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Napiš strukturní vzorec charakteristické 
skupiny esterů.

Napiš reakci vzniku některého esteru.

Estery vznikají reakcí
karboxylové kyseliny a alkoholu.

X 123:42

Napiš vzorec glycerolu (propan-1,2,3-triol).
Do které skupiny derivátů patří?

Zapiš vzorec kyseliny palmitové, stearové 
a olejové a pojmenuj je systémovým 
názvoslovím.

kyselina hexadekanová
kyselina oktadekanová

kyselina oktadek-9-enová

CH2-CH-CH 2

OH  OH OH

-

C15 H31 -COOH
C17 H35-COOH

C8H17 -CH=CH-C 7H14 COOH

X 2222:18

CH2-OH
CH-OH  + 3 C 15 H31 COOH
CH2-OH

- 
- 

Zapiš rovnici reakce glycerolu s kyselinou 
palmitovou.

X 2222:18

Lipidy
pevné tuky, oleje, vosky

• přírodní látky
• tvoří buněčné membrány a obaly nervových 

vláken (myelin)
• jsou zdrojem energie (tuky)
• mají ochrannou a stavební funkci (vosky)

Co jsou lipidy?
Jaké jsou jejich funkce v organismech?
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Tuky - estery glycerolu a kyselin s 
větším počtem atomů C v molekule

• pevné a mazlavé
estery kyselin palmitové, stearové... 
(pouze jednoduché vazby)

• kapalné - oleje
estery kyseliny olejové... 
(mají i dvojné vazby)

Co jsou tuky?
Čím je způsobeno, že některé tuky jsou 
kapalné a některé jsou v pevném skup.?

X 2222:18

Hydrogenací (vodík, katalyzátor Ni, t, p) 
se z olejů vyrábějí ztužené tuky (nasycení 
vazeb), které jsou odolnější proti žluknutí. 
Méně zdravé.

Žluknutí - účinkem vzdušného kyslíku
a vody, urychlené teplem a světlem, se
z esterů uvolňují kyseliny (páchnou a jsou 
nahořklé).

Co je hydrogenace rostlinných olejů?
Co se děje, když tuk žlukne?

X 123:33

Naber kapátkem kapku oleje a kápni ho 
do zkumavky s vodou, benzinem a 
acetonem.
V kterém rozpouštědle se tuk rozpustil?

Rozdrť trochu makových, lněných 
nebo ořechových semen, umísti je 
mezi dva listy papíru a stlač. Co 
pozoruješ? Část použitého papíru 
protřepej s trochou benzinu a usuš. 
Porovnej oba kousky papíru. 

X 123:33

X 2222:18

Vlastnosti:
nerozpustné ve vodě (polární rozp.)
rozpustné v organických rozpouštědlech 
(nepolární rozp.)
jsou to směsi - nemají přesný bod tání
nezbytná složka potravy (trávení - opak 
esterifikace)
lněný olej - fermeže k impregnačním 
nátěrům dřeva
Povrch kovových součástek je před 
nátěrem na ochranu proti korozi potřeba 
odmastit. Jak a čím?

X 2222:18

Získávání:
lůj a sádlo se škvaří z podkožního tuku
zvířat
máslo se odstřeďuje z mléka
rostlinné tuky se extrahují organickými 
rozpouštědly z rozdrcených rostlinných 
semen
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1. Jak nejlépe uskladníš tuky, aby nežlukly?
2. Čím odstraníš mastné skvrny z oděvu?
3. Jaký je rozdíl mezi mazacími oleji a 

rostlinnými oleji?
4. Které karboxylové kyseliny patří mezi 

mastné kyseliny?
5. Často se hovoří o esenciálních mastných 

kyselinách. Co znamená slovo esenciální?

Zabráním přístupu
kyslíku, světla, tepla.
V dobrém obalu do 
ledničky.

1

Nepolárním 
rozpouštědlem (benzin, 
aceton...)

2

Mazací oleje se 
vyrábějí z ropy, 
rostlinné ze semen.

3
4
5hlavní, důležitý,

podstatný,
základní

V 2222:58

X 2222:18

H2 + Cl 2 2 HCl

Jak připravíš z fluorovodíku kyselinu 
fluorovodíkovou? Proč ji nemůžeš 
skladovat ve skle?

Jak se budeš chránit v prostředí 
zamořeném chlorovodíkem?

Napiš rovnici výroby chlorovodíku přímým 
slučováním prvků.

X 2222:18

CH3OH
CH3-CH 2-OH

CH2=CH-Cl ethenylchlorid, vinylchlorid
-CH 2-CH-
 Cl

Chlorovodík je nezbytný k výrobě jednoho 
z nejběžnějších plastů. Kterého? Napiš 
vzorec a název jeho monomeru.

Napiš vzorce methanolu a ethanolu.
Co o nich víš?

X 2222:18

Od vzorců kyselin odvoď jejich anionty.

H2SO4

H3PO4

HNO3

H3BO3

jodid draselný

chlorid železitý

bromid zinečnatý

sulfid lithný

fluorid sodný

uhličitan sodný

Piš vzorce:

PO4
3-

SO4
2-

FeCl3

ZnBr2
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