
Klasa 8 – chemia  

Data: 19.05.2020 

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – tłuszcze. 

 

Z tej lekcji dowiesz się: 

• jak są zbudowane cząsteczki tłuszczów 

• jakie właściwości fizyczne mają tłuszcze stałe i ciekłe 

 
 

Dowiedzieliście się, że zapachy np. kwiatów i owoców pochodzą od estrów. Naturalne lub 

syntetyczne estry są dodawane jako aromaty do produktów spożywczych. Istnieją też 

estry, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania ludzkiego organizmu i stanowią 

stały element codziennej diety każdego człowieka – są to tłuszcze. 

 

 

W laboratoriach związki te można otrzymać w wyniku reakcji estryfikacji: 

 

 

 

 

 



Cząsteczki naturalnych tłuszczów, występujących w tkankach zwierzęcych i nasionach 

roślin oleistych, zawierają zwykle reszty różnych kwasów tłuszczowych. 

 

Ogólny wzór tłuszczów ma postać: 

 

gdzie: R1, R2, R3 – grupy węglowodorowe pochodzące od kwasów tłuszczowych (mogą 

być jednakowe lub różne). 

 

Podział tłuszczów: 

Tłuszcze można podzielić:  

• ze względu na stan skupienia – na stałe i ciekłe; 

• ze względu na pochodzenie – na roślinne i zwierzęce. 

 

 

 

 

 

 

 



Z analizy tabeli można wnioskować, że większość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego to 

ciała stałe, natomiast większość tłuszczów roślinnych to ciecze (oleje). 

Tłuszcze roślinne pozyskuje się z nasion roślin, a w przypadku oliwy – z miąższu owoców 

– oliwek przez tłoczenie lub ekstrakcję: 

• tłoczenie na zimno powoduje, że otrzymany olej jest wysokiej jakości – czysty i 

jasny, jednak jego ilość jest niewielka; 

• tłoczenie na gorąco sprawia, że wraz z olejem wydobywają się z nasion inne 

składniki, często niepożądane, które następnie trzeba usuwać w procesie 

oczyszczania, nazywanego rafinacją; 

• ekstrakcja polega na wyodrębnieniu tłuszczu z rozdrobnionego surowca 

roślinnego za pomocą rozpuszczalników. Po ekstrakcji rozpuszczalnik usuwa się 
dzięki destylacji, a tłuszcz oczyszcza się w procesie rafinacji. 

 

 

Właściwości tłuszczów: 

• tłuszcze zwierzęce – masło i smalec – są ciałami stałymi, a tłuszcz roślinny – olej 

słonecznikowy – jest cieczą; 

• wszystkie tłuszcze mają charakterystyczne barwy i zapachy; 

• tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie; 

• olej rozpuszcza się w benzynie; 

• masło po ogrzaniu szybko się topi. 

 

Zarówno tłuszcze stałe, jak i ciekłe nie rozpuszczają się w wodzie, ale rozpuszczają się w 

rozpuszczalnikach organicznych, np. w benzynie. Same są rozpuszczalnikami wielu 

substancji niezbędnych organizmom, np. witamin A, D, E i K. 

Masło – tłuszcz zwierzęcy – otrzymuje się z mleka krowiego, zwykle w wyniku zmaślania 

(m.in. ubijania i odwirowania) śmietany o dużej zawartości tłuszczu. 
 



Tłuszcze ciekłe nie mieszają się z wodą, ale mogą tworzyć z nią emulsje. Przykładami 

emulsji złożonych z tłuszczu i wody są mleko, majonez, musztarda i kosmetyki. 

 

Doświadczenie: Badanie właściwości tłuszczów stałych i ciekłych. 

 

W czterech probówkach umieszczamy kolejno: stopione masło (1), stopiony smalec (2) i 

oleje, np. rzepakowy (3) i słonecznikowy (4). Do każdej probówki dodajemy 2–3 cm3 

wody bromowej lub zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu i wstrząsamy. 
Obserwujemy zachodzące zmiany. 

 

Z wodą bromową reagują tłuszcze ciekłe (oleje), a nie reagują tłuszcze stałe (masło i 

smalec). Wynika z tego, że tłuszcze stałe zawierają przede wszystkim związki nasycone, 

natomiast oleje zawierają głównie związki nienasycone. 

Tłuszcze będące estrami nasyconych kwasów tłuszczowych i glicerolu to ciała stałe, 

natomiast tłuszcze, które są estrami nienasyconych kwasów tłuszczowych i glicerolu, to 
ciecze (oleje). 

 

  


