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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k výkladu 
učiva o halogenderivátech uhlovodíků. Předpokládá se, že žáci 
budou v hodině chemie pracovní list postupně vyplňovat svými 
poznámkami. Pro ověření znalostí v následující hodině slouží 
DUM VY_32_INOVACE_CH.3.10 s názvem Halogenderiváty – 
procvičování. V případě potřeby řešení či konzultace některého 
z témat kontaktujte prosím autora prostřednictvím emailové 

adresy hamersky[zavináč]gymnaslo.cz. 
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Halogenderiváty uhlovodíků 

Fyzikální vlastnosti, zástupci, použití: 

Trichlormethan (=chloroform), tetrachlormethan a tetrachlorethen (= 

perchlorethylen) jsou těkavé kapaliny, používají se jako rozpouštědla; 

perchlorethylen k chemickému čištění oděvů v čistírnách. 

Chlorethen (=vinylchlorid) je plyn, polymerací poskytuje PVC,  tetrafluorethylen 

je také plyn, polymerací poskytuje PTFE (=teflon).  

Halogenované ethery se používají v lékařství jako celková anestetika. 

Halogenderiváty s obsahem bromu se používají jako tzv. zhášeče či zpomalovače 

hoření – přidávají se téměř do všech plastů z důvodu požární bezpečnosti. 

Chemické vlastnosti: 

Kvůli rozdílu elektronegativit mezi X a C je vazba C-X polární, typickou reakcí je proto 

nukleofilní substituce: 

 

 

Konkurenční reakcí k SN je eliminace halogenovodíku, při níž se odštěpuje H+ z C 

atomu, který sousedí s C atomem nesoucím halogen: 

 

 

Pozn.: SN i E probíhají zpravidla současně a jejich výsledek lze ovlivnit volbou podmínek – E obvykle 

převažuje za vyšší teploty). 

V případě konjugovaných systémů nebo aromatických systémů SN neprobíhá (nebo 

jen velmi obtížně, za drastických podmínek) protože vazba C-X je stabilizována 

konjugací: 
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1) Příklady SN reakcí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Příklady eliminačních reakcí: 

- viz příprava alkenů z halogenderivátů dehydrohalogenací 

- viz příprava alkynů z dihalogenderivátů dehydrohalogenací 

 

Příprava a výroba: 

1) Adice halogenu 

- viz chemické vlastnosti alkenů, alkynů, aromátů 

 

2) Adice halogenovodíku 

- viz chemické vlastnosti alkenů, alkynů 

 

3) Substituční halogenace 

-viz chemické vlastnosti aromátů (SE) 

- viz chemické vlastnost alkanů (SR) 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

1. Microsoft Office 2007 

2. ACD Chem Sketch (Freeware) 

 

Použité zdroje: 

1. POKORNÝ, Petr, Zdeněk MEDEK a Danuše HLÁSNÁ. Chemie 2 - Organická chemie:  

pro 2. ročník středních průmyslových škol chemických a škol s chemickým 

zaměřením. Praha: SNTL, 1984. 

2. JANECZKOVÁ, Anna. Organická chemie: studijní text pro SPŠCH. 2., upr. a dopl. 

vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2001. 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


