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Węglowodory - definicja 

 To organiczne związki chemiczne zawierające w 

swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i 

wodoru. Wszystkie one składają się z 

podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych 

z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego 

szkieletu atomów wodoru. 



Węglowodory - podział 



Węglowodory nasycone - Alkany 

 Alkany - są to węglowodory zawierające tylko pojedyncze 

wiązania między atomami węgla. Alkany tworzą wielką 

rodzinę związków. 

 Tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CₙH₂ₙ₊₂, gdzie n 

jest liczbą atomów węgla w łańcuchu. 

 

 



Alkany - metan 

 Metan - pierwszy przedstawiciel grupy alkanów.  

     Zawiera jeden atom węgla. 

 



Alkany - etan 

 Etan – alkan zawierający 2 atomy węgla. 

 



Alkany - etan 

 W chemii organicznej często używa się wzorów 

półstrukturalnych, które uwzględniają rodzaj wiązań między 

atomami węgla w łańcuchu, natomiast ilość wodorów 

związanych z każdym węglem w cząsteczce podajemy 

sumarycznie. 

 



Alkany - propan 

 Propan – trzeci przedstawiciel alkanów zawierający trzy  

       atomy węgla. 



Alkany - butan 

 Butan - czwarty człon w szeregu homologicznym     

  alkanów. 

 



Alkany – pozostali przedstawiciele grupy 

 Dla czterech pierwszych 

alkanów obowiązują nazwy 

zwyczajowe (metan, etan, 

propan i butan).  

 Nazwy pozostałych alkanów 

tworzymy od nazw 

greckich, podających ilość 

atomów węgla w łańcuchu, 

dodając końcówkę -an. 

 



Węglowodory nasycone - spalanie 



Alkany - właściwości 

 Są to związki bezbarwne, o małej gęstości. Nie rozpuszczają 

się w wodzie. Wartości gęstości i temperatury wrzenia rosną 

wraz  ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce,  

 Alkany mające w cząsteczce 1-4 atomów węgla są gazami; 

zawierające  5-16 atomów węgla są cieczami, natomiast 

alkany z 17 i więcej atomami węgla w cząsteczce są 

ciałami stałymi.  

 Wartości temperatury topnienia najpierw maleją, a od 

butanu rosną. 

 



Węglowodory nienasycone - Alkeny 

 Alkeny - są to związki węgla i wodoru, które posiadają 

wiązania wielokrotne (podwójne lub potrójne) między 

atomami węgla. 

 

 Nazwy tych związków tworzymy zmieniając końcówkę -an w 

nazwie węglowodorów nasyconych (zawierających tyle samo 

atomów węgla co alken) na -en 



 Alkeny – szereg homologiczny 

 Podobnie jak alkany, alkeny 

tworzą szereg 

homologiczny o wzorze 

ogólnym CnH2n, gdzie n jest 

liczbą atomów węgla w 

łańcuchu. 

 



Węglowodory nienasycone - Alkiny 

 Alkiny jest to grupa organicznych związków chemicznych, 

których cechą charakterystyczną jest obecność jednego 

wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w 

cząsteczce. Z tego względu zaliczane są do węglowodorów 

nienasyconych. 

 

 Ogólny wzór sumaryczny alkinów to  CnH2n-2  

 



 Alkiny – szereg homologiczny 



Węglowodory nienasycone - spalanie 

 

 

 Spalanie węglowodorów nienasyconych przebiega 

podobnie jak spalanie alkanów. W zależności od dostępu 

tlenu ulegają one spalaniu całkowitemu lub częściowemu. 

 



Węglowodory nienasycone - spalanie 

 SPALANIE ETENU (etylenu): 

 całkowite: produktami reakcji są tlenek węgla (IV) i para wodna: 

 

 

 częściowe: produktami reakcji są tlenek węgla (II) lub węgiel i para wodna:  



Węglowodory nienasycone - spalanie 

 SPALANIE ETYNU (acetylenu)  

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna (temperatura płomienia wynosi ok. 3000°C) i 

ma zastosowanie w palnikach acetylenowo-tlenowych stosowanych do cięcia i 

spawania metali. 

 całkowite: 

 

 

 częściowe: 



Węglowodory nienasycone - 

właściwości 

 Właściwości fizyczne alkenów oraz alkinów są podobne do właściwości 

fizycznych alkanów. Zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla 

w łańcuchu. 

 Alkiny są bardziej reaktywne od alkenów. 

 Alkeny i alkiny ze względu na obecność wiązań wielokrotnych wykazują dużą 

aktywność chemiczną. Ulegają one reakcjom addycji. W wyniku tej reakcji 

zerwaniu ulega wiązanie wielokrotne. Reakcje addycji (przyłączania) są 

reakcjami charakterystycznymi dla związków nienasyconych. 

 Węglowodory nienasycone ulegają procesom polimeryzacji polegającym na 

łączeniu się wielu cząsteczek, tzw. monomerów w produkt 

wielkocząsteczkowy, tzw. polimer. 

 



Węglowodory nienasycone – addycja 

(przyłączanie) 

 

Addycja wodoru do alkenu (reakcje uwodornienia): 



Węglowodory nienasycone - addycja 

Addycja wodoru do alkinu prowadzi do uwodornienia częściowego 

(katalizator Pd) lub uwodornienia całkowitego (katalizator Pt): 

 

 uwodornienie częściowe: 

 

 uwodornienie całkowite: 



Węglowodory nienasycone - addycja 

 Addycja halogenów (chloru, bromu, jodu) polega na przyłączeniu atomów 

halogenu do sąsiednich atomów węgla w miejsce wiązania wielokrotnego. W 

wyniku tej reakcji ulega odbarwieniu woda bromowa (Br2 aq) i roztwór 

KMnO4 (manganian VII potasu) - reakcja charakterystyczna dla 

węglowodorów nienasyconych, odróżniająca je od węglowodorów 

nasyconych. 

 



Węglowodory nienasycone - addycja 

 Addycja wody do etenu: 

 

 

 

 

 Addycja wody do etynu: 



Węglowodory nienasycone - addycja 

 Addycja halogenowodorów (HCl, HBr, HI) - w wyniku przyłączenia atomu 

wodoru i halogenu do sąsiednich atomów węgla, w miejsce wiązania 

wielokrotnego (potrójnego lub podwójnego) powstaje odpowiednio 

halogenoalken lub halogenoalkan 



Węglowodory nienasycone - 

polimeryzacja 

 

 Polimeryzacja etenu 



Węglowodory nienasycone - 

polimeryzacja 

 Polimeryzacja etynu ( acetylenu)  

 - polimeryzacja  (CH≡CH), podczas której wiązania potrójne przekształcają 

 się w wiązania podwójne wytwarzając jednocześnie wiązania pomiędzy 

 kolejnymi cząsteczkami: 

  

 n CH≡CH → −[CH=CH]- n 



Węglowodory - źródła 



Węglowodory - źródła 



Węglowodory - źródła 
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