
Алифатични јаглеводороди

Класификација на
јаглеводородите



Класификација на органските 

соединенија

JAGLEVODORODI

Alifati~ni
Cikli~ni

Alkani Alkeni Alkini

Sodr`at samo 

edine~na vrska, pr.

Etan

CH3CH3

Sodr`at najmalku 

edna dvojna vrska, 

pr.

Eten

CH2=CH2

Sodr`at najmalku 

edna trojna vrska, 

pr.

Etin

NS≡SN



Класификација на органските 

соединенија

Според присуството на 

функционалните групи.

Хемиските својства на која било 

органска молекула, без разлика на 

големината и на комплексноста, 

зависат од функционалните групи

кои таа ги содржи.



Најчести функционални групи

*R, кратенка за некоја алкил група која потекнува од алифатични 

соединенија или  арил група која потекнува од ароматични соединенија.
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ALKANI



Alkanite sodr`at 

isklu~ivo C-C ili C-

N vrski
109.5

0

Sp3 orbitali hibridiziran jaglerodни атоми

4 ekvivaklentni C-H vrski (s-vrski)

Site edine~ni vrski se narekuvaat s-vrski.

H

C
H

H
H



Тип на 

хибридизација 

наС-атомот

Геометрија на 

молекулата и 

агол на врската

Број на s- и p-

врски на С-

атомот

Sp Линеарна, 1800 2s- и 2p-

Sp2 Тригонална, 1200 3s- и 1p-

Sp3 Тетраедарска, 

109028’

4s-
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Alkil Grupi

Alkil grupi - otstrani eden H od 
alkanot.

Ime: zameni go -an na krajot na 
alkanot so -il -CH3- e “metil” (od 
metan)

–CH2CH3- e “etil” od etan.



Имиња и формули на првите 

десет алкил групи



1026/04/2020

Nomenklatura

Istoriski-spored nau~nikot koj gi 

otkril ili spored izvorot na 

soedinenieto.

Spored IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) po 

slednive pravila:



IUPAC

➢Имињата на алканите се изведуваат 

кога на бројот на јаглеродните атоми 

во молекулата именувани на грчки 

јазик се додава наставката -ан.

• Името на алканот со пет јаглеродни

атоми се нарекува пент-ан, со шест, 

хекс-ан, со седум, хепт-ан и така 

натаму.



Имиња на првите десет алкани 

со нормален синџир



Spored IUPAC

1. Одбери go najdolgiot nerazgranet 

непрекинат sinxir;

Најдолг синџир
2-метилпентан



Spored IUPAC

2. Синџирот се обележува со бројки, 

земајќи го јаглеродниот атом број 1,

оној кој е поблиску до разгра-

нувањето. 

3. Во името на разгранетиот алкан, 

пред главното име се назначува 

името и положбата на поврзаната 

алкил група.



PRIMERI



4. Ако има два супституента на 

еднакво растојание од краиштата на 

основната низа, нумерирањето 

започнува од онаа страна каде што 

се наоѓа супституентот чие име 

започнува со буквата понапред во 

нашата азбука.



Примери

Според азбучниот приоритет, етил има 

Предност пред метил и затоа нумерирањето 

започнува од таа страна на основната низа.



5. Кога има три или повеќе 
супституенти, нумерирањето се 
врши така што предност има онаа 
серија од локанти за 
супституентите во која првиот 
соодветен локант има помала 
вредност. 

 Позиција на функционалната група во органското 
соединение.



Пример

Серијата од бројки за ознаки на положбата 

на супституентите 3,5,9 има предност

пред серијата бројки 3,7,9, заради тоа што 

вториот локант има поголема вредност, 

односно збирот на првата серија е 17, а во втората 19.



6. Името се пишува како еден збор, при што 

броевите кои ги означуваат положбите 

на поодделниите супституенти се 

одвојуваат од соседните зборови со 

запирка, а од имињата на супституентите 

со цртички. Ако има два или повеќе 

супституенти, тие се редат по азбучен 

ред.



Примери

Во случај кога има повеќе исти супституенти, 

се користат умножувачките претставки ди-, три-, тетра-, итн. 

На крајот се додава името на основната низа.



Примери





Примарни, секундарни, 

терциерни и кватерни C атоми

Според положбата во синџирот, а во зависнот
од бројот на другите јаглеродни атоми
поврзани за даден С-атом во синџирот



Конформација на алканите



Слободна ротација околу 

единечна С-С врска



Најстабилна конформација

Скалеста (Њуманова проекција) конформација (а,б) –

сите 6 C-H врски се најодалечени едена од друга.



Најнестабилна конформација

Еклипсна конформација –

шесте C-H врски се најблиску една кон друга. 

Аголот помоѓу водородните атоми е 00 –

тие се преклопуваат
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C C

H H

H
HH

H

Ethane

Rotacijata okolu 

edine~nite kovalentni 

vrski e slobodna vo 

prostorot. Energetskata 

bariera e mala (12kJ/mol). 

3D – modelite poka`uvaat 

deka poradi 

tetrahidralnite C atomi 

sinxirot e so cik-cak 

polo`ba, ne e linearen.

Razli~nite ureduvawa vo prostorot na alkanite 

se narekuvaat konformacii.



Добивање алкани

➢ Нафта, т.е. производите на 

фракциската дестилација на 

природниот гас;

➢ Лабораториски:

1. Хидрогенизација на алкени;

2. Вурцова реакција. 



алкил халид

Хидрогенизација

Вурцова реакција-

реакција на спарување



Својства на алканите

Физички и хемиски својства
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Физички svojstva na nekoi alkani



▪ Osnovni izvori se prirodniot gas i 

naftata.

▪ Metanot (ne e samo sostaven del na 

prirodniot gas) nastanuva vo 

orizovi poliwa pri vegetacija na 

anaerobni bakterii i vo 

digestivniot trakt na pre`ivarite.
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Zna~ewe na alkanite

▪ Edna krava dnevno vo vozduhot 

osloboduva 300 L metan-efekt na 

staklena gradina.

▪ Metan hidrat- na dnoto od moriwata 

i vo permanentno zamrznati 

podra~ja.
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Хемиски својства на алканите

Оксидација на алкани

СnН2n+2 + (n+1)/2О2 nСО2 + (n+1)Н2О  

+ топлина

R H 
enzim

R OH

Лекови, стероиди, масни киселини



AVTOOKSIDACIJA

✓Oksidacija na mastite vo prisustvo 

na vozduh-avtooksidacija, pri {to 

se formiraat hiperoksidi koi pri 

kinewe sozdavaat radikali.

✓Antioksidansi-neutralizirawe na 

sozdavawaeto na radikalite.

3726/04/2020



Хемиски својства на алканите

Халогенирање на алкани

Кога смеса на алкан и халоген елемент 

(флуор, хлор, бром и јод) се подложи на 

светлина или повисока температура 

(240 – 400оС), доаѓа до реакција во која 

еден или повеќе водородни атоми се 

заменуваат со халогениот елемент.



Халогенирање на алкани

Оваа реакција е едноставен пример 

за разбирање на реакциите на 

слободните радикали кои во 

организмот имаат многу штетно 

дејство. 



Алкил халиди



MEDICINSKO ZNA^EWE

Parafini:

▪ Nesvarlivi-lizga~ko sredstvo niz 

crevata.

▪ Go olesnuvaat vnesuvaweto na 

korisnite sostojki preku ko`ata-

vazelin.
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Medicinski aspekt-polihalogeni 

jaglevodorodi-anestetici

➢ Anestetici: 

-Lokalni anestetici: hloretan, hlormetan.

-Op{ti anestetici:trihlormetan (hloroform) i 

halotan (se administrira so inhalacija).

➢ Insekticidi (DDT-dichlorodiphenyltrichloroethane,

hlordan, kepon i lindan) se akumuliraat vo 

biolo{kite sistemi-mo`at da predizvikaat 

nevrolo{ki o{tetuvawa,o{tetuvawa na plodot 

pa duri i smrt.



Циклоалкани-циклични 

јаглеводороди
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Cikloalkani CnH2n



Номенклатура и изомерија 

на циклоалкани
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Cikloalkani-alicikli~ni 

soedinenija

◼ Strukturata se prika`uva kako obi~en poligon 
so broj na vertkali ednakov na brojot na C 
atomite (proekcija na strukturata)

Ciklopro-

pan

Ciklohe-

ksan

Ciklopen-

tan

ciklobutan
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IUPAC nomenklatura

▪ Odredi go brojot na jaglerodnite 

atomi {to go dava imeto na 

soodvetnoto soedinenie i dodaj go 

prefiksot ciklo;

▪ Ako e supstituiran stavi gi 

imiwata na grupite vo alfabetski 

red pred imeto na cikloalkanot.
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IUPAC nomenklatura

▪ Ako ima samo eden supstituent ne e 

potrebno numerirawe.

▪ Ako e prisutna pove}e od edna

grupa, upotrebi broevi koi 

rezultiraat so najmala mo`na 

pozicija. 



Номенклатура

Кај моносупституираните циклоалкани

јаглеродот за кого е поврзан 

супституент секогаш се означува со број 1.

Повеќе супституираните
прстени се нумерираат по
аналогија со разгранетите
алкани, така што С-атомите
за кои се поврзани алкил групите
имаат што е можно помалку
броеви.



Изомеријата кај циклоалканите

Последица од:

1. Различните големини на прстените (на 
пример, метилциклопентан и циклохексан се 
изомери); 

2. Различната положба на супституентите (кога 
два изомера со ист број јаглеродни атоми во 
прстенот содржат исти супституенти поврзани 
за различни јаглеродни атоми) и

3. Различната положба на супституентите во 
однос на средната рамнина на прстенот (цис-
транс изомерија).



цис-транс изомерија на 

циклоаканите



Именување на циклоалкани во кои има 

два супституента според IUPAC

Br Br

CH3

CH3



Конформација на 

циклоалканите



▪ Циклоалканите се помалку флексибилни од 

соодветните ациклични алкани. 

▪ Кај циклоалканите ротацијата е многу 

отежната. Циклопропанот, на пр. е крута, 

планарна молекула со многу мала 

флексибилност и кај него не е можна 

ротација без да дојде до раскинување на 

јаглерод-јаглерод врската и отворање на 

прстенот. 
Кај ацикличните алкани можна е ротација околу јаглерод-јаглерод врските.



Конформери

• Циклоалканите имат две страни, „горна“ и 
„долна“ страна-можен изомеризам кај 
супституираните.

• Може да постојат повеќе ориентации на С-
атомот во просторот, што овозможува 
создавање конформери. Конформерите се 
претвораат еден во друг со ротација околу 
С-С врската (значи без раскинување на 
постоечките врски), за разлика од 
изомерите каде претворбата еден во друг 
мора да се направи преку раскинување на 
постоечките и создавање нови врски. 



Конформации на циклохексан

Столица
Чамец

109.5о



Конформацијата „столица“има два типа врски во 

прстенот: аксијални и екваторијални

Аксијални (а) и екваторијални (е) атоми во молекулата на циклохексан



Циклопентан-конформери на 

„полустолица“ и на „плико

Полустолица                                        Плико



Добивање циклоалкани

Вурцов метод



Добивање на циклохексан



Својства и реакции на 

циклоалкани

Физичките и хемиските својства на 

циклоалканите се сосема слични на 

алканите.

1. Оксидација на циклоалкани

2. Халогенирање на циклоалканите.



Оксидација на циклоалкани



Халогенирање на 

циклоалканите



Полициклични алкани

Постојат молекули кои содржат 

поголем број прстени, наречени 

полициклични алкани. Кај овие 

соединенија прстените, најчесто се 

кондензирани, т.е. два соседни 

прстени имаат два заеднички 

јаглеродни атома.



Пример на кондензиран и некондензиран систем





Претставници на алкините

Синтетски естроген-контрацептивно средство


