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Aminy 

Fyzikální vlastnosti, zástupci, použití: 

Nižší alifatické aminy jsou hořlavé plyny charakteristického zápachu po amoniaku, 

dobře rozpustné ve vodě (molekuly tvoří vodíkové můstky). Vyšší jsou kapaliny nebo 

tuhé látky, se stoupajícím počtem atomů C se ztrácí zápach a klesá rozpustnost ve 

vodě. Aromatické aminy jsou kapaliny (např. anilin, který je surovinou pro výrobu 

barviv, výbušnin, léčiv ad. látek) nebo pevné látky a jsou toxické. 

pikráty odvozené od kyseliny pikrové (trinitrofenol, TNP). 

Chemické vlastnosti: 

1) Reakce se silnými anorganickými kyselinami 

Aminy jsou báze (zásady) a při reakci s kyselinou poskytují amoniové soli: 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarterní amoniové soli lze připravit reakcí terciárního aminu s primárním 

alkylhalogenidem: 

 

 

 

 

Kvarterní amoniové soli se používají jako desinfekční látky, tenzidy, změkčovače 

textilu a antistatická činidla (desinfekční přípravky, aviváže, šampony, kondicionéry) 
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2) Diazotace je reakce, při níž vzniká diazoniová sůl. Diazotovat lze jen primární 

aromatické aminy: 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Diazoniové soli mohou reagovat s aromatickými aminy nebo fenoly (reakce se nazývá 

kopulace), přičemž vznikají barevné látky, které se používají k barvení tkanin nebo v chemii jako 

acidobazické indikátory (např. methyloranž, methylčerveň). 

Diazoniové soli lze dále využít pro Sandmeyerovy reakce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava a výroba: 

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

- viz chemické vlastnosti halogenderivátů 

 

2) Reduckcí nitrosloučenin (obvykle pro aromatické aminy) 

- viz chemické vlastnosti nitrosloučenin 
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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. 

 


