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Група №13 

Хімія 

Урок 9 

Тема: Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів.  

Мета:  

навчальна: формувати в учнів знання про гомологічні ряди на прикладі 

алканів; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, систематичною 

номенклатурою; новими видами ізомерії  

розвивальна: розвивати уміння і навички складати структурні формули  

виховна: виховувати творчу, допитливу особистість. 

 

Матеріал до уроку 

За н.у. алкани не реагують з кислотами, лугами, не  окислюються калій 

перманганатом, не реагують з бромом. 

1. Окиснення алканів 

а) горіння або повне окиснення 

При підпалюванні алкани горять, утворюючи вуглекислий газ і воду. При 

цьому виділяється велика кількість теплоти. Завдяки цьому алкани є 

цінним висококалорійним паливом. Пригадайте, де ви вдома 

використовуєте газ? (паливо, пальне). 

СН4 +2О2 → СО2 + 2Н2О + Q 

С5Н12 + 8О2 → 5СО2 + 6Н2О + Q 

б) часткове окиснення 

за певних умов алкани окислюються, перетворюючись на оксигеновмісні 

органічні сполуки, наприклад, оцтову кислоту. 

2. Реакції заміщення 

Це одна із найхарактерніших реакцій алканів. 

а) галогенування  - взаємодія з галогенами 

Із фтором  реакція проходить з вибухом; утворюються СF4 I HF. 



З хлором і бромом реакція проходить при освітлені або нагріванні. 

З йодом вони не взаємодіють. 

СН4 + Cl2    
ћν     CH3Cl + HCl    ( CH3Cl використовують в 

холодильних установках, 

метан        хлорметан      для місцевої анестезії) 

CH3Cl + Cl2      
ћν    CH2Cl2 + HCl  (CH2Cl2 -  розчинник) 

            дихлорметан 

CH2Cl2 + Cl2    
ћν    CHCl3 + HCl    (CHCl 3 – розчинник, раніше 

використовували для 

           трихлрметан (хлороформ)      знеболювання. У1847р. акушер 

Симпсон уперше 

 CH3Cl + Cl2    
ћν    CCl4 + HCl        для наркозу під час пологів) 

тетрахлотметан                        (CCl4 –  розчинник, протипожежний 

засіб, але в закритих приміщеннях 

утворює отруйний фосген) 

Реакція перебігає за ланцюговим, вільнорадикальним механізмом  

(розповідь по табл).  

 Реакцію, в якій виникнення радикала спричиняє велику кількість 

послідовних перетворень частинок вихідної речовини, називають 

ланцюговою. 

Заміщення Гідрогену галогеном найлегше відбувається біля третинного 

атома Карбону, потім - біля вторинного і в останню чергу – біля 

первинного. 

б) нітрування (реакція Коновалова) 

СН4 + НNO3 
р, t     CH3NO2 + Н2О 

               нітрометан 

3. Термічний розклад 

При сильному нагріванні алкани розкладаються: 

СН4
 1000◦     С + 2Н2 

2СН4 1500◦    С2Н2 + 3Н2 



СН3 - СН2 – СН2 – СН3 400◦         СН3 – СН3 + СН2 = СН2 

                    бутан    етан  етен 

4. Ізомеризація 

За певних умов алкани нерозгалуженої будови перетворюються на ізомери 

з розгалуженим ланцюгом 

СН3 - СН2 – СН2 – СН3 → СН3 – СН – СН3 

         │ 

         СН3 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, потворити формули алкенів та алкінів 

 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 


