
Органске киселине 



Карбоксилне киселине 

 Карбоксилна киселина је органско 

једињење које у себи садржи 

функционалну карбоксилну групу (-

COOH). Називају се и органске киселине. 

То је велика и разнолика група хемијских 

једињења. Општа формула свих 

карбоксилних киселина је R-COOH, где је 

R алкил група. Најпростије карбоксилне 

киселине су тзв. алканске киселине код 

којих је радикал алкил група. Соли 

органских киселина се називају 

карбоксилати. 



Карбоксилне киселине 

 Реагују у многим процесима живе 

природе међу којима је 

и естерификација. У том процесу 

карбоксилне киселине реагују са 

органским једињењима које садрже 

хидроксилну групу (-ОН), 

односно алкохолима. Свакако 

најпознатији естри карбоксилних 

(масних) киселина су липиди. 



Налажење у природи 

 Могу се наћи у природи у слободном 

стању: мравља(луче је мрави и 

налази се у коприви), млечна(у 

млеку), бутерна(у маслацу), 

сирћетна(у сирћету), палмитинска, 

стераинска, олеинска итд. 



 На основу формула и назива по ИУПАЦ-

номенклатури ових киселина  може се 

видет да оне садрже паран број 

угљеникових атома. То је последица 

специфичне синтезе ових киселина у 

живим организмима. 



 Ниже засићене киселине налазе се у  
води због постојеће, иуразито 
поларне, карбоксилне групе и 
кратког угљоводоничног низа. У 
колико је низ дужи преовладавају 
неполарна својства с смањује се 
растворљивост карбоксилних 
киселина у води. Киселине које 
садрже до 3 С атома имају оштар 
мирис. Оне које имају 4-6 С атома 
непријатног су мириса. Више масне 
киселине готово су без мириса. 

Физичке особине 

карбоксилних киселина 



Хемијске особине 

карбоксилних киселина 
 Карбоксилне киселине иако су органска 

једињења имају нека општа својства иста као и 

неорганске киселине. Карактеристичне 

ртеакције киселина су: дисоцијација, реакција 

са металима и реакција неутрализације. У 

поменутим реакцијама учествује водоников атом 

из карбоксилне групе. 

 У реакцијама у којима учествује хидроксилна 

група из карбоксилне групе настају деривати 

карбоксилних киселина. 

 Из карбосилне групе може се издвојити 

углјен(IV)-оксид при чему настају 

угљоводоници. 



Реакција са изразитим 

металима 
У реакцији карбоксилних киселина са 

изразитим металима издваја се водоник, 

атом водоника потиче из карбоксилне групе 

киселине.  

У ратвору остају јони соли ( јони метала и 

карбоксилатни анјони). Називи за соли 

карбоксилних киселина по ИУПАЦ-систему 

изводе тако што се наставак –ска киселина 

замени наставком –оат. Тако на пример у 

реаквцији између етанске киселине и 

магнезијума настају водоник и магнезијум-

етаноат(магнезијум ацетат) 



Реакција неутрализације 

 Пошто су водоникови јони носиоци 

киселости, њиховим уклањањем из 

воденог раствора киселине она се 

неутралише. То се практично постиже 

додавањем неког хидроксида. 

Хидроксиди у овмо раствору дисосују, 

дајући хидроксилне јоне. Водоникови 

јони из киселине везују се са њима 

градећи воду. На пример, при 

неутрализацији етанске киселине 

натријум хидроскида, настају вода и 

натријум-етааноат. 



Сирћетна (етанска) 

киселина 
 Сирћетна киселина једна је од најраније 

познатих киселина. Може се добити 

сирћетним врењем, одосно оскидацијом 

етанола. Осим тога, настаје као споредан 

производ при сувој дестилацији дрвета. 

Чиста сирћетна киселина(100%) назива се 

глацијална – ледена киселина, јер 

очвршћава на око 17С° у кристалну масу, 

сличну леду. Сирће је зачин познат из 

свакодневног живота. У ствари, то је 

разблажени (5%-ни) водени раствор 

сирћетне киселине. 



Више масне киселине 

 Карбоксилне киселине које имају већи број 

атома угљеника називају се више масне 

киселине. Назив масне киселине добиле су јер 

улазе у састав масти и уља. Главни 

представници виших масних киселина су 

палмитинска, стераинска и олеинска киселина. 

Прве две киселине су засићене 

монокарбоксилне киселине а трећа је 

незасићена и садржи једну двоструку везу. На 

собној температурипалмитинска и стераинска 

киселина су чврсте супстанце беле боје, а 

олеинска је безбојна уљичаста течност.  


