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Алкани и именување на алкани
Органските соединенија се викаат уште  и
јаглеродни соединенија поради тоа што

содржат јаглерод во својот состав.
Јаглеводородите се наједноставни органски
соединенија .Тие се составени само од два

елементи-јаглерод и водород
Алкани се наједноставни јаглеводороди.Во својот

состав содржат само единечни ковалентни
врски.Со единечни врски се поврзани

јаглеродните атоми меѓу себе  и јаглеродните
атоми со водородните атоми.Тие се претставуваат
со молекулски ,структурни и рационални формули.
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Молекулски формули го покажуваат точниот
број на атоми од секој елемент во составот на

соединението

Структурни формули го покажуваат распоредот
и начинот на поврзување на атомите во
молекулата
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• Рационални формули се скаратени
структурни формули во кои се пишуваат
само врските меѓу јаглеродните атоми.
• CH3-CH3

• CH3-CH2-CH3

• CH3-CH2-CH2-CH3
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• Општа формула на алкани е CnH2n +2
• Со помош на општата формула може да се состави

молекулската формула на секој алкан
Пр.Ако n = 1

C1H2*1 +2
CH4

Секој јаглероден атом е четиривалентен  и може да
гради четири ковалентни врски (околу секој C -атом
има по четири цртички)

Секој водороден атом е едновалентен  и може да гради
една ковалентна врска.
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• Именувањето на алканите според одредени
правила се нарекува номенклатура на алкани
• Првите четири алкани имаат тривијални

имиња :
• Метан,етан , пропан ,бутан
• Алканите со пет и повеќе C-атоми се

именуваат такашто се додава наставка „ан“
кон грчкото име на бројот на C-атоми
пр.пентан,хексан,хептан,октан,нонан,декан
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• За домашна работа напиши молекулски и
структурни  формули на првите 10 алкани
• (од n=1 до n=10) и именувај ги!
• Почнувајки од n=2 напиши ги рационалните

формули до n=10
• Заклучи за колку C-атоми и колку H –атоми

се разликуваат меѓу себе алканите што
следат еден по друг(првиот и
вториот,вториот и третиот ...)
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