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Alcani (parafine) 
 
6. Structura alcanilor 
 În molecula alcanilor toți atomii de carbon sunt hibridizați sp3 și deci 
alcanii nu au molecule plane. Valențele atomilor de carbon sunt orientate în 
spațiu după vârfurile unui tetraedru regulat; unghiul dintre valențe are 
valoarea 109028’, lungimea legăturii C-H este de 1,1Ǻ , lungimea legăturii C-
C este de 1,54Ǻ. 
 Modelele spațiale ale moleculelor de metan si etan sunt urmatoarele: 
Modelele spatiale ale moleculelor de metan si de etan 

  
 
 
 

 
 

 
Catenele alcanilor cu mai mult de doi atomi de carbon în moleculă nu 

sunt liniare, ci au configurație de zig-zag (mai stabilă) în care atomii de carbon 
sunt coplanari, iar atomii de hidrogen sunt orientați în spațiu. 

Lanțurile atomilor de carbon nu sunt rigide și pot adopta un număr 
mare de conformații numite izomeri de conformație (vezi fig.9).  

Cele două formule de conformație indică aranjamentele geometrice 
rezultate prin rotirea în jurul legăturii simple (conformația legăturii)     
Conformația intercalată este mai săracă în energie decât cea eclipsată. 

 
8. Proprietatile chimice ale alcanilor 
 Alcanii prezintă reactivitate chimică scăzută în condiții obișnuite de 
temperatură și de presiune, de unde și denumirea de parafina (parum affinis- 
lipsa de afinitate în limba greacă).  

Absența polarității moleculelor și tăria legăturilor C-C și  C-H explică 
stabilitatea chimică a alcanilor.  

În condiții energice (temperatura, presiune, catalizator) se rup legăturile 
C-C și C-H și au loc urmatoarele reacții chimice: 

 

 



Alchene 

 
6. METODE DE OBŢINERE 
 
a) DESHIDRATAREA ALCOOLILOR 
• prin încălzire cu H2SO4 (sau cu alţi acizi tari) la 150 - 200°C alcoolii elimină 
H2O (în lungul catenei celei mai mari) 
 
R─CH2─CH2 ─OH                         R─CH=CH2  +  H2O 

  alcool                                     alchenă 
 

• cel mai uşor se elimină apă din alcoolii terţiari, apoi din cei secundari, iar 
alcoolii primari sunt mai stabili  
• foarte uşor se elimină apă din alcoolii secundari sau teţiari care conţin o 
grupă fenil lângă grupa alcoolică. 
  

C6H6-CH(OH)-CH3 ®   C6H6-CH=CH2  +  H2O  
  feniletanol                      feniletenă (stiren)    

 
8. PROPRIETĂŢI CHIMICE 
• Datorită prezenţei dublei legături, reactivitatea chimică a alchenelor 
este mai mare decât a alcanilor 

 
a) REACŢIA DE ADIŢIE  
• adiţie = transformare chimică în care sub acţiunea unui reactant, are loc 

desfacerea legăturii p,  iar atomii de carbon care au fost angajaţi în 
dubla legătură se leagă de atomi sau grupe de atomi proveniţi din 
reactanţi 

• substanţele capabile de a da reacţii de adiţie se numesc nesaturate; prin 
adiţie ele se transformă în substanţe saturate. 
 

Alchine 
 

4. IZOMERIE. 
Alchinele pot prezenta izomerie de constituţie:  

• de catenă - apare la alchine cu mai mult de 4 atomi de C in molecula 
• de poziţie - apare la alchinele cu cel putin 4 atomi de C in molecula 
• de funcţiune - sunt izomeri de functiune cu alcadienele si cicloalchenele 

 
Exemple 
- Izomerie de pozitie: 
1-butina CH≡C-CH2-CH3 
2-butina CH3-C≡C-CH3 
 
- Izomerie de catena: 
pentina    CH≡C-CH2- CH2-CH3 
3-metil-1-butina  CH≡C-CH(CH3)- CH3 

H2SO4 
150-2000C 



 
- Izomerie de functiune: 

 
 

Identificarea alchinelor se face cu ajutorul urmatoarelor reactii: 
1. Aditia bromului la tripla legatura este insotita de decolorarea solutiei 

de brom 
2. Oxidarea acetilenei cu solutie apoasa alcalina de permanganat de 

potasiu este insoțită dedecolorarea soluției violet de permanganat și de 
formarea precipitatului brun de bioxid de mangan. Acidul oxalic format 
se identifică sub formă de oxalat de calciu insolubil în apa, solubil în 
acizi minerali. 

3. Reacția de formare a acetilurilor de către alchinele cu triplă legatură 
marginală 

 
Arenele 

 
3. Structura 
Arenele prezintă caracter chimic aromatic, și anume caracter saturat 
pronuntat și caracter nesaturat slab 
În nucleul aromatic există șase atomi de C echivalenți configurațional și 
din punct de vedere al reactivității 

Ø atomii de carbon din nucleul benzenic sunt hibridizaţi sp 
Ø unghiurile dintre atomii de carbon din molecula benzenului sunt de 

1200 
Ø distanța dintre atomii de C din benzen: 1,39 Å 

 

Caracterul aromatic: 
• este influenţat de numărul nucleelor aromatice 
• este mai puţin pronunţat la arenele polinucleare cu nuclee condensate 

decât la benzen (naftalina are caracter aromatic mai slab decât 
benzenul, iar antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina) 

• imprimă preferinţa pentru reacţiile de substituţie în locul celor de adiţie 
şi oxidare 

• caracterul aromatic al arenelor se reflectă în preferinţa acestora pentru 
reacţiile de substituţie 

• reacţiile de adiţie la nucleul benzenic decurg în condiţii energice 
(temperatură, lumină) 

 
 
 

 
 



 


