
Klasifikace organických sloučenin
1. uhlovodíky

a) alkany (jednoduchá vazba) [= nasycené]
b) alkeny, alkiny (dvojné vazy) [=nenasycené]
c) areny
rozvětvené, nerozvětvené, cyklické, acyklické ;
(alifatické)

2. deriváty uhlovodíků (kyslíkaté deriváty – ethanol, 
methanol, kyselina mravenčí)

3. přírodní sloučeniny (bílkoviny, sacharidy, lipidy)
Alkany

= parafíny
v molekulách pouze jednoduché vazby sigma (σ)
koncovka -an
tvoří homologické řady, sousedé v této řadě se liší o -CH2- 
obecný vzorec CnH2n+2

Názvosloví
1. Zjistíme hlavní řetězec
2. Očíslujeme hlavní řetězec tak, aby uhlovodíkové zbytky 

měly co nejmenší číslo
3. Pojmenujeme uhlovodíkové zbytky -yl (2 – methyl – 3 – 

propyl – hexan)
Triviální názvosloví
-iso

= 2 – methylalkany; CH3 navázán na druhém uhlíku
-neo

= 2,2 – dimethylalkany; na druhém uhlíku navázán CH3 

dvakrát
Fyzikální vlastnosti alkanů

nerozpustné ve vodě
rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech
použití: jako polární rozpouštědla

C1 – C4: plynné látky [g]
C5 – C15: kapaliny [l]
C16 – Cx: pevné látky [s]

=> s rostoucím uhlovodíkovým řetězcem roste teplota varu
=> čím je alkan rozvětvenější, tím je teplota varu nižší

Struktura alkanů
CH4 – hybridní stav sp3, kde jsou úhly velké 109°28', tvar 
čtyřstěnu

Konformace
= různé prostorové 
uspořádání molekul téže 
sloučeniny
tyto uspořádání přecházejí 
rotací kolem vazby uhlík – 
uhlík
uspořádání [?] ale i 
extrémní

a) zákrytová [větší 
energie]

b) nezákrytová
alkany s dlouhým řetězcem mají nejčastěji uspořádání cik-cak

Konformace Cyklohexanu
pouze dvě, židličková [99%] a vaničková

Chemické vlastnosti alkanů
hybridní stav sp3 => 109°28'
vazby u alkanů štěpeny homolyticky, tj. Za vzniku radikálů
jednoduché vazby C – C; C – H => C· + H·
vodík často nahrazován = radikálová substituce

1. Halogenace
alkan + X2[halogen] -> halogenalkany + 
HX[halogenvodíkové kyseliny]: CH4 + Cl2 -> HCl + Cl

3 fáze
1. inicializace (zahájení, vznik radikálového činidla, díky 

UV záření)

Cl2 UV> 2Cl·
CH4 UV> CH3· + H·

2. propagace (šíření), řetězový průběh (radikálové činidlo 
napadne molekulu alkanu a vyšoupne vodík)
Cl· + CH4 –> CH3 + HCl
CH3· + Cl2 –> CH3Cl + Cl·

3. terminace (zakončení) spojení dvou radikálů
Cl· + CH3· -> CH3Cl
H· + Cl· -> HCl
CH4 + Cl2 ->  CH3Cl +  CH2Cl + CHCl + CCl + HCl

2. sulfochlorace: alkan + SO2 + Cl2 -> produkty 
(alkansulfany, chloridy)
C16H34 + SO2 + Cl2 -> HCl + C16H33SO2Cl
2 části – hydrofilní (smáčivá) a hydrofobní (nesmáčivá, 
zavrtá se do nečistoty)

3. oxidace: Alkan + O2 -> CO2 + H2O (platí pro všechny 
uhlovodíky)
CH4 + O2 -> CO2 + H2O

4. Krakování = dlouhý alkan se rozštěpí na dva kratší
z alkanu -> alkan + alken (př. výroba benzinu)
C14H34 krak> C7H16 + C9H19

5. izomerace = lineární uhlovodíky se dělí na rozvětvené 
(výroba benzinu)

6. Nitrace: alkan + HNO3 -> nitroalkany + H2O
CH4 + HNO3 -> CH3NO3 + H2O
výroba rozpouštědel

Cykloalkany
sloučeniny s uzavřeným řetězcem
nejjednodušší může být cyklopropan

cyklo -propan, -butan, -pentan: atomy uhlíku v jedné 
rovině – velké vnitřní pnutí v molekulách, snaha o 
acykliku, nejreaktivnější cyklopropan (čím méně se úhly 
blíží 109°28', tím reaktivnější <= cyklopropan 60°)
cyklohexan v prostoru

fyzikální vlastnosti podobné jako alkany: teploty varu jsou o něco 
[?]
reakce cykloalkanů
propan + H2 -> H – CH2CH2CH2 – H (CH3CH2CH3)
butan + Cl2 -> Cl – CH2CH2CH2CH2 – Cl

Hlavní zdroje alkanů
zemní plyn: základem 95% methan + oxid uhelnatý 9 dusík
ropa: z fytoplanktonu za nepřístupu vzduchu
přírodní asfalt

Příprava alkanů
1. Hydrogenace

CH2=CH2+H2 -> CH3CH3

2. Dekarboxylace
CH3COONa (octan sodný) CaO, NaOH (natronové vápno)> CH4 + 
Na2CO3 (uhličitan sodný)

3. Wurtzova syntéza
R-I + R-I + 2Na -> 2NaI + R-R
2CH3I + 2Na -> 2NaI + C2H6 

4. Al4C3 + H2O -> CH4 + Al(OH)3 [?]
Methan

bezbarvý plyn
při unikání se plyn odorizuje => zápach
použití jako palivo, acetylen

se vzduchem tvoří výbušnou směs
v přírodě vzniká rozpadem celulózy => 
bioplyn, skleníkový

Ethan, Propan, Butan
součásti zemního plynu

použití jako topné plyny
na výrobu halogenderivátů
2,2,4 trimethylpentan => isooktan 
oktanové číslo 100 … 100%
oktanové číslo 0 … n-heptan


