
Karboxylové kyseliny 

 

• Deriváty uhľovodíkov, s jednoväzbovou charakteristickou karboxylovou skupinou  

 -COOH ( karboxyl) 

- COOH - polárna skupina ( rozdielne hodnoty atómov, čiastkové náboje) 

 

Názvoslovie 

1. Systémové- podstatné meno ( kyselina) + prídavné meno (názov uhľovodíka + prípona ová) 

                                                                                                        kyselina etánová 

 

2. Substitučné- podstatné meno( kyselina) + prídavné meno (názov uhľovodíka ( bez zahrnutia 

karboxylu) + prípona karboxylová) 

Kyselina metánkarboxylová 

3. Triviálne- kyselina octová 

 

Rozdelenie KK podľa počtu karboxylových skupín 

1. Jednosýtne- jedna -COOH 

2. Dvojsýtne- dve -COOH 

3. Trojsýtne- tri -COOH 

 

Vlastnosti KK 

Fyzikálne 

Skupenstvo 

• Kvapalné zapáchajúce- nižšie monokarboxylové acyklické 

• Tuhé kryštalické- dikarboxylové a aromatické 

Rozpustnosť- klesá s dlhším uhľovodíkovým reťazcom 

TV- Vyššie vďaka vodíkovým väzbám 

 

Chemické 

• Veľmi reaktívne 

• 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 

 

 

 

 

Typické reakcie KK 

1. Neutralizácia- reakcia s hydroxidom za vzniku soli 

 

 

 

 

 



2. Esterifikácia- reakcia s alkoholom v kyslom prostredí, vznik esterov 

 

 

 

 

       Estery 

• Kvapalné, tuhé látky, príjemné vôňe ( malina, hruška, rum...) 

• Netvoria vodíkové väzby 

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

 

3. Dekarboxylácia- zahriatie nad teplotu topenia, odštiepenie CO2 z karboxylovej skupiny 

 

 

 

 

 

4. Dehydratácia- Odštiepenie vody, vznik anhydridov( v organickej chémii používané ako 

činidlá) 

 

 

 

 

 

Zástupcovia KK 

Kyselina metánová( mravčia) 

• 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 etánová( octová) 

• 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 

 



Kyselina butánová( maslová) 

• 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 etándiová( šťavelová, 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 

 


