
Chemia – klasa 8  

Data: 20.04.2020 (poniedziałek) 

Temat lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe ( kwasy tłuszczowe). 

Cel główny: Znam właściwości i zastosowania wyższych kwasów karboksylowych. 

Kryteria sukcesu: 

1. Znam budowę wyższych kwasów karboksylowych. 

2. Znam właściwości nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
3. Wiem jak odróżnić kwasy nasycone od nienasyconych. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ I PRZEANALIZUJ PONIŻSZY MATERIAŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykłady nasyconych kwasów tłuszczowych: 

 

• kwas palmitynowy o wzorze sumarycznym C15H31COOH i skróconym wzorze 

półstrukturalnym: CH3(CH2)14COOH 

Budowę cząsteczki kwasu palmitynowego można pokazać za pomocą modelu: 

 

Kwas palmitynowy można wyodrębnić z oleju palmowego, a także z innych tłuszczów 

roślinnych i zwierzęcych. 

 

• kwas stearynowy o wzorze sumarycznym C17H35COOH i skróconym wzorze 

półstrukturalnym: CH3(CH2)16COOH 

Budowę cząsteczki kwasu stearynowego można pokazać za pomocą modelu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nienasycony kwas tłuszczowy – kwas oleinowy. 

Przykładem nienasyconego kwasu tłuszczowego jest kwas oleinowy o wzorze 
sumarycznym C17H33COOH. 

Z analizy tego wzoru wynika, że kwas oleinowy ma w cząsteczce tyle samo atomów 

węgla, co kwas stearynowy, ale o dwa atomy wodoru mniej. Związek ten musi zatem mieć 

jedno wiązanie podwójne między atomami węgla w cząsteczce. Znajduje się ono między 9. A 

10. Atomem węgla, co zapisujemy za pomocą skróconego wzoru półstrukturalnego: 

CH3−(CH2)7−CH=CH−(CH2)7−COOHCH3−(CH2)7−CH=CH−(CH2)7−COOH 

Budowę cząsteczki kwasu oleinowego można pokazać za pomocą modelu: 

 

 

 

Właściwości kwasów tłuszczowych na przykładzie stearyny. 

Właściwości kwasu palmitynowego i stearynowego można zbadać używając stearyny służącej 

do wyrobu świec. 

Doświadczenie 1. Badanie właściwości stearyny. 

Do probówki wsypujemy łyżeczkę stearyny (1), określamy jej stan skupienia, barwę i zapach. 

Wlewamy do niej trochę wody i wstrząsamy (2), a następnie dodajemy kilka kropli oranżu 
metylowego (3). 

Co obserwujemy? 

 



Na podstawie tego doświadczenia stwierdzamy, że kwasy stearynowy i palmitynowy 

są ciałami stałymi, białymi, bez zapachu. Nie rozpuszczają się w wodzie. Nie zmieniają 
zabarwienia oranżu metylowego, co świadczy o tym, że nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. 

 

Doświadczenie 2. Badanie palności stearyny. 

Do parownicy wsypujemy łyżeczkę stearyny i zbliżamy do niej zapalone łuczywo. Następnie 

podgrzewamy parownicę nad palnikiem. Obserwujemy, co dzieje się ze stearyną. Po chwili 
ponownie zbliżamy do niej płonące łuczywo. 

 

 

Zimna stearyna nie zapala się od płomienia łuczywa. Natomiast podgrzana szybko się topi i 

wydziela charakterystyczny zapach. Po zbliżeniu płonącego łuczywa do stopionej stearyny 

następuje zapalenie jej par, które tworzą się podczas ogrzewania. 

Do spalania kwasów tłuszczowych jest potrzebna duża ilość tlenu. W przypadku 

ograniczonego dostępu powietrza wydziela się sadza, co objawia się silnym kopceniem. 
Spalanie kwasu stearynowego można opisać równaniami: 

 

 



Powstawanie mydeł. 

Doświadczenie 3. Działanie zasady sodowej na kwas stearynowy. 

Do probówki wsypujemy niewielką ilość kwasu stearynowego, dodajemy 3–4 cm3 stężonego 

roztworu wodorotlenku sodu zabarwionego fenoloftaleiną i wstrząsamy. Następnie ostrożnie 

ogrzewamy probówkę w płomieniu palnika. 

Obserwujemy zmiany zachodzące w probówce. 

 

 

Po dodaniu zasady sodowej do kwasu stearynowego nie widać żadnych zmian. 

Ogrzanie probówki powoduje stopienie się kwasu stearynowego, zanik zabarwienia 

fenoloftaleiny, a następnie pienienie roztworu. 

Z wyniku przeprowadzonego doświadczenia można wysnuć wniosek, że kwas 

stearynowy reaguje z zasadą sodową w wysokiej temperaturze. Produktem tej reakcji jest sól 

– stearynian sodu – która rozpuszcza się w wodzie i tworzy pianę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Badanie właściwości kwasu oleinowego. 

Doświadczenie 1. Badanie właściwości kwasu oleinowego. 

Do trzech probówek wlewamy trochę kwasu oleinowego. W pierwszej probówce określamy 

jego stan skupienia, barwę i zapach (1). Do drugiej probówki dodajemy trochę wody i 

wstrząsamy (2). Do trzeciej probówki z kwasem dodajemy trochę oranżu metylowego i 

wstrząsamy (3). 

Co obserwujemy? 

 
Kwas oleinowy jest oleistą, lekko żółtawą cieczą (1). Barwa ta jest spowodowana przemianą, 

jakiej ulega ten kwas w obecności powietrza. Ma on zapach starego oleju, nie rozpuszcza się 

w wodzie (2) i nie zmienia zabarwienia wskaźnika (3), czyli nie ulega dysocjacji 

elektrolitycznej. 

 

Doświadczenie 2. Działanie wody bromowej na kwas oleinowy. 

Do probówki z kwasem oleinowym (1) ostrożnie dodajemy 2–3 cm3 wody bromowej i 

wstrząsamy (2). Obserwujemy zmiany zachodzące w probówce. 

 

 

 
 



W doświadczeniu obserwujemy strącanie białego osadu. Zawartość probówki 

pozostaje bezbarwna (choć dodawany był barwny odczynnik). Można z tego wnioskować, że 

kwas oleinowy reaguje z wodą bromową, co potwierdza jego nienasycony charakter. 

Produkt tej reakcji jest ciałem stałym, które nie rozpuszcza się w wodzie i ma od niej 

mniejszą gęstość (probówka 2).  

Doświadczenie to dowodzi, że obecność podwójnego wiązania wpływa na właściwości 

związków organicznych – nienasycony kwas oleinowy mimo długiego łańcucha węglowego 

jest cieczą, a produkt jego reakcji z bromem, czyli związek nasycony, jest ciałem stałym. 

 

Zastosowania kwasów tłuszczowych. 

 

 
Odsyłam was  również do filmików: 

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0 

https://www.youtube.com/watch?v=XraQma5EcnA 

https://www.youtube.com/watch?v=aCINTaD8yJI 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0
https://www.youtube.com/watch?v=XraQma5EcnA
https://www.youtube.com/watch?v=aCINTaD8yJI
https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw

