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Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii dla klasy 8a

Kwasy polikarboksylowe
Podobnie jak w przypadku alkoholi polihydroksylowych, istnieją również kwasy karboksylowe zawierające
w cząsteczce więcej niż jedną grupę karboksylową. Przykładem takich związków są kwasy dikarboksylowe
zawierające w cząsteczce dwie grupy karboksylowe.
Kwasy dikarboksylowe również tworzą szereg homologiczny. Pierwszym związkiem w tym szeregu jest
kwas etanodiowy (kwas szczawiowy), a kolejnymi kwas propanodiowy (malonowy) i kwas butanodiowy
(bursztynowy).
Szereg homologiczny kwasów dikarboksylowych (do 4 atomów węgla w cząsteczce)

Istnieją też kwasy trikarboksylowe zawierające trzy grupy karboksylowe – przykładem jest kwas
cytrynowy.
Kwas szczawiowy jest najprostszym kwasem dikarboksylowym. Jest białym, krystalicznym ciałem stałym,
rozpuszczalnym w wodzie. Ogrzewanie kwasu szczawiowego powoduje jego dekarboksylację i przekształcenie
w kwas mrówkowy:
HOOC-COOH → CO2 + H-COOH
Kwas szczawiowy pod działaniem czynników utleniających rozkłada się do dwutlenku węgla i wody.

Najważniejsza metodą otrzymywania kwasu szczawiowego polega na utlenianiu glikolu etylenowego.

Zastosowanie kwasu szczawiowego
Kwas szczawiowy jest rozpowszechniony w przyrodzie, występuje w wielu roślinach (rabarbar, szpinak,
szczaw) w postaci soli. Jest trujący, ponieważ usuwa z organizmu wapń w postaci trudno rozpuszczalnej soli
wapniowej. Kwas szczawiowy ma zastosowanie jako reduktor w analizie chemicznej. Jest używany w farbiarstwie
oraz w proszkach do czyszczenia urządzeń sanitarnych.

Nienasycone kwasy karboksylowe
Istnieją również nienasycone kwasy karboksylowe zawierające w cząsteczkach wiązania podwójne lub
potrójne między atomami węgla, np. kwas propenowy, CH2=CH-COOH, nazywany kwasem akrylowym.
Nazewnictwo nienasyconych kwasów karboksylowych
Jeżeli w cząsteczce kwasu występują podstawniki lub wielokrotne wiązanie, wówczas numeruje się atomy
węgla – węgiel z grupy karboksylowej zawsze ma lokant 1. Cyfry używa się tylko w nazwach systematycznych.

Rodzaje izomerii w cząsteczkach nienasyconych kwasów karboksylowych:
➢ pozycyjna (położenia) – dotyczy położenia wiązania nienasyconego w cząsteczkach izomerów
Przykład izomerii położenia kwasu but-2-enowego

➢ geometryczna, izomeria cis-trans jest jednym z rodzajów stereoizomerii, która polega na tym, że cząsteczki
różnią się od siebie wyłącznie przestrzennym rozmieszczeniem atomów.
Forma cis istnieje, gdy dwa identyczne podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania
podwójnego.
Forma trans istnieje, gdy dwa wcześniej wspomniane podstawniki znajdują się po przeciwnych stronach względem
płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania wielokrotnego.

Przykład izomerii położenia kwasu but-2-enowego

