
LEKCJA KL 8 

Temat: Naturalne źródła węglowodorów. 

Uczeń: 

 Jakie są naturalne źródła węglowodorów: ropy naftowa , gaz ziemny, węgle kopalne. 

 Właściwości : ropy naftowej , gazu ziemnego 

 Odmiany węgli kopalnych i  alotropowych. 

 Produkty : destylacji frakcjonowanej ropy naftowej oraz suchej destylacji węgla. 

 Wykrywanie pierwiastka węgla w substancjach organicznych/mleko w proszku, cukier, mąka/. 

Naturalne źródła węglowodorów : 

 ROPA NAFTOWA to mieszanina jednorodna węglowodorów w stanie skupienia stałym, ciekłym i 

gazowym w wzajemnie w sobie rozpuszczonych. 

WŁAŚCIWOŚCI : 

Ciecz, gęsta, lepka, o charakterystycznym intensywnym zapachu. Nie miesza się z wodą, lecz 

wypływa na jej powierzchnię. Spala się żółtym, kopcącym płomieniem, którego nie można ugasić 

wodą. Gęstość mniejsza od gęstości wody.Skład ropy naftowej jest zmienny i zależy od miejsca jej 

występowania, dlatego może ona mieć barwę jasno- lub ciemnobrązową, a nawet czarną 

Poddawana jest destylacji frakcjonowanej, która polega na rozdzielaniu mieszaniny cieczy na frakcje, 

czyli grupy związków o zbliżonej temperaturze wrzenia. 

Produkty destylacji frakcjonowanej ropy naftowej: 

Gaz rafineryjny, benzyna, nafta, olej napędowy, olej opałowy, mazut. 

 GAZ ZIEMNY to mieszanina jednorodna węglowodorów lekkich. Główny składnik gazu ziemnego 

to metan. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

Gaz, bezbarwny, bezwonny, nie rozpuszcza się w wodzie, spala się niebieskim płomieniem. 

 WĘGLE KOPALNE : 

Antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf. 
 

Węgiel poddawany jest pirolizie/suchej destylacji węgla/. 

jest to proces, który polega na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temperaturze ok. 1000°C. 

Podczas tego procesu, kiedy węgiel kamienny ulega wielu przemianom chemicznym, powstają: 

 ·I – produkty gazowe- gaz świetlny, nazywany koksowniczym;  

·II- produkty ciekle – woda pogazowa, smoła pogazowa;  

·III- produkty stale-koks 

 

Palącej ropy naftowej i gazu ziemnego nie gasimy wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WĘGIEL występuje w ODMIANACH ALOTROPOWYCH. 

ALOTROPOWE ODIANY WĘGLA: Diament, grafit, fulereny. 

 

diament grafit fulereny 

  
 

 

 

Obecność węgla w różnego rodzaju produktach można wykryć w trakcie ogrzewania.  

W probówce umieść niewielką ilość mleka w proszku (1). Zawartość probówki ogrzewaj. Obserwuj 

zachodzące zmiany (2). 

 

 

Obserwacje: W wyniku ogrzewania zmienia się kolor badanej materii na czarny. Na ściankach probówki 

pojawiają się krople cieczy. 

Wnioski: W skład mleka w proszku wchodzi węgiel, który tworzy czarny osad. Krople cieczy potwierdzają 

obecność wodoru w badanej materii. 
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Lekcja 2 kl.8 

Temat:  Węglowodory nasycone – alkany 

Uczeń: 

 jak są zbudowane węglowodory i jak tworzy się ich nazwy 

 co to jest szereg homologiczny 

 jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają alkany 

 jakie produkty tworzą się podczas spalania węglowodorów 

 

Węglowodory to związki węgla i wodoru, w których atomy węgla tworzą zawsze cztery wiązania. 

Węgiel w związkach organicznych jest IV wartościowy. 

Węglowodory dzielą się na: 

 Nasycone to ALKANY 

 Nienasycone to ALKENY I ALKINY. 

Szereg homologiczny to zbiór związków organicznych, które różnią się grupą −CH2− i mają podobną 

budowę oraz podobne właściwości chemiczne. 

Homologi to związki należące do tego samego szeregu homologicznego, np. metan i pentan.  

Przykłady węglowodorów nasyconych 

 

 W kolumnach tabeli uporządkowano związki według wzrastającej liczby atomów węgla w 

cząsteczce. Kolejne cząsteczki węglowodorów różnią się o taką samą grupę −CH2−. 

Węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla są wiązania pojedyncze, nazywają się 

węglowodorami nasyconymi lub alkanami. 

 

Szereg homologiczny alkanów można zapisać ogólnym wzorem:    CnH2n+2 

gdzie: n – liczba atomów węgla w cząsteczce. 
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 Znajomość nazw węglowodorów jest ważna, ponieważ są one podstawą nazewnictwa wszystkich 

związków organicznych:  

o cztery początkowe węglowodory szeregu alkanów mają nazwy zwyczajowe: 1 – metan, 2 – 

etan, 3 – propan i 4 – butan; 

o nazwy kolejnych węglowodorów nasyconych: 5 – pentan, 6 – heksan, 7 – heptan, 8 – oktan, 

9 – nonan, 10 – dekan itd. powstały od nazw liczebników greckich (czasem łacińskich) z 

końcówką -an. 

Nazwy wszystkich alkanów mają końcówkę -an.  

 WŁAŚCIWOŚCI ALKANÓW 

NAZWA 

ALKANU 
WZÓR 

GĘSTOŚĆ, 

g/cm
3
 

TEMPERATURA, °C ROZPUSZCZALNOŚĆ 

W WODZIE 
BARWA 

TOPNIENIA WRZENIA 

metan CH4 0,422 –182,4 –161,5 nierozpuszczalny bezbarwny 

etan C2H6 0,546 –183,2 –88,6 nierozpuszczalny bezbarwny 

propan C3H8 0,582 –187,6 –42,2 nierozpuszczalny bezbarwny 

butan C4H10 0,601 –138,3 –0,6 nierozpuszczalny bezbarwny 

pentan C5H12 0,626 –129,7 36,1 nierozpuszczalny bezbarwny 

Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych zależą od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach, czyli 

od długości łańcucha węglowego. 

Alkany mające w cząsteczce 1–4 atomy węgla są gazami (temperatura wrzenia poniżej 25°C), a 

zawierające 5–16 atomów węgla są cieczami (temperatura wrzenia powyżej 25°C). Natomiast alkany z 17 i 

więcej atomami węgla w cząsteczce są ciałami stałymi . Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej 

gęstości. Nie rozpuszczają się w wodzie. Wartości gęstości i temperatury wrzenia rosną wraz ze wzrostem 

liczby atomów węgla w cząsteczce, natomiast wartości temperatury topnienia najpierw maleją, a od butanu 

rosną. 

Właściwości chemiczne alkanów są palne ,ulegają reakcji spalania, nie odbarwiają wody bromowej i 

KMnO4,ulegają reakcji podstawiania np. z chlorem. Za małą reaktywność alkanów odpowiadają trudne do 

rozerwania wiązania pojedyncze, znajdujące się w ich cząsteczkach między atomami węgla. 

WŁAŚCIWOŚCI METANU:  gaz ,bezbarwny ,bezwonny, nie rozpuszcza się w wodzie, gęstość mniejsza 

od gęstości powietrza, palny, spala się bladoniebieskim płomieniem. Czysty metan pali się spokojnie, a z 

powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. nie odbarwia wody bromowej i KMnO4 / manganianu(VII) 

potasu/, czyli z nimi nie reaguje. ulegają reakcji podstawiania np. z chlorem. ulegają reakcji spalania, mało 

aktywne chemicznie 

Reakcje spalania metanu 
Reakcję całkowitego spalania metanu opisuje równanie: 

CH4+2O2⟶CO2+2H2O       /produkty: tlenek węgla (IV) + tlenek wodoru/ 

                                             /produkty: dwutlenek węgla + woda/ 

Reakcję niecałkowitego spalania metanu opisują równania: 

2CH4+3O2⟶2CO+4H2O            /produkty: tlenek węgla (II) + tlenek wodoru/ 

                                                    /produkty: czad + woda/ 

CH4+O2⟶C+2H2O                   /produkty: węgiel + tlenek wodoru/ 

                                                   /produkty: sadza + woda/ 

Produkty reakcji spalania zależą od dostępu tlenu.  

Reakcja podstawiania:   CH4+Cl2⟶ CH3Cl+HCl   /produkty: chloro metan + chlorowodór/ 

 

Metan inne nazwy: gaz kopalniany, gaz błotny. jest główny składnik gazu ziemnego  



 Węglowodory nasycone – alkany – tworzą szereg homologiczny o ogólnym wzorze CnH2n+2 

 Właściwości fizyczne alkanów zależą od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Wraz ze 

wzrostem długości łańcucha węglowego cząsteczek alkanów rosną ich gęstość oraz temperatura 

wrzenia i temperatura topnienia. 

 Wszystkie węglowodory są palne – w zależności od dostępu powietrza spalają się całkowicie lub 

niecałkowicie. 

 Alkany to związki mało reaktywne. 

 Alkany są składnikami wielu paliw ciekłych i gazowych. 

 

Zadanie domowe. 

Należy znać : 

 nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne oraz półstrukturalne alkanów przedstawionych w tabeli, 

 właściwości metanu, 

 właściwości fizyczne i chemiczne alkanów. 

Lekcja 3 

Temat: Węglowodory nienasycone – alkeny 

Uczeń : 

 jak są zbudowane alkeny 

 jak otrzymuje się eten i jakie są jego właściwości 

 jak przebiega reakcja przyłączania do wiązania podwójnego 

 jakie produkty otrzymuje się w wyniku polimeryzacji, 
 poznaje pojęcia: węglowodory nienasycone (alkeny),  
 reakcja polimeryzacji, reakcja przyłączania;  
 poznaje nazwy systematyczne, wzory: sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe węglowodorów 

szeregu homologicznego alkenów;  
 zapisuje równania reakcji spalania całkowitego, spalania niecałkowitego i polimeryzacji etenu oraz reakcji 

przyłączania fluorowców do etenu;  

Węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno podwójne wiązanie, to 

alkeny. 

Szereg homologiczny alkenów można opisać ogólnym wzorem:      CnH2n 

gdzie: n – liczba atomów węgla w cząsteczce. 

Nazwy alkenów tworzy się od nazw odpowiednich węglowodorów nasyconych, czyli alkanów, zamieniając 

końcówkę -an na -en, np. C2H4 – eten, C3H6 – propen, C4H8 – buten, C5H10 – penten itd. 
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Węglowodór 

propen but-1-en but-2-en 

Wzór sumaryczny 

C3H6 C4H8 C4H8 

Wzór strukturalny 

 

 

 

Wzór półstrukturalny (grupowy) 

CH2=CH−CH3CH2=CH−CH3  CH2=CH−CH2−CH3CH2=CH−CH2−CH3  CH3−CH=CH−CH3CH3−CH=CH−CH3  

Wzór szkieletowy 

 

 

 

Etylen to nazwa zwyczajowa etenu, węglowodoru o wzorze sumarycznym C2H4. Eten należy do 

węglowodorów nienasyconych, czyli takich, w których między atomami węgla występują wiązania 

wielokrotne. Niewielkie ilości etenu znajdują się w gazie ziemnym. 

W cząsteczce etenu atomy węgla są połączone wiązaniem podwójnym. 

 

Otrzymywanie etenu 

Najłatwiej można go otrzymać z polietylenu – tworzywa sztucznego, z którego wytwarza się np. folie do 

pakowania żywności i różne przedmioty codziennego użytku. 

W probówce umieszczamy skrawki folii polietylenowej, zamykamy ją szczelnie korkiem z rurką 

odprowadzającą. Probówkę ogrzewamy w płomieniu palnika, a wydzielający się gaz zbieramy do 

wypełnionej wodą probówki, umieszczonej w krystalizatorze. W ten sposób napełniamy trzy probówki, 

zamykamy je korkami i pozostawiamy do następnych doświadczeń. 

 
Zebrany w probówce eten jest bezbarwnym gazem, który nie rozpuszcza się w wodzie (można zbierać go 

nad wodą) 

Jakie właściwości ma eten? 
Do wylotu probówki wypełnionej etenem zbliżamy zapalone łuczywo. 

 
 

Obserwacja: Eten spala się spokojnie niebieskim, lekko świecącym płomieniem.  

Wniosek: Eten jest gazem palnym. 
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  Reakcje spalania etenu 
Reakcję całkowitego spalania etenu opisuje równanie: 

C2H4+3O2⟶2CO2+2H2O       /produkty: tlenek węgla (IV) + tlenek wodoru/ 

                                             /produkty: dwutlenek węgla + woda/ 

Reakcję niecałkowitego spalania etenu opisują równania: 

C2H4+2O2⟶2CO+2H2O            /produkty: tlenek węgla (II) + tlenek wodoru/ 

                                                    /produkty: czad + woda/ 

C2H4+O2⟶2C+2H2O                   /produkty: węgiel + tlenek wodoru/ 

                                                   /produkty: sadza + woda/ 

Produkty reakcji spalania zależą od dostępu tlenu.  

Banany szybciej dojrzeją, gdy będą leżeć obok jabłek wydzielających eten. 

Do zakwaszonego fioletowego roztworu wodnego manganianu(VII) potasu wprowadzamy gazowy eten. 

Obserwujemy zmiany. 

 
Obserwacja: Zakwaszony roztwór wodny manganianu(VII) potasu pod wpływem etenu się odbarwia. 

Wnioski: Zmiana zabarwienia roztworu dowodzi, że eten reaguje z manganianem(VII) potasu i jest 

aktywnym gazem. W trakcie tej reakcji pęka wiązanie podwójne między atomami węgla. Przebieg reakcji 

jest skomplikowany, dlatego nie zapisujemy równania reakcji. 
 

Właściwości fizyczne etenu:  
 bezbarwny gaz, 

 nierozpuszczalny w wodzie, 

 gęstość mniejsza od gęstości powietrza. 

Właściwości chemiczne etenu:  
 przyjemny zapach, 

 palny, spala się niebieskim, świecącym płomieniem 

 aktywny chemicznie – powoduje odbarwienie roztworu KMnO4 oraz roztworu Br2, 

 ulega reakcji spalania,przyłączania,polimeryzacji 

Badanie aktywności etenu; próba z roztworem bromu 

 
Cyfry 1 i 2 wskazują miejsce przyłączenia atomów bromu – pierwszy i drugi atom węgla. Przedrostek di- 

informuje, że w cząsteczce znajdują się dwa atomy bromu. 

Pod wpływem etenu odbarwia się również brunatnopomarańczowy roztwór bromu. W wyniku tej reakcji 

chemicznej pęka wiązanie podwójne. Atomy bromu przyłączają się do tych atomów węgla, między którymi 

było wiązanie podwójne: 

 
C2H4+Br2⟶C2H4Br2 
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Reakcję, która polega na pękaniu wiązań wielokrotnych między atomami węgla i przyłączaniu do nich 

atomów innych pierwiastków (np. wodoru lub fluorowców), nazywa się reakcją przyłączania lub addycji. 

Reakcja przyłączania wodoru nazywa się reakcją uwodorniania. Można ją zapisać za pomocą wzorów 

strukturalnych i półstrukturalnych: 

 
W ten sposób ze związków nienasyconych powstają nasycone związki chemiczne. 
Podsumowując: jeżeli między atomami węgla znajduje się podwójne wiązanie, to łatwo ulega zerwaniu, co 

umożliwia przyłączanie atomów innych pierwiastków. 

Co wspólnego ma polietylen z etylenem? 
Polietylen to tworzywo sztuczne powszechnie stosowane do produkcji folii polietylenowej, z której 

wykonuje się reklamówki, torebki śniadaniowe i pojemniki. Można go otrzymać z etylenu (etenu). Eten jest 

gazem zdecydowanie bardziej aktywnym chemicznie niż etan, dzięki czemu ulega nie tylko reakcji addycji, 

lecz także tzw. reakcji polimeryzacji. Pierwszy człon nazwy reakcji (poli-) oznacza ʻwieleʼ, a drugi 

pochodzi od słowa mer, czyli ʻczęśćʼ. Reakcja polimeryzacji polega na łączeniu wielu cząsteczek 

nazywanych monomerami w jeden łańcuch o praktycznie dowolnej długości, czyli polimer. Ten proces 

zachodzi w specjalnie dobranych warunkach. 

 

Reakcja polimeryzacji może być reakcją odwracalną. Pod wpływem ogrzewania z polietylenu można 

otrzymać etylen, czyli eten. Reakcję odwrotną do polimeryzacji nazwano reakcją depolimeryzacji: 

 

W probówce z bocznym tubusem, na który został nałożony wąż zakończony rurką odprowadzającą, 

umieszczamy skrawki folii polietylenowej. Następnie zamykamy ją korkiem i ostrożnie ogrzewamy w 

płomieniu palnika. Wydzielający się gaz wprowadzamy do probówki z zakwaszonym roztworem 

manganianu(VII) potasu i porównujemy barwy z roztworem wzorcowym. 

 
Obserwacje: Folia topi się i po chwili wydziela się bezbarwny gaz, który skutkuje odbarwieniem 

fioletowego roztworu manganianu(VII) potasu. 

Wniosek: Zmiana zabarwienia roztworu manganianu(VII) potasu świadczy o nienasyconym charakterze 

produktu reakcji termicznego rozkładu, czyli reakcji depolimeryzacji polietylenu. 

W ten sposób ze związków nienasyconych powstają nasycone związki chemiczne. 
Podsumowując: jeżeli między atomami węgla znajduje się podwójne wiązanie, to łatwo ulega zerwaniu, co 

umożliwia przyłączanie atomów innych pierwiastków. 

Reakcje alkenów, np. z bromem lub innymi fluorowcami, prowadzące do powstania związków nasyconych, 

nazywa się reakcjami przyłączania. 
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 Alkeny mogą przyłączać również wodór. Reakcja ta przebiega jedynie w obecności katalizatora
*
, co 

można zapisać za pomocą:  

o modeli 

 
o wzorów strukturalnych 

 
o wzorów sumarycznych        C2H4+H2−→−katalizatorC2H6 

Reakcja przyłączania wodoru do węglowodorów nienasyconych nazywa się reakcją uwodorniania. 

Procesy uwodorniania związków nienasyconych są często stosowane w przemyśle, np. do otrzymywania 

węglowodorów nasyconych. 

 Związki nienasycone nie tylko przyłączają atomy innych pierwiastków, lecz także w odpowiednich 

warunkach ciśnienia i temperatury oraz w obecności katalizatora ich cząsteczki mogą łączyć się ze 

sobą i tworzyć długie łańcuchy. Jest to reakcja polimeryzacji, w której małe, pojedyncze cząsteczki 

– monomery – łączą się w wielkie cząsteczki, zwane polimerami (gr. poli – wiele):  

nCH2=CH2eten (etylen)monomer−→katalizatortemp.,
 
cis´n

.(− CH2−CH2)−npolietylenpolimer 

Polimeryzacja polega na zrywaniu podwójnych wiązań i łączeniu się cząsteczek w długie łańcuchy. 

Długość łańcucha polimeru nie jest ściśle określona i zwykle otrzymuje się mieszaninę związków 

różniących się liczbą atomów węgla w cząsteczce. Dlatego równanie reakcji polimeryzacji piszemy dla n 

cząsteczek etylenu i otrzymujemy łańcuch składający się z 2n atomów węgla. 

Fragment cząsteczki polietylenu: 

 

 Polietylen jest tworzywem odpornym na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych. 

Jest palny. Jako niereaktywny węglowodór nasycony może być używany do produkcji artykułów 

codziennego użytku. Wytwarza się z niego folie do opakowań, artykuły gospodarstwa domowego, 

zabawki, butelki na wodę i chemikalia, pojemniki do leków, pianki oraz powłoki izolacyjne kabli 

elektrycznych. 
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Polietylen jest jednym z wielu tworzyw sztucznych, które dzięki swoim specyficznym właściwościom – 

dużej wytrzymałości mechanicznej, małej gęstości, podatności na barwienie, klejenie i formowanie – 

zastąpiły stosowane od wieków tworzywa naturalne – drewno, metale, szkło  

Jednak powszechne stosowanie tworzyw sztucznych (np. naczyń jednorazowego użytku) powoduje 

powstawanie ogromnych ilości odpadów. Materiały naturalne, takie jak drewno, ulegają biodegradacji, 

czyli są rozkładane przez szczepy bakterii żyjące w przyrodzie. Tworzywa sztuczne w większości nie 

ulegają takiemu procesowi i dlatego bardzo ważnym zagadnieniem staje się zagospodarowanie tych 

odpadów. 

Dowiedz się więcej 

 Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki węgla i wodoru, w których cząsteczkach 

znajdują się podwójne wiązania między atomami węgla. 

 Węglowodory, które mają w cząsteczkach jedno podwójne wiązanie, nazywają się alkenami i tworzą 

szereg homologiczny o ogólnym wzorze CnH2n. 

 Węglowodory nienasycone są reaktywne chemicznie – reagują z fluorowcami i wodorem w 

reakcjach przyłączania. Ulegają również reakcji polimeryzacji. 

 Polietylen otrzymuje się w wyniku polimeryzacji etylenu. Jest to tworzywo sztuczne odporne na 

działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu znajduje szerokie 

zastosowanie. 

 Tworzywa sztuczne dzięki swoim specyficznym właściwościom są powszechnie używane, a ich 

wykorzystanie pozwala oszczędzać surowce naturalne, np. drewno, metale. 

ALKENY – reaktywne chemicznie, ulegają reakcjom: 

 przyłączania wodoru                        C2H4+H2→katalizator→C2H6 

 przyłączania fluorowców          np. C2H4+Br2⟶C2H4Br2 

 polimeryzacji 

n CH2=CH2n →katalizatortemp., ciśn.(−CH2−CH2 )−n 

Reakcja polimeryzacji jest wykorzystywana do otrzymywania polimerów, czyli tworzyw, z których 

produkuje się wiele przedmiotów przydatnych w życiu codziennym. 

Właściwości fizyczne alkenów zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla. Im atomów węgla w 

cząsteczce alkenu jest więcej, tym  

 wyższe są wartości temperatury topnienia, wrzenia i zapłonu; 

 większa jest gęstość; 

 mniejsza lotność; 

 Alkeny mające w cząsteczce 2–4 atomy węgla są gazami, a zawierające 5–16 atomów węgla są 

cieczami , a z 17 i więcej atomami węgla w cząsteczce są ciałami stałymi ; 

 są związkami bezbarwnymi; 

 Nie rozpuszczają się w wodzie.  

 

Właściwości chemiczne homologów etenu są podobne do właściwości etenu. Alkeny  

 są związkami palnymi, a rodzaj spalania zależy od ilości tlenu zawartego w powietrzu:  

2C5H10+15O2⟶10CO2+10H2O 

C5H10+5O2⟶5CO+5H2O 

2C5H10+5O2⟶10C+10H2O 

 

 

 
 



 ulegają reakcji przyłączania (addycji), reagują z wodorem i fluorowcami. Atomy wodoru czy 

fluorowców przyłączają się do tych atomów węgla, między którymi pęka wiązanie podwójne, np.:  

 

 są palne ,ulegają reakcji spalania,  

 odbarwiają wodę bromową i KMnO4,/to to reakcje charakterystyczne, czyli pozwalające wykryć 

wiązania wielokrotne między atomami węgla w związkach organicznych/,  

 ulegają reakcji przyłączania np. z fluorowcami, ulegają reakcji polimeryzacji ,są aktywne 

chemicznie / alkeny ze względu na wiązania podwójne między atomami węgla są aktywniejsze 

chemicznie od alkanów, 

Gdzie występują alkeny i jakie mają znaczenie? 

Alkeny są ważnymi półproduktami w przemyśle m.in. tworzyw sztucznych, w syntezie leków i pestycydów. 

Eten jest jednym z ważniejszych alkenów w przemyśle. Jak wspomniano na początku, jest hormonem roślin 

przyspieszającym ich dojrzewanie. 

Alkeny oraz węglowodory zawierające więcej niż jedno wiązanie podwójne są obecne powszechnie w 

przyrodzie. Znajdują się w roślinach i insektach – nadają im zapach, barwę, wabią lub odstraszają. 

W przyrodzie eten występuje w niewielkich ilościach: wydzielają go dojrzewające owoce i warzywa, np. 1 

kg jabłek wydziela 1 mg tego związku w ciągu doby. Zauważono też, że przedwcześnie zerwane owoce 

szybko dojrzewają w atmosferze etenu. 

1. Eten jest gazem palnym, praktycznie nierozpuszczalnym w wodzie, o słodkim smaku i zapachu. 

Ulega reakcji przyłączania (addycji) i polimeryzacji. 

2. Alkeny to węglowodory łańcuchowe, nienasycone, mające w swoich cząsteczkach jedno wiązanie 

podwójne. Opisuje je wzór ogólny CnH2n. 

3. Alkeny są palne, ulegają reakcji przyłączania i polimeryzacji. 

4. Polimeryzacja to reakcja, w której monomery łączą się w polimer. Reakcją odwrotną jest 

depolimeryzacja. 

5. Wiązania wielokrotne /podwójne i potrójne/ można wykrywać za pomocą roztworu bromu lub 

roztworu manganianu(VII) potasu. 

Zadanie domowe. 

Należy znać : 

 nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne oraz półstrukturalne alkenów zawierających 6 atomów 

węgla w cząsteczce, 

 właściwości etenu, 

 właściwości fizyczne i chemiczne alkenów. 
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Lekcja 4 kl.8 

 Temat :Węglowodory nienasycone – alkiny 

 jak są zbudowane alkiny 

 jak otrzymuje się acetylen i jakie są jego właściwości 

 jak przebiega reakcja przyłączania do wiązania potrójnego 

 jakie właściwości i zastosowanie mają polimery 

  

  

Węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla znajduje się jedno wiązanie 

potrójne, to alkiny. 

Szereg homologiczny alkinów można opisać ogólnym wzorem: 

CnH2n−2 

gdzie: n – liczba atomów węgla w cząsteczce. 

 

 Nazwy alkinów tworzy się od odpowiednich nazw węglowodorów nasyconych, czyli alkanów, 

zamieniając końcówkę -an na -yn lub -in, np. C2H2 – etyn (acetylen), C3H4 – propyn, 

 C4H6 – butyn, itd. C5H8 – pentyn 

Węglowodór 

propen but-1-yn but-2-yn 

Wzór sumaryczny 

C3H4 C4H6 C4H6 

Wzór strukturalny 

 

 

 

Wzór półstrukturalny (grupowy) 

CH≡C−CH3              CH≡C−CH2−CH3          CH3−C≡C−CH3 

Wzór szkieletowy 

                          
 

 

 

ETYN 

/ACETYLEN/
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Etyn w warunkach laboratoryjnych najczęściej jest otrzymywany ze związku nieorganicznego – węgliku 

wapnia. 

Do szklanej fiolki wrzuć kawałek karbidu wielkości ziarna ryżu i dodawaj do niego wodę z dodatkiem 

fenoloftaleiny ze strzykawki. Sprawdź palność otrzymanego gazu. 

 
Obserwacje: Widać intensywne pienienie. Wydziela się gaz, który spala się świecącym i silnie kopcącym 

płomieniem. Mieszanina poreakcyjna zmienia zabarwienie fenoloftaleiny na kolor malinowy. 

Wnioski: Zmiana zabarwienia fenoloftaleiny potwierdza obecność w roztworze anionów 

wodorotlenkowych. W reakcji karbidu, którego głównym składnikiem jest węglik wapnia (CaC2CaC2), z 

wodą powstają zasada wapniowa oraz etyn – zgodnie z równaniem reakcji: 

CaC2+2H2O⟶Ca(OH)2+C2H2
↑
 

 

Właściwości fizyczne etynu:  
 bezbarwny gaz, 

  nie rozpuszcza się w wodzie, 

 gęstość mniejsza od gęstości powietrza. 

Właściwości chemiczne etynu:  
 bezwonny, 

 palny,spala się kopcącym płomieniem, 

 bardzo aktywny chemicznie,  

 powoduje odbarwienie roztworu manganianu(VII) potasu oraz roztworu bromu,  

 ulega reakcji spalania, 

 ulega reakcji addycji /przyłączania/ , 

  reakcji polimeryzacji.  

Reakcje spalania etynu 
Reakcję całkowitego spalania etynu opisuje równanie: 

2C2H2+5O2⟶4CO2+2H2O   /produkty: tlenek węgla (IV) + tlenek wodoru/ 

                                                         /produkty: dwutlenek węgla + woda/ 

Reakcję niecałkowitego spalania etynu opisują równania: 

2C2H2+3O2⟶4CO+2H2O           /produkty: tlenek węgla (II) + tlenek wodoru/ 

                                                              /produkty: czad + woda/ 

2C2H2+O2⟶4C+2H2O                  /produkty: węgiel + tlenek wodoru/ 

                                                         /produkty: sadza + woda/ 

Produkty reakcji spalania zależą od dostępu tlenu.  

 

Do zlewki zawierającej zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu wprowadź etyn, otrzymany z karbidu. 

Obserwuj zachodzące zmiany. 

 
Obserwacja: Po wprowadzeniu etynu do zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu następuje jego 

odbarwienie. 

Wniosek: Etyn jest gazem o dużej aktywności chemicznej, co potwierdza próba z roztworem 

manganianu(VII) potasu.  
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Etyn, podobnie jak eten, ulega reakcji przyłączania. Reaguje w ten sposób m.in. z wodorem oraz 

fluorowcami. W wyniku reakcji przyłączania cząsteczki wodoru do etynu powstaje eten, a jeżeli jest 

wystarczająca ilość wodoru, to można otrzymać etan. Te przemiany zilustrowano poniższymi równaniami 

reakcji zapisanymi za pomocą wzorów strukturalnych i półstrukturalnych: 

 

Zapis przebiegu reakcji dla odpowiednio zwiększonej ilości wodoru: 

Zapis przebiegu reakcji etynu z bromem: 

 
          C2H2+2Br2⟶C2H2Br4 

Z acetylenu – związku nienasyconego, w którego cząsteczkach atomy węgla są połączone wiązaniem 

potrójnym – powstał związek mający pojedyncze wiązania, o nazwie 1,1,2,2-tetrabromoetan (gr. tetra – 

cztero). 

Etyn może ulegać reakcji polimeryzacji, której przebieg jest uzależniony od warunków. 

Właściwości fizyczne alkinów, podobnie jak alkanów i alkenów, zależą od długości ich łańcucha 

węglowego. Wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce rosną wartości gęstości oraz temperatury 

topnienia i wrzenia alkinów. 

 wyższe są wartości temperatury topnienia, wrzenia ; 

 zwiększa się gęstość; 

 rośnie temperatura wrzenia, temperatura topnienia i temperatura zapłonu; 

 maleje lotność, Alkiny są bardziej lotne od alkanów i alkenów. 

 Alkeny mające w cząsteczce 2–4 atomy węgla są gazami, a zawierające 5–16 atomów węgla są 

cieczami , a z 17 i więcej atomami węgla w cząsteczce są ciałami stałymi ; 

 Nie rozpuszczają się w wodzie.  

 

Właściwości chemiczne alkinów  
 palne; 

 ulegają reakcji przyłączania; 

 aktywniejsze chemicznie od alkanów i alkenów; 

 mogą ulegać reakcji polimeryzacji. 

 ulegają reakcji przyłączania (addycji), reagują z wodorem i fluorowcami. 

Alkiny, podobnie jak alkeny, chętnie reagują z innymi substancjami. Właściwość ta przejawia się w 

reakcjach przyłączania atomów niektórych pierwiastków z równoczesnym zrywaniem wiązań 

wielokrotnych między atomami węgla. 

W ten sposób ze związków nienasyconych powstają związki nasycone o pojedynczych wiązaniach 

między atomami węgla. 
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Przykładami reakcji przyłączania są reakcje związków nienasyconych z fluorowcami (np. z bromem) 

oraz reakcja uwodorniania: 

 
C2H4+2H2→ C2H6 

 Alkiny, podobnie jak alkeny, można poddawać polimeryzacji. Proces ten jest stosowany w 

przemyśle do otrzymywania z acetylenu wielu związków organicznych, np. tworzyw 

polimeryzacyjnych, włókien syntetycznych, rozpuszczalników. W procesie tym w zależności od 

warunków otrzymuje się różne produkty, np.  

o poliacetylen, zbudowany z łańcuchów, w których wiązania między atomami węgla są na 

przemian podwójne i pojedyncze 

nCH≡CH⟶(−CH = CH−) 

o winyloacetylen, z którego w reakcji z chlorowodorem otrzymuje się chloropren, a następnie 

kauczuk syntetyczny 

 

1. Etyn jest gazem palnym, praktycznie nierozpuszczalnym w wodzie, o słabym zapachu. Ulega reakcji 

przyłączenia i polimeryzacji. 

2. Alkiny to łańcuchowe węglowodory nienasycone, które mają w swoich cząsteczkach jedno wiązanie 

potrójne. Opisuje je wzór ogólny CnH2n−2. 

3. Alkiny są palne, aktywne chemicznie, ulegają reakcji przyłączania (reagują z wodorem i 

fluorowcami), mogą ulegać reakcji polimeryzacji. 

4. Właściwości fizyczne alkinów, podobnie jak właściwości fizyczne alkanów i alkenów, zmieniają się 

wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu. 

Zadanie domowe. 

Należy znać : 

 nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne oraz półstrukturalne alkinów zawierających 6 atomów 

węgla w cząsteczce, 

 właściwości etynu, 

 właściwości fizyczne i chemiczne alkinów. 
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