
Klasa 8 – chemia  

Data: 27.04.2020 

Temat: Estry. Reakcje estryfikacji. 

 

Z tej lekcji się dowiesz: 

 

• jakie związki powstają w reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami 

• jak są zbudowane estry i jak tworzy się ich nazwy 

• jakie produkty wytwarza się z estrów 

 

Przeanalizuj poniższy materiał dotyczący związków chemicznych o nazwie estry oraz 

reakcje w wyniku których powstają te związki, czyli reakcje estryfikacji. 

 

Poznaliście już właściwości alkoholi i kwasów karboksylowych. 

A czy zastanawialiście się, czy związki te mogą ze sobą reagować? Sprawdźcie to. 

Doświadczenie 1. Reakcja kwasu octowego z alkoholem etylowym. 

Do probówki nalewamy po 2 cm3 kwasu octowego i alkoholu etylowego oraz dodajemy 

2–3 krople stężonego kwasu siarkowego(VI). 

Probówkę umieszczamy na około 5 minut w zlewce z wrzącą wodą. 

UWAGA! Wylot probówki należy skierować w ten sposób, aby w razie wypryśnięcia 

cieczy nikomu nic się nie stało. 

Po 5 minutach ogrzewania zawartość probówki wylewamy do zlewki z zimną wodą. 

Zbadajcie zapach powstałego produktu i zwróćcie uwagę na jego rozpuszczalność w 

wodzie. 

 

Obserwacje: Po wylaniu zawartości probówki do zlewki z zimną wodą na powierzchni 
wody widać oleistą ciecz. Ma ona gęstość mniejszą od gęstości wody i przyjemny zapach.  

Wnioski: Powstały w reakcji kwasu karboksylowego z alkoholem produkt należy do 

grupy związków chemicznych o charakterystycznym, najczęściej ładnym zapachu. Ta 



grupa to estry. 

To właśnie estry są przyczyną pięknych zapachów kwiatów owoców i używanych np. do 

produkcji kosmetyków olejków zapachowych. 

 

 

 

Użyty w doświadczeniu stężony kwas siarkowy(VI) odegrał rolę katalizatora. Reakcję 

kwasu octowego z alkoholem etylowym można opisać równaniem: 

lub: 

 

Zwróćcie uwagę, że w równaniu reakcji otrzymywania estru strzałki zostały 

zaznaczone w obie strony. Zapis taki oznacza, że powstające produkty, czyli ester i woda, 

reagują ze sobą i tworzą z powrotem alkohol i kwas. Wobec tego reakcja estryfikacji mimo 
zastosowanego katalizatora – stężonego kwasu siarkowego(VI) – nie przebiega do końca. 

 



 

 

 



 

Estry są cieczami słabo rozpuszczalnymi w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczają 

się w rozpuszczalnikach organicznych, np. w alkoholu. Same są dobrymi 

rozpuszczalnikami dla innych substancji.  

Estry mają charakterystyczne zapachy, przypominające zapachy kwiatów, 

owoców i korzeni roślin. 

 

Estry ze względu na swoje właściwości znalazły szerokie zastosowanie. 

 
 

 


