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Stránka 4

1 / Chemické látky
– struktura a vlastnosti
âástice
V‰echny látky se skládají
z ãástic. Mezi nû patﬁí atomy,
ionty a molekuly.

atom

iont

molekula

Ne
neon

Na+
sodn˘
kationt

chlorovodík

H

Cl

âásticov˘ model ﬁíká, Ïe:
látky se skládají
z nepatrn˘ch ãástic.
■ ãástice jsou neustále
v pohybu.
■ mezi ãásticemi pÛsobí síly.
■ mezi ãásticemi je vakuum.
■ v‰echny

Atomy
Atomy se jako nejmen‰í stavební jednotky hmoty skládají z:
■ atomového jádra s kladnû
nabit˘mi protony a elektricky
neutrálními neutrony
■ atomového obalu se zápornû nabit˘mi elektrony, které
obsazují rÛzné energetické
hladiny.

ãástice

elektron
–
–
–
–
–
+++
–
– + + ++
+ +
+ +
–
–
–
–
neutron

pohyb

atomov˘
obal
atomové
jádro
elektronové
vrstvy

proton
poãet elektronÛ = poãet protonÛ
= protonové ãíslo (atomové ãíslo)
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Stránka 5

Ionty

Ca

anionty:
Cl–
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2–
H

+

O

O H
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O
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O

Na+ sodn˘ kationt
Cl – chloridov˘ aniont

H

O O
(1)

kyslík

O

H

voda

S

S

S
S

S
S

S

S

(2)

O

síra
O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

Molekuly
Molekuly jsou ãástice skládající se minimálnû ze dvou atomÛ spojen˘ch navzájem chemickou vazbou. Látky sloÏené
z molekul mají molekulovou
strukturu. Malé molekuly (1)
jsou tvoﬁené obvykle pouze
dvûma atomy, víceatomové
molekuly (2) nûkolika atomy
a makromolekuly (3) tisíci
atomÛ.

kationty:

O

Pozor: Anionty a kationty
mají své charakteristické
koncovky.

1

O

Ionty jsou elektricky nabité
ãástice. Kladnû nabité ionty
jsou kationty, zápornû nabité
anionty.
■ Jednoduché ionty jsou
ãásticemi jednoho druhu
prvku.
■ SloÏené ionty jsou tvoﬁené
ãásticemi pocházejícími
z nejménû dvou prvkÛ.

(3) molekula ‰krobu (v˘ﬁez)
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Stránka 6

C H E M I C K É L ÁT K Y

Chemické látky
V‰echny pﬁedmûty jsou vystavûny z chemick˘ch látek.
Ty lze rozdûlit na ãisté látky
a smûsi.
âisté látky
âisté látky se skládají z ãástic jednoho typu:
■ prvky (elementy) jsou tvoﬁeny jedním typem atomu.
■ chemické slouãeniny jsou
tvoﬁeny slouãen˘mi atomy
alespoÀ dvou prvkÛ (viz.
str. 4).

ãisté látky
prvky

kovy
nekovy
polokovy
chemické slouãeniny
molekulové látky
iontové látky

Kyslík (O2) se skládá z kyslíkov˘ch molekul, hliník (Al)
pouze z hliníkov˘ch atomÛ,
hélium (He) pouze z héliov˘ch atomÛ.
Látky s molekulovou strukturou, napﬁ. voda, jsou sloÏené z molekul, látky s iontovou strukturou, napﬁ.
chlorid sodn˘, se skládají
z iontÛ.

Smûsi
Smûsi se skládají z ãástic
rÛzn˘ch ãist˘ch látek.
Homogenní smûsi jsou rovnomûrnû promíchané aÏ na
úroveÀ nejmen‰ích ãástic.
Heterogenní smûsi nejsou
dokonale promíchané a lze
v nich rozli‰it ãásteãky jednotliv˘ch sloÏek.

6

Vzduch se skládá mimo jiné
z ãist˘ch látek – dusíku, kyslíku a oxidu uhliãitého.
slitiny . roztoky . plynné
smûsi
suspenze . pûnové hmoty .
emulze . kouﬁ . mlha . pûna

4-15.qxd

20.6.2006 11:43

Stránka 7

Skupenství látek

1

Látky se mohou vyskytovat ve tﬁech rÛzn˘ch skupenstvích:
pevném, kapalném a plynném.
Uspoﬁádání ãástic

Skupenství

Vlastnosti

pevné

pevn˘ tvar
stál˘ objem

kapalné

nestál˘ tvar
stál˘ objem

plynné

nestál˘ tvar
objem promûnliv˘

Separace látek
Pro izolaci látek ze smûsi se vyuÏívají fyzikálnû-chemické
odli‰nosti mezi dûlen˘mi ãist˘mi látkami.
Typ

VyuÏitá odli‰nost

Separaãní metoda

roztoky a suspenze

teplota varu

odpaﬁování
a destilace

smûsi,
suspenze,
kouﬁ

velikost ãástic

prosévání,
filtrace

suspenze
a emulze

hustota

centrifugace,
dekantace
a sedimentace

smûsi,
roztoky

rozpustnost

extrakce,
chromatografie

7

4-15.qxd

20.6.2006 11:43

Stránka 8

C H E M I C K É L ÁT K Y

Periodick˘ systém prvkÛ
V periodické soustavû prvkÛ
(PSP) jsou chemické prvky
uspoﬁádány podle stavby
atomu a vlastností.

PSP najde‰ na pﬁední
pﬁedsádce této knihy.

Atomy jednoho chemického
prvku mají vÏdy stejn˘ poãet
protonÛ.

prvek fluoru:
prvek zinku:

9 protonÛ
30 protonÛ

Struktura PSP
Protonové ãíslo (viz str. 4)
udává poãet protonÛ a elektronÛ.
■ V ﬁádcích (periodách) leÏí
prvky se stejn˘m poãtem
obsazen˘ch elektronov˘ch
vrstev.
■ Prvky jednoho sloupce
tvoﬁí skupinu (hlavní a vedlej‰í skupiny).

fluor:
zinek:

V kaÏdém poli jsou údaje
jednoho prvku. Rozdíl nukleonového ãísla (viz str. 22)
a protonového ãísla udává
poãet neutronÛ (neutronové
ãíslo).

relativní atomová hmotnost
protonové ãíslo
6
(atomové ãíslo)

■

8

protonové ãíslo 9
protonové ãíslo 30

V‰echny prvky tﬁetí periody
mají obsazené tﬁi elektronové vrstvy, napﬁ. hoﬁãík, kﬁemík, chlór.
Fluor patﬁí mezi prvky hlavní
skupiny, zinek mezi prvky
skupiny vedlej‰í.

12,01

2,5

elektrouhlík
negativita (schopnost
atomového jádra pﬁitahovat
elektrony)
název prvku
znaãka prvku

C
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Vlastnosti skupin
Existuje osm hlavních (A)
a osm vedlej‰ích (B) skupin,
ãíslovan˘ch ﬁímsk˘mi ãíslicemi.
■ V‰echny prvky ve vedlej‰ích skupinách jsou kovy.
■ Prvky v konkrétní hlavní
skupinû mají stejn˘ poãet
vnûj‰ích elektronÛ a podobné chemické vlastnosti.

Stránka 9

1

zinek . Ïelezo . zlato
Prvky VIII. hlavní skupiny
mají osm valenãních elektronÛ. Jsou to málo reaktivní
u‰lechtilé plyny.

Periodicita
Prvky seﬁazené podle sv˘ch
protonov˘ch ãísel vykazují
periodicky podobné chemické vlastnosti.
■ Kovov˘ charakter prvkÛ
se v hlavních skupinách zesiluje ve smûru odshora dolÛ
a zprava doleva.
■ Nejvy‰‰í oxidaãní ãíslo
(mocenství) ve slouãeninách s kyslíkem odpovídá
ãíslu hlavní skupiny.
■ Oxidaãní ãíslo (mocenství)
ve slouãeninách s vodíkem
odpovídá v první aÏ ãtvrté
hlavní skupinû ãíslu hlavní
skupiny.
Pro V. aÏ VII. hlavní skupinu
platí: osm mínus ãíslo hlavní
skupiny.

kovy: sodík, baryum
nekovy: síra, fluor

Al: skupina III. A
oxidaãní ãíslo: AlIII, O-II
mocenství: Al=3, O=2
vzorec: Al2O3
C: skupina IV. A
oxidaãní ãíslo: -IV, C-IV
mocenství: C=4, H=1
vzorec: CH4
N: skupina V. A
oxidaãní ãíslo: -III, N-III
mocenství: N=3, H=1
vzorec: NH3
9
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Stránka 10

C H E M I C K É L ÁT K Y

Chemická vazba
Jako chemická vazba je
oznaãována soudrÏnost slouãen˘ch atomÛ, pﬁípadnû iontÛ v molekulách a krystalech.
Na jejím vzniku se podílí síly
pÛsobící mezi ãásticemi.

iontová
druhy
vazeb

kovalentní
kovová

Iontová vazba
Pﬁi vzniku iontové vazby se
uplatÀují elektrostatické pﬁitaÏlivé síly mezi dvûma opaãnû nabit˘mi ionty.
Stavba jednoduch˘ch iontÛ
■ Kladnû nabité ionty vznikají od‰tûpením vnûj‰ích
elektronÛ.
■ Zápornû nabité ionty vznikají pﬁijetím elektronÛ z jin˘ch ãástic do vnûj‰í elektronové vrstvy.
Uspoﬁádání iontÛ
Ionty se pÛsobením elektrick˘ch sil uspoﬁádávají do iontov˘ch krystalÛ, které se zobrazují modelem krystalové
mﬁíÏky nebo modelem nejtûsnûj‰ího uspoﬁádání koulí.

chlorid sodn˘
hydroxid sodn˘
oxid hoﬁeãnat˘

11p+



NaCl
NaOH
MgO

+ -

11p+

Na  Na+ + e17p+

+ - 

17p+

Cl + e –  Cl –
Model iontové mﬁíÏky
chloridu sodného:
chloridový iont

sodný iont
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Kovalentní vazba
Pﬁi kovalentní vazbû dochází
k tvorbû spoleãného elektronového páru mezi dvûma
atomy.
Podle elektronegativity atomÛ je tato vazba polární nebo nepolární.
Nepolární kovalentní vazba
Vázané atomy se o spoleãné
elektrony dûlí rovnomûrnû.
Atomy tvoﬁící vazbu mají
stejnou elektronegativitu,
rozdíl je nulov˘.
Polární atomová vazba
Spoleãné elektrony se v ãase
nevyskytují rovnomûrnû
u obou atomÛ. Dochází ke
vzniku nábojÛ. Zúãastnûné
atomy mají odli‰né elektronegativity.
Pozor: pﬁi rozdílu elektronegativit 1,7 a v˘‰e se jedná uÏ
o iontovou vazbu.

Stránka 11

1
Hodnoty elektronegativity
prvkÛ:
vodík
chlór
síra
uhlík

2,1
3,0
3,5
2,5

Molekula chlóru
Cl

Cl

Cl: 3,0; Cl: 3,0
3,0 – 3,0 = 0
Molekula chlorovodíku
Cl

H

Cl: 3,0; H: 2,1
3,0 – 2,1 = 0,9
Na: 0,9; Cl: 3,0
3,0 – 0,9 = 2,1 > 1,7
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Stránka 12

C H E M I C K É L ÁT K Y
Kovová vazba
Zde pÛsobí pﬁitaÏlivé síly
mezi ionty kovu a jejich vnûj‰ími elektrony, které se
v mﬁíÏce pohybují volnû.

Vznik kovov˘ch iontÛ
Kovy hlavních skupin nesou
obvykle málo vnûj‰ích elektronÛ. Ty se mohou jednodu‰e od‰tûpit za vzniku kladnû
nabit˘ch iontÛ kovu.

Uspoﬁádání mﬁíÏky
Kladnû nabité kovové ionty
(atomová jádra) jsou uspoﬁádány do pravidelné krystalové mﬁíÏky. Mezi nimi se
pohybují volné elektrony,
které jsou oznaãovány jako
elektronov˘ plyn neboli
elektronov˘ oblak. Uspoﬁádání ãástic v krystalu kovu je
zobrazováno jako krystalová
mﬁíÏka (viz str. 10) nebo jako model nejtûsnûj‰ího
uspoﬁádání koulí.

12

Sodík má jeden vnûj‰í elektron, hoﬁãík dva a hliník tﬁi
vnûj‰í elektrony.

12p+



12p+

Mg



Mg2+

+2

-

+ 2e–

Plo‰né zobrazení
na pﬁíkladu sodíku:

Na+

– –

– –

Na+

Model nejtûsnûj‰ího
uspoﬁádání
volné elektrony
koulí sodíku (elektronov˘ plyn)
e–
e–
+
–
Na+ –
e Na+ e Na
–
–
e
e
Na+ e– Na+
+
Na
Na+ –
e Na+ e–

iont kovu
(atomové
jádro)
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Mezimolekulové síly
PÛsobí mezi stejn˘mi nebo
rÛzn˘mi molekulami. Jsou
slab‰í neÏ vazebné síly a urãují vlastnosti látek.
Van der Waalsovy síly pÛsobí mezi kapaln˘mi uhlovodíky, síly typu dipól-dipól pÛsobí mezi permanentními
dipóly a síly typu iont-dipól
mezi ionty rozpu‰tûn˘mi ve
vodû.

Stránka 13

1
âástice podílející se na vazbû
mohou b˘t: ionty a polární
molekuly (neboli dipóly;
napﬁ. voda).
hexan
molekula vody
roztok chloridu sodného

Vodíkové mÛstky
Oznaãují pÛsobení elektrostatick˘ch sil mezi nábojem
mal˘ch molekul se silnou
polární vazbou (dipólem)
a vodíkem. Molekula vody
uplatÀuje pﬁi vzniku vodíkov˘ch mÛstkÛ oba póly (záporn˘ na kyslíku, kladn˘ na
vodíku) a vytváﬁí se tak vazba
mezi opaãnû nabit˘mi póly
molekul vody.

voda
–
O
H

H

molekula
nesoucí
dipól

+

vodíkové
mÛstky
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TOP TÉMA

Stránka 14

Chemické názvosloví

Chemické znaãky
V‰echny látky se skládají z chemick˘ch prvkÛ, kter˘m je pﬁidûlena
jedna urãitá chemická znaãka.
kyslík
(oxygenium): O . stﬁíbro (argentum): Ag
Muss-Regeln

Chemické vzorce
Charakterizují prvky a slouãeniny z nejménû dvou atomÛ nebo
iontÛ spojen˘ch chemickou vazbou. Poãet ãástic v molekule se
vyjadﬁuje pomocí ãíselného indexu za znaãkou prvku. âíslo 1 se
pro zjednodu‰ení vynechává.
Název

âástice

voda

atomy vodíku
atomy kyslíku
kuchyÀská sodné ionty
sÛl
chloridové ionty

Znaãka

Pomûr

Vzorec

H
O
Na+
Cl–

2:1

H 2O

1:1

NaCl

Sestavení chemického vzorce

sulfid hlinit˘

1 vypsání znaãek prvkÛ

Al

S

urãení oxidaãních ãísel (náboje) atomÛ/iontÛ
2
tûchto prvkÛ

3
Al 3+

2
–
S2

3

2

nalezení nejmen‰ího
Muss-Regeln

3 spoleãného násobku (nsn)
iontov˘ch nábojÛ
nejmen‰í spoleãn˘ násobek

4 oxidaãních ãísel vydûlit oxidaãním ãíslem
daného prvku

5 zji‰tûné hodnoty pﬁiﬁadit ke znaãce daného
prvku jako index
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nsn = 6
6:3
=2

6:2
=3
Al2S3

