
 

 

1. 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. 

 

Угљоводоници се могу поделити

 

 

 

 

АЛКАНИ су засићени угљоводоници

везама). Најједноставнији алкан је МЕТАН (СН

 

Етан, пропан и бутан се употребљавају као горива, мазива и сир

индустрији. 

 

 

 

метан 

ХЕМИЈА – I3 

ИОП  

 
1 

Угљоводоници су једињења угљеника и водоника.  

То су најједноставнија органска једињења која се у природи налазе у великим 

Налазе се у нафти и земном гасу.  

Угљоводоници се могу поделити 

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 

 
етан 

То су најједноставнија органска једињења која се у природи налазе у великим 

 

С атоми су међу собом повезани једноструким 

) и има га највише у земном гасу. 

овине у хемијској 

 



 

 

пропан 
 

 

 

2. НЕЗАСИЋЕНИ УГЉОВОДОНИЦИ    

 

АЛКЕНИ су незасићени угљоводоници( између два С

Најједноставнији алкен је етен (С

пластичних маса ( полиетилен, поливинилхлорид, полистирен...)

 

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

израду пластеника и др. 

 

АЛКИНИ су незасићени угљоводоници који имају троструку везу. Најједностав

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

 

ХЕМИЈА – I3 

ИОП  

 
2 

 
бутан 

2. НЕЗАСИЋЕНИ УГЉОВОДОНИЦИ     

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

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

пластичних маса ( полиетилен, поливинилхлорид, полистирен...). 

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

су незасићени угљоводоници који имају троструку везу. Најједностав

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

 

атома постоји двострука веза). 

). Има широку примену за добијање 

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

су незасићени угљоводоници који имају троструку везу. Најједноставнији 

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


