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Alifatické uhľovodíky 
Cieľové požiadavky: 

• Rozdelenie uhľovodíkov: a. podľa typu väzby, b. podľa reťazca, c. podľa hybridizácie 

• Vzorce a názvy: acetylén, izoprén ( + triviálne názvy ), alkylové skupiny: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-, nerozvetvených alkánov, alkénov, alkínov C1 – C10, cykloalkánov C3 – C6, rozvetvených 

alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s maximálne dvomi rovnakými alkylovými skupinami (metyl-, etyl-, 

propyl-, butyl-, izopropyl-, vinyl-) 

• Určite hybridizované stavy a geometrický tvar molekúl:  etán, etén, etín 

• Model a tvar molekuly:  metán 

• Zostaviť alebo vyhľadať modely molekúl:  bután, etén, etín, cyklohexán 

• Na modeloch molekúl butánu a cyklohexánu demonštrujte ich konformačné izoméry (stavy) 

• Napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu, alkénu, cykloalkánu s daným počtom atómov 

uhlíka (C3 – C5) 

• Primárny, sekundárny, terciárny, kvartérny uhlík 

• Vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako zdroje energie a príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután) 

• závislosť fyzikálnych vlastností organických látok od ich štruktúry 

• Vysvetliť vzťah medzi reaktivitou uhľovodíka a jeho štruktúrou (prítomnosť násobnej alebo jednoduchej 

väzby) 

 

Rozdelenie uhľovodíkov 

A.Podľa typu väzby 

 

 

 

 

B.Podľa typu reťazca 

 

 

 

 

C.Podľa hybridizácie 

 

 

 

Kombinácia kritérií 

A.Alifatické( acyklické)- otvorený reťazec, bez aromatického charakteru 

a.Nasýtené- iba s jednoduchými väzbami (alkány) 

b.Nenasýtené- obsahujú aspoň jednu násobnú väzbu 

• alkény  

• alkíny  

B.cyklické- uzavretý reťazec 

            a.alicyklické- uzavretý reťazec bez aromatického charakteru 

• nasýtené 

• nenasýtené 

             b. aromatické- cyklickú štruktúru s aromatickým charakterom 
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Názvoslovie 

Názov : a. triviálny- C1-C4 a   b. systémový- C5 a viac 

 názov Všeobecný 
molekulový 
vzorec 

Napr.  

alkány grécka číselná prepona podľa počtu atómov 
uhlíka + koncovka –án 

CnH2n+2  

alkény grécka číselná prepona podľa počtu atómov 
uhlíka + číslo atómu uhlíka na ktorom je dvojitá 
väzba +  prípona –én 

CnH2n  

alkíny grécka číselná prepona podľa počtu atómov 
uhlíka + číslo atómu uhlíka na ktorom je dvojitá 
väzba+  prípona –ín  

CnH2n-2                    

cykloalkány Predpona cyklo+ názov alkánu ( grécka číselná 

predpona podľa počtu uhlíkov+ prípona –án) 

Cn H2n            

 

Geometrické tvary, hybridizácia a izoméria 

Hybridizácia 

• Teória vysvetľujúca vznik väzieb a tvar molekúl ( ťažko použiteľná pri zložitých 

molekulách) 

Podstata: vznik väzby lineárnou kombináciou energeticky blízkych atómových orbitálov za 

vzniku rovnocenných hybridných orbitálov 

• Vo valenčnej vrstve lineárnou kombináciou energeticky odlišných atómových 

orbitálov vznikajú energeticky rovnocenné hybridné orbitály ( zúčastňujú sa tvorby 

kovalentných väzieb) 

• Počet hybridných orbitálov = počtu pôvodných atómových orbitálov (1x s a 2x p= 3 

hybridné orbitály) 

• Hybridné orbitály vznikajú iba lineárnou kombináciou energeticky blízkych orbitálov 

(áno 2s a 2p, nie 1s 2p) 

• Hybridné orbitály majú iné tvary ako pôvodné atómové orbitály 

• Kovalentné väzby pevnejšie (lepší prekryv ako u atómových orbitálov) 

 

Typy hybridizácie 

a. Ekvivalentná 

b. Neekvivalentná  

• ak sa hybridizácie zúčastňujú aj voľné elektrónové páry 

• Voľný elektrónový pár silne odpudzuje väzbové elektrónové páry 

• Dochádza k deformácia základného tvaru a väzbových uhlov( zmenšenie) 
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Typy hybridizácie 

 s p d z tvar uhol príklady 

sp    1,2 lineárny 180° etín, BeCl2 
sp2    3 Trigonálny- rovnostranný 

trojuholník 
120° etén, BF3 

sp3    4 Tetraéder ( štvorsten) 109,28° metán, etán 

sp3d    5 trojboká bipyramída 120°a 90° PF5 

sp3d2    6 Oktaéder ( osemsten) 90° SF6 
 

Tvar molekuly 

• Vzniká ako výsledok vzájomného odpudzovania elektrónových párov valenčnej vrstvy 

– väzbových aj neväzbových elektrónov 

• Vznik väzby spojený s elektrónmi, ktoré sa navzájom odpudzujú 

• Elektróny zaujmú miesto s najmenším možným vzájomným odpudzovaním 

z = a + b 

       z- celkový počet elektrónových párov, ktoré ovplyvňujú tvar molekuly 

a- počet sigma väzieb 

b- b-počet voľných elektrónových párov 

 

Alkány ( metán, etán) 

• Nasýtené, jednoduchá 1 x σ väzba, hustota na spojnici jadier, najdlhšia a najslabšia 

• Reťazec acyklický (otvorený)- rozvetvený, nerozvetvený 

• sp3 hybridizácia, 109°, metán- tvar tetraéder ( pravidelný štvorsten), nepolárna 

molekula 

  
• Homologický rad/  -CH2- homologický prírastok 

• atóm uhlíka môže byť primárny, sekundárny, terciárny, kvartérny 

izoméria 

a. konštitučná reťazová- so C4 a viac 

b. priestorová konformačná ( napr. etán, bután) – zošikmená a zákrytová ( zaclonená) , 

atómy uhlíka voľne rotujú okolo sigmy väzby 

 konformačné izoméry- rotaméry ( zákrytová energeticky najbohatšia) 

 

 Cykloalkány(cyklohexán) 

• Nasýtené, jednoduchá 1 x σ väzba, hustota na spojnici jadier 

• Reťazec uzavretý 

• Hybridizácia: sp3 

Izoméria: priestorová konformačná ( vaničková a stoličková)- cyklohexán 
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Alkény ( etén) 

• nenasýtené,  dvojitá väzba= 1 x σ väzba (hustota na spojnici jadier) a 1x π ( mimo 

spojnice) 

• reťazec otvorený, rozvetvený, nerozvetvený 

• sp2 hybridizácia, uhol 120°, etén- trigonálna ( rovnostranný trojuholník), rovinné 

usporiadanie 

• dvojitá väzba neumožňuje rotáciu ( prekrytie je nad a pod spojnicou jadier), je kratšia, 

no pevnejšia 

• postavenie násobných väzieb kumulované, izolované, konjugované 

• homologický rad s prírastkom 

izoméria 

• násobná väzba znemožňuje rotáciu 

• stereoizoméry odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti ( trans- vyššie TT, nižšie TV, 

dipólové momenty a hustoty, termodynamicky stabilnejšie) 

1. piestorová konfiguračná geometrická izoméria-  cis (Z) a trans (E) 

2. konštitučná reťazová a polohová -  na reťazci od C4  

 

Alkíny (etín) 

• nenasýtené, trojitá väzba= 1 x σ väzba (hustota na spojnici jadier) a 2x π ( mimo 

spojnice), pevnejšia  a kratšia 

• reťazec otvorený, rozvetvený, nerozvetvený 

• homologický prírastok  

• sp hybridizácia, uhol 180°,  etín- lineárna molekula 

 

Využitie alifatických uhľovodíkov 

Metán 

• Bezfarebný plyn bez zápachu 

• má menšiu hustotu ako vzduch ( tvorí s ním výbušnú zmes)  

• nachádza sa vo výfukových plynoch (skleníkový plyn) 

• fyziologicky inertný( jeho dýchanie môže spôsobiť smrť, v nedostatku kyslíka) 

  Výskyt 

• hlavná zložka zemného plynu, bioplynu, bahenný plynu, metánového ľadu 

• vzniká pri hnití organických látok (v močiaroch, skládky odpadov, trávenie 

prežúvavcov)  

  Využitie 

• vykurovanie v domácnostiach ( dobrá dostupnosť, čisté horenie) 

dokonalé spaľovanie metánu CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ( modrý plameň, pozor keď horí na 

žlto!!!!) 

• sadze- farbivo do pneumatík, vznikajú pyrolýzou- nedokonalých horením metánu   

CH4 + O2 → C + 2H2O 

• výroba kyseliny octovej, acetylénu, chlórovaných derivátov, syntetických polymérov 
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Etán 

• bezfarebný, bez zápachu plyn 

• izoluje sa zo zemného plynu 

• vzniká po spracovaní ropy 

využitie- výroba etylénu, polyetylénu 

 

Propán, bután 

• čistý bez zápachu, odorizuje sa  

• zvýšením tlaku sa dajú ľahko skvapalniť  a plniť do nádob ( propán-butánová zmes)- 

tekutý plyn 

• využitie: turistické plynné variče, svietenie, kúrenie v domácnosti, v automobiloch 

LPG, výroba propénu 

 

Vlastnosti alifatických zlúčenín 

Fyzikálne 

1. teplota topenia a varu- rastie s počtom atómov uhlíka,  

alkény- alkány- alkíny ( najväčšie) 

• lineárne alkány vyššie ako rozvetvené ( kvôli wanderwalsovým väzbám) 

• pri alkínoch závisia od polohy ≡ väzby 

2. hustota  ( rastie s počtoma atómov uhlíka) 

alkány ....alkény.... alkíny ( najväčšia) 

3. rozpustnosť- v nepolárnych organických rozpúšťadlách ( vo vode nie) 

4. skupenstvo: 

a. alkány 

1. C1 –C4- plyny 

2. C5 – C16- kvapaliny 

3. C17 a vyššie- tuhé látky 

b. alkény 

1. C2-C4- nižšie plyny 

2. C3-C17 kvapaliny 

3. dlhšie - tuhé 

 

Chemické 

Reaktivita: alkány- alkíny- alkény ( najviac) 

Alkány 

• reaktivita malá ( bez funkčných skupín, bez snahy zlučovania) 

• výlučne homolytické štiepenie väzieb ( dodaním žiarenia, vysokej teploty, činidla)- 

kvôli nepolárnosti ( vysoká disociačná energia preto potrebné dodať zahriatím 300°c 

a viac, ožiarenie alebo chemickými činidlami tvoriacimi radikály ) 

• typické reakcie: radikálová substitúcia, eliminácia, oxidácia  

 

Alkény 

• Reaktivita ovplyvnená násobnou väzbou- reakčné centrum 
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• Reaktívnejšie ako alkány 

• Majú nukleofilný charakter 

• Homolýza aj heterolýza 

• typické reakcie : elektrofilné a radikálové adície  

Alkíny 

• menej ako alkény( Ae ťažšie ako u alkénov, stérický faktor) 

• C≡C- uhlíky na trojitej väzbe priťahujú e- rastie acidita H( umožnenie prístupu 

nukleofilného činidla) 

• Homolýza aj heterolýza 

• Typické reakcie- elektrofilné, radikálové a neutrofilné adície (dvojstupňové) 

 

Cykloalkány  

• C3, C5 veľmi reaktívne 

• Typické reakcie- hydrogenácie 

 


