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Vlastnosti amin�

Fyzikální vlastnosti
a) Skupenství

• Plynné – jen methylaminy, páchnou po rybách
• Kapalné – nízkomolekulární alifatické aminy a aromatické aminy

odvozené od benzenu
• Pevné – vysokomolekulární alifatické aminy a aromatické aminy

odvozené od kondenzovaných aromát� (naftalen, …)

b) Toxicita
• Aromatické aminy jsou JEDOVATÉ
• Látky jako benzidin a ββββ-naftylamin jsou KARCINOGENNÍ

NH2 NH2

NH2

benzidin ββββ-naftylamin



Vlastnosti amin�

Chemické vlastnosti
Bazicita amin�

a) Alifatické aminy
jsou bazi�t�jší než amoniak
bazicita roste v �ad� Terciární < Primární < Sekundární

b) Aromatické aminy
jsou mén� bazické než amoniak (vliv konjugace aromatického jádra)

RNH2 + H2O                 RNH3
+ + OH-



Reakce amin�

1) Tvorba solí reakcí s kyselinami
Nap�.

2) Tvorba solí reakcí s alkylhalogenidy
Nap�.

(CH3CH2)2NH (CH3CH2)2NH2Cl+ HCl 

diethylamin                       diethylamoniumchlorid

RNH2 R2NH2Br

R2NH R3NHBr

R3N R4NBr

  alkylamin  alkylbromid          dialkylamoniumbromid
+       RBr 

dialkylamin  alkylbromid          trialkylamoniumbromid
+       RBr 

trialkylamin  alkylbromid          tetraalkylamoniumbromid
+       RBr 



Reakce amin�

3) Diazotace
Nap�.

V kyselém prost�edí dochází k termickému rozkladu vodou za vzniku 
fenol� a plynného dusíku

N N
+

Cl OH + H2O
H+, t

+  HCl   +  N2

NH2

N N
+

Cl

+   NaNO2    +  2 HCl

+   NaCl   +  2 H2O

azobenzen



Reakce amin�

4) Azokopulace
Reakce má velký význam v chemii barviv
Nap�.

Do skupiny t�chto látek pat�í také známé indikátory 
– methyloranž a methyl�erv��

N N
+

Cl ONa

N N OH

+

azobenzen fenolát sodný

+ NaCl

p-hydroxyazobenzen



Reakce amin�

4) Substitu�ní reakce aromatických amin�
- Probíhá p�ednostn� do poloh ortho- a para-
Nap�.

NH2 NH2

Br

Br

Br

Br2 3 HBr+ 3 +



Užití amin�

V praxi se aminy používají zejména jako:

• Suroviny pro výrobu barviv
• Suroviny pro výrobu povrchov� aktivních látek 

(tzv. kationaktivní tenzidy)
• Suroviny pro výrobu ionex� (iontom�ni��) 

– metodika �išt�ní vod, odstra�ování iont� t�žkých 
kov�
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