
 

 

26. УГЉОВОДОНИЦИ 

 

Угљоводоници су једињења угљеника и водоника. То су најједноставнија органска 

једињења која се у природи налазе у великим количинама. Налазе се у нафти и 

земном гасу.  

 

Атоми угљеника могу између себе да се вежу у краће или дуже ланце или прстенове 

тако да граде велики број једињења. 

 

Угљоводоници се могу поделити

 

 

Код ацикличних  угљоводоника угљеникови атоми су повезани у низове. Они могу да 

буду засићени и незасићени.

 

Код цикличних угљоводоника  угљеникови атоми су везани у прстен и они могу да 

буду засућени и незасићени.

 

АЛКАНИ су засићени угљоводоници

везама). Најједноставнији алкан је 

 

Етан, пропан и бутан се употребљавају као горива, мазива и сировине у хемијској 

индустрији. 

 

На слици 26.1 приказан је модел молекула метана, док су на слици 26.2 приказане 

структурне формуле метана, етана, пропана и бутана.

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА – I2 

 
1 

Угљоводоници су једињења угљеника и водоника. То су најједноставнија органска 

једињења која се у природи налазе у великим количинама. Налазе се у нафти и 

Атоми угљеника могу између себе да се вежу у краће или дуже ланце или прстенове 

тако да граде велики број једињења.  

Угљоводоници се могу поделити: 

Код ацикличних  угљоводоника угљеникови атоми су повезани у низове. Они могу да 

ени. 

Код цикличних угљоводоника  угљеникови атоми су везани у прстен и они могу да 

буду засућени и незасићени. 

су засићени угљоводоници (С атоми су међу собом повезани једноструким 

везама). Најједноставнији алкан је метан (СН4) и има га највише у земном гасу.

Етан, пропан и бутан се употребљавају као горива, мазива и сировине у хемијској 

На слици 26.1 приказан је модел молекула метана, док су на слици 26.2 приказане 

структурне формуле метана, етана, пропана и бутана. 

Угљоводоници су једињења угљеника и водоника. То су најједноставнија органска 

једињења која се у природи налазе у великим количинама. Налазе се у нафти и 

Атоми угљеника могу између себе да се вежу у краће или дуже ланце или прстенове 

 

Код ацикличних  угљоводоника угљеникови атоми су повезани у низове. Они могу да 

Код цикличних угљоводоника  угљеникови атоми су везани у прстен и они могу да 

(С атоми су међу собом повезани једноструким 

земном гасу. 

Етан, пропан и бутан се употребљавају као горива, мазива и сировине у хемијској 

На слици 26.1 приказан је модел молекула метана, док су на слици 26.2 приказане 
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метан 

пропан 
 

Слика 26.2. Структурне формуле метана, етана, пропана и бутана

 

 

АЛКЕНИ су незасићени угљоводоници

Најједноставнији алкен је етен (С

пластичних маса (полиетилен, поливинилхлорид, полистирен

 

Полиетилен се употребљава као материјал за паковање, за израду цеви за водовод, 

израду пластеника и др. 

 

АЛКИНИ су незасићени угљоводоници који имају тр

алкин је етин (С2Н2).  Зове се и ацетилен и употребљва се за аутогено заваривање. 

ХЕМИЈА – I2 
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Слика 26.1. Модел молекула метана 

 
етан 

 
бутан 

Структурне формуле метана, етана, пропана и бутана

су незасићени угљоводоници (између два С атома постоји двострука веза). 

Најједноставнији алкен је етен (С2Н4) или (СН2СН2). Има широку примен

полиетилен, поливинилхлорид, полистирен и др) 

Полиетилен се употребљава као материјал за паковање, за израду цеви за водовод, 

су незасићени угљоводоници који имају троструку везу. Најједноставнији 

).  Зове се и ацетилен и употребљва се за аутогено заваривање. 

 

 

Структурне формуле метана, етана, пропана и бутана 

атома постоји двострука веза). 

). Има широку примену за добијање 

Полиетилен се употребљава као материјал за паковање, за израду цеви за водовод, за 

оструку везу. Најједноставнији 

).  Зове се и ацетилен и употребљва се за аутогено заваривање.  


