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Aromatické zlúčeniny ( Arény) I  
Cieľové požiadavky: 

1. pojmy: arén (aromatický uhľovodík), aryl, konjugovaný systém násobných väzieb, delokalizačná 

energia. o-, m-, p- poloha, aromatický charakter 

2. názvoslovie 

• Napísať vzorce a uviesť triviálne názvy: benzén, naftalén, styrén, toluén 

• Napísať vzorec skupiny fenyl-, benzyl- 

• Utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených od benzénu s maximálne dvomi alkylovými 

skupinami 

3. zástupcovia 

• Uviesť príklady aromatických uhľovodíkov 

• Vysvetliť negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie (karcinogénne účinky). 

4. podstata aromatickosti 

• vysvetliť chemickú podstatu aromatického charakteru arénov 

• charakterizujte štruktúru aromatických uhľovodíkov a porovnajte so štruktúrou nenasýtených 

uhľovodíkov 

 

Aromatické zlúčeniny 

• z gr. aromatikos= aromatický, voňavý 

• zlúčeniny s aromatickým charakterom 

 

Rozdelenie 

1. Podľa počtu benzénových jadier 

a. Monocyklické- obsahujúce jedno aromatické jadro 

 

 

 

b. Polycyklické- obsahujúce viac aromatických jadier 

I. S kondenzovanými jadrami 

 

 

 

II. S izolovanými jadrami 

 

 

 

III. S oddelenými jadrami 

 

 

 

 

2. Podľa základného stavebného prvku 

a. Benzoidné - základným stavebným prvkom je benzén 

 

b. Nebenzoidné - základným stavebným prvkom nie je benzén 
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• Typickým zástupcom benzenoidných aromatických zlúčenín- benzén 

 

Charakteristika arénov 

1. planárne cyklické zlúčeniny  

• pravidelný rovinný útvar- všetky atómy ležia v jednej rovine 

• uzavretý cyklus 6 atómov uhlíka 

• sp2 hybridizácia na každom atóme uhlíka, každý atóm uhlíka 3xσ väzby ( 2x 

s H a 1x s C)- väzbový uhol 120° 

2. aromatický konjugovaný delokalizovaný systém π väzieb 

• Na nehybridizovaných pz orbitálov atómov uhlíka voľné elektróny (6x)- kolmo 

na σ väzby 

• prekrytím týchto p orbitálov dochádza k tvorbe troch π- väzieb 

• elektróny π väzby sú rovnomerne rozložené nad a pod rovinou benzénového 

kruhu 

• Vznik delokalizácie π väzieb- zánik rozdielu medzi – a = väzbou 

• všetky väzby medzi atómami uhlíka sú rovnocenné s dĺžkou 0,139 nm ( C-C 

0,154 nm, C= C 0,134 nm) 

3. Hϋckelovo pravidlo 4n+2π elektrónov ( n- prirodzené číslo benzén n=1 ) 

4. 2 rezonančné štruktúry- elektróny sa môžu v benzénovom cykle voľne pohybovať 

 

Dôsledky delokalizácie 

• zníženie vnútornej energie celej molekuly 

• zvýšenie stability systému 

• Zvýšenie nasýtenosti zlúčenín 

• Väčšia kyslosť vodíka na aromatickom jadre 

• Menšia zásaditosť aromatických amínov 

• Delokalizačná energie- energia spojená so vznikom delokalizovaného π 

elektrónového systému, rozdiel energie zlúčenín s lokalizovanými a delokalizovanými 

π- elektrónmi, čím je väčšia zlúčenina je stálejšia 

 

Vzorce 

Štruktúrne:  

 

         
 

Názvy 

1. Triviálne- prevažne ( toluén, xylén, styrén, kumén, naftalén, antracén, fenantrén) 

2. Substitučné- odvodené od benzénu alebo jednoduchých arénov 

- Vzájomnú polohu substituentov popíšeme číslom atómu uhlíka alebo 

písmenkami o, m, p 
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- Spôsob číslovania pevne daný IUPAC 

 

 
Tri polohové izoméry 

• V prípade viacerých substituentov 

• Označenie vzájomnej polohy substituentov 

 
Aryl 

• Uhľovodíkový zvyšok od aromatickej zlúčeniny 

• Jednoväzbová skupina 

• Pomenovanie prevažne podľa triviálnych názvov uhľovodíkov ( okrem arylu benzénu- 

fenyl) 

 
 

Vlastnosti arénov 

Fyzikálne vlastnosti 

• Monocyklické- horľavé, kvapalné, zapáchajúce, polycyklické- tuhé, niektoré 

schopnosť sublimovať( naftalén) 

• Toxické, niektoré narkotické účinky, hemolytické, karcinogénne účinky ( oxidačné 

produkty tvoriace sa v pečeni) 

• Vznikajú nedokonalým spaľovaním organického materiálu( cigaretový dym, výfuky, 

káve, pálený cukor..) 

• Nepolárne molekuly, nerozpustné vo vode ( ale v organických rozpúšťadlách) 

• Teplota varu- stúpa so vzrastajúcou Mr 
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Chemické vlastnosti 

• Nesprávajú sa ako nasýtené uhľovodíky 

• Energeticky nevýhodné adície ( možná katalyzitická hydrogenácia a chlorácia) 

• Typické elektrofilné substitúcie a oxidácie 

• Za bežných podmienok benzén nedáva dôkazové reakcie na násobnú väzbu- 

neodfarbuje brómovú vodu, ani KMnO4 

• Pri horení tvor čadivý plameň ( vznikajú sadze) 

 

Výskyt- ropa, čiernouhoľný decht 

 

Výroba- reformovaním ropy- hydrogenácia za katalýzou Pt, pri vysokej teplote a tlaku, 

premena nearomatických na aromatické zlúčeniny, lineárnych na cyklické  

 

Zástupcovia aromatických zlúčenín 

Benzén 

• bezfarebný horľavý kvapalný, zapáchajúci 

• so vzduchom tvorí výbušnú zmes 

• toxický ( poškodzuje kostnú dreň, obličky, pečeň, ), karcinogénny( leukémia) 

• využitie: rozpúšťadlo, surovina na výrobu organických látok ( styrén, fenol, anilín), 

výroba liečiv, farbív, pesticídov, pridáva sa do benzínu na zvýšenie oktánového čísla 

 

Toluén 

• zapáchajúci, zdraviu škodlivý ( najčastejšia čuchacia droga) 

• využitie: výroba organických látok ( kyseliny benzoovej), umelého sladidla sacharínu, 

TNT, rozpúšťadlo polymérov 

 

Styrén( Vinylbenzén) 

• karcinogénny účinok 

• využitie: výroba polystyrénu, butadiénstyrénového kaučuku 

 

Naftalén 

• biela kryštalická zapáchajúca látka 

• sublimuje pri izbovej teplote 

• pary škodlivé( poškodzujú orgány- pečeň a erytrocyty) 

• využitie: výroba organických látok, farbív ( modrá farba na rifle), insekticídne 

účinky( proti moliam) 

 


