
AKLENY
- uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku V molekule s otevřeným uhlíkatým řetězcem jednu

dvojnou vazbu C=C
- jejich název končí na -EN
- obecný vzorec alkenů C„H2„

n souhrnný vzorec název

2 C2H4 ethen (ethylen)

3 C3H6 propen (propylen)

4 C4Hg buten

VLASTNOSTIA POUŽITÍ ALKENÚ:
]) Ethen C2H4:

- bezbarvý hořlavý plyn nasládle' vůně; se vzduchem tvoří výbušnou směs
— surovina pro výrobu polyethylenu (PE), ethanolu, vinylchloridu
- používá se k urychlování dozrávání cizokrajného ovoce

2) Propen C3H6:
- hořlavý plyn
- výroba plastu polypropylenu (PP)

ALKYNY
- uhlovodíky s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku CEC v otevřeném řetězci
- jejich název končí na -YN
- obecný vzorec alkynů C„H2„-2

n souhrnný vzorec název

2 Csz ethyn (acetylen)

3 C3H4 propyn

4 C4H6 butyn

VLASTNOSTIA POUŽITÍ ALKYNÚ:
1) Ethyn C2H2:

plynná bezbarvá hořlavá látka
se vzduchem tvoří výbušnou směs
surovina pro výrobu plastu (PVC), kyseliny octové
používá se stalčený v ocelových lahvích označených bílým prohem
kyslíkoacetylenový plamen se používá ke svařování a řezání kovů



ARENY (aromatické uhlovodíky)
- mají zvláštní uspořádání vazeb mezi atomy uhlíku
- jejich základem je benzen — 6 atomů uhlíku je vázáno do kruhu a na každý atom uhlíku se váže 1 atom

vodíku => tvoří tzv. benzenovéjádro

- benzen C6H6:
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o bezbarvá, hořlavá, charakteristicky zapáchající, jedovatá kapalina
o vdechování par poškozuje zdraví a může způsobit vznik rakoviny (karcinogenní)
o použití: výroba léčiv, plastů, výbušnin; průmyslové rozpouštědlo

- naftalenCng:
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|Ill H
0 bílá, krystalická látka s charakteristickým zápachem
o získává se při karbonizaci uhlí
o je zdraví škodlivá
o použití: výroba org. látek (zejména barviv)

- toluen C6H5-CH3:
o rozpouští barvy CH3
0 se vzduchem tvoří jeho páry výbušnou směs "'“—__

o vážně poškozuje zdraví ©
- styren C6H5nCH=CH2: CH

0 vyrábí se z něj plast (polystyren PS) (%H2
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