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Dusíkaté deriváty uhľovodíkov 

 

B. Amíny 

• Vznikajú nahradením jedného alebo troch atómov vodíka v amoniaku alkylovým/ 

arylovým zvyškom -R/-Ar 

 

Rozdelenie 

1. podľa počtu nahradených vodíkov v amoniaku 

a. Primárne-vznikajú nahradením jedného atómu vodíka 

b. Sekundárne- vznikajú nahradením dvoch atómov vodíka 

c. Terciárne-  vznikajú nahradením všetkých troch atómov vodíka 

 

2. podľa počtu aminoskupín v molekule 

a. monoamíny- s jednou aminoskupinou 

b. diamíny 

c. polyamíny 

 

Názvoslovie 

A. skupinové 

a. ak amino skupina je hlavnou skupinou- gr. číselná predpona podľa počtu 

alkylových/ arylových skupín + názov uhľovodíkového zvyšku + prípona amín 

b.  ak amino skupina nie je hlavnou skupinou- predpona amino + názov uhľovodíka   

 
B. substitučné- predpona podľa názvov substituentov + názov azán 

C. triviálne 

 

 

 

 

Fyzikálne vlastnosti 

Skupenstvo 

1. Nižšie- plynné, štipľavo zapáchajúce po amoniaku 

2. Stredné- kvapalné, nepríjemné zapáchajúce 

3. Vyššie- tuhé, bez zápachu 

Rozpustnosť- nižšie vo vode rozpustné( tvoria vodíkové mostíky), s rastúcou Mr rozpustnosť 

klesá  

TV a TT- primárne a sekundárne amíny medzimolekulové vodíkové väzby oproti 

zodpovedajúcim uhľovodíkom ( terciárne nie) 

Iné- aromatické amíny- toxické, vstrebávajú sa cez kožu, karcinogénne 
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Chemické vlastnosti 

Závisia: 

1. od charakteristickej skupiny –NH2 

2. Počet a charakter uhľovodíkových zvyškov 

 

Polarita 

• Väzba C- N polárna, málo polarizovateľná→ malá schopnosť zániku väzby 

 

Prítomnosť voľného elektrónového páru na N 

1. Nukleofilné vlastnosti amínov 

2.  Zásaditý charakter ( Brönstedové zásady)- vďaka voľnému elektrónovému páru na N, 

schopnosť reagovať s kyselinami, viažu protón vodíka za tvorby amóniových solí 

CH3-NH2 + HCl →CH3 -NH3
+ Cl 

Porovnanie zásaditosti 

arylamíny < amoniak < alkylamíny 

 

 

 

• arylamíny- voľný elektrónový pár je vťahovaný do konjugácie π väzieb na 

aromatickom jadre +M efekt , elektrónová hustota na N sa znižuje, znížená schopnosť 

viazať H+  

• alkylamíny- alkyly spôsobujú elektrónové zahustenie +I efekt ( na N väčšia elektrónová 

hustota) 

terciálne amíny < primárne amíny < sekundárne < amíny 

 

 

• terciárne amíny- bázickosť  zhoršená kvôli stérickým dôvodom, bránia adícii protónu 

• sekundárne- alkylové skupiny spôsobujú +I efekt, zvýšenie elektrónovej hustoty, 

možnosť zapojenia voľného elektrónového páru do donorno- akceptornej väzby (H+) 

všetky amíny zásaditejšie ako amoniak( okrem arylamínov) 

• metylová skupina +I efekt- elektrónová hustota na N v molekule metylamínu väčšia ako 

v NH3                     

Porovnanie nukleofilnosti amínov 

arylamíny < alifatické amíny 

 

 

• vďaka +M efektu v arylamínoch 

• Možno využiť ako nukleofilné činidlá pri reakciách so zlúčeninami s elektrofilným 

charakterom 
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Príprava amínov 

1. z nitrozlúčenín ( katalýza Fe, HCl alebo Ni a t) 

 

2. z amidov kyselín (vodíkom) 

 

3. z alkoholov(amonolýzou)- katalýza oxidom toričitým 

 

4. z alkylhalogenidov  

 

Typické reakcie 

1. reakcie s kyselinami 

• Viažu kyselinou uvoľnený protón vodíka H+( reagujú aj so zriedenými kyselinami) 

• Tvorba amóniových solí ( organická podoba amónnych solí) 

 

 

 

      hydrolýza solí amínov 

a. s vodou- reagujú kyslo 

 

 

b. s NaOH- uvoľňujú amín 

 

 

2. reakcia s alkyhalogenidmi 

• Z primárnych amínov → sekundárne, zo sekundárnych → terciárne 

• Vznik amóniových solí 

 

 

2.elektrofilné substitúcie na arylamínoch 

• Dôsledkom +M efektu ( a slabému -I efektu) aminoskupiny -NH2, - NHR, -NR2, 

dochádza k posunu elektrónov aj v molekule anilínu 

• Prebieha jednoduchšie ako pri benzéne  ( aj viacnásobná), ľahšie ako v arénoch 

• do polohy orto a para 

 

a. sulfonácia- iba s koncentrovanou sírovou, vznik anilíniumhydrogénsulfátu  

 

 

b. halogenácia 

 

 

c. hydrogenácia 
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3. Diazotácia 

• Na rozlíšenie primárneho, sekundárneho a terciárneho amínu 

• Priama substitúcia aminoskupiny nemožná 

• pôsobením alkalického dusitanu v prostredí HCl vzniká HNO2 

• z HCl a HNO2 vzniká nitrozóniový katión +N=O 

 

HO-N=O + HCl → H2O + +N=O + Cl- 

 

• Katión reaguje ako Lewisová kyselina s voľným elektrónovým párom aminoskupiny 

• Vznikajú diazóniové soli (nestále reaktívne, rozkladajú sa na C+ karbkatión, ktorý sa 

stabilizuje:   

1. nukleofilnou substitúciou ( H2O)  vznik alkoholu 

2. elimináciou ( -H2)- vznik alkénov 

• Využívajú sa v organickej syntéze na výrobu – azofarbív 

 

a. primárne amíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. sekundárne- vznik N-nitrozoamínov 

 

 

 

 

 

c. terciárne – nereagujú 

 

d. arylamíny 
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4. kopulácia SE 

• Reakcia diazóniových solí s aromatickými amínmi alebo fenolmi za vzniku 

syntetických farbív- azofarbív ( azobenzén, metyloranž) 

 
• Metyloranž- v H+ prostredí oranžový, v OH- žltý 

• skupina spôsobujúca farebnosť zlúčeniny (chromatofór)- je -N=N-  

 

Najvýznamnejšie amíny 

Metylamín 

• Bezfarebný horľavý nepríjemne zapáchajúci plyn, vzniká pri rozklade bielkovín 

• Spôsobuje charakteristický zápach rybieho mäsa( spolu s dimetyl a trimetylamínom) 

Využitie- výroba liečív ( adrenalín), kofeínu, insekticídov, fungicídov 

 

Etylamín 

• Vzniká rozkladom bielkovín a rýb 

Využitie- výroba antimalarík, herbicídov 

 

Hexametyléndiamín 

Využitie- výroba polyamidových vlákien ( silón, nylon) 

 

Tetrametyléndiamín( Putrescín), Pentametyléndiamín( Kadaverín) 

• Vznik rozkladom bielkovín pri hnití mäsa , toxické ( mŕtvolné jedy) 

Využitie- putrescín je predstaviteľ biosyntézy polyamidov( rastovoregulačný, antistresový 

efekt v rastlinnom a živočíšnom tele) 

 

Anilín ( Fenylamín) 

• Bezfarebná toxická olejovitá kvapalina, nepríjemný zápach, na vzduchu sa sfarbuje do 

žlta, čierna, súčasť čiernouhoľného dechtu, silne toxický( rozpad erytrocytov- 

anilínová rakovina) 

Využitie- výroba farbív a liečív, antioxidantov, farbiva indiga 

 

Amfetamín 

• Psychotropná látka so stimulačnými účinkami, zvyšuje tlak krvi a tep 

• Dlhodobé používanie- halucinácie, psychické poruchy 


