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ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ 

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 

- Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của cacbon trừ oxit của cacbon, muối cacbua, cacbonat, xianua.  

- Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. 

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 

- Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn có halogen, N, P... Liên kết chủ 

yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 

- Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi và thường không tan hoặc ít 

tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

- Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị đốt thì cháy, chúng kém bền với nhiệt nên dễ bị phân huỷ bởi nhiệt. Các phản 

ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định, thường phải đun 

nóng và có xúc tác. 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH HỢP CHẤT HỮU CƠ 

 Muốn có hợp chất hữu cơ tinh khiết cần phải sử dụng phương pháp thích hợp để tách chúng ra khỏi hỗn 

hợp. Các phương pháp thường dùng là:  

- Chưng cất: để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều. Ví dụ tách C2H5OH từ hỗn hợp với nước. 

- Chiết: để tách hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau. Ví dụ tách phenol với nước. 

- Kết tinh lại: để tách các chất rắn có độ tan khác nhau theo nhiệt độ. 

IV. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ 

 Hợp chất hữu cơ được phân thành hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon. 

- Hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ được tạo thành từ C và H. Hiđrocacbon gồm 3 loại: 

 + Hiđrocacbon no. 

 + Hiđrocacbon không no. 

 + Hiđrocacbon thơm. 

V. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 

 1. Tên thông thường 

Tên thường của hợp chất hữu cơ thường được đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng, đôi khi có phần đuôi để 

chỉ rõ hợp chất thuộc loại nào.b, 

2. Tên hệ thống (tên IUPAC) 

a. Tên gốc – chức 

   Tên gốc chức = Tên phần gốc + Tên phần định chức 

b. Tên thay thế 

  Tên thay thế = tên phần thế + Tên mạch cacbon chính + Tên phần định chức 

(trong đó: tên mạch cacbon chính và tên phần định chức bắt buộc phải có; tên phần thế có thể không có. 

VI. ĐỒNG ĐẲNG VÀ ĐỒNG PHÂN 

- Những chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học 

tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. Các chất thuộc cùng dãy đồng đẳng 

hợp thành một dãy đồng đẳng có công thức chung. 

- Đồng phân là hiện tượng các chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử. Cần chú ý phân biệt đồng phân 

cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans): 

 + Đồng phân cấu tạo: là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau. 
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 + Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hoá học như nhau (cùng công thức cấu tạo) nhưng 

khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử (tức khác nhau về cấu trúc không gian của 

phân tử). Dạng đồng phân lập thể thường được đề cập nhất là đồng phân cis – trans (đồng phân hình học).  

* Điều kiện để chất hữu cơ có đồng phân cis – trans: 

 Phân tử có ít nhất 1 liên kết đôi C = C ngoài vòng benzen hoặc vòng phằng (thường đề cập đến đồng phân 

hình học của những hợp chất có liên kết đôi C = C). 

 Mỗi C mang liên kết đôi phải gắn với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau. 

* Phân loại: đồng phân hình học có 2 loại là đồng phân cis và đồng phân trans: 

 Đồng phân cis: mạch chính ở cùng 1 phía so với mặt phẳng pi hoặc mặt phẳng vòng. 

 Đồng phân trans: mạch chính ở khác phía so với mặt phẳng pi hoặc mặt phẳng vòng. 

VII. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 

 1. Các loại công thức của hợp chất hữu cơ 

- Công thức tổng quát là công thức cho biết hợp chất hữu cơ chứa nguyên tử của những nguyên tố nào. Ví dụ 

CxHyOz … 

- Công thức đơn giản nhất là công thức cho biết tỷ lệ tối giản số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. 

Ví dụ: CH2… 

- Công thức phân tử là công thức cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Ví dụ: C4H8O2 

… 

- Công thức cấu tạo là công thức cho biết thứ tự liên kết và kiểu liên kết giữa các nguyên tử trong hữu cơ. 

2. Phân tích nguyên tố  

- Phân tích định tính là phân tích xem hợp chất hữu cơ chứa nguyên tử của những nguyên tố nào. Phân tích định 

tính giúp thiết lập công thức tổng quát. 

- Phân tích định lượng là nhằm xác định tỉ lệ khối lượng (hàm lượng) của các nguyên tố. Phân tích định lượng 

giúp thiết lập công thức đơn giản nhất. 

VIII. LIÊN KẾT VÀ ĐỘ BẤT BÃO HOÀ (áp dụng với trường hợp N có hoá trị III) 

 1. Liên kết trong hợp chất hữu cơ 

- Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. 

- Liên kết cộng hoá trị gồm liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba. Liên kết đôi và liên kết ba được gọi chung là 

liên kết bội. Trong mỗi loại liên kết đó đều có 1 liên kết xichma, còn lại là các liên kết pi. 

 2. Độ bất bão hoà 

- Công thức tính:  = 
2C + 2 − H − X + N

2
 = số vòng + số liên kết đôi + 2.số liên kết ba (với X là nguyên tử halogen). 

- Chú ý trong mỗi nhóm chức anđehit, xeton, axit, este đều có một liên kết đôi còn các chức ancol, phenol, ete thì 

không có liên kết đôi. 

Hệ quả:  

- Tổng các nguyên tử có hóa trị lẻ trong phân tử hợp chất hữu cơ là một số chẵn. 

- Với hợp chất hữu cơ không chứa N có  = 0 thì gốc hidrocacbon và chức đều phải no và nH2O - nCO2 = nchất hữu 

cơ. 

- Với hợp chất hữu cơ không chứa N có  = 1 thì khi đốt cháy nCO2 = nH2O. 

- Với hợp chất hữu cơ không chứa N có  = 2 thì khi đốt cháy nCO2 - nH2O  = nchất hữu cơ. 

- Số liên kết trong hợp chất hữu cơ = 
4C + 2O+ H+ X + 3N

2
 . 

IX. PHẢN ỨNG HỮU CƠ 
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 1. Phân loại phản ứng 

- Phản ứng thế: là phản ứng trong đó 1 nguyên tử hoặc 1 nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ được 

thay thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác. 

- Phản ứng cộng: là phản ứng trong đó phân tử hữu cơ kêt hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác. 

- Phản ứng tách: là phản ứng trong đó một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử chất hữu 

cơ. 

- Phản ứng phân huỷ: là phản ứng trong đó phân tử chất hữu cơ bị phá huỷ thành các nguyên tử hoặc phân tử nhỏ. 

 2. Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoa trị 

- Phân cắt đồng li: cặp e chung được chia cho 2 nguyên tử tham gia liên kết. 

- Phân cắt dị li: nguyên tử có độ âm điện lớn hơn chiếm cả cặp e dùng chung. 
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HIĐROCACBON 

 Khái niệm 

Hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa C và H. 

 Phân loại 

Dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử hiđrocacbon mà hiđrocacbon được chia thành 3 loại là: 

- Hiđrocacbon no (trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn hay liên kết ). 

- Hiđrocacbon không no (trong phân tử có chứa liên kết ). 

- Hiđrocacbon thơm (trong phân tử có chứa vòng benzen). 

 Công thức tổng quát của hiđrocacbon 

- Có thể đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon theo 1 trong 2 dạng:  

 CxHy   (thường dùng khi viết phản ứng cháy hoặc khi biết M) 

 CxH2x+2-2k (thường dùng khi viết phản ứng cộng) 

Trong đó: x, y  N*; k  N; y chẵn; y  2x + 2. 

- Nếu đồng nhất 2 công thức với nhau thì y = 2x + 2 - 2k  k = (2x + 2 - y)/2. 

 Đồng phân của hiđrocacbon 

- Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân mạch C. 

+ Đồng phân mạch nhánh và vị trí của mạch nhánh. 

+ Đồng phân vị trí liên kết bội (liên kết đôi hoặc liên kết ba). 

- Đồng phân hình học (đồng phân cis – trans). 

A. ANKAN 

 I. Khái niệm, đồng phân và danh pháp 

- Định nghĩa: ankan (parafin) là những hiđrocacbon no, mạch hở. 

- Công thức chung: CnH2n+2 (n  N*). 

- Tên thay thế: Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an. 

- Tên thường:  

+ Nếu chỉ có một nhánh duy nhất CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso. 

+ Nếu có 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm tiền tố neo.  

Chú ý phân biệt isoankan với isoankyl và neoankan với neoankyl. Isooctan là 2,2,4 – trimetylpentan. 

- Đồng phân: ankan mạch C (chỉ xuất hiện từ C4 trở lên). 

 II. Tính chất vật lí 

- Ở điều kiện thường, các ankan từ C1 đến C4 ở trạng thái khí; từ C5 đến khoảng C18 ở trạng thái lỏng; từ khoảng 

C18 trở đi ở trạng thái rắn. 

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung đều tăng theo phân tử khối. Ankan 

nhẹ hơn nước. 

- Ankan không tan trong nước và đều là những chất không màu. 

- Các ankan nhẹ nhất như CH4, C2H6, C3H8 là khí không mùi. C5 đến C10 có mùi xăng; C10 đến C16 mùi dầu hoả. 

Các ankan rắn rất ít bay hơi nên hầu như không có mùi. 

III. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng thế (Cl2/as hoặc Br2/t0) 

  CnH2n+2 + xX2  CnH2n+2-xXx + xHX 

- Về nguyên tắc các nguyên tử H trong phân tử ankan có thể bị thay thế lần lượt từ 1 đến hết. 
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- Khả năng phản ứng: Cl2 > Br2 > I2 và Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1  Sản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên thế X vào H 

của C bậc cao (C có ít H hơn). 

- Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự do - dây chuyền gồm 3 giai đoạn: 

 + Khơi mào phản ứng: X2  2X.  

 + Phát triển mạch:   X. + CnH2n+2  CnH2n+1
. + HX 

     CnH2n+1
. + X2  CnH2n+1X + X. 

 + Tắt mạch:   2X.  X2 

     X.  + CnH2n+1
.   CnH2n+1X 

     CnH2n+1
.  + CnH2n+1

.   C2nH4n+2 

2. Các phản ứng xảy ra do tác dụng của nhiệt 

 a. Phản ứng tách H2 (phản ứng đề hiđro hóa) 

  CnH2n+2 
Fe, t0

→    CnH2n + H2 (Fe, t0) 

               Anken 

Chú ý:  

- Chỉ những ankan trong phân tử có từ 2 nguyên tử C trở lên mới tham gia phản ứng tách H2. 

- Trong phản ứng tách H2, 2 nguyên tử H gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau tách ra cùng nhau và ưu tiên tách 

H ở C bậc cao. 

  CH3 - CH2 - CH3  
Fe, t0

→    CH2 = CH - CH3 + H2 

- Một số trường hợp riêng khác: 

  CH3 - CH2 - CH2 - CH3  
Fe, t0

→    2H2 + CH2 = CH - CH = CH2 

  CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH3  
Fe, t0

→    CH2 = C(CH3) - CH = CH2 + 2H2 

  n - C6H14  
Fe, t0

→    4H2 + C6H6 (benzen) 

  n - C7H16  
Fe, t0

→    4H2 + C6H5CH3 (toluen) 

 b. Phản ứng phân hủy 

- Phản ứng phân hủy bởi nhiệt: 

  CnH2n+2  
 t0

→ nC + (n + 1)H2    

- Phản ứng phân hủy bởi halogen Cl2 hoặc F2: 

  CnH2n+2 + nCl2  
 t0

→ CnCl2n+2 + (n + 1)H2   

 c. Phản ứng crăcking n ≥ 3 

  CnH2n+2  
p,xt, t0

→     CxH2x+2 + CyH2y   

Chú ý: 

- Ankan CnH2n+2 khi crăcking có thể xảy ra theo (n - 2) hướng khác nhau tạo ra 2(n - 2) sản phẩm (nếu không có 

phản ứng crăcking thứ cấp). 

- Nếu hiệu suất phản ứng crăcking là 100% và không có quá trình cracking thứ cấp thì tổng số mol sản phẩm tăng 

gấp đôi so với các chất tham gia nên khối lượng phân tử trung bình giảm đi một nửa. 

- Số mol ankan sau phản ứng luôn bằng số mol ankan ban đầu dù quá trình cracking có nhiều giai đoạn.. 

3. Phản ứng cháy 
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  CnH2n+2 + (3n + 1)/2O2  
  t0

→  nCO2 + (n + 1)H2O 

- Đối với phản ứng cháy của ankan cần lưu ý 2 đặc điểm: 

+ nCO2 < nH2O. 

+ nH2O - nCO2 = nankan bị đốt cháy. 

- Nếu đốt cháy 1 hiđrocacbon mà thu được nCO2 < nH2O  hiđrocacbon đem đốt cháy thuộc loại ankan. 

- Nếu đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon cho nCO2 < nH2O  trong hỗn hợp đốt cháy có chứa ít nhất 1 ankan. 

Chú ý: Nếu cho ankan tham gia phản ứng với oxi khi có mặt muối Mn2+ thì xảy ra phản ứng oxi hóa không hoàn 

toàn tạo RCOOH. 

  R - CH2 - CH2 - R  + 5/2O2 
Mn2+

→    2RCOOH + H2O 

 IV. Điều chế 

- Thực hiện phản ứng tổng hợp Wuyêc:  

CnH2n+1X + CmH2m+1X + 2Na 
  t0

→  CnH2n+1 - CmH2m+1 + 2NaX  

- Nhiệt phân muối Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút): 

  CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH 
CaO, t0

→     CnH2n+2 + xNa2CO3 

- Cộng hiđro vào hiđrocacbon không no hoặc vòng không bền: 

  CnH2n+2-2k + kH2 
Ni, t0

→    CnH2n+2  

- Riêng với CH4 có thể dùng phản ứng: 

  Al4C3 + 12H2O  4Al(OH)3 + 3CH4 

  Al4C3 + 12HCl  4AlCl3 + 3CH4 

  C + 2H2 
xt, t0

→   CH4 (xúc tác, t0) 

Tách từ nguồn khí thiên nhiên. 

 V. Ứng dụng 

 Ankan được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu và vật liệu: 

- Từ C1 đến C4: dùng làm khí đốt, khí hoá lỏng. 

- Từ C5 đến C20: dùng làm xăng, dầu cho động cơ, dầu thắp sáng và đun nấu, dung môi. 

- Ankan có C > 20 dùng làm dầu bôi trơn, chống gỉ, sáp pha thuốc mỡ, nến, giấy nến, giấy dầu. 

- Từ ankan có thể sản xuất được nhiều loại hoá chất quan trọng khác. 

B. XICLOANKAN 

 I. Khái niệm, đồng phân, danh pháp 

- Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng. Thường chỉ xét xicloankan đơn vòng. 

- Công thức tổng quát của monoxicloankan: CnH2n (n  3). 

- Tên thay thế: 

 Số chỉ vị trí mạch nhánh (nếu có nhiều nhánh) + tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an 

- Đồng phân của xicloankan có các loại: đồng phân anken; đồng phân về độ lớn của vòng (n  4), đồng phân vị 

trí nhánh (n  5), đồng phân về cấu tạo nhánh (n  6), đồng phần hình học với vòng 3 cạnh. 

 II. Tính chất vật lí 

- Không màu, không tan trong nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần theo phân tử khối. 

 III. Tính chất hóa học 

1. Các phản ứng tương tự ankan 
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 Do phân tử xicloankan chỉ chứa các liên kết  bền tương tự như ankan nên xicloankan cũng có một số 

phản ứng tương tự như ankan. 

a. Phản ứng thế (với vòng bền 5, 6 cạnh) 

   
b. Phản ứng tách H2 

   

c. Phản ứng cháy 

  CnH2n + 3n/2O2 
t0

→ nCO2 + nH2O 

 Phản ứng đốt cháy monoxicloankan cho nH2O = nCO2. 

2. Phản ứng cộng mở vòng của vòng không bền (vòng 3 hoặc 4 cạnh) 

 a. Phản ứng của vòng 3 cạnh 

- Vòng 3 cạnh có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2, Br2 và HX. 

   

- Xicloankan vòng 3 cạnh có khả năng làm mất màu dung dịch Brom  dùng để nhận biết. 

 b. Phản ứng của vòng 4 cạnh 

 Vòng 4 cạnh chỉ tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2. 

   

 IV. Điều chế xicloankan 

1. Tách H2 từ ankan tương ứng 

  CH3 (CH2)4 CH3   + H2 

2. Tách Br2 từ dẫn xuất 1,n - đibromankan (n  2) 

  CnH2nBr2 + Zn  CnH2n + ZnBr2 

   

3. Tách từ quá trình chưng cất dầu mỏ. 

 V. Ứng dụng 

- Làm nhiên liệu. 

- Làm dung môi. 

- Làm nguyên liệu điều chế các chợp chất hữu cơ khác. 

C. ANKEN 

 I. Khái niệm, đồng phân, danh pháp. 

- Anken hay olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết đôi còn lại là các liên kết 

đơn. 

+ Cl2
Cl + HCl

+ 3H2

CH
3
 - CH

2
 - CH

2
Cl

CH
3
 - CH

2
 - CH

3

CH
2
Br - CH

2
 - CH

2
Br

+ HCl

+ H2

+ Br2 dung dÞch

CH
3
 - CH

2
 - CH

2
 - CH

3
+ H2
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2
Br - CH

2
 - CH

2
Br + ZnBr2+ Zn
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- Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n  2). 

- Tên thay thế:  

 Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en 

- Tên thường: thay đuôi ‘an’ của ankan bằng đuôi ‘ilen’ 

- Anken có các loại đồng phân: đồng phân xicloankan (n  3), đồng phân vị trí liên kết đôi (n  4); đồng phân 

mạch C (n  4); đồng phân hình học. 

- Điều kiện để anken có đồng phân hình học: a  b và d  e. 

   
- Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans, 

+ Đồng phân cis: mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết  . 

+ Đồng phân trans: mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết . 

II. Tính chất vật lí 

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng 

và thường nhỏ hơn so với xicloankan có cùng số nguyên tử C. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối 

lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ hơn nước. 

- Ở điều kiện thường, anken từ C2 đến C4 là khí. 

- Anken tan tốt trong dầu mỡ, hầu như không tan trong nước và là những chất không màu. 

 III. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng cộng 

a. Cộng H2   

- Phản ứng tổng quát: 

CnH2n + H2 
Ni, t0

→    CnH2n+2 

- Đặc điểm của phản ứng cộng H2 vào anken: 

+ Tỉ khối của hỗn hợp khí sau phản ứng bao giờ cũng tăng (do số mol khí giảm còn khối lượng thì không 

đổi). 

+ Số mol khí giảm của hỗn hợp sau so với trước phản ứng bằng số mol H2 đã tham gia phản ứng. Chú ý 

áp dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C. 

b. Cộng dung dịch Br2 

  CnH2n + Br2  CnH2nBr2 

                 (nâu đỏ)  (không màu) 

 dung dịch Br2 là thuốc thử để nhận biết anken. 

Cho anken qua dung dịch Brom thì khối lượng bình đựng nước Brom tăng là khối lượng của các anken 

đã bị giữ lại trong bình, thể tích khí giảm là thể tích anken đã phản ứng với dung dịch Brom. Nếu dung dịch Brom 

mất màu thì Brom hết, nếu dung dịch Brom nhạt màu thì anken hết. 

c. Phản ứng cộng HX (H2O/H+, HCl, HBr…) 

  CnH2n + HX  CnH2n+1X 

Chú ý:  

- Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn hợp 2 sản phẩm. 

C C

a

b

d

e
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- Sản phẩm chính của phản ứng cộng được xác định theo quy tắc cộng Maccopnhicop: H cộng vào C có nhiều H 

hơn còn X vào C có ít H hơn. 

- Nếu thực hiện phản ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược quy tắc 

Maccopnhicop. 

2. Phản ứng trùng hợp 

- Là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn (hợp 

chất cao phân tử). 

- Sơ đồ phản ứng trùng hợp: 

  nA 
xt,p, t0

→     (B)n  

- Tên B = polime + tên monome (nếu tên monome gồm nhiều từ thì đặt trong ngoặc). 

  nCH2 = CH2 
xt,p, t0

→     (-CH2 - CH2-)n (Polietylen hay PE) 

  nCH2 = CH – CH3 
xt,p, t0

→     (-CH2 - CH(CH3)-)n (Polipropilen hay PP) 

3. Phản ứng oxi hóa 

a. Oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)   

CnH2n + 3n/2O2 
  t0

→  nCO2 + nH2O 

 phản ứng đốt cháy anken cho số mol CO2 bằng số mol H2O. 

b. Oxi hóa không hoàn toàn 

  3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2 

Riêng CH2 = CH2 còn có phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo CH3CHO. 

  CH2 = CH2 + 1/2O2 
PdCl2,CuCl2,t

0

→           CH3CHO 

 anken làm mất màu dung dịch thuốc tím nên có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết anken. 

4. Phản ứng thế clo 

- Các phản ứng thế clo vào anken xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao (từ 450 - 5500C). 

- Sản phẩm chính ưu tiên thế vào H của C no gắn với C không no (vị trí alyl). 

  CH2 = CH2 + Cl2 
  t0

→  CH2 = CHCl + HCl 

  CH2 = CH - CH3 + Cl2 
  t0

→ CH2 = CH - CH2Cl + HCl 

 IV. Điều chế anken 

- Tách nước từ ancol no, đơn chức mạch hở: 

  CnH2n+1OH 
H2SO4 đặc,≥170

0c
→              CnH2n + H2O  

- Tách HX từ dẫn xuất CnH2n+1X: 

  CnH2n+1X + NaOH 
 ancol
→    CnH2n + NaX + H2O (ancol) 

(trong 2 phản ứng tách này cần chú ý quy tắc tách Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên 

tách cùng nguyên tử H của C bậc cao). 

- Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau): 

  CnH2nX2 + Zn 
  t0

→  CnH2n + ZnBr2 (t
0) 

- Tách H2 từ ankan: 

  CnH2n+2 
 Fe,   t0

→     CnH2n + H2  

- Cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien. 
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  CnH2n-2 + H2 
Pd/ PbCO3,t

0

→          CnH2n 

 V. Ứng dụng 

 Etilen và các anken khác là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp sản xuất polime và các hoá chất hữu 

cơ khác. 

D. ANKAĐIEN 

 I. Khái niệm, đồng phân, danh pháp 

- Ankađien là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 2 liên kết đôi còn lại là các liên kết đơn 

(những ankađien có 2 liên kết đôi nằm cách nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp). 

- Công thức tổng quát: CnH2n-2 (n  3). 

- Danh pháp thay thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + a + số chỉ vị trí nối đôi + đien. 

- Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng 

phân ankađien có các loại: đồng phân mạch C; đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học. 

- Các ankađien tiêu biểu:  

  CH2 = CH - CH = CH2  Buta-1,3-đien hay đivinyl 

  CH2 = C(CH3) - CH = CH2  2-Metylbuta-1,3-đien hay Isopren 

 II. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng cộng (cộng H2, cộng dung dịch Br2 và cộng HX) 

Các phản ứng cộng vào ankađien giống như trường hợp của anken (điều kiện phản ứng; hướng tạo thành 

sản phẩm chính khi cộng tác nhân bất đối). Tuy nhiên, do có nhiều liên kết đôi nên phản ứng cộng phức tạp hơn: 

a. Cộng tỷ lệ mol 1:1 

- Cộng kiểu 1,2 (ở nhiệt độ thấp -800C):         

CH2 = CH - CH = CH2 + Br2 → CH2Br - CHBr - CH = CH2  

- Cộng kiểu 1,4 (ở nhiệt độ cao 400C)  

CH2 = CH - CH = CH2 + Br2 → CH2Br - CH = CH – CH2Br  

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2   

CH2 = CH - CH = CH2 + 2H2 
  Ni,t0

→    CH3 - CH2 - CH2 - CH3  

 Ankađien cũng làm mất màu dung dịch nước brom. 

2. Phản ứng trùng hợp (chủ yếu xảy ra theo kiểu 1,4) 

  nCH2 = CH - CH = CH2 
Na,t0

→    (-CH2 - CH = CH - CH2-)n       

                         (Cao su buna) 

  nCH2 = C(CH3) - CH = CH2 
xt,p,t0

→    (-CH2 - C(CH3) = CH - CH2-)n  

                                 (Cao su isopren) 

3. Phản ứng oxi hóa 

a. Oxi hóa hoàn toàn 

  CnH2n-2 + (3n - 1)/2O2  nCO2 + (n - 1)H2O 

 đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2 > nH2O và nCO2 - nH2O = nankađien. 

b. Oxi hóa không hoàn toàn 

 Ankađien cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường. 

 III. Phương pháp nhận biết ankađien 

- Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4 

- Hiện tượng là dung dịch bị mất màu (hoặc nhạt màu). 
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 IV. Điều chế ankađien 

1. Tách H2 từ ankan tương ứng 

  CH3 - CH2 - CH2 - CH3  CH2 = CH - CH = CH2 + 2H2 

  CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH3  CH2 = C(CH3) - CH = CH2 + 2H2 

2. Buta-1,3-đien 

  2C2H5OH 
MgO,ZnO,4500c
→            CH2 = CH - CH = CH2 + 2H2O + H2 

  CH  C - CH = CH2 + H2 
Pd/PbCO3,t

0

→         CH2 = CH - CH = CH2  

Tecpen là tên gọi một nhóm hidrocacbon không no thường có công thức chung là: (C5H8)n n  2 thường có trong 

thực vật. Chúng có nhiều trong tinh dầu thảo mộc thường thu được bằng cách cất lôi cuốn hơi nước dùng để làm 

hương liệu.  

E. ANKIN 

 I. Khái niệm, đồng phân và danh pháp 

- Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử chỉ chứa 1 liên kết ba còn lại là các liên kết đơn. 

- Công thức chung: CnH2n-2 (n  2). 

- Danh pháp thay thế: số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối 3 + in. 

- Tên thường: R1 - C  C - R2: tên R1, R2 + axetilen. 

- Độ linh động của nguyên tử H gắn với Csp > độ linh động của nguyên tử H gắn với Csp2 > độ linh động của 

nguyên tử H gắn với nguyên tử Csp3. 

- Các loại đồng phân: đồng phân ankađien, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân vị trí nối 

3, đồng phân mạch C… 

 II. Tính chất vật lí 

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp và tăng dần theo phân tử khối. 

- Khối lượng riêng nhỏ. 

III. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng cộng 

a. Cộng H2 

Tuỳ vào xúc tác của phản ứng mà hướng cộng H2 khác nhau: 

  CnH2n-2 + H2 
Pd/PbCO3,t

0

→         CnH2n  

  CnH2n-2 + 2H2 
Ni,t0

→    CnH2n+2 

Chú ý: 

- Phản ứng cộng H2 vào ankin thường tạo ra hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm.  

- Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng. Chú ý bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C. 

b. Cộng Br2 

  CnH2n-2 + Br2  CnH2n-2Br2 

  CnH2n-2 + 2Br2  CnH2n-2Br4 

Khối lượng dung dịch Brom tăng chính là khối lượng ankin đã phản ứng. 

c. Cộng HX 

- Cộng H2O: 

 + C2H2  anđehit   

CH  CH + H2O 
H2SO4,HgSO4,80

0c
→              CH3 - CHO 
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 + Ankin khác  xeton   

CH  C - CH3 + H2O 
H+

→  CH3 - CO - CH3 (H
+) 

- Cộng axit: 

 CH  CH + HCl 
Hg2Cl2,150−200

0c
→              CH2 = CHCl (vinyl clorua) 

 CH  CH + HCN  CH2 = CH - CN (nitrin acrylic) 

 CH  CH + CH3COOH  CH3COOCH = CH2 (vinylaxetat) 

 CH  CH + C2H5OH  CH2 = CH - O - CH3 (etylvinylete) 

2. Phản ứng trùng hợp 

- Đime hóa   

2CH  CH 
NH4Cl,Cu2Cl2,t

0

→            CH  C - CH = CH2 (vinyl axetilen) 

- Trime hóa   

3CH  CH 
C,6000c
→     C6H6 

- Trùng hợp (polime hóa)   

nCH  CH 
xt,p,t0

→     (-CH = CH-)n (xt, t0, p) (nhựa cupren) 

3. Phản ứng oxi hóa 

a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy) 

  CnH2n-2 + (3n - 1)/2O2  nCO2 + (n - 1)H2O 

 đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 - nH2O = nankin. 

b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

- Các ankin đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường. 

  3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O  3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH 

Nếu trong môi trường axit thì tạo thành CO2 sau đó CO2 phản ứng với KOH tạo thành muối. 

- Với các ankin khác sẽ có sự đứt mạch tạo thành hỗn hợp 2 muối. 

  R1 - C  C - R2 + 2KMnO4  R1COOK + R2COOK + 2MnO2 

4. Phản ứng thế của ank - 1 - in 

  CH  CH + 2AgNO3 + 2NH3  CAg  CAg + 2NH4NO3 

  2CH  C - R + 2AgNO3 + 2NH3  2CAg  C - R (kết tủa vàng) + 2NH4NO3 

Chú ý: 

- Chỉ có C2H2 mới phản ứng với AgNO3 theo tỉ lệ mol 1:2; các ank-1-in khác chỉ phản ứng theo tỉ lệ 1:1. 

- Nếu có hỗn hợp ankin tham gia phản ứng với AgNO3 mà tỉ lệ mol của (AgNO3 : ankin) = k có giá trị: 

 + k > 1  có C2H2. 

 + k = 1  hỗn hợp gồm 2 ank-1-in (không có C2H2) hoặc hỗn hợp C2H2 và ankin khác (không phải ank-

1-in) có số mol bằng nhau. 

- Từ kết tủa vàng thu được có thể khôi phục lại ankin ban đầu bằng cách cho tác dụng với HCl. 

  CAg C - R + HCl  CH C - R + AgCl (phản ứng này dùng để tách ank - 1-in khỏi hỗn hợp) 

- Ngoài cách viết với AgNO3/NH3 có thể viết phản ứng với dung dịch Ag2O và phản ứng này được dùng để nhận 

biết ank - 1 - in. 

 IV. Điều chế 

- Nhiệt phân metan:     
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2CH4 
15000c,làm lạnh nhanh
→                 C2H2 + 3H2  

- Thủy phân CaC2 (có trong đất đèn):   

CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 

 V. Ứng dụng 

- Axetilen cháy trong oxi cho ngọn lửa có nhiệt độ khoảng 30000c nên được dùng trong đèn xì oxi – axetilen để 

hàn cắt kim loại. 

- Axetilen và các ankin khác được dùng làm nguyên liệu tổng hợp các chất hữu cơ cơ bản khác. 

G. HIĐROCACBON THƠM 

I. Benzen 

1. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử: C6H6. 

- Công thức cấu tạo: 

   
- Phân tử benzen có cấu trúc phẳng, 6 nguyên tử C tạo thành một lục giác đều. 

2. Tính chất hóa học 

a. Phản ứng thế 

  C6H6 + Br2 
Fe, t0

→    C6H5Br + HBr 

  C6H6 + HNO3 
H2SO4 đặc,t

0

→         C6H5NO2 + H2O 

b. Phản ứng cộng 

  C6H6 + 3H2 
Ni, t0

→      

  C6H6 + 3Cl2 
as
→ C6H6Cl6 (hexacloran hay 666 hay 1,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan) 

c. Phản ứng oxi hóa 

- Benzen không làm mất màu dung dịch KMnO4. 

- Oxi hóa hoàn toàn: 

  C6H6 + 7,5O2 
 t0

→ 6CO2 + 3H2O 

2. Nhận biết benzen 

- Thuốc thử: là hỗn hợp HNO3 đặc nóng/ H2SO4 đặc 

- Hiện tượng: xuất hiện chất lỏng có màu vàng, mùi hạnh nhân nổi trên bề mặt. 

4. Điều chế benzen 

- Từ axetilen:       

3C2H2 
C, 6000c
→      C6H6  

- Tách H2 từ xiclohexan:    

 
xt, t0

→   C6H6 + 3H2 

- Tách H2 và khép vòng từ n - C6H14:   

n - C6H14 
xt, t0

→   C6H6 + 4H2  

5. Ứng dụng 

hoÆc
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 Benzen là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của ngành công nghiệp hoá hữu cơ. Nó được 

dùng để tổng hợp các monome trong sản xuất polime làm chất dẻo, cao su, tơ sợi. Từ benzen người ta điều chế 

được nitrobenzen, anilin, phenol dùng để tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại… Benzen còn 

được dùng làm dung môi. 

 II. Đồng đẳng của benzen 

1. Khái niệm 

- Ankylbenzen là những hiđrocacbon thơm trong phân tử có chứa 1 vòng benzen và nhánh ankyl. 

- Công thức chung: CnH2n-6 (n > 6). Hay gặp là toluen C6H5CH3, xilen C6H4(CH3)2, cumen C6H5CH(CH3)2… 

2. Tính chất vật lí 

- Benzen và ankylbenzen (aren) là những chất không màu, hầu như không tan trong nước nhưng tan nhiều trong 

các dung môi hữu cơ. 

- Các aren đều là những chất có mùi. 

3. Tính chất hóa học 

a. Phản ứng thế 

- Quy tắc thế vào vòng benzen: 

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại I (là các nhóm chỉ chứa liên kết đơn hoặc có cặp e chưa sử 

dụng: -OH, ankyl, -X …) thì phản ứng thế xảy ra dễ hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí o- và p-. 

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại II (là những nhóm thế có liên kết : -COOH, -CHO, -CH=CH2) 

thì phản ứng thế xảy ra khó hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí m-. 

Chú ý: Vận dụng quy tắc thế vào vòng benzen thường được đưa ra dưới 2 dạng toán: 

+ So sánh khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng benzen của các hợp chất thơm. 

+ Sử dụng thứ tự hóa chất thích hợp để điều chế o - (p -) hoặc m- NO2 - C6H4 - Br… 

   

   
           (TNT) 

- Do các đồng đẳng của benzen còn có nhánh ankyl nên trong điều kiện thích hợp có thể thế H của nhánh ankyl. 

  C6H5CH3 + Cl2 
as
→ C6H5CH2Cl + HCl 

b. Phản ứng cộng 

  CnH2n-6 + 3H2 
Ni, t0

→    x - CnH2n  

  C6H5CH3 + 3H2 
Ni, t0

→    C6H11CH3 

c. Phản ứng oxi hóa 

- Oxi hóa không hoàn toàn: các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ cao mà không 

làm mất màu dung dịch nước brom. 

CH
3

CH
3

Br
+ Br2 + HBr

Fe/ t0

Br

CH
3

+ HBr

CH
3

+ 3HNO3

H2SO4

CH
3

NO
2

O
2
N

NO
2

+ 3H2O
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  C6H5CH3 + 2KMnO4 
  t0

→  C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (t0) 

- Oxi hóa hoàn toàn: 

  CnH2n-6 + (3n - 3)/2O2 
  t0

→  nCO2 + (n - 3)H2O 

 đặc điểm của phản ứng đốt cháy benzen và đồng đẳng: nH2O < nCO2 và nCO2 - nH2O = 3nRH. 

4. Nhận biết đồng đẳng của benzen 

- Thuốc thử: dung dịch thuốc tím, đun nóng. 

- Hiện tượng: dung dịch thuốc tím bị nhạt và mất màu. 

5. Điều chế 

- Chưng cất dầu mỏ và nhựa than đá. 

- Điều chế từ ankan hoặc xicloankan: 

  CH3[CH2]5CH3 
xt, t0

→   C6H5CH3 + 4H2 

 III. Stiren (vinylbenzen) 

- Công thức phân tử C8H8. 

- Công thức cấu tạo: 

   

1. Tính chất hóa học 

Nhận xét: phân tử stiren được cấu tạo từ 2 phần: vòng benzen và nhánh vinyl (nhóm thế loại II)  tính 

chất hóa học của stiren được biểu hiện cả ở vòng benzen và nhánh. 

a. Phản ứng thế vào vòng benzen 

Ưu tiên thế vào vị trí meta. 

   
b. Phản ứng cộng 

  C6H5 - CH = CH2 + H2 
Ni, t0

→    C6H5 - CH2 - CH3 

  C6H5 - CH = CH2 + 4H2 
Ni, t0

→    C6H11 - CH2 - CH3  

  C6H5 - CH = CH2 + Br2 dung dịch  C6H5 - CHBr - CH2Br  

c. Phản ứng trùng hợp 

  n C6H5 - CH = CH2 
xt,p, t0

→     (-CH2 - CH(C6H5)-)n (PS) 

 

d. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

- Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường: 

  3C6H5CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3C6H5 - CHOH - CH2OH + 2KOH + 2MnO2 

- Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ cao: 

  3C6H5 - CH = CH2 + 10KMnO4  3C6H5COOK + 3K2CO3 + KOH + 10MnO2 + 4H2O  

2. Nhận biết 

- Làm mất màu dung dịch Brom. 

CH = CH
2

CH CH
2

+ Br2

Fe/t0

CH CH
2

Br + HBr
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- Làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường. 
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DẪN XUẤT HALOGEN 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP 

 1. Khái niệm 

- Dẫn xuất halogen là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử 

halogen như Clo, Brom, Iot, Flo. 

- Công thức chung: CnH2n+2-2k-xXx với  X là các nguyên tố halogen. 

 2. Phân loại 

- Theo nguyên tố halogen có dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot. 

- Theo số lượng halogen có dẫn xuất đơn chức và dẫn xuất đa chức. 

- Theo gốc hidrocacbon có dẫn xuất no, dẫn xuất không no, dẫn xuất thơm. 

- Theo bậc halogen (là bậc của nguyên tử C liên kết với halogen). 

3. Danh pháp 

- Tên thường: thuộc: clorofom (CHCl3), bromofom (CHBr3), … 

- Tên gốc - chức  = gốc hidrocacbon + halogenua. 

- Tên thay thế: chỉ số nhánh + tên nhánh + tên mạch chính (coi các halogen là nhánh). 

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

- Ở điều kiện thường, các dẫn xuất monohalogen có phân tử khối nhỏ là chất khí. Các dẫn xuất có phân tử khối 

lớn hơn thường ở thể lỏng, nặng hơn nước; những dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn hơn nữa có thể ở thể 

rắn. 

- Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung môi không phân cực. 

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

 1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH 

- Phản ứng tổng quát:  

  R - X + NaOH dung dịch  R - OH + NaX 

- Khả năng thế của dẫn xuất alyl và benzyl > dẫn xuất ankyl > dẫn xuất phenyl và vinyl: 

 + Dẫn xuất alyl và benzyl có thể bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước. 

 + Dẫn xuất ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như đun sôi, nhưng bị thuỷ 

phân khi đun nóng với dung dịch kiềm. 

 + Dẫn xuất phenyl và benzyl không phản ứng với dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường cũng như đun sôi. 

Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao. 

 2. Phản ứng tách 

a. Phản ứng tách HX 

- Phản ứng tổng quát: 

 CnH2n+1X + NaOH 
ancol,t0

→      CnH2n + NaX + H2O 

- Hướng tách: khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách cùng với H của cacbon bậc 

cao hơn bên cạnh. 

b. Phản ứng tách X2 

 CnH2nX2 + Zn 
 t0

→ CnH2n + ZnX2 

 3. Phản ứng với Mg 

R - Cl + Mg 
ete khan
→      R – MgCl 
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Sản phẩm tạo thành là hợp chất cơ Mg có thể tác dụng nhanh với những hợp chất có chứa H linh động (H2O, 

ancol…) và tác dụng với khí CO2… 

IV. ỨNG DUNG 

- Làm dung môi. 

- Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ. 

- Dẫn xuất halogen còn được dùng làm chất diệt trừ sâu bọ, phòng trừ dịch hại, diệt cỏ, kích thích sinh trưởng… 

V. ĐIỀU CHẾ 

- Thực hiện phản ứng thế nguyên tử halogen vào hidrocacbon no, thơm.. 

- Thực hiện phản ứng cộng halogen, HX vào hidrocacbon không no. 
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ANCOL - PHENOL 

A. ANCOL 

I. Định nghĩa 

- Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no. 

- Công thức tổng quát của Ancol: 

+ CxHyOz (x, y, z  N*; y chẵn; 4  y  2x + 2; z  x): thường dùng khi viết phản ứng cháy. 

+ CxHy(OH)z hay R(OH)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm OH. 

+ CnH2n+2-2k-z(OH)z (k = số liên kết  + số vòng  N; n, z  N*; z  n): thường dùng khi viết phản ứng 

cộng H2, cộng Br2, khi biết rõ số chức, no hay không no… 

- Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên chất trong dung dịch C2H5OH. 

- Lần ancol là số nhóm OH có trong phân tử ancol: ancol đơn chức, ancol đa chức. 

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH: ancol bậc I, ancol bậc II, ancol bậc III. 

II. Danh pháp 

1. Tên thay thế 

  Tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol 

2. Tên thường 

  Ancol (Rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic 

Chú ý: Một số Ancol có tên riêng cần nhớ: 

 CH2OH - CH2OH   Etilenglicol 

 CH2OH - CHOH - CH2OH  Glixerin (Glixerol) 

 CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH2OH Ancol isoamylic 

III. Tính chất vật lí 

1. Trạng thái và màu sắc   

- Từ C1 đến C12 là chất lỏng, từ C13 trở lên là chất rắn. 

- Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều không màu. 

- Các poliancol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt. 

2. Nhiệt độ sôi 

- So với các chất có M tương đương thì nhiệt độ sôi của: 

 Muối > Axit > Ancol > anđehit > hiđrocacbon, ete và este... 

- Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố:  

 M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao. 

 Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực. 

 Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao. 

 Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao. 

3. Độ tan 

- Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. 

- Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm vì tính kị nước của gốc hiđrocacbon tăng. 

IV. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng với kim loại kiềm 

  R(OH)z + zNa  R(ONa)z + z/2H2 

R(ONa)z: Natri ancolat rất dễ bị thủy phân trong nước:  

R(ONa)z + zH2O  R(OH)z + zNaOH 
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Chú ý:  

- Trong phản ứng của ancol với Na: 

mbình Na tăng = mAncol - mH2 = nAncol.(MR + 16z). 

mbình Ancol tăng = mNa - mH2 = nAncol.22z. 

- Nếu cho dung dịch ancol phản ứng với Na thì ngoài phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na. 

- Số nhóm chức ancol = 2.nH2/ nAncol. 

2. Phản ứng với axit  

a. Với axit vô cơ mạnh  

  CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX  CnH2n + 2 - zXz + k  

 số nguyên tử X bằng tổng số nhóm OH và số liên kết .  

b. Với axit hữu cơ (phản ứng este hóa) 

  ROH + R’COOH 
H2SO4 đặc,t

0

⇔         R’COOR + H2O 

  yR(OH)x + xR’(COOH)y 
H2SO4 đặc,t

0

⇔         R’x(COO)xyRy + xyH2O  

Chú ý: 

- Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng. 

- Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng. 

3. Phản ứng tách nước (đề hiđrat hóa) 

a. Tách nước từ 1 phân tử ancol hidrocacbon không no 

* Điều kiện của ancol tham gia phản ứng: ancol có H (C gắn với C mang nhóm OH còn H). 

- Từ ancol no, mạch hở, đơn chức: 

  CnH2n+1OH 
H2SO4 đặc,   > 170

0c
→               CnH2n  + H2O  

- Các phản ứng tách nước đặc biệt:  

  CH2OH - CH2OH  CH3CHO + H2O 

  CH2OH - CHOH - CH2OH  CH2 = CH - CHO + 2H2O 

Chú ý:  

- Nếu ancol no, đơn chức mạch hở không tách nước tạo anken thì ancol đó không có H (là CH3OH hoặc ancol 

mà nguyên tử C liên kết với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác. 

- Nếu một ancol tách nước tạo ra hỗn hợp nhiều anken thì đó là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) và mạch C không 

đối xứng qua C liên kết với OH. 

- Nhiều ancol tách nước tạo ra một anken thì xảy ra các khả năng sau: 

 + Có ancol không tách nước. 

 + Các ancol là đồng phân của nhau. 

- Sản phẩm chính trong quá trình tách nước theo quy tắc Zaixep: OH ưu tiên tách cùng H của C bậc cao bên cạnh. 

- Khi giải bài tập có liên quan đến phản ứng tách nước cần nhớ: 

mAncol = manken + mH2O + mAncol dư 

nancol phản ứng = nanken = nnước 

b. Tách nước từ 2 phân tử Ancol tạo ete 

  ROH + ROH 
H2SO4 đặc,   140

0c
→              ROR + H2O 

  ROH + R’OH 
H2SO4 đặc,   140

0c
→              ROR’ + H2O  

Chú ý: 
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- Từ n ancol khác nhau khi tách nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong đó có n ete đối xứng. 

- Nếu tách nước thu được các ete có số mol bằng nhau thì các ancol tham gia phản ứng cũng có số mol bằng nhau 

và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư.  

4. Phản ứng oxi hóa  

a. Oxi hóa hoàn toàn 

  CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2  xCO2 + y/2H2O 

Chú ý:  

- Phản ứng đốt cháy của ancol có đặc điểm tương tự phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng. 

Ví dụ:  

+ Nếu đốt cháy ancol cho nH2O > nCO2  ancol đem đốt cháy là ancol no và nAncol = nH2O - nCO2. 

+ Nếu đốt cháy ancol cho nH2O > 1,5.nCO2  ancol là CH3OH. Chỉ có CH4 và CH3OH có tính chất này 

(không kể amin). 

- Khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O > nCO2  chất đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở 

(cùng có công thức CnH2n+2Ox). 

b. Oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng với CuO hoặc O2 có xúc tác là Cu) 

- Ancol bậc I + CuO  anđehit:    

RCH2OH + CuO 
t0

→ RCHO + Cu + H2O 

- Ancol bậc II + CuO  xeton:    

RCHOHR’ + CuO 
t0

→ RCOR’ + Cu + H2O 

- Ancol bậc III không bị oxi hóa bằng CuO. 

Chú ý: 

mchất rắn giảm = mCuO phản ứng - mCu tạo thành = 16.nAncol đơn chức. 

5. Phản ứng riêng của một số loại ancol 

- Ancol etylic CH3CH2OH 

C2H5OH + O2 
men giấm, t0

→         CH3COOH + H2O 

2C2H5OH 
Al2O3,ZnO,450

0c
→             CH2 = CH - CH = CH2 + 2H2O + H2  

- Ancol không no có phản ứng như hidrocacbon tương ứng ví dụ: alylic CH2 = CH - CH2OH 

  CH2 = CH - CH2OH + H2 
Ni, t0

→    CH3 - CH2 - CH2OH 

  CH2 = CH - CH2OH + Br2  CH2Br - CHBr - CH2OH  

  3CH2 = CH - CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O  3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2 

- Ancol đa chức có các nhóm OH liền kề: tạo dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường: 

  2R(OH)2 + Cu(OH)2  [R(OH)O]2Cu + 2H2O 

- Một số trường hợp ancol không bền: 

+ Ancol có nhóm OH liên kết với C nối đôi chuyển vị thành anđehit hoặc xeton: 

  CH2 = CH - OH  CH3CHO  

  CH2 = COH - CH3  CH3-CO-CH3 

+ Ancol có 2 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo anđehit hoặc xeton: 

  RCH(OH)2  RCHO + H2O    

HO-CO-OH  H2O + CO2 

  RC(OH)2R’  RCOR’ + H2O 
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+ Ancol có 3 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo thành axit: 

  RC(OH)3  RCOOH + H2O 

V. Điều chế 

1. Thủy phân dẫn xuất halogen 

  CnH2n+2-2k-xXx + xMOH  CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX 

2. Cộng nước vào anken tạo ancol no, đơn chức, mạch hở 

 CnH2n + H2O 
H+

→  CnH2n+1OH  

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành 1 ancol. 

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm 

 RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH 

4. Cộng H2 vào anđehit hoặc xeton 

 RCHO + H2 
Ni, t0

→    RCH2OH 

 RCOR’ + H2 
Ni, t0

→    RCHOHR’ 

5. Oxi hóa hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4 

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3CH2OH - CH2OH + 2KOH + 2MnO2 

6. Phương pháp riêng điều chế CH3OH trong công nghiệp 

CH4 + H2O 
xt, t0

→   CO + 3H2 

CO + 2H2 
ZnO,CrO3,200atm,400

0c
→                  CH3OH 

2CH4 + O2 
Cu,100atm,2000𝑐
→             2CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm) 

 7. Phương pháp sinh hoá điều chế ancol etylic 

  (C6H10O5)n + nH2O 
enzim
→    nC6H12O6 

  C6H12O6 
enzim
→    2C2H5OH + 2CO2 

VI. Ứng dụng 

 1. Ứng dụng của etanol 

- Sản xuất các hợp chất khác nhau: đietyl ete, axit axetic… 

- Phần lớn được dùng làm dung môi để pha chế vecni, dược phẩm, nước hoa… 

- Dùng làm nhiên liệu. 

- Chế các loại rượu uống nói riêng và các loại đồ uống có etanol nói chung. 

 2. Ứng dụng của metanol 

- Sản xuất anđehit fomic, axit axetic. Ngoài ra được dùng để tổng hợp các chất khác. 

- Là chất độc, lượng nhỏ gây mù loà, lượng lớn có thể gây tử vong. 

VII. Nhận biết ancol 

- Tạo khí không màu với kim loại kiềm (chú ý mọi dung dịch đều có phản ứng này). 

- Làm CuO đun nóng từ màu đen chuyển thành Cu màu đỏ. 

- Ancol đa chức có các nhóm OH liền kề hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh. 

- Ancol không no có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom  

B. PHENOL 

I. Định nghĩa 

- Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. 
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Chú ý: Phân biệt giữa phenol và Ancol thơm (có vòng benzen nhưng nhóm OH liên kết với C của nhánh). 

- Thường chỉ xét phenol đơn giản nhất là C6H5OH. Ngoài ra còn có crezol CH3-C6H4-OH, HO-C6H4-OH (o-

catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol). 

II. Tính chất vật lí 

- Phenol là chất rắn không màu, ít tan trong nước lạnh, tan vô hạn ở 660c, tan tốt trong etanol, ete và axeton. 

- Là chất rắn, độc, khi để lâu trong không khí bị chảy rữa do hút ẩm và chuyển thành màu hồng. 

- Nhiệt độ sôi cao do giữa các phân tử phenol cũng có liên kết hidro liên phân tử như ở ancol. 

III. Tính chất hóa học 

1. Cấu tạo của phân tử phenol 

- Gốc C6H5 hút e làm cho liên kết O - H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O - H của ancol  H trong 

nhóm OH của phenol linh động hơn H trong nhóm OH của ancol và biểu hiện được tính axit yếu (phenol có tên 

gọi khác là axit phenic). 

- Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho mật độ e 

của vòng benzen đặc biệt là các vị trí o-, p- tăng lên nên phản ứng thế vào vòng benzen của phenol dễ hơn và ưu 

tiên vào vị trí o-, p- . 

 nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau. 

2. Tính chất hóa học 

a. Tính chất của nhóm OH  

- Tác dụng với kim loại kiềm:   

C6H5OH + Na  C6H5ONa + 1/2H2 

 Phản ứng này dùng để phân biệt phenol với anilin. 

- Tác dụng với dung dịch kiềm:    

C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O 

Ancol không có phản ứng này chứng tỏ H của phenol linh động hơn H của ancol và chứng minh ảnh hưởng của 

gốc phenyl đến nhóm OH. 

 Phản ứng này dùng để tách phenol khỏi hỗn hợp anilin và phenol sau đó thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với 

các axit mạnh hơn:    

C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3 

Phenol bị CO2 đẩy ra khỏi muối  phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic  phenol không làm đổi màu quỳ 

tím. (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit của các chất). Phản ứng này cũng 

chứng minh được ion C6H5O
- có tính bazơ. 

b. Phản ứng thế vào vòng benzen  

- Thế brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng 

   

 Phản ứng này dùng để nhận biết phenol khi không có mặt của anilin và chứng minh ảnh hưởng của nhóm OH 

đến khả năng phản ứng của vòng benzen. 

- Thế nitro: 

O H 

+ 3Br 2 

O H 

Br Br 

Br 

+ 3HBr 
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                 Axit picric 

c. Phản ứng tạo nhựa phenolfomanđehit 

 

IV. Điều chế 

1. Từ benzen 

 C6H6   C6H5Cl  C6H5ONa  C6H5OH  

 C6H6  C6H5CH(CH3)2  C6H5OH 

2. Chưng cất nhựa than đá 

- Nhựa than đá + NaOH dư. 

- Chiết để lấy lớp nước có C6H5ONa. 

- C6H5ONa + H+  C6H5OH. 

 V. Ứng dụng 

- Phần lớn được dùng để sản xuất poliphenolfomanđehit (dùng làm chất dẻo, chất kết dính). 

- Điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, chất kích thích sinh trưởng thực vật, chất diệt cỏ, chất diệt nấm 

mốc, chất trừ sâu bọ… 

 

 

  

OH

+ 3HNO3 
H2SO4

OH

NO
2

NO
2

O
2
N

+ 3H2O

OH

+ (n + 1)HCHO(n + 2) + (n + 1)H2O
n

H+

t0

OH OH

CH2

OH

CH2( )



CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT LUYỆN THI – NGUYỄN VĂN ĐÀM – 0983468878 

 

ANĐEHIT - XETON 

A. ANĐEHIT 

I. Định nghĩa 

- Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm - CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên 

tử H. 

- Công thức tổng quát của anđehit: 

+ CxHyOz (x, y, z  N*; y chẵn; 2  y  2x + 2 - 2z; z  x): thường dùng khi viết phản ứng cháy. 

+ CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm CHO. 

+ CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết  + số vòng  N; n  N; z  N*): thường dùng khi viết phản ứng 

cộng H2, cộng Br2… 

II. Danh pháp 

1. Tên thay thế    

Tên hiđrocacbon tương ứng + al 

2. Tên thường    

Anđehit + Tên axit tương ứng (tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bằng ‘anđehit’)) 

Chú ý: Dung dịch HCHO 37%  40% gọi là: Fomalin hay fomon. 

III. Tính chất vật lí 

- HCHO và CH3CHO là những chất khí không màu, mùi xốc, tan rất tốt trong nước và trong các dung môi hữu 

cơ. 

- So với các hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các anđehit 

cao hơn. Nhưng so với ancol có cùng số nguyên tử C thì lại thấp hơn. 

- Mỗi anđehit thường có mùi riêng biệt. 

IV. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng cộng 

 a. Cộng H2 

  R(CHO)x + xH2 
Ni,t0

→   R(CH2OH)x  (Ni, t0) 

Chú ý: Trong phản ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. 

 Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit có tính oxi hóa. 

 b. Cộng hidro xianua 

  R - CHO + HCN → R - CH(CN) - OH (Xianohiđrin) 

2. Phản ứng oxi hoá 

a. Phản ứng với AgNO3/NH3 (phản ứng tráng gương, phản ứng tráng bạc) 

  R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O  R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg 

 Phản ứng chứng minh anđehit có tính khử và được dùng để nhận biết anđehit. 

Riêng HCHO có phản ứng: 

  HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag 

Chú ý: 

- Phản ứng tổng quát ở trên áp dụng với anđehit không có nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch 

thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag. 

- Các đặc điểm của phản ứng tráng gương của anđehit: 

+ Nếu nAg = 2nanđehit  anđehit thuộc loại đơn chức và không phải HCHO. 

+ Nếu nAg = 4nanđehit  anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO. 
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+ Nếu nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO. 

+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không có HCHO). 

- Một số loại chất khác cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương gồm: 

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, 

HCOONH4 khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ. 

+ Các tạp chức có chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozư… 

b. Phản ứng cháy 

  CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2  xCO2 + y/2H2O 

Nếu đốt cháy anđehit  nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở. 

  CnH2n+1CHO   (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O 

c. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

  R(CHO)x + x/2O2 
Mn2+,t0

→      R(COOH)x  

Đối với bài toán oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định luật bảo toàn khối lượng trong quá trình giải. 

d. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao  

  R(CHO)x + 2xCu(OH)2 
 t0

→ R(COOH)x + xCu2O + 2xH2O 

    xanh        đỏ gạch 

 Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit. 

Chú ý:  Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường kiềm nên có thể viết phản ứng dưới 

dạng:   

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH  R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O 

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này. 

e. Phản ứng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 

  R(CHO)x + xBr2 + xH2O  R(COOH)x + 2xHBr 

Nếu anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản ứng cộng Br2 vào liên kết pi đó. 

Anđehit làm mất màu dung dịch thuốc tím. 

3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon 

 Nguyên tử H ở cạnh nhóm cacbonyl dễ tham gia phản ứng: 

  R - CH2 - CHO + Br2 
CH3COOH
→       R - CH2Br - CHO + HBr 

V. Điều chế 

1. Oxi hóa ancol bậc I 

  R(CH2OH)x + xCuO 
 t0

→ R(CHO)x + xCu + xH2O  

Riêng HCHO có phản ứng điều chế: 

2CH3OH + O2 
 Ag,6000c
→       2HCHO + 2H2O 

2. Điều chế qua ancol không bền 

- Cộng H2O vào C2H2:   

C2H2 + H2O 
HgSO4,H2SO4,80

0c
→              CH3CHO  

- Thủy phân este của ancol không bền thích hợp: 

  CH3COOCH = CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO 

- Thủy phân dẫn xuất 1,1 - đihalogen: 

  CH3 - CHCl2 + 2NaOH  CH3CHO + 2NaCl + H2O  
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3. Điều chế từ hidrocacbon 

- Oxi hoá không hoàn toàn metan là phương pháp mới để sản xuất fomandehit: 

  CH4 + O2 
xt,t0

→   HCHO + H2O 

- Oxi hoá etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic: 

  2CH2=CH2 + O2 
PdCl2,CuCl2
→         2CH3CHO 

VI. Nhận biết anđehit 

- Tạo kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3. 

- Tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao. 

- Làm mất màu dung dịch nước brom (Riêng HCHO phản ứng với dung dịch brom có khí CO2 thoát ra). 

VII. Ứng dụng 

- Fomanđehit được dùng chủ yếu để sản xuất poliphenolfomanđehit (làm chất dẻo) và còn được dùng trong tổng 

hợp phẩm nhuộm, dược phẩm. Dung dịch 37-40% fomanđehit được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy 

uế, sát trùng. 

- Axetanđehit được dùng chủ yếu để sản xuất axit axetic. 

B. XETON 

I. Khái niệm  

- Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CO- liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử C. 

- Công thức tổng quát của xeton đơn chức: R - CO - R'. Nếu xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n  3). 

II. Danh pháp  

- Tên thay thế: Tên hidrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm chức + on. 

- Tên gốc - chức: Tên gốc R, R’ + xeton. 

- Tên thường: (CH3)2C=O axeton. 

III. Tính chất hóa học 

- Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II:  

R - CO - R’ + H2 
Ni, t0

→    R - CHOH - R’ 

- Xeton không có phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao, không làm mất màu dung 

dịch brom như anđehit. 

- Phản ứng thế ở gốc hidrocacbon vị trí bên cạnh nhóm CO: 

CH3COCH3 + Br2 
CH3COOH
→       CH3COCH2Br + HBr 

IV. Điều chế 

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:  

RCHOHR’ + CuO 
 t0

→ RCOR’ + Cu + H2O 

- Điều chế gián tiếp qua ancol không bền: 

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3COCH3 

- Phương pháp riêng điều chế axeton từ cumen: 

C6H5-CH(CH3)2 
1) O2
→    tiểu phân trung gian 

2) H2SO4 20%
→          CH3COCH3 + C6H5OH 

 V. Ứng dụng 

Axeton được dùng làm dung môi và là nguyên liệu để tổng hợp nhiều loại chất hữu cơ khác. 

AXIT CACBOXYLIC 

I. ĐỊNH NGHĨA 
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- Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên 

tử C hoặc nguyên tử H. 

- Công thức tổng quát của axit: 

+ CxHyOz (x, y, z  N*; y chẵn; z chẵn; 2  y  2x + 2 - 2z;): thường dùng khi viết phản ứng cháy. 

+ CxHy(COOH)z hay R(COOH)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm COOH. 

+ CnH2n+2-2k-z(COOH)z (k = số liên kết  + số vòng  N; n  N; z  N*): thường dùng khi viết phản ứng 

cộng H2, cộng Br2… 

- Một số loại axit hữu cơ thường gặp: 

+ Axit no đơn chức: CnH2n+1COOH (n  N) hoặc CmH2mO2 (m  N*). 

+ Axit hữu cơ không no, mạch hở, đơn chức trong gốc hiđrocacbon có 1 liên kết đôi: CnH2n-1COOH (n  

2) hoặc CmH2m-2O2 m ≥ 3. 

+ Axit hữu cơ no, 2 chức, mạch hở: CnH2n(COOH)2 (n  N). 

II. DANH PHÁP 

1. Tên thay thế    

Tên hiđrocacbon tương ứng + oic 

 2. Tên thường của một số axit thường gặp 

Cấu tạo Tên gọi Cấu tạo Tên gọi 

HCOOH Axit fomic CH3COOH Axit axetic 

CH3CH2COOH Axit propionic CH3CH2CH2COOH Axit butiric 

CH2 = CH – COOH Axit acrylic CH2 = C(CH3) - COOH Axit metacrylic 

(COOH)2 Axit oxalic C6H5COOH Axit benzoic 

HOOC(CH2)4COOH Axit ađipic C15H31COOH Axit pamitic 

C17H35COOH Axit stearic C17H33COOH Axit oleic 

C17H31COOH Axit linoleic   

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

- Ở điều kiện thường, tất cả các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc rắn. 

- Axit có nhiệt độ sôi cao hơn ancol có khối lượng phân tử tương đương vì phân tử axit tạo được 2 liên kết H và 

liên kết H giữa các phân tử axit bền hơn liên kết H giữa các phân tử ancol. 

- Từ C1 đến C3 tan vô hạn trong nước do có khả năng tạo liên kết H liên phân tử với nước; C4 đến C5 ít tan trong 

nước; từ C6 trở lên không tan do gốc R cồng kềnh và có tính kị nước. 

- Mỗi axit cacboxylic có vị chua riêng biệt. 

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

 1. Tính axit 

a. So sánh tính axit giữa các phân tử axit 

- Phân tử axit có nhóm cacbonyl C = O là nhóm hút e mạnh nên làm giảm mật độ e tự do trên nguyên tử O làm 

cho liên kết O - H bị phân cực hơn  dễ bị phân li thành H+ thể hiện tính axit. 

  RCOOH  RCOO- + H+ hoặc RCOOH + H2O  RCOO- + H3O
+ 

- Độ mạnh của axit phụ thuộc vào độ linh động của nguyên tử H và độ tan của axit trong dung môi nước. 

+ Nếu nhóm COOH gắn với nhóm đẩy e (gốc hiđrocacbon no) thì tính axit yếu hơn so với HCOOH. Gốc 

ankyl càng có nhiều nguyên tử H thì đẩy e càng mạnh làm cho tính axit càng giảm. 
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+ Nếu nhóm COOH gắn với nhóm hút e (gốc hiđrocacbon không no, gốc có chứa nhóm NO2, halogen, 

OH…) thì tính axit mạnh hơn so với HCOOH. Càng nhiều gốc hút e thì tính axit càng mạnh. Gốc hút e càng 

mạnh thì tính axit càng mạnh, nhóm hút e nằm càng gần nhóm COOH thì làm cho tính axit của axit càng mạnh. 

b. Các phản ứng thể hiện tính axit 

- Axit làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. 

- Tác dụng với bazơ  muối + H2O 

  R(COOH)x + xNaOH  R(COONa)x + xH2O  

mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mNaOH dư. 

- Tác dụng với oxit bazơ  muối + H2O 

  2R(COOH)x + xNa2O  2R(COONa)x + xH2O 

- Tác dụng với kim loại đứng trước H  muối + H2 

  2R(COOH)x + xMg  [2R(COO)x]Mgx + xH2 

 Phản ứng này có thể dùng để nhận biết axit. 

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn (muối cacbonat, phenolat, ancolat)  muối mới + axit mới. 

  R(COOH)x + xNaHCO3  R(COONa)x + xH2O + xCO2 

 Thường dùng muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat để nhận biết các axit. 

2. Phản ứng este hóa 

  R(COOH)x + R’(OH)t 
H2SO4 đặc,t

0

↔         Ry(COO)xyR’x + xyH2O 

 3. Phản ứng tách nước 

2RCOOH 
P2O5
→    (RCO)2O + H2O 

4. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn 

  CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2  xCO2 + y/2H2O 

Nếu đốt cháy axit  nCO2 = nH2O thì axit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở. 

  CnH2n+1COOH   (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O 

Chú ý:  

- HCOOH có phản ứng tương tự như anđehit: 

  HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O  2NH4NO3 + (NH4)2CO3 + 2Ag 

- Các axit không no còn có các tính chất của hiđrocacbon tương ứng: 

  CH2 = CH - COOH + Br2 dung dịch  CH2Br - CHBr - COOH 

  3CH2 = CH - COOH + 2KMnO4 + 4H2O  3CH2OH - CHOH - COOH + 2MnO2 + 2KOH 

Sản phẩm cộng của CH2=CH-COOH với HX trái với Maccopnhicop 

- Axit thơm có phản ứng thế vào vị trí meta. 

- Axit no có phản ứng thế vào vị trí . 

V. ĐIỀU CHẾ 

1. Trong phòng thí nghiệm 

- Oxi hoá hidrocacbon, ancol: 

  C6H5CH3 
KMnO4,t

0

→       C6H5COOK → C6H5COOH 

- Đi từ dẫn xuất halogen: 

  R - X 
KCN
→   R-CN 

H3O
+,t0

→      R-COOH 

 2. Các phương pháp sản xuất axit axetic trong công nghiệp 
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- Lên men giấm (phương pháp cổ nhất, ngày nay chỉ dùng để sản xuất giấm ăn): 

  C2H5OH + O2 
men giấm,25− 300c
→               CH3COOH + H2O 

- Oxi hoá anđehit axetic là phương pháp chủ yếu để sản xuất axit axetic: 

  2CH3CHO + O2 
Mn2+,t0

→      2CH3COOH 

- Đi từ CH3OH và CO là phương pháp hiện đại để sản xuất axit axetic: 

  CH3OH + CO 
xt,t0

→   CH3COOH 

- Từ butan: 

n-C4H10 + 5/2O2 
Mn2+,t0

→      2CH3COOH + H2O 

 3. Một số phương pháp chung 

- Oxi hoá anđehit: 

  R(CHO)x + x/2O2  
Mn2+,t0

→      R(COOH)x 

- Thủy phân este trong môi trường axit: 

Ry(COO)xyR’x + xyH2O 
H2SO4 đặc,t

0

↔         yR(COOH)x + xR’(OH)y 

- Thủy phân dẫn xuất 1,1,1 – trihalogen: 

  RCCl3 + 3NaOH  RCOOH + 3NaCl + H2O  

VI. NHẬN BIẾT AXIT 

- Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ; tác dụng với kim loại giải phóng H2; tác dụng với muối cacbonat hoặc 

hiđrocacbonat giải phóng khí CO2. 

- Axit không no làm mất màu dung dịch Br2, dung dịch thuốc tím. 

- HCOOH có phản ứng tương tự andehit: tạo được kết tủa trắng với AgNO3/NH3… 

VII. ỨNG DỤNG 

- Axit axetic được dùng để sản xuất nhiều chất hữu cơ quan trọng như: axit cloaxetic (dùng tổng hợp chất diệt 

cỏ), một số este (làm dược liệu, hương liệu, dung môi…), xenlulozơ axetat… 

- Các axit béo được dùng để chế xà phòng; axit benzoic được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, nông dược…; 

axit salixylic dùng để chế thuốc cảm, thuốc xoa bóp, giảm đau… Các axit đicacboxylic được dùng trong sản xuất 

tơ poliamit, polieste để chế tơ tổng hợp. 
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ESTE - LIPIT 

A. ESTE 

I. Định nghĩa 

- Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR. 

- Công thức tổng quát của một số loại este hay gặp: 

 + Este no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n  0; m  1; x  2). 

 + Este đơn chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x  2; y  4; y chẵn; y  2x). 

 + Este của axit đơn chức và Ancol đa chức: (RCOO)xR’. 

 + Este của axit đa chức và Ancol đơn chức: R(COOR’)x. 

 + Este của axit đa chức và Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x. 

Chú ý: số chức este là bội chung nhỏ nhất của số chức ancol và số chức axit. 

II. Danh pháp 

  Tên gốc ancol + tên anion gốc axit (đuôi at).  

III. Tính chất vật lí 

- Thường là chất lỏng dễ bay hơi, những este có phân tử khối lớn có thể ở trạng thái rắn. Các este thường có mùi 

thơm dễ chịu của trái cây (isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo…). 

- Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, dễ tách chiết bằng phễu chiết. 

- Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sôi của các axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì giữa 

các phân tử este không có liên kết hiđro. 

- Là dung môi tốt để hòa tan các chất hữu cơ. 

IV. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit 

- Phản ứng tổng quát: 

Ry(COO)xyR’x + xyH2O 
H2SO4,t

0

↔      yR(COOH)x + xR’(OH)y 

Nếu este đơn chức: 

  RCOOR’ + H2O 
H2SO4,t

0

↔      RCOOH + R’OH 

- Phản ứng thực hiện trong môi trường axit loãng và được đun nóng. 

- Muốn tăng hiệu suất của phản ứng thủy phân este phải dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng 

hỗn hợp phản ứng. 

- Nếu ancol sinh ra không bền thì phản ứng xảy ra theo một chiều. 

2. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) 

- Phản ứng tổng quát: 

Ry(COO)xyR’x + xyNaOH 
t0

→ yR(COONa)x + xR’(OH)y 

Nếu este đơn chức: 

  RCOOR’ + NaOH 
t0

→  RCOONa + R’OH 

mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mkiềm dư. 

- Với este đơn chức: neste phản ứng  = nNaOH phản ứng  = nmuối  = nancol 

3. Phản ứng khử este 

  RCOOR’ 
LiAlH4,t

0

→       RCH2OH + R’OH 

4. Một số phản ứng riêng 
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- Este của ancol không bền khi thủy phân hoặc xà phòng hóa không thu được ancol: 

RCOOCH = CH2 + H2O  RCOOH + CH3CHO 

- Este của phenol phản ứng tạo ra hai muối và nước: 

  RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O 

- Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: 

  (HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O  (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3 

- Nếu este có gốc axit hoặc gốc Ancol không no thì este đó còn tham gia được phản ứng cộng, phản ứng trùng 

hợp và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn. 

  CH2 = CH - COOCH3 + Br2  CH2Br - CHBr - COOCH3  

  nCH2= C(CH3)COOCH3  (-CH2 - C(CH3)(COOCH3)-)n 

     (Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - thủy tinh hữu cơ) 

  nCH3COOCH = CH2  (-CH2 - CH(OOCCH3)-)n 

            PVA 

V. Điều chế 

1. Este của ancol 

a. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit 

  yR(COOH)x + xR’(OH)y 
H2SO4 đặc,t

0

→         Ry(COO)xyR’x + xyH2O 

b. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hiđrocacbon không no 

RCOOH + C2H2  RCOOCH = CH2  

c. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen 

  RCOONa + R’X 
xt,t0

→   RCOOR’ + NaX  

2. Este của phenol (Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhiđrit axit) 

  (RCO)2O + C6H5OH  RCOOC6H5 + RCOOH 

VI. Nhận biết este 

- Este của axit fomic có khả năng tráng gương. 

- Các este của ancol không bền bị thủy phân tạo anđehit có khả năng tráng gương. 

- Este không no có phản ứng làm mất màu dung dịch brom. 

- Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho sản phẩm hòa tan Cu(OH)2. 

 VII. Ứng dụng 

- Dùng làm dung môi. 

- Poli(metyl acrylat) và poli(metyl metacrylat) dùng làm thuỷ tinh hữu cơ. Poli(vinyl axetat) được dùng làm chất 

dẻo hoặc thuỷ phân thành poli(vinyl ancol) dùng làm keo dán. Một số este của axit phtalic dùng làm chất hoá dẻo, 

làm dược phẩm. 

- Một số este có mùi thơm của hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm. 

B. LIPIT 

I. Khái niệm  

- Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước, nhưng tan trong các dung môi hữu 

cơ không phân cực. 

- Lipit gồm: chất béo, sáp, steroit và photpholipit. 

- Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn C không phân nhánh (axit béo) gọi 

chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 

- Công thức tổng quát của chất béo: 
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Nếu các gốc R1, R2 và R3 giống nhau có thể viết gọn thành: (RCOO)3C3H5. 

II. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của chất béo 

- Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật. Sáp điển hình là sáp ong. Steroit và photpholipit 

có trong cơ thể sinh vật và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sống của chúng. 

- Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng. Các triglixerit chứa chủ 

yếu các gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. Nó thường có nguồn gốc 

thực vật hoặc từ động vật máu lạnh. 

- Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete, xăng… 

III. Tính chất hóa học của chất béo 

Bản chất chất béo là este nên có những tính chất như este: 

1. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit 

  (RCOO)3C3H5 + 3H2O 
H+,t0

→    3RCOOH + C3H5(OH)3 

2. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá) 

  (RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
 t0

→ 3RCOONa + C3H5(OH)3 

3. Phản ứng hidro hoá 

 Nếu gốc axit béo không no thì chất béo có phản ứng với H2: 

  (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 
Ni,t0

→   (C17H35COO)3C3H5 

4. Phản ứng oxi hoá 

 Nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất 

này bị phân huỷ thành các sản phẩm có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu ngày sẽ 

bị ôi thiu. 

Chú ý: Khi giải các bài tập về chất béo thường hay gặp một số khái niệm: 

- Chỉ số axit là số miligam KOH cần dùng để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. 

- Chỉ số xà phòng hóa là số miligam KOH cần dùng để xà phòng hóa hết 1 gam chất béo. 

 

 

  

R1
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COO
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CH2
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CH2COO
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HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ 

A. AMIN 

I. Định nghĩa và phân loại 

- Amin là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. 

- Cách phân loại amin thường gặp nhất là dựa vào bậc của amin (Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon liên kết với 

nguyên tử N). Theo cách này, amin được chia làm 3 loại là amin bậc I (chứa nhóm -NH2), amin bậc II (chứa nhóm 

-NH-) và amin bậc III (chứa -N-). 

- Công thức tổng quát của amin: 

 CxHyNz (x, y, z  N*; y  2x + 2 + z; y chẵn nếu z chẵn; y lẻ nếu z lẻ). 

hoặc  CnH2n+2-2k+tNt (n  N*; k  N; t  N*). 

 Số liên kết  + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2. 

Nếu là amin bậc I thì công thức tổng quát có thể đặt là: CnH2n+2-2k-t(NH2)t.. 

II. Danh pháp 

1. Tên thay thế  

  Vị trí nhánh + Tên nhánh + Tên mạch chính + Vị trí N + Amin 

(Vị trí nhánh có thể là số thứ tự C của mạch chính gắn với nhánh đó hoặc là N nếu nhánh đó gắn với N). 

2. Tên gốc chức 

Gốc hiđrocacbon + amin 

3. Tên thường  

Anilin (C6H5NH2)… 

III. Tính chất vật lí 

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là chất khí, có mùi khai, độc, dễ tan trong nước; các amin 

còn lại đều tồn tại ở trạng thái lỏng, rắn. Độ tan của các amin giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối. 

- Anilin: lỏng, không màu, độc ít tan trong nước, tan trong etanol và benzen, dễ bị oxi hóa chuyển thành màu nâu 

đen khi để lâu trong không khí. 

IV. Tính chất hóa học 

1. Tính bazơ 

a. Giải thích tính bazơ của các amin 

Do nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có khả năng nhận proton. 

b. So sánh tính bazơ của các amin 

- Nếu nguyên tử N trong phân tử amin được gắn với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh hơn 

so với tính bazơ của NH3. Những amin này làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh. 

- Nếu nguyên tử N trong phân tử amin gắn với các gốc hút e (gốc không no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin 

yếu hơn so với tính bazơ của NH3. Những amin này không làm xanh quỳ tím. 

- Amin có càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin có càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.  

2. Các phản ứng thể hiện tính bazơ 

a. Phản ứng với dung dịch axit → muối 

 CH3NH2 + H2SO4  CH3NH3HSO4 

 2CH3NH2 + H2SO4  (CH3NH3)2SO4 

 CH3NH2 + CH3COOH  CH3NH3OOCCH3 

b. Phản ứng với dung dịch muối tạo bazơ không tan 

  2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O  Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl 



CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT LUYỆN THI – NGUYỄN VĂN ĐÀM – 0983468878 

 

Chú ý: Tương tự như amoniac, các amin no cũng có khả năng tạo phức chất tan với các ion Zn2+, Ag+, Cu2+. 

3. Phản ứng nhận biết bậc của amin – tác dụng với axit nitrơ (HNO2) 

- Nếu là amin bậc I khi phản ứng với HNO2 tạo khí thoát ra: 

 RNH2 + HNO2  ROH + N2 + H2O 

Anilin phản ứng tạo muối điazoni ở 0  50C:  

C6H5NH2 + HNO2  C6H5N2
+Cl- + 2H2O 

- Nếu là amin bậc II thì tạo hợp chất nitrozo màu vàng nổi trên mặt nước: 

  RNHR’ + HNO2  RN(NO)R’ + H2O 

- Amin bậc III không có phản ứng này.  

4. Phản ứng nâng bậc amin 

  RNH2 + R’I  RNHR’ + HI 

  RNHR’ + R’’I  RNR’R’’ + HI 

5. Phản ứng riêng của anilin 

- Anilin là amin thơm nên không làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 

- Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch nước Brom: 

   

  Phản ứng này được dùng để nhận biết anilin. 

V. Điều chế 

1. Hiđro hóa hợp chất nitro 

C6H5NO2 + 6H 
Fe/HCl
→     C6H5NH2 + 2H2O 

2. Dùng kiềm mạnh đẩy amin ra khỏi muối amoni 

 C6H5NH3Cl + NaOH  C6H5NH2 + NaCl + H2O 

 Phản ứng này dùng để tách anilin ra khỏi hỗn hợp. 

3. Thay thế nguyên tử H của NH3 

  NH3 + RI  R - NH2 + HI 

B. AMINO AXIT 

I. Định nghĩa 

- Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (-

NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). 

- Công thức tổng quát của amino axit: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y. 

Quan trọng nhất là các  - amino axit (các amino axit có các nhóm COOH và NH2 cùng gắn vào 1 nguyên 

tử C). Hầu hết các amino axit thiên nhiên đều là các  - amino axit. Một số  - amino axit thường gặp: 

Công thức Tên gọi 

NH2 - CH2 - COOH Axit aminoaxetic (glyxin hay glicocol) 

CH3 - CH(NH2) - COOH Axit aminopropionic (alanin) 

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH Axit  - aminoglutaric (axit glutamic) 

(CH3)2CHCH(NH2)COOH Axit  - aminoisovaleric (valin) 

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH Axit , - điaminocaproic (lysin) 

HO - C6H4 - CH2 - CH(NH2) - COOH Axit  - amino -  - (p-hidroxiphenyl)propanoic (Tyrosin) 

NH
2

+ 3Br2

NH
2

BrBr

Br

+ 3HBr

tr¾ng
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 II. Tính chất vật lí   

- Chất rắn, dạng kết tinh, không màu, vị hơi ngọt. 

- Nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước.     

III. Tính chất hóa học 

1. Sự phân li trong dung dịch 

  H2N - CH2 - COOH  H3N
+ - CH2 - COO-  

      (ion lưỡng cực) 

2. Tính axit, bazơ của dung dịch amino axit 

 a. Phản ứng làm đổi màu chất chỉ thị 

- Nếu số nhóm –COOH nhiều hơn số nhóm –NH2, amino axit làm đổi màu chất chỉ thị tương tự các axit (quỳ tím 

chuyển sang màu đỏ). 

- Nếu số nhóm –COOH ít hơn số nhóm –NH2, amino axit làm đổi màu chất chỉ thị tương tự các bazơ (quỳ tím 

chuyển sang màu xanh và phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng). 

- Nếu số nhóm –COOH bằng số nhóm –NH2, amino axit không làm đổi màu chất chỉ thị. 

b. Các phản ứng thể hiện tính axit 

- Tác dụng với bazơ:    

NH2 - CH2 - COOH + KOH  NH2 - CH2 - COOK + H2O 

- Tác dụng với oxit bazơ:   

2NH2 - CH2 - COOH + K2O  2NH2 - CH2 - COOK + H2O 

- Tác dụng với kim loại mạnh:  

2NH2 - CH2 - COOH + 2K  2NH2 - CH2 - COOK + H2 

- Tác dụng với dung dịch muối:  

NH2 - CH2 - COOH + KHCO3  NH2 - CH2 - COOK + H2O + CO2 

c. Các phản ứng thể hiện tính bazơ 

Tác dụng với axit:    

NH2 - CH2 - COOH + HCl  ClNH3 - CH2 – COOH 

3. Phản ứng este hoá của nhóm –COOH 

  H2NCH2COOH + C2H5OH 
khí HCl
↔     H2NCH2COOC2H5 + H2O 

(không dùng xúc tác H2SO4 đặc vì chất này có tính oxi hoá mạnh sẽ phản ứng với amino axit để giải phóng khí 

N2). 

4. Phản ứng trùng ngưng của aminoaxit 

  nNH2 - CH2 - COOH 
H+

→  (-NH - CH2 - CO-)n + nH2O 

      Poliamit 

Từ n amino axit khác nhau có thể tạo thành n! polipeptit chứa n gốc amino axit khác nhau; nn polipeptit 

chứa n gốc amino axit. 

5. Phản ứng với HNO2 

  HOOC - R - NH2 + HNO2  HOOC - R - OH + N2 + H2O 

IV. Ứng dụng 

- Amino axit thiên nhiên (hầu hết là  - amino axit) là cơ sở kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. 

- Một số amino axit được dùng phổ biến trong đời sống như muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị 

thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt); axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan. 

- Axit 6 - aminohexanoic và axit 7 - aminoheptanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon – 6, nilon – 7. 
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C. PEPTIT 

I. Khái niệm 

- Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị  - amino axit được gọi là liên kết peptit. (Nếu không phải 

của  - amino axit thì gọi là nhóm amit). 

- Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc  - amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. 

II. Phân loại 

- Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc  - aminoaxit. 

- Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc  - aminoaxit là cơ sở tạo nên protein. 

III. Đồng phân và danh pháp 

- Sự thay đổi vị trí các gốc  - amino axit tạo nên các peptit khác nhau. Phân tử có n gốc  - amino axit khác nhau 

sẽ có n! đồng phân. 

- Danh pháp = gốc axyl của các  - aminoaxit bắt đầu từ đầu chứa N,  - aminoaxit cuối cùng giữ nguyên tên gọi. 

 IV. Tính chất vật lý 

 Các peptit ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước. 

V. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng màu Biure 

- Peptit tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức chất màu tím đặc trưng.  

- Đipeptit không có phản ứng này. 

2. Phản ứng thủy phân  

- Thực hiện trong môi trường axit hoặc kiềm 

- Quá trình thuỷ phân hoàn toàn tạo các  - aminoaxit. 

D. PROTEIN 

I. Khái niệm 

- Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Gồm hai loại protein 

đơn giản và protein phức tạp. Protein đơn giản chỉ gồm các chuỗi polipeptit còn protein phức tạp ngoài các chuỗi 

polipeptit còn có thành phần phi protein khác. 

- Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hóa học, đặc biệt trong 

cơ thể sinh vật. Đặc điểm xúc tác của enzim: nhanh (109  1011 lần) và chọn lọc. 

II. Tính chất vật lý 

Hình sợi: keratin (tóc, móng, sừng), miozin (cơ bắp), fibroin (tơ tằm, mạng nhện) hoàn toàn không tan. 

Hình cầu: anbumin, hemoglobin tan trong nước tạo dung dịch keo khi đun nóng hoặc gặp hóa chất lạ bị đông tụ. 

III. Tính chất hoá học 

- Phản ứng thủy phân tạo các  - aminoaxit nếu không hoàn toàn tạo các oligopeptit. 

- Phản ứng màu với HNO3 đặc tạo kết tủa màu vàng, với Cu(OH)2 phản ứng Biure và bị đông tụ khi đun nóng 

hay tiếp xúc với axit, bazơ hóa chất lạ. 

E. MỘT SỐ HỢP CHẤT NITRO THƯỜNG GẶP 

1. Nitrobenzen 

   

2. Trinitrobenzen (TNB) 

NO
2

+ HNO3 
H2SO4

+ H2O
t0
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3. Trinitrotoluen (TNT) 

   

4. Trinitrophenol (axit picric)  

   

5. Trinitro glixerin (glixerin trinitrat) 

   C3H5(OH)3 + 3HNO3 
H2SO4 đặc,t

0

→         C3H5(ONO2)3 + 3H2O 

6. Trinitro xenlulozơ (xenlulozơ trinitrat - thuốc súng không khói) 

   (C6H7O2(OH)3)n + 3nHNO3  (C6H7O2(ONO2)3)n + 3nH2O 

Thuốc súng không khói khi nổ sẽ tạo ra N2, H2, CO, CO2. 

 

  

NO
2

NO
2

O
2
N

+ 3HNO3 
H2SO4

+ 3H2O
t0

CH
3

NO
2

NO
2

O
2
N

CH
3

+ 3HNO3 
H2SO4

+ 3H2O
t0

OH

NO
2

NO
2

O
2
N

OH

+ 3HNO3 
H2SO4

+ 3H2O
t0
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CACBOHIĐRAT 

A. ĐỊNH NGHĨA 

- Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có chứa nhiều nhóm hidroxyl (OH) và nhóm 

cacbonyl (anđehit hoặc xeton) trong phân tử thường có công thức chung dạng Cn(H2O)m. 

- Gluxit được chia thành 3 loại thường gặp là: 

 + Monosaccarit: glucozơ, fructozơ có công thức phân tử là C6H12O6. 

 + Đisaccarit: saccarozơ và mantozơ có công thức phân tử là C12H22O11. 

 + Polisaccarit: xenlulozơ và tinh bột có công thức phân tử là (C6H10O5)n. 

Để xác định loại saccarit thường dựa vào phản ứng đốt cháy. Khi đốt cháy gluxit chú ý:   

+ số mol O2 = số mol CO2 

 + Dựa vào tỷ lệ số mol CO2/số mol nước để tìm loại saccarit. 

B. GLUCOZƠ 

 I. Cấu trúc phân tử 

- Công thức phân tử C6H12O6. 

- Công thức cấu tạo CH2OH - (CHOH)4 - CHO. 

- Glucozơ tồn tại ở cả hai dạng mạch hở và mạch vòng (dạng  là 36% dạng  là 64%). Trong dung dịch tồn tại 

chủ yếu ở dạng mạch vòng. 

- Các cơ sở thực nghiệm tìm ra cấu tạo hoá học: 

 + Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan → 6 nguyên tử C của glucozơ tạo thành mạch hở không phân 

nhánh. 

 + Glucozơ có phản ứng tráng bạc, tác dụng với nước brom tạo thành axit gluconic → trong phân tử glucozơ 

có nhóm chức –CHO. 

 + Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam → phân tử glucozơ có nhiều nhóm 

OH liền kề. 

 + Glucozơ tạo được este chứa 5 gốc CH3COO → trong phân tử glucozơ có 5 nhóm –OH. 

 II. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên 

- Là chất kết tinh, không màu, tan tốt trong nước, độ tan trong nước tăng khi nhiệt độ tăng. Có vị ngọt kém đường 

mía. Có nhiều trong các loại hoa quả: quả nho, mật ong (30%), máu người 0,1%). 

- Có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ… và nhất là trong quả chín. Đặc biệt có nhiều trong quả 

nho chín nên được gọi là đường nho. Glucozơ còn có trong mật ong, trong máu của người và động vật. 

 III. Tính chất hóa học 

Nhận xét: Phân tử glucozơ có 5 nhóm OH nằm liền kề và 1 nhóm CHO nên glucozơ có các phản ứng của ancol 

đa chức và của anđehit. 

1. Các phản ứng của ancol đa chức 

 Hòa tan Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường  dung dịch màu xanh lam: 

2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O 

 Tác dụng với anhiđrit axit tạo thành este 5 chức: 

 CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O  CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH 

2. Các phản ứng của anđehit 

 Tác dụng với H2  Ancol sobitol (sobit) 

  CH2OH(CHOH)4CHO + H2 
Ni.t0

→   CH2OH(CHOH)4CH2OH 

 Tác dụng với AgNO3/NH3  Ag (phản ứng tráng gương) 
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CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH2OH(CHOH)4COONH4  

+ 2Ag + 2NH4NO3 

 Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao: 

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
t0

→ CH2OH(CHOH)4COONa + Cu2O + 3H2O 

 Phản ứng làm mất màu dung dịch brom: 

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O  CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr 

3. Phản ứng lên men 

  C6H12O6 
enzim,30−350c
→           2CO2 + 2C2H5OH 

4. Phản ứng với CH3OH/HCl 

   

 Phản ứng này chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng (chỉ có nhóm OH hemiaxetal có phản ứng). 

Chú ý: Sau phản ứng nhóm metylglicozit không chuyển trở lại nhóm CHO nên không tráng gương được. 

 IV. Điều chế 

- Thủy phân saccarozơ, tinh bột, mantozơ, xenlulozơ: 

 + Mantozơ:      

C12H22O11 + H2O  2C6H12O6 (glucozơ) 

 + Tinh bột và xenlulozơ (thuỷ phân tinh bột dùng xúc tác enzim hoặc HCl loãng; thuỷ phân xenlulozơ 

phải dùng xúc tác H2SO4 đặc):  

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 

- Trùng hợp HCHO:     

6HCHO 
Ca(OH)2,t

0

→        C6H12O6 

 V. Ứng dụng 

- Glucozơ là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y học, nó được 

dùng làm thuốc tăng lực. 

- Trong công nghiệp được dùng để tráng ruột phích, tráng gương và là sản phẩm trung gian trong quá trình sản 

xuất ancol etylic từ tinh bột, xenlulozơ. 

C. FRUCTOZƠ 

 I. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử C6H12O6. 

- Công thức cấu tạo CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - CO - CH2OH. 

 II. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên 

- Chất kết tinh, dễ tan trong nước, vị ngọt hơn đường mía. 

- Có nhiều trong quả ngọt nhất là trong mật ong (tới 40%). 

 III. Tính chất hóa học 

Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính 

chất hóa học của ancol đa chức và xeton. 

 Hòa tan Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường. 
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 Tác dụng với anhiđrit axit  este 5 chức. 

 Tác dụng với H2  sobit. 

 Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản 

ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom. 

D. SACCAROZƠ 

 I. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử C12H22O11. 

- Công thức cấu tạo: hình thành nhờ 1 gốc  - glucozơ và 1 gốc  - fructozơ bằng liên kết 1,2-glicozit. 

 II. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên 

- Là chất rắn kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. 

- Có trong nhiều loại thực vật và là thành phần chủ yếu của đường mía, đường củ cải, đường thốt nốt. 

III. Tính chất hóa học 

 Do gốc glucozơ đã liên kết với gốc fructozơ thì nhóm chức anđehit không còn nên saccarozơ chỉ có tính 

chất của ancol đa chức: Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường  dung dịch màu xanh lam. 

 Phản ứng thủy phân: 

  C12H22O11 + H2O  C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) 

 IV. Điều chế và ứng dụng 

- Trong công nghiệp người ta thường sản xuất saccarozơ từ mía. 

- Được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát… Trong công nghiệp 

dược phẩm để pha chế thuốc. 

E. MANTOZƠ 

 I. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử C12H22O11. 

- Công thức cấu tạo: được tạo thành từ sự kết hợp của 2 gốc  glucozơ bằng liên kết -1,4-glicozit. 

 II. Tính chất hóa học 

 Do khi kết hợp 2 gốc glucozơ, phân tử mantozơ vẫn còn 1 nhóm CHO và các nhóm OH liền kề nên 

mantozơ có tính chất hóa học của cả ancol đa chức và anđehit. 

1. Tính chất của ancol đa chức 

Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường  dung dịch màu xanh lam. 

2. Tính chất của anđehit 

 Mantozơ tham gia phản ứng tráng gương:   

C12H22O11  2Ag 

 Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O, với dung dịch Brom. 

3. Phản ứng thủy phân 

  C12H22O11 + H2O  2C6H12O6 (glucozơ) 

 III. Điều chế 

 Thủy phân tinh bột nhờ men amylaza có trong mầm lúa. 

F. XENLULOZƠ (thường gọi là mùn cưa, vỏ bào) 

 I. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử (C6H10O5)n. 

- Công thức cấu tạo: do các gốc - glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết -1,4-glicozit tạo thành mạch thẳng, 

mỗi gốc chỉ còn lại 3 nhóm OH tự do nên có thể viết công thức cấu tạo ở dạng [C6H7O2(OH)3]n. 
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 II. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên 

- Là chất rắn, hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan 

trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen… 

- Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào của thực vật, là bộ khung của cây cối. Có nhiều trong 

bông, đay, gai, tre, nứa, gỗ… 

III. Tính chất hóa học 

 Phản ứng thủy phân: 

(C6H10O5)n + nH2O 
H2SO4,t

0

→       nC6H12O6 (glucozơ) 

 Phản ứng este hóa với axit axetic và axit nitric 

[C6H7O2(OH)3] + 3nCH3COOH  [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O  

[C6H7O2(OH)3] + 3nHNO3 
H2SO4đặ𝑐,t

0

→         [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O  

Từ xenlulozơ cho phản ứng với CS2 trong NaOH rồi phun qua dung dịch axit để sản xuất tơ visco. 

 IV. Ứng dụng 

- Các vật liệu chứa nhiều xenlulozơ như gỗ, nứa… thường được dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình… 

- Xenlulozơ nguyên chất và gần nguyên chất được chế thành sợi, tơ, giấy viết, giấy làm bao bì, xenlulozơ triaxetat 

dùng làm thuốc súng. Thuỷ phân xenlulozơ được glucozơ làm nguyên liệu để sản xuất etanol. 

G. TINH BỘT 

 I. Cấu tạo phân tử 

- Công thức phân tử (C6H10O5)n. 

- Công thức cấu tạo: tinh bột do các gốc -glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết -1,4-glicozit tạo mạch thẳng 

(amilozơ) hoặc bằng liên kết -1,4-glicozit và -1,6-glicozit tạo thành mạch nhánh (amilopectin). Amilozơ có n 

= 1000 – 4000 còn amilopectin có n = 2000 – 200000. 

 II. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên 

- Dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh, phồng lên và vỡ ra trong nước nóng thành dung dịch 

keo gọi là hồ tinh bột. 

- Có nhiều trong các loại hạt (gạo, ngô, mì…), củ (khoai, sắn…) và quả (táo, chuối…). 

III. Tính chất hóa học 

 Phản ứng của hồ tinh bột với dung dịch I2  dung dịch xanh tím. (nếu đun nóng dung dịch bị mất màu, 

để nguội màu xuất hiện trở lại). 

 Phản ứng này thường được dùng để nhận biết hồ tinh bột. 

 Phản ứng thủy phân: 

  (C6H10O5)n + nH2O 
H+,t0

→    nC6H12O6 (glucozơ) 

Khi có men thì thủy phân:  

Tinh bột  đextrin  mantozơ  glucozơ 

 IV. Điều chế 

Trong tự nhiên, tinh bột được tổng hợp chủ yếu nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. 

6nCO2 + 5nH2O 
clorofin,ánh sáng
→             (C6H10O5)n + 6nO2 
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POLIME 

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP 

1. Khái niệm 

- Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (mắt xích) liên kết với nhau. ân  

- Kí hiệu tổng quát: (A)n với A là mắt xích, n là hệ số trùng hợp (hệ số polime hoá, độ polime hoá). 

 2. Phân loại 

a. Theo nguồn gốc 

- Polime thiên nhiên (có sẵn trong thiên nhiên: tơ tằm, bông, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên…).  

- Polime nhân tạo hay bán tổng hợp (nguyên liệu tổng hợp là các polime có sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, 

tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ). 

- Polime tổng hợp (nguyên liệu không có sẵn phải tổng hợp nên: PE, PVC, PP…). 

b. Theo cấu trúc 

- Polime mạng không gian: nhựa bakelit, cao su lưu hoá. 

- Polime mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen. 

- Polime mạch thẳng: hầu hết các polime ở dạng mạch thẳng (PVC, PE, PP….) 

c. Theo phản ứng tổng hợp 

- Polime trùng ngưng: được tổng hợp nên từ phản ứng trùng ngưng (nilon-6,6, poli(etylen-terephtalat), 

poliphenolfomanđehit, nilon-7…). 

- Polime trùng hợp: được tạo nên từ phản ứng trùng hợp hoặc đồng trùng hợp. 

 3. Danh pháp 

Poli + tên monome (nếu monome có nhiều âm tiết thì để trong ngoặc đơn) 

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

- Hầu hết là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Đa số khi nóng chảy cho chất lỏng 

nhớt, để nguội sẽ rắn lại được gọi là chất nhiệt dẻo; một số không nóng chảy mà bị phân huỷ khi đun nóng gọi là 

chất nhiệt rắn. 

- Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan được trong dung môi thích hợp tạo ra dung dịch 

nhớt. 

- Nhiều chất có tính dẻo, một số có tính đàn hồi, một số có thể kéo thành sợi dai và bền. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ 

1. Phản ứng trùng hợp  

- Trùng hợp là phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành polime.

  

- Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có chứa liên kết bội hoặc vòng không bền (caprolactam). 

2. Phản ứng trùng ngưng  

- Trùng ngưng là phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành 

polime đồng thời có giải phóng các phân tử chất vô cơ đơn giản như H2O. 

- Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có 2 nhóm chức trở lên có khả năng 

tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol). 

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Polime có thể tham gia các phản ứng cắt mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch. 

V. MỘT SỐ POLIME QUAN TRỌNG ĐƯỢC DÙNG LÀM CHẤT DẺO 

 1. Polietilen (PE) 

nCH2 = CH2 
xt,t0,p
→    (- CH2 - CH2 -)n 
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 2. Polipropilen (PP)     

nCH2 = CH - CH3 
xt,t0,p
→     (- CH2 - CH(CH3) -)n 

 3. Polimetylmetacrylat (PMM)   

nCH2 = C(CH3) - COOCH3 
xt,t0,p
→     (- CH2 - C(CH3)(COOCH3) - )n 

 4. Polivinyl clorua (PVC)   

nCH2 = CHCl 
xt,t0,p
→     (- CH2 - CHCl - )n 

 5. Polistiren (PS)    

nC6H5 - CH = CH2 
xt,t0,p
→     ( - CH2 - CH(C6H5) - )n 

 6. Nhựa phenoìtomanđehit (nhựa bakelit) 

 

  

Chú ý: Cần có sự phân biệt giữa tơ và chất dẻo: 

- Tơ là những polime dạng rắn kéo thành sợi dài và mảnh có độ bền nhất định, không độc hại và nhuộm màu 

được. 

- Chất dẻo: là những polime có tính dẻo, có khả năng biến dạng khi thay đổi điều kiện cơ - nhiệt bên ngoài mà 

vẫn giữ nguyên được hình dạng mới khi triệt tiêu lực tác dụng: PE, PP, PVC, PMM, nhựa bakelit… 

VI. MỘT SỐ LOẠI TƠ TỔNG HỢP THƯỜNG GẶP 

1. Nilon -6,6 

nH2N -(CH2)6- NH2 + nHOOC -(CH2)4- COOH  ( - NH -(CH2)6- NH - CO -(CH2)4- CO - )n + 2nH2O 

2. Tơ capron 

 

3. Tơ enang 

nH2N - (CH2)6 - COOH  ( - NH - (CH2)6 - CO - )n + nH2O 

4. Tơ lapsan (Poli(etilen – terephtalat) 

Tổng hợp từ etilenglicol và axit terephtalic: 

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH  -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O 

5. Tơ nitron hay tơ olon    

nCH2 = CH - CN  (-CH2 - CH(CN)-)n 

VII. MỘT SỐ LOẠI CAO SU 

1. Cao su BuNa 

  nCH2 = CH - CH = CH2 
Na,t0,p
→      (-CH2 - CH = CH - CH2-)n  

2. Cao su isopren 

  nCH2 = C(CH3) - CH = CH2 
xt,t0,p
→     (- CH2 - C(CH3) = CH - CH2 - )n  

3. Cao su BuNa - N 

OH

+ (n + 1)HCHO(n + 2) + (n + 1)H2O
n

H+

t0

OH OH

CH2

OH

CH2( )

CH
2

NHCH
2

CH
2

CH
2

CH
2

(CH2)5 NH C O
t0, p

n 

n C

O

( )
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nCH2 = CH - CH = CH2 + nCH2 = CH - CN 
xt,t0,p
→     (CH2 - CH = CH - CH2 - CH2 - CH(CN) - )n  

4. Cao su BuNa - S 

            nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5 - CH = CH2 
xt,t0,p
→     (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH2 - CH(C6H5)-)n 

5. Cao su cloropren 

nCH2 = CCl - CH = CH2 
xt,t0,p
→     (-CH2 - CCl = CH - CH2-)n  

6. Cao su thiên nhiên 

VII. Một số loại keo dán 

1. Nhựa vá săm 

2. Keo epoxi  

3. Keo ure-fomandehit 

nNH2 - CO - NH2 + nCH2O  n NH2- CO - NH - CH2OH  -(-NH - CO - NH - CH2 -)-n + n H2O 

4. Hồ tinh bột 

 

 


