталеїну по краплях
доливають 2М розчин натрій гідроксиду. З’являється малинове забарвлення
(хіноїдна форма).
При додаванні надлишку лугу відбувається утворення карбінольної
форми, і забарвлення зникає. Поступове додавання розведеної соляної кислоти
призводить знову до утворення хіноїдной структури (малинове забарвлення
розчину), а при надлишку кислоти розчин знову знебарвлюється (утворення
бензоїдної структури):
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.

(7.5)

фенолфталеїн (бензоїдна форма, безбарвна)

.
фенолфталеїн

фенолфталеїн

(хіноїдна форма, малиновий колір)

(карбінольна форма, безбарвний)

Дослід 5 Сульфування фенолу
У пробірку до 2 г фенолу додають 6–8 мл концентрованої сульфатної
кислоти питомою вагою 1,68. При струшуванні кристали фенолу розчиняються.
Реакційну суміш нагрівають 3–5 хв на киплячій водяній бані та охолоджують.
Після охолодження вміст пробірки обережно виливають у склянку з 12–15 мл
холодної води. При цьому утворюється гомогенний розчин, у якому майже не
міститься запах фенолу. В умовах досліду фенол утворює головним чином
n-оксибензолсульфокислоту:

(7.6)
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Контрольні питання
1. Що таке феноли?
2. Чим зумовлена ізомерія фенолів?
3. Як виражені кислотні властивості у фенолів?
4. Назвіть гомологи фенолу.
Література: [1, с. 353–356; 2, с. 60–73; 3, с. 203–219; 4, с. 69–86].
Лабораторна робота № 8
Тема. Альдегіди й кетони
Мета: вивчити властивості альдегідів і кетонів.
Короткі теоретичні відомості
Альдегіди – органічні речовини, молекули яких містять карбонільну
O
групу, з’єднану з атомом Гідрогену й вуглеводним радикалом RC

.

H
Органічні речовини, у молекулах яких карбонільна група пов’язана із
двома вуглеводними радикалами, називають кетонами RCR1.
O
Залежно від будови вуглеводного радикалу, пов’язаного з альдегідною
групою, розрізняють насичені, ненасичені, ароматичні, гетероциклічні й інші
альдегіди.
Наявність альдегідної групи в молекулі визначає характерні властивості
альдегідів. Приєднання водню до молекул альдегідів відбувається за подвійним
зв’язком у карбонільній групі. Продуктом гідрування альдегідів є первинні
спирти, кетонів – вторинні спирти (схема 8.1, 8.2). Так, при гідруванні оцтового
альдегіду на нікелевому каталізаторі утвориться етиловий спирт, при гідруванні
ацетону – пропанол-2. Гідрування альдегідів – реакція відновлення, при якій
знижується ступінь окислювання атома Карбону, що входить у карбонільну
групу.
Альдегіди здатні не тільки відновлюватися, але й окиснюватися. При
окисненні альдегіди утворять карбонові кислоти.
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O
+ H2 → RCH2OH ,

(8.1)

H
RCR1 + H2 → RCHR1 .

(8.2)

RC

O

OH
Хід роботи
Частина 1

Дослід 1 Реакція альдегідів і кетонів з натрій нітропрусидом
Реактиви й устаткування: Оцтовий альдегід, ацетон, фуксинсульфатна
кислота, 0,5 %-вий водний розчин натрій нітропрусида, 1М розчин натрій
гідроксида; піпетки, пробірки.
У дві пробірки наливають по 1 мл дистильованої води, потім в одну з них
додають 2–3 краплі оцтового альдегіду, а в другу – такий же об’єм ацетону. До
отриманих сумішей доливають декілька крапель 1 М розчину натрій гідроксиду.
Спостерігають появу червоно-фіолетового забарвлення, що при стоянні
переходить у жовте. Необхідно відзначити, що при реакції з натрій
нітропрусидом яскравішого забарвлення набувають кетони.
Дослід 2 Окислювання формальдегіду аміачним розчином аргентум
гідроксиду (реакція «срібного дзеркала»)
Реактиви й устаткування: 5 %-вий розчин формальдегіду, 10 %-вий
розчин натрій гідроксиду, 1 %-вий розчин аргентум нітрату, 5 %-вий розчин
амоніаку (у крапельниці); водяні бані, термометри, пробірки.
Реакцію «срібного дзеркала» проводять у ретельно вимитій пробірці. Для
цього в пробірку наливають 4–5 мл 10 %-вого розчину натрій гідроксиду та
обережно кип’ятять кілька хвилин на газовому пальнику, потім її промивають
дистильованою водою. У вимитій пробірці готують аміачний розчин аргентум
гідроксиду. До 2–3 мл 1 %-вого розчину аргентум нітрату при струшуванні по
краплях додають 5 %-вий розчин амоніаку доти, поки осад, що утвориться
спочатку, повністю не розчиниться:
AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH + NH4NO3,
2AgOH → Ag2O↓ + H2O,
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(8.3)
(8.4)

Ag2O+ 4NH4OH → 2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O.

(8.5)

До прозорого, безбарвного аміачного розчину аргентум гідроксиду
додають трохи краплі 5 %-вого розчину формальдегіду. Пробірку кілька хвилин
нагрівають на водяній бані за температури води 70–80 °С або на газовому
пальнику до початку побуріння розчину (до кипіння не доводити). Далі реакція
йде без нагрівання, і металеве срібло випадає у вигляді чорного осаду або
осаджується на стінках пробірки у вигляді блискучого срібного нальоту («срібне
дзеркало»):

.

(8.6)

Дослід 3 Одержання ацетону піролізом кальцій ацетату
Реактиви й устаткування: кальцій ацетат (безводний); газовідвідні
трубки, вигнуті під тупим кутом, пробірки.
У суху пробірку насипають безводний кальцій ацетат (3–4 см) і
рівномірно розподіляють його по нижній її стінці. Пробірку закривають
пробкою з газовідвідною трубкою і закріплюють у лапці штатива з нахилом у
бік пробки. Кінець газовідвідної трубки опускають у пробірку-приймач, що
містить 1,5–2 мл дистильованої води. Спочатку рівномірно прогрівають усю
пробірку з кальцій ацетатом, а потім прожарюють її, починаючи з дна. Сіль
плавиться, а потім розкладається з утворенням ацетону:

.
кальцій ацетат

(8.7)

ацетон

Пари ацетону відганяють і розчиняють у воді, що перебуває в пробірціприймачі. Через 6–8 хв об’єм рідини в приймачі збільшується вдвічі.
Відчувається характерний запах ацетону.
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Після припинення шумування в нагрітій пробірці на дні залишається
кальцій карбонат, який можна виявити після охолодження пробірки реакцією з
10 %-вою соляною кислотою.
Ацетон у пробірці-приймачі можна виявити пробою Лебена або Легаля.
Частина 2
Дослід 4 Одержання фенілгідразону оцтового альдегіду
Реактиви

й

устаткування:

оцтовий

альдегід,

насичений

розчин

солянокислого фенілгідразину, натрій ацетат, склянки хімічні на 100 мл, лід,
пробірки.
У пробірку доливають 1 мл насиченого розчину солянокислого
фенілгидразину, додають невелику кількість кристалічного натрій ацетату і при
струшуванні вносять 1 мл оцтового альдегіду. Спостерігають випадання
кристалів фенілгидразону оцтового альдегіду:

(8.8)
фенілгідразон оцтового альдегіду
Дослід 5 Кольорова реакція на альдегіди з фуксиносірчистою кислотою
У пробірку до 1 мл фуксинсірчистої кислоти додають кілька крапель
формаліну, оцтового чи ізовалеріанового альдегіду. Спостерігається поступова
поява червоно-фіолетового забарвлення.
Якщо до суміші мурашиного альдегіду з фуксинсірчистою кислотою
додати концентрованої соляної кислоти, то з’явиться характерне синє
забарвлення. У випадку ізовалерінового альдегіду під впливом соляної кислоти
забарвлення відносно швидко зникає.
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Дослід 6 Реакція відновлення альдегідами фелінгової рідини
До пробірки наливають 3–4 мл свіжовиготовленого реактиву Фелінга і
додають 0,5–1 мл формаліну чи оцтового альдегіду. Реакційну суміш нагрівають
на сітці. При цьому розчин спочатку забарвлюється в зелений, а потім у жовтий
колір і, нарешті, випадає купрум (I) оксид червоного кольору.

(8.9)
Контрольні питання
1. Що таке альдегіди?
2. Що таке кетони?
3. На які групи поділяються альдегіди залежно від будови вуглеводного
радикала, пов’язаного з альдегідною групою?
4. Написати можливі реакції добування кетонів і вказати умови її
перебігу.
Література: [1, с. 356–360; 2, с. 73–81; 3, с. 221–244; 4, с. 86–97].
Лабораторна робота № 9
Тема. Карбонові кислоти
Мета: вивчення властивостей карбонових кислот.
Короткі теоретичні відомості
Карбонові кислоти – клас органічних сполук, що містять карбоксильну
групу (карбоксил). Залежно від природи радикала, пов’язаного із групою
-СООН, карбонові кислоти можуть належати до аліфатичного (жирного),
аліциклічного,

ароматичного

або гетероциклічного ряду.

За

кількістю

карбоксильних груп у молекулі розрізняють одно-, дво- та багатоосновні
(відповідно моно-, ді- і полікарбонові) кислоти. Крім того, карбонові кислоти
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можуть бути насиченими і ненасиченими, що містять у молекулах подвійні або
потрійні зв’язки.
Більшість карбонових кислот має тривіальні назви, багато яких пов’язані
з їх знаходженням у природі.
Кислотні властивості обумовлені здатністю карбонових кислот до
дисоціації у водяному розчині. Як правило, карбонові кислоти слабкіші за
мінеральні.
Карбонові кислоти – рідкі (наприклад, нижчі жирні кислоти) або тверді
(наприклад, вищі жирні й ароматичні кислоти) речовини. Нижчі представники
насичених карбонових кислот жирного ряду добре розчинні у воді, середні
члени (С4С10), а також ароматичні кислоти – обмежено. Вищі жирні кислоти у
воді нерозчинні. Як і ароматичні кислоти, вони добре розчиняються в спирті,
етері, бензолі.
Найбільш важливі хімічні властивості карбонових кислот – здатність
перетворюватися у відповідні похідні. При взаємодії з основами карбонові
кислоти утворюють солі.
Хід роботи
Частина 1
Дослід 1 Окислювання мурашиної кислоти перманганатом калію
Реактиви й устаткування: мурашина кислота (або форміат натрію),
10 %-вий розчин сіульфатної кислоти, 5 %-вий розчин калій перманганату,
вапняна вода; водяні бані, піпетки, вигнуті газовідвідні трубки, пробірки.
У пробірку поміщають 0,5 г мурашиної кислоти або її солі, 1 мл 10 %-вого
розчину сульфатної кислоти й 2 мл 5 %-вого розчину калій перманганату.
Пробірку закривають пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої поміщають
у пробірку з вапняною водою. Реакційну суміш нагрівають на полум’ї пальника.
Через деякий час рожеве забарвлення розчину переходить у буре, а потім розчин
знебарвлюється.
Вапняна вода каламутніє внаслідок утворення осаду натрій карбонату.
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,
.

(9.1)

Дослід 2 Одержання оцтової кислоти (тяга)
Реактиви й устаткування: натрій ацетат, концентрована сульфатна
кислота, синій лакмусовий папір; газовідвідні трубки з відтягнутим кінцем,
пробірки.
У пробірку поміщають 0,5 г натрій ацетату й додають 1–2 мл
концентрованої сульфатної кислоти. Пробірку закривають газовідвідною
трубкою з відтягнутим кінцем й обережно нагрівають реакційну суміш на
газовому пальнику.
2СН3COONa + H3SO4 (конц) → 2СН3COOH↑ + Na2SO4.

(9.2)

Оцтову кислоту, що утвориться, виявляють за запахом (нюхати
обережно) і за зміною кольору вологого лакмусового паперу, піднесеного до
кінця газовідвідної трубки.
Дослід 3 Деякі властивості оцтової кислоти і її солей
Реактиви й устаткування: крижана оцтова кислота, 10 %-вий розчин
оцтової кислоти, 10 %-вий розчин натрій карбонату, 20 %-вий розчин натрій
ацетату, металевий магній, купрум (II) оксид, 3 %-вий розчин ферум (ІІІ)
хлориду; газовідвідні трубки з відтягнутим кінцем, пробірки.
Дослід 3.1. Взаємодія оцтової кислоти з натрій карбонатом
До 1–2 мл 10 %-вого натрій карбонату доливають 1 мл крижаної оцтової
кислоти. Спостерігають виділення вуглекислого газу:
2СН3СООН + Na2CO3→ 2СН3COONa + Н2СО3 ,

(9.3)

Н2СО3→СО2↑ + Н2О.

(9.4)

Дослід 3.2 Взаємодія оцтової кислоти з магнієм і купрум (II) оксидом
У пробірку наливають 2 мл оцтової кислоти й додають 0,1–0,2 г
металевого магнію. Пробірку закривають пробкою з газовідвідною трубкою з
відтягнутим кінцем. Газ, що виділяється, через деякий час підпалюють.
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2СН3СООН + Mg → (СН3COO)2Mg + Н2↑.

(9.5)

магній ацетат
У пробірку вносять 0,1–0,2 г купрум (II) оксиду і 2 мл оцтової кислоти, а
потім її обережно нагрівають на полум’ї пальника. Звертають увагу на зміну
кольорів розчину.

2СН3СООН + СuО→ (СН3СОО)2Сu + Н2О.

(9.6)

купрум (II) ацетат
Дослід 3.3 Утворення та гідроліз ферум (III) ацетату
У пробірку доливають 3–4 краплі 20 %-вого розчину натрій ацетату й
додають стільки ж 3 %-вого розчину ферум (III) хлориду. Спостерігають появу
жовтувато-червоного забарвалення:
3СН3COONa + FeCl3→ (CH3COO)3Fe + 3NaCl.

(9.7)

ферум (III) ацетат
При кип’ятінні розчину відбувається гідроліз отриманого ферум (III)
ацетату з утворенням основної солі (двузаміщеного ферум (III) ацетату), що
випадає у вигляді червоно-бурого пластівчастого осаду:
(СН3COO)3Fe + Н2→ Fe(CH3COO)2(OH)↓ + CH3СООН.

(9.7)

Цю реакцію застосовують для видалення іонів тривалентного феруму з
розчину. Аналогічна реакція протікає при взаємодії ферум (III) хлориду з
мурашиною й пропіоновою кислотами.
Частина 2
Дослід 4 Одержання вищих жирних кислот та їх властивості
Реактиви й устаткування: мило (стружки), 1 %-вий водяний розчин мила,
спиртовий розчин мила, 10 %-вий розчин сульфатної кислоти, 5 %-вий розчин
кальцій хлориду, 5 %-вий розчин плюмбум ацетату, 5 %-вий розчин купрум (II)
сульфату, 5 %-вий розчин натрій гідроксиду, 10 %-ва соляна кислота, 1 %-вий
спиртовий розчин фенолфталеїну, діетиловий етер, гас (бензол); склянки
місткістю 50 мл, пробірки.
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Дослід 4.1 Виділення вищих жирних кислот з мила
У склянці готують 10–20 мл водного розчину мила (1 г мильної стружки
на 8–10 мл дистильованої води). Більшу його частину залишають для
проведення наступних дослідів.
У пробірку наливають 2–3 мл отриманого водяного розчину мила й
додають 2–3 мл 10 %-вого розчину сульфатної кислоти. Розчин каламутніє
внаслідок випадання нерозчинних у воді вищих жирних кислот:
С17Н35COONa + H2SO4→С17Н35COOH↓ + NaHSO4.

(9.8)

Пробірку із сумішшю нагрівають майже до кипіння. Жирні кислоти, що
розплавилися, спливають у вигляді шару, що застигає при охолодженні.
Дослід 4.2 Гідроліз мила (натрієвих солей вищих жирних кислот).
У суху пробірку наливають 1–2 мл спиртового розчину мила й додають
1–2 краплі 1 %-вого спиртового розчину фенолфталеїну. Уміст цієї пробірки
обережно по стінці переливають у пробірку з дистильованою водою. На межі
розділу шарів води та спиртового розчину мила з’являється кільце малиноворожевого кольору.
Аніонні мила – це солі сильної основи й слабких вищих жирних кислот.
При додаванні води натрієві солі вищих жирних кислот гідролізують, у
результаті чого реакція середовища стає слаболужною, і розчин (у присутності
фенолфталеїну) набуває малинового забарвлення. При додаванні води гідроліз
підсилюється і інтенсивність забарвлення індикатора зростає:
С17Н35COONa + Н2О ↔ C17H35COOH + NaOH.

(9.9)

Дослід 5 Одержання ізоамілацетату
Реактиви й устаткування: ізоаміловий спирт, крижана оцтова кислота,
концентрована

сульфатна

кислота;

водяні

бані,

термометри,

зворотні

холодильники до пробірок, лід, пробірки.
У суху пробірку наливають 2 мл крижаної оцтової кислоти, 2 мл
ізоамілового спирту і 1 краплю концентрованої сульфатної кислоти. Уміст
пробірки ретельно перемішують. Пробірку закривають пробкою зі зворотним
холодильником і нагрівають на киплячій водяній бані 7–10 хв Потім її
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охолоджують, знімають зворотний холодильник і переливають уміст в іншу
пробірку з 2–3 мл крижаної води. Ізоамілацетат спливає на поверхні води
(ρ = 0,876 г/см3). Відчувається запах грушевої есенції (нюхати обережно).
Дослід 6 Взаємодія бензойної, коричної та саліцилової кислот з бромною
водою
Реактиви й устаткування: насичені розчини бензойної, коричної й
саліцилової кислот, бромна вода (насичена); піпетки, пробірки.
У три пробірки наливають по 1–2 мл насичених розчинів бензойної,
коричної й саліцилової кислот. У кожну пробірку додають декілька крапель
насиченої бромної води. У пробірці з бензойною кислотою бромна вода не
знебарвлюється, тому що бензойна кислота бромується тільки в присутності
каталізатора. Корична й саліцилова кислоти знебарвлюють бромну воду:

,

(9.10)

корична кислота

.

(9.11)

саліцилова кислота
Дослід 7 Реакції бензойної й саліцилової кислот із ферум (III) хлоридом
Реактиви й устаткування: насичені розчини бензойної й саліцилової
кислот, 1 %-вий розчин ферум (Ш) хлориду; піпетки, пробірки.
У дві пробірки наливають по 1 мл насичених розчинів бензойної й
саліцилової кислот, додають по 1 мл води, а потім  по 1–2 краплі 1 %-вого
розчину ферум (Ш) хлориду. Бензойна кислота не взаємодіє з ферум (Ш)
хлоридом, а в пробірці із саліциловою кислотою в результаті утворення
комплексної сполуки з’являється фіолетове забарвленя.
Контрольні питання
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1. Що таке карбонові кислоти?
2. На які класи поділяються карбонові кислоти залежно від природи
радикала, зв’язаного з групою COOH?
3. На які групи поділяються карбонові кислоти залежно від кількості
карбоксильних груп у молекулі?
4. Написати реакцію омилення оцтовоетилового ефіру, назвати всі
речовини.
Література: [1, с. 360–374; 3, с. 246–302; 4, с. 97–116].
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Захист звіту виконаної лабораторної роботи передбачає коротку співбесіду
студента з викладачем, мета якої – оцінити знання студента з обговорюваної
теми курсу хімії, рівень оволодіння ним відповідними практичними навичками
(користування приладами, уміння записати хімічні реакції, уміння скласти
письмовий звіт за даними експерименту, зробити висновки за результатами
роботи), пояснити студентові допущені помилки. Закінчується захист звіту
оцінкою роботи студента в балах.
Нижче наведені критерії оцінювання участі студента в лабораторному
занятті. У підсумку за модуль виставляють середні оцінки, до яких додають
бали за інші види навчальної діяльності (практичні заняття, написання
контрольних тестів, бали за самостійну роботу, опрацювання конспекту
лекцій).
Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 20 балів.
Критерії оцінювання лабораторних робіт:
– підготовка до лабораторної роботи – 0,75 бала (знання мети і методики
проведення роботи та підготовка протоколу – 0,75 бала; відсутність необхідних
знань або протоколу – 0 балів);
– виконання лабораторної роботи і оформлення протоколів випробувань –
0,75 бала (активна участь – 0,75 балa, пасивна – 0,1 балa, неучасть – 0 балів);
– захист лабораторної роботи – 0,75 балa (знання теоретичних основ
роботи, методики експериментальних досліджень і висновків – 0,75 балa;
неповні або неточні відповіді на запитання – 0,1 бала; відсутність знань – 0
балів).
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