
Tvorba vzorců organických sloučenin

1.  POČET UHLÍKŮ.     Je třeba naučit se zpaměti základní řadu uhlovodíků - podle toho poznáte, kolik máte zapsat uhlíků.

počet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

název methan ethan propan butan pentan hexan heptan oktan nonan dekan

2. Je třeba si zapamatovat, že každý UHLÍK MÁ 4 VAZBY které vyznačujeme do strukturních vzorců čarami.
3. Příklad: chci zapsat vzorec propanu. 

Odříkám si - methan, ethan, propan => propan bude mít 3  uhlíky. Zapíšu:   C  -  C  -  C                      
Každý uhlík musí mít 4 vazby. Tak prostě kolem udělám vazby - čárky tak , aby z každého uhlíku vycházely 4 =>     -  C  -  C  -  C  - 

     H     H    H                           
                        

Na každou volnou vazbu dám jeden vodík H =>    H - C  -  C  -  C - H    Tak, a strukturní vzorec je hotový.
                                      

     H  H     H     

Sumární vzorec zapíšu tak, že jen spočítám počet uhlíků a vodíků. Pro propan je to tedy C3H8   Tyto vzorce mi ale nic neříkají o uspořádání uhlovodíku. 
Nebo mohu zapsat racionální vzorec CH3CH2CH3 , nebo CH3 - CH2 -CH3  Strukturní vzorce (ty "obrázkové" jako je ten v rámečku) se totiž píší špatně na počítači. 

4. POČET NÁSOBNÁCH VAZEB. Uhlíky nemusí být spojeny jen jednoduchou vazbou - vazba může být také dvojitá (znázorní se =) nebo trojitá. (3čárky)

• - AN   : jen jednoduché vazby mají všechny uhlovodíky končící na příponu -an. Methan, ethan, oktan, atd. Říkáme jim proto alkany.
• - EN   : jednu dvojitou vazbu  mají všechny uhlovodíky končící na příponu -en. Ethen, okten, atd. Jsou to alkeny. 
• -YN   : jednu trojnou vazbu  mají všechny uhlovodíky končící na příponu -yn. Ethyn, pentyn, ... Jsou to alkyny.

5. U násobných vazeb je dobré zadat, kde v tom řetězci vazby jsou. Proto se do názvu jednoduše zapíše pořadové číslo uhlíku který má násobnou vazbu. 
Například "pent-2-en" je penten s dvojnou vazbou na druhém uhlíku. Zkuste si ho nakreslit. Měl by vám vyjít vzorec CH3-CH=CH-CH2-CH3 

6. DVĚ DVOJNÉ VAZBY mají takzvané DIENY. Di znamená dvě, en znamená že jsou to dvojné vazby. Příklad: penta-2,3-dien bude mít dvě dvojné vazby, 
jednu na druhém a další na 3. uhlíku. (nakreslete si ho - mělo by vám vyjít CH3-CH=C=CH-CH3 )

7. VĚTVENÍ ŘETĚZCE     Často se stává, že na hlavní řetězec jsou z boku navázány další kratší řetězce. Název těchto kratších řetězců končí na 
koncovku - YL. Methyl -CH3 (odvozen od methanu CH4 odtržením 1 vodíku), ethyl -C2H5 (odvozen od ethanu odtržením 1 vodíku), propyl, atp. Názvy 
těchto bočních řetězců se píší před hlavní název. Slovně se přitom označí počet řetězců a číslem na který uhlík jsou navázány. Např. "2,3-dimethyloktan" 
znamená, že jde o oktan na jehož 2. a 3. uhlík je místo vodíku navázán methyl CH3. 

8. Tyto postupy se kombinují a dopňují, takže vznikají kouzelně šílené názvy jako třeba: 4,6-diethyl-5-methylhepta-2,3-dien. Zkuste zapsat strukturní vzorec.
9.   Cyklické uhlovodíky, areny a deriváty uhlovodíků   (hlavně halogenderiváty, alkoholy a karboxylové kyseliny) si nastudujte sami. Došel mi papír.   



Uhlovodíky - příklady  (u některých uvedeny další možné zápisy vzorce, základem je ale umět nakreslit ten „kreslený“ strukturní)

butan     CH3(CH2)2CH3    but-1-en   (buten)      CH2=CH-CH2-CH3 but-1-yn          C4H6

buta-1,3-dien 2-methylbutan 2,3-dimethylbutan

2-methylbuta-1,3-dien  butanová kyselina     CH3(CH2)2COOH  butanol
  ( kyselina máselná )


