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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k výkladu 
učiva o nitrosloučeninách. 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.3.12 s názvem Nitrosloučeniny – 
procvičování. V případě potřeby řešení či konzultace některého 
z témat kontaktujte prosím autora prostřednictvím emailové 

adresy hamersky[zavináč]gymnaslo.cz. 
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Nitrosloučeniny 

Fyzikální vlastnosti, zástupci, použití: 

Alifatické nitrosloučeniny jsou bezbarvé kapaliny příjemného éterového zápachu 

nemísitelné s vodou; vyšší jsou tuhé látky. Přehřátím explodují. 

Aromatické mononitroderiváty jsou kapalné nebo krystalické látky nažloutlé 

barvy, ve vodě nerozpustné. Vyznačují se příjemnou mandlovou vůní. 

Aromatické polynitrosloučeniny jsou krystalické látky nažloutlé barvy, přehřátím 

explodují – např. trinitrotoluen (TNT) se používá jako výbušnina, stejně tak jako 

pikráty odvozené od kyseliny pikrové (trinitrofenol, TNP). 

Chemické vlastnosti: 

1) Redukce nascentním vodíkem v kyselém prostředí  

 

 

 

 

 

2) Redukce nascentním vodíkem v alkalickém prostředí 
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3) Redukce katalytickou hydrogenací v plynné fázi 

 – moderní způsob výroby anilinu: 

 

 

 

 

 

3) Mírná redukce zinkem v prostředí NH4Cl 

 

 

 

 

 

Příprava a výroba: 

1) Z halogenderivátů pomocí SN (pouze pro alifatické nitrosloučeniny) 

- viz chemické vlastnosti halogenderivátů 

 

2) Nitrace v plynné fázi  - SR (pouze pro alifatické nitrosloučeniny) 

- viz chemické vlastnosti alkenů 

 

3) Nitrace aromátů - SE 

-viz chemické vlastnosti aromátů 
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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. 

 


