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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

 Vznikajú z uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých 

atómov vodíka  v molekule iným atómom alebo skupinou 

atómov( funkčnou/ charakteristickou skupinou)



ZLOŽENIE DERIVÁTU

1. Uhľovodíkový 

zvyšok (R) 

 časť molekuly bez atómu 

vodíka 

2. charakteristická 

skupina (X)

 skupina atómov, ktoré 

nahrádzajú vodík

 udáva vlastnosti derivátov

(R)

(X)



Deriváty uhľovodíkov
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HALOGÉNDERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

 deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikajú z uhľovodíkov 

nahradením atómu vodíka halovým prvkom

 obsahujú v svojich molekulách jednoväzbovú halogénovú 

skupinu –X ( X= F, Cl, Br,  I)



CH3Cl

chlórmetán

CH 2Cl2

dichlómetán

CHCl3 

trichlórmetán

CCl4
tetrachlórmetán



NÁZVOSLOVIE

1. substitučné

Predpona 

halogén
Názov uhľovodíka

trichlórmetán

Lokanty

+ gr. číselná 

predpona 

podľa počtu 

X

Halogény sú usporiadané v názve podľa abecedného 

poradia



NÁZVOSLOVIE

2. skupinové

Názov 

uhľovodíkového 

zvyšku

Prípona halogenid

metyltrichlorid

Grécka číselná 

predpona podľa 

počtu X



NÁZVOSLOVIE

3. triviálny názov

chloroform



PÔVOD HALOGÉNDERIVÁTOV

prírodný
syntetický

Hormón tyroxín
Väčšina

( hlavne chlórderiváty)



TETRACHLÓRMETÁN

Chlorid uhličitý

 Bezfarebná jedovatá kvapalina, sladkastý zápach

 Jemne narkotické účinky

 Výborné rozpúšťadlo

Kedysi náplň do hasiacich prístrojov ( v uzavretých 

miestnostiach nie, pretože nad 500°C vzniká jedovatý fosgén)

Čistiaci prostriedok



CHLOROFORM

 Trichlórmetán

 Prchavá kvapalina sladkastá vôňa

Organické rozpúšťadlo

Anestetické a narkotické účinky

Zdraviu škodlivý (podozrenie na poškodzovanie 

plodov, pečene, srdca a vznik rakoviny)



JODOFORM

 Trijódmetán

 Tuhá žltkastá tuhá látka

 šafránová vôňa

Dezinfekčné účinky



VINYLCHLORID

 Karcinogénny plyn

 Výroba PVC ( novodur- nemäkčený 

na inštalačný materiál, novoplast-

mäkčený na fólie, hračky, podlahové 

krytiny, koženky, umelé kožušiny)



FREÓNY

 Aspoň s dvoma odlišnými halogénmi( 

jeden musí byť F)

Hnacie plyny do sprejov, chladiace 

médium do chladničiek

 Porušujú ozónovú vrstvu

Napr. difluórdichlórmetán – freón 12, 
trichlórfluórmetán- freón 11



TETRAFLUÓRETYLÉN

 Výroba plastu teflónu- polytetrafluoretylén

( odolný voči chemikáliám, vysokým teplotám, povrchová 

úprava nádob na varenie)

Pri zahrievaní nad 

500°C rozpad na 

rakovinotvorné látky



DDT

 1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)etán

 Insekticídne účinky

Zakázané používania- kumulácia pôde a v 

tukovom tkanive rýb, vtákov, v planktóne a 

neskôr do  človeka, mutagénne a 

karcinogénne účinky



DIOXÍNY

Chlórované aromatické zlúčeniny obsahujúce aj kyslík

 Veľmi toxické, oslabujú imunitu, karcinogénne

 Polčas rozpadu v ľudskom tele asi  7 rokov

 Vznik rozkladom chlórovaných pesticídov, spaľovaním 

papiera bieleného chlórom



ROZDELENIE HALOGÉNDERIVÁTOV

PODĽA TYPU UHLÍKA, NA KTOROM JE 

NAVIAZANÝ HALOGÉN

primárne sekundárne terciárne



VLASTNOSTI

Závisia od : 

a. veľkosti molekúl

b. charakteru funkčnej skupiny

c. počtu charakteristických skupín



FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Skupenstvo

 Najnižšie plyny

 vyššie- tuhé, kvapaliny

Rozpustnosť

 v alkoholoch, éteroch

 Výborné rozpúšťadla organických zlúčenín

Horľavosť

 Klesá so stúpajúcim počtom halogénov

 Úplne substituované nehorľavé



Hustota a teplota varu 

 vyššie v porovnaní so svojimi uhľovodíkmi

 rastie s rastúcim protónovým číslom X (najviac R-I)



CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Polárna väzba R-X 

 väzbový elektrónový pár posunutý na stranu 

elektronegatívnejšieho X (-I efekt)

 Vznik čiastkového záporného náboja na X a 

kladného na C

 Väčšinou heterolytický zánik väzby



1. polarita väzby klesá ( nižšia elektronegativita)

2. polarizovateľnosť väzby stúpa

3. disociačná energia väzby klesá 

R-F R-Cl R-Br R-I



REAKTIVITA

 veľká

 závisí do X a uhľovodíkového reťazca (najreaktívnejšie 
jódderiváty)

 halogénalkány najreaktívnejšie halogénarény najmenej (ak je 
halogén viazaný na benzénové jadro alebo uhlík s násobnou 
väzbou, voľný elektrónový pár sa zapája do konjugácie π 
väzieb ( vinylchlorid, brómbenzén)- +M efekt)

 So zvyšovaním počtu halogénov na jednom uhlíku sa 
reaktivita znižuje  CH3Cl> CH2Cl2> CHCl3> CCl4



TYPICKÉ REAKCIE 

HALOGÉNDERIVÁTOV



I. NUKLEOFILNÉ SUBSTITÚCIE

 Nahradenie halového prvku nukleofilným činidlom ( 

neutrálnou časticou s voľným elektrónovým párom alebo 

aniónom)

 Mechanizmus závisí od typu uhľovodíkového reťazca, typu 

halogénu, sily a druhu nukleofilu a polarity prostredia

 Väzba C-X zaniká heterolyticky



NUKLEOFILNÉ ČINIDLÁ

OH- H2O CH3-NH2

R-O- NH3 CN-

SH-



REAKTIVITA

fluórderiváty chlórderiváty brómderiváty jódderiváty

Alkenylhalogenidy menej reaktívne

Arylhalogenidy iba za extrémnych 

podmienok



PROBLÉMOVÁ ÚLOHA

• CH3 -CH2- Cla. 

• CH3 -CH=CH-Clb.

• CH3 -CH2-CH2-Clc.

• C6H5-Cld.

Zoraďte nasledujúce halogénderiváty podľa stúpajúcej 

reaktivity pri Sn



NUKLEOFILNÉ SUBSTITÚCIE

CH3-Cl + H2O →CH3OH + HCl

CH3CH2Cl + 2NH3 → CH3-CH2- NH2 + NH4Cl

CH3-CH2-I +NaOH → CH3-CH2-OH + NaI



II. ELIMINÁCIE

 Odštiepenie X a H, pričom vzniká násobná väzba

 polarita väzby C-X, spôsobuje polarizáciu väzby C- H ( 

beta uhlík), vodík kyslejší a vďaka silnej nukleofilnej zásade 

sa odtrhuje a z halogénu vznikajú alkény 

 potrebné silné zásadité činidlo a zvýšenú teplotu

 najčastejšie KOH v etanole  

CH3-CH2-Br + NaOH → CH2=CH2 + NaBr + H2O



ZAJCEVOVO PRAVIDLO

 Uplatňuje sa pri nesymetrických halogénderivátoch

 Pri eliminácií sa atóm vodíka odštiepi zo susedného atómu 

uhlíka s menším počtom naviazaných atómov vodíka

CH3-CH2-CHBr-CH3  + KOH→ CH3-CH=CH-CH3 + KBr + H2O  



ELIMINÁCIA/SUBSTITÚCIA????

 Silné zásady preferujú elimináciu

 Slabé zásady substitúciu

CH3CH2Cl 

KOH/ etanol

KOH/ etanol

voda

CH3CH2OH + KCl

CH2=CH2 + KCl



GRIGNARDOVÉ ČINIDLÁ

 Organohorečnaté zlúčeniny

 Vznikajú reakciou halogénderivátov  s horčíkom v prostredí 

éteru

 Využitie ako katalyzátory

éter

CH3 -CH2 -Cl + Mg → CH3 -CH2 -MgCl
etylmagnéziumchlorid

R-Mg-X

éter


