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Příloha 

Halogenderiváty 

Halogenderiváty nepatří mezi přírodní látky, vznikají činností člověka. 

Jejich význam je však obrovský, často z nich připravujeme celou řadu 

organických látek - oddělíme halogen a alkyl pak navážeme na jiné molekuly, 

této reakci říkáme alkylace alkylačními činidly.  

 Řada halogenderivátů má však vedlejší účinky, velké nebezpečí  

je rakovinotvornost, neschopnost odbourávat se z našeho organismu, vliv  

na nežádoucí genetické změny. Na některé velmi citlivě reagují sliznice, dýchací 

cesty, dochází k zánětům. 

 Vzestup a pád zažil halogenderivát insekticit DDT objevený Švýcarem 

Müllerem, systematický název je 1,1,1 – trichlor - 2,2 – bis (4-chlorfenyl) ethan. 

Tato látka velmi účinně hubila hmyz přenášející v Africe zákeřné nemoci (tyfus 

a malárie), za což Müller získal i Nobelovu cenu. Ovšem později se zjistilo,  

že tato látka v lidském těle není schopna odbourávání a má vliv na genetické 

změny, proto byla zakázána. Hromadí se v tukových tkáních včetně tukových 

obalů nervů, kde zamezuje správnému vedení vzruchů. U ptáků způsobil 

poruchu enzymu odpovědného za správné složení skořápky, jedinec nevydržel 

až do vylíhnutí. 

 Mimo insekticidu byly vyzkoušeny i jako herbicidy a defolianty. Bohužel 

řada z nich byla zkoušena za války ve Vietnamu (2,4 – dichlorfenoxyoctová 

kyselina či 2,4,5 trichlorfenoxyoctová kyselina), později se zjistilo, že mají 

teratogenní efekt – zrůdný vývoj plodu. 

 Teplonosná média v transformátorech, dielektrika v kondenzátorech, 

plastifikátory, náplně hydraulických systémů, to vše zvládly nereaktivní a málo 

hořlavé PCB – polychlorované bifenyly. Ale zjistilo se, že se kumulují 

v potravinovém řetězci. Po několika katastrofách je produkce velmi ostře 

sledována (stolní olej se stopami PCB v Japonsku). 

 Další sporadický osud mají halogenderiváty freony – fluorované 

uhlovodíky. Na jedné straně mají obrovský význam jako propelenty (hnací 

plyny) u sprejů, laků a chladící media ledniček, chladniček. Jejich fyzikální 
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vlastnosti byly ideální, ale zjistilo se, že mají velký podíl na likvidaci ozónové 

vrstvy v atmosféře. Řada výrobků se v rámci ekologického chování snaží užití 

freonů vyvarovat. Díky kosmického záření se freony rozkládají za vzniku 

radikálu chloru, ten napadne ozón za vzniku molekulového a atomárního 

kyslíku. Freony mají své vlastní číslování, je složeno ze tří číslic, první je počet 

atomů uhlíku zmenšený o jednotku, druhá je počet vodíků zvětšený o jednotku, 

třetí je počet atomů fluorových atomů. Například Freon 022 znamená, že látka 

má uhlík, vodík, 2 fluory, zbytek jsou chlory. 

 Výborný chemicky a tepelně odolný materiál se širokým využitím  

je halogenderivát teflon. Vyrábí se polymerací tetrafluorethenu, který 

připravujeme při 800⁰C z Freonu 22. Podobná chemicky odolná látka je teflex, 

jen nevydrží teploty kolem 250⁰C jako teflon. Teflex vzniká polymerací  

Freonu 113 – trifluorchlorethylen. 

 Halogenderiváty se užívají i jako hasivo. Tetrachlormethan byl časem 

nahrazován bromtrifluormethanem či dibromdifluormethanem. Nahrazení 

bylo nutné, protože při vysokých teplotách se z tetrachlormetanu uvolňoval 

chlor a slučoval se při velkém žáru s oxidem uhelnatým, čímž vznikal silně 

jedovatý plyn fosgen COCl2, který se používal i jako bojový plyn. 

 Vynikajícím rozpouštědlem, i když karcinogenním, je chloroform – 

trichlormethan. Má nasládlé, příjemné aroma, pro karcinogennost se však 

nesmí jako anestetikum užívat. Podobným kvalitním rozpouštědlem  

je tetrachlormetan, který je však jedovatý. Látky jsou také zneužívány 

toxikomany, při vdechování par organických rozpouštědel je navozen stav 

poblouznění, uvolněnosti. Důsledek užívání je rychlé poškození ledvin, jater  

a může způsobit i smrt. 

 Podlahové krytiny, obaly vyrábíme z plastu známého jako PVC, který 

získáme polymerací vinylchloridu.  

 Halogenové žárovky jsou vyplněny bromoforem či dibrommethanem.  

Při rozsvícení vlákna se uvolňuje halogen reagující s wolframovým vláknem, 

vznikající halogenid difunduje zpět na vlákno, kde se rozloží. Vlákno tak vydrží 

déle, žárovka nezčerná. 
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Organokovové sloučeniny 

DIMETHYLRTUŤ 
 

 Jedna z několika organokovových sloučenin rtuti, hořlavá bezbarvá 
kapalina, která patří mezi nejsilnější neurotoxiny. Smrtelná dávka  
pro dospělého člověka se označuje již 0,1 ml. 

 Molekula má lineární strukturu, na centrální atom rtuti jsou navázány 
dvě methylové skupiny:  (CH3) - Hg - (CH3). 

 Velice snadno proniká do živé tkáně, příznaky otravy se navíc mohou 
projevit příliš pozdě, aby proběhla efektivní a úspěšná léčba. Účinnou 
ochranu neposkytují běžné laboratorní rukavice, dimethylrtuť pronikne 
bez větších obtíží skrz latex, PVC i neopren, poté je vstřebávána 
pokožkou. 
 

DUBĚNKOVÝ INKOUST 

 Inkoust fialovočerné barvy, vyráběný ze solí železa a taninu z rostlinných 
zdrojů.  Jde o organokovovou sloučeninu rozptýlenou ve vodě, ve které je 
stabilizována pojidlem, které zajišťuje rozptýlení pigmentu v roztoku.  
V Evropě byl běžně používán od 12. století do 19. století. 

 Při nanášení na papír se pevně váže do vláken celulózy, proto nejde smýt 
vodou na rozdíl od inkoustů založených na sazích. Vzhledem  
k mechanismu adheze se dá vyškrábat, tím se ale poškozuje horní vrstva. 
Pergamen, ze kterého byl původní text vyškrábán, se nazývá palimpsest. 

 Tanin vzniká v rostlinách jako produkt sekundárního metabolismu, 
sloužící k ochraně rostlin proti parazitům a proti okusu (tanin má 
nepříjemnou hořkou a svíravou chuť). Tanin se vyskytuje ve většině 
rostlinných částí, v zásadním množství v kůře a ořeších. Největší množství 
je ale v duběnkách, odtud název inkoustu. Tanin má schopnost vázat se 
na proteiny a další látky, čehož se využívá mimo jiné k činění kůží. 

 starý duběnkový inkoust jde napodobit směsí chemikálií, které tento 
inkoust připomínají. Bylo toho zneužito při tvorbě Rukopisu 
zelenohorského. 
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GRIGNARDOVO ČINIDLO A ORGANOLITHNÉ SLOUČENINY 
 

 Organohořečnaté činidlo se připravuje reakcí halogenderivátů 
uhlovodíků s hořčíkem v diethyletheru. Produktem je organohořečnatá 
sloučenina s obecným vzorcem R-Mg-X. 

 Činidlo se využívá při reakci se sloučeninou obsahující karbonylovou 
skupinu. Do reakční směsi obsahující grignardovo činidlo se přidá keton 
nebo aldehyd. Vazba C-Mg se přeruší a dojde k nukleofilnímu ataku 
uhlíku karbonylové skupiny. V závislosti na struktuře výchozí látky 
můžeme získat širokou paletu sloučenin. Pokud je výtěžek malý, pak  
se nahrazují hořečnaté deriváty organolithnými sloučeninami. 

 Působením vody dojde k rychlému rozkladu, reakce probíhají v etheru, 
velmi reaktivní jsou především magneisiumjodidy. 

 Victor Grignard, po němž je činidlo pojmenováno, byl oceněn Nobelovou 
cenou za chemii v roce 1912 společně s Paulem Sabatierem. Jeho 
nejvýznamnějším objevem je nová metoda vytváření vazby uhlík-uhlík 
v organické syntéze. 
 

METALOCENY 
 

 Metaloceny jsou sloučeniny s obecným vzorcem (C5R5)2M, které jsou 
tvořeny dvěma cyklopentadienylovými kruhy vázanými k atomu kovu. 

 Název metalocen je odvozen od prvního připraveného zástupce této 
skupiny látek – ferocenu. Jeho systematický název je  
bis(η5–cyklopentadienyl)železo. Řecké písmeno eta označuje hapticitu, 
což je počet vazeb mezi atomem kovu a ligandem. 

 Stabilní za vysokých teplot (nad 500 °C). Všechny neutrální metaloceny 
jsou rozpustné v běžných organických rozpouštědlech.  

 S výjimkou ferocenu a pár jiných se jedná o sloučeniny citlivé na vzduch. 
Jsou paramagnetické nebo diamagnetické (podle typu vázaného kovu). 
 

VANADOCEN 
 

 Vanadocen je organokovová (metallocenová) sloučenina skládající se ze 
dvou cyklopentadienidových aromatických kruhů, mezi nimiž je 
koordinován dvojmocný vanad (+II) - sendvičová struktura. Deriváty 
vanadocenu jsou zkoumány z biomedicínského a katalytického hlediska. 

 
 
 

65

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Halogenderiv%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diethylether
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organoho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%A1_slou%C4%8Denina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organoho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%A1_slou%C4%8Denina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbonyl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ketony
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aldehyd
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nukleofiln%C3%AD_atak&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonylov%C3%A1_skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Grignard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_chemii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_chemii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Sabatier
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyklopentadienyl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferocen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98eck%C3%A9_p%C3%ADsmeno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapticitu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpou%C5%A1t%C4%9Bdlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyklopentadienid&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vanad
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sendvi%C4%8Dov%C3%A1_struktura&action=edit&redlink=1


TRIBUTYLCÍN 
 

 Organická sloučenina cínu. 

 Za běžných podmínek bezbarvá kapalina, teplota tání – 45 ºC, teplota 
varu 180 ºC. Rozpustnost ve vodě nízká, lepší v tucích, alkoholech  
či halogenuhlovodících. 

 Komerčně dostupný ve směsi s dibutylcínem, tetrabutylcínem 
a sloučeninami trialkylcínu. Přidává se například do lodních nátěrů, 
konzervantů dřeva nebo pesticidů. Používá se proti plísním v chladících 
systémech a věžích elektráren, papíren, textilek nebo pivovarů. Slouží 
jako aditivum v PVC, inhibitor koroze, přípravek k hubení, dezinfekce  
v nemocnicích či na sportovištích.  

 Sloučeniny tributylcínu jsou toxické látky ohrožující vodní ekosystémy. 
Kumulují se v sedimentech, kde je pomalu degradují. Mohou se hromadit 
v tukových tkáních organismů (bioakumulace). Jejich toxicita pro ryby 
velice kolísá, pro ústřice, škeble a korýše je vysoká.  

 Toxický pro ledviny a nervovou soustavu. 
 

TETRAETHYLOLOVO 
 

 Organokovová sloučenina, která se používala jako antidetonační 
přísada do motorových benzínů. V dnešní době je nahrazován 
ferrocenem. 

 Za běžných podmínek jde o bezbarvou kapalina. Zpomaluje hoření 
benzínu, a proto se používalo ke zvyšování oktanového čísla benzínů. 
Jde o těkavou toxickou látku dobře rozpustnou v tucích, která snadno 
proniká kůží, ale také se rychle a prakticky úplně vstřebává ze vzduchu 
v plicích. V játrech se matabolizuje na toxické trietylolovo.  

 
o 4 NaPb + 4 (C2H5)Cl → Pb(C2H5)4 + 3 Pb + 4 NaCl 
o Pb(C2H5)4 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O + Pb 

 
 
ORGANOARSENITÉ 
 

 Významné léky proti sifilis, ale také nebezpečné bojové chemické látky – 
především plyny (bifenylsloučeniny vázané na arsen substituovaný 
chlorem či CN skupinou). 
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ORGANOKŘEMIČITÉ 
 

 Křemík na rozdíl od uhlíku nedokáže tvořit násobné vazby, také vazba 
křemík – křemík není tak pevná, ale velmi stálá je vazba 
křemík – kyslík – křemík, což se využívá u silikonů  

 Silikony jsou tepelně odolné, hydrofilní 

 Podle struktury je nalezneme v šamponech, krémech, leštidlech, 
izolačních materiálech, nátěrech, olejích, aj. 

 
ORGANFOSFOREČNÉ 
 

 Insekticidy, ale také prudké jedy či bojové chemické látky. 

 

Hydroxysloučeniny 
 
METHANOL 

 
 Prudce jedovatá kapalina s vůní a chutí podobající se etanolu, se kterým 

je zaměnitelná. K záměně dochází při nekvalitně vypáleném destilátu, 
následkem je poškození či ztráta zraku, případně i smrt.  

 Methanol je ale také výborné rozpouštědlo barviv a laků, patří mezi 
významné průmyslové suroviny, surovina k výrobě kyseliny mravenčí či 
metylaminu. 

 Výroba je levná a jednoduchá: CO + 2H2 necháme reagovat  
za přítomnosti ZnO, Cr2O3 za zvýšené teploty a tlaku. 
 

ETHANOL 

 Nejvýznamnější alkohol známý jako „líh“ či „alkohol“. 

 Jedovatá kapalina, možnost úmrtí při předávkování, dlouhodobé 
pravidelné užívání vyvolává závislost, alkoholismus, vážně poškozuje 
zdraví, především čistící mechanismus těla – játra. 

 Člověk dokáže díky jater oxidovat za hodinu jen 8g lihu, pak již dochází 
k zátěži, etanol tělo oxiduje na vodu a oxid uhličitý. 

 Získává se destilováním kvašených cukerných roztoků obsažených 
v cukrové řepě a třtině, ale i v řadě druhů ovoce dle hesla, co kvasí, to lze 
vypálit. 
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 K technickým účelům se etanol vyrábí reakcí ethenu s vodou za katalýzy 
kyselinou fosforečnou či sírovou, lze jej denaturovat benzenem či 
pyridinem. 

 Užívá se k výrobě léčiv, kosmetiky, čistících prostředků, vyrábí se z něj 
kyselina octová, rozpouštědlo. 

ETHYLENGLYKOL (ETHAN – 1,2 – DIOL) 

 Jedovatá kapalina s nízkou teplotou tání. 

 Nejvýznamnější složka těžko mrznoucích směsí (Fridex), vyrábí se z něj 
polyuretany a polyestery – výroba tesilu a terylenu. 

 Spojením molekul etylenglykolu vzniká oblíbené, ale jedovaté 
rozpouštědlo dioxan. 

GLYCEROL (PROPAN – 1,2,3 – TRIOL) (GLYCERÍN) 

 Hustá nejedovatá kapalina vyznačující se sladkou chutí, lepkavostí  
a hygroskopickými vlastnostmi. 

 Je základním skeletem tuků a olejů (hydrolýzou ho z nich lze získat),  
ve voscích však najdeme vyšší alkoholy s dlouhým skeletem jako jsou 
CETYLALKOHOL (16uhlíků), CERYLALKOHOL (26 uhlíků). 

 Význam má v kosmetice, při tvorbě mýdel, ve farmacii (angína pectoris). 

 Významnou látkou, kterou lze z glycerolu připravit je glyceroltrinitrát 
známý pod triviálním názvem nitroglycerin. Vzniká působením kyseliny 
dusičné v přítomnosti kyseliny sírové (koncentrované látky v nitrační 
směsi). Vzniklá kapalina je velmi citlivá na slabé nárazy, při nich pak 
exploduje (uvolňuje se velké množství plynů se silnou razancí – však  
se není čemu divit, když jednu malou molekulu trhají tři nitroskupiny 
navázané přes kyslík na uhlík – výsledkem může být jedině roztržení  
na rychle se rozpínající plyny kyslík, dusík, oxid uhličitý a vodu). Tato 
kapalina napuštěná do infuzoriové hlinky pro zmenšení citlivosti dala 
vzniknout dynamitu, jehož otcem je Alfred Nobel. 

PROPANOL, BUTANOL, CYKLOHEXANOL 

 Průmyslově významné kapaliny. 

 Z propan-2-olu se oxidací připravuje známé rozpouštědlo aceton. 

 Butan-1-ol je změkčovadlo, rozpouštědlo a výborných výsledků dosahuje 
v papírové chromatografii. 
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 Cyklohexanol je výchozí surovina pro výrobu syntetických vláken jako je 
Nylon a Silon, kde se významně proslavila naše průmyslová chemie v čele 
s Ottou Wichterlem. 

FENOL 

 Jedovatá, leptavá, bílá (bezbarvá), krystalická látka tmavnoucí při delším 
stání (skladování). 

 2% roztok je znám jako karbolová desinfekční voda. 

 Výroba léčiv (kyselina salicylová), barviv (azobarviva – methyloranž, 
methylčerveň), výbušnin, plastů, syntetických vláken, fenolftaleinu. 

 Získává se z dehtu, ale lze jej dobře připravit z kumenu, chlorbenzenu. 

 Pomocí nitrační směsi za zvýšeného tlaku a teploty připravíme velmi 
silnou kyselinu pikrovou s explozivními vlastnostmi. Jedná se o žlutou 
pevnou látku 2,4,6 – trinitrofenol. Volná se užívá jako antiseptikum. Sůl 
pikrát amonný je známá výbušnina ekrazit (podívejte se na tu divočinu, 
tři nitroskupiny trhají benzenové jádro a ještě na hydorxyskupinu 
navážeme amonný kationt). 

 
KRESOLY, NAFTOLY, HYDROCHINON 

 Methylfenoly čili kresoly se užívají jako desinfekční prostředky. 

 Naftoly se užívají k výrobě barviv, ale jsou karcinogenní. 

 Benzen-1,4-diol čili p-hydrochinon se užívá jako vývojka ve fotografickém 
průmyslu, navíc jejich oxidací získáme p-benzochinon. 

Ethery 

Ethery jsou užívány jako anestetika (ochrnutí CNS), necyklické ethery jsou 

poměrně bezpečné, ale mnohé cyklické jsou velmi reaktivní a jedovaté, dráždí 

sliznici, způsobují zánět plic, na pokožce tvoří puchýře. Mnohé z nich v těle 

narušují enzymy, dioxan vážně narušuje játra.  

DIETHYLETHER 

 Těkavá, vysoce hořlavá kapalina, výborné rozpouštědlo, extrakční činidlo 

(znečištěnou látku tak můžeme čistit), se vzduchem vybuchuje. 
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ETHYLENOXID 

Významné látka k průmyslovým syntézám, ale bohužel rakovinotvorný, 

v kyselém prostředí tvoří etylenglykol (Fridex). 

Karbonylové sloučeniny 

FORMALDEHYD 

 Významná plynná a hořlavá látka, která se užívá k výrobě pryskyřic, 

bakelitu 

 Účinný fungicidní přípravek, užívá se k desinfekci, 40% roztok je znám 

jako formalín, slouží ke konzervaci tkání.  

 Vyrábí se oxidací metanolu (300⁰C za přítomnosti kyslíku a stříbrného 

katalyzátoru). Stáním a destilací do HCl vzniká trioxan. 

ACETALDEHYD 

 Těžká, páchnoucí, bezbarvá kapalina, která je výborným palivem  

do vařičů (tuhý líh – tetramer metaldehyd), součást parfémů i léčiv. 

 Z acetaldehydu se vyrábí kyselina octová, ale také sedativa. Vyrábí se 

adicí vody na acetylen za přítomnosti rtuťného katalyzátoru. 

AKROLEIN  

 Látka, kterou získáváme při škvaření tuků, je známa svým specifickým 

aroma, systematicky se jedná o propenal. Při škvaření tuku se z glycerolu 

uvolní molekula vody, vznikne dvojná vazba a jedna hydroxy skupina  

se oxiduje na aldehydickou skupinu. 

BENZALDEHYD 

 Vyznačuje se hořkomandlovou vůní (semena broskví, meruněk, 

mandloně), vyrábí se z něj barviva a léčiva. Příprava je jednoduchá, 

toluen oxidujeme kyslíkem. 

ACETON 

 Jedno z nejvíce používaných rozpouštědel, výborně rozpouští barvy 

a laky (příjemně na rukou studí, ale vysušuje).  
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 Užívá se k výrobě plastů, ve farmacii, ale samotná toxická kapalina se 

dobře vypařuje a páry se vzduchem jsou výbušné. Výroba probíhá oxidací 

propan – 2 – olu v prostředí katalyzátoru. 

CYKLOHEXANON 

 Užívá se k výrobě polyamidových vláken, jedná se o olejovitou kapalinu 

s vůní máty peprné. Vyrábí se z fenolu. 

 

Karboxylové sloučeniny 

 

KYSELINA MRAVENČÍ 

 Výskyt v kopřivách, mravencích či vosách. Jedná se o bezbarvou látku 

poměrně silného pachu, leptavou. Užívá se ke konzervaci, barvení 

a dezinfekci.  

 Výroba je poměrně jednoduchá, stačí oxidovat formaldehyd, jiná 

technologie poukazuje na reakci oxidu uhelnatého s hydroxidem 

sodným, kdy sice vzniká sůl HCOONa, ale tu lehce převedeme  

na kyselinu. 

KYSELINA OCTOVÁ 

 Vzniká při kvašení, je konečným produktem oxidace ethanolu  

přes acetaldehyd až na kyselinu octovou. Jde o čirou látku velmi 

štiplavého zápachu, 8% roztok kyseliny je ocet (barva je daná přídavkem 

karamelu).  

 Užívá se především v potravinářství, ke konzervaci, k výrobě léčiv 

(acylpyrin), soli se užívají jako obklady otoků (octan hlinitý). Kromě 

kvašení lze kyselinu získat silnou oxidací ethyl(methyl)ketonu. 

KYSELINA MÁSELNÁ 

 Silně zapáchající látka, kterou cítíme u žluklého másla. 
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KYSELINA PALMITOVÁ A STEAROVÁ 

 Látky se vyskytují v tucích, mají velký význam při výrobě mýdla s žíravými 

hydroxidy. 

KYSELINA ADIPOVÁ 

 Používá se k výrobě polyamidů (nylon). 

KYSELINA TEREFTALOVÁ 

 Vzniká oxidací p-xylenu, s ethylenglykolem se používá k výrobě tesilu  

a terylenu. 

KYSELINA FTALOVÁ 

 Po zahřátí ztrácí vodu a vzniká ftalanhydrid, který má velký význam jako 

barvivo a indikátor (fenolftalein). Příprava je možná oxidací naftalenu 

nebo o-xylenu. 

KYSELINA BENZOOVÁ 

 Významný konzervační prostředek využívaný v lékařství, účinně léčí kožní 

infekci, význam v organické technologii. Vyskytuje se v balzámech 

v přírodě, ale lze ji vyrobit dekarboxylací ftalové kyseliny. 

 

Nitrosloučeniny 

Většinou se jedná o nažloutlé kapaliny a hořkomandlově zapáchající 

pevné látky. Látky jsou jedovaté, karcinogenní, ale mají také insekticidní účinky. 

NITROBENZEN 

 Nažloutlá kapalina působící přes pokožku, silná toxicita, význam má 

především v možnosti výroby anilinu (základ barev).  

TNT (trinitrotoluen) 

 Jedovatá látka, náplň bomb, explozivní reakce TNT slouží k přepočtu 

účinku jaderných zbraní, užití v lomech, dolech, atd. Explozivnost je dána 

strukturou, kdy tři nitroskupiny silně vysávají a trhají jádro, které tlak 
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nevydrží a rozpadne se za vzniku plynů, ty se pak pod velkým tlakem valí 

z uzavřeného prostoru. 

TRINITROFENOL 

 Žlutá, hořkomandlově zapáchající trhavina. Je znám jako kyselina pikrová, 

její kyselost je dána odčerpáváním elektronů z OH skupiny, kdy  

se vodíkový kationt stává velmi oslabený a tedy volný. Z kyseliny se také 

vyrábí soli pikrany (důkazy organických látek). 

 

Aminy 

Nižší jsou rozpustné ve vodě, jedovatost, karcinogennost, ale významná 

složka barviv, lze je také nalézt v hormonech či léčivech. 

METHYLAMIN, ETHYLAMIN 

 Plyny silně páchnoucí rybinou, rozpustné ve vodě.  

 

ANILIN (fenylamin) 

 

 Olejovitá kapalina, jedovatá, výroba barviv, léčiv, katalyzátorů, plastů.

  

 

N,N-DIMETHYLANILIN 

 

 Kopulační složka při výrobě METHYLORANŽE A METHYLČERVENĚ, látek, 

které slouží k identifikaci pH prostředí díky svému zbarvení. 

 

(p) 1,4 - FENYLENDIAMIN 

 

 Součást vývojek u fotografie.  

 

1,6 – HEXAMETHYLENDIAMIN 

 

 Surovina k významnému plastu – POLYAMIDU. 
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