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Název materiálu: Ketony a ethery
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 344
Sada: Organická chemie a biochemie
Autor: ing. Věra Duchoslavová
Připravit:

Ketony  výklad, názvosloví; řešení tažením za slona
Propanon  výklad a zápis do sešitu; doplnit vorec; demonstrativní pokus (rozžhavená Cu spirála v
parách acetonu svítí)
Ethery  doplnit vzorce; probrat pouze informativně
Uhlovodíky a jejich deriváty  procvičení názvoslovných přípon
Deriváty uhlovodíků  ´procvičení charakterisických skupin
Alkoholy, aldehydy, ketony  psaní vzorců; řešení tažením za slona
Zadání DÚ  upozornit na test
Acetylen x aceton  uvědomění si rozdílu, napsat vzorce

str.4: aceton, baňka, Cu spirála, kahan, zápalky, zatemnění
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Propanon
dimethylketon, aceton

=

Ketony
Obsahují karbonylovou skupinu -CO-, -Cke které jsou vázány dva uhlovodíkové
zbytky (alkyl, aryl). Mají příponu -on.

O
Vlastnosti:

propanon

bezbarvá kapalina,
páry jsou se vzduchem výbušné

butanon

butan-2,3-dion
Svítící spirála

pentan-2,4-dion
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II 208:58

Využití:
výborné rozpouštědlo,
výroba jodoformu, chloroformu,
slzného plynu, barviv, léčiv,
plastů
II 208:58

Ethery -OObsahují kyslík, na který jsou vázány
dva uhlovodíkové zbytky

přípona

typ sloučeniny

Methoxymethan (dimethylether)
CH3-O-CH3
Methoxybenzen

O-CH3
řešení

16. 10. 1846 proběhla první operace
pod narkózou diethyletherem = počátek
moderní chirurgie
II 208:58
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Piš vzorce:

charakt. skup.

methanal

methanol

ethanal

ethanol

propanal

propanon

derivát

VI 914:16

Piš vzorce:

IV 1923:17

DÚ
Připomeň si vlastnosti a využití oxidu
siřičitého.

butanon

pentan-2,4-dion

cyklohexanon

IV 1923:17

Zopakuj si vlastnosti a využití methanalu.
Kdy v našem těle vzniká ethanal?
Jaké jsou jeho vlastnosti?

Jaké jsou vlastnosti a využití
propanonu?
Pod jakým názvem se prodává?

IV 1923:17

VI 915:37
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