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51. АЛКИНИ 

 

Алкини су незасићени угљоводоници са једном троструком везом између два 

угљеникова атома. Најважнији представник је први члан хомологог низа етин 

(ацетилен), (C2H2), или структурно: 

HCCH   

 

Према номенклатури алкини добијају називе тако што се од одговарајућег алкана (са 

истим бројем угљеникових атома), одузме наставак –ан и дода наставак –ин.  

 

Положај трогубе везе се означава на исти начин као и код алкена (број означава С атом 

на ком је трострука веза). 

 

CH3CH2C≡CH                   1-butin  

CH3C≡CCH3                      2-butin  

 

Етин је гас без боје и мириса, слабо се раствара у води, а добро у ацетону. Важна је 

сировина за многобројне синтезе у органској хемијској индустрији, а употребљава се 

за аутогено заваривање и сечење метала. У ту сврху у пламен етина се удувава чист 

кисеоник и постиже се веома висока температура (2964˚ С). 

 

За етин је карактеристична реакција адиције која се може изводити у два ступња. На 

пример у реакцији са хлором у првом ступњу настаје једињење са двоструком везом, а 

у другом хлор се адира и на двоструку везу: 

 

H-C≡C-H + Cl2 → H-C=C-H 

                                   | | 

                                  Cl Cl        

                           1,2 дихлоретен  

           

                                 Cl Cl 

                                   | | 

H-C=C-H + Cl2 → H-C-C-H 

     | |                         | | 

   Cl Cl                       Cl Cl 

                   1,1,2,2 тетрахлоретан  

 

 

У пракси је веома важна реакција адиција хлороводоника на етин, јер се добија винил 

хлорид од кога се полимеризацијом добија поливинилхлорид пластична маса која се 

широко употребљава. 



 

 

52. АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ

 

Ароматична органска једињења су добила назив по свом карактеристичном мирису 

(грчки: арома= мирис). Они су састављени од 6 угљеникових атома повезаних у прстен, 

са три двоструке везе у прстену.

 

Структурна формула бензена је:

 

За ароматична једињења нису карактеристичне реакције адиције (раскидање 

двоструке везе), већ супституције (замена атома), јер су везе унутар прстена јаке.  У 

структурним формулама бензена обично се не уцртавају двоструке везе већ круг који 

их замењује. 

 

Ароматична супституција:  

За реакцију бензена са халогеним елементима карактеристична је реакција 

супституције: 

 

C6H5H +Br2→ C6H5Br+HBr 

                        Бромбензен 

 

За разлику од алкена, арени су отпорни на утицај оксидационих средстава.

 

Ароматични угљоводоници се индустријски добијају из катрана каменог угља, а катран 

се добија сувом дестилацијом каменог угља. Бензен се добија за добијање боја, 

експлозива, лекова, пластичних маса, детерџената; затим као растварач, састојак 

погонских горива. 
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52. АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ- АРЕНИ 

органска једињења су добила назив по свом карактеристичном мирису 

(грчки: арома= мирис). Они су састављени од 6 угљеникових атома повезаних у прстен, 

са три двоструке везе у прстену. Главни представник је бензен (С6Н6). 

Структурна формула бензена је: 

 

За ароматична једињења нису карактеристичне реакције адиције (раскидање 

двоструке везе), већ супституције (замена атома), јер су везе унутар прстена јаке.  У 

структурним формулама бензена обично се не уцртавају двоструке везе већ круг који 

За реакцију бензена са халогеним елементима карактеристична је реакција 

За разлику од алкена, арени су отпорни на утицај оксидационих средстава.

ни угљоводоници се индустријски добијају из катрана каменог угља, а катран 

се добија сувом дестилацијом каменог угља. Бензен се добија за добијање боја, 

експлозива, лекова, пластичних маса, детерџената; затим као растварач, састојак 

органска једињења су добила назив по свом карактеристичном мирису 

(грчки: арома= мирис). Они су састављени од 6 угљеникових атома повезаних у прстен, 

).  

 

За ароматична једињења нису карактеристичне реакције адиције (раскидање 

двоструке везе), већ супституције (замена атома), јер су везе унутар прстена јаке.  У 

структурним формулама бензена обично се не уцртавају двоструке везе већ круг који 

За реакцију бензена са халогеним елементима карактеристична је реакција 

За разлику од алкена, арени су отпорни на утицај оксидационих средстава. 

ни угљоводоници се индустријски добијају из катрана каменог угља, а катран 

се добија сувом дестилацијом каменог угља. Бензен се добија за добијање боја, 

експлозива, лекова, пластичних маса, детерџената; затим као растварач, састојак 


