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Milé žákyně, milí žáci,
ve svých rukách držíte učebnici, v níž se seznámíte se základy organické chemie a biochemie. Také se díky ní dozvíte
o významu chemie pro společnost i průmysl a zjistíte, jaké ekologické dopady může chemie mít.
Organická chemie se věnuje ohromnému množství látek, které jsou složeny pouze z několika málo prvků. Jejich
společným znakem je, že jsou všechny vystaveny z uhlíku. Oč je jejich složení méně rozmanité, o to je jejich význam
větší. S látkami, které studuje organická chemie, se dostáváme do každodenního styku – jde např. o různé kosmetické
výrobky, léčiva, doplňky stravy, lepidla, barviva, pigmenty či plasty. Zjistíte, že ropa a výrobky z ní nejsou pouze pohonné
hmoty, ale že bez ní by nebylo možné vyrobit např. většinu léků.
Získané znalosti vám navíc mohou pomoci zorientovat se například v různých potravinových doplňcích i léčivých
postupech, jichž je v současné době nepřeberné množství.
Nesmíme opominout ani klíčovou úlohu chemie v průmyslu. Dozvíte se o různých metodách získávání energie,
která je nezbytná pro každé průmyslové odvětví. Uděláte si tak obrázek o výhodnosti a vhodnosti obnovitelných
i neobnovitelných zdrojů energie.
I když si to možná ani neuvědomujete, v dnešním světě se s chemií setkáváme na každém kroku. Je tedy dobré pochopit
její základy, protože tak se může stát náš život zase o trochu jednodušším.
Autoři učebnice

Experimentem k poznání, poznáním k pokroku.
(Jaroslav Heyrovský)

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ
definice sloužící k vysvětlení pojmu

úkol sloužící k zopakování probrané látky,
popř. k jejímu rozšíření

zajímavost obohacující probíranou látku

shrnutí probraného úseku látky

pokus na doma k praktickému osvojení učiva
v domácím prostředí

interaktivita odkazující na interaktivní verzi
pracovního sešitu

pokus k ověření či vyvrácení hypotézy nebo poznatku
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REDOXNÍ REAKCE
Oxidace a redukce
Podle průběhu chemického děje se dělí reakce na reakce beze změny oxidačního čísla a redoxní (oxidačně-redukční)
reakce, při kterých dochází ke změně oxidačního čísla. Redoxní reakce lze formálně rozdělit na dva souběžně probíhající
děje, oxidaci a redukci, při kterých dochází k přenosu elektronů. Tyto děje probíhají současně a mění se při nich oxidační
číslo některých atomů.
DEFINICE
Oxidace je děj, při kterém dochází k odevzdání elektronů a zvyšování oxidačního čísla.
Redukce je děj, při kterém dochází k přijímání elektronů a snižování oxidačního čísla (Obr. 1).
OXIDACE
–IV

–III

–II

–I

0
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II

III

IV
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VII

VIII

REDUKCE
Obr. 1 – Změny oxidačních čísel při oxidaci a redukci

ÚKOL
1. Zapiš do sešitu a doplň oxidační čísla:
Au
HCl
Fe2O3

H2SO4

Cl2

CaCO3

Cu(NO3)2

2. Opiš do sešitu a doplň slova (zvýšilo se nebo snížilo se, uvolňují se nebo jsou přijímány,
oxidace nebo redukce):
ZÁPIS DĚJE
0

VZOR

–

OXIDAČNÍ ČÍSLO

ELEKTRONY

DĚJ

zvýšilo se

uvolňují se

oxidace

snížilo se

jsou přijímány

redukce

II

Ca – 2 e  Ca
III

–

II

Fe + e  Fe
0

–

0

–

–I

Cl + e  Cl
I

H –e H
II

–

IV

C –2e C
III

–

0

Al + 3e  Al

3. Přepiš do sešitu, doplň oxidační čísla všech atomů a rozhodni, zda se jedná o redoxní reakci:
Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2
CaCO3  CaO + CO2
4. Napiš do sešitu a doplň přijaté nebo uvolněné elektrony v těchto zápisech.
Rozhodni, zda se jedná o oxidaci nebo redukci.
III
II
0
III
0
–II
0
–II
–III
II
Co ............  Co Au ............  Au S ............  S
O ............  O N ............  N
DEFINICE
Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci jiné látky a současně se sama redukuje.
Oxidační činidlo přijímá elektrony od jiných látek.
Redukční činidlo je látka, která způsobuje redukci jiné látky a současně se sama oxiduje.
Redukční činidlo uvolňuje elektrony.
SHRNUTÍ
Při redoxních reakcích probíhají současně dvě dílčí reakce, oxidace a redukce, při nichž dochází ke vzájemné
výměně elektronů mezi atomy. Při oxidaci se uvolňují elektrony a oxidační číslo se zvyšuje. Při redukci jsou
elektrony přijímány a oxidační číslo se snižuje.
Oxidační činidlo je schopno oxidovat jinou látku a současně se redukuje. Redukční činidlo je schopno
redukovat jinou látku a současně se oxiduje.
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Beketovova řada reaktivity kovů
POKUS – VYTĚSŇOVÁNÍ MĚDI ŽELEZEM
Vyučující připraví 5% roztok pentahydrátu síranu měďnatého a očištěný železný hřebík. Do zkumavky nalije
10 ml připraveného roztoku a ponoří do něj odmaštěný hřebík. Asi po pěti minutách lze pozorovat barevnou
změnu roztoku ve zkumavce (Obr. 2). Původně modrá kapalina změnila barvu na zelenou. Na povrchu
hřebíku lze vidět červenohnědou vrstvičku kovu (mědi).

Cu

Fe

roztok
FeSO4

roztok
CuSO4

Obr. 2 – Vytěsňování mědi železem

Příčinou pozorovaných změn je redoxní reakce železa a roztoku síranu měďnatého.
Rovnice reakce:
Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
0
II
II
0
Fe + Cu  Fe + Cu
Průběh reakce znázorníme pomocí dílčích reakcí, tj. oxidace a redukce.
0
–
II
–
2+
Oxidace: Fe – 2 e  Fe neboli Fe – 2 e  Fe 		
zvýšení oxidačního čísla, uvolnění elektronů
II
–
0
2+
–
Redukce: Cu + 2 e  Cu neboli Cu + 2 e  Cu snížení oxidačního čísla, přijímání elektronů
Děj v pokusu je založen na rozdílných vlastnostech dvou kovů (železa a mědi) ponořených do roztoků jejich solí
(železa v roztoku síranu železnatého a mědi v roztoku síranu mědnatého).
Těmito rozdílnými vlastnostmi kovů se zabýval ruský chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov, který kovy podle vzájemných
reakcí seřadil do řady, jež je po něm pojmenována.
Beketovova řada reaktivity kovů:
Li
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Ba
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Ca

Na
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Cr
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Sn

Pb

H

Cu
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Hg

Pt

Au

V řadě jsou kovy a vodík seřazeny podle rostoucích hodnot elektrodových potenciálů. Hodnota elektrodového
potenciálu vodíku je nula. Kovy nalevo od vodíku se nazývají kovy neušlechtilé. Kovy napravo od vodíku se nazývají
kovy ušlechtilé.
Prvek stojící v řadě vlevo se snadněji oxiduje a prvek stojící v řadě vpravo může být vyredukován ze svých solí kovy
stojícími nalevo od něj. Například ve dvojici kovů železo–měď se železo oxiduje (roste oxidační číslo) a měď se redukuje
(klesá oxidační číslo). Proto se železný hřebík ponořený do roztoku síranu měďnatého pokrývá mědí. Měď je redukována
(vytěsněna) železem, které je v řadě kovů více vlevo než měď. Na principu vytěsňování je prováděno galvanické
pokovování (povrchová úprava kovu), např. pozinkování plechů, pochromování součástí automobilů a motocyklů,
pozlacení stříbra atd. Ušlechtilejší kov pak chrání povrch pokovovaného předmětu před korozí.
ZAJÍMAVOST
Nikolaj Nikolajevič Beketov stanovil jako nejsilnější redukční činidlo hliník. Vytvořil základy metody, která
byla později nazvána aluminotermie. Redoxní reakcí při vysokých teplotách tak dokázal získat kov z jeho
oxidu. Na tomto principu je založena aluminotermická výroba kovů a také svařování kolejnic.
SHRNUTÍ
Kovy jsou v Beketovově řadě reaktivity kovů seřazeny podle schopnosti vyredukovat se navzájem z roztoku
svých solí. Vlevo od vodíku jsou tzv. neušlechtilé kovy, které se snadněji oxidují. Vpravo od vodíku jsou
ušlechtilé kovy, které se snadněji redukují.
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Elektrolýza
DEFINICE
Elektrolýza je děj, který probíhá na elektrodách účinkem elektrického proudu. Elektrody jsou ponořeny
do vodivého roztoku nebo do taveniny v nádobě, která se nazývá elektrolyzér. Při elektrolýze se kladná
elektroda nazývá anoda a záporná elektroda katoda. Je to tedy naopak než u galvanických článků.
POKUS – ELEKTROLÝZA CHLORIDU SODNÉHO
Vyučující si připraví dvě uhlíkové elektrody, nádobu s roz
tokem chloridu sodného, zdroj napětí (např. 12V baterii),
ampérmetr a žárovku. Uhlíkové elektrody umístí
do nádoby s roztokem chloridu sodného a připojí
zdroj napětí, ampérmetr a žárovku. Následně lze
na ampérmetru pozorovat, že celým obvodem prochází
elektrický proud, a žárovka svítí. Na obou elektrodách
se produkuje plyn. U záporné elektrody (katody) je to
vodík a u kladné elektrody (anody) je to chlor (Obr. 9).
Rozpouštěním chloridu sodného ve vodě dochází k disociaci
a vznikají kationty sodíku a anionty chloru, které jsou volně
pohyblivé. Kladné ionty sodíku (kationty) jsou přitahovány
k záporné elektrodě (katodě) a záporné ionty chloru (anionty) jsou
přitahovány ke kladné elektrodě (anodě). Roztok chloridu sodného
vede elektrický proud.

A

Obr. 9 – Schéma elektrolýzy NaCl

Na elektrodách probíhají redoxní děje:
katoda: redukce
–
–
2 H2O (l) + 2 e  H2(g) + 2 OH (aq)
anoda: oxidace
–
–
2 Cl (aq) – 2 e  Cl2(g)
Poblíž katody vznikají bublinky vodíku. V okolí anody vznikají
–
bublinky chloru. V roztoku vznikají hydroxidové anionty OH .
Důkaz unikajícího plynného chloru lze provést navlhčeným
jodoškrobovým papírkem nad hladinou elektrolytu poblíž anody.
V přítomnosti chloru indikátorový jodoškrobový papírek změní
barvu na modročernou.

Obr. 10 – Důkaz chloru a hydroxidových aniontů

Důkaz vznikajících hydroxidových aniontů lze provést ponořením fenolftaleinového papírku do elektrolytu.
V přítomnosti hydroxidových aniontů papírek změní barvu na červenofialovou (Obr. 10).

» Využití elektrolýzy
Elektrolýzou se vyrábí mnoho látek. Například elektrolýzou roztoku chloridu sodného (solanky) se vyrábí chlor, hydroxid
sodný a vodík. Elektrolýzou taveniny chloridu sodného se vyrábí chlor a sodík a elektrolýzou taveniny oxidu hlinitého
získaného z bauxitu se vyrábí hliník.
Na principu elektrolýzy je založeno galvanické pokovování (pochromování, pozlacení atd.), při kterém se na povrchu
méně ušlechtilého kovu vytváří vrstvička ušlechtilejšího kovu, která chrání výrobek před korozí. Elektrolýza se používá
k rozkladu některých látek, např. vody, ale také k nabíjení akumulátorů nebo k přečišťování kovů, např. mědi, zinku
ad. Elektrolýzy se také využívá při některých metodách zjišťování složení látek (elektroanalytických metodách), jako je
například polarografie.
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ZAJÍMAVOST
Polarografie je velice citlivá elektroanalytická metoda určování chemického
složení látky pomocí změn elektrického proudu, který prochází roztokem
zkoumané látky. Využívá se při ní rtuťové kapkové elektrody, kdy rtuť prokapává
zkoumaným roztokem. Objevitelem této metody je český chemik Jaroslav
Heyrovský (Obr. 11), který za tento objev obdržel v roce 1959 Nobelovu
cenu za chemii. Jaroslav Heyrovský objevil polarografii již na začátku 20. let
a až do konce svého života ji se svými spolupracovníky propracovával.
Na Nobelovu cenu byl tento český vědec nominován celkem 18krát.
Obr. 11 – Jaroslav Heyrovský

» Faradayovy zákony elektrolýzy
Na principu elektrolýzy je založeno galvanické pokovování. Při tomto procesu je třeba vědět, kolik kovu se vyredukuje,
jak velký elektrický proud se má použít či jak dlouho se má tímto proudem působit. Všechny tyto informace můžeme
zjistit pomocí Faradayových zákonů elektrolýzy.
1. Faradayův zákon
Hmotnost látky vyloučené na elektrodě přímo úměrně závisí na hodnotě elektrického náboje, který prošel elektrolytem.
Z fyziky již víme, že náboj lze určit jako součin elektrického proudu a času (Q = I ∙ t). Z toho plyne, že čím je hodnota
elektrického proudu větší a čím déle proud elektrolytem prochází, tím je také větší hmotnost látky vyloučené
na elektrodě.
2. Faradayův zákon
Projde‑li různými elektrolyty stejný náboj (stejný elektrický proud prochází po stejnou dobu), pak látkové množství
každého prvku vyloučeného na elektrodách je nepřímo úměrné náboji jeho iontu. To znamená, kolikrát je náboj iontu
větší, tolikrát se prvku vyloučí méně.
ZAJÍMAVOST
Michael Faraday [majkl feredej] (Obr. 12) pocházel z chudé
rodiny a základního vzdělání se mu dostalo ve farní škole. Ačkoliv
nevystudoval žádnou univerzitu, stal se jedním z největších vědců 19.
století. Vypracoval se z obyčejného myče zkumavek na člena Královské
vědecké společnosti, který formuloval nejen zákony elektrolýzy,
ale objevil také elektromagnetickou indukci, benzen či způsob,
jak zkapalnit plyny. Dokázal, že elektřina a magnetismus spolu úzce
souvisejí. Do konce svého života byl extrémně skromný. Zarputile
odmítal jakékoliv pocty, akademické i světské, dokonce odmítl
šlechtický titul, který mu nabízela královna Viktorie. Je autorem
termínů elektrolýza, elektroda, katoda, anoda, ion, kation, anion ad.

Obr. 12 – Michael Faraday

Redoxní reakce probíhají i v přírodě. K takovým jevům patří například fotosyntéza (Obr. 13), dýchání (Obr. 14), hoření
či koroze. Mezi redoxní reakce se dále řadí některé enzymové reakce probíhající v organismu, např. tvorba mléčné
kyseliny ve svalech pomocí enzymu laktátdehydrogenasy (Obr. 15).
SVĚTLO

SACHARID

H2O
Obr. 13 – Fotosyntéza

O2

CO2
Obr. 14 – Dýchání
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Obr. 15 – Struktura enzymu
laktátdehydrogenasy
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Ropa a její zpracování
Ropa neboli „černé zlato“, jak se nejčastěji přezdívá,
je směs kapalných uhlovodíků s občasnou
příměsí plynných uhlovodíků. V ropě se však
nacházejí i další chemické prvky (např. síra, kyslík
či dusík) a v malém množství obsahuje také některé
kovy, jako je sodík, vanad, hořčík, nikl či železo.
Složení ropy v jednotlivých nalezištích se liší.
Nejčastěji má ropa hnědé až černé zbarvení
(Obr. 15) a charakteristicky zapáchá. Svou
konzistencí připomíná olej, říkáme tedy, že je to
olejovitá kapalina. Ve vodě je ropa nerozpustná
a má menší hustotu než voda, proto plave na vodní
hladině.

Obr. 15 – Surová ropa

ropný vrt

ropný vrt

zemní plyn
ropa
voda

nepropustné
horniny
Obr. 16 – Ložisko ropy

Ložiska ropy (Obr. 16) neboli ropné pasti se nacházejí
pod zemským povrchem nad nepropustnými
horninami. Často je nalézán v ložiscích ropy také
zemní plyn. Na vyhledávání ropných ložisek se podílí
řada odborníků, jako jsou geologové, ropní inženýři,
a dokonce i ekonomové. Nejprve se provádějí
průzkumné vrty a až poté se zahajuje těžba. Ropa
se nejčastěji těží vyvěráním pod tlakem a čerpáním
(Obr. 17). Na počátku, kdy je v ložisku dostatečný tlak,
ropa samovolně vytéká. Později, když tlak klesne,
se do ložiska pomocnými vrty vtlačí voda nebo zemní
plyn, aby došlo ke zvýšení tlaku a ropa mohla opět
samovolně vytékat. Nakonec se zbytek ropy odčerpá.
Obr. 17 – Těžba ropy

ÚKOL
1. Vyhledej největší světová ložiska ropy.
Diskutuj se spolužáky o tom, jak ropa ovlivňuje události ve světě.
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Během těžby či přepravy ropy může dojít k jejímu úniku do okolí a znečištění životního prostředí (ropné havárii).
Havárie ropných tankerů velmi negativně ovlivňují mořská společenstva a unikající ropa může způsobit otravu mnoha
živých organismů. Pokud začne ropná skvrna hořet, uvolňují se škodlivé látky také do ovzduší. Ropné havárie se řadí
mezi závažné ekologické katastrofy (Obr. 18).

Obr. 18 – Ekologické dopady ropných havárií

Ropa je důležitou průmyslovou surovinou. Přepravuje se buď po souši ropovody nebo po moři v tankerech. Do České
republiky se ropa dostává dvěma ropovody: ropovodem Družba a ropovodem IKL. Dále se pak zpracovává v ropných
rafineriích (Obr. 19) v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

Obr. 19 – Ropná rafinerie

ÚKOL
1. Zjisti, odkud k nám přivádějí ropu ropovody
Družba a IKL.
2. Vyhledej ložiska ropy v České republice.
Zhodnoť kvalitu ropy těžené v ČR.
Jaké jsou zásoby ropy v ČR?
3. Diskutuj o rizicích spojených s těžbou ropy.
Porovnejte se spolužáky klady a zápory těžby
ropy.
4. Vyhledej a popiš, jak se odklízejí následky
ropné havárie (Obr. 20).
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Alkyny
Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky, které v molekule obsahují trojnou vazbu mezi uhlíky. Poznáme je podle přípony
-yn v jejich názvu. Využívají se především jako výchozí látky pro výrobu dalších organických sloučenin. Díky přítomnosti
trojné vazby se používají v laboratořích pro přípravu nových organických látek (k organické syntéze). V přírodě
se vyskytují málo, proto se vyrábějí z alkanů a alkenů, které se získávají z ropy a zemního plynu.
Podobně jako alkany a alkeny mohou také alkyny vytvářet uzavřené (cyklické) struktury: cykloalkyny. Podle počtu
trojných vazeb přítomných v molekule lze rozlišit alkadiyny (dvě trojné vazby), alkatriyny (tři trojné vazby) atd.

» Názvosloví
Názvy alkynů jsou vždy zakončené příponou -yn. První tři alkyny mají podobně jako alkeny názvy odvozené od triviálních
názvů základních alkanů (ethyn, propyn a butyn). Nejjednodušší alkyn je ethyn. Další alkyny se tvoří podle stejných
pravidel jako alkeny, až na to, že se přítomnost trojné vazby vyznačuje příponou -yn. Poloha trojné vazby musí mít
co nejnižší číslo.
Obecný sumární vzorec alkynů je CnH2∙n-2, kde n je kladné celé číslo, n ≥ 2. Například ethyn má 2 atomy uhlíku, tedy
n = 2, do obecného vzorce dosadíme za n 2: C2H2∙2-2, výsledný sumární vzorec je C2H2.

ÚKOL
1. Uveď do sešitu názvy a všechny typy vzorců alkynů s 3, 5, 7 a 8 uhlíkovými atomy v řetězci.
2. Napiš do sešitu strukturní nebo racionální vzorce následujících sloučenin:
a) but-1-yn

b) hex-2-yn

c) cykloheptyn

d) hepta-1,6-diyn

e) propyn

f ) penta-1-3-diyn

3. Přepiš do sešitu následující sloučeniny a pojmenuj je:
a)

HC ≡ CH

b)

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – C ≡ C – CH3

c)

HC ≡ C – C ≡ CH

d)

CH3 – C ≡ C – C ≡ C – CH3

e)

CH3 – CH2 – C ≡ C – CH3

f)

» Vlastnosti alkynů
Fyzikální vlastnosti alkynů jsou podobné jako u alkanů a alkenů:
• skupenství závisí na molární hmotnosti,
• teplota varu a tání závisí na poloze trojné vazby,
• jsou téměř nerozpustné ve vodě,
• mají nízké hodnoty hustoty.
Chemické vlastnosti alkynů jsou dány zejména přítomností trojné vazby:
• díky přítomnosti trojné vazby jsou alkyny reaktivnější než alkany,
• podstupují obdobné chemické reakce jako alkeny,
• v laboratoři se připravují z alkenů a alkanů.
ZAJÍMAVOST
První, kdo se začal detailně zabývat alkyny a jejich reakcemi, byl německý chemik Walter Reppe. Navrhl
mnoho chemických reakcí s ethynem, který se do té doby příliš nepoužíval, protože je to velice výbušná látka
a práce s ní byla doprovázena častými nehodami. Chemické reakce s ethynem za vysokého tlaku se dodnes
označují jako Reppeho chemie.
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» Významné alkyny a jejich využití
Alkyny bývaly v minulosti důležité suroviny pro průmyslovou výrobu různých organických látek, např. octové kyseliny,
vinylchloridu (suroviny pro výrobu plastu polyvinylchloridu, PVC) a dalších. V současné době existují však už lepší
postupy, jak tyto látky připravit, takže se alkyny využívají spíše v laboratořích. Průmyslově významný je především ethyn.

Obr. 20 – Model molekuly ethynu

Obr. 21 – Svítivý plamen ethynu

x Ethyn HC≡CH
Ethyn (Obr. 20), triviálně nazývaný acetylen, je plynná vysoce hořlavá látka bez zápachu. Ačkoliv není jedovatý, vyvolává
bolesti hlavy a závratě. Ethyn hoří svítivým plamenem (Obr. 21) a se vzduchem tvoří třaskavou směs.
Průmyslově se vyrábí tepelným rozkladem methanu:

2 CH4

vodní pára
o

1 200 C

HC≡CH

+

3 H2

Ethyn se využívá ke svařování a řezání kovů a při výrobě dalších organických sloučenin (např. plastů). Skladuje se
v ocelových lahvích, které jsou označeny hnědým pruhem. Technický ethyn může zapáchat po česneku, což je
způsobeno nečistotami, např. sloučeninami fosforu či arsenu.
Od acetylenu se odvozují sloučeniny acetylidy (též označované jako karbidy). Vznikají náhradou atomu vodíku jiným
prvkem. Mezi nejznámější patří acetylid vápenatý (karbid vápenatý) CaC2.
ZAJÍMAVOST
Dalším známým karbidem je karbid křemíku SiC. Používá se jako brusný materiál a je známý pod obchodním
názvem karborundum. Z chemického hlediska to však není sloučenina odvozená od ethynu (acetylenu),
protože v její molekule najdeme pouze jednoduché vazby. Všechny acetylidy lze nazývat karbidy, zatímco ne
všechny karbidy lze nazývat acetylidy. Záleží na tom, jaká je struktura jejich molekuly.
ÚKOL
1. Co jsou karbidové lampy a k čemu se používají?
2. Vyhledej, jaký je rozdíl mezi výbušnou a třaskavou látkou.
Definice si napiš do sešitu a doplň je příklady takových látek.
3. Do sešitu si nakresli souhrnnou tabulku, kde porovnáš mezi sebou alkany, alkeny a alkyny.
Porovnej zejména názvosloví, chemické a fyzikální vlastnosti a ke každé skupině napiš příklad látky.
4. Najdi vzorec β‑karotenu. Zjisti význam této látky pro organismus.
Do jaké skupiny uhlovodíků jej lze zařadit?
5. Zjisti, co je to α‑pinen. Kde jej lze nalézt? Zapáchá nějak? Patří mezi alkeny nebo alkyny?
SHRNUTÍ
Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky, které obsahují ve své molekule trojnou vazbu. Připravují se chemickými
reakcemi z alkanů a alkenů. Průmyslově nejdůležitější alkyn je ethyn (acetylen), který se vyrábí z methanu
a který se používá k řezání a svařování kovů. Od ethynu jsou odvozeny látky, jež se nazývají acetylidy.
Ostatní alkyny se používají v laboratořích při organické syntéze (slučování).
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Kyslíkaté deriváty
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků jsou sloučeniny, jež vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku atomem
kyslíku či skupinou, která kyslík obsahuje. Kyslíkaté deriváty rozdělujeme na hydroxysloučeniny (alkoholy a fenoly)
a na karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty), jak naznačuje následující
schéma (Obr. 10).
ALKOHOLY
hydroxysloučeniny
FENOLY
KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
ALDEHYDY

karbonylové sloučeniny

KETONY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY
Obr. 10 – Rozdělení kyslíkatých derivátů

Hydroxysloučeniny ve své molekule obsahují tzv. hydroxyskupinu -OH. Podle toho, na jakém uhlovodíku
je hydroxyskupina vázána, se rozlišují alkoholy a fenoly. Karbonylové sloučeniny obsahují tzv. karbonylovou
skupinu, tj. kyslík vázaný dvojnou vazbou na uhlík. Podle druhu atomů vázaných na tento karbonylový uhlík se rozlišují
aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny (Obr. 11).

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY

HYDROXYSLOUČENINY

CH3 – CH2 – OH

O
CH3

C
H3C

H

alkohol (ethanol)

OH

O

aldehyd
(ethanal)

CH3

keton
(propanon)
O
CH3

fenol
(fenol)

C
OH

karboxylová kyselina
(ethanová kyselina)
Obr. 11 – Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
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» Hydroxysloučeniny
Hydroxysloučeniny patří mezi kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jež mají v molekule přítomnou jednu nebo více
hydroxyskupin (hydroxylových skupin) -OH. Podle základního uhlovodíkového řetězce se dělí na alkoholy (odvozeny
od alkanů, alkenů a alkynů) a fenoly (odvozeny od aromatických uhlovodíků). Dále se mohou dělit podle počtu
přítomných hydroxyskupin na jednosytné (jedna hydroxyskupina, např. ethanol) a vícesytné (více hydroxyskupin,
např. glycerol).

» Názvosloví hydroxysloučenin
Systematické názvy alkoholů jsou tvořeny z názvu základního uhlovodíku a příponou -ol (např. methanol). Jestliže
alkohol ve své molekule obsahuje více hydroxyskupin, jejich počet je vyjádřen řeckou číslovkou a čísly atomů uhlíku,
na nichž jsou hydroxyskupiny navázány (např. ethan-1,2-diol). Názvy alkoholů lze utvořit také z názvu uhlovodíkového
zbytku a zakončení -alkohol (např. ethylalkohol). Tento způsob se však používá pouze u jednoduchých alkoholů
s jednou hydroxyskupinou v molekule. Mnoho alkoholů má rovněž triviální názvy (např. líh).
Systematické názvy fenolů lze tvořit podle stejných pravidel jako názvy alkoholů (např. benzenol), avšak tyto názvy
se u nejvýznamnějších fenolů nepoužívají a upřednostňují se názvy triviální (např. fenol). Proto zde nebude názvosloví
fenolů podrobně rozebíráno.

x Tvorba vzorce alkoholu z jeho názvu

•
•
•
•
•
•
•

Z názvu zjisti, z jakého uhlovodíku je alkohol odvozen, a urči počet atomů uhlíku.
Napiš daný počet atomů uhlíku vedle sebe a spoj je jednoduchými vazbami. Atomy uhlíku očísluj.
Urči počet hydroxyskupin a jejich polohu v uhlovodíkovém řetězci. Poloha hydroxyskupiny musí mít co nejnižší číslo.
Doplň hydroxyskupiny a násobné vazby (pokud se v molekule vyskytují).
Uhlík je čtyřvazný. Doplň chybějící vazby, aby byla vaznost uhlíku dodržena.
Dopiš atomy vodíku.
Vzorec alkoholu je hotov.

Příklad: Utvoř vzorec ethan-1,2-diolu:
• Urči uhlovodík: ethan-1,2-diol  ethan (2 atomy uhlíku).
• Stanov počet hydroxyskupin: ethan-1,2-diol  2 OH‑skupiny.
• Zjisti polohu hydroxyskupin: ethan-1,2-diol  první a druhý atom uhlíku.
• Napiš 2 atomy uhlíku spojené jednoduchými vazbami a očísluj je.
• Připoj OH‑skupiny na první a druhý atom uhlíku.
• Doplň chybějící vazby, aby byla čtyřvaznost uhlíku dodržena.
• Dopiš atomy vodíku.
• Vzorec ethan-1,2-diolu je hotov.
CH2–CH2

OH

C

C





C

C





OH OH

H

OH

H

H

C

C

H

OH OH

Příklad: Utvoř vzorec but-2-en-1-olu:
• Urči uhlovodík: but-2-en-1-ol  but-2-en (4 atomy uhlíku).
• Stanov počet hydroxyskupin: but-2-en-1-ol  1 OH‑skupina.
• Zjisti polohu hydroxyskupiny: but-2-en-1-ol  první atom uhlíku.
• Napiš 4 atomy uhlíku spojené jednoduchými vazbami a očísluj je.
• Naznač dvojnou vazbu z druhého atomu uhlíku.
• Připoj OH‑skupinu na první atom uhlíku.
• Doplň chybějící vazby, aby byla čtyřvaznost uhlíku dodržena.
• Dopiš atomy vodíku.
• Vzorec but-2-en-1-olu je hotov.

HO–CH2–CH=CH–CH3
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Proteiny
Proteiny (bílkoviny) jsou biopolymery, které vznikají pospojováním aminokyselin. Aminokyseliny představují deriváty
karboxylových kyselin, v jejichž molekule je atom vodíku nahrazen aminoskupinou (NH2). V proteinech se vyskytuje
pouze 20 aminokyselin a jednotlivé proteiny se liší jen jejich pořadím. Všechny aminokyseliny přítomné v proteinech
mají aminoskupinu umístěnou na druhém atomu uhlíku (první atom uhlíku je součástí karboxylové skupiny). Na rozdíl
od lipidů a sacharidů mohou proteiny v prostoru zaujímat různá uspořádání (Obr. 24) a mají nespočetně více funkcí
v organismu, od funkce stavební a pohybové, přes funkci katalytickou, až po funkce regulační povahy.

H
H2N
aminoskupina

C

COOH

R

karboxylová
skupina

postranní řetězec

Obr. 24 – Prostorové uspořádání proteinu

Obr. 25 – Obecný vzorec aminokyseliny

» Aminokyseliny
Aminokyseliny jsou deriváty karboxylových kyselin a základní stavební jednotky bílkovin neboli proteinů. V molekule
všech aminokyselin lze rozlišit tři základní strukturní části (Obr. 25):
1) aminoskupinu (-NH2),
2) karboxylovou skupinu (-COOH),
3) postranní řetězec (uhlovodíkový zbytek -R).
Jednotlivé aminokyseliny se liší svými postranními řetězci, které také způsobují odlišné chování a funkci daných proteinů.
Složení proteinů tedy jednoznačně určuje jejich strukturu a ta zase jejich funkci v organismu. Těla všech živočichů i rostlin
obsahují stejných 20 základních aminokyselin, jež se rovněž nazývají proteinogenní („bílkoviny tvořící“).
Rostliny jsou díky fotosyntéze zcela soběstačné, protože ze sacharidů dokážou složitými metabolickými drahami
vyrobit všech 20 proteinogenních aminokyselin, přičemž dusík na jejich syntézu získávají pomocí kořenů z půdy
–
+
ve formě dusičnanového aniontu (NO3 ) nebo amonného kationtu (NH 4 ). Dokážou tedy syntetizovat všechny
aminokyseliny z anorganických látek (oxidu uhličitého, vody, dusičnanů, amonných solí atd.).
Živočichové, včetně lidí, nedovedou převádět dusík z minerálních látek do molekul bílkovin, musí proto přijímat
proteiny v potravě. Během procesu trávení dojde k rozkladu bílkovin až na jednotlivé aminokyseliny, které živočich
po vstřebání do těla znovu pospojuje do molekul svých vlastních bílkovin, jež organismus potřebuje. Z rostlinných
zdrojů proteinů jsou nejbohatší luštěniny a bohatým zdrojem živočišných bílkovin jsou maso, vejce a mléčné výrobky.
Bílkoviny nelze v potravě úplně vynechat, protože lipidy i sacharidy neobsahují ve své struktuře atomy dusíku. Vždy
se musí dbát o vyrovnanost stravy a neupřednostňovat například pouze rostlinné zdroje bílkovin, protože některé
důležité aminokyseliny se v rostlinných proteinech vyskytují v nedostatečném množství.
ZAJÍMAVOST
V přírodě se rozlišují esenciální a neesenciální aminokyseliny. Esenciální jsou pro daný živočišný druh
takové aminokyseliny, které není schopen vyrobit z aminokyselin ani z jiných látek přijatých potravou – musí
být tedy přímo obsažené v přijímaných bílkovinách. Naopak neesenciální aminokyseliny jsou takové, které
umí příslušný živočich vyrobit metabolickými procesy z látek přijatých potravou. Rostliny, jak již bylo řečeno,
a také některé mikroorganismy umí vyrobit všechny bílkovinotvorné aminokyseliny.
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» Vznik bílkovin
Jakmile buňka jakéhokoliv živého organismu potřebuje vyrobit některou bílkovinu, musí spojit jednotlivé
aminokyseliny k sobě. Toto spojení se nazývá peptidová vazba (-CONH-). Molekuly, které vznikly spojením menšího
počtu aminokyselin (méně než 100), se nazývají peptidy. Odtud je také odvozen název peptidové vazby, která je
vlastně zvláštním druhem amidové vazby (Obr. 26). Při tvorbě peptidové vazby se uvolňuje jedna molekula vody.
peptidová vazba
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H
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Obr. 26 – Tvorba peptidové vazby

pořadí aminokyselin v molekule kolagenu

» Struktura a funkce proteinů
Jednotlivé proteiny se v organismu nevyskytují jako
dvojrozměrné lineární molekuly, jak by se mohlo jevit
z popisu tvorby peptidové vazby, ale mají vždy svou
specifickou trojrozměrnou strukturu. Proteiny jsou
tvořeny různými šroubovicemi (Obr. 24), rovinnými
uspořádáními či ohyby. Prostorové uspořádání proteinů
je dáno pořadím aminokyselin (Obr. 27) a stejně jako tvar
kladiva či šroubováku předurčuje tyto pracovní nástroje
k určitým úkonům, tvar jednotlivých bílkovin udává
jejich funkci v organismu.
Tato struktura proteinů je však nestálá při velkých
změnách teploty (zahřívání, pomalé zmrazování),
pH či koncentrace rozpuštěných látek v roztoku
(např. při velkém přídavku NaCl). Výsledkem těchto
dramatických změn je narušení trojrozměrné struktury
proteinů a jejich následné vysrážení z roztoku. Tento
děj se nazývá denaturace bílkovin. S jedním typem
denaturace bílkovin se potkáváme každý den: jakékoliv
vařené (či jinak tepelně upravené) jídlo obsahuje
denaturované proteiny. Ztrátou tvaru bílkoviny
ve vařené potravě dojde ke ztrátě její funkce, na
druhou stranu se stává snadněji stravitelnou pro náš
trávicí systém.

tři kolagenové molekuly stočené do sebe

výsledné kolagenové vlákno

Obr. 27 – Prostorová struktura kolagenového vlákna

POKUS – DŮKAZ BÍLKOVIN
Vyučující si připraví vaječný bílek, chlorid sodný, hydroxid sodný, síran měďnatý, kyselinu dusičnou,
destilovanou vodu, zkumavky se stojanem, kádinky, nálevku, filtrační papír, Pasteurovu pipetu, kahan a držák
na zkumavky. Nejprve si vyučující připraví fyziologický roztok (9% NaCl), 10% roztok NaOH a 5% roztok
CuSO4. Vaječný bílek smíchá s polovičním množstvím fyziologického roztoku a po důkladném promíchání
směs přefiltruje přes filtrační papír. Získanou směs rozdělí po 3 ml do dvou zkumavek. Do první zkumavky
přidá 3 ml roztoku hydroxidu sodného a Pasteurovou pipetou několik kapek roztoku síranu měďnatého.
Pokud jsou ve vzorku přítomné peptidové vazby, se kterými může CuSO4 reagovat, roztok zfialoví. Do druhé
zkumavky přidá několik kapek koncentrované kyseliny dusičné. Směs zahřívá nad kahanem k bodu varu.
Vzniklé žluté zabarvení signalizuje přítomnost aminokyselin, které reagují s kyselinou dusičnou.
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ÚKOL
1. Za pomoci internetu vyhledej hlavní zdroje znečištění ovzduší, vody a půdy ve tvém okolí.
Vytvoř mapu a tato místa do ní zakresli.
2. Vysvětli rozdíl mezi emisí a imisí.

» Třídění a recyklace odpadů
Jednou z možností, jak přispět ke zlepšení životního prostředí, je sbírat, třídit a využívat odpady jako druhotné
suroviny. První podmínkou recyklace je třídění odpadů. Odpady třídíme minimálně do tří skupin – papír, plast a sklo.
Sklo můžeme dále třídit na čiré a barevné. Někde je možné třídit i nápojové kartony, bioodpad, elektroodpad a kovy.
Každému typu odpadu náleží určitá barva kontejneru (Obr. 42). Na papír je určený modrý, pro plasty žlutý, na sklo zelený
(případně pro čiré sklo bílý), pro nápojové kartony oranžový, na bioodpad hnědý, pro elektroodpad červený a na kov
šedý kontejner. Každý kontejner je označen nálepkou (Obr. 43) s informacemi o tom, co lze do kontejneru dát.

Obr. 42 – Kontejnery pro třídění odpadu

x Třídění a recyklace plastů
Dnešní dobu bychom mohli nazvat dobou plastovou, neboť když se rozhlédneme, zjistíme, že nás plasty obklopují
na každém kroku. Plasty mají řadu výhodných vlastností, a proto našly uplatnění ve všech oborech lidské činnosti.
Jejich velkou nevýhodou je dlouhá doba rozkladu v přírodě (Obr. 44). Proto je vhodné plasty třídit a recyklovat. K třídění
plastů je určen zářivě žlutý kontejner, který v dnešní době najdeme i v nejmenších obcích.
DO KONTEJNERU PATŘÍ:
• sešlápnuté PET lahve

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

• kelímky

• mastné obaly se zbytky potravin
nebo čisticích přípravků

• sáčky

• obaly od chemikálií nebo barev
• podlahové krytiny

• tašky

• molitan

• fólie
• obaly od čisticích prostředků
• obaly od CD disků

• plexisklo
• novodurové trubky

• obaly od kosmetiky
• obaly od pokrmových tuků
• plastové květináče
• balicí fólie
• tuhý polystyren
Obr. 43 – Informační nálepka
na kontejneru na plast

• hračky z plastu
• další výrobky z plastů
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Obr. 44 – Znečištění přírody plastovým
odpadem
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Recyklační symboly plastů (Obr. 45) nám pomáhají určit, o jaký druh plastu se jedná, a umožňují nám tak správně
třídit odpad. Měly by jimi být označeny všechny obaly. Každý symbol se skládá z trojúhelníku tvořeného třemi šipkami,
ve kterém je číselný kód. Pod trojúhelníkem je písmenná část recyklačního symbolu, která definuje, o jaký druh plastu
se jedná.

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

OTHER

Obr. 45 – Recyklační symboly plastů

ZAJÍMAVOST
HDPE (high density polyethylene) neboli vysokohustotní polyethylen. Fólie z HDPE je známa pod obchodní
značkou Mikroten. Označuje se recyklačním symbolem 2.
LDPE (low density polyethylene) čili nízkohustotní polyethylen. Nejčastěji se používá k výrobě fólií, které jsou
na omak měkké. Výrobky z něj jsou označeny recyklačním symbolem 4.
ÚKOL
1. Vyhledej doma na různých obalech recyklační značky plastů.
2. Existují i další recyklační symboly. Vyhledej je pomocí internetu, zakresli je a popiš,
pro jaký materiál jsou určeny.
Plasty z kontejnerů putují na třídicí linky (Obr. 46), kde se dále třídí podle jednotlivých druhů. Vytříděný odpad (Obr. 47)
se dopravuje ke zpracovatelům a výsledkem celé recyklace je tzv. regranulát (Obr. 48), který se využívá jako vstupní
surovina pro výrobu nových plastů. Bohužel ne všechny plasty lze recyklovat. Zbytky nevyužitelných plastů se buď
semelou a využijí například ve stavebnictví nebo se spalují v teplárnách či cementárnách.

Obr. 46 – Třídicí linka

Obr. 47 – Vytříděné PET lahve

Obr. 48 – Regranulát

Z recyklovaných plastů se vyrábí izolace, potrubí, zahradní nábytek, herní prvky na dětská hřiště, protihlukové stěny,
plastové konstrukce, zatravňovací tvárnice, kompostéry, dětské pleny, fleecové mikiny, plní se jimi bundy, spacáky
či peřiny (Obr. 49).

Obr. 49 – Výrobky z recyklovaných plastů
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» Geotermální energie
Pro výrobu elektrické energie nebo přímo k vytápění lze také použít geotermální energii, která představuje tepelnou
energii zemského jádra. Jejím projevem je např. vulkanická činnost (sopky, gejzíry aj.). Geotermální elektrárny musí
být tedy umístěny na vhodném místě, např. Island se nachází na rozhraní dvou tektonických desek, proto se zde tímto
způsobem vyrábí nejen většina elektrické energie, ale geotermální energie slouží také k vytápění domácností.

» Větrná energie
Energie větru se využívá ve větrných elektrárnách (Obr. 41).
Nevýhodou tohoto ekologického získávání elektrické
energie je nestálá síla větru, narušení vzhledu krajiny
a případně i hlučnost. Ačkoliv v České republice není
dostatek příhodných lokalit, kde by větrné elektrárny
mohly stát, v posledních několika letech roste výroba
elektřiny tímto způsobem i u nás. Větrná energie nejvíce
pokrývá celkovou spotřebu elektrické energie v Dánsku,
Portugalsku a Irsku, avšak největší instalovaný výkon
větrných elektráren je v Německu, Španělsku a ve Velké
Británii.

Obr. 41 – Větrné elektrárny

DEFINICE
Instalovaný výkon je součet nejvyšších výkonů všech zařízení (např. generátorů), které se nacházejí
v daném objektu (např. v elektrárně).

» Biomasa a bioplyn
Biomasa je veškerá rostlinná i živočišná hmota (tráva, sláma, zbytky dřeva, skořápky z ořechů atd.), jež se používá
k výrobě paliv nebo bioplynu. V bioplynových stanicích se bioplyn vyrábí z odpadní biomasy fermentací. Je tvořen
převážně methanem a oxidem uhličitým. Nevýhodou však je, že při spalování biomasy a bioplynu se produkuje oxid
uhličitý. Ten je ovšem využíván ve fotosyntéze, proto se spalování biomasy řadí mezi obnovitelné zdroje energie.
Elektrárny v České republice:
Jaderné elektrárny

Dukovany (u Třebíče), Temelín (u Týna nad Vltavou)

Tepelné elektrárny

oblasti těžby uhlí, Počerady, Prunéřov, Chvaletice, tepelné elektrárny na Mělnicku
a Ostravsku

Vodní elektrárny

Dalešice, elektrárny na Vltavské kaskádě (Lipno, Slapy, Orlík, Vrané), přečerpávací
elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách (vodní elektrárna s největším výkonem v ČR)

Větrné elektrárny

návětrná strana Jeseníků, Orlických hor atd., například větrná elektrárna Věžnice
na Havlíčkobrodsku

Elektrárny spalující biomasu

Hodonín, Poříčí u Trutnova (převážně dřevní štěpka) a Energetické centrum Jindřichův
Hradec (převážně sláma); bioplyn je spalován v bioplynové stanici v Číčově u Plzně aj.

ÚKOL
1. Do sešitu vypracuj tabulku s přehledem toho, co mají společného a čím se liší jaderná a tepelná
elektrárna (palivo uhlí, transformační stanice, chladicí věže, vysoký komín, reaktor, palivo uran,
turbína, popílek, vyhořelé jaderné palivo, fluidní kotel, generátor atd.).
SHRNUTÍ
Energetický průmysl přeměňuje chemickou energii látek na energii tepelnou i elektrickou a dále využívá
další zdroje energie (energii větru, vody, slunečního záření a energii jadernou). Zdroje energie rozdělujeme
na neobnovitelné (uhlí, ropa, zemní plyn, uranové rudy ad.) a obnovitelné (sluneční, vodní, větrná
a geotermální energie, biomasa aj.). Většina zdrojů energie používaných v současné době je neobnovitelná.
Zásoby takových energetických surovin jsou tedy vyčerpatelné.
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Přehled dalších chemických výrob
Chemický průmysl kromě výroby železa a oceli a průmyslu paliv zahrnuje množství dalších chemických výrob.
Stručný přehled některých chemických výrob je uveden v následující tabulce.
Produkt

Suroviny

Reakce, produkty

Postup

oxid vápenatý
CaO

vápenec, který
obsahuje CaCO3

CaCO3  CaO + CO2

Výroba probíhá pálením vápence
za vysoké teploty ve vápenkách.

hydroxid
vápenatý
Ca(OH)2

oxid vápenatý,
voda

CaO + H2O  Ca(OH)2

Reakce oxidu vápenatého s vodou.
Tato reakce je silně exotermická.

tavenina NaCl

2 NaCl  2 Na + Cl2

1) Elektrolýza taveniny chloridu
sodného (či chloridu draselného).

+

–

NaCl  Na + Cl

chlor
Cl2
vodný roztok
NaCl nebo KCl

+

–

Katoda: Na + e  Na
2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2
–

–

Anoda: Cl – e  Cl
Cl + Cl  Cl2
kyselina
chlorovodíková
HCl

vodík, chlor

H2 + Cl2

o

800 C

2 HCl

kyselina sírová
H2SO4

síra nebo FeS2

2 SO2 + O2

2 SO3

SO3 + H2SO4  oleum
oleum
H2SO4

amoniak
NH3

kyselina dusičná
HNO3

dusík, vodík

amoniak, kyslík,
voda

N2 + 3 H2

4 NH3 + 5 O2

Fe, t, p

Pt

2 NH3

4 NO + 6 H2O

2 NO + O2  2 NO2
3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO
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Vyrábí se syntézou chloru a vodíku
za vysoké teploty.

1) Spalováním síry nebo pražením
sulfidů (FeS2) se získává oxid siřičitý.

S + O2  SO2

V2O5

2) Elektrolýza vodného roztoku
chloridu sodného nebo draselného
při výrobě hydroxidu sodného nebo
draselného.

2) Oxid siřičitý se oxiduje na oxid
sírový kontaktním způsobem.
Katalyzátorem této reakce je V2O5.
3) Oxid sírový se rozpouští v kyselině sírové, vzniká tzv. oleum, které
se ředí vodou na požadovanou koncentraci kyseliny sírové.
Vyrábí se Haberovým–Boschovým
procesem v přítomnosti katalyzátoru (houbové železo) za vysokého tlaku (20 až 100 MPa) a vysoké teploty
(nad 500 °C).

Kyselina dusičná se průmyslově
vyrábí oxidací amoniaku za katalýzy
kovovou platinou při zvýšené
teplotě a tlaku (Ostwaldův postup).

OPAKOVÁNÍ 4

OPAKOVÁNÍ 4
Plasty jsou synteticky vyrobené makromolekulární
látky. Jejich vlastnosti lze zlepšit přidáním aditiv.
Jejich výroba je poměrně levná, nevýhodou je, že se
velmi dlouho rozkládají (některé jsou biologicky
neodbouratelné) a při jejich hoření vznikají jedovaté
zplodiny.

Látky uvolňované do prostředí se nazývají emise.
Po jejich dopadu do vody, půdy atd. se jim říká imise.
Jedním z největších problémů současného světa je
znečištění vody. Plasty bychom měli třídit (podle
jejich recyklačních symbolů) a recyklovat. Zároveň je
potřeba radikálně snížit jejich spotřebu.

Při polymeraci dochází ke slučování monomerů
s alespoň jednou násobnou vazbou do dlouhých
řetězců. Počet monomerů v řetězci udává polymerační
stupeň. Termoplasty jsou teplem tvarovatelné plasty,
reaktoplasty jsou teplem tvrditelné.

Podle použitých technologií a využití výrobků
se průmysl dělí na těžební, zpracovatelský (těžký,
lehký neboli spotřební) a energetický. Chemická
výroba se soustřeďuje do míst, kde jsou dostupné
suroviny a zdroje vody. Je energeticky velmi
náročná. Většina zdrojů energie je vyčerpatelná
(neobnovitelná) – např. fosilní paliva, uran. Mezi
obnovitelné zdroje patří vítr, voda, slunce a zemské
jádro. Biomasa je veškerá rostlinná i živočišná hmota,
jež se používá k výrobě paliv nebo bioplynu. Při tom
se uvolňuje oxid uhličitý. Petrochemický průmysl
se zabývá zpracováním ropy, farmaceutický výrobou
léčiv. Nespotřebované léky je třeba vrátit do lékárny.
Nadměrné užívání léků může vést k závislosti a vážným
zdravotním problémům.

Polyethylen je odolný vůči vodě, mrazu i chemikáliím.
Používá se k výrobě obalových fólií, lahví na chemikálie
a hraček. Polypropylen se díky své zdravotní
nezávadnosti a odolnosti vůči sterilizačním teplotám
využívá na výrobu injekčních stříkaček. V textilním
průmyslu se z něj vyrábí termoprádlo. Poly(vinylchlorid)
se vyrábí ve dvou formách – novodur (neměkčený)
a novoplast (měkčený, igelit). Jeho likvidace
představuje ekologické i zdravotní riziko. Polystyren
stárnutím křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Jeho
pěnová forma se používá k zateplení budov. Teflon
neboli poly(tetrafluorethylen) se používá k výrobě
nepřilnavých povrchů, např. pánví. Ze silikonových
kaučuků se vyrábějí těsnění i zdravotnické pomůcky
(např. kyslíkové masky). Jako náhražka přírodních
vláken se využívají vlákna polyamidová (nylon, silon)
a polyesterová. Z celulózy se vyrábí viskóza.

Pesticidy jsou látky k hubení škůdců. Mají škodlivý
vliv na životní prostředí i na zdraví člověka. V případě
používání hnojiv hrozí nebezpečí průniku do spodních vod. Havárie hrozí u látek hořlavých, výbušných,
toxických a radioaktivních. Signál všeobecné výstrahy
je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 sekund.

OTÁZKY A ÚKOLY
 Po dobu jednoho týdne si zaznamenávej, kolik plastů jste doma vyhodili. Spočítej množství plastů
vyprodukovaných vaší domácností. Sečtěte ve třídě tato množství, abyste zjistili, kolik plastových obalů
se v domácnostech žáků vaší třídy přibližně vyhodilo. Množství vynásobte počtem tříd ve škole a získáte
odhad týdenní spotřeby rodin studentů vaší školy.
 Navrhni plán, jak by se dalo množství plastů vyprodukovaných vaší domácností snížit o polovinu.
Seznam se svým plánem spolužáky.
 Vyber si jeden výrobek, který používáš (např. mobilní telefon). Zjisti cestu od jeho výroby (včetně výchozích
surovin) až po konečný prodej. Svá zjištění přehledně zpracuj formou plakátu. Měl by obsahovat mapu, popis
postupu výroby včetně míst, kde se získávají suroviny pro výrobu. Také přehledovou tabulku nebo graf.
 Zjisti, za jak dlouho se rozloží různé materiály, a jejich přehled včetně doby rozkladu si zapiš do tabulky.
Porovnej takto délku rozkladu nejméně pěti různých materiálů.
 Ve skupině najděte co nejvíce informací o nějaké ekologické havárii. Připravte si prezentaci této havárie, jejích následků
i způsobu její likvidace. Zjistěte, co bylo hlavní příčinou havárie a jakým způsobem by se jí dalo zabránit.
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LABORATORNÍ ÚLOHY
Galvanický článek
Cíl
Vytvořit galvanický článek a proměřit jeho napětí.

Pomůcky a chemikálie
•
•

Kádinky, míchací tyčinky, Petriho misky, voltmetr, vodiče, krokosvorky, plíšek měděný, zinkový, hliníkový a železný,
citron, jablko a párky
0,2M roztok CuSO4·5H2O, 0,2M roztok ZnSO4·7H2O

Postup
1) Nejprve vytvoř článek z citronu. Citron polož do Petriho misky a zapíchni do něj dva plíšky z různých kovů naproti
sobě tak, aby se nedotýkaly.
2) Propoj plíšky vodiči s voltmetrem. Změř a zapiš si napětí, kterého jsi jejich propojením dosáhl.
3) Nyní experiment zopakuj s různými dvojicemi kovů. Vše zaznamenej.
4) Potom změň vzdálenost elektrod. Nakonec místo citronu použij jablko.
5) Nyní sestroj Daniellův článek. Vyučující nalije roztoky CuSO4·5H2O a ZnSO4·7H2O do kádinek.
6) Vlož měděný plíšek do roztoku CuSO4·5H2O a zinkový plíšek do roztoku ZnSO4·7H2O.
7) Propoj oba roztoky solným můstkem – tedy podélně rozříznutým párkem.
8) Oba kovové plíšky připoj k voltmetru tak, aby se propojil obvod. Změř napětí článku.

Úkoly a otázky
Zpracuj protokol a vyhodnoť, která dvojice kovů vytvoří nejefektivnější galvanický článek. Propoj dva články navzájem
a opět sleduj změnu napětí. Jak záleží na způsobu zapojení článků? Navrhni, jak by se dalo toto napětí zvýšit.

Závěr
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Slovníček pojmů

SLOVNÍČEK POJMŮ
akumulátor
alkany
alkeny
alkyny
areny
biomasa
biomolekula
článek galvanický
denaturace bílkovin
elektrolyt
elektrolýza
emise
enzym
esterifikace
formalin
fotosyntéza
gen
hemoglobin
homopolymer
hypovitaminóza
chlorofyl
imise
kopolymer
koroze
léčivo
lipid
metabolismus
monomer
název triviální
nukleotid
pec vysoká
pesticid
polymerace
protein
proteosyntéza
prvek biogenní
reakce redoxní
respirace
sacharid
signál všeobecné výstrahy
struska
technologie chemická
teplo reakční
uhlovodíkový zbytek
uhlovodík
vazba peptidová
vitamin
vulkanizace
výhřevnost
vzorec racionální
vzorec strukturní
vzorec sumární
zmýdelňování
žluknutí tuků

sekundární galvanický článek, který lze dobíjet
uhlovodíky, které ve své molekule obsahují jednoduché vazby
uhlovodíky, které ve své molekule obsahují dvojné vazby
uhlovodíky, které ve své molekule obsahují trojné vazby
aromatické uhlovodíky, které na benzenovém jádru mají navázané uhlíkové řetězce
veškerá rostlinná a živočišná hmota
chemická sloučenina vyskytující se v organismu
chemický zdroj elektrického napětí, které vzniká v důsledku redoxních reakcí
narušení trojrozměrné struktury bílkovin (např. působením vysoké teploty)
látka, která se rozkládá na ionty; tvoří vodivý roztok
děj probíhající na elektrodách působením elektrického proudu
látky uvolňované do okolního prostředí
protein, který katalyzuje chemické reakce v organismu (biokatalyzátor)
reakce karboxylové kyseliny a alkoholu, při níž vzniká ester a voda
40% roztok formaldehydu (methanalu)
děj probíhající v zelených rostlinách (a některých bakteriích), při němž vznikají sacharidy
úsek DNA, který obsahuje informaci o struktuře proteinu
protein obsažený v červených krvinkách, který přenáší kyslík a oxid uhličitý
polymer tvořený jedním typem monomeru
stav, při němž organismus nemá dostatek vitaminů
zelené rostlinné barvivo, při fotosyntéze zprostředkovává přenos slunečního záření
emise, jež se dostala do styku s životním prostředím (ukládá se v půdě, vodě atd.)
polymer tvořený různými typy monomerů
oxidace kovů nebo jiných materiálů vyvolaná vnějším prostředím (rezavění)
léčivá látka určená k léčbě a prevenci onemocnění či mírnění jejich příznaků
tuk, ester vyšších mastných kyselin a alkoholů, např. glycerolu
látková přeměna, souhrn všech chemických reakcí v organismu
jednoduchá stavební jednotka, z níž vzniká polymerací dlouhý řetězec polymeru
neodborný název, který vznikl na základě vlastností či využití látky
základní stavební jednotka nukleových kyselin
zařízení, v němž probíhá zpracování železné rudy na železo
látka určená k hubení živočišných škůdců či plevelů
chemická reakce, při níž z monomerů vnikají velké makromolekuly (polymery)
bílkovina, biopolymer vzniklý z aminokyselin
proces, při němž vznikají proteiny (bílkoviny)
prvek, který tvoří těla organismů
reakce, při níž dochází ke změně oxidačního čísla (probíhá oxidace a redukce)
buněčné dýchání, chemické reakce, které umožňují zisk energie
hydroxysloučenina, jež v organismu slouží jako zdroj energie nebo stavební materiál
signál, jenž se vyhlašuje při hrozbě mimořádné události
kapalná vrstva, jež vzniká jako vedlejší produkt při výrobě železa
způsob výroby, který určuje sled operací spojených s proměnou surovin na výrobek
teplo, které se potřebuje nebo uvolní při chemické reakci za stálého tlaku, značí se ΔH
vzniká po odtržení atomu vodíku z molekuly uhlovodíku
organická sloučenina složená pouze z uhlíku a vodíku
vazba, kterou jsou spojeny molekuly aminokyselin v proteinech
nízkomolekulární látka, která je důležitá pro správné fungování enzymů
proces, při němž je do syntetického kaučuku zaváděna síra, vzniká tak pryž
množství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení 1 kg paliva
vzorec org. sloučenin znázorňující uspořádání skupin atomů a typů vazeb v molekule
vzorec org. sloučenin znázorňující počet a uspořádání atomů v molekule
vzorec org. sloučenin uvádějící počet atomů prvků v molekule
proces, při němž se z lipidů (tuků) působením hydroxidů připravují mýdla
proces, při kterém dochází k oxidaci tuků za vzniku nepoživatelných látek
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Záznam o použití učebnice:
Školní rok

Jméno a příjmení

Třída

Objednávky učebnic a pracovních sešitů na
www.etaktik.cz

Stav

Hravá chemie 9
Ve svých rukách držíte učebnici, která vás má srozumitelnou formou seznámit se
základy organické chemie a biochemie, aniž by byla opomenuta například
problematika ekologie či význam chemie pro společnost i průmysl.
První část učebnice se zabývá redoxními reakcemi a jejich použitím. Podrobněji se zde
seznámíte s oxidačně-redukčními reakcemi a jejich vyčíslováním.
V druhé části vás učebnice uvede do studia organické chemie. Seznámíte se zde nejen
s postupy a možnostmi zpracování ropy, ale také s jednotlivými uhlovodíky a jejich
deriváty.
Třetí část je věnována úvodu do biochemie, v jehož rámci získáte základní informace
o sacharidech, lipidech, proteinech a nukleových kyselinách.
Čtvrtý oddíl této učebnice je zaměřen na chemii polymerů, tedy například na základní
členění používaných plastů či jejich charakteristiku. Nechybí ani kapitola zabývající se
dopady, jež mají plasty, popřípadě celá chemie, na životní prostředí.
Pátá část učebnice se věnuje významu chemie pro průmysl a lidskou společnost.
Její součástí je také kapitola, která se zaměřuje na bezpečnost a vliv chemie na zdraví.
Učebnice je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků a jednotlivé kapitoly
jsou obohaceny o zajímavosti a návrhy demonstračních
pokusů, které je možno uskutečnit ve škole i doma.
Učebnice je koncipována tak, aby učivo bylo nejen
zajímavé a poutavé, ale i zábavné.
Na závěr je třeba uvést, že na učebnici navazuje pracovní
sešit Hravá chemie 9, jenž je vhodný k upevnění získaných
znalostí. Jeho uspořádání odpovídá řazení kapitol
v učebnici a obsahuje velké množství zajímavých cvičení
i úkolů pro lepší pochopení učiva.
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