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KARBOXYLOVÉ KYSELINY

• Deriváty uhľovodíkov, s jednoväzbovou charakteristickou 
karboxylovou skupinou  -COOH ( karboxyl)

R- alkyl, aryl 

alebo  -H



NÁZVOSLOVIE

podstatné meno+ prídavné meno

kyselina + názov uhľovodíka + prípona ová

Kyselina etánová Kyselina metánová



NÁZVOSLOVIE

Podstatné meno + prídavné meno

kyselina + názov uhľovodíka ( bez zahrnutia karboxylu) + 
prípona karboxylová



NÁZVOSLOVIE- TRIVIÁLNE



ROZDELENIE KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN
PODĽA UHĽOVODÍKOVÉHO ZVYŠKU VIAZANÉHO NA KARBOXYL

karboxylové 
kyseliny

alifatické

nasýtené

nenasýtené

aromatické



ROZDELENIE KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN
PODĽA POČTU KARBOXYLOVÝCH SKUPÍN

jednosýtne

• monokarboxylové

dvojsýtne

• dikarboxylové

trojsýtne

• trikarboxylové



ŠTRUKTÚRA KARBOXYLOVEJ 
SKUPINY

• Karboxylový uhlík v sp2 hybridizácií ...3x σ- väzba (1x s R, 1x s OH a 1x s O)a 1x 
π-väzba s O

• Všetky σ- väzby v jednej rovine- planárna molekula

• Na hydroxylovom kyslíku dva voľné elektrónové páry- jeden sa zapája do 
konjugácie s väzbou C=O



• Konjugácia voľného elektrónového páru hydroxylovej skupiny s 
väzbou C=O, spôsobuje: 

1. Zmenšenie parciálneho kladného náboja na karboxylovom uhlíku( 
karboxylová skupina menej reaktívna k nukleofilnému činidlu ako 
karbonylová)

2. Polarizáciu –O-H väzby ( atóm vodíka a v prítomnosti zásad môže 
odštiepiť ako H+- kyslé vlastnosti karboxylových kyselín)- viac kyslé 
ako alkoholy

CH3- C
O

O- H

δ+

δ-

δ-

δ+



FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Rozpustnosť 

Nižšie karboxylové kyseliny(C1-C4)- neobmedzene rozpustné

Vyššie (C5-C10)- rozpustnosť klesá

Najvyššie ( viac ako C10)- nerozpustné vo vode

Vzhľad

Nižšie- kvapalné

Vyššie- olejové

Aromatické- kryštalické



FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Skupenstvo

Nižšie- kvapalné

Vyššie- olejové

Najvyššie, aromatické, dikarboxylové- tuhé

Vôňa

Nižšie- štipľavý zápach

Vyššie- zápach

TV

Vyššia vďaka tvorbe vodíkových väzieb v ich diméroch



CHEMICKÉ VLASTNOSTI

• Ovplyvnené troma faktormi

1. Bázicita kyslíka 2. Polarita väzby O-H
3. δ+ na 

karbonylovom uhlíku



BÁZICKÉ VLASTNOSTI 
KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN

• V prítomnosti silnejších kyselín prijíma H+- správa sa ako 
zásada

CH3COOH + HCl → CH3C-O-H Cl

H

+ -



POLARITA KARBOXYLOVEJ 
SKUPINY

• Polárna skupina ( rozdielne hodnoty elektronegativity atómov, čiastkové 
náboje)

Väzby C-O rovnocenné, rovnako dlhé, záporný náboj na O rovnomerne rozložený

Konštitúcia 

skupiny



KYSLOSŤ KARBOXYLOVÝCH 
KYSELÍN

• Kyslé vlastnosti ( z karboxylovej skupiny sa ľahko oštiepuje protón 
vodíka)- slabé kyseliny- viac ako H2CO3, menej ako HCl, H2SO4

• Vo vodnom prostredí vzniká karboxylátový anión ( stabilnejší ako 
alkoholátový, preto silnejšie kyseliny ako alkoholy)



DISOCIAČNÁ KONŠTANTA(KA)

• vo vode sú čiastočne disociované

R-COOH + H2O           H3O
+ + RCOO-

KA = [R-COO-].[H3O
+]

[R-COOH]

Udáva mieru 

kyslosti kyseliny

Závisí od teploty

Čím vyššia 

hodnota KA, tým 

silnejšia kyselina

pKA = -log KA

Čím nižšia 

pKA tým 

silnejšia 

hodnota



FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA SILU 
KYSELÍN

1. povaha R naviazaného na –COOH

S rastúcim  + I-efektom, klesá sila kyselín, pretože sa znižuje kladný náboj 
na C, znižuje polaritu)       

R       COOH

CH3CH2COOH CH3COOH HCOOH

pKA= 4,88                   pKA= 4,76               pKA=3,77

Najsilnejšia 

kyselina



FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA SILU 
KYSELÍN

2. Substituenty na uhlíkovodíkovom reťazci

a. Elektroakceptorové skupiny (-I-efekt) zvyšujú silu kyselín

Cl   CH2   C 

b. Elektrodonorné skupiny (+I-efekt) znižujú silu kyselín

OH

CH3



FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA SILU 
KYSELÍN

3. aromatické kyseliny- benzoová silnejšia ako octová

>

+I efekt CH3-M-efekt karboxylu, 

narušuje 

aromatický systém

Silnejšia 

kyselina

KA (C6H5COOH)= 6,27.10-5

KA (CH3COOH)= 1,75.10-5



FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA SILU 
KYSELÍN

4. Nenasýtené kyseliny

α, ß- nenasýtené kyslejšie ako nasýtené

CH3CH2COOH CH2=CH-COOH

pKA= 4,9                     pKA=4,2    



FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA SILU 
KYSELÍN

5. dikarboxylové kyseliny

Disociujú do dvoch stupňov

1.stupeň- silnejšia kyselina( elektroakceptorový účinok druhého 
karboxylu)

HOOC-COOH + H2O → H3O
+ +    -OOC-COOH

2. stupeň- slabšia kyselina( vzniknutý anión nepriaznivo ovplyvní ďalšie 
štiepenie H+)
-OOC-COOH + H2O → H3O

+ +    -OOC-COO-

KA=5400.10-5

KA=5,2.10-5



PRÍPRAVA  KYSELÍN

1. oxidácie 

CH3-CH3 CH3COOH

R1- CH=CH- R2                                           R1- COOH + R2- COOH

ox.

COOH

ox.

KMnO4

H+



VZNIK KYSELÍN



PRÍPRAVA  KYSELÍN

2. hydrolýza nitrilov

R-C≡N → R-COOH
H2O



TYPICKÉ REAKCIE KARBOXYLOVÝCH 
KYSELÍN



1. NEUTRALIZÁCIA

• Využitie kyslých vlastností vo vodnom roztoku

• Neutralizujeme pôsobením zásady

• Vznik solí



CH3COOH + NH3              CH3COONH4

CH3COOH + K2CO3              CH3COOK + CO2 + H2O 



2. ESTERIFIKÁCIA

• Reakcia karboxylovej kyseliny s alkoholom (AN alkoholu)- atak 
nukleofilu na karbonylový uhlík a súčasná eliminácia vody

• Kyslá katalýza

• Vznik esterov



MECHANIZMUS

• Reverzibilná reakcia ( hydrolýza esterov)

1. Kyslá hydrolýza- vznik pôvodných látok

2. Zásaditá hydrolýza- zmydeľňovanie



ESTERY

• Kvapalné, tuhé látky

• Príjemné vôňe ( malina, hruška, rum...)

• Netvoria vodíkové väzby

Estery vyšších mastných kyselín a 
glycerolu..... prítomné v tukoch a 
olejoch



3. NUKLEOFILNÉ SUBSTITÚCIE

• Vďaka kladnému parciálnemu náboju na karboxylovom uhlíku

• Vznik halogenidov kyselín

R-COOH + PCl5 → R-COCl + POCl3 + HCl

• Vznik amidov

R-COOH + NH3 → R-CONH2 + H2O



SPRÁVANIE SA KYSELÍN PRI 
ZAHRIEVANÍ

• kat. H2SO4, P2O5

1. Monokarboxylové- vznik anhydridov ( dehydratácia)

Organické činidlá



SPRÁVANIE SA KYSELÍN PRI 
ZAHRIEVANÍ

2. Dikarboxylové kyseliny

a. nižšie- dekarboxylácia ( odštiepenie CO2 z karboxylu)

HOOC-COOH→HCOOH +CO2

HOOC-CH2 –COOH → CH3COOH + CO2

b. jantárová(C4) a glutárová (C 5)- vznik anhydridu(dehydratácia)

HOOC-CH2-CH2-COOH → 

c. Vyššie- dekarboxylácia + dehydratácia

HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH → 

+ H2O

+ H2O + CO2



DEKARBOXYLÁCIA

• Zahriatie nad teplotu topenia

• Odštiepenie CO2 z karboxylovej skupiny



KYSELINA MRAVČIA
Kyselina metánová

• Bezfarebná kvapalina, ostro zapáchajúca

• dobre rozpustná vo vode ( ale aj v org. 
rozpúšťadlách)

• leptá pokožku

• redukčné vlastnosti( obsahuje aj aldehydovú 
skupinu)

• súčasť  jedu blanokrídlovcov( mravce, osy, 
včely)- spôsobuje pálenie pokožky, nachádza sa 
aj v pŕhľave



VYUŽITIE

• Textilný a kožiarsky priemysel ( čistenie 
kože)

• Konzervovanie potravín ( baktericídne 
účinky)

• E236( zákaz používania , podozrenie na 
poškodenie pečene, obličiek, 
obehového systému)

• Včelári na ochranu včelstva pred 
chorobami

• Estery- vôňa maliny, rum 



KYSELINA OCTOVÁ

Kyselina etánová

• bezfarebná kvapalina, štipľavo zapáchajúca

• žieravina a horľavina

• 10x slabšia ako mravčia

• S vodou neobmedzene miešateľná

• vzniká oxidáciou etanolu( víno zmení chuť aj vôňu)



VYUŽITIE• Plasty, syntetické vlákna

• Liečivá ( acylpyrín), drogy(heroín)

• Lepidlá a laky

• soli octany v lekárske na opuchy

• rozpúšťadlo

• potravinárstvo- 8% roztok = ocot-
dochucovanie jedla, konzervovanie 
potravín

• odstránenie vodného kameňa, čistenie

• Estery- vôňa banánov, hrušiek, 
pomarančov



INÉ KYSELINY

Kyselina maslová

• Butánová

• Olejovitá kvapalina, nepríjemný 
zápach

• Viazaná  v esteroch v masle( pri 
starnutí sa uvoľňuje)

• Využitie- estery v potravinárstve, 
kozmetika( voňavky), chemická 
ochrana plotov okolo diaľníc 
pred zverov

Kyselina šťavelová

• Etándiová, oxálová

• Toxická ( soli poškodzuju
obličky)- obličkové kamene

• Vo forme solí v rastlinách

Využitie: titrácie v laboratóriu, 
morene a bielenie dreva, 
odstraňovače hrdze, včelári na 
ochranu úľov proti chorobám



KYSELINA BENZOOVÁ

• Biela kryštalická látka

Využitie

• Konzervant v potravinárstve ( kedysi v energetických 
nápojoch- hyperaktivita, alergie)

• Východisková látka v organických syntézach( fenol)

• Liečivá, repelenty, kozmetika



MASTNÉ KYSELINY

• Karboxylové zlúčeniny s väčším 
počtom atómov uhlíka

a. nasýtené( s jednoduchými 
väzbami)palmitová C15H31COOH, 
stearová C17H35COOH- na výrobu 
mydiel, sú súčasťou esterov v 
tukoch a olejoch

b. nenasýtené( s aspoň jednou 
dvojitou)- olejová C17H33COOH- v oleji



ZDROJE

• http://www.pv.sk/vcely/varroa_clanky007.asp

• http://karolmaco.sk/vtaky/

• https://sk.pestctrl.biz/muravi/vse-o-muravyah/zhizn-muravev/

http://www.pv.sk/vcely/varroa_clanky007.asp
http://karolmaco.sk/vtaky/
https://sk.pestctrl.biz/muravi/vse-o-muravyah/zhizn-muravev/

