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Problém 1 

Syntéza nano-heteroštruktúr s CdSe jadrom 

Filip Zechel (zechel2@uniba.sk) 

Úvod 

Sférické polovodičové nanokryštály so zložením CdSe  

s veľkosťami v rozmedzí od 2 nm do 10 nm,1 sú predmetom intenzívneho 

vedeckého skúmania od 90. rokov minulého storočia. CdSe QDs prejavujú 

v dôsledku kvantového obmedzenia závislosť optických a iných vlastností 

od veľkosti nanokryštálu. Vlnová dĺžka svetla, ktoré CdSe QDs absorbujú 

a emitujú tak závisí od veľkosti nanokryštálu. 

 

Nanokryštály sa pripravujú rôznymi metódami; jednou z nich sú koloidné syntézy, ktoré umožňujú 

prípravu nanokryštálov s definovanou veľkosťou a tvarom. Koloidnými metódami možno tiež pripraviť nano-

-heteroštruktúry kombinujúce dva kryštalické materiály s rôznym zložením. 

Polovodičové nanokryštály so zložením CdSe majú aplikačný potenciál 

v optoelektronických zariadeniach využívajúcich konverziu svetla na elektrickú 

energiu. Jedným z príkladov využívaným v praxi sú QLED2 obrazovky, 

využívajúce kvantové bodky nanesené na tenkom filme na konverziu 

elektrického prúdu na svetlo s určitou farbou. 

 

  Kombináciou dvoch nanomateriálov je možné pripraviť materiál, 

ktorý má lepšie vlastnosti ako pôvodné materiály. Takýmto spôsobom 

možno napríklad po „obalení“ CdSe QDs jadra kryštalickou vrstvou ZnO 

zabrániť oxidácii vnútorného nanokryštálu CdSe, ako aj obmedziť 

rozpúšťanie CdSe jadra a vylučovanie ťažkého kovu do okolia. 

Heterovrstva ZnO navyše vylepšuje fotokatalytické vlastnosti konečného 

nano-heteromateriálu. Kombináciou CdSe jadra „obaleného“ vrstvami 

CdS dochádza ku zmenám optických vlastností materiálu. 

 

 Použitím koloidných metód prípravy je možné nastaviť hrúbku vrstvy nanomateriálu, ktorý cielene 

rastie na materskom CdSe jadre pri zvýšenej teplote v prostredí vhodných povrchovo aktívnych látok 

a vhodného rozpúšťadla. Takýmto spôsobom boli pripravené napríklad sférické hetero-nanomateriály s CdSe 

jadrom obrasteným heterovrstvami so zložením ZnO, ZnS, ZnSe, alebo CdS. 3 Priaznivé podmienky na rast 

heterovrstvy s iným zložením ako má jadro spočívajú v rovnakom type kryštálovej štruktúry oboch materiálov.4 

 
1 Nazývajú sa aj kvantové bodky, anglicky Quantum Dots, QDs. 
2 QLED, teda Quantum dot Light-Emitting Diode. 
3 Tzv. core/shell (jadro/obal) materiály. 
4 Core/shell nano-heteromateriály s CdSe jadrom boli pripravené s heterovrstvou so zložením ZnO, ZnS, ZnSe a CdS. 

Uvedené materiály boli pripravené v kubickej kryštalografickej modifikácii. 
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Dôležitá je aj dostupnosť vhodných zlúčenín prvkov tvoriacich heterovrstvu, ktoré reagujú pri vyššej teplote, 

a tak vzniká heterovrstva s príslušným zložením. 

 

Úloha 

Pre syntézu jednej CdS heterovrstvy na jadrovom CdSe QD nanokryštále je zdrojom Cd oleát 

kademnatý rozpustený v oktadec-1-éne a zdrojom S je síra rozpustená v oktadec-1-éne. Takéto roztoky látok 

obsahujúcich zložky potrebné na tvorbu heterovrstvy nazývame aj 

prekurzory. Reakcia, pri ktorej vzniká heterovrstva, prebieha pri 240 

°C. Rast heterovrstvy v prípade core/shell štruktúr spočíva vo vzniku 

novej kryštalickej vrstvy na existujúcich nanokryštáloch.5 Materský 

nanokryštál so zložením CdSe s polomerom r0 a objemom V0 

„obrastie“ jednou nano-heterovrstvou CdS s hrúbkou a.6 Vzniknutá 

nano-heteroštruktúra má tak polomer r1 = r0 + a a objem V1. Druhá 

nano-heterovrstva vzniká druhým pridaním potrebného množstva 

sírového a kademnatého prekurzoru. Po ich reakcii nastáva rast druhej 

nano-heterovrstvy CdS. Vzniknutá nano-heteroštruktúra má tak 

polomer r2 = r1 + a a objem V2. Pri raste ďalších heterovrstiev CdS sa postupuje analogicky. 

 

Postup prípravy prekurzorov: Sírový prekurzor sa pripravuje rozpustením potrebného množstva síry 

v oktadec-1-éne pri 80 °C v atmosfére inertného plynu tak, aby koncentrácia síry v roztoku bola 0,1 mol/L. 

Kademnatý prekurzor je roztok oleátu kademnatého v oktadec-1-éne s koncentráciou kadmia 0,1 mol/L. 

Tento roztok sa pripravuje reakciou potrebného množstva oxidu kademnatého a nadbytku kyseliny olejovej 

v oktadec-1-éne v atmosfére inertného plynu pri 180 °C. 

 

1. Vypočítajte hmotnosť síry a hmotnosť oxidu kademnatého, ktoré sú potrebné na prípravu 100 mL oboch 

prekurzorov. 

2. Vypočítajte počet atómov kadmia a síry, ktoré sú potrebné na vznik 1 heterovrstvy CdS na jednom 

sférickom nanokryštalickom jadre so zložením CdSe:7  

a) s priemerom 3,5 nm  

b) s priemerom 5,0 nm  

pričom a(CdSkubický) = 0,420 nm a ρ(CdSkubický) = 4,50 g·cm–3. 

3. Vypočítajte objem oboch prekurzorov (pripravených podľa uvedeného postupu), ktoré sú potrebné pre rast 

prvej heterovrstvy CdS na 150 nmol sférických nanočastíc CdSe QDs  s priemerom 3,5 nm. 

4. Vypočítajte objem oboch prekurzorov (pripravených podľa uvedeného postupu), ktoré sú potrebné pre rast 

druhej a tretej heterovrstvy CdS na 150 nmol core/shell CdSe/CdS QDs pripravených  v úlohe 3. 

5. Vypočítajte objem oboch prekurzorov (pripravených podľa uvedeného postupu), ktoré sú potrebné pre rast 

1 heterovrstvy CdS na 100 nmol CdSe nanotyčiniek8 s priemerom 5,0 nm a dĺžkou 12 nm. 

 

 
5 Predstavme si to ako spätné obalenie pomaranča do šupky. 
6 Pre kubickú kryštálovú štruktúru CdS s mriežkovým parametrom a platí, že hrúbka jednej monovrstvy CdS je a. 
7 Predpokladajte, že pôvodné materské, aj vzniknuté nano-heteroštruktúry majú tvar ideálnej gule. 
8 Predpokladajte, že nanotyčinka má tvar ideálneho valca. 



Problém 2 

Ach skleníkové plyny! Prečo ste skleníkové plyny? 

Táňa Sebechlebská (tana.sebechlebska@uniba.sk) 

 

V úlohe z prvého kola sme riešili okysľovaie oceánov, ktoré súvisí so zvyšovaním oxidu uhličitého v 

atmosfére a s globálnym otepľovaním. A hoci (ako sa mnoho z Vás po správnom vyriešení a interpretovaní 

výsledkov dozvedelo) zvýšenie CO2 v atmosfére vedie k jeho zvýšenej rozpustnosti v oceánoch, dochádza k 

rozpúšťaniu uhličitanu vápenatého (koralov). Tým sa ešte viac zvyšuje koncentrácia CO2 atmosfére. Odborne 

sa tomu hovorí negatívna spätná väzba. V tejto úlohe sa lepšie pozrieme na to, či môžeme nájsť súvislosť 

medzi štruktúrou molekúl a ich zaradením či nezaradením medzi skleníkové plyny. 

Viditeľné svetlo pozostáva z fotónov a toto svetlo absorbujú “farebné” látky. Nenechajme sa však 

uviesť do omylu a napr. aj rádiové vlny, mikrovlnné, infračervené, gama či röntgeove žiarenie patria medzi 

elektromagnetické žiarenie, ktoré je tvorené fotónmi. Všetky typy žiarenia majú svoje uplatnenie v chémii, ale 

aj v bežnom živote (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Spektrum elektromagnetického žiarenia [1]. 

 

Molekuly absorbujú fotóny a menia svoj (obr. 2) 

• Elektrónový stav: elektrón absorbuje fotón s istou energiou a mení svoje hlavné kvantové číslo – 

excituje sa na vyššiu elektrónovú hladinu.  

• Vibračný stav: väzby v molekulách vibrujú a vibračný stav možno absorbovaním fotónu meniť 

• Rotačný stav: molekuly v priestore rotujú a táto rotácia závisí od adsorbovanej energie.  

Vyžiarením fotónu (emisiou) dochádza v prípade viditeľného svetla k vzniku fluorescencie alebo fosforescenie 

a v prípade vyžiarenia infračerveného žiarenia dochádza k otepľovaniu. 

 

mailto:tana.sebechlebska@uniba.sk


 

Obrázok 2: Schéma vibračného a rotačného rozlíšenia elektrónových hladín molekúl. 

 

Úloha 1 

Vytvorte trojice typ žiarenia-vlnová dĺžka-reakcia. Uveďte, ktoré žiarenie má najnižšiu a najvyššiu energiu. 

 

Typ žiarenia Vlnová dĺžka Reakcia 

Mikrovlnné žiarenie 800 nm -1 mm Vibrácia väzieb 

Viditeľné a ultrafialové žiarenie 10 nm – 800 nm Excitácia elektrónov 

Infračervené žiarenie 1 mm – 1 m Rotácia molekúl 

 

Úloha 2 

 

A. Voda, oxid uhličitý, kyslík, dusík, metán a argón tvoria najvýznamnejšie plyny v atmosfére. Z uvedených 

plynov vyberte tie, ktoré neabsorbujú infračervené žiarenie a neprispevajú tak k skleníkovému efektu. 

Vysvetlite, prečo žiarenie neabsorbujú (pre rôzne plyny to môžu byť rozdielne dôvody).  

 

B. Oxid uhoľnatý je plyn, ktorý sa vo veľkej miere dostáva do atmosféry ľudskou činnosťou a absorbuje 

infračervené žiarenie. Napriek tomu je jeho vplyv na skleníkový efekt len nepriamy. Vysvetlite prečo.   

 

C. Všetci poznáme ozón ako stratosferický plyn, ktorý absorbuje škodlivé ultrafialové žiarenie. Na druhej strane 

v atmosfére patrí medzi významné skleníkové plyny. Vysvetlite prečo.   

 

D. Na obrázku na konci úlohy sú uvedené infračervené spektrá rôznych molekúl. Pomocou databázy NIST [2] 

priraďte spektrá k atmosferickým plynom z úloh 2A, B a C.   

 

Úloha 3 

 

Navrhnite domáci experiment, ktorým by sme mohli demonštrovať, že oxid uhličitý patrí medzi skleníkové 

plyny, a teda že pôsobením infračerveného žiarenia sa výraznejšie zvyšuje teplota systému. Akým 

spôsobom možno doma získať oxid uhličitý? 



Úloha 4 

Na záver sa ešte pozrieme ako využiť mikrovlnné žiarenie v domácnosti 

a konkrétne počas zohrievania jedla v mikrovlnnej rúre.  

 

 

A. Vysvetlite princíp fungovania mikrovlnnej rúry. Pri akej frekvencií 

žiarenia pracuje mikrovlnka? 

 

 

B. Vypočítajte počet molov fotónov, ktoré je potrebné za zohriatie 250 ml vody z 20°C na 50°C. Uvažujte, že 

účinnosť absorbcie fotónov je 85%.  

 

Literatúra: 

[1] https://www.britannica.com/science/electromagnetic-spectrum 

[2] https://webbook.nist.gov/ 
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Obrázok Infračervené spektrá molekúl k úlohe 2D. [2] 
 



Problém 3 

Tvrdé, mäkké, obojaké... 

Martin Puffler (puffler2@uniba.sk) 

V predchádzajúcich kolách ste mali možnosť sa zoznámiť s rôznymi teóriami kyselín a zásad. 

Najznámejšie a pre vás už známe, sú Arrheniova, Brønstedova a Lewisova teória. Arrheniova teória sa 

zameriava len na vodné roztoky a hovorí o kyselinách a zásadách ako o látkach, ktoré odštepujú H+ resp. OH–

. Brønstedova teória je zovšeobecnenie Arrheniovej teórie, lebo sa nezameriava iba na vodné prostredie 

(týmto prostredím môže byť aj kvapalný amoniak, organické rozpúšťadlo...) a kyselinu/zásadu definuje na 

základe schopnosti častice odovzdať/prijať protón H+. Lewisova teória posúva Brønstedovu teóriu ešte ďalej, 

lebo zovšeobecňuje pojem kyselina a zásada aj na častice, ktoré nie sú nositeľmi kyslého vodíka ale môžu 

obsahovať aj iné atómy resp. častice, ktoré dokážu vystupovať ako kyselina/zásada. Lewisova teória definuje 

kyselinu a zásadu takto: 

• Kyselina je častica schopná prijať voľný elektrónový pár. (Má prázdny orbitál.) 

• Zásada je častica, ktorá je schopná poskytnúť voľný elektrónový pár. (Má voľný elektrónový pár.) 

V tomto bode si môžete všimnúť, že Lewisova teória sa dá uplatniť najmä v chémii komplexných zlúčenín.  

Napr. reakcia fluoridového aniónu ako Lewisovej zásady a fluoridu boritého ako Lewisovej kyseliny prebehne 

za vzniku tetrafluoridoboritanového aniónu.  

F− + BF3 → [BF4]− 

Chemici si všimli, že niektoré Lewisove kyseliny a zásady spolu reagujú lepšie a vytvárajú tak stabilnejšie 

komplexy ako iné. Najprv sa predpokladalo, že Lewisove kyseliny a zásady sa vyznačujú nejakou silou 

(podobne ako Brønstedove kyseliny a zásady), avšak nepodarilo sa nájsť nejaký vzťah, ktorý by dobre tieto 

vlastnosti popisoval. Počas tohto bádania boli nejaké pokusy o empirické zoradenie kyselín a zásad podľa ich 

síl, ale ako išiel výskum ďalej, objavovali sa nové a nové výnimky, ktoré viedli k upusteniu od týchto zoradení. 

S riešením prišiel až v 60-tych rokoch 20. storočia Pearson, ktorý navrhol, že kyseliny a zásady sa dajú rozdeliť 

do dvoch skupín – tzv. tvrdé a mäkké. Sformuloval tak dnes už známy HSAB princíp (hard and soft acids and 

bases). Základná myšlienka tohto princípu spočíva v tom, že podobné bude prednostne reagovať s podobným, 

teda tvrdé kyseliny budú prednostne reagovať s tvrdými zásadami a mäkké kyseliny budú reagovať s mäkkými 

zásadami.  

Teraz si uvedieme nejaké základné charakteristiky tvrdých a mäkkých kyselín či zásad.  

Charakteristika tvrdých kyselín: 

• Sú malé. 

• Majú veľkú hustotu náboja (pomer náboja voči veľkosti atómu). 

• Sú málo polarizovateľné (deformovateľnosť elektrónového obalu častice vplyvom vonkajšieho 

elektrického poľa). 

• Vo valenčnej sfére nemajú voľné elektróny. 

• Ich LUMO orbitál má vysokú energiu. 

• Tvrdé kyseliny: H+, Al3+, BF3, Fe3+, Li+, Na+, Cr3+ 
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Charakteristika mäkkých kyselín: 

• Sú veľké. 

• Majú malú hustotu náboja (pomer náboja voči veľkosti atómu). 

• Sú dosť polarizovateľné (deformovateľnosť elektrónového obalu častice vplyvom vonkajšieho 

elektrického poľa). 

• Vo valenčnej sfére majú v p alebo v d orbitáloch voľné elektróny. 

• Ich LUMO orbitál má nízku energiu. 

• Mäkké kyseliny: Hg2+, Cu+, Au+, Pt2+ 

Charakteristika tvrdých zásad: 

• Sú malé a elektronegatívne. 

• Nachádza sa na nich vysoká hustota náboja. 

• Sú málo polarizovateľné. 

• Ťažko sa oxidujú (donorný atóm silne „drží“ svoje valenčné elektróny). 

• Ich HOMO má nízku energiu.  

• Tvrdé zásady: H2O, OH–, RO–, F–, NH3, Cl– 

Charakteristika mäkkých zásad: 

• Sú veľké a menej elektronegatívne. 

• Sú neutrálne, alebo majú malú hustotu náboja. 

• Sú dosť polarizovateľné a ľahko sa oxidujú. 

• Ich HOMO má vysokú energiu (prvky nižších periód). 

• Mäkké zásady: I–, PR3, RSH, CO, CH2=CH2, benzén, karbény, H– (Pozn.: R = alkyl, aryl) 

Týchto charakteristík je pri každom type uvedených viac, no nie všetky body uvedené pri mäkkých zásadach 

musia pre ne striktne platiť. Túto teóriu tvrdých a mäkkých kyselín a zásad je nutné brať hlavne kvalitatívne. 

Je dôležité si uvedomiť, že ak je na nejakej častici naviazaných niekoľko substituentov, potom tieto 

substituenty majú výrazný vplyv na tvrdosť/mäkkosť. Napr. AlCl3 je oveľa tvrdší ako Al(CH3)3, pretože chlór je 

oveľa elektronegatívnejší ako uhlík, a teda oveľa viac zvyšuje kladný náboj na atóme hliníka. Čím je väčší 

kladný náboj, tým je častica tvrdšia. 

Tvrdé častice sú veľmi nabité, teda ich vzájomné interakcie sú prevažne elektrostatického charakteru. Ak sa 

však pozrieme na všeobecné charakteristiky mäkkých častíc, všimneme si, že nie sú nejako veľmi elektricky 

nabité (nábojové číslo), ale naopak, majú vhodné energie orbitálov na to, aby spolu vytvorili väzby 

kovalentného charakteru. Pri týchto typoch reakcií sa teda skôr uplatňuje to, ako spolu interagujú orbitály.  

Poznatky o tvrdosti či mäkkosti sa dajú aplikovať aj na vysvetlenie kyslosti komplexných katiónov. Čím je 

centrálny atóm tvrdší, tým ľahšie sa z príslušného H2O ligandu odštiepi H+, pričom sa z neho stane ligand OH-

, ktorý je tvrdý a s tvrdým centrálnym atómom vytvára pevnejšiu väzbu. Ako príklad môžeme uviesť porovnanie 

kyslosti katiónov [Cu(H2O)6]2+ a [Fe(H2O)6]2+. Keďže obidva centrálne atómy majú rovnaké oxidačné číslo, na 

základe toho nemôžeme povedať, ktorý z nich je tvrdší. Vieme ale, že meď má menší atómový polomer ako 

železo, a teda sa na nej nachádza vyššia hustota náboja. Na základe toho môžeme povedať, že meďnatý 



katión je tvrdší ako železnatý. Tvrdší meďnatý katión bude chcieť mať pri sebe skôr tvrdý OH– anión ako 

neutrálnu vodu. Tento komplex bude teda vo vodnom roztoku silnejšou kyselinou ako hexaakvaželeznatý 

katión. 

Teraz je na rade opýtať sa, či sa táto tvrdosť a mäkkosť Lewisových kyselín dá aj nejako číselne popísať. 

Odpoveď je áno. Tvrdosť častice je definovaná ako polovica rozdielu ionizačnej energie danej častice a jej 

elektrónovej afinity. Keďže elektrónová afinita je energia, ktorá sa uvoľní, keď daná častica prijme elektrón, jej 

hodnota je záporná. Tvrdé častice sú veľmi nabité, a teda budú ochotne prijímať elektróny (elektrónové afinity 

budú „veľmi záporné“) a ťažko sa nejakých budú vzdávať (ionizačné energie budú vysoké). Tvrdosť je preto 

výhodné zadefinovať ako rozdiel ionizačnej energie a elektrónovej afinity. Pri veľmi zápornej hodnote 

elektrónovej afinity sa tak bude tvrdosť zvyšovať. Polovica tohto rozdielu je v definícii iba z konvencie. Tvrdosť 

označujeme písmenom η (éta). 

𝜂 =
𝐼 − 𝐴

2
 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené tvrdosti vybraných častíc.  

katióny η(eV) molekuly η(eV) anióny η(eV) 

H+ ∞ BF3 9,7 F– 7 

Al3+ 45,8 NH3 8,2 OH– 5,7 

Li+ 35,1 CO 7,9 Cl– 4,7 

Mg2+ 32,6 CH3Cl 7,5 Br– 4,2 

Zn2+ 10,9 H2S 6,2 HS– 4,1 

Hg2+ 7,7 (CH3)2S 6,0 I– 3,7 

Pd2+ 6,8 CH3I 4,7 
  

 

Tvrdosť katiónu vodíka bola dohodnutá na nekonečno, pretože katión vodíka nemá ionizačný potenciál (z 

protónu sa nedá odtrhnúť elektrón), a teda ho možno považovať za nekonečne vysoký. Protón je preto 

najtvrdšou kyselinou.  

Mäkkosť častice (σ) bola definovaná ako prevrátená hodnota tvrdosti.  

𝜎 =
1

𝜂
 

Pozrime sa teraz na to, ako sa dá využiť HSAB princíp v organickej chémii. Ak uvažujeme o Lewisovskej 

kyslosti v nejakej reakcii, potom sa jedná o elektrofilný atóm. Môže to byť napr. uhlík karbonylovej skupiny, 

uhlík viazaný s halogénom (elektrofil v SN reakciách), alebo aj vodík (v eliminačných reakciách) a veľmi často 

karbkatióny. Ak máme v molekule nejaké dve elektrofilné miesta, potom musíme vedieť rozlíšiť, ktoré z nich 

je tvrdšie a ktoré mäkšie. Tvrdé elektrofilné miesta sú charakteristické tým, že sa na nich nachádza väčší 

kladný náboj. Ako je aj uvedené v príkladoch na mäkké zásady vyššie, tak alkény a aromatické zlúčeniny sú 

pomerne mäkké zásady. Platí to ale aj v prípade elektrofility. Ak je nejaký alkén elektrofilný, potom je toto 

elektrofilné miesto mäkké.  



Zaujímavým javom je tzv. jav symbiózy, ktorý spočíva v tom, že ak sa na jednom atóme nachádza viac 

rovnakých typov zásad, zlúčenina je potom stabilnejšia. Ak sa teda na jednom atóme nachádzajú aj tvrdé aj 

mäkké zásady, daná zlúčenina je menej stabilná ako taká, v ktorej sa nachádzajú na ten istý atóm naviazané 

iba samé tvrdé zásady.  

 

Úloha 1 (3b) 

Zoraďte častice podľa rastúcej tvrdosti: 

a) CH3S–, (CH3)3N, NH3, Na+, I+ 

b) PH3, Hg2+, Cu2+, Cu+, H+ 

c) I–, Al3+, Li+, CH3I, K+ 

Úloha 2 (2b) 

Zoraďte nasledujúce reakcie podľa rastúcej hodnoty rovnovážnej konštanty: 

1. Hg2+ +  2F− ⇄ HgF2 

2. Hg2+ +  2Br− ⇄ HgBr2 

3. Hg2+ +  2I− ⇄ HgI2 

4. Hg2+ +  2Cl− ⇄ HgCl2 

 

Úloha 3 (2b) 

V dvojici vyznačte silnejšiu kyselinu, vysvetlite: 

a) [Zn(H2O)6]2+ vs. [Fe(H2O)6]2+   

b) [Fe(H2O)6]2+ vs. [Fe(H2O)6]3+ 

c) [Al(H2O)6]3+ vs. [La(H2O)6]3+   

d) [Ba(H2O)6]2+ vs. [Ca(H2O)6]2+ 

 

Úloha 4 (2b) 

Na základe HSAB princípu rozhodnite, ktoré z nasledujúcich prvkov sa v prírode budú vyskytovať 

v zlúčeninách s kyslíkom (ako oxidy, prípadne hlinitokremičitany) a ktoré v zlúčeninách so sírou (ako sulfidy). 

Cd, Al, Bi, Mg, Li, Tl, Cu, Ca 

 

Úloha 5 (3b) 

Pomocou efektu symbiózy doplňte produkty nasledujúcich reakcií: 

2𝐶𝐻2𝐹2  →  𝑋1  +  𝑋2 

2𝐶𝐻2𝑂 →  𝑌1  +  𝑌2 

𝐶𝐹3𝐼 +  𝐶𝐻3𝐹 →  𝑍1  +  𝑍2 



Úloha 6 (13b) 

V každej z nasledujúcich zlúčenín sa nachádza po jednom tvrdom a jednom mäkkom elektrofilnom mieste. Na 

základe HSAB princípu určte produkty (A-M) týchto reakcií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


