
 

 

49. АЛКАНИ 

 

Алкани су засићени (све су везе једноструке, односно постоји максималан број 

водоникових атома који могу да се вежу за угљеников атом) ациклични

разгранати низови) угљоводоници. 

 

Најједноставнији алкан је метан (СН

Слика 49.1.

Угљеник има својство да се 

(С2Н6), а затим пропан (С3Н8

 

У табели 49.1 је дат хомологи низ алкана

разликује за један С атом, односно за СН

 

Општа формула алкана је Cn

 

Табела 49.1. Хомологи низ нормалних алкана

CH4             метан 

 CH3 - CH3             етан 

 CH3 - CH2 -CH3              пропан

 CH3 - CH2 - CH2 - CH3            бутан

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3        

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH
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све су везе једноструке, односно постоји максималан број 

водоникових атома који могу да се вежу за угљеников атом) ациклични

разгранати низови) угљоводоници.  

метан (СН4), његов модел је приказан на слици 49.1

 
Слика 49.1. Модел молекула метана 

 

Угљеник има својство да се веже у низове, тако да је следећи угљоводоник у низу 

). 

је дат хомологи низ алкана - то је низ где се сваки следећи угљоводоник 

, односно за СН2 групу. 

nH2n+2 

Хомологи низ нормалних алкана 

пропан 

бутан 

        пентан 

CH3          хексан 

CH2 -CH3         хептан 

CH2 - CH2 - CH3        октан 

CH2 - CH2 - CH2 - CH3       нонан 

CH2 - CH2 -CH2 - CH2 -CH3      декан  

све су везе једноструке, односно постоји максималан број 

водоникових атома који могу да се вежу за угљеников атом) ациклични (равни или 

његов модел је приказан на слици 49.1.   

низове, тако да је следећи угљоводоник у низу етан 

то је низ где се сваки следећи угљоводоник 



 

 

Прва три алкана имају само раван низ

или разгранат. Тако имамо н

али различите особине (изомерија).

 

 

 
метан 

 

Слика 49.2. Структурна формула метана етана и пропана

н-бутан 

 

 

Пошто алкани могу да буду равни и разгранати, са краћим или дужим гранама 

усвојена је номенклатура ових једињења

 алкани са рачвастим низом су деривати алкана са равним низом

 угљоводоничне групе су изведене из одговарајућег алкана одузимањем једног 

водоника и зову се алкил групе

 за нормални алкан сматра се онај који има најдужи нормални низ

 низ почиње да се нумерише са оног краја где су 

 ако има више група оне се обележавају префиксима ди, три
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Прва три алкана имају само раван низ (слика 49.2), док четврти може да буде раван 

или разгранат. Тако имамо н-бутан и изо-бутан (слика 49.3). Они имају исту 

изомерија). 

 
етан пропан

Структурна формула метана етана и пропана

 

 

 

изо-бутан

Слика 49.3. Изомери бутана 

Пошто алкани могу да буду равни и разгранати, са краћим или дужим гранама 

усвојена је номенклатура ових једињења (слика 49.4):  

алкани са рачвастим низом су деривати алкана са равним низом

угљоводоничне групе су изведене из одговарајућег алкана одузимањем једног 

алкил групе (-СН3 метил група, - С2Н5 етил група)

за нормални алкан сматра се онај који има најдужи нормални низ

низ почиње да се нумерише са оног краја где су групе најближе

ако има више група оне се обележавају префиксима ди, три 

, док четврти може да буде раван 

. Они имају исту формулу 

 
пропан 

Структурна формула метана етана и пропана 

 

бутан 

Пошто алкани могу да буду равни и разгранати, са краћим или дужим гранама 

алкани са рачвастим низом су деривати алкана са равним низом 

угљоводоничне групе су изведене из одговарајућег алкана одузимањем једног 

етил група) 

за нормални алкан сматра се онај који има најдужи нормални низ 

групе најближе 



 

 

 

Алкани су слабо реактивна једињења. На повишеној температури у присуству 

кисеоника сагоревају, и нижи алкани се користе као горива

 

 

50. АЛКЕНИ 

 

Алкени су незасићени угљоводоници са једном двоструком везом у молекулу.  Општа 

формула им је СnH2n. Најпознатији представници хомологог низа

(слика 50.1), пропен, бутен. Свакодневни називи су им етилен, пропилен, бутилен. 

 

Називе добијају тако што се на основу одговарајућег засићеног угљоводоника уместо 

наставка –ан дода наставак 
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Слика 49.4. Примери алкана 

Алкани су слабо реактивна једињења. На повишеној температури у присуству 

кисеоника сагоревају, и нижи алкани се користе као горива:  

СН4+2О2=СО2+2Н2О 

Алкени су незасићени угљоводоници са једном двоструком везом у молекулу.  Општа 

Најпознатији представници хомологог низа (табела 50.1)

, пропен, бутен. Свакодневни називи су им етилен, пропилен, бутилен. 

што се на основу одговарајућег засићеног угљоводоника уместо 

 –ен.  

 
50.1. Модел молекула етена 

 

Алкани су слабо реактивна једињења. На повишеној температури у присуству 

Алкени су незасићени угљоводоници са једном двоструком везом у молекулу.  Општа 

(табела 50.1) су етен 

, пропен, бутен. Свакодневни називи су им етилен, пропилен, бутилен.  

што се на основу одговарајућег засићеног угљоводоника уместо 
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Табела 50.1. Хомологи низ алкена 

Назив Молекулска формула Сажета структурна формула 

Етен C2H4 H2C = CH2 

Пропен C3H6 CH3 - CH = CH2 

Бутен C4H8 CH3 - CH2 - CH = CH2 

Пентен C5H10 CH3 - (CH2)2 - CH = CH2 

Хексен C6H12 CH3 - (CH2)3 - CH = CH2 

Хептен C7H14 CH3 - (CH2)4 - CH = CH2 

Октен C8H16 CH3 - (CH2)5 - CH = CH2 

Нонен C9H18 CH3 - (CH2)6 - CH = CH2 

Декен C10H20 CH3 - (CH2)7 - CH = CH2 

 

 

Адиционе реакције алкена 

 

1. Адиција водоника - У присуству катализатора платине или паладијума алкени се 

једине са водоником на собној температури у поступку који се назива каталитичко 

хидрогеновање. Тако долази до реакције између етена и водоника, при чему се 

гради етан. 

CH2=CH2+ H2→ CH3-CH3 

2. Адиција халогеноводоника - Бромоводоник у гасовитом агрегатном стању се адира 

на алкене на собној температури без присуства катализатора градећи засићено 

једињење: 

CH2=CH2 + HBr → CH3CH2Br 
 

Када се адиција врши на алкен, чији атоми угљеника везани двоструком везом не 

садрже исти број водоникових атома, онда се водоник из реангенса везује за онај 

угљеников атом који има више везаних водоникових атома. 

 

3. Адиција воде – при нормалним условима вода не реагује са алканима, али уколико 

је присутна сулфатна киселина вода се адира по Марковниковљевом правилу. 

CH3CH=CH2 + HOH → CH3CH-CH3 

                                    | 

                                     OH 

4. Адиција халогена - халогени се под нормалним условима веома брзо адирају на 

двоструку везу алкена: 

 

CH3CH=CH2 + Br2 → CH3CH-CH2 

                                                                                                    |    |                      

                                                                                                   Br   Br  



 

 

или 

 

Реакцијом полимеризације

уз раскидање двоструке везе) настају полимери, једињења кој

практични значај: 
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Реакцијом полимеризације (истовременим везивањем много малих молекула алкена, 

уз раскидање двоструке везе) настају полимери, једињења кој

(СН2=СН2)n→(-CH2-CH2-)n 

 

истовременим везивањем много малих молекула алкена, 

уз раскидање двоструке везе) настају полимери, једињења која имају велики 


