
Szerves vegyületek 
 
A szerves kémia tárgya 
 
Az élőlények testének nagy részét a szerves anyagok építik fel. A szerves kémia a 
szénvegyületek kémiája. A szerves vegyületek többségét a négy organogén elem építi 
fel (C, H, O, N).  
A szerves vegyületek száma már túllépte a négymilliót, míg a szervetlen vegyületek 
száma csak néhány  százezer. A szerves vegyületek sokfélesége és nagy száma abból 
fakad, hogy a szénatomok egymással láncokat és gyűrűket képesek alkotni, amire a 
többi elem nem, vagy csak korlátozott mértékben képes. Ez a szénatom szerkezetére 
vezethető vissza. 
 
A szerves vegyületeket  funkciós csoportok szerint szoktuk csoportosítani. A funkciós 

csoportok olyan atomcsoportok ,amelyek a szerves vegyületek kémiai sajátságait   
meghatározzák. 
 
Néhány funkciós csoportra ad példát a következő táblázat. 
 

   Funkciós csoport                név          vegyület típus                 példa 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Alkoholok 

 
Az alkoholok funkciós csoportja az –OH, hidroxil csoport. A hidroxil csoport erősen 
poláris, (az oxigén közelében negatív töltésfelesleg a hidrogén közelében pedig 
pozitív töltés keletkezik). A szénhidrogén csoport viszont amihez az –OH csoport 
kapcsolódik apoláris (ebben a molekularészben a töltés eloszlása egyenletes). Az 
alkoholok tulajdonságit a funkciós csoport és a szénhidrogénlánc együttesen adják. 
 
1. kísérlet: Etil-alkohol kimutatása   Öntsünk kémcsőbe kb. 2 cm3 3%-os kálium-
dikromát oldatot, 2cm3 10%-os kénsav oldatot és kb. 2cm3 etilalkohol oldatot. A 
reakció néhány perc alatt lejátszódik. 
Magyarázat: A kálium–dikromát enyhe oxidálószer, amely az etilalkoholt 
acetaldehiddé  oxidálja. 

 
Ez a kémiai átalakulás megy végbe az alkohol szondában is, ha a gépkocsivezető 
alkoholt fogyasztott 
 
2. kísérlet etil-alkohol erélyes oxidációja: 2-3 cm3 kénsavas kálium-permanganát 
oldathoz adjunk 1cm3 etil-alkoholt és melegítsük a kémcső tartalmát. Az oldat 
elszíntelenedik. 
Magyarázat. A kálium-permanganát erélyes oxidálószer, az etil-alkoholt ecetsavvá 
oxidálja. 

 
 
 
Oxovegyületek: 
 
Az oxovegyületekben az oxigén kettős kötéssel kapcsolódik a szénatomhoz.  
Képviselői az aldehidek és ketonok, amelyek a karbonil csoport polározottsága miatt 
igen reakcióképes vegyületek. 
 
3. Kísérlet: Ezüst tükör próba az aldehidek jellemző reakciója 
Ezüst nitrát oldathoz csepegtessünk ammónium-hidroxidot míg a keletkezett 
csapadék fel nem oldódik. Az így elkészült ammóniás ezüst-nitrát oldathoz öntsünk 
1-2 cm3 formaldehid oldatot és enyhén melegítsük a kémcső tartalmát. A kémcső 
falára ezüst rakódik le. 
Magyarázat: A formaldehid ezüst-nitrát hatására hangyasavvá oxidálódik. 

 



 
 
 
4. Kísérlet: Fehling reakció az aldehidek másik jellemző reakciója 
Fehling I. oldathoz (CuSO4-oldat) addig adjunk Fehling II oldatot, míg a keletkező 
csapadék fel nem oldódik. Az így elkészített reagenshez 1-2 cm3 formalint öntsünk, 
és melegítsük a kémcső tartalmát! 
A kémcsőben vörös színű Cu2O csapadék válik ki. (Formaldehid hatására a többi 
aldehiddel ellentétben gyakran fémréz válik ki. 
 

 
 
 
 

Karbonsavak: 
A karbonsavak funkciós csoportja  a karboxilcsoport:- COOH, melynek a hidrogénje 
könnyen lehasad. A karbonsavak gyenge savak. Néhány jelentősebb képviselője a 
hangyasav, ecetsav és a sztearinsav, mely a zsírsavak homológ sorának 18. tagja. 
 
5. Kísérlet Dobjunk univerzál indikátor papírdarabot ecetsavoldatba! 
 
6. Kísérlet: Réz oldódása ecetsavban. Öntsünk kémcsőbe 1:1 arányban hígított 
ecetsavat és tegyünk bele kis réz darabkát! Melegítsük a kémcsövet! 
 
7. Kísérlet: sztearinsav felszabadítása sójából.  
Oldjunk kevés szappanforgácsot fél kémcsőnyi desztillált vízbe, majd adjunk hozzá 
1-2 cm3 5%-os HCl oldatot! 
 
Feladat.  Ismeretlen oldat meghatározása: Az ismeretlen oldat etil-akohol, ecetsav 
formaldehid vagy aceton lehet.   
 
 
 

 


