
Лекція 6. 

 

Тема. Харчові кислоти. 

 

Мета. Ознайомити студентів з загальною характеристикою харчових кислот, 

їх впливом на харчові продукти, методами визначення білків кислот у 

харчових продуктах. 

 

Вступ. Харчові кислоти це різноманітна за своїми властивостями група 

речовин органічної і неорганічної природи. Основні джерела харчових 

кислот – рослинна сировина і продукти її переробки. Органічні харчові 

кислоти містяться в більшості рослин – ягодах, фруктах, овочах, в тому числі 

в коренеплодах, листяній зелені. Разом з вуглеводами і ароматичними 

сполуками вони формують смак і аромат плодів а, отже, продуктів їх 

переробки. Склад і особливості будови харчових кислот різні і залежать від 

специфіки харчового об’єкта, а також від природи кислотоутворення. 

 

План. 

1. Загальна характеристика харчових кислот 

2. Харчові кислоти в харчуванні 

2.1. Харчові кислоти та кислотність продуктів 

2.2. Харчові кислоти та їх вплив на харчові продукти 

2.3. Регулятори кислотності харчових систем 

2.4. Харчові кислоти в харчуванні 

2.5. Методи визначення кислот у харчових продуктах 



 2 

1. Загальна характеристика харчових кислот 

До складу більшості харчових продуктів входить цілий комплекс 

хімічних компонентів, серед яких, крім поживних, містяться різноманітні 

смакові речовини – харчові кислоти, естери, кетони, барвники, дубильні 

речовини, ароматичні сполуки та інші. 

Харчові кислоти це різноманітна за своїми властивостями група 

речовин органічної і неорганічної природи. 

Склад і особливості будови харчових кислот різні і залежать від 

специфіки харчового об’єкта, а також від природи кислотоутворення. 

В більшості рослинних об’єктів знайдені нелеткі моно- і трикарбонові 

кислоти, насичені і ненасичені, в тому числі гідрокси- та оксокислоти. 

В продуктах переробки плодів можуть бути виділені леткі кислоти – 

мурашина і оцтова. Кислотність молока і молочних продуктів формується як 

за рахунок молочної кислоти, яка утворюється в результаті біохімічних 

перетворень лактози молока, так і за рахунок інших кислот та кислих солей, 

що містяться в молоці, а також кислотних груп казеїну. 

До групи органічних харчових кислот відносяться також амінокислоти, 

які входять до складу білків, і вищі карбонові кислоти, які є структурними 

компонентами ліпідів. 

Назви і формули деяких кислот, які найчастіше зустрічаються в 

харчових продуктах, наведені в табл. 1.1. 

Основні джерела харчових кислот – рослинна сировина і продукти її 

переробки. Органічні харчові кислоти містяться в більшості рослин – ягодах, 

фруктах, овочах, в тому числі в коренеплодах, листяній зелені. Разом з 

вуглеводами і ароматичними сполуками вони формують смак і аромат плодів 

і, як наслідок, продуктів їх переробки. 

У табл. 1.2 наведені харчові кислоти фруктів, ягід та овочів. 
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Таблиця 1.1 

Назви і формули основних харчових кислот 

Назва кислоти Назва солі Формула 

Аскорбінова Аскорбат 

 

Аспарагінова Аспартат 

 

Бензойна Бензоат 

 

Винна Тартрат 

 

Гліколева Гліколят 

 

Хінна Хінат 

 

Шикимова Шикимат 

 

Щавлевооцтова 

2-оксобутандіова 
Оксалоацетат НООССОСН2СООН 

Яблучна Малат 

 

Бурштинова 

(янтарна) 
Сукцинат 
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Продовження табл. 1.1 

Назва кислоти Назва солі Формула 

Гліцеринова Гліцерат CH2OHCHOHCOOH 

Глутамінова Глутамат 

 

α-Кетоглутарова Кетоглутарат 

 

Молочна Лактат 

 

Хлоридна Хлорид HCl 

Сульфатна Сульфат H2SO4 

Ортофосфатна Ортофосфат H3PO4 

Лимонна Цитрат 

 

Ізолимонна Ізоцитрат 

 

Мурашина Форміат HCOOH 

Піровиноградна Піруват 

 

Піроглутамінова Піроглутамат 
 

Оцтова Ацетат CH3–COOH  

Фумарова Фумарат 

 

Щавлева Оксалат HOOC–COOH 

 



Таблиця 1.2 

Харчові кислоти фруктів, ягід та овочів 

Рослинний 

об’єкт 
Основні кислоти 

Фрукти, ягоди 

Абрикоси Яблучна, лимонна 

Авокадо Винна 

Айва Яблучна (без лимонної) 

Ананаси Лимонна, яблучна 

Апельсини Лимонна, яблучна, щавлева 

Апельсинова 

шкірка  
Яблучна, лимонна, щавлева 

Банани Яблучна, лимонна, винна, сліди оцтової та мурашиної 

Виноград Яблучна і винна (3:2), лимонна, щавлева 

Вишня Яблучна, лимонна, винна, янтарна, хінна, шикимова, гліцеринова, гліколева 

Грейпфрут Лимонна, винна, яблучна, щавлева 

Груші Яблучна, лимонна, винна, щавлева 

Ожина Ізолимонна, яблучна, молочно-ізолимонна, шикимова, хінна, сліди лимонної і щавлевої 

Полуниці Лимонна, яблучна, шикимова, янтарна, гліцеринова, гліколева, аспарагінова 

Журавлина Лимонна, яблучна, бензойна 

Аґрус Лимонна, яблучна, шикимова, хінна 

Лимони Лимонна, яблучна, винна, щавлева (без ізолимонної) 

Персики Яблучна, лимонна 

Сливи Яблучна, винна, щавлева 

Смородина Лимонна, винна, яблучна, янтарна 

Фініки Лимонна, яблучна, оцтова 

Чорниці 
Лимонна, яблучна, гліцеринова, лимонно-яблучна, гліколева, янтарна, глюкуронова, галактуронова, хінна, 

глутамінова, аспарагінова 
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Продовження табл. 1.2 

Рослинний 

об’єкт 
Основні кислоти 

Фрукти, ягоди 

Яблука Яблучна, хінна, а-кетоглутарова, щавлевооцтова, лимонна, піровиноградна, фумарова, молочна, 

янтарна 

Овочі 

Боби Лимонна, яблучна, невеликі кількості янтарної і фумарової 

Гриби Кетостеаринова, фумарова, алантоінова 

Горох Яблучна 

Картопля Яблучна, лимонна, щавлева, фосфорна, піроглутамінова 

Морква Яблучна, лимонна, ізолимонна, янтарна, фумарова 

Помідори Лимонна, яблучна, щавлева, янтарна, гліколева, винна, фосфорна, хлоридна, сульфатна, фумарова, 

галактуронова 

Ревінь Яблучна, лимонна, щавлева 

 

 

 

 



Найбільш типовими у складі різних плодів і ягід є лимонна і яблучна 

кислоти. З числа інших кислот часто зустрічаються хінна, янтарна і щавлева. 

До поширених також відносяться шикимова, гліколева, фумарова, 

гліцеринова і винна кислоти. 

Концентрації окремих органічних кислот в різних плодах і ягодах 

неоднакові. 

Цитрусові плоди містять переважно лимонну кислоту і невеликі 

кількості яблучної. Вміст останньої в апельсинах становить 10-25%, в 

мандаринах – до 20%, в грейпфрутах і лимонах – до 5% за відношенням до 

загальної кислотності. На відміну від плодів, в шкірці апельсинів міститься 

значна (приблизно 0,1%) кількість щавлевої кислоти. 

Лимонна кислота є основною також в кислотному спектрі ананасів, де 

її вміст – 85%. Частка яблучної кислоти в цих плодах становить близько 1%. 

Домінуючою кислотою у складі кісточкових плодів є яблучна, вміст 

якої в їх кислотному спектрі складає від 50 до 90%. 

В кислих сортах яблук яблучна кислота становить більше 90% від 

загальної кислотності, в черешні та вишні її концентрація досягає 85-90%, в 

сливах (в залежності від сорту) – від 35 до 90%. В числі інших кислот в цих 

плодах – лимонна і хінна. 

Понад 90% кислотності припадає на яблучну, лимонну і хінну кислоти 

в таких плодах як персики і абрикоси, причому співвідношення яблучної і 

лимонної кислот може коливатись в широкому діапазоні, що в деяких 

випадках пов’язують зі зміною вмісту цих кислот в плодах в процесі 

дозрівання. Встановлено, наприклад, що при дозріванні персиків кількість 

яблучної кислоти в них значно збільшується, а лимонної – зменшується. На 

відміну від інших плодів, у винограді основною є винна кислота, яка 

становить 50-60% від загальної кислотності. Залишок припадає на яблучну 

(25-30%) та лимонну (до 10%) кислоти. В процесі дозрівання винограду вміст 

яблучної кислоти зменшується інтенсивніше, ніж винної. 
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В більшості видів ягід, за винятком винограду, аґрусу, чорниці та 

ожини, переважає лимонна кислота. Так, в полуниці її частка становить 70-

90%, в смородині – 85-90%. Вміст яблучної кислоти в цих ягодах – 10-15%. В 

ожині 65-85% становить ізолимонна кислота, а у складі аґрусу – 45% 

яблучної і лимонної і 5-10% шикимової кислот. 

Деяка кількість кислот в плодах і ягодах може знаходитись у вигляді 

солей. Їх вміст, наприклад, в лимонах, становить до 3%, а в окремих видах 

груш – 20-30%. 

На відміну від більшості органічних кислот у складі плодів і ягід, 

молочна кислота утворюється, очевидно, тільки мікробіологічним шляхом. 

Кислотний спектр овочів представлений, переважно, тими ж 

органічними кислотами, співвідношення яких коливається в значних межах. 

Поряд з вже відомими, в овочах знайдені янтарна, фумарова, піроглутамінова 

і деякі інші кислоти різної будови. 

Відмінною особливістю томатів є наявність в них неорганічних кислот 

– ортофосфатної, сульфатної та хлоридної. 

У молоці і молочних продуктах основною органічною кислотою є 

молочна кислота, утворення якої пов’язане з біохімічним перетворенням 

молочного цукру – лактози під дією молочнокислих бактерій, яке описується 

наступним рівнянням реакції: 

C12H22O11 + H2O ⎯⎯⎯ →⎯ферменти
 4CH3 – CHOH – COOH.  (1.1) 

За участю в цьому процесі гомоферментативних молочнокислих 

бактерій молочна кислота є практично єдиним продуктом реакції. У випадку 

гетероферментативних ароматоутворюючих молочнокислих бактерій, поряд 

з молочною з’являється оцтова і пропіонова кислоти, а також інші продукти 

бродіння – етанол, етилетаноат. 

Встановлено, що харчові кислоти характеризуються позитивною 

біологічною дією. Так, бензойна кислота проявляє антисептичну дію, уронові 

кислоти та їх похідні виводять з організму продукти обміну речовин, солі 

важких металів, радіонукліди, холестерин, лимонна та деякі інші кислоти 
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знижують ризик синтезу в організмі канцерогенних нітрозамінів, а отже, і 

ризик розвитку онкологічних патологій. Органічні кислоти ягід, фруктів, 

плодів стимулюють соковиділення в шлунково-кишковому тракті і таким 

чином покращують травлення, зменшують ризик розвитку багатьох 

шлунково-кишкових захворювань. Для різних кислот виявлені деякі інші 

ефекти дії. 

У зв’язку з ефективною біологічною дією сформувався напрям 

використання органічних кислот як харчових добавок та під час виробництва 

функціональних харчових продуктів, в тому числі напоїв. 

Крім цього, значення харчових кислот в харчуванні людини 

визначається їх енергетичною цінністю та участю в обміні речовин. Основна 

біологічна функція органічних кислот, що входять до складу їжі, пов’язана з 

участю їх у процесах травлення. До таких функцій харчових кислот 

відносяться: 

• активація перистальтики кишківника; 

• стимуляція секреції травних соків; 

• вплив на формування певного складу мікрофлори шляхом зниження 

рН середовища; 

• гальмування розвитку процесів гниття в товстому кишківнику. 
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2. Харчові кислоти в харчуванні 

2.1. Харчові кислоти та кислотність продуктів 

Кислий смак харчового продукту зумовлюють йони Гідрогену, які 

утворюються в результаті електролітичної дисоціації кислот та кислих солей, 

що містяться в цьому продукті. Активність йонів Гідрогену (активна 

кислотність) характеризується показником рН (від’ємний десятковий 

логарифм концентрації йонів Гідрогену). Значення рН для деяких рідких 

харчових продуктів наведені у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Значення рH для деяких рідких харчових продуктів 

Харчовий продукт Значення рH 

Апельсиновий сік 3,2-3,5 

Ананасовий сік 3,6 

Виноградний сік 3,2 

Грейпфрутовий сік 3,1 

Банановий нектар 3,66 

Пиво 4,2-4,6 

Молоко 6,6-6,8 

Згущене молоко 6,1-6,4 

Йогурт 4,0-4,3 

Какао напиток 6,3-6,4 

Практично всі харчові кислоти – слабкі електроліти, у водних розчинах 

незначно дисоціюють (константи дисоціації – табл. 2.2). Крім того, у 

харчовій системі можуть знаходитися буферні речовини, у присутності яких 

активність йонів Гідрогену буде зберігатися приблизно однаковою у зв’язку з 

рівновагою дисоціації слабких електролітів. Прикладом такої системи є 

молоко. 



Таблиця 2.2 

Властивості основних харчових кислот 

Кислота 
Емпірична 

формула 

Молекулярна 

маса 

Температура 

плавлення, ºС 

Розчинність, г/100 

мл H2O при 25ºС 

Константа 

дисоціації 

Показник константи 

кислотності рКа, при 

25ºС 

Оцтова C2H4O2 60,05 –8,5 Змішується 1,76·10-5 4,75 

Молочна C3H6O3 90,08 16,8 Добре розчинна 1,37·10-4 3,86 

Лимонна C6H8O6 192,12 153 181 

К1 =7,1·10–4 

К2 = 1,68·10–5 

К3 = 6,4·10–7 

3,14 (при + 20ºС) 

4,77 (при + 20ºС) 

6,39 (при + 20ºС) 

Яблучна C4H6O5 134,09 132 62 
К1 = 3,9·10–4 

К2 = 7,8·10–6 

3,40 

5,11 

Винна C4H6O6 150,09 168-170 147 
К1 = 1,04·10–3 

К2 = 4,55·10–5 

2,98 

4,34 

Бурштинова C4H6O4 118,09 188 6,8 
К1 = 6,5·10–5 

К2 = 2,3·10–6 

4,21 

5,64 

Бурштиновий 

ангідрид 
C4H4O3 100,07 118,3 Мало розчинний 

К1 = 6,5·10–5 

К2 = 2,3·10-6 
 

Адипінова C6H10O4 146,14 152 1,9 (при +20ºС) 
К1 = 3,71·10–5 

К2 = 3,87·10–6 

4,43 

5,41 

Фумарова C4H4O4 116,07 286 0,5 (при +20ºС) 

К1 = 9,3·10–4 

(при + 18ºС) 

К2= 3,62·10–5 

(при +18ºС) 

3,03 (при + 18ºС) 

4,44 (при + 18ºС) 

Глюконодельта-

лактон 
C6H10O6 178,14 153 59 

К1 = 1,99·10–4 

(для кислоти) 

3,70 

(для кислоти 

Ортофосфатна H3PO4 98 42,35 
Добре розчинна в 

гарячій воді 

К1 = 7,55·10–3 

К2 = 6,23·10–6 

К3 = 2,2·10–13 

(при +18ºС) 

2,12 

7,21 

12,67 



У зв’язку з цим, сумарна концентрація у харчовому продукті речовин 

кислотного характеру, визначається показником потенціальної, загальної або 

титрованої (лугом) кислотності.  

Для різних продуктів ця величина виражається різними показниками. 

Наприклад, у соках визначають загальну кислотність в г на 1 л, у молоці – в 

градусах Тернера. 

2.2. Харчові кислоти та їх вплив на харчові продукти 

Харчові кислоти у складі продовольчої сировини та продуктів 

виконують різноманітні функції, пов’язані з якістю харчових об’єктів. 

У складі комплексу смакоароматичних речовин вони беруть участь у 

формуванні смаку та аромату. Саме смак, разом з запахом та зовнішнім 

виглядом, здійснює основний вплив на вибір споживачем того чи іншого 

продукту в порівнянні з такими його показниками, як склад та харчова 

цінність. Зміна смаку та аромату часто є ознакою псування харчового 

продукту або наявності в його складі сторонніх речовин. 

Харчові кислоти в складі продовольчої сировини і продуктів 

виконують різні функції, пов’язані з якістю харчових об’єктів. 

У складі комплексу смакоароматичних речовин вони беруть участь у 

формуванні смаку і аромату, що належать до числа основних показників 

якості харчового продукту. Саме смак, поряд з запахом і зовнішнім виглядом, 

донині надає більш істотний вплив на вибір споживачем того чи іншого 

продукту в порівнянні з такими показниками, як склад і харчова цінність. 

Зміни смаку і аромату часто виявляються ознаками починається псування 

харчового продукту або наявності в його складі сторонніх речовин. 

Головне смакове відчуття, що зумовлюється присутністю кислот в 

складі продукту, – кислий смак, який в загальному випадку пропорційний 

концентрації йонів H+ (з урахуванням відмінностей в активності речовин, що 

викликають однакове смакове сприйняття). Наприклад, гранична 

концентрація (мінімальна концентрація смакового речовини, що 
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сприймається органами почуттів), що дозволяє відчути кислий смак, 

становить для лимонної кислоти 0,017%, для оцтової – 0,03%. 

Для органічних кислот на сприйняття кислого смаку впливає й аніон 

молекули. Залежно від природи останнього можуть виникати комбіновані 

смакові відчуття, наприклад, лимонна кислота має кисло-солодкий смак, а 

пікринова – кисло-гіркий. Зміна смакових відчуттів відбувається і в 

присутності солей органічних кислот. Так, солі амонію надають продукту 

солоний смак. 

Природно, що наявність у складі продукту декількох органічних кислот 

в поєднанні зі смаковими органічними речовинами інших класів 

обумовлюють формування оригінальних смакових відчуттів, часто властивих 

виключно одному, конкретному виду харчових продуктів. 

Участь органічних кислот в утворенні аромату в різних продуктах 

неоднакова. 

У табл. 2.3 вказана частка органічних кислот та їх лактонів в комплексі 

ароматоутворюючих речовин. 

Як видно з табл. 2.3, частка органічних кислот та їх лактонів в 

комплексі аторматоутворюючих речовин, наприклад суниці, становить 14%, 

в помідорах – близько 11%, в цитрусових і пиві – близько 16%, в хлібі – 

більше 18%, тоді як у формуванні аромату кави на кислоти припадає менше 

6%. 

До складу ароматоутворюючого комплексу кисломолочних продуктів 

входять молочна, лимонна, оцтова, пропіонова і мурашина кислоти. 

Якість харчового продукту є інтегральною характеристикою, що 

включає, крім органолептичних властивостей (смак, колір, аромат), 

показники, що характеризують його колоїдну, хімічну і мікробіологічну 

стабільність. 
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Таблиця 2.3 

Вміст ароматоутворюючих речовин у харчових продуктах 

Продукт 
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к
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Суниця 256 31 5 47 40 36 94 3 – 

Цитрусові 157 49 – 31 35 10 29 – 3 

Помідори 113 12 3 51 26 10 6 4 1 

Обсмажені 

земляні горіхи 
187 29 69 40 19 32 8 8 11 

Кава 370 40 16 136 56 21 33 21 47 

Какао-продукти 201 21 29 37 23 28 35 9 19 

Коньяк 128 – – 12 27 13 76 – – 

Пиво 183 6 2 20 44 30 61 9 1 

Хліб 174 2 19 70 23 32 17 9 2 

М’ясо птиці 189 35 12 54 23 7 3 20 35 

Формування якості продукту здійснюється на всіх етапах 

технологічного процесу його отримання. При цьому багато технологічних 

показників, які забезпечують створення високоякісного продукту, залежать 

від активної кислотності (рН) харчової системи. 
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У загальному випадку величина рН впливає на наступні технологічні 

параметри: 

• утворення компонентів смаку і аромату, характерних для 

конкретного виду продукту; 

• колоїдну стабільність полідисперсної харчової системи 

(наприклад, колоїдний стан білків молока або комплексу білково-дубильних 

сполук в пиві); 

• термічну стабільність харчової системи (наприклад, термостійкість 

білкових речовин молочних продуктів, що залежить від стану рівноваги між 

йонізованим і колоїдно розподіленим кальцій ортофосфатом); 

• біологічну стійкість (наприклад, пива і соків); 

• активність ферментів; 

• умови росту корисної мікрофлори і її вплив на процеси дозрівання 

(наприклад, пива або сирів). 

2.3. Регулятори кислотності харчових систем 

Наявність харчових кислот в продукті може бути наслідком 

навмисного введення кислоти в харчову систему в ході технологічного 

процесу для регулювання її рН. 

В цьому випадку харчові кислоти використовуються як технологічні 

харчові добавки. 

Узагальнено можна виділити три основні мети додавання кислот в 

харчову систему: 

• надання певних органолептичних властивостей (смаку, кольору, 

аромату), характерних для конкретного продукту; 

• вплив на колоїдні властивості, що зумовлюють формування 

консистенції, властивою конкретному продукту; 

• підвищення стабільності, що забезпечує збереження якості продукту 

протягом певного часу. 
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У табл. 2.2 приведені властивості найважливіших харчових кислот, які 

застосовуються для регулювання рН в харчових системах і забезпечують їх 

фізичну стабільність. До останніх відносяться: 

• вплив на стійкість дисперсних систем (емульсій та суспензій), 

• зміна в’язкості в присутності загущувачів, 

• формування гелевої структури в присутності гелеутворювача, 

• вплив на мікрофлору, що забезпечує біологічну стійкість продукту. 

Оцтова кислота (крижана) Е460 є найбільш відомою харчовою 

кислотою і випускається у вигляді есенції, що містить 70-80% кислоти. У 

побуті використовують розведену водою оцтову есенцію, що отримала назву 

столовий оцет. Використання оцту для консервування харчових продуктів – 

один з найбільш старих способів консервування. Залежно від сировини, з 

якого отримують оцтову кислоту, розрізняють винний, фруктовий, яблучний, 

спиртовий оцет і синтетичну оцтову кислоту. Оцтову кислоту отримують 

шляхом оцтовокислого бродіння. Солі та естери цієї кислоти мають назву 

ацетати. Як харчові добавки використовуються калій та натрій ацетати (Е461 

і Е462). 

Разом з оцтовою кислотою і ацетатами, застосовуються діацетати 

натрій і калій. Ці речовини складаються з оцтової кислоти і ацетатів в 

молярному співвідношенні 1:1. Оцтова кислота – безбарвна рідина, 

змішується з водою в усіх відношеннях. Діацетат натрію – білий 

кристалічний порошок, розчинний у воді, з сильним запахом оцтової 

кислоти. 

Оцтова кислота не має законодавчих обмежень; її дія основана, 

головним чином, на зниженні рН консервуючого продукту, проявляється при 

вмісті вище 0,5% і направлена, головним чином, проти бактерій. Основна 

галузь використання – овочеві консерви і мариновані продукти. 

Застосовується в майонези, соуси, під час маринування рибної продукції та 

овочів, ягід і фруктів. Оцтова кислота широко використовується також як 

смакова добавка. 
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Молочна кислота випускається в двох формах, що відрізняються 

концентрацією: 40%-й розчин і концентрат, що містить не менше 70% 

кислоти. Отримують молочнокислим бродінням цукрів. Її солі та естери 

називаються лактати. У вигляді харчової добавки Е 270 використовується у 

виробництві безалкогольних напоїв, карамельних мас, кисломолочних 

продуктів. Молочна кислота має обмеження до застосування в продуктах 

дитячого харчування. 

Лимонна кислота – продукт лимоннокислого бродіння цукрів. Має 

найм’якший смак в порівнянні з іншими харчовими кислотами і не 

подразнює слизові оболонки травного тракту. Солі та естери лимонної 

кислоти – цитрати. Застосовується в кондитерській промисловості, при 

виробництві безалкогольних напоїв і деяких видів рибних консервів (харчова 

добавка Е 330). Лимонна кислота пом’якшує солодкий смак, надає 

свіжішого відтінку і наближує його до приємного кисло-солодкого смаку 

плодів та ягід. 

Але при цьому вона виводить з організму кальцій, погіршує згортання 

крові, тому рекомендовано її замінювати на бурштинову кислоту. 

Яблучна кислота має слабший кислий смак, ніж лимонна та винна 

кислоти. Для промислового використання цю кислоту отримують 

синтетичним шляхом з малеїновий кислоти, в зв’язку з чим критерії чистоти 

включають обмеження щодо вмісту в ній домішок токсичною малеїновий 

кислоти. Солі та естери яблучної кислоти називаються малати. Яблучна 

кислота проявляє хімічні властивості оксикислот. Під час нагрівання до 

100ºC перетворюється в ангідрид. Застосовується в кондитерському 

виробництві і при отриманні безалкогольних напоїв (харчова добавка Е 296). 

Винна кислота – продукт переробки відходів виноробства (винних 

дріжджів і винного каменю). Не подразнює слизові оболонки шлунково-

кишкового тракту і не піддається обмінним перетворенням в організмі 

людини. Основна частина (близько 80%) руйнується в кишківнику під дією 

бактерій. Солі та естери винної кислоти називаються тартрати. 
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Застосовується в кондитерських виробах і в безалкогольних напоях (харчова 

добавка Е334). 

Бурштинова кислота – побічний продукт виробництва адипінової 

кислоти. Відомий також спосіб її виділення з відходів бурштину. Характерні 

хімічні властивості дикарбонових кислот, утворює солі і естери, які отримали 

назву сукцинати. За температури 235ºC бурштинова кислота відщеплює воду, 

перетворюючись в бурштиновий ангідрид. Використовується в харчовій 

промисловості для регулювання рН харчових систем (харчова добавка Е 363). 

Бурштиновий ангідрид (2.1) є продуктом високотемпературної 

дегідратації бурштинової кислоти. Отримують також каталітичним 

гідруванням малеїнового ангідриду. Погано розчинний у воді, дуже повільно 

гідролізується в бурштинову кислоту. 

Бурштинова кислота розглядається не тільки як унікальний 

енергетичний субстрат, але і як регулятор функції та розвитку живих систем, 

що лягло в основу створення харчових добавок та продуктів профілактичної 

дії. 

                                                             (2.1) 

Встановлено, що бурштинова кислота, як продукт обміну речовин, 

володіє потужною захисною дією і є стимулятором вироблення імунітету до 

нових для організму шкідливих речовин. Вона покращує процеси 

енергетичного обміну в клітинах головного мозку, міокарду, печінки, нирках; 

володіє тонізуючою дією, антисклеротичною та проти ішемічною 

активністю; регулює процеси дихання, серцеву та мозкову діяльність; 

нормалізує обмін речовин; підвищує шлункову секрецію; сповільнює 

процеси старіння; прискорює процеси відновлення після фізичних та 



 8 

емоційних перевантажень, травм, отруєнь. За даними ФАО/ВООЗ добова 

потреба людського організму в бурштиновій кислоті становить 60-120 мг. 

Бурштинову кислоту додають до пива, соків, вина, для підвищення 

стійкості, прискорення репродуктивності дріжджів, покращення їх 

бродильної активності. 

Особливо перспективним є лікувальне застосування бурштинової 

кислоти та її солей (сукцинатів) при захворюваннях серцево-судинної, 

дихальної, ендокринної систем. 

Адипінову кислоту отримують в промисловості, головним чином, 

двохстадійним окисненням циклогексану. Характерні хімічні властивості 

карбонових кислот, зокрема, утворює солі, більшість з яких розчинні у воді. 

Легко відбувається естерифікування в моно- і діестери. Солі та естери 

адипінової кислоти отримали назву адипінати. Харчова добавка (Е 355), що 

забезпечує кислий смак продуктів, зокрема, безалкогольних напоїв. 

    (2.2) 

Фумарова кислота міститься в багатьох рослинах і грибах, 

утворюється при бродінні вуглеводів у присутності Aspergillus fumaricus. 

Промисловий спосіб отримання заснований на ізомеризації малеїнової 

кислоти під дією HCl, що містить бром. Солі та естери називаються 

фумарати. У харчовій промисловості фумарову кислоту використовують як 

замінник лимонної і винної кислот (харчова добавка Е 297). Токсична, в 

зв’язку з чим добове споживання з продуктами харчування лімітоване рівнем 

6 мг на 1 кг маси тіла. 

Глюконо-дельта-лактон (4.3) – продукт ферментативного аеробного 

окиснення β,D-глюкози. У водних розчинах глюконо-дельта-лактон 

гідролізується в глюконовую кислоту, що супроводжується зміною рН 

розчину. Використовується як регулятор кислотності і розпушувач (харчова 



 9 

добавка Е 575) в десертних сумішах і продуктах на основі м’ясних фаршів, 

наприклад, в сосисках. 

    (2.3) 

Ортофосфатна кислота (4.4) та її солі – ортофосфати (калію, натрію і 

кальцію) широко поширені в харчовій сировині та продуктах її переробки. 

    (2.4) 

У високих концентраціях фосфати містяться в молочних, м’ясних і 

рибних продуктах, в деяких видах злаків і горіхів. Фосфати (харчові добавки 

Е 339-341) вводяться в безалкогольні напої та кондитерські вироби. 

Допустима добова доза, в перерахунку на ортофосфатну кислоту, відповідає 

5-15 мг на 1 кг маси тіла (оскільки надмірна кількість її в організмі може 

стати причиною дисбалансу кальцію і фосфору). 

2.4. Харчові кислоти в харчуванні 

Значення харчових кислот в харчуванні людини визначається їх 

енергетичною цінністю (табл. 2.4) і участю в обміні речовин. Зазвичай вони 

не викликають додаткового кислотного навантаження в організмі, 

окиснюючись під час обміну речовин з великою швидкістю. 

Основна функція органічних кислот, що входять до складу їжі, 

пов’язана з участю в процесах травлення. 

До таких функцій органічних кислот відносяться: 

• активація перистальтики кишківника; 

• стимуляція секреції травних соків; 
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• вплив на формування певного складу мікрофлори шляхом 

зниження рН середовища; 

• гальмування розвитку гнильних процесів в товстому кишківнику. 

Таблиця 2.4 

Коефіцієнти енергетичної цінності основних харчових кислот 

Харчові кислоти Коефіцієнт енергетичної цінності, ккал/г 

Лимонна кислота 2,5 

Яблучна кислота 2,4 

Молочна кислота 3,6 

Для різних органічних кислот виявлені деякі інші ефекти впливу. 

Доказано, що окремі харчові кислоти, наприклад лимонна, 

перешкоджають утворенню в організмі канцерогенних нітрозамінних, 

сприяють зниженню ризику виникнення і розвитку онкологічних патологій. 

Лимонна кислота (відповідно, цитрат) сприяє також засвоєнню організмом 

кальцію (її вміст в кістках і зубах становить 0,5-1,5%), має активуючу або 

інгібуючу дію на деякі ферменти. Бензойна кислота має антисептичну дію. 

Однак, з іншого боку, відомо, наприклад, що щавлева кислота у вигляді 

кальцієвої солі здатна відкладатися в суглобах або в вигляді каменів – в 

сечовивідних шляхах. Основними харчовими джерелами цієї кислоти є 

зелений аґрус, листя шпинату, щавлю та кропиви. На противагу цьому, в 

процесах, що запобігають випадання солей кальцію в сечоводах, важливу 

роль відіграє цитрат сечовини. Утворення комплексів з кальцієм і магнієм 

лежить також в основі процесу гальмування кровотечі. Винна кислота 

організмом людини не засвоюється. 

2.5. Методи визначення кислот в харчових продуктах 

В основі визначення рН різних харчових систем лежать стандартні 

методи аналітичної хімії. До них відносяться калориметричний і 

електрометричний методи. 

Визначення потенційної кислотності, що характеризує загальний вміст 

речовин кислотного характеру, основане на титруванні цих речовин 
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сильними основами (лугами). Для різних харчових продуктів характерні свої 

особливі умови титрування, результати яких наводять у відповідних 

кислотних числах. 

Аналіз кислотного складу харчового продукту дає можливість виявити 

фальсифікацію або підтвердити його натуральність. Для визначення вмісту 

органічних кислот використовують як стандартні, так і альтернативні методи 

контролю. 

Метод аналізу молочної кислоти оснований на її окисненні калій 

перманганатом до оцтового альдегіду, який визначають йодометрично. 

Найбільш відомі методи визначення винної кислоти базуються на 

лужному титруванні винного каменю, який випадає в осад. Більшість 

органічних кислот можна визначити хроматографічними методами. 

До альтернативних відносяться методи, основані на використанні 

ферментативних систем. Характерними особливостями ферментативного 

аналізу є специфічність, яка забезпечує достовірність результатів, високі 

точність і чутливість. 

Перелік органічних кислот в складі харчових продуктів, які 

визначаються ферментативними методами, наведений в табл. 2.5. 

Використання ферментативних методів в аналітичній хімії органічних 

харчових кислот, в залежності від групи аналізованих продуктів, може мати 

різні цілі, до яких відносять: 

• виробничий контроль; 

• системи забезпечення якості; 

• контроль якості готової продукції; 

• контроль сировини; 

• оцінка якості; 

• аналіз складу з метою встановлення харчових властивостей і їх 

відповідності нормативної документації; 

• оцінка гігієнічного статусу; 
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• моніторинг якості; 

• виявлення небажаних компонентів; 

• встановлення фальсифікації; 

• визначення частки натуральної сировини; 

• визначення автентичності (справжності). 



Таблиця 2.5 

Харчові кислоти у складі продуктів харчування, які визначаються ферментативними методами 
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о

в
а 

Дитяче харчування, дієтичні 

продукти 
+   +   +  +       + 

Пиво, вино, ігристе і шампанські 

вина, алкогольні напої 
+    +  +  +  +  + +  + 

Соки, нектари, соковмісні напої, 

продукти переробки фруктів і 

овочів, безалкогольні напої 

(наприклад лимонад) 

+ +  + + + +  + + + +   + + 

Яйця і яєчні продукти    +     +        + 

Молоко і молочні продукти    +   +  +  +   +  + 

Харчоконцентрати (супи, соуси)    +             

Цукор і цукорвмісні вироби       +  + +       

М’ясо і м’ясні вироби                 

 



Висновки. 

Харчові кислоти це різноманітна за своїми властивостями група речовин 

органічної і неорганічної природи. Основні джерела харчових кислот – 

рослинна сировина і продукти її переробки. Органічні харчові кислоти 

містяться в більшості рослин – ягодах, фруктах, овочах, в тому числі в 

коренеплодах, листяній зелені. 

Разом з вуглеводами і ароматичними сполуками харчові кислоти 

формують смак і аромат плодів а, отже, продуктів їх переробки. Склад і 

особливості будови харчових кислот різні і залежать від специфіки харчового 

об’єкта, а також від природи кислотоутворення. 

Харчові кислоти застосовують у процесі виробництва безалкогольних 

напоїв, кондитерських виробів, харчових концентратів, а також в медицині, 

текстильному виробництві. У харчовій промисловості використовують, в 

основному, лимонну, винну, молочну, яблучну кислоти. 
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Завдання для самоконтролю 

1. Основні джерела харчових кислот 

а) тваринна сировина;     б) рослинна сировина; 

в) рослинна сировина і продукти її переробки; 

г) тваринна сировина і продукти її переробки. 

2. Продукти, які містять органічні харчові кислоти: 

а) овочі,фрукти, ягоди;    б) сир і кисломолочні продукти; 

в) м’ясні вироби;    г) фундук, грецький горіх. 

3. Склад і особливості будови харчових кислот залежать від: 

а) просторового розташування кислотних груп; 

б) специфіки харчового об’єкта; 

в) кількості кислотоутворювача; 

г) природи харчового волокна. 

4. До харчових кислот належить: 

а) перренатна; б) форміатна; в) синильна; г) глютамінова 

5. Нехарчова кислота: 

а) бурштинова; б) ортофосфатна;  в) хлоритна;  г) хлоридна. 

6. Вміст яблучної кислоти в апельсинах становить: 

а) 5-10%;  б) 10-25%;  в) 25-40%;  г) 0-5%. 

7. Вміст яблучної кислоти в лимонах і грейпфрутах: 

а) 5-7%;  б) до 5%;  в) 8-13%;  г) 13-17%. 

8. В шкірці апельсинів міститься значна кількість щавлевої кислоти: 

а)0,02%;  б)0,01%;  в)0,1%;  г)0,2%. 

9. Лимонна кислота є в кислотному спектрі ананасів: 

а) менше 50%;  б)50-70%;  в)70-80%;  г) більше 80%. 

10. Частка яблучної кислоти в ананасі становить: 

а) 2%;  б) 7%;  в) 1%;  г)4%. 

11. Домінуючою кислотою у складі кісточкових плодів є: 

а) лимонна;  б) винна;  в) яблучна;  г) щавлева. 
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12. Укажіть назву кислоти, хімічна формула якої: 

Н3С–СО–СООН 

а) піроглутамінова;    б) піровиноградна; 

в) бурштинова;     г) піроаскорбінова. 

13. Укажіть назву кислоти, хімічна формула якої: 

НООС–СН2–СН2–СООН 

а) піроаскорбінова;    б) бурштинова; 

в) піровиноградна;    г) щавлева. 

14. Укажіть назву кислоти, хімічна формула якої: 

 

а) яблучна;    б) бурштинова; 

в) винна;     г) щавлева. 

15. Укажіть назву кислоти, хімічна формула якої: 

НООС–СН(ОН)–СН(ОН)–СООН 

а) яблучна;    б) янтарна; 

в) винна;     г) щавлева. 

16. Вміст яблучної кислоти в черешні та вишні: 

а)8-9%;  б) 70%;  в) 80%;  г)85%. 

17. В персиках і абрикосах містяться кислоти: 

а) щавлева, лимонна, абрикосова;  б) яблучна, абрикосова, щавлева; 

в)щавлева, хінна, яблучна;   г) лимонна, хінна, яблучна; 

18. У винограді основною є: 

а) піровиноградна кислота;  б) виноградна кислота; 

в) винна кислота;    г) лимонна кислота. 

19. В більшості ягід за винятком винограду, аґрусу, чорниці та ожини 

переважає кислота: 

а) яблучна;  б)ягідна; в) лимонна;  г) винна. 
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20. В смородині міститься: 

а) 80-85% яблучної кислоти;   б) 85-90% яблучної кислоти; 

в) 85-90% лимонної кислоти;   г) 80-85% лимонної кислоти. 

21. В апельсині містяться такі основні харчові кислоти: 

а) лимонна, яблучна, щавлева; 

б) яблучна, лимонна, винна, сліди оцтової та мурашиної; 

в) лимонна, яблучна, оцтова; 

г) лимонна, яблучна, бензойна. 

22. Горох містить: 

а) лимонну кислоту;   б) оцтову кислоту; 

в) щавлеву кислоту;    г) яблучну кислоту. 

23. Укажіть назву кислоти, яка утворюється мікробіологічним шляхом: 

а) винна;  б) молочна;  в) янтарна;  г) глютамінова. 

24. Відмінною особливість томатів є наявність у їх складі таких кислот: 

а) оцтова, сульфітна, хлоридна;  б) хлоридна, сульфатна, оцтова; 

в) сульфатна, ортофосфатна, оцтова; 

г) ортофосфатна, хлоридна, сульфатна. 

25. Найбільш відомою харчовою кислотою є: 

а) хлоридна;  б) оцтова;  в) лимонна;  г) яблучна. 

26. Повна дисоціація оцтової кислоти [СН3СООН| призведе до утворення 

йону: 

а) СН3
+;  б) СН3СО–;  в) СН3СОО–;  г) Н–. 

27. Повна дисоціація молочної кислоти [СН3СН(ОН)СООН) призведе до 

утворення йону: 

а) СН3
+;  б) СН3СН(ОН)СО–;  в) СН3СО–;  г) Н+. 

28. Повна дисоціація молочної кислоти [СН3СН(ОН)СООН] призведе до 

утворення йону: 

а) СН3СН(ОН)–; б) СН3СН(ОН)СОО–; в) СН3СН(ОН)СО–; г) Н–. 

29. Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова 

гіпоксія. Це призводить до накопичення в м’язах метаболіту – 
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а) кетонових тіл;  б) лактату;  в) ацетил-KoA; г) глюкозо-6-фосфату. 

30. Залишок якої кислоти входить до складу рідких жирів: 

а) стеаринової; б) ;пальмітинової  в) олеїнової; г) масляної. 

31. Обчисліть і вкажіть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділиться під 

час взаємодії 0,5 моль натрій карбонату з оцтовою кислотою, взятою у 

надлишку: 

а) 11,2 л;  б) 22,4 л;  в) 5,6 л;  г) 112 л. 

32. У результаті взаємодії 59,2 г водного розчину насиченої одноосновної 

карбонової кислоти (ω=25%) з натрій карбонатом, узятим у надлишку, 

одержали 2,24 л (н.у.) газу. Визначте молекулярну формулу кислоти. 

Обчисліть масу монохлоропохідної цієї кислоти, яку можна одержати з 

кислоти, маса якої становить 14,8 г. 

а) 21,7 г;  б) 27,1 г;  в) 72,1 г;  г) 22,7 г. 

33. Невідому насичену одноосновну карбонову кислоту, маса якої становила 

103,6 г, нейтралізували водним розчином натрій гідрогенкарбонату. Під час 

пропускання газу, що виділився, через вапняну воду (взяту з надлишком) 

одержали. 140 г осаду. Визначте використану кислоту та загальну кількість 

атомів у її молекулі. 

а) 11;   б) 22;   в) 12;   г) 21. 

34. Установіть формулу оксигеновмісної органічної речовини, яка 

утворюється під час квашення капусти. Масові частки Карбону і Гідрогену в 

сполуці відповідно становлять 40 і 6,67%. Молярна маса речовини в 1,5 разу 

більша за молярну масу етанової кислоти. Укажіть число атомів у молекулі 

цієї сполуки. 

а) 12;   б) 11;   в) 16;   г) 8. 

35. До 100 г розчину оцтової кислоти з масовою часткою речовини 25% 

добавили 30 г оцтового ангідриду. Визначте: а) масову частку (%) кислоти в 

утвореному розчині; б) масу одержаного розчину кислоти, яка витратиться на 

розчинення кальцій карбонату масою 50 г. 

а) 46%, 129,4 г; б) 66%, 229,4 г; в) 64%, 129,4 г; г) 44%, 129,4 г. 
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36. На нейтралізацію суміші оцтової кислоти, оцтового альдегіду та етанолу 

масою 26,6 г використали 44,8 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою 

лугу 25%. При взаємодії такої ж за складом і масою суміші з надлишком 

натрію виділилось 3,36 л газу (н.у.). Розрахуйте масові частки (%) речовин у 

суміші. 

а) 45% СН3СООН, 38% СН3СОН, 17% С2Н5ОН; 

б) 55% СН3СООН, 38% СН3СОН, 7% С2Н5ОН; 

в) 17% СН3СООН, 38% СН3СОН, 45% С2Н5ОН; 

г) 38% СН3СООН, 17% СН3СОН, 45% С2Н5ОН. 

37. При нагріванні концентрованої сульфатної кислоти із сумішшю оцтової 

та мурашиної кислот масою 34,6 г виділилось 2,24 л газу (н.у.). Розрахуйте 

масову частку (%) мурашиної кислоти в суміші. 

а) 13,3%;  б) 10,3%;  в) 30,3%;  г) 33,1%. 

38. При дії на 20 г суміші олеїнової та пальмітинової кислот надлишком 

бромної води одержали 13,26 г продукту бромування. Обчисліть масу 

олеїнової кислоти в суміші. 

а) 8,46 г;  б) 8,64 г;  в) 6,48 г;  г) 4,86 г. 

39. При взаємодії розчину насиченої одноосновної карбонової кислоти 

об’ємом 71,15 мл з масовою часткою кислоти 30% (ρ= 1,04 г/мл) з 

надлишком калій гідрогенкарбонату виділилось 6,72 л газу (н.у.). Визначте 

формулу кислоти. 

а) С3Н6О2;  б) С4Н6О4;  в) С4Н8О2;  г) НСООН. 

40. Одноосновну насичену карбонову кислоту масою 9,2 г нейтралізували 

водним розчином натрій гідрогенкарбонату. При пропусканні одержаного 

при цьому газу крізь вапняну воду утворилось 10 г кальцій карбонату та 8,1 г 

кальцій гідрогенкарбонату. Яку кислоту використали? Який об’єм газу (н.у.) 

виділився? 

а) НСООН, 4,48 л;  б) С2Н4О2, 4,48 л; 

в) НСООН, 2,24 л;  г) С2Н4О2, 5,6 л. 
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41. Розрахуйте масу оцтового ангідриду, яку потрібно розчинити у 200 г 

розчину оцтової кислоти, що містить 30 г кислоти, щоб одержати розчин з 

масовою часткою кислоти 40%. 

а) 64 г;  б) 46 г;  в) 45 г;  г) 66 г. 

42. Визначте формулу насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо 

відомо, що на реакцію з лугом, що містився в 16,95 мл розчину калій 

гідроксиду (ρ = 1,18г/мл, ω= 22,4%), витратили 7,04 г цієї кислоти. 

а) С4Н8О2;  б) С2Н4О2;  в) НСООН;  г) С5Н10О2. 

43. Калій гідроксид, який одержали при взаємодії 117,5 г калій оксиду з 

водою, витратили на нейтралізацію суміші мурашиної та оцтової кислот 

масою 143 г. Розрахуйте масові частки (%) кислот у вихідному розчині. 

а) 16,1% НСООН, 83,9% СН3СООН; 

б) 83,9% НСООН, 16,1% СН3СООН; 

в) 61,1% НСООН, 39,9% СН3СООН; 

г) 11,6% НСООН, 84,5% СН3СООН. 

44. Яку масу кальцій карбіду, що містить домішки, масова частка яких 

становить 10%, необхідно використати для одержання 150 кг оцтової есенції. 

Масова частка кислоти в есенції становить 70%. Врахуйте, що втрати на 

кожній стадії становлять 20%. 

а) 243 кг;  б) 233 кг;  в) 432 кг;  г) 423 кг. 

45. Оцтовий ангідрид масою 40 г розчинили в 400 г розчину оцтової кислоти 

з масовою часткою речовини 20%. Розрахуйте масову частку кислоти в 

одержаному розчині (%). 

а) 29%;  б) 22%;  в) 24%;  г) 92%. 

46. Визначте формулу двоосновної насиченої карбонової кислоти масова 

частка Оксигену в якій становить 54,24%. 

а) С2Н2О4;  б) С3Н4О4;  в) НООС–СООН;  г) С4Н6О4. 

47. Який об’єм розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% (ρ = 

1,173 г/мл) потрібно використати на нейтралізацію розчину, в якому 

міститься по 10 г етанової та пропанової кислот? 
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а) 72 мл;  б) 52 мл;  в) 42 мл;  г) 62 мл. 

48. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 14% (ρ = 

1,116 г/мл) потрібен для нейтралізації одноосновної карбонові кислоти 

масою 40 г? Масові частки Карбону, Оксигену та Гідрогену в кислоті 

становлять відповідно 26,09%, 69,57% та 4,34%. 

а) 223 мл;  б) 222 мл;  в) 333 мл;  г) 322 мл. 

49. Який об’єм оцтової есенції (ρ = 1,070 г/мл) необхідно взяти для 

приготування столового оцту об’ємом 500 мл (р = 1,007 г/мл)? Врахуйте, що 

масова частка оцтової кислоти в столовому оцті становить 6% а в оцтовій 

есенції – 80%. 

а) 33,5 мл;  б) 55,3 мл;  в) 53,5 мл;  г) 35,3 мл. 

50. У розчин оцтової кислоти масою 300 г помістили надлишок питної соди. 

Внаслідок реакції виділився газ об’ємом 18 л (н.у.). Розрахуйте сову частку 

кислоти (%) у вихідному розчині. 

а) 16,1%;  б) 11,6%;  в) 11,1%;  г) 61,1%. 

51. Глюкозу масою 40 г піддали молочнокислому бродінню. Визначте масу 

одержаної молочної кислоти, якщо вихід продукту становив 80%. 

а) 32 г;  б) 22 г;  в) 33 г;  г) 23 г. 

52. Розрахуйте масу оцтового ангідриду, яку потрібно розчинити у 200 г 

розчину оцтової кислоти з масовою часткою речовини 20%, щоб подвоїти 

масову частку кислоти. 

а) 11,5 г;  б) 15,5 г;  в) 55,1 г;  г) 51,5 г. 

53. До 29,6 г насиченої одноосновної карбонової кислоти добавили 54,55 мл 

розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% (ρ = 1,1 г/мл). До 

одержаного розчину прилили надлишок концентрованого розчину натрій 

гідрогенкарбонату. При цьому виділилось 2,24 л (н.у.) газу. Визначте 

формулу вихідної кислоти. 

а) С3Н6О2;  б) С4Н6О4;  в) HCOOH;  г) С2Н2О4. 
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54. При нейтралізації насиченої двоосновної карбонової кислоти калій 

гідроксидом одержали сіль, маса якої виявилась в 1,644 разу більшою за масу 

вихідної кислоти. Визначте формулу кислоти. 

а) С4Н6О4;  б) С3Н6О3;  в) С2Н2О4;  г) С3Н8О3. 

55. При дії надлишку концентрованої сульфатної кислоти на суміш натрій 

форміату та натрій карбонату утворилась суміш газів об’ємом 672 мл (н.у.) і 

масою 1,00 г. Визначте а) масу вихідної суміші; б) масові частки солей у 

вихідній суміші (%). 

а) 2,42 г, 43,8% Na2CO3, 56,2% HCOONa; 

б) 4,24 г, 43,8% Na2CO3, 56,2% HCOONa; 

в) 2,42 г, 56,2% Na2CO3, 43,8% HCOONa; 

г) 2,24 г, 56,2Na2CO3, 43,8% % HCOONa. 


