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Хімія  

Урок 12-13 

Тема: Хімічні властивості етену та етину. Методи одержання етену та етину. 

Мета: формувати в учнів знання про гомологічні ряди на прикладі алканівта 

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

номенклатурою; новими видами ізомерії  

розвивальна: розвивати уміння і навички складати структурні формули й 

називати алкени та алкіни; 

виховна: виховувати творчу, допитливу особистість. 

 

Матеріал до уроку 

Хімічні властивості етену 

Хімічні властивості етену зумовлені наявністю в його молекулі подійного 

зв’язку С=С. 

Реакції приєднання 

а) галогенування 

Етен за звичайних умов приєднує галогени, утворюючи дигалогенпохідні. 

Реакційна здатність галогенів різко зменшується в рядуF2>Cl2>Br2>I2.  

СН2 = СН2 +Cl2→СН2Cl – СН2Cl  - 1,2- дихлороетан 

Перегляд відеодосліду: взаємодія етену з бромною водою та калій 

перманганатом 

СН2 = СН2 + Br2→ СН2Br – СН2Br  - 1,2- дибромоетан 

Отже, алкени знебарвлюють бромну воду і розчин калій перманганату. Дана 

реакція є якісною реакцією на подвійний зв’язок. 

б) гідрування 

Гідруванням називають реакції приєднання водню до ненасичених сполук. 

При гідруванні подвійний зв’язок С=С розривається і утворюється простий 

зв’язок С-С, алкени при цьому перетворюються на алкани. Гідрування є 



одним з найзручніших методів синтезу алканів. Практичне значення має 

гетерогенне гідрування алкенів молекулярним воднем при наявності 

каталізаторів, таких як Ni, Pt, Pd. Гідрування алкенів- екзотермічна реакція. 

                                           Ni 

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3+137 кДж 

етен                             етан 

в) гідрогалогенування 

Етилен та його гомологи приєднують галогеноводні, утворюючи 

галогенопохідні вуглеводнів. 

СН2 = СН2 + НBr → СН3 – СН2Br     бромоетил 

Приєднання галогеноводнів до пропілену та інших алкені відбувається 

відповідно до правила В. В. Марковнікова (водень приєднується до найбільш 

гідрогенізованого атома Карбону в місці подвійного зв’язку). 

CH3 – CH = CH2 + HCl → СН3 – СН – СН3       2- хлоропропан  

                                                        | 

                                                       Сl 

г) гідратація 

У присутності мінеральних кислот олефіни приєднують воду, утворюючи 

спирти. 

                                                      ОН 

                                                       | 

СН3 – С = СН2  + Н2О →  СН3 – С – СН3       2-метилпропан-2-ол  

           |                                           | 

           СН3                                                         СН3 

 

Реакції полімеризації 

Однією з найбільш важливих у практичному плані реакцій ненасичених 

сполук є полімеризація. Реакцією полімеризації називається процес 

утворення високомолекулярної сполуки (полімеру) шляхом з’єднання одна з 

одною молекул вихідної високомолекулярної сполуки (мономера). Під час 



полімеризації подвійні зв’язки в молекулах вихідної ненасиченої сполуки 

«розкриваються», і за рахунок вільних валентностей, що утворюються, ці 

молекули з’єднуються одна з одною. 

Полімеризація олефенів спричиняється нагріванням, тиском, опроміненням, 

дією вільних радикалів або каталізаторів. У спрощеній формі що реакцію на 

прикладі етену можна представити так: 

                               кат.          

nСН2 = СН2 → ( -СН2 – СН2-)n      поліетилен 

Залежно від механізму реакції існує два види полімеризації: 

1) радикальна, або ініційована; 

2) йонна, або каталітична. 

Реакції окиснення 

Алкени легко окиснюються. Залежно від умов проведення реакції 

утворються різні продукти. 

а) У результаті спалювання на повітрі олефіни утворюють вуглекислий газ і 

воду; 

СН2 = СН2 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О 

Проблемне питання: Чому етан горить майже безбарвним полум’ям, а етен – 

світним? 

               2∙Ar (C)     24 

W(C) =   =   = 0,80 або 80% 

 Mr (C2H6)    30 

 

            2∙Ar (C)        24 

W(C) =   =   = 0,86 або 86% 

 Mr (C2H4)     28 

Чим більша масова частка Карбону, тим більш кіптявим буде полум’я 

 б) У разі окиснення алкенів розведеним розчином калій перманганату 

утворюються двохатомні спирти- гліколі (реакція Є. Є. Вагнера). Реакція 

відбувається на холоді: 



 

 

3СН2 = СН2 + 4Н2О + 2КMnO4  →   3CH2 – CH2 + 2КОН + 2MnO2 

                                 |          | 

                                OH     OH 

У результаті реакції спостерігається знебарвлення розчину калій 

перманганату. Реакція Вагнера є якісною пробою на подвійний зв’язок. 

в) У процесі жорсткого окиснення алкенів киплячим розчином калій 

перманганату в кислому середовищі відбувається остаточний розрив 

подвійного зв’язку й утворення кислот або кетонів 

За продуктами, що утворилися (кислотами й кетонами), можна зробити 

висновок про будову і склад радикалів, пов’язаних з етиленовим 

угрупуванням у вихідній сполуці. До широкого випровадження спектральних 

методів ідентифікації органічних сполук ця реакція повсюдно 

використовувалась для визначення будови невідомих алкенів. 

2. Хімічні властивості етину 

Хімічні властивості етину зумовлені наявністю в його молекулі потрійного 

зв’язку. 

Реакції приєднання 

а) галогенування 

Алкіни знебарвлюють бромну воду, але реакція відбувається повільніше ніж 

у алкенів. Дана реакція є якісною реакцією на потрійний зв’язок. 

СН ≡ СН + Br2 → СН2Br = СН2Br  1,2- дибромоетан 



СН ≡ СН + 2Br2→ СНBr2 – СНBr2     1,1,2,2 – тетрабромоетан 

б) гідрогалогенування 

СН ≡ СН + НBr → СН2  = СНBr 

Найбільше практичне значення має приєднання до етину гідроген хлориду, 

оскільки продуктом реакції є цінний мономер – хлористий вініл: 

СН ≡ СН + НСl →CH2 = CHCl + HCl → CH3 – CHCl2 

в) гідратація 

Алкіни при наявності каталізаторів приєднують воду і утворюють 

карбонільні сполуки. Промислового значення набула реакція гідратації 

ацетилену, відкрита в 1881 р. М. Г. Кучеровим,  який встановив, що 

приєднання води до ацетилену відбувається в середовищі 10%-го розчину 

H2SO4 при наявності 5 % меркурій сульфату. Продуктом реакції є оцтовий 

альдегід:    

СН ≡ СН + Н2О → СН3СОН       

оцтовий альдегід 

Гідратацію ацетилену називають реакцією Кучерова. 

г) гідрування 

Гідрування алкінів, як і алкенів відбувається при наявності каталізаторів Pt, 

Pd, Ni і при нагріванні, але з меншою швидкістю. 

                                       Pt 

СН ≡ СН + Н2 → СН2 = СН2 

ацетилен                  етен 

                                          Pt 

СН ≡ СН + 2Н2 → СН3 – СН3 

ацетилен                   етан 

д)  приєднання спиртів, кислот 

                                                    КОН 

СН ≡ СН + С2Н5ОН →  СН2 = СН – О – СН2 – СН3     вінілетиловий естер 

                                             kat 

СН ≡ СН + HCN → CH2 = CH – CN   акрилонітрил 



Реакції заміщення 

Атоми Гідрогену в етині здатні заміщатися  атоми металів з утворенням 

ацетиленідів.  

2СН ≡ СН + 2Na → 2СН ≡ СNa + H2 

                                  натрій ацетиленід 

Реакції полімеризації 

Етин здатний полімеризуватися через наявність потрійного зв’язку. Реакція 

полімеризації може відбуватися у кількох напрямках: 

а)  під впливом комплексних сполук Купруму відбувається димеризація і 

лінійна тримеризація ацетилену  

             

             kat, СН ≡ СН                                                     kat, СН ≡ СН 

СН ≡ СН                      СН2 = СН-С ≡ СН                     СН2= СН-С ≡ С–СН=СН2 

                                    вінілацетилен                              дивінілацетилен 

 

б)  реакція Зелінського (при нагріванні етину в присутності активованого 

вугілля відбувається циклічна тримеризація з утворенням бензену ) 

 

 

 

 

 

 

 

Реакції окиснення 

а) Окиснення потрійного зв’язку відбувається важче, ніж окиснення 

подвійного зв’язку в алкенах: 

3СН ≡ СН +8KMnO4 → 3KO – C=O – C=O - OK + 2КОН + 8MnO2 + 2H2O 

б) етин горить кіптявим полум’ям з утворенням води та вуглекислого газу: 

2С2Н2 + 5О2 → 4СО2 +2Н2О +Q 



Методи одержання етену 

1. Дегідрування етану: 

 
2. Дегідратація етанолу: 

 
· Методи одержання етину 

1. Термічний розклад метану (1500 °С) 

 
2. Дегідрування етану: 

 
3. Дегідрування етену: 

 
4. Гідроліз кальцій ацетиленіду: 

 

Також в таблиці наведено три загальних способів одержання алкенів та 

алкінів 

 

 

Домашнє завдання: написати конспект та вивчити його. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

  


