
 

 

27. ОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ 

 

Органске киселине у свом саставу садрже

 

 

Органске киселине могу да имају једну, две или више карбоксилних група.

 

Рационалне структурне формуле неких важнијих карбоксилних киселина:

 

 

 

Мравља  или метанска киселина 

је од јачих органских киселина.

 

Сирћетна или етанска киселина

 

Концентрована киселина је позната под називом есенција и користи се за припремање 

зимнице. При раду са њом треба бити опрезан. Разблажени раствори ове киселине у 

промету се јављају као сирће.
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Органске киселине у свом саставу садрже карбоксилну функционалну групу (

 

Органске киселине могу да имају једну, две или више карбоксилних група.

формуле неких важнијих карбоксилних киселина:

Мравља  или метанска киселина  (Н-СООН) се налази у мравима, осама, коприви. Једна 

је од јачих органских киселина. 

Сирћетна или етанска киселина (СН3СООН), добија се оксидацијом етан

Концентрована киселина је позната под називом есенција и користи се за припремање 

зимнице. При раду са њом треба бити опрезан. Разблажени раствори ове киселине у 

промету се јављају као сирће. 

функционалну групу (-COOH). 

Органске киселине могу да имају једну, две или више карбоксилних група. 

формуле неких важнијих карбоксилних киселина: 

 

СООН) се налази у мравима, осама, коприви. Једна 

СООН), добија се оксидацијом етанола 

 

Концентрована киселина је позната под називом есенција и користи се за припремање 

зимнице. При раду са њом треба бити опрезан. Разблажени раствори ове киселине у 



ХЕМИЈА – I3 
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28. БИОЛОШКИ ВАЖНА ЈЕДИЊЕЊА 

 

Биохемија је посебна грана органске хемије која се бави проучавањем једињења која 

су од изузетног биолошког значаје. Биолошки важна једињења су беланчевине 

(протеини), угљени хидрати и масти. Ове три групе једињења чине основне састојке 

сваке живе ћелије- биљака, животиња и човека. Ове супстанце чине основни градивни 

материјалћелије, али исто тако (масти и угљени хидрати) представљају и основни 

извор енергије за рад појединих органа и за живот уопште. 

 

Биохемија проучава и друга једињења као што су биолошки катализатори - ензими или 

ферменти, који се у организму налазе у веома малим количинама, али без којих живот 

није могућ. У малим количинама се налазе и хормони, које излучују жлезде са 

унутрашњим лучењем. 

 


