
 

 

IUPAC -    REGUŁY DLA ALKANÓW 

Związki zbudowane z atomów węgla i i wodoru nazywamy węglowodorami. 

Węglowodory nasycone, wszystkie połączenia między atomami węgla są 

wiązaniami pojedynczymi. Tego typu alkany nazywamy alkanami normalnymi. 

Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów                

w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste jak i rozgałęzione, jednak 

nie mogą tworzyć pierścieni ani zamkniętych pętli. 

 

Nazwa alkanu składa się z trzech części: 

-przedrostka i/lub wrostka-lokantu  

podstawnika 

-rdzenia-liczby atomów węgla w łańcuchu głównym 

-przyrostka „an” 

Etapy nazywania alkanu 

Wyszukanie macierzystego związku: 

-znalezienie najdłuższego łańcucha atomów węgla 

Numeracja w łańcuchu głównym: 

 



-atomy węgla numeruje się od końca najbliższego pierwszemu rozgałęzieniu 

-jeżeli rozgałęzienia występują w równej długości od końców, numeruje się     

od końca bliższego drugiemu rozgałęzieniu 

Określenie i numeracja podstawników 

Zapis nazwy związków: 

-całą nazwę zapisuje się w postaci jednego słowa 

-liczby oddziela się od siebie przecinkiem 

-do oddzielenia przedrostków służy łącznik 

-liczbę jednakowych podstawników określa się stosując odpowiednie 

przedrostki  di  -,tri-,tetra-,itd. 

Izomery posiadają ten sam wzór sumaryczny lecz różne wzory strukturalne. 

Posiadają różne cechy i właściwości. Aby móc  jednoznacznie nazwać 

substancje organiczne przyjęta została nomenklatura IUPAC (nomenklatura 

Genewska ). 

Wzór ogólny alkanów: CnH2n + 2 Gdzie: n jest kolejną liczbą naturalną różną od 

zera, określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu. 

Właściwości 

Są to związki mało aktywne chemicznie.  
W szeregu homologicznym alkanów wraz ze wzrostem liczby atomów 
węgla w cząsteczce (ze wzrostem łańcucha węglowego) zmienia się stan 
skupienia. Gazami są 4 pierwsze związki w szeregu, cieczami - związki 
zawierające od pięciu do 16 atomów węgla w cząsteczce, ciałami stałymi - 
zwiazki zawierające co najmniej 17 atomów węgla w cząsteczce. 
 
Alkany ulegają reakcji spalania: 

całkowitego spalania: CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O 
półspalania: 2 CH4 + 3 O2 --> 2 CO + 4 H2O  

niecałkowitego spalania: CH4 + O2 --> C + 2 H2O 



Alkany ulegają reakcjom chlorowcowania. Reagują z cząsteczkami 
chlorowców (Cl2, Br2).  
Reakcja ta nazywana jest reakcją substytucji lub podstawiania. Polega ona 
na podstawieniu atomu chlorowca w miejsce atomu wodoru w cząsteczce 
alkanu. W ten sposób powstają chlorowcopochodne. Reakcja przebiega 
pod wpływem światła. Przy nadmiarze chlorowca mogą ulec podstawieniu 
wszystkie atomy wodoru. 
 
Rekacje chlorowania metanu: 

CH4 + Cl2 --> CH3Cl + HCl 
CH3Cl + Cl2 --> CH2Cl2 + HCl 
CH2Cl2 + Cl2 --> CHCl3 + HCl 

CHCl3 + Cl2 --> CCl4 + HCl 

Izomeria alkanów 

 
 
Izomeria polega na występowaniu związków o tym samym wzorze 
sumarycznym, ale różnych wzorach strukturalnych.  
W przypadku alkanów występuje izomeria łańcuchowa - związki o tym 
samym wzorze sumarycznym występują w postaci łańcuchów prostych     
i rozgałęzionych. Izomery mają podobne właściwości fizyko-chemiczne.  
Metan, etan i propan nie posiadają izomerów, ponieważ mają małą liczbę 
atomów węgla w cząsteczce. 

 

Alkany w przyrodzie – skąd biorą się alkany? 

Głównym źródłem alkanów są złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. 

    



Powstały one w wyniku geologicznych procesów beztlenowego rozkładu 

materii organicznej (roślin i szczątków organizmów). 

Gaz ziemny składa się głównie z metanu, ale zawiera niewielkie ilości etanu, 

propanu etc. Ropa naftowa składa się natomiast z nierozgałęzionych alkanów, 

cykloalkanów oraz węglowodorów aromatycznych.  

Alkany jako paliwa 

Benzyna jest to frakcja ropy naftowej. Im więcej zawiera węglowodorów            

o rozgałęzionych łańcuchach, tym paliwo jest lepsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA: 

1.Nazwij poniższe związki i podaj ich wzór sumaryczny. 

 

Wzór 
strukturalny 
 

nazwa Wzór sumaryczny 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

   
 
 

   
 
 

 

2.Sprawdż,które z powyższych związków są  izomerami  i uzasadnij dlaczego. 

3.Nazwij związki  i podaj  wzór sumaryczny. O co tutaj chodzi? 

a) b)  c) d)  

 

 

4.Napisz  wzór sumaryczny i  wzór strukturalny poniższych substancji. 



a) 3-Methyl-octan 

b)2,4-Dimethyl-heptan 

c)3-Ethyl-4,5-Dimethyl-nonan 

d)2,2,4,4-Tetramethyl-hexan 

e)2,2-Dimethyl-4-Ethyl-heptan 

5.Zaznacz właściwą odpowiedź lub właściwe odpowiedzi. 

2,2,4-Trimethyl-pentan… 

*ma wzór sumaryczny C 6H18 

*jest izomeryczny z  n-Pentan 

*jest n-Alkanem 

n-Butan…. 

*ma wzór sumaryczny C3H8 

*jest izomeryczny z  ISO butanem 

*staje się cieczą przy 20 stopniach Celsiusza 

*spala się do postaci CO2 i H2O 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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