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INTRODUCERE 

 

Încă din antichitate se cunoşteau numeroase 

substanţe organice. Astfel, galii, germanii şi romanii 

preparau din miere, prin fermentaţie, o băutură alcoolică, 

hidromelul, o varietate de vin, iar din orz, o varietate de 

bere iar fenicienii şi egiptenii extrăgeau din plante şi 

animale diferite materii colorante, ca indigoul, purpura și 

de asemenea foloseau felurite balsamuri, parfumuri şi 

otrăvuri. Oţetirea vinului nu a rămas nici ea neobservată 

de popoarele antice. De aceea, acidul acetic a fost 

cunoscut cu sute de ani înaintea altor acizi organici 

descoperiţi în secolul al XVI-lea, ca: acidul benzoic şi 

acidul succinic, după care au urmat, în cursul secolului al 

XVIII-lea, acidul tartric, acidul oxalic, acidul citric etc. Multe 

substanţe necesare pentru satisfacerea nevoilor practice 

ale oamenilor, cum sunt grăsimile, uleiurile, zahărul, 

amidonul, erau întrebuinţate de popoarele vechi. 

În decurs de secole, numărul substanţelor extrase şi 

preparate s-a mărit considerabil, iar proprietăţile acestora 

au început să fie cercetate. Cum însă, aceste substanţe 

nu au fost obţinute în stare pură, ele nu prezentau 

totdeauna aceleaşi proprietăţi, ceea ce a condus la 

concepţii eronate asupra identităţii şi proprietăţilor lor. 

Dar, cu tot numărul mare de produse chimice izolate, 

nu s-a făcut diferenţiere între substanţe organice şi 

anorganice. Prima clasificare mai logică a substanţelor 

apare abia la sfârşitul secolului al XVII-lea, când s-a ţinut 

seamă de provenienţa substanţelor: vegetală, animală, 

minerală. Cu toate că această clasificare nu avea o bază 
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ştiinţifică, de exemplu, carbonatul de potasiu, găsindu-se 

în cenuşa plantelor, era considerat de provenienţă 

vegetală, sau fosfatul de calciu, existând în oase, era 

considerat din regnul animal ea aducea totuşi, în oarecare 

măsură, o orientare în studiul substanţelor. 

În cursul secolului al XVIII-lea, odată cu creşterea 

numărului descoperirilor de noi combinaţii chimice, s-a 

aprofundat mult studiul compoziţiei şi comportării 

produselor chimice. În modul acesta s-a constatat că, între 

substanţele de origine vegetală şi cele de origine animală 

nu există o deosebire principală în privinţa compoziţiei. 

Astfel, A. L. Lavoisier, .cercetând compoziţia acestor 

substanţe, a observat că ele conţin totdeauna carbon, 

hidrogen şi oxigen, uneori azot şi fosfor şi foarte rar alte 

elemente. 

Această constatare a fost reluată de J. J. Berzelius, 

după care, faptul că în compoziţia substanţelor provenite 

din regnul animal şi din regnul vegetal intră numai aceleaşi 

câteva elemente, constituie o diferenţiere a acestor 

substanţe de acelea provenite din regnul mineral. 

Ca urmare, clasificarea substanţelor s-a redus la două 

categorii: 

• substanţe organice, cele provenite din 

organismele vieţuitoarelor (vegetale sau animale); 

• substanţe anorganice, cele de provenienţă 

minerală. 

Se pare că nu acesta a fost criteriul fundamental după 

care Berzelius a deosebit cele două categorii de 

substanţe. Deoarece toate încercările făcute până atunci 

în vederea reproducerii în laborator a substanţelor 
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existente în plante şi în animale au fost zadarnice, a 

apărut concepţia potrivit căreia combinaţiile rezultate din 

plante şi din animale s-ar forma sub acţiunea unei forţe 

speciale, numită forţă vitală, şi că legile chimice care 

acţionează în lumea minerală nu ar fi valabile pentru 

organismele vii. De îndată ce viaţa se stinge, „forţa vitală" 

ar înceta să acţioneze, materia rămânând dependentă 

numai de legile fizice şi chimice care guvernează clasa 

substanţelor minerale. De aceea ar fi imposibil ca, folosind 

metodele cunoscute ale chimiei anorganice, să se 

reproducă în laborator substanţe existente în organismele 

vegetale şi animale. Potrivit acestei concepţii, Berzelius a 

definit chimia organică drept „chimia substanţelor 

vegetale şi animale sau a substanţelor care se 

formează sub influenţa forţei vitale". 

Concepţia vitalistă s-a dovedit a fi greşită atunci când 

s-a reuşit să se prepare în laborator, prin sinteză, folosind 

metodele chimiei anorganice substanţe produse de celule 

vii. Încă în 1824, F. Wöhler, un elev al lui Berzelius, a 

preparat pentru prima dată un acid organic, mult răspândit 

în plante, şi anume acidul oxalic; această descoperire nu a 

fost însă luată în seamă. Cu patru ani mai târziu, în 1828, 

tot Wöhler, căutând să prepare cianatul de amoniu, o 

substanţă anorganică, a obţinut ureea, substanţă organică 

care se extrăgea până atunci numai din urină. Această 

sinteză care a zdruncinat puternic concepţia vitalistă, 

poate fi considerată începutul chimiei organice moderne şi 

are o deosebită importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a 

chimiei organice. 
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În anii următori, realizarea unui număr din ce în ce mai 

mare de sinteze organice a contribuit la dovedirea lipsei 

de temei a concepţiei vitaliste. Se menţionează sinteza 

acidului acetic din cărbune, sulf, clor şi apă, realizată de H. 

Kolbe, în 1845, căreia îi urmează în scurt timp sintezele 

altor acizi organici, cum sunt acelea ale acidului tartric, 

acidului citric etc. M. Berthelot, în 1854, prepară în 

laborator substanţe organice din clasa grăsimilor şi, în 

1862, realizează sinteza acetilenei. 

În decursul anilor, sinteza organică a devenit un mijloc 

curent, nu numai pentru prepararea unui mare număr de 

substanţe organice ce se obţineau din plante şi din 

animale, ci şi pentru obţinerea unor substanţe care nu se 

găsesc în natură, dar sunt asemănătoare substanţelor de 

origine organică. Toate aceste substanţe conţin în 

compoziţia lor carbon. 

Deşi nenumăratele sinteze efectuate în chimia 

organică au dovedit că substanţele organice urmează 

aceleaşi legi fizice şi chimice ca şi substanţele anorganice, 

totuşi s-a menţinut diferenţierea între chimia organică şi 

chimia anorganică, diferenţiere bazată însă pe un criteriu 

analitic, şi anume : datorită faptului că în toate combinaţiile 

organice există elementul carbon, s-a definit chimia 

organică drept chimia combinaţiilor carbonului, pe când 

chimia anorganică drept chimia combinaţiilor tuturor 

celorlalte elemente. 

Studierea combinaţiilor carbonului separat de 

combinaţiile celorlalte elemente a fost necesară şi din 

motive metodologice : numărul acestor combinaţii este cu 
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mult mai mare decât numărul combinaţiilor tuturor 

celorlalte elemente. ' 

Existenţa unui număr atât de mare de combinaţii 

organice este o consecinţă a proprietăţii atomului de 

carbon de a se uni cu alţi atomi de carbon, formând lanţuri 

sau inele care pot conţine un număr mare de atomi, 

proprietate pe care nu o au în aceeaşi măsură celelalte 

elemente. Astfel siliciul, care se găseşte în aceeaşi grupă 

cu carbonul în sistemul periodic, azotul sau borul, vecinii 

din aceeaşi perioadă, chiar dacă pot forma combinaţii cu 

atomi înlănţuiţi, numărul acestor atomi este mic. 

Clasificarea combinaţiilor chimice în organice şi 

anorganice, după prezenţa sau lipsa carbonului în 

compoziţie, prezintă însă anumite neajunsuri: deşi 

majoritatea combinaţiilor carbonului, îndeosebi acele cu 

hidrogenul ( hidrocarburile ) sunt combinaţii tipic organice, 

există şi câteva combinaţii ale carbonului, cum sunt oxizii 

de carbon, acidul carbonic şi carbonaţii, care sunt studiate 

în cadrul chimiei anorganice. De aceea, considerând 

hidrocarburile drept combinaţiile de bază ale chimiei 

organice şi celelalte substanţe organice ca fiind derivate 

de la hidrocarburi, K. Schorlemmer (1889) defineşte 

chimia organică drept chimia hidrocarburilor şi a 

derivaţiilor lor. 

Deşi nici această definiţie nu este cea mai perfectă, ea 

se apropie totuşi cel mai mult de realitate. De altfel nu se 

poate da o definiţie care să deosebească esenţial chimia 

organică de chimia anorganică, deoarece : între ele nu 

există o delimitare strictă, ci, dimpotrivă, anumite 

suprapuneri, ca de altfel între toate ştiinţele naturii. Totuşi, 
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definiţia dată de Schorlemmer ajută la o bună înţelegere a 

domeniilor fiecărei din aceste ramuri ale ştiinţei chimiei. 

Deşi numărul combinaţiilor organice este extrem de 

mare, numărul elementelor componente este redus : 

aproape toate combinaţiile conţin carbon şi hidrogen 

(foarte puţine nu conţin hidrogen), apoi oxigen, azot şi, mai 

rar, halogeni, sulf, arsen, fosfor, unele metale. 

Spre deosebire însă de combinaţiile anorganice, care 

au o compoziţie relativ simplă, ceea ce permite analiza lor 

calitativă şi cantitativă, combinaţiile organice au o 

structură în general complicată şi nu se pot încadra 

totdeauna într-un număr limitat de grupe cu aceleaşi 

proprietăţi analitice. De aceea în chimia organică se 

urmăreşte nu numai stabilirea compoziţiei ci şi a structurii 

moleculare a produselor, izolate din natură sau sintetizate, 

în stare pură. 

  



10 

 

I. HIDROCARBURI SATURATE ACICLICE 

(ALCANI SAU PARAFINE) 

 

Termenii din seria omoloagă a hidrocarburilor saturate 

aciclice au formula generală CnH2n+2. 

Nomenclatură. Primii patru termeni ai seriei omoloage 

se numesc metan CH4, etan C2H5, propan C3H8 şi butan 

C4H10. Numele termenilor superiori se formează 

adăugându-se sufixul an la numele grecesc al numărului 

de atomi de carbon din moleculă, de ex. pentan, C5H12, 

dodecan, C12H26. 

Alcanii cu catena dreaptă se numesc şi normali 

(n-hexan, n-decan), cei cu catena ramificată se numesc şi 

izoalcani (i-butan). Numele izoalcanilor se formează, în 

urma unei convenții internaționale, luând ca bază cea mai 

lungă catenă din moleculă şi desemnând locul catenelor 

laterale prin cifre: 

Numele radicalilor monovalenți proveniți din alcani, alchilii, 

se formează înlocuind terminația an, a hidrocarburii, cu il. 

Astfel derivă de la metan, metil CH3—; de la propan, 

propil, C3H7—; de la butan, butil, C4H9— şi de la pentan, 

pentil sau amil, C5H11—. Radicalii bivalenți proveniți din 

alcani prin pierderea a doi atomi de hidrogen au nume 

terminate în en, când cei doi hidrogeni lipsesc de la doi 

atomi de carbon învecinați, de exemplu în etilen,  

—CH2—CH2—, sau în iliden, când valențele libere sunt la 

acelaşi atom de carbon, de ex. în etiliden: 
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Radicalul de mai jos se numeşte metilen. 

Numele radicalilor trivalenți se termină în in, ca în metin, .  

Un atom de carbon legat de un singur atom de carbon se 

numeşte primar, cel legat de doi atomi, secundar, de trei, 

terțiar şi de patru, cuaternar: 

 

Metode de preparare.  

1. Sinteza directă din elemente. Metanul se formează 

în cantităţi mici, alături de acetilenă şi de alte hidrocarburi, 

în zona unui arc electric între electrozi de cărbune, într-o 

atmosferă de hidrogen. Carbonul se poate deci combina 

direct cu hidrogenul. 

Reacția aceasta se produce şi la temperatură mai 

joasă, în prezență de catalizatori. Dacă se trece metan 

peste nichel sau fer, în tuburi încălzite, are loc o 

descompunere cu formare de carbon şi hidrogen, în 

sensul ecuației de mai jos (de la dreapta la stânga), iar 

catalizatorul se acoperă cu un strat subțire de cărbune. 

Dacă peste acest catalizator acoperit cu cărbune se trece 
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hidrogen, reacția are loc de la stânga la dreapta, până la 

stabilirea unui echilibru: 

C + 2H2 ⇄ CH4              

La 300°, echilibrul este deplasat aproape complet spre 

dreapta (97% CH4 şi 3% H2), iar la 800° spre stânga (4,4% 

CH4 şi 95,6% H2); la 600°, amestecul în echilibru are 

compoziția 32% CH4 şi 68% H2. Prin combinarea directă a 

carbonului cu hidrogenul se pot obține şi hidrocarburi mai 

grele decât metanul. Reacția aceasta stă la baza 

procedeului Bergius pentru producerea benzinei sintetice. 

Materia primă întrebuinţată nu este carbonul curat, ca în 

reacția de mai sus, ci cărbuni fosili, care au un conținut 

destul de mare de hidrogen provenind din plantele 

primitive şi care au o compoziție mai apropiată de a unor 

combinații organice cu molecule foarte mari, decât de 

carbonul curat cristalizat. În aceste molecule, un număr 

mare de atomi de carbon sunt legați între ei, dar o parte 

din valențele lor sunt legate de hidrogen (şi de oxigen), 

ceea ce uşurează hidrogenarea. 

Hidrogenarea se efectuează în două operații, una în 

fază lichidă, cealaltă în fază gazoasă, ambele la 

450—470° şi 200—300 atm. În prima etapă, cărbunele fin 

pulverizat şi catalizatorul se amestecă cu un ulei greu şi se 

tratează cu hidrogen, în vase de presiune. Drept 

catalizatori s-au utilizat oxalat de staniu, molibdat de 

amoniu sau sulfat feros; aceştia se transformă repede, cu 

H2S prezent, în sulfurile metalelor respective, care sunt 

catalizatorii propriu-zişi. Cărbunele se transformă în 

hidrocarburi lichide. Acestea se separă, prin distilare, 

într-un ulei greu, care se introduce în prima operație, şi un 
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ulei mediu, care se hidrogenează mai departe, 

trecându-se în stare de vapori, împreună cu hidrogen, 

peste catalizator. Se obține astfel, ca produs principal, 

benzină. 

2. Hidrogenarea oxizilor carbonului. Un amestec de 

monoxid de carbon şi hidrogen, trecut la 250—300° peste 

un catalizator de nichel, se transformă aproape cantitativ, 

cu degajare de căldură, în metan: 

CO + 3H2 → CH4 + H2O 

Dioxidul de carbon reacționează la fel, însă mai greu, 

pe la 400°. 

Reacția aceasta poate fi efectuată şi în astfel de 

condiții încât, în locul metanului, să se formeze 

hidrocarburi superioare. Procedeul Franz Fischer şi H. 

Tropsch, pentru fabricarea benzinei sintetice, 

întrebuințează în locul nichelului, care este un catalizator 

prea energic, catalizatori de cobalt, cu un conținut de 

substanțe bazice. Temperatura este puțin sub 300° (peste 

această temperatură se formează metan), iar presiunea 

este cea normală. Materia primă constă dintr-un amestec 

de monoxid de carbon şi hidrogen, cu compoziția 

aproximativă CO + 2H2, aşa-numitul „gaz de sinteză", 

obținut din gaz de apă obişnuit (compoziție aproximativă 

CO + H2) prin „convertire" parțială până la îmbogățire 

suficientă în H2. Convertirea constă în trecerea gazului, cu 

vapori de apă, la 400°, peste un catalizator de oxid de fier 

(CO + H2O → CO2 + H2). Dioxidul de carbon format se 

îndepărtează prin dizolvare în apă, sub presiune. De 

asemenea se îndepărtează cu grijă combinațiile sulfului, 

care otrăvesc catalizatorul. 
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Produsul reacției este un amestec de hidrocarburi 

gazoase (metan, etan, propan, butan), lichide, fierbând în 

intervalul benzinei C5—C10, şi de hidrocarburi cu puncte 

de fierbere mai înalte, de felul petrolului lampant, precum 

şi alcani solizi. Hidrocarburile acestea aparțin, în cea mai 

mare parte, seriei alcanilor, dar conțin şi alchene. 

Diferitele faze ale reacției sunt probabil următoarele: 

 

Atât moleculele CO cât şi intermediarii cu valențe 

nesatisfăcute, precum şi hidrogenul, se găsesc în stare 

chimiosorbită. 

3.Hidrogenarea multor combinații organice conduce la 

hidrocarburi  saturate. 

Unul din mijloacele întrebuințate pentru a efectua 

asemenea hidrogenări este acidul iodhidric conc. (cca. 

80%) la 180— 200°, cu sau fără adaos de fosfor roşu. 

Reacția se realizează, de obicei, în tuburi de sticlă închise 

la flacără, în care se stabileşte, la încălzire, o presiune 

mare (M. Berthelot). Intermediar, în aceste reacții, se 

formează derivați iodurați care, la temperatură mai înaltă, 

sunt reduşi. În cazul unui alcool reacția se formulează: 

 

R—OH + HI → R—I + H2O  

R—I + HI → R—H + I2 

 

O metodă generală, mult întrebuințată pentru 

obținerea alcanilor, constă în hidrogenarea alchenelor, cu 

hidrogen molecular, în prezență de catalizatori. 
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4.Hidroliza carburilor metalice. Carburile de aluminiu şi 

de beriliu reacționează energic cu apă sau acizi diluați şi 

dau metan: 

 

Al4C3 +12H2O → 4Al(OH)3+ 3CH4 

 

 În carburile de aluminiu şi beriliu, carbonul este 

conținut sub formă de ioni C4-, instabili în prezența apei:  

C4ˉ + 4HOH → CH4 + 4HOˉ 

Carburile metalelor alcaline şi cele de Ca, Sr şi Ba 

conțin ionul C2
2-(acetilură) şi dau, prin descompunere cu 

apă, acetilenă. 

Carburile metalelor tranziționale sunt fie complet 

rezistente față de apă şi de acizi (de ex. TiC, ZrC şi alte 

carburi interstițiale), fie reacționează cu HCl dând 

hidrogen şi metan în cantități egale (Mn3C) sau hidrogen 

împreună cu un amestec de hidrocarburi gazoase, lichide 

şi chiar solide (Fe3C, Ni3C). 

5. Compuşii organo-metalici ai metalelor uşoare se 

descompun cu apa dând hidrocarburi: 

Zn(C2H5)2 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2C2H6 

Compuşii organo-magnezieni se obțin deosebit de 

uşor prin tratarea derivaților halogenați cu magneziu, în 

soluție de eter anhidru (V. Grignard, 1901): 

CH2—I + Mg → CH3MgI 

Prin reacția compuşilor organo-magnezieni cu apă se 

formează hidrocarburi : 

CH3MgI + H2O → CH4 + Mg(OH)I 
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Metoda se rezumă deci la înlocuirea atomului de 

halogen, din compusul halogenat inițial, printr-un atom de 

hidrogen. 

6. Prin reacția compuşilor halogenați cu sodiu metalic 

(Wurtz, 1855) se elimină halogenul din moleculă şi se 

obțin hidrocarburi. Astfel, din iodmetan se obține etan, din 

iodetan, butan etc: 

C2H5I + IC2H5 + 2Na → C2H5— C2H5 + 2NaI 

Metoda aceasta se aplică mai ales pentru prepararea 

unor hidrocarburi cu molecule compuse din două jumătăți 

identice. Pentru a obține molecule cu structură 

nesimetrică ar trebui să se pornească de la un amestec 

conținând doi compuşi halogenați diferiți: 

R'Hlg + R"Hlg + 2Na → R'—R" + 2NaHlg 

În acest caz, în afară de moleculele dorite, se mai obțin 

şi molecule R'—R' şi R"—R", aşa că produsul final al 

reacției este un amestec de trei substanțe, ceea ce scade 

valoarea preparativă a metodei. 

7.Sinteza anodică a alcanilor (H. Kolbe, 1849) constă 

în electroliza sărurilor de sodiu ale acizilor organici, în 

soluție apoasă concentrată. Din acetat de sodiu, de ex., se 

obține etan şi dioxid de carbon. Mecanismul reacției este 

redat de următoarea schemă: 
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Ionul CH3COOˉ pierde la anod sarcina sa electrică şi 

trece în radicalul liber  CH3COO. Acesta, fiind nestabil, se 

descompune în CO2 şi radicalul liber CH3, care se 

stabilizează prin combinare cu un radical asemănător 

dând CH3—CH3. La catod se degajă hidrogen. 

8.O metodă generală pentru prepararea 

hidrocarburilor constă în eliminarea unei molecule de 

dioxid de carbon din molecula unui acid: 

R—COOH → R—H + CO2 

Această reacție, numită decarboxilare, se realizează 

uşor în unele clase de acizi. La acizii monocarboxilici 

saturați însă, ea are loc cu randament acceptabil, numai la 

acidul acetic. Pentru a obține de ex. metan este nevoie să 

se calcineze acetatul de sodiu cu un exces de hidroxid 

alcalin: 

CH3COONa+NaOH → CH4+Na2CO3 

Proprietăți fizice. Primii patru termeni din seria 

omoloagă a alcanilor, metanul, etanul, propanul şi butanul 

sunt gazoşi la temperatura obişnuită. Termenii mijlocii 

sunt lichizi, iar cei superiori solizi, după cum se poate 

vedea, pentru alcanii normali, din tabelul 1. Punctele de 

fierbere arată creşterea normală pentru o serie omoloagă. 

Punctele de fierbere ale izoalcanilor sunt fără excepție 

mai scăzute decât ale alcanilor normali cu acelaşi număr 

de atomi de carbon. O catenă laterală provoacă o scădere 

a punctului de fierbere cu atât mai mare cu cât este mai 

apropiată de marginea catenei principale.  

Două catene laterale provoacă o scădere mai mare 

decât una singură; scăderea este şi mai mare când cele 

două catene sunt legate de acelaşi atom de carbon al 
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catenei principale. Ca exemple menționăm butanii 

izomeri: 

 

şi hexanii izomeri: 

 

În stare cristalizată, catenele alcanilor normali au, după 

cum s-a stabilit prin metoda razelor X, forme în zigzag, 

atomii de C fiind aşezați în acelaşi plan, iar unghiul de 

valență fiind aproximativ acela al tetraedrului regulat 

(Figura 1). 

În cristal aceste molecule sunt aşezate paralel, la cea 

mai mică distanță posibilă unele de altele, ca un mănunchi 

de nuiele regulat. În stare topită, din cauza rotației libere a 

legăturilor C—C, moleculele ar putea avea orice forme, 

Figura 1. Așezarea în zigzag a atomilor de carbon în 

catena unui alcan normal. 
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variind între cea de mai jos şi forma unei spirale. Este 

interesant că ele păstrează şi în stare topită, în marea lor 

majoritate, forma în zigzag. 

Rotația este deci în parte împiedicată. Forma în zigzag 

este mai stabilă decât  oricare dintre celelalte forme 

posibile, din cauză că are conformația antiintercalat. 

Alcanii sunt practic insolubili în apă. În alcool, cei 

inferiori se dizolvă uşor, cei superiori greu. În eter, în 

hidrocarburi din alte clase şi în compuşi halogenați se 

dizolvă uşor. 

Densitatea alcanilor este mai mică decât a apei. Ea 

creşte cu numărul de atomi din moleculă (v. Tabelul 1). 

Termenii gazoşi şi cei lichizi ai seriei au miros de 

benzină, cei solizi sunt inodori şi fără gust. 

 

Tabelul 1. Constante fizice ale alcanilor normali. 

Formul

ă 

Nume p.t. p.f. d4
20 

CH4 Metan – 182,5° – 161,6° 0,424* 

C2H6 Etan – 183,2° – 88,6° 0,546* 

C3H8 Propan – 187,6° – 42,2° 0,585* 

C4H10 Butan – 138,3° – 0,5° 0,579 

C5H12 Pentan – 129,7° + 36,1° 0,626 

C6H14 Hexan – 95,3° 68,8° 0,659 

C7H16 Heptan – 90,6° 98,4° 0,684 

C8H18 Octan – 56,8° 125,7° 0,703 

C9H20 Nonan – 53,6° 149,5° 0,718 

C10H22 Decan – 30,3° 173,0° 0,730 

C11H24 Undecan – 25,6° 195,8° 0,740 

C12H26 Dodecan – 9,6° 214,5° 0,749 

C13H28 Tridecan – 6,0° 234° 0,757 

C14H30 Tetradecan + 5,5° 252,5° 0,764 

C15H32 Pentadecan  10,0° 270,5° 0,769 
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• La punctul de fierbere; •• la punctul de topire. 

 

Proprietăți chimice. Vechiul cuvânt „parafină" (de la 

parum affinis = puțin înrudit) exprimă mica reactivitate a 

acestor compuşi. Cercetările recente au arătat însă că 

alcanii sunt inerți numai față de reactivii ionici, de ex. de 

baze, de acizii minerali nu prea tari şi de agenții oxidanți în 

soluție apoasă; ei iau însă parte relativ uşor la reacții cu 

atomi şi radicali liberi şi suferă transformări considerabile 

sub acțiunea catalizatorilor electrofili. 

1. La încălzire, alcanii sunt relativ stabili până pe la 

300—400° (metanul chiar până pe la 800°). Peste aceste 

temperaturi, ei se transformă în mod caracteristic şi trec în 

alte clase de hidrocarburi. 

2. Prin eliminare de hidrogen (dehidrogenare), în 

cataliză heterogenă, alcanii inferiori (C2—C4) se 

transformă în alchene, iar cei cu catene mijlocii (C6—C8), 

în hidrocarburi aromatice. 

C16H34 Hexadecan(ce

tan) 

 18,1° 287° 0,775** 

C18H38 Octadecan   28,0° 317° 0,777** 

C20H42 Eicosan  36,5° 344° 0,778 

C25H52 Pentacosan  53,3° 259°/15 mm — 

C30H62 Triacontan  65,9° 304°/15 mm 0,780 

C35H72 Pentatriaconta

n 

 74,6° 331°/15 mm 0,781 

C40H82 Tetracontan  80,8° — — 

C50H102 Pentacontan  93,0° 421°/15 mm 0,942 

C60H122 Hexacontan  98,9° — — 

C70H142 Heptacontan 105,3° — — 

C100H20

2 

Hectan 115,4° — — 
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3. Clorura şi bromura de aluminiu acționează catalitic 

asupra hidrocarburilor saturate producând, la temperaturi 

relativ joase, 50—100°, o izomerizare a catenei în reacție 

reversibilă, până la stabilirea unui echilibru: 

 

Reacția a fost aplicată mai târziu la butan şi la pentan: 

Echilibrul poate fi atins deopotrivă pornind de la 

n-butan sau de la i-butan. Conținutul în izobutan al 

amestecului în echilibru este de cca. 80%. La alcanii mai 

înalți proporția de izoalcan, la echilibru, este însă mai 

mică. 

Paralel cu această izomerizare, clorura de aluminiu 

mai produce şi o rupere a moleculei de alcan. Astfel, prin 

tratarea n-heptanului cu clorură de aluminiu la 100°, se 

obține un amestec de alcani şi izoalcani cu molecule mai 

mici, anume hexani, pentani, butani şi propan, alături de 

alchene; formarea acestora din urmă furnizează 

hidrogenul necesar ruperii moleculei. 

4. Oxidarea alcanilor, la temperatură ridicată, cu aer 

sau oxigen, ducând la bioxid de carbon şi apă (arderea) 

este o reacție de mare importanță practică, fiindcă pe ea 
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se bazează întrebuințarea combustibililor gazoşi şi lichizi 

ca izvor de energie. 

Oxidarea alcanilor cu aer sau oxigen poate fi condusă 

şi în condiții mai blânde, obținându-se compuşi organici 

oxigenați. Astfel, prin oxidarea metanului cu aer, la 

presiune normală, se obține formaldehidă, iar la 150 atm. 

şi 400° produsul principal este metanolul. Etanul oxidat cu 

aer, la 280° şi 100 atm, dă un amestec de CH3OH, 

C2H5OH şi CH3CHO, alături de cantități mai mici de 

CH3COOH. Prin oxidarea cu aer a alcanilor superiori solizi 

se produc şi ruperi ale moleculelor, obținându-se acizi 

monocarboxilici. 

Față de agenții oxidanți puternici, cum sunt 

permanganatul şi dicromatul de potasiu, alcanii sunt 

extrem de stabili. 

5. Cu clorul şi bromul, alcanii dau produşi de 

substituție. Astfel, din metan şi clor se obține un amestec 

de clorometan CH3Cl, diclorometan CH2Cl2, triclorometan 

(cloroform) CHCl3 și tetraclorometan CCl4, alături de acid 

clorhidric. Din alcanii mai înalți se obțin, la fel, compuşi 

mono- şi polihalogenați. 

6. De asemenea, alcanii reacționează cu acidul azotic, 

la temperatură înaltă, dând nitro-derivați. 

Reprezentanți mai importanți ai clasei. Alcanii sunt 

mult răspândiți în natură, atât cei uşori cât şi cei mai grei. 

Ei sunt componente principale ale petrolului. Gazele care 

însoțesc petrolul sunt compuse numai din alcani inferiori, 

metan, etan, propan, butan şi izobutan. 
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Metanul. În scoarța pământului se găsesc zăcăminte 

de metan curat sau amestecat cu alte hidrocarburi. În 

minele de cărbuni se degajă de asemenea metan. 

La fermentarea prin bacterii (putrezirea) a unor resturi 

animale şi mai ales vegetale, în condiții anaerobe, în 

fundul lacurilor, se formează metan („gaz de baltă"). 

Procesul acesta de putrezire se foloseşte astăzi, în condiții 

controlate, pentru a face nevătămătoare deşeurile 

organice din apele de scurgere ale marilor oraşe. 

Cantitățile însemnate de metan, care se degajă, servesc 

drept gaz combustibil. 

Cercetarea acestui proces biochimic a dus la 

neaşteptata descoperire că metanul se poate forma şi prin 

reducerea dioxidului de carbon: 

 

CO2 + 4H2→CH4 + 2H2O 

 

Bacteriile care efectuează acest proces se găsesc în 

sol sau în nămolurile de putrezire din bălți. Unele specii din 

aceste bacterii pot utiliza chiar hidrogen molecular, altele 

folosesc hidrogenul cedat de substanțele organice 

(zaharuri, proteine) supuse fermentației. Alte bacterii 

folosesc alcani atât inferiori cât şi superiori, pentru 

construirea substanțelor propriului lor organism. 

În gazul de iluminat şi de cocserie se găseşte metan în 

proporție de cca. 20—30%, alături de hidrogen (50%) şi de 

hidrocarburi din alte clase (2—4%). Din gudroanele de la 

distilarea uscată a anumitor cărbuni bruni se obțin alcani 

superiori solizi, în totul asemănători cu cei din petrol. 
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Metanul serveşte în cantități mari drept combustibil 

gazos cu mare putere calorică (8560 kcal/m3). Ars cu 

cantități insuficiente de aer, în instalații speciale, metanul 

dă naştere unui carbon fin divizat: 

 

CH4 + O2 → C + 2H2O 

 

Hidrocarburile superioare se comportă la fel. Acest 

„negru de fum'" este un ingredient prețios pentru 

fabricarea anvelopelor de automobile și pentru tușuri și 

cerneluri tipografice. 

Trecut împreună cu vapori de apă peste un catalizator 

de nichel la cca. 850°, se obține un amestec de hidrogen şi 

oxid de carbon, ce poate servi drept gaz de sinteză: 

Prin trecerea acestui amestec peste un catalizator de 

oxid de fer, la 450°, oxidul de carbon este convertit la 

dioxid de carbon: 

Hidrogenul astfel obținut se utilizează la fabricarea 

amoniacului şi pentru alte scopuri. 

Metanul mai serveşte ca materie primă pentru 

fabricarea acetilenei, a celor patru cloro-metani şi a 

acidului cianhidric. 

Omologii metanului sunt de asemenea utilizați în 

sinteze chimice, de ex. sunt transformați în alchene prin 

dehidrogenare sau în cloroalcani, prin clorurare. 
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O sursă naturală abundentă de alcani este petrolul. 

Parafina din petrol este un amestec de n-alcani de la C20 la 

C28. 

 

 

II. HIDROCARBURI SATURATE CICLICE  

(CICLOALCANI SAU CICLOPARAFINE) 

 

Hidrocarburile saturate ale căror catene sunt închise 

sub formă de cerc sau inel se numesc cicloalcani, din 

cauza marii lor asemănări cu alcanii. Termenii seriei 

omoloage a cicloalcanilor au formula generală CnH2n. 

Molecula unui cicloalcan conține deci doi atomi de 

hidrogen mai puțin decât alcanul cu un număr egal de 

atomi de carbon. Numele cicloalcanilor se formează 

adăugând prefixul ciclo, înaintea numelui alcanului cu 

acelaşi număr de atomi de carbon. 

Metode de preparare. Multe dintre metodele pentru 

obținerea cicloalcanilor pornesc de la substanțe aciclice 

care, printr-o reacție potrivită, se ciclizează. Când 

asemenea reacții de ciclizare pot servi la prepararea mai 

multor termeni din seria omoloagă a cicloalcanilor, se 

observă că reacția decurge cel mai uşor şi dă 

randamentele cele mai mari la formarea ciclurilor de cinci 

şi şase atomi (derivați ai ciclopentanului şi ai 

ciclohexanului). Pentru formarea ciclurilor mai mari şi mai 

mici decât acestea, reacția decurge mai greu (viteza de 

reacție este mai mică) şi cu randamente mai mici. 

1. Dibromoalcanii reacționează intramolecular cu sodiu 

metalic sau cu zinc, în felul reacției Wϋrtz. Din 
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1,5-dibrompentan se obține ciclopentanul; din 

1,6-dibromhexan, ciclohexanul: 

 

 

1,3-dibrompropanul şi 1,3-diclorpropanul reacționează 

la fel şi dau ciclopropanul: 

 

Reacția decurge în mod asemănător în seria 

ciclobutanului: 

 

Din 1,7-dibromheptan se obține, în mod asemănător, 

cicloheptanul, cu randament mic. Cicluri mai mari nu s-au 

putut obține prin această metodă. 

2. O metodă generală pentru obținerea acizilor din 

clasa cicloalcanilor constă în tratarea dibromoalcanilor cu 

ester malonic, în prezența etoxidului de sodiu. În aceste 

condiții se formează, din ester malonic şi dibrometan, 

esterul acidului ciclopropan-dicarboxilic: 
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În mod asemănător se obține din 1,3-dibrompropan, 

esterul acidului ciclobutan-dicarboxilic; din 

1,4-dibrombutan, esterul acidului ciclopentan dicarboxilic 

şi din 1,6-dibromhexan esterul acidului 

cicloheptan-dicarboxilic. 

Prin hidroliză aceşti esteri trec în acizii dicarboxilici 

respectivi, care pierd uşor, când sunt încălziți, o moleculă 

de bioxid de carbon, ca toți derivații acidului malonic, şi 

dau monoacizii cicloalcanilor. Aşa de ex., din esterul 

acidului ciclobutan-dicarboxilic se obține întâi acest acid 

liber şi apoi acidul ciclobutan-carboxilic: 

 

3. O reacție cu întinse aplicații constă în ciclizarea 

acizilor dicarboxilici cu mai mult de cinci atomi de carbon 

în moleculă. Sărurile de calciu ale acestor  acizi dau, când 

sunt distilate uscat, cetonele cicloalcanilor. Astfel, din 

sarea de calciu a acidului adipic, care are șase atomi de 

carbon, se obține ciclopentanona; din sarea de calciu a 

acidului pimelic, cu șapte atomi de carbon, se obține 

ciclohexanona:   
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Randamentele cele mai bune se obțin, în această 

sinteză, cu acizi având carboxilii în pozițiile 1,6 şi 1,7, care 

duc la cetone ciclice cu cinci şi cu şase atomi  de carbon. 

Acidul glutaric (carboxilii în 1,5) nu formează nici o urmă 

de  ciclobutanonă când este distilat uscat, ci dă alți produşi 

de descompunere. Metoda poate fi extinsă însă la 

prepararea cetonelor cu cicluri mai mari. 

Cetonele ciclice se pot transforma în cicloalcanii 

corespunzători prin mai multe metode. Una din cele mai 

simple constă în reducerea grupei cetonice cu  zinc 

amalgamat şi acid clorhidric. Din ciclohexanonă se obține 

astfel ciclohexan: 

 

O altă metodă constă în reducerea cetonei până la 

alcoolul respectiv; prin  deshidratarea acestuia se obține 

cicloalchena, care hidrogenată catalitic trece în cicloalcan: 

 

4. Esterii acizilor dicarboxilici suferă, sub acțiunea 

etoxidului de sodiu sau a sodiului metalic, reacții de 

condensare intramoleculare, ducând la esteri β-cetonici 

ciclici. Aceştia trec, prin hidroliză, în acizii β-cetonici liberi, 

extrem de nestabili, ce se decarboxilează spontan 

(R=C2H5): 
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Reacția aceasta face parte din clasa importantă a 

condensărilor de esteri. Ea dă randamente bune numai la 

obținerea de esteri β-cetonici cu inele ciclopentanice şi 

ciclohexanice. 

5. Condensarea aciloinică, o reacție generală a 

esterilor se poate aplica la esterii acizilor dicarboxilici, de 

ex. (R = C2H5): 

Hidroxi-cetonele numite aciloine, astfel obținute, se pot 

transforma în alți derivați ai cicloalcanilor. Se pot obține 

prin această metodă aciloine ciclice cu inele de toate 

mărimile de la C5 în sus. 

6. Compuşi ciclici se formează într-o mare varietate de 

reacții de cicloadiție. Acestea sunt reacții în care una, 

două, sau mai multe molecule se combină, fără eliminare, 

pentru a da naştere unui sistem ciclic. Cicloadițiile în care 

reacționează două molecule constituie cazul cel mai des 

întâlnit. Dacă moleculele celor doi reactanți participă la 

reacție cu m, respectiv n atomi, produsul format conține un 

ciclu de m+n atomi. Reacțiile acestea pot fi reprezentate 

schematic în felul următor: 
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După cum se observă, în cursul reacției, pentru 

formarea produsului ciclic, se dezvoltă în reactanți două 

legături σ noi. 

Reacțiile de cicloadiție de tipul descris mai sus se pot 

clasifica după numărul atomilor (m, n) cu care participă 

fiecare reactant la formarea ciclului. În tabelul de mai jos 

sunt redate câteva tipuri de reacții de cicloadiție: 

 

Reacțiile de cicloadiție fac parte din clasa reacțiilor 

periciclice. 

Compuşi cu inel ciclopropanic se obțin prin reacția de 

cicloadiție [2+1] a carbenelor la alchene: 
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Alchenele simple nu reacționează în acest mod, ci 

numai acelea cu duble legături reactive, cum sunt: 

alenele, cetenele, unele cetone nesaturate şi unii acizi 

nesaturați (de ex. acidul cinamic, care dă sub acțiunea 

luminii acizi difenil-ciclobutan dicarboxilici). Dimerizările 

de acest tip se efectuează sub acțiunea luminii, mai rar la 

încălzirea substanțelor, fără catalizatori. Deosebit de uşor 

reacționează astfel fluor-alchenele, ca: F2C=CF2, 

F2C=CFCl și F2C=CCl2 de ex.: 

 

Fluor-alchenele reacționează, în mod similar, cu 

alchene conținând duble legături reactive şi chiar cu 

alchene simple: 

 

O metodă cu aplicații numeroase şi variate pentru 

obținerea derivaților ciclohexanului este „sinteza dien", o 

reacție de cicloadiție [4+2]. 

7. O metodă specială pentru prepararea ciclohexanului 

şi a derivaților săi constă în hidrogenarea catalitică a 

benzenului şi a altor compuşi aromatici: 

Derivații benzenului fiind uşor accesibili, metoda 

aceasta are o mare valoare practică. Din metilbenzen 

(toluen), se obține metilciclohexanul şi, în general, din 
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omologii benzenului se obțin omologii corespunzători ai 

ciclohexanului. Numele de „combinații hidroaromatice", 

care se dă adesea derivaților ciclohexanului, provine din 

această înrudire între cele două clase de substanțe. 

Proprietăți fizice. Primii doi termeni din seria 

cicloalcanilor, ciclopropanul şi ciclobutanul, sunt gaze la 

temperatura obişnuită (Tabelul 2), ca şi derivații 

corespunzători din seria alcanilor. Termenii mijlocii ai 

seriei sunt lichizi, iar cei superiori, solizi. Temperaturile de 

fierbere ale cicloalcanilor sunt mai ridicate față de ale 

alcanilor sau alchenelor cu acelaşi număr de atomi de 

carbon în moleculă. De asemenea, densitățile au valori 

mai mari (cu aproape 0,12) decât ale alcanilor cu catenă 

normală corespunzători. 

 

Tabelul 2. Constante fizice ale cicloalcanilor. 

Formul

ă 

Nume p.t. p. f. d4
20 

C3H6 Ciclopropan – 126,9° – 33,3° — 

C4H8 Ciclobutan – 90,7° + 12,9° 0,703 

C5H10 Ciclopentan – 93,8° 49,3° 0,751 

C6H12 Metilciclopentan – 142,4° 71,8° 0,747 

C6H12 Ciclohexan + 6,5° 80,7° 0.779 

C7H14 Metilciclohexan – 126,6° 100.9° 0,769 

C7H14 Cicloheptan – 12° 117° 0,810 

C8H16 Ciclooctan + 14,2° 146° 0,839 

C9H18 Ciclononan — 170° — 

C10H20 Ciclodecan + 9.6° 201° — 

C12H24 Ciclododecan 61° — — 

C14H29 Ciclotetradecan 53° — — 

C15H30 Ciclopentadecan 37° — — 
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C16H32 Ciclohexadecan 57° — — 

C17H34 Cicloheptadecan 63° — — 

C26H52 Ciclohexacosan 43° — 0,847 

C30H60 Ciclotriacontan 56° — 0,854 

C34H68 Ciclotetratriacontan 66° — 0,856 

 

Proprietățile chimice şi stabilitatea cicloalcanilor. 

Cicloalcanii au caracter saturat, la fel ca alcanii; ca şi 

aceştia dau reacții de substituție, de ex. pot fi halogenați şi 

nitrați. Excepție fac cicloalcanii cu cicluri mici, în special 

derivații ciclopropanului, care au, în unele dintre reacțiile 

lor, caracter nesaturat, după cum se va arăta mai departe. 

O particularitate a cicloalcanilor este aceea că 

proprietățile lor chimice (şi multe proprietăți fizice) nu 

cresc sau scad monoton, de-a lungul seriei omoloage, ca 

în seria alcanilor şi în multe alte serii omoloage, ci prezintă 

unele proprietăți caracteristice, depinzând de mărimea 

ciclului. De aceea, se obişnuieşte să se împartă 

cicloalcanii în patru grupe, după mărimea ciclurilor: 

cicloalcani cu cicluri mici (C3, C4), cu cicluri obişnuite (C5, 

C6, C7), cu cicluri medii (C8—C12) şi cu cicluri mari (> C12). 

Particularitățile diferitelor tipuri de cicloalcani sunt 

următoarele: 

1. Stabilitatea ciclurilor C5 şi C6. Clorura şi bromura de 

aluminiu izomerizează catalitic cicloalcanii, la fel ca în 

seria alcanilor, producând o lărgire sau o îngustare a 

ciclului. Astfel, ciclohexanul este transformat, la 30—80°, 

în metilciclopentan. 

Reacția nu decurge cantitativ de la stângă la dreapta, 

ci se opreşte când  amestecul conține cca. 75% 
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ciclohexan si 25% metilciclopentan; la acelaşi  amestec se 

ajunge pornindu-se de la metilciclopentan. În prezența 

halogenurilor  de aluminiu se stabileşte deci un echilibru 

între cele două hidrocarburi. După cum se ştie, echilibrele 

chimice (mai  exact constantele de echilibru) nu sunt 

influențate de catalizator, nici de mecanismul de reacție, ci 

numai de stabilitatea termodinamică a celor două 

componente şi de temperatură. Din faptul că se obține, în 

exemplul de mai sus, un amestec în echilibru de 

ciclohexan şi metilciclopentan se poate conchide că 

inelele C6 şi C5 sunt aproximativ la fel de stabile. Concluzia 

aceasta rămâne calitativ valabilă şi pentru echilibrul dintre 

metilciclohexan şi dimetilciclopentan, deşi acest echilibru 

este deplasat mai mult decât cel precedent (printr-un efect 

al grupelor metil) în favoarea ciclului C6. Cicloheptanul 

este însă transformat cantitativ în amestecul de echilibru: 

 
 

De asemenea, ciclooctanul este transformat cantitativ 

în dimetilciclohexan. Etilciclobutanul, în mod similar, se 

transformă, în întregime, în amestecul de echilibru: 

ciclohexan+metilciclopentan. Se poate conchide că 

ciclurile C5, şi C6 sunt mai stabile decât ciclurile mai mari şi 

mai mici. 
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2. Ciclurile de cinci şi de şase atomi de carbon se 

formează mult mai uşor decât ciclurile mai mici şi mai 

mari. De aceea, în natură se întâlnesc foarte numeroşi 

derivați ai ciclohexanului şi ai ciclopentanului, în timp ce 

derivații celorlalți cicloalcani se găsesc mult mai rar. 

Singurii cicloalcani identificați până astăzi în petrol sunt 

derivați ai ciclopentanului şi ciclohexanului. Reacțiile 

generale de preparare, prin care se obțin cicluri de diferite 

mărimi, dau randamente mult mai mari la ciclurile C5 şi C6, 

decât la ciclurile mai mari şi mai mici.  

3. Reacții specifice ale ciclurilor mici. Ciclopropanul 

reacționează cu bromul la lumină şi cu acidul iodhidric, la 

cald, dând prin deschiderea ciclului produşi de adiție 

aciclici. 

 

Adiția acizilor mai slabi este catalizată de halogenurile 

de aluminiu şi de bor, de ex. a acidului acetic de fluorura 

de bor: 
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Trecut împreună cu hidrogen, peste un catalizator de 

hidrogenare, cum este nichelul, la 80°, se formează 

propan: 

 

Ciclopropanul trecut peste catalizatori acizi, ca acidul 

fosfor-wolframic sau SiO2-Al2O3. la 1300, se transformă în 

propena izomera cu el: 

 

Izomerizări similare ducând la alchene suferă şi 

derivații ciclopropanului cu structură mai complicată. 

Ciclobutanul este mult mai puțin reactiv decât 

ciclopropanul, asemănându-se mai mult cu cicloalcanii 

superiori. Ciclobutanul nu reacționează prin deschidere de 

ciclu cu halogenii, nici cu hidracizii. Inelul său se rupe la 

hidrogenarea catalitică, însă numai la 120°, dând n-butan 

(inelul ciclopentanului nu se deschide, în această reacție, 

decât peste 300°. 

Trecut, în stare de vapori, prin tuburi încălzite la 

420—460°, ciclobutanul suferă o descompunere în două 

molecule de etenă (inversa reacției de cicloadiție [2+2]): 
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Ciclobutena dă, la descompunere termică, butadienă: 

 

4.Ciclopropanul se distinge şi prin unele proprietăți 

fizice, de ceilalți cicloalcani. Spectrul său în ultraviolet 

prezintă o bandă la 190 mμ, în aceeaşi regiune ca 

alchenele simple, în timp ce ceilalți cicloalcani, ca şi 

alcanii, nu absorb la lungimi de undă mai mari de 150 mμ. 

Caracterul nesaturat al inelului ciclopropanic se 

manifestă şi prin unele semne de conjugare cu duble 

legături C=C, C=O şi cu inele benzenice. 

Clorciclopropanul are un moment electric de 1,76 D, 

mai mic decât momentul clorciclopentanului (2,08 D) şi al 

clorurii de izopropil (2,15 D), ceea ce de asemenea indică 

un efect de conjugare analog celui întâlnit la clorura de 

vinil. 

5.Stabilitatea termodinamică a inelelor cicloalcanice. 

Conținutul caloric (entalpia), dedus din căldurile de ardere, 

este un bun criteriu pentru evaluarea stabilității inelelor. În 

Tabelul 3, căldurile de ardere molare sunt raportate, 

pentru comparație, la o grupă CH2. După cum se vede, 

ciclohexanul este cicloalcanul cel mai sărac în energie; 

căldura de ardere pe grupa CH2, ΔHCH2 =157,4 kcal, este 

practic egală cu a grupei CH2 din compuşii aciclici. 

Cicloalcanii cu inele mai mici sau mai mari decât 

ciclohexanul, până la ciclododecan, sunt mai bogați în 

energie decât acesta. În special sunt remarcabile căldurile 

de ardere mari ale ciclopropanului şi ciclobutanului. 
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Cicloalcanii cu inele mai mari decât C12 au însă un conținut 

caloric egal, în limita erorilor experimentale, cu al 

hidrocarburilor aciclice. 

 

Tabelul 3. Călduri de ardere ale cicloalcanilor. 

Cicloalcan Formulă 

Căldură  

de ardere, 

ΔH,  

kcal /mol 

Căldură  

de ardere, 

ΔHCH2,  

kcal/CH2 

ΔHCH2—1

57,4 

Energia 

excedentară 

kcal/mol 

Ciclopropan (CH2)3 499.8 166.6 9,2 27,6 

Ciclobutan (CH2)4 655,8 163,9 6,5 26,0 

Ciclopentan (CH2)5 793,6 158.7 1,3 6,5 

Ciclohexan (CH2)6 944,5 157,4 0 0 

Cicloheptan (CH2)7 1108.0 158,3 0,9 6,3 

Ciclooctan (CH2)8 1268,8 158,6 1,2 9,6 

Ciclononan (CH2)9 1428,3 158,7 1,3 11,7 

Ciclodecan (CH2)10 — 158,6 1,2 12,0 

Cicloundecan (CH2)11 — 158,4 1,0 11,0 

Ciclododecan (CH2)12 — 157,7 0,3 3,6 

Ciclopentadecan (CH2)15 — 157,5 0,1 ~0 

Cicloheptadecan (CH2)17 — 157,2 – 0,2 ~0 

 

Aceste diferențe în conținutul în energie corespund cu 

împărțirea cicloalcanilor în patru grupe, menționate mai 

sus. 

6. Teoria tensiunii în cicluri. În inelele cicloalcanilor 

valențele atomului de carbon (în stare de hibridizare sp3) 

sunt deviate de la orientarea lor normală (de 109°28'). 

Aceasta produce o tensiune în ciclu, care se manifestă 

prin creşterea conținutului în energie (energie de 

tensionare) şi prin deosebiri caracteristice în unele 

proprietăți fizice şi chimice. 
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În ciclopropan (triunghi echilateral, cu unghiuri de 60°) 

fiecare valență a atomului de carbon este deviată cu: 

 
În celelalte cicluri, presupuse plane, devierile 

valențelor carbonului, calculate în mod similar, sunt: 

 

După cum se vede, potrivit teoriei tensiunii, cea mai 

mare tensiune trebuie să apară în ciclopropan şi 

ciclobutan; ciclopentanul ar trebui să fie lipsit de tensiune, 

iar ciclohexanul şi inelele mai mari dacă ar fi plane, ar 

trebui de asemenea să fie tensionate, dar în sens opus 

aceluia din ciclurile mici.  

În realitate, ciclohexanul şi ciclurile mai mari nu 

prezintă semne de tensiune; teoria tensiunii dă bine 

socoteala numai de comportarea ciclurilor mici, nu însă şi 

de cea a ciclurilor mai mari. 

S-a constatat încă de mult că această neconcordanță 

între teorie şi faptele observate se poate explica dacă se 

admite că inelul ciclohexanic şi inelele mai mari nu sunt 

plane, ci au structuri spațiale, astfel încât unghiurile de 

valență ale atomilor de carbon să nu fie deviate de la 

valoarea normală, de 109°28'. Asemenea cicluri sunt 

fireşte lipsite de tensiune. Noua teorie mai prevede că 

inelul ciclohexanic poate apărea sub forma a doi izomeri 

sterici. Cum asemenea izomeri nu au putut fi obținuți (fiind 

instabili în cazul cicloalcanilor monociclici) teoria tensiunii, 

amendată în sensul de mai sus, nu a fost acceptată decât 
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după ce au fost izolați, în cazul unui sistem biciclic, 

decalina, izomeri bazați pe legarea spațială diferită a 

inelelor ciclohexanice. 

Ipoteza că ciclurile mai mari decât C5 sunt 

netensionate este de fapt valabilă riguros numai pentru 

ciclohexan, căci numai ciclohexanul şi ciclurile mai mari 

decât C12 prezintă o căldură de ardere pe grupă CH2 egală 

cu a compuşilor aciclici (157,4 kcal). Ciclopentanul și 

ciclurile medii (C8—C11), deşi nu au tensiune internă (sau 

angulară) de tipul celei întâlnite la ciclopropan şi 

ciclobutan, sunt totuşi mai bogați în energie decât 

ciclohexanul. Conținutul în energie mărit al ciclopentanului 

şi al inelelor medii se datoreşte unor efecte de 

conformație. 

Ciclopropanul şi ciclobutanul. Legăturile C—C în 

ciclopropan sunt mai scurte (1,526 Å) decât legăturile 

C—C în compuşi saturați obişnuiți (1,54 Å). Energia 

legăturilor din inelul ciclopropanic fiind mai mică (căldura 

de ardere fiind mai mare) decât cea normală, ar fi de 

aşteptat ca aceste legături să fie mai lungi. Discordanța se 

datoreşte naturii speciale a legăturii C—C din ciclopropan. 

Calcule mecanic cuantice au arătat că orbitalii care dau 

naştere legăturilor C—C din ciclopropan nu sunt deviați 

până la unghiul de 60°, al unui triunghi echilateral, ci mai 

puțin. Din cauza aceasta, densitatea maximă de electroni 

nu este concentrată de-a lungul dreptelor ce unesc atomii 

de carbon, ca în legăturile c obişnuite, ci în afara acestora 

(„legături curbate"; Figura 2).  
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Figura 2. Orbitalii legăturilor C—C din ciclopropan. 

Pe de altă parte şi legăturile C—H sunt deviate, 

unghiul dintre două asemenea legături fiind 116°. Din 

calcul rezultă că atomul C din ciclopropan se află, în 

legăturile C—C, într-o stare de hibridizare mai bogată în 

orbital p, iar în legăturile C—H, într-o stare mai bogată în 

orbital s, decât corespunde hibridizării normale sp3. Astfel 

se explică nesaturarea legăturilor C—C din ciclopropan. 

Spre deosebire de ciclopropan, în ciclobutan legăturile 

C—C (de 1,568 Å) depăşesc lungimea normală. La 

aceasta contribuie, probabil, în afară de diminuarea 

energiei de legătură prin efectul tensiunii interne, şi 

respingerea dintre atomii C din pozițiile diagonale 1,3; 

aceşti atomi sunt situați la numai 2,2 Å unul de altul, în 

timp ce distanța normală este de 2,54 Å. Sunt indicații că 

inelul ciclobutanic nu este perfect plan, unul din atomii de 

carbon  ieşind din planul celorlalți trei. 

Ciclopentanul. Unghiul intern al unui pentagon regulat 

(108°) nu diferă decât foarte puțin de unghiul tetraedric 

(109°28'). Dacă inelul ciclopentanic ar fi plan, tensiunea 

angulară ar trebui să fie practic nulă, aşa cum prevede 

teoria tensiunii clasice. Totuşi, după cum s-a arătat mai 

sus, molecula ciclopentanului are o energie excedentară 

de 6,5 kcal/mol, în raport cu ciclohexanul considerat fără 

tensiune. Acest efect este datorat respingerii legăturilor 
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C—H din cele cinci grupe CH2 vecine din inel, care (într-un 

inel ciclopentanic plan) ar fi constrânse în conformații 

sin-eclipsate, energetic defavorabile, bogate în energie. 

Din cauza acestor respingeri se nasc în legăturile C—C 

forțe de torsiune, care constrâng unul din atomii de carbon 

să iasă în afara planului celorlalți patru, micşorând astfel 

tensiunea de eclipsare a legăturilor C—H. Cei cinci atomi 

oscilează pe rând în afara planului inelului 

(„pseudorotație"). 

Ciclohexanul. Sunt posibile două forme izomere, fără 

tensiune, ale inelului ciclohexanic, în care toți atomii de 

carbon au unghiuri normale de 109°28', forma scaun şi 

forma baie. 

Acești doi izomeri de conformație au un conținut de 

energie diferit. Din formule se vede că în forma de scaun 

toate grupele CH2 au aranjare intercalată, în timp ce în 

forma baie patru grupe CH2 sunt în poziție eclipsată. 

Forma scaun este deci mai stabilă decât forma baie. Din 

cauza eclipsării legăturilor C—H din  forma baie, legăturile 

C—C suferă o ușoară răsucire, prin care tensiunea de 

eclipsare a grupelor CH2 este atenuată; rezultă o 

așa-numită formă baie răsucită. Forma baie este deci 

într-o oarecare măsură flexibilă, în timp ce forma scaun 

este rigidă, căci la aceasta din urmă orice răsucire a unei 
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legături C—C provoacă o creștere a tensiunii de eclipsare 

și apariția unei tensiuni angulare.  

Forma scaun este mai stabilă decât forma baie cu 5,5 

kcal/mol. La transformarea în forma baie, forma scaun 

trebuie să treacă o barieră de energie (energie de 

activare) de 10,5 kcal/mol (cauzată de apariția temporară 

a unei tensiuni angulare). Această barieră de energie 

(determinată cu ajutorul spectrului de rezonanță 

magnetică nucleară) este destul de înaltă pentru ca cele 

două forme, scaun şi baie, să existe ca doi izomeri 

distincți, dar nu este suficientă pentru a face posibilă 

izolarea lor. Din spectrele în infraroşu şi Raman, precum şi 

prin metoda difracției electronilor s-a stabilit că moleculele 

ciclohexanului se află, la temperatura camerei, aproape 

exclusiv în forma scaun (O. Hassel, 1941). Din anumite 

considerații termodinamice rezultă că numai o moleculă 

dintr-o mie poate exista temporar în forma baie. Forma 

baie se întâlneşte însă în molecule constrânse steric, de 

ex. în sisteme cu punte. 

Pentru studiul izomeriei sterice sunt utile modele 

moleculare (după Stuart- Briegleb, Dreiding şi altele) cu 

ajutorul cărora pot fi reproduse, la scară, diferitele 

conformații posibile ale moleculelor (fără tensiune).  

 

Figura 3. Model Stuart-Briegleb al moleculei de ciclohexan 

(forma scaun) privită lateral şi axial. 
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În Error! Reference source not found. este reprodus 

un astfel de model al formei scaun a ciclohexanului. 

Privind acest  model sau formulele de conformație de mai 

sus se observă că legăturile C—H  sunt de două feluri: 

şase legături C—H sunt orientate aproximativ paralel cu 

planul care taie, la jumătate, legăturile C—C din ciclu; 

acestea au fost numite ecuatoriale, celelalte şase sunt 

orientate perpendicular pe acest plan (trei în sus şi trei în 

jos) şi au fost numite axiale. 

 

Derivații monosubstituiți ai ciclohexanului, ca de ex. 

metilciclohexanul, pot exista în două forme izomere 

(conformeri), cu grupa metil ecuatorială respectiv axială. 

Cele două forme se transformă uşor una în alta, fără 

desfacerea vreunei legături, prin simpla răsucire a 

legăturilor C—C din ciclu. Această transformare necesită 

o foarte mică energie de activare; de aceea, izomerii de 

acest fel nu pot fi izolați. Conformația ecuatorială este însă 

cu 1,6—1,8 kcal/mol mai stabilă decât cea axială, fiindcă, 

în aceasta din urmă, grupa CH3 interferează cu atomii H 

din pozițiile 3 şi 5. Prin metoda difracției electronilor s-a 

dovedit că derivații monosubstituiți ai ciclohexanului au 

practic numai conformația ecuatorială. 

Conform stereochimiei clasice, compuşii disubstituiți ai 

ciclohexanului există fiecare în două configurații, cis şi 
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trans. La trans-l,2-dimetilciclohexan sunt posibile două 

conformații: 

Dintre acestea, evident, prima (e,e) este cea stabilă. 

La cis-l,2-dimetil- ciclohexan singura conformație posibilă 

este a,e. Deci trans-l,2-dimetilciclohexanul este mai stabil 

decât izomerul cis. 

Aceeaşi situație se întâlneşte la izomerii cis-trans ai 

1,4-dimetilciclohexanului, unde de asemenea forma trans, 

e,e, este cea mai stabilă. La 1,3-dimetilciclobexan 

izomerul cis are conformație e,e, iar izomerul trans are 

conformație a,e. În consecință, la 1,3-dimetilciclohexani (şi 

la alți derivați 1,3-disubstituiți ai ciclohexanului) izomerul 

cis este mai stabil decât izomerul trans (contrar 

prevederilor teoriei stereochimice clasice, bazată pe inele 

plane). 

Fiecare din derivații ciclohexanului disubstituiți cis-1,2, 

cis-1,4 şi trans-1,3, cu substituenți neidentici, poate exista 

în două conformații a,e neidentice; de obicei este 

preferată acea conformație în care substituentul cel mai 

voluminos ocupă poziția ecuatorială. 

La compuşii polisubstituiți ai ciclohexanului, izomeriile 

conformaționale posibile sunt mai complicate. 

Reactivitatea diferiților substituenți variază după poziția 

ocupată, a sau e. Prin analiză conformațională, bazată pe 
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stabilirea poziției substituenților, se pot explica şi 

prevedea multe reacții ale acestor compuşi. 

Cicloalcani cu inele medii. Proprietățile fizice şi 

chimice ale cicloalcanilor nu variază monoton ca 

proprietățile termenilor seriilor omoloage aciclice, ci 

prezintă maxime şi minime dependente de mărimea 

ciclului. După cum s-a arătat mai sus, cicloalcanii cu inele 

medii (C8—C12) au un conținut în energie mărit față de al 

ciclohexanului. Cauza este compresiunea provocată de 

apropierea prea mare a unor atomi de hidrogen orientați 

spre interiorul inelului. Compresia aceasta atinge un 

maxim la ciclodecan şi dispare aproape complet la 

ciclotetradecan. Tensiuni de eclipsare (ca la ciclopentan) 

nu apar la inelele medii. 

Conformația cea mai stabilă a inelelor C8, C9, şi C10 a 

fost determinată prin analiza cristalografică cu raze X a 

unor compuşi (clorhidrați sau bromhidrați de amine, acizi 

carboxilici) cu asemenea cicluri şi corespunde formulelor 

de mai jos. 

 

Cercetarea spectrelor de rezonanță magnetică 

nucleară arată că ciclurile medii posedă în fază lichidă o 

mare flexibilitate, la temperatura camerei transformarea 

conformerilor unul într-altul făcându-se rapid. Conformația 

preferată a ciclooctanului în soluție este aceeaşi cu cea 

din cristal (determinată cu raze X şi indicată mai sus). 
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Ciclononanul adoptă, în aceste condiții, o conformație 

puțin diferită de cea din cristal. 

Cicloalcani cu inele mari. S-a arătat mai sus, că 

randamentele în cetone ciclice, la reacțiile de ciclizare ale 

acizilor dicarboxilici, variază mult cu mărimea ciclului. La 

ciclurile C3 şi C4, randamentele sunt mici (sau chiar zero), 

din cauza consumului mare de energie necesară pentru 

deformarea catenei (tensiune sau energie de deformare 

mare). La formarea ciclurilor C5, şi C6, grupele marginale 

se află în poziții optime spre a se întâlni în cursul mişcărilor 

de rotație ale legăturilor catenei (energie de deformare 

zero; entropie de reacție mare). La formarea ciclurilor 

mari, reacții între grupele marginale nu mai depinde de 

lungimea catenei (energii de activare egale), dar 

probabilitatea ca marginile catenei să se întâlnească este 

mică (entropie de reacție mică). 

La catenele lungi, probabilitatea întâlnirii celor două 

margini reactive este mult mai mică decât probabilitatea 

întâlnirii marginilor a două catene diferite. De aceea se 

produc reacții de polimerizare, ducând la catene lungi 

aciclice. Acest neajuns este eliminat prin metoda 

ultradiluției. Lucrând la diluții foarte mari, probabilitatea 

întâlnirii a două molecule este mult micşorată. Metoda a 

fost aplicată întâi la condensări de nitrili şi de esteri. Se 

obțin randamente de peste 90% la ciclurile C5—C7, şi de 

peste 80 % Ia C12—C20. Randamentele rămân însă sub 

1% la ciclurile medii C8—C11. Aceasta dovedeşte că la 

ciclurile medii intervine o cauză internă conformațională ce 

micşorează probabilitatea întâlnirii grupelor marginale ale 

catenei. 
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Inelele mari sunt foarte flexibile. Un inel mare este 

compus din două porțiuni liniare, posedând configurație în 

zigzag la fel cu a alcanilor, unite între ele prin două bucle 

de câte patru atomi de carbon. De fiecare atom C al 

porțiunilor liniare este legat un atom H orientat spre 

interiorul ciclului şi un altul spre exterior. Datorită atomilor 

H „interiori", cele două porțiuni liniare ale ciclului sunt 

menținute la distanța de 4,45 Å (măsurată prin raze X). 

Aceasta este distanța de echilibru, determinată prin forțe 

van der Waals, la care se găsesc moleculele liniare în 

cristalul unui alcan superior. 

Cicloalcanii cu cicluri mari au proprietăți fizice şi 

chimice asemănătoare cu ale alcanilor superiori. 

Compuşi bi- şi policiclici. Compuşii în care două 

cicluri sunt unite printr-un singur atom se numesc spirani. 

Două cicluri, cu doi atomi comuni, pot fi împreunate în 

pozițiile 1,2 ca în decalină (v. mai sus) şi în hidrindan, în 

pozițiile 1,3, ca în biciclo[2,2,1] heptan (norbornan) şi în 

pozițiile 1.4, ca în biciclo[2,2,2] octan. 

 

Compuşii din ultimele două categorii se numesc şi 

compuşi biciclici cu punte. Nomenclatura specială a 

compuşilor biciclici se bazează pe următorul principiu: se 

înscriu în paranteze pătrate, între cuvântul biciclo și 

numele hidrocarburii saturate respective, numărul atomilor 
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de carbon ai fiecăreia din punțile prin care sunt legați cei 

doi atomi de carbon, considerați „capete de punte". Se 

utilizează mult şi nume curente ca de ex. norbornan pentru 

biciclo [2,2,l] heptan. Mulți derivați ai acestui compus din 

urmă se găsesc în natură. Compuşi biciclici nesaturați, cu 

schelet de tipul descris mai sus, se obțin prin sinteze dien. 

Adamantanul, C10H16 şi diamantanul, C14H20, două 

hidrocarburi policiclice saturate, au molecule compuse 

numai din cicluri condensate de şase atomi de carbon. 

Adamantanul a fost izolat din petrol şi obținut apoi prin mai 

multe sinteze. Este o substanță cristalizată (p.t. 268°), 

volatilă, cu miros de camfor, foarte inertă față de toți 

agenții chimici. Diamantanul (p.t. 236°) este, ca şi 

adamantanul, o substanță foarte puțin reactivă. 

În moleculele adamantanului şi diamantanului 

aşezarea atomilor de carbon  este aceeaşi cu cea din 

rețeaua diamantului. Toate ciclurile de şase atomi au în 

aceste hidrocarburi conformație scaun, fără tensiune. 

Adamantanul şi diamantanul pot fi obținute prin 

izomerizarea unor hidrocarburi policiclice saturate 

izomere, în prezența clorurii de aluminiu. Reacția este 

analoagă îngustărilor sau lărgirilor de ciclu din seria 

hidrocarburilor saturate monociclice.  

Reprezentanți mai importanți ai clasei. Toate 

petrolurile conțin mari cantități de cicloalcani. Aceştia au 

fost descoperiți în petrol înainte să fie cunoscuți 

cicloalcanii sintetici şi au fost numiți nafteneO importantă 

clasă de produşi naturali, derivați ai ciclohexanului, sunt 

terpenoidele. În natură se găsesc şi derivați ai 

cicloalcanilor cu inele mari („Cibetona" şi „Muscona"), 
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precum şi numeroşi compuşi cu inele cicloalcanice 

condensate. 

Ciclohexanul se izolează pe scară industrială din petrol 

(fracțiunea cu p. f. 60—90°) şi se utilizează pentru 

fabricarea ciclohexanolului şi ciclohexanonei. De 

asemenea se izolează metilciclopentanul, care se 

izomerizează la ciclohexan, cu clorură de aluminiu. 

Fracțiunile de petrol conținând cicloalcani se utilizează pe 

scară mare pentru obținerea hidrocarburilor aromatice. 

 

III. HIDROCARBURI NESATURATE CU DUBLĂ 

LEGĂTURĂ (ALCHENE SAU OLEFINE) 

 

Numele hidrocarburilor nesaturate, cu o dublă 

legătură, derivă de la numele alcanilor corespunzători, 

prin modificarea sufixului an în enă. De la etan derivă 

astfel etena, de la pentan, pentena. Se întrebuințează mult 

şi terminațiile vechi în ilenă: etilenă, propilenă, amilenă (în 

loc de pentenă). 

În catene mai lungi se precizează locul dublei legături 

prin cifre, şi anume se indică numai cea mai mică din 

cifrele de poziție ale atomilor dublu legați, de ex.: 

 
Formula generală a alchenelor este CnH2n. Alchenele 

sunt deci izomere cu cicloalcanii. 

Metode de preparare. Cele mai multe dintre reacțiile 

prin care se formează alchene sunt reacții de eliminare; 

acestea pot fi considerate ca inversele unor reacții de 

adiție. 
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1. Prin eliminarea unei molecule de apă din molecula 

unui alcool se formează o alchenă. Din alcool etilic se 

obține etena, din alcoolii propilici, propena 

 
Eliminarea apei din alcooli se poate efectua prin 

încălzire cu un acid tare, ca de ex. acid sulfuric, acid 

fosforic, sulfat acid de potasiu. Acidul formează cu alcoolul 

un ester, în cazul alcoolului etilic sulfatul acid de etil, care, 

la cca. 170°, se descompune: 

 
Astfel, acidul sulfuric se regenerează şi poate 

reacționa cu o nouă moleculă de alcool. 

Se poate, de asemenea, elimina apă din alcooli prin 

cataliză heterogenă. Alcoolii se trec în stare de vapori, la 

300—4000, peste oxid de aluminiu, silicat de aluminiu sau 

oxid de toriu. Ultimul dă alchene -1 aproape pure, primii 

doi dau amestecuri în care predomină alchene -2. 

Randamentele se apropie de cele teoretice.  

Cel mai ușor se elimină apă din alcooli terțiari, după 

care urmează cei secundari, iar alcooli primari sunt cei mai 

stabili. Deosebit de ușor se elimină apă din alcoolii 

secundari sau terțiari conținând o grupă fenil lângă grupa 

alcoolică, de ex. din feniletanol, care trece în feniletenă 

sau stiren:  

 

C6H5—CHOH—CH3 → H2O + C6H5—CH=CH2 
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Prin eliminare de apă din alcooli se prepară şi 

cicloalchenele, de ex. ciclohexena din ciclohexanol: 

 

 
 

La eliminarea de apă din alcooli prin metodele de mai 

sus se poate produce o migrare a dublei legături, adică 

dubla legătură se poate afla în altă poziție decât cea 

prevăzută pe baza formulei alcoolului. Astfel, prin 

eliminare de apă din alcool butilic normal cu acid sulfuric 

(sau cu clorură de zinc), se obține un amestec de multă 

butenă -2 cu puțină butenă -1: 

 

CH3CH2CH2CH2OH → CH3CH = CHCH3 + CH3CH2CH = CH2 

 

La fel, prin eliminare de apă din alcool izoamilic (de 

fermentație), se obține o amilenă brută, un amestec de 

multă trimetiletenă cu puțină izopropilenă:   

 

 
 

2.Compuşii halogenați, în special cei terțiari, elimină o 

moleculă de hidracid când sunt tratați la cald cu baze 

puternice, cum este hidroxidul de potasiu dizolvat în 

alcool, sau cu amine ca anilina, piridina şi chinolina: 
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Din clor-etilbenzen se obține, în mod similar, stirenul: 

 

C6H5—CHCl—CH3 → HCl + C6H5—CH=CH2 

 

3. Compuşii 1,2-dihalogenați elimină halogenul când 

sunt tratați cu zinc, în soluție de alcool sau de acid acetic: 

 

BrCH2—CH2Br + Zn → CH2=CH2 + ZnBr2 

 

4. Decarboxilarea acizilor nesaturați se face mai uşor 

decât a celor saturați, prin încălzire; din acid cinamic, se 

formează stiren; din acid ciclohexilidenacetic, 

metilenciclohexan: 

 
5. În industrie se obțin alchene prin dehidrogenarea 

alcanilor. Drept  catalizator se foloseşte trioxidul de crom, 

la 450°. Mai puțin activ, dar mult mai puțin sensibil, este 

trioxidul de crom (10%) depus pe oxid de aluminiu  

(temperatură de lucru 500—600°). Din n-butan se obțin 

astfel n-butene, din i-butan, i-butenă: 

 

CH3—CH2—CH2—CH3 → CH3—CH=CH—CH3+H2 

(CH3)2CH—CH3 → (CH3)2C=CH2+H2 
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6. Se formează alchene prin descompunerea termică a 

alcanilor şi a altor hidrocarburi, în aşa-numita reacție de 

„cracare". 

De asemenea se formează alchene prin 

descompunerea termică a esterilor alcoolilor şi acizilor 

superiori, de ex.: 

 

C15H31COOC12H25→C15H31COOH+C12H24 

      Palmitat de odecil    Acid palmitic    Dodecenă 

 

precum şi a xantogenaților de alchil. 

7.Alchenele suferă izomerizare când sunt încălzite 

singure sau în prezență de catalizatori. Astfel butena-1 se 

transformă în butenă-2 când este trecută printr-un tub de 

cuarț gol la 550°, peste oxid de aluminiu activat sau silicat 

de aluminiu la 400°, sau peste acid fosforic la 250°. Peste 

aceiaşi catalizatori, la temperatură mai înaltă, butena-2 

trece parțial în izobutenă. Ciclohexena se izomerizează, în 

mod asemănător, peste oxid de aluminiu, la 480°: 

 
Amestecul de metil-ciclopentene, la echilibru (peste 

oxid de aluminiu, la 200°) are următoarea compoziție: 
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Izomerizări similare se obțin şi cu catalizatori bazici, 

cum este benzilsodiul, la 25°. 

Proprietăți fizice. Proprietățile fizice ale alchenelor se 

deosebesc puțin de ale alcanilor. Primii trei termeni ai 

seriei sunt gaze, la temperatura obişnuită; termenii mijlocii 

sunt substanțe lichide, cei superiori solide. După cum se 

vede din Tabelul 4, punctele de fierbere ale alchenelor 

sunt apropiate de ale alcanilor cu acelaşi număr de atomi 

de carbon. Densitățile sunt mai mari. 

 

 

Tabelul 4. Constante fizice ale alchenelor. 

Nume Formulă p.f. la  

760 mm 

p.t. D4
0 

Etenă CH2 = CH2 – 103,9° – 165,5° 0,570* 

Propenă CH3CH=CH2 – 47,7° – 185,2° 0,610* 

Butene (4 

izomeri): 

    

Butenă-1 CH3CH2CH=CH2 – 6,5° < – 190° 0,626* 

cis-Butenă-2 CH3CH=CHCH3 + 3,73° – 139,3° 0,630* 

trans-Butenă-2 — + 0,96° – 105,8° 

– 140,7° 

0,630* 

2-Metilpropenă 

(Izobutenă) 

(CH3)2C = CH2 – 6,6° 0,627* 

Pentene (6 

izomeri): 

    

Pentenă-1 CH3CH2CH2CH=C

H2 

+ 30,1° – 165,2° 0,643 

cis-Pentenă-2 CH3CH2CH=CHCH

3 

+ 37° – 151,4° 0,650 

trans-Pentenă-2  — + 35,8° – 140,2° 0,648 

2-Metilbutenă-l   CH3CH2 C = CH2 

              CH3 
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  + 31° – 137,6° 0,650 

2-Metilbutenă-2 (CH3)2C=CHCH3 + 38,6° – 133,8° 0,660 

(Trimetiletenă)     

3-Metilbutenă-l (CH3)2CH—CH=C

H2 

+ 20,1° – 168,4° 0,630 

(Izopropiletenă)    

Hexenă-1 CH3(CH2)3CH=CH2 + 63,5° —  0,673 

Heptenă-l CH3(CH2)4CH=CH2 + 93,1° – 119° 0,697 

Octenă-1 CH3(CH2)5CH=CH2 + 122,5° — 0,716 

Nonenă-1 CH3(CH2)6CH=C

H2 

+ 139,5° — 0,743 

Decenă-1 CH3(CH2)7CH=CH2 + 172° – 87° 0,748 

Hexadecenă-1 

(Cetenă) 

CH3(CH2)I3CH= 

CH2 

+ 274° + 4° 0,789 

Cicloalchene:     

Ciclopentenă C5H8 + 44,4° – 93° 0,772 

Ciclohexenâ C6H10 + 83° – 80° 0,810 

• La punctul de fierbere. 

Prezența dublei legături în moleculă face posibilă 

existența unor izomeri  geometrici (v. constantele fizice in 

tabel): 

 
În cicloalchene, de ex. în ciclobutenă sau ciclohexenă, 

dubla legătură are configurația cis, singura posibilă din 

cauza structurii ciclice. Cicloalchenele cu opt atomi şi mai 

mari există în forma a doi izomeri cis-trans, întocmai ca în 

cazul compuşilor aciclici. 

Proprietăți chimice. Caracteristice pentru alchene 

sunt reacțiile de adiție la dubla legătură: 
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1. Hidrogenarea catalitică. Prin adiția hidrogenului la 

dubla legătură a alchenelor se obțin hidrocarburile 

saturate corespunzătoare. Din etenă se formează etan: 

 

CH2=CH2 + H2 → CH3—CH3 

 

Alchenele nu pot fi hidrogenate cu hidrogen în stare 

născândă, de ex. cu zinc şi acizi sau cu sodiu şi alcool. Se 

poate însă adiționa hidrogen la dubla legătură, prin 

tratarea alchenei cu hidrogen molecular gazos, în 

prezența unui catalizator, de ex. a nichelului metalic, 

preparat într-un anumit mod. 

Metoda hidrogenării catalitice se foloseşte astăzi în 

numeroase variante şi a devenit una din cele mai 

importante metode de lucru ale chimiei organice, atât în 

laborator cât şi în industrie. Metoda nu se aplică numai 

alchenelor simple, ci şi multor altor combinații nesaturate 

conținând legături duble sau triple. 

Hidrogenarea catalitică se poate efectua trimițând 

substanța, în stare de vapori, împreună cu un exces de 

hidrogen, peste catalizatorul conținut într-un tub la o 

temperatură variind, după natura substanței, între 80° şi 

180°. Catalizatorul şi modul în care a fost preparat au o 

importanță hotărâtoare pentru mersul reacției. Un 

catalizator mult utilizat este nichelul, preparat prin 

reducerea oxidului de nichel cu hidrogen, chiar în aparatul 

de hidrogenare, la o temperatură cât mai joasă 

(300—400°). Nichelul astfel obținut este un praf negru, 

piroforic, pierzând la aer activitatea sa catalitică. Nichelul 
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este şi astăzi principalul catalizator de hidrogenare 

întrebuințat în industrie. 

Prin mărirea presiunii hidrogenului, reacția este mult 

accelerată. De aceea se efectuează adesea hidrogenarea 

sub o presiune de hidrogen mărită, ajungând până la 200 

atm şi chiar mai mult, în autoclave speciale, încălzite. În 

acest caz, substanța supusă hidrogenării este în stare 

lichidă, iar consumul de hidrogen se poate controla prin 

măsurarea scăderii presiunii. 

O acțiune mai energică decât nichelul o pot avea, 

negrul de platină şi negrul de paladiu, care se prepară din 

sărurile acestor metale, prin precipitare cu agenți 

reducători, uneori în prezența unor substanțe inerte 

servind ca suporți (azbest, cărbune, sulfat de bariu). De 

asemenea se utilizează mult oxidul de platină (PtO2), care 

se reduce în timpul lucrului, la platină fin divizată. Aceşti 

catalizatori sunt rezistenți față de oxigen şi sunt atât de 

energici încât acționează şi la rece. Hidrogenarea se face 

agitând substanța sau soluția ei, cu catalizatorul, într-un 

vas comunicând cu o biuretă gradată umplută cu 

hidrogen. Se poate astfel măsura volumul hidrogenului 

intrat în reacție și stabili numărul dublelor legături 

hidrogenate. 

Catalizatorii de hidrogenare sunt inactivi de 

combinațiile sulfului, fosforului și arsenului, care, chiar în 

concentrații foarte mici, ,,îi otrăvesc”.  

2. Halogenii se adiționează ușor la legătura dublă a 

alchenelor și formează dihalogeno-alcani, în care cei doi 

atomi de halogen sunt legați de doi atomi de carbon vecini. 

Din etenă se obține dibrometanul: 
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CH2=CH2 + Br2 → BrCH2—CH2Br 

 

Cel mai ușor se adiționează clorul, cel mai greu, iodul 

(numai la lumină). Reacția aceasta servește și în chimia 

analitică fie calitativ, pentru identificarea dublei legături 

(decolorarea apei de brom), fie cantitativ, pentru titrarea ei 

cu soluții de brom.  

3. Hidracizii se adiționează la dubla legătura formând 

monohalogenoalcani:  

 

CH2=CH2 + HI → CH3—CH2I 

 

În cazul acesta reacționează cel mai ușor acidul 

iodhidric, cel mai greu acidul clorhidric (catalizatorii FeCl3, 

BiCl3).  

La alchene cu structură nesimetrică adiția hidracizilor 

s-ar putea face în două moduri diferite. Atomul de halogen 

se leagă însă la atomul de carbon cel mai sărac în 

hidrogen (regula lui Markovnikov, 1870).  

 

 
Efectul peroxodic. O excepție interesantă la regula 

aceasta s-a observat la adiția acidului bromhidric (nu și a 

acizilor fluorhidric, clorhidric și iodhidric), la alchenele 

având o grupă marginală =CH2. Când alchena este perfect 

pură, în absența aerului, adiția se produce ,,normal”, adică 
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după regula lui Markovnikov. În prezența oxigenului și a 

luminii ultraviolete sau a urmelor de peroxizi, reacția 

decurge împotriva regulii, cu viteză mult mai mare.  

 

 
 

4.Prin tratarea alchenelor cu soluții diluate de clor sau 

brom în apă se obțin halohidrine. Se admite, de obicei, că 

reactantul activ este acidul hipohalogenos, ce se 

formează în soluție. Din etenă şi apă de clor se obține 

etilenclorhidrina : 

 

CH2=CH2 + HOCl → HOCH2—CH2Cl 

 

5.Acidul sulfuric are proprietatea de a absorbi 

alchenele şi a da sulfații acizi ai alcoolilor. Din etenă şi acid 

sulfuric se obține sulfatul acid de etil: 

 

CH2=CH2 + HOSO3H → CH3—CH2—OSO3H 

 

Reacția serveşte în analiza gazelor, pentru a separa 

alchenele gazoase din amestecul lor cu alte gaze, şi la 

prepararea alcoolilor. 
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6.Trioxidul de azot, hipoazotida şi clorura de nitrozil se 

adiționează uşor la dubla legătură, obținându-se nitrozite, 

nitrozate şi nitrozocloruri: 

 

 
 

7.Complecşi cu metalele tranziționale. Alchenele 

formează complecşi cu următoarele metale tranziționale, 

vecine în sistemul periodic: Cu(I), Ag(I), Ru(I), Pd(II), 

Pt(II). Astfel, azotatul de argint în soluție concentrată sau 

solid absoarbe alchenele inferioare. Alchenele cu duble 

legături reactive şi cele cu două duble legături apropiate în 

spațiu şi orientate paralel dau complecşi cristalizați stabili. 

Aceşti  complecşi pot fi utilizați pentru separarea 

alchenelor de alte hidrocarburi. Absorbția alchenelor 

gazoase este ajutată de presiune, iar desorbția de căldură 

şi apă. 

În industrie se utilizează, pentru separarea alchenelor 

din gaze de cracare, soluții de clorură cuproasă în 

amoniac sau mai bine în etanolamină. Alchenele se 

absorb la presiune mărită (cca. 10 atm.) şi se desorb la 

destindere. 

8. Oxidarea alchenelor. Hidrocarburile care conțin 

duble legături sunt mult mai sensibile față de oxidare decât 

hidrocarburile saturate. Condițiile în care are loc oxidarea 
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alchenelor pot fi mult variate; produşii de reacție diferă cu 

condițiile de lucru şi cu natura reactanților. 

a. Oxidarea cu agenți oxidanți. Sub acțiunea 

permanganatului de potasiu, în soluție apoasă alcalină, se 

adiționează la dubla legătură, în aparență, două grupe 

hidroxil şi se formează un 1,2-diol: 

 

 
 

Reacția aceasta serveşte ca metodă analitică pentru 

recunoaşterea dublei legături. Pentru aceasta se tratează 

alchena cu o soluție alcalină de permanganat, care se 

decolorează şi depune dioxid de mangan. 

Aplicat în condiții mai energice, în soluție acidă sau la 

cald, permanganatul de potasiu produce o rupere a 

moleculei în locul unde se află dubla legătură. 

Prin oxidarea alchenelor ciclice, cum este ciclohexena, 

cu soluție alcalină de permanganat, se obțin cis-dioli. 

Aceasta se explică prin adiția ionului de permanganat la 

dubla legătură alchenică, ducând la formarea unui ester 

ciclic al unui acid de Mn(V). Acest ester nu poate fi izolat, 

deoarece trece imediat prin hidroliză în cis-diol: 
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Realitatea acestui mecanism a fost dovedită ulterior 

prin folosirea de permanganat conținând 18O. Oxigenul 

marcat a fost găsit în întregime în cis-diol. 

În oxidarea formulată mai sus, alchena cedează doi 

electroni atomului de mangan. Ionul MnO4
3- (MnV), de 

culoare albastră, nestabil, ce ia naştere, reacționează 

probabil imediat cu ionul de permanganat, dând ionul de 

manganat (MnVI): 

 

 
 

b.Tetroxidul de osmiu este un bun oxidant al dublei 

legături alchenice, cu care dă, de asemenea, cis-dioli: 

 

 
 

Mecanismul de mai sus este dovedit prin izolarea 

esterului ciclic al acidului osmic, sub formă de complex cu 

două molecule de piridină. Consumul de tetroxid de osmiu 

poate fi mult redus dacă se efectuează oxidarea cu un 

clorat alcalin, folosindu-se tetroxidul de osmiu numai drept 

catalizator. Se obține de asemenea un cis-diol. 

c.Acidul cromic este mult utilizat pentru oxidarea dublei 

legături alchenice, fie sub formă de soluție de CrO3 în acid 

acetic concentrat, cu sau fără adaos de acid sulfuric, fie 

sub formă de soluție apoasă de dicromat de sodiu sau 

potasiu, cu acid sulfuric. Prin această reacție de 

degradare oxidativă se poate determina locul dublei 

legături în moleculă. Formarea unei cetone dovedeşte 
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prezența grupei R2C=, iar a unui acid carboxilic, prezența 

grupei R—CH=  

 

R2C=CHR + 3[O] → R2C=O + HOOC—R 

 

În această reacție cromul(VI) este redus probabil întâi 

la crom(IV) şi în continuare la crom(III). 

Cercetarea mecanismului oxidării cu acid cromic a dus 

la concluzia că intermediar se formează un epoxid, care 

apoi trece într-un 1,2-diol. Aceştia iau naştere probabil 

dintr-un monoester al acidului cromos, ce trece prin 

hidroliză într-un carbocation: 

 

 
Epoxizi de acest tip au putut fi chiar izolați, prin 

efectuarea oxidării cu anhidridă cromică în soluție de 

anhidridă acetică. Diolii nu pot fi izolați fiindcă în soluție 

acidă el sunt oxidați mai departe, cu ruperea moleculei în 

modul arătat mai sus. 

d. Peracizii organici, cum sunt acidul perbenzoic, 

acidul monoperftalic şi cel mai bine acidul peracetic, 

oxidează alchenele formând epoxizi: 
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Reacția este catalizată de acizi şi decurge probabil prin 

mecanismul următor: 

 

Acidul peracetic, utilizat în această reacție sub formă 

de soluție (nepericuloasă) în acid acetic, se prepară din 

apă oxigenată (25—90%) şi anhidridă acetică. 

Reacția poate fi şi astfel condusă (timp mai lung, 

temperatură mai inaltă), incât în locul epoxidului să se 

obțină produsul său de hidroliză, adică un diol: 

 

 
Varianta aceasta a reacției este una din cele mai bune 

metode preparative pentru dioli. Reactivul cel mai 

avantajos este acidul performic (amestec de apă 

oxigenată şi acid formic). Diolii formați astfel din alchene 

ciclice sunt trans-dioli (spre deosebire de cei obținuți prin 

oxidare cu permanganat; V. mai sus), deoarece 

deschiderea inelului epoxidic are loc cu inversarea 

configurației. 
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e. Ozonul este un reactiv caracteristic al dublei legături 

alchenice, mult  utilizat pentru degradări oxidative. 

Acestea decurg mai blând şi mai unitar decât cele 

efectuate cu oxidanții obişnuiți şi de aceea sunt mult 

utilizate pentru stabiliri de structură. 

S-a admis multă vreme că alchenele, tratate cu ozon 

(în dizolvanți inerți, ca tetraclorura de carbon sau acetatul 

de etil), trec în ozonide. Acestea sunt descrise ca lichide 

uleioase sau solide amorfe foarte explozibile, nedistilabile. 

Tratate în stare brută cu apă caldă, ozonidele se desfac în 

aldehide sau cetone (sau numai în unul din aceşti produşi, 

depinzând de structura alchenei inițiale): 

 

Pentru a evita unele reacții secundare, 

descompunerea finală hidrolitică se înlocuieşte, în 

practică, printr-o reducere cu bisulfit de sodiu sau mai bine 

prin hidrogenare catalitică: 

 
Compuşii de tipul acesta, pentru care s-a convenit să 

se mențină numele de ozonide, nu provin direct din 

alchenă şi ozon, ci sunt produşii finali ai reacției. Ei se 

formează numai din alchene conținând o grupă RCH=, ce 

pot da naştere unei aldehide, în cursul reacției arătate mai 

departe.   
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Ozonide de tipul I au fost obținute pure în reacția 

ozonului cu diferite alchene ca: 1-pentena, 1-, 2- şi 

3-hexena, stirenul, stilbenul etc. şi au fost preparate şi prin 

sinteză. Ele sunt substanțe definite, cu puncte de fierbere 

sau de topire nete. Substanțele considerate înainte drept 

ozonide erau amestecuri conținând peroxizi polimeri, care 

au într-adevăr proprietățile descrise în literatura veche. 

9. Reacții de substituție în poziție alilică. În afară de 

reacțiile de adiție la dubla legătură a alchenelor, descrise 

mai sus, au fost observate, în timpul din urmă, şi unele 

reacții în care se păstrează dubla legătură şi se substituie 

un atom de hidrogen de la grupa CH2, din poziția α față de 

ea, numită şi „poziția alilică".  

 

—CH2—CH=CH— 

 

Acest atom de hidrogen este deosebit de reactiv, după 

cum se vede şi din energia sa de legătură anormal de 

mică. Se descriu mai jos câteva reacții de acest tip. 

a.Autoxidarea alchenelor. Numele, nu tocmai bine 

ales, de autoxidări, se dă reacțiilor de oxidare prin 

molecule de oxigen, O2 decurgând la temperatura 

obişnuită, fără flacără. 

La început s-a observat că unele alchene lichide (de 

ex. uleiul de terebentină), după ce au fost expuse câtva 

timp la aer, conțin o substanță nestabilă cu proprietăți 

puternic oxidante, ce pune în libertate iod din iodură de 



68 

 

potasiu, transformă acidul arsenios în acid arsenic şi 

decolorează soluția de indigo. S-a admis multă vreme că 

aceste proprietăți oxidante se datoresc unor peroxizi 

(„moloxizi") rezultați din adiția unei molecule de oxigen la 

dubla legătură alchenică, în mod asemănător adiției 

moleculei de ozon. 

S-a observat mai târziu că reacțiile de autoxidare ale 

anumitor alchene sunt însoțite de formare de polimeri (de 

ex. de formare de „gume" în benzina de cracare expusă 

acțiunii aerului şi luminii) şi că atât reacțiile de autoxidare 

cât şi cele de polimerizare, ce le însoțesc, sunt 

împiedicate sau întârziate mult prin adăugarea în mici 

cantități (de ordinul 0,1 % sau mai puțin), a unor substanțe 

reducătoare cum sunt hidrochinona sau pirogalolul; 

acestea au fost numite antioxidanți. S-a stabilit apoi că 

antioxidanții nu sunt „catalizatori negativi" cum se crezuse, 

căci nu se regăsesc neschimbați după reacție, ci se 

transformă chimic în cursul reacției, deşi această 

transformare nu are loc într-un raport stoechiometric 

simplu față de substanța ce se autoxidează. S-a mai 

observat că multe reacții de autoxidare sunt accelerate de 

lumina vizibilă sau ultravioletă. În multe reacții de 

autoxidare, alchena în contact cu oxigenul nu 

reacționează în aparență deloc un interval de timp, numit 

perioadă de inducție, după care reacția începe brusc cu 

viteza ei normală. Perioada de inducție poate fi suprimată 

şi în general, reacțiile de autoxidare pot fi mult accelerate 

prin adăugarea unui peroxid, de ex. a însuși produsului de 

reacție.  
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Cercetarea cinetică a arătat că cele mai multe 

autoxidări sunt reacții înlănțuite autocatalizate (adică 

accelerate prin propriul lor produs de reacție). Autoxidările 

pot fi inițiate de promotori, adică de substanțe care dau 

naştere unor radicali liberi prin descompunere termică. 

Inhibitorii sunt substanțe care reacționează cu radicalii 

peroxidici, ROO, intermediari, împiedicând astfel 

instituirea unui lanț de reacții. 

Printre inhibitori se numără fenoli care cedează un 

atom de hidrogen radicalului liber peroxidic, 

transformându-se în radicali liberi săraci în energie 

(stabilizați prin conjugare). Aceştia nu pot iniția lanțuri noi 

de reacții ci se stabilizează, la rândul lor, numai prin reacții 

cu alți radicali 

Reprezentanți mai importanți ai clasei. Cea mai 

importantă sursă industrială de alchene inferioare este un 

produs secundar al industriei de petrol, gazul de cracare. 

Acesta conține, în afară de alcanii C1—C4, alchenele 

inferioare: etena, propena şi butenele. Pentru a putea fi 

utilizate, aceste alchene trebuie separate, în stare mai 

mult sau mai puțin pură, din gazul de cracare. Separarea 

aceasta, relativ grea, se efectuează: prin distilare 

fracționată (sub presiune, la temperatură scăzută), prin 

absorbție în fracțiuni mai grele de petrol, urmată de 

desorbție fracționată, prin adsorbție selectivă pe 

adsorbanți solizi (de ex. pe cărbune activ), urmată de 

asemenea de desorbție fracționată, sau prin combinare 

chimică (de ex. prin formare de complecşi ai etenei cu 

soluții de săruri cuproase, complecşi stabili numai la 

presiune mare). 
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Etena se mai obține şi prin descompunerea termică a 

etanului sau propanului. Cantități mari de etenă (cca. 

2,5%) sunt conținute în gazul de cocserie, din care se 

izolează prin lichefiere, în instalații asemănătoare cu cele 

pentru produs aer lichid, urmată de distilare fracționată. 

Etena (de puritate până la 98%) obținută din gaze de 

petrol serveşte ca materie primă pentru o serie de produşi, 

printre care cei mai importanți sunt: polietena, etanolul, 

cloretanul, dicloretanul, etilenclorhidrina, etilenoxidul şi 

glicolul. Din propenă se fabrică, pe scară mare, 

izopropanolul (care se trece în acetonă), propenoxidul şi 

clorura de alil (intermediari în sinteza glicerinei). Butenele, 

în special izobutena, servesc pentru obținerea de polimeri 

macromoleculari sau de dimeri, precum şi ca materie 

primă în reacții de alchilare ale alcanilor. 

 

 

 

Polimerizarea alehenelor 

 

Moleculele alchenelor şi ale altor substanțe nesaturate 

au proprietatea de a se uni între ele cu ajutorul dublelor 

legături şi de a forma polimeri: 

𝑛𝐴 = 𝐴𝑛 

Numărul de molecule ale monomerului, care se 

împreunează pentru a forma polimerul, se numeşte grad 

de polimerizare (n). 

Se disting două tipuri de reacții de polimerizare. Unele 

duc la polimeri cu grade de polimerizare mici: dimeri, 

trimeri, tetrameri; în altele iau naştere polimeri înalți sau 
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macromoleculari (n = câteva sute sau mii). Aceste două 

tipuri de reacții de polimerizare au mecanisme diferite, 

după cum rezultă din considerații cinetice simple şi din 

observații experimentale. 

Cel mai simplu mecanism imaginabil pentru o reacție 

de polimerizare este acela în care moleculele dimerului 

iau naştere prin ciocnirea a două molecule de monomer, 

după schema obişnuită a reacțiilor bimoleculare, iar 

moleculele trimerului, prin ciocnirea bimoleculară dintre o 

moleculă de dimer şi una de monomer. (Se ştie că 

ciocnirile trimoleculare sunt rare, aşa că este improbabil 

ca trimerul să ia naştere prin ciocnirea simultană a trei 

molecule de monomer; tetramerul în nici un caz nu s-ar 

putea forma prin ciocnire tetramoleculară). Admițând că 

acest mecanism prin ciocniri bimoleculare este cel real, 

urmează că formarea trimerului nu poate fi perceptibilă 

decât în momentul când concentrația dimerului în amestec 

ajunge la valori apreciabile (căci viteza de reacție este 

proporțională cu concentrația reactanților). De asemenea, 

tetramerul nu începe să se formeze decât în momentul 

când amestecul conține o cantitate oarecare de trimer etc. 

Pe măsură însă ce concentrația acestor polimeri creşte, 

concentrația monomerului, din care ei provin, scade. Este 

evident că prin acest mecanism de polimerizare pas cu 

pas sau polimerizare prin reacții consecutive nu se poate 

ajunge la un polimer macromolecular. În ipoteza că viteza 

de formare a trimerului este egală cu a dimerului, iar a 

tetramerului cu a trimerului etc., se calculează că 

decamerul va exista într-o concentrație de numai 0,5% in 

momentul când monomerul practic a dispărut. În realitate, 



72 

 

în multe polimerizări de acest tip predomină dimerul şi 

trimerul şi nu se formează decât puțini polimeri cu n > 

5—6. 

Mecanismul reacțiilor în care se formează polimerii 

macromoleculari este diferit de acesta, după cum reiese 

din unele caracteristici ale acestor reacții. Astfel, în 

polimerizarea spontană (fără promotor) a stirenului, la 

100°, polimerul format după prima oră de încălzire (când 

s-a transformat numai 2% din monomer) şi polimerul izolat 

aproape de sfârşitul reacției (când s-a transformat 80% din 

monomer) au practic acelaşi grad de polimerizare (cca. 

1900). Monomerul se transformă deci direct în polimerul 

definitiv. Nu se observă formarea de polimeri cu grade de 

polimerizare intermediare; în tot cursul polimerizării, 

stirenul neintrat în reacție este monomer pur. Pe de altă 

parte, polimerizările de acest fel pot fi inițiate prin lumină 

ultravioletă sau prin promotori şi ele pot fi oprite prin 

inhibitori. De aici rezultă că aceste reacții sunt polimerizări 

prin reacții înlănțuite radicalice. 

Polimerizări prin reacții consecutive ionice. 

Alchenele inferioare se polimerizează la temperatura 

camerei (sau la 0°), sub acțiunea catalitică a acizilor 

minerali tari (de ex. a acidului sulfuric). Acizii mai slabi 

necesită o temperatură mai înaltă (de ex. cca. 200°, în 

cazul acidului fosforic). Catalizatori buni de polimerizare 

sunt şi silicații de aluminiu naturali (bentonită activată prin 

încălzire cu acizi tari) sau sintetici (de felul celor folosiți în 

cracarea catalitică a petrolului); aceştia acționează în 

cataliză heterogenă asupra alchenei gazoase, la cca. 

200°. 



73 

 

În cazul izobutenei se formează un dimer, diizobutena 

(diizobutilena) care este un amestec de doi izomeri, 

deosebiți prin locul dublei legături: 

 

Reacția este reversibilă; proporția dintre cei doi dimeri 

izomeri este rezultatul unui echilibru chimic. În afară de 

aceşti dimeri se formează şi un trimer (amestec de patru 

izomeri), un tetramer etc. 

Reacțiile de polimerizare de acest tip sunt catalizate 

prin acizi tari. Acțiunea catalizatorului acid constă în 

cedarea unui proton care se leagă de electronii π ai dublei 

legături, deplasați către unul din atomii de carbon ai 

acesteia; se formează astfel un ion organic pozitiv sau 

carbocation al monomerului. Acest ion intermediar, cu un 

orbital vacant la carbon, poate adiționa o nouă moleculă 

de alchenă (în care are loc o deplasare electromeră 

asemănătoare celei dintâi); se formează astfel 

carbocationul dimerului. Acesta se stabilizează eliminând 

un proton de la una din grupele CH3 sau CH2, vecine cu 

atomul pozitiv (căci aceşti protoni sunt respinşi de sarcina 

pozitivă), dând naştere unei duble legături. 

Protonul eliminat din carbocationul dimerului este 

fireşte transferat anionului acidului inițial, regenerând 

astfel catalizatorul. Deplasarea de electroni în alchena la 

care se adiționează un proton sau un carbocation se 

produce întotdeauna în aşa mod încât sarcina pozitivă să 
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apară la atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen, deci 

la atomul terțiar, ca în cazul formulat mai sus, sau la un 

atom de carbon secundar, în lipsa unuia terțiar. Cu alte 

cuvinte: carbocationii terțiari sunt mai stabili decât cei 

secundari, iar aceştia decât cei primari. 

Reacțiile acestea de polimerizare sunt reversibile: prin 

acceptarea unui proton cedat de catalizatorul acid, dimerii 

I şi II dau acelaşi carbocation ca în reacția de formare etc. 

Dintre alchenele simple, etena nu se polimerizează 

sub acțiunea catalitică a acizilor tari, din cauza 

nestabilității carbocationului primar care ar trebui să ia 

naştere. În cataliză acidă se polimerizează alchenele cu 

formula generală H2C=CHR şi, mai uşor, cele cu formula 

H2C=CR2 (în care R este un radical alchil, CH3, C2H5 etc.). 

Alchenele cu formula RHC=CHR se polimerizează mai 

greu decât izomerii lor cu grupă CH2= marginală. 

Alchenele cu trei sau patru substituenți la atomii de carbon 

ai dublei legături se polimerizează şi mai greu, probabil din 

cauza volumului mare al acestor substituenți, care 

îngreunează accesul celuilalt reactant (împiedicare 

sterică). 

Polimerizări prin reacții înlănțuite. Monomeri. Unele 

alchene au o tendință deosebit de mare de a se polimeriza 

prin reacții înlănțuite, formând macromolecule. 

Reacționează astfel compuşii care conțin grupa 

H2C=CH—, numită grupa vinil, sau unii compuşi cu 

formula generală H2C=CR2, de ex.: 
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Unii dintre compuşii de acest tip, de ex. stirenul şi 

esterul acidului metacrilic, suferă la conservare în stare 

pură sau la încălzire o aşa-numită „polimerizare 

spontană", spre deosebire de alchenele simple care nu se 

polimerizează fără catalizatori. Monomerii din această 

clasă sunt utilizați pe scară mare pentru polimerizări 

industriale. 

Polimerizări prin mecanism radicalic. Ca în orice 

reacție înlănțuită se disting, în toate reacțiile de 

polimerizare, trei stadii principale: 

1.Reacția de inițiere, în care se produce un radical liber 

inițial, X (o moleculă cu un electron impar la unul din atomii 

ei). 

2.Reacția de propagare sau de creştere, în care 

radicalul inițial se combină cu molecule de monomer, spre 

a forma noi radicali din ce în ce mai mari: 

 

 
Aceşti radicali liberi intermediari nu pot fi izolați din 

cauza marii lor reactivități. Viața unui asemenea radical 
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este foarte scurtă; reacțiile lanțului se repetă în 

succesiune foarte rapidă. 

3.Reacția de întrerupere sau de încetare, în care 

radicalul polimer pierde starea sa de radical, devenind un 

polimer „mort", adică o macromoleculă. 

Mecanismul acesta prin radicali liberi este dovedit 

printr-un număr mare de fapte experimentale, ce se pot 

rezuma astfel. 

Reacția de inițiere. Cel mai uşor se controlează o 

reacție de polimerizare prin folosire de promotori, adică de 

substanțe care la temperatura de reacție se descompun 

cu viteză mică in radicali liberi. Unul din promotorii des 

întrebuințați este peroxidul de benzoil, care se 

descompune în radicalii liberi C6H5COO şi C6H5. Esterii 

peracizilor, cum este perbenzoatul de terț-butil, disociază 

în mod similar în radicali liberi. 

În tehnică este mult utilizată metoda polimerizării 

redox. Aceasta constă în faptul că inițierea este provocată 

de radicali liberi ce iau naştere în cursul unei reacții de 

oxido-reducere. De obicei, sistemul redox folosit este un 

peroxid, ca apa oxigenată, sau ionul de persulfat, şi ionul 

unui metal tranzițional, capabil să cedeze un electron. 

Reacțiile de polimerizare pot fi inițiate și prin agenți 

fizici, căldură sau lumină. Din unele considerații energice 

și cinetice rezultă că polimerizarea termică (sau spontană) 

este inițiată prin ciocnirea bimoleculară a două molecule 

de monomer, activate termic, printr-un mecanism 

nelămurit încă bine. 

Polimerizarea fotochimică a fost observată la mulți 

monomeri vinilici. S-a stabilit că fiecare cuantă de lumină 
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absorbită dă naștere unei molecule de polimer, desigur 

prin radicali liberi intermediari, știut fiind că lumina produce 

ușor descompuneri homolitice. 

Reacția de propagare. Reacțiile de polimerizare sunt 

exoterme. Redăm, pentru cățiva polimeri, căldurile de 

reacție (măsurate direct calorimetric sau calculate din 

căldurile de ardere ale monomerilor si polimerilor 

respectivi). De asemenea se indică constantele de viteză, 

k, ale reacțiilor de polimerizare, la 60° (în 1∙mol-1 ∙s-1). 

 

Monomer kcal/mol k 

Acetat de vinil 21,3 3700 

Acrilat de metil 18,7 2090 

Acrilonitril 17,3 1960 

Stiren 16,4   176 

Metacrilat de 

metil 

13,0   734 

 

Se observă un oarecare paralelism între căldurile de 

reacție și vitezele de reacție. 

Reacțiile de propagare (adiție radicalilor în curs de 

creștere la moleculele de monomer):  

Rn∙+M → Rn+1 

au energii de activare mici (cca. 5 kcal/mol), cum au de 

altfel reacțiile tuturor radicalilor liberi. Aceasta explică 

marea viteză a reacției de propagare. Energie de activare 

mică au și reacțiile de întrerupere, în timp ce reacțiile de 

inițiere au energii de activare mult mai mari, căci în aceste 

reacții se rupe o legătură covalentă (E=22 kcal/mol la 
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polimerizarea metacrilatului de metil și 30 kcal/mol la 

stiren).  

Reacții de întrerupere. Măsurătorile cinetice arată că 

viteza reacției de întrerupere (în absența inhibitorilor) este 

de ordinul II față de radicalul polimer. Această reacție are 

deci loc prin ciocnire bimoleculară între două molecule de 

radical polimer. O asemenea reacție poate avea loc în 

două moduri diferite, anume prin dimerizare: 

 
sau prin disproporționare, adică prin transferul unui atom 

de hidrogen între doi radicali: 

 
În unele reacții de polimerizare s-a putut dovedi primul 

mecanism. Astfel, la polimerizarea metacrilatului de metil 

cu azoizobutironitril marcat cu izotopul 14C la grupa CN, 

s-a putut dovedi că macromolecula conține două resturi de 

promotor şi provine deci din împreunarea a doi 

macroradicali. 

Inhibitori. Există substanțe care, adăugate într-un 

monomer lichid, în proporție mică sau foarte mică 

(ajungând până la 0,01%) împiedică polimerizarea. Aceşti 

inhibitori (Inh sau InhH) reacționează cu radicalul inițial R 

fie adiționându-1, fie cedindu-i un atom de hidrogen: 
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În ambele cazuri iau naştere radicali liberi inerți, 

incapabili de a reacționa cu monomerul spre a da naştere 

unei noi reacții de polimerizare. Inhibitorul se consumă 

deci în reacție, şi anume, de obicei, dispare o moleculă de 

inhibitor pentru fiecare lanț de reacții întrerupt. Fireşte, în 

momentul când inhibitorul este consumat, reacția de 

polimerizare începe cu viteza ei normală. 

Se numesc întârzietori (Int) substanțe mai puțin eficace 

decât inhibitorii, care nu împiedică radicalul inițial R∙să 

reacționeze cu monomerul M, ba chiar permit radicalului 

macromolecular să atingă dimensiuni considerabile, dar 

captează unii din aceşti radicali. Macroradicalul Ra are 

deci posibilitatea de a participa la două reacții concurente, 

din care una duce la un radical inert: 

 
 

Printre inhibitorii de polimerizare se numără: 

hidrochinona (eficace numai în prezența aerului, care o 

transformă în chinonă), diferite chinone, unii alchil-fenoli 

(nu însă fenolul simplu),  di- şi trinitro-derivații aromatici şi 

unele amine secundare aromatice (de ex. 

fenil-β-naftilamina). În majoritatea lor aceşti compuşi sunt 

şi inhibitori de autoxidare. 

Transfer de lanț. Una din reacțiile caracteristice ale 

radicalilor liberi în soluție este de a extrage un atom de 

hidrogen dintr-o moleculă a dizolvantului. Prin aceasta 

radicalul devine o moleculă stabilă, dar molecula 
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dizolvantului se transformă într-un radical liber, capabil de 

a iniția un nou lanț de reacții. Rezultatul global al unui 

asemenea transfer de lanț, sau transfer radicalic, este că 

gradul de polimerizare este micşorat (viteza de reacție 

rămânând aproximativ aceeaşi) şi fragmente ale 

dizolvantului sunt încorporate în polimer. 

Atomii de hidrogen din hidrocarburi sunt cedați cu atât 

mai uşor cu cât  legătura C—H este mai slabă şi noul 

radical format este mai stabil. Din hidrocarburile saturate, 

hidrogenul este cedat în ordinea: terțiar > secundar > 

primar. Din hidrocarburile nesaturate este cedat 

hidrogenul din poziția alilică, iar din hidrocarburile 

aromatice hidrogenul din poziția benzilică. 

Sunt substanțe care cedează hidrogen cu mare 

uşurință, în schimb dau radicali cu capacitate redusă de a 

iniția lanțuri de reacții. Printre aceştia se numără 

mercaptanii (de ex. n-butilmercaptanul şi 

n-dodecilmercaptanul): 

 

 
Asemenea substanțe, chiar în urme, influențează 

profund gradul de polimerizare. Din acest motiv sunt mult 

utilizate în industrie (de ex. în fabricația cauciucului 

sintetic) sub numele de modificatori sau regulatori de 

polimerizare.  

În reacțiile de transfer de lanț, descrise mai sus, 

donorul de atomi de hidrogen poate să fie chiar produsul 

de reacție, adică polimerul macromolecular final. În cazul 

acesta se creează un centru nou radicalic la un atom 

oarecare al macromoleculei. Acest centru radicalie poate 
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adiționa molecule de monomer, dând naştere unui polimer 

ramificat. Fenomenul acesta se observă  de ex. la 

polietena obținută prin procedeul de polimerizare la 

presiune înaltă; produsul de reacție are macromolecule 

mult ramificate. 

Dacă se polimerizează un monomer în prezența unui 

polimer, obținut dintr-un monomer diferit, se obține un 

polimer ramificat cu catene laterale diferite de catena 

principală, un aşa-numit polimer de grefare. 

Copolimerizarea. Un amestec de doi monomeri 

vinilici se poate polimeriza astfel încât să rezulte un 

polimer mixt sau un copolimer. Prin polimerizarea unui 

amestec de clorură de vinil cu acetat de vinil se obțin 

macromolecule de forma: 

 

 
 

Copolimerii au proprietăți diferite de ale polimerilor 

obținuți din fiecare din cei doi monomeri în parte şi, de 

asemenea, diferite de ale amestecului acestor polimeri. 

Se fabrică, din această cauză, mulți copolimeri pentru 

diferite scopuri practice. Speciile curente de cauciuc 

sintetic sunt copolimeri  ai butadienei cu stiren sau cu nitril 

acrilic. 

Unele perechi de monomeri se copolimerizează uşor, 

de ex.: clorura de vinil cu acetatul de vinil; stirenul cu 

butadiena, clorura de vinil cu acrilonitrilul şi cu metacrilatul 

de metil. Alți monomeri, deşi polimerizabili separat, nu se 

copolimerizează, de ex. stirenul cu acetatul de vinil. Alteori 
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se copolimerizează două substanțe, dintre care numai una 

este aptă să se polimerizeze singură, de ex. diclor- şi 

tricloretena cu acetat de vinil; antracenul, şi chiar 

benzenul, cu butadienă. În sfârşit se pot copolimeriza 

chiar două substanțe, inapte să se polimerizeze fiecare în 

parte, de ex. anhidrida maleică cu stilbenul. Copolimerii 

proveniți din monomeri ce nu se polimerizează separat 

conțin ambii monomeri în părți egale, alternând regulat în 

catenă. 

La copolimerizarea unui amestec de doi monomeri, 

reactivitatea macroradicalului depinde de monomerul ce 

se află la un moment dat la marginea macroradicalului. Cu 

alte cuvinte, există în amestec macroradicali de două 

tipuri, aşa că sunt posibile patru reacții, cu viteze diferite: 

 

 
 

Comportarea atât de curioasă, la prima vedere, a 

amestecurilor de monomeri, se explică prin diferențele de 

viteze de reacție datorite polarității şi efectelor sterice 

diferite ale grupelor marginale 

 

Procedee tehnice de polimerizare prin mecanism 

radicalic.  

1. Polimerizarea “în bloc” se realizează dizolvând în 

monomer mici cantități de promotor  (de ex. de peroxid de 

benzoil) şi conservând câtva timp amestecul la 
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temperatura optimă a reacției. Se obțin blocuri sau plăci 

masive de polimer (polimetacrilat de metil, polistiren), de 

obicei transparent, care se prelucrează prin mijloace 

mecanice. 

2.Polimerizarea în soluție se practică mai rar şi numai 

în cazuri speciale. Gradul de polimerizare al polimerilor 

obținuți este mic, din cauza reacţiilor de transfer de lanț cu 

moleculele dizolvantului, iar dizolvantul se îndepărtează 

greu din polimer. 

3.Polimerizarea în emulsie, aplicată întâi la fabricarea 

cauciucului sintetic, se bucură azi de mare răspândire. 

Monomerul, numai foarte puțin solubil în apă, se 

dispersează, sub formă de picături cu diametrul de 1—5 μ, 

în apă în care s-a dizolvat în prealabil un agent emulgator 

şi un promotor. Drept agent emulgator se foloseşte un 

săpun (de ex. oleat de potasiu) sau sarea unui acid 

sulfonic cu catenă alifatică lungă. Drept promotori servesc 

apa oxigenată sau persulfatul de potasiu. Viteza de reacție 

este mult mai mare decât în alte procedee. Polimerul se 

obține sub forma unei suspensii coloidale, un „latex 

artificial", din care se precipită prin adăugare de electroliți. 

Polimerii obținuți în emulsie au grade de polimerizare 

foarte mari. 

Caracteristic pentru procedeul polimerizării în emulsie 

este faptul că promotorul este dizolvat în apă (şi nu în 

monomer). S-a arătat mai sus importanța metodei de 

inițiere prin sisteme redox, pentru polimerizarea în 

emulsie. Prin faptul că necesită o temperatură de lucru 

mai joasă, metoda aceasta permite să se evite, într-o 

oarecare măsură, ramificarea catenelor macromoleculare. 
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Pentru a nu ajunge la greutăți moleculare prea mari se 

folosesc în procedeul polimerizării în emulsie, modificatori, 

de ex. dodecilmercaptanul, care reacționează în modul 

următor: 

 

 
 

Sunt numeroase dovezi că polimerizarea propriu-zisă 

se petrece în soluție apoasă. Picăturile inițiale de 

monomer ale emulsiei servesc numai ca un rezervor 

pentru a menține concentrația de monomer în apă la 

saturație. Particulele inițiale de monomer, stabilizate prin 

molecule de săpun, dispar astfel în cursul reacției, iar în 

locul lor apar noi particule de polimer. Fiecare particulă de 

polimer provine probabil dintr-o singură reacție 

elementară de inițiere. 

4.Polimerizarea în picături sau în perle se deosebeşte 

de polimerizarea  în emulsie prin faptul că picăturile sunt 

mult mai mari (0,5 până la câțiva mm). Nu se folosesc 

agenți emulgatori (substanțe capilar-active), ci 

„stabilizatori de suspensii" (alcool polivinilic sau gelatină). 

Se folosesc promotori solubili în monomer şi se agită 

puternic soluția. Procedeul se aseamănă deci  cu o 

polimerizare în bloc, dar are toate avantajele polimerizării 

în emulsie, în ceea ce priveşte uşurința îndepărtării 

căldurii de reacție. 

Proprietățile polimerilor macromoleculari.  

1. Gradul de polimerizare. După cum s-a văzut, 

macromoleculele rezultate din polimerizarea derivaților 
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vinilici sunt molecule filiforme, compuse dintr-un număr 

mare de resturi de monomer. Din însuşi mecanismul 

reacției de polimerizare se poate prevedea că macro 

moleculele unui polimer înalt nu pot fi egale între ele, căci 

macroradicalul intermediar poate pierde starea de radical 

mai devreme sau mai târziu, după hazardul ciocnirilor 

cinetice. Polimerul rezultat este, de aceea, un amestec de 

macromolecule constituite după acelaşi principiu, dar 

având lungimi diferite. Prin aceasta, o substanță 

macromoleculară se deosebeşte principial de o substanță 

obişnuită cu molecule mici, moleculele acesteia fiind toate 

riguros identice între ele. 

Din cauza acestei plurimolecularități a polimerilor înalți, 

gradul de polimerizare măsurat prin metodele expuse mai 

jos reprezintă numai o valoare medie pentru toate 

moleculele prezente. Se vorbeşte de aceea de grad de 

polimerizare mediu. Macromoleculele de diverse mărimi, 

obținute din acelaşi monomer, formează o serie 

polimer-omoloagă. 

Gradul de polimerizare mediu se află din greutatea 

moleculară medie  a substanței, prin împărțire la greutatea 

moleculară a monomerului. Determinarea greutății 

moleculare se poate face, cu bune rezultate, prin metoda 

presiunii osmotice, cu ajutorul unei membrane 

semipermeabile. Metodele crioscopice şi ebulioscopice nu 

se pot aplica la polimerii înalți, căci, după cum se poate 

uşor calcula, combinațiile cu greutăți moleculare mai mari 

de 10 000 produc coborâri ale punctului de topire şi urcări 

ale punctului de fierbere prea mici spre a putea fi 

măsurate. 
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Metodele cele mai importante folosite pentru 

determinarea greutăților moleculare ale compuşilor 

macromoleculari sunt: măsurarea presiunii osmotice a 

soluției, determinarea vâscozității soluției, difracția luminii 

în soluție şi măsurarea vitezei sau a echilibrului de 

sedimentare în ultracentrifugă. Metoda vâscozității cere  o 

aparatură simplă şi este mult utilizată în industrie. Pentru 

aplicarea acestei metode (empirice) este însă nevoie de o 

etalonare, care se face de obicei cu date obținute prin 

metoda presiunii osmotice (o metodă bine fundată 

termodinamic). 

Metoda presiunii osmotice dă bune rezultate pentru toți 

compuşii cu greutăți moleculare de la 10 000 la 1 000 000, 

căci pentru asemenea compuşi este uşor să se 

construiască membrane semipermeabile. Se utilizează 

mult membrane de celuloză (celofan). 

Reprezentanți mai importanți. Se descriu aici câteva 

hidrocarburi macromoleculare. Alți polimeri vor fi descrişi 

mai departe împreună cu monomerii respectivi. 

Polietena se obține industrial, începând din 1938, prin 

polimerizarea etenei lichide, la presiune mare 

(1000—2000 at) şi la temperatură joasă, cu O2 ca 

promotor. Gradul de polimerizare variază după condiții şi 

este, la produsul industrial obişnuit, de cca. 1800 (gr. mol. 

50 000). Produsul este amorf, iar macromoleculele, 

compuse din catene —CH2—CH2—CH2—CH2—, identice 

acelora din alcani, sunt ramificate. Punctul de topire este 

112—115°, iar densitatea cca. 0,92—0,93. Produsul se 

prezintă ca o masă albă, flexibilă, translucidă, cu o foarte 

bună rezistență mecanică, electrică şi chimică. 
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Polietena obținută prin polimerizare cu promotori 

organo-metalici are structură cristalizată şi catene liniare, 

după cum arată analiza cu raze X. 

Greutatea moleculară este în general mai mare; 

punctul de topire este cca. 135°, iar densitatea cca. 0,95. 

Poliizobutena se obține prin polimerizarea izobutenei 

în reacții cu lanțuri cationice. Polimerii obținuți la —15° 

sunt lichide extrem de vâscoase, ce se utilizează ca 

adaosuri în uleiurile de uns pentru îmbunătățirea curbei de 

viscozitate; cei obținuți la temperatură mai joasă (-100°) 

(opanol, vistanex) se prezintă ca o masă albă, cu 

proprietățile elastice şi plastice ale cauciucului brut (dar 

fără posibilitatea de vulcanizare a acestuia). 

Polistirenul cu grad de polimerizare mare (gr. mol. 250 

000—1 000 000) se prezintă ca o sticlă perfect 

transparentă, ce poate fi lucrată la strung. Peste 100° 

devine plastic, iar la 150° poate fi injectat sau presat în 

forme (de obicei amestecat cu coloranți sau materiale de 

umplutură). Polistirenul este, datorită proprietăților sale 

dielectrice remarcabile, un material izolant de mare 

importanță în electrotehnică şi electronică. În formă de foi 

serveşte în industria cablurilor. 
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IV.HIDROCARBURI NESATURATE CU MAI MULTE  

DUBLE LEGĂTURI 

 

Când o moleculă conţine două sau mai multe duble 

legături, acestea se influenţează reciproc şi fac să apară 

proprietăți noi. Această influență este deosebit de 

puternică atunci când legăturile duble sunt mai apropriate 

în catenă, cum este cazul în următoarele structuri: 

 

 
 

Când sunt mai depărtate în catenă (duble legături 

izolate), influenţa reciprocă a dublelor legături este de 

obicei neglijabilă. 

Hidrocarburi cu duble logături cumulate. Primul 

termen al seriei, alena, se obține prin eliminarea bromului 

din dibrompropenă: 

 

 
 

La temperatura obişnuită, alena este un gaz (p. f. 

-34,3°). Proprietățile ei chimice se apropie mult de ale 

metilacetilenei izomere cu ea, în care se şi transformă 

uşor prin încălzire cu sodiu metalic: 

 
S-a vorbit mai sus de izomerizarea 1-alchinelor la 

2-alchine. Reacția aceasta are loc prin intermediul unei 

alene, care este izolabilă numai când are doi substituenți 

la un carbon marginal, de ex.: 
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Sub acțiunea acidului sulfuric, alena adiționează apă şi 

dă o cetonă, întocmai ca derivații acetilenei: 

 

 
 

Când sunt substituite în mod adecvat, alenele apar sub 

formă de enantiomeri. Recent au fost descoperiți în natură 

compuşi alenici, în parte optic activi. 

Se numesc cumulene, compuşii cu mai multe duble 

legături cumulate. Cel mai simplu reprezentant al clasei, 

butatriena, se obține din l,4-dibrom-2-butină (obținută din 

1,4-butindiol) prin eliminarea bromului cu zinc: 

 

 
 

Butatriena se polimerizează extrem de uşor, chiar la 

—78°. 

Fenil-cumulencle se obțin, după o metodă generală, 

din alchine, dialchine, trialchine etc. disodate, prin 

condensare cu cetone aromatice şi reducerea diolilor 

obținuți cu clorură de crom(II) sau de vanadiu(II) de ex. (Ar 

= C6H5): 
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Tetrafenil-hexapentaena, posedând cinci duble 

legături, este un compus colorat roşu-închis, remarcabil 

de stabil (p. t. 302°). 

Hidrocarburi cu duble legături conjugate.  

1. Primul termen al seriei omoloage, 1,3-butandiena, 

numit curent butadienă, se obține industrial în mari 

cantități prin dehidrogenarea catalitică a butenelor: 

 

 
 

Ca materie primă servesc n-butenele obținute prin 

dehidrogenarea n-butanului. Acestea se trec la 675°, 

peste un catalizator de trioxid de crom pe suport de oxid 

de aluminiu. Alt procedeu foloseşte direct fracţiunea 

butan-butene din gazele de cracare ale petrolului. Aceasta 

se trece, amestecată cu un mare exces de aburi (pentru a 

evita formarea cocsului) peste un catalizator de Fe2O3, 

CuO şi K2O pe un suport de MgO, la cca. 700°. Procesul 

fiind endoterm, gazele trebuie preîncâlzite. În aceste 

condiţii se dehidrogenează şi n-butanul.  

2. Butadiena este un produs normal de descompunere 

termică al hidro- carburilor la temperatură mai înaltă decât 

temperatura obişnuită de cracare industrială. De aceea 

gazele de cracare conțin întotdeauna butadienă în mici 

cantități. Unele hidrocarburi se descompun termic, cu 

randament mare, în butadienă. Un procedeu bun de 

laborator, pentru preparat butadienă, constă în 

conducerea ciclohexenei, în stare de vapori, peste un 

filament metalic încălzit la roşu printr-un curent electric : 
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Un alt procedeu pentru obținerea butadienei constă în 

conducerea etanolului, în stare de vapori, la 400°, peste 

un catalizator compus în esență din oxid de zinc, cu 

diferite impurităti servind ca activatori: 

 

2C2H5OH→C4H6+2H2O+H2 

 

Alte procedee constau în eliminare de apă din 

1,3-butandiol sau din  1,4-butandiol, în stare de vapori, 

peste catalizatori conținând acid fosforic: 

 

5. 2-Metilbutadiena sau izoprenul se obține mai greu 

decât butadiena. În industrie se aplică un procedeu de 

dehidrogenare a unui amestec de izopentan cu 

izopentenă şi un altul bazat pe condensarea izobutenei cu 

formaldehidă. Se mai poate obține izopren dintr-un alcool 

acetilenic, care se hidrogenează parțial, apoi se 

deshidratează: 
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Metoda aceasta serveşte şi pentru prepararea altor 

diene, de ex.: 

 

 
6. 2,3-Dimetilbutadiena sn obține din pinacol, prin 

deshidratare peste oxid de aluminiu, în cataliză 

heterogenă: 

 

 
 

7. Ciclopentadiena ia naştere în multe reacții de 

piroliză, de ex. chiar în piroliza ciclopentcnei, la 800°. De 

aceea apare în capul de distilare al gudroanelor de 

cărbune şi în produşii de piroliză ai petrolului. Sintetic se 

poate obţine din 1,2-dibromciclopentan, prin eliminare de 

HBr cu baze: 

 
Proprietăți fizice. Butadiena este un gaz cu p. f. 

—4,7°; izoprenul fierbe la 34°, 2,3-dimetilbutadiena la 

69,6°, iar ciclopentadiena la 42,5°. 
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Influența reciprocă dintre cele două legături conjugate 

se manifestă în proprietăţile fizice ale dienelor, de 

exemplu în spectrul de absorbție în ultraviolet,  în refracția 

luminii (produce o „exaltație" a refracției moleculare) şi în 

conținutul în energie al moleculelor (produce o micşorare 

a conţinutului în energie, deci o stabilizare a moleculei). În 

sfârşit, prin conjugare se produce o modificare a 

distanțelor interatomice. 

Proprietăți chimice. Două duble legături conjugate se 

comportă, în unele din reacțiile lor de adiție, ca un sistem 

nesaturat unitar; adiția se face în poziţiile marginale 1,4, 

iar în pozițiile 2,3 apare o dublă legătură nouă, de ex.: 

 

 
 

În mod similar se comportă şi compuşii cu mai multe 

duble legături conjugate, de ex. hexatriena, care 

adiționează brom în pozițiile 1,6: 

 

 
 

Deşi se cunosc şi excepții (adică adiții la o singură 

dublă legătură), reacţiile de adiție la marginile sistemului 

de duble legături conjugate se întâlnesc în multe alte clase 

de compuşi, în afară de diene, şi s-au dovedit de o mare 

importanţă în întreaga chimie organică. 

Hidrocarburi cu duble legături izolate. Aceste 

hidrocarburi conțin duble legături separate printr-o catenă 

saturată formată din unul sau mai mulţi atomi de carbon. 
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Influența reciprocă a dublelor legături este neglijabilă. 

Metodele de obținere şi reacțiile acestor compuşi sînt întru 

totul asemănătoare celor ale alchenelor simple. 

Poliene ciclice. În seria ciclohexanului sunt posibile 

două diene şi o trienă, toate cunoscute: 

 
În timp ce dienele ciclohexanului sunt substanțe 

nesaturate, aşa cum se prevede pe baza formulelor lor, 

ciclohexatriena sau benzenul se distinge prin proprietăţi 

chimice cu totul neaşteptate. 

Diene policiclice cu punte. Biciclo[2,2,l]heptadiena 

sau norbornadiena se obține prin  sinteză dien din 

ciclopentadienă şi acetilenă, sub presiune, la cca. 350°: 

 
Bicicloheptadiena este un lichid cu p.f. 89°. Prin 

hidrogenare catalitică se saturează întâi o dublă legătură 

obținându-se bicicloheptena (norbornena) şi apoi ambele, 

obținlndu-se bicicloheptanul (norbornanul). Din cauza 

apropierii în spațiu a celor două duble legături, ele se 

influențează, în unele reacții, în mod neobişnuit, dând 

compuşi triciclici. Astfel prin  adiţia bromului se formează 

dibrom-nortriciclen alături de alți compuşi: 
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Prin încălzire la 400°, bicicloheptadiena suferă 

izomerizare la cicloheptatrienă (tropilidenă).  Dublele 

legături din bicicloheptadienă sunt reactive. Cu 

hexaclorciclopentadienă (obținută prin  clorurarea totală a 

ciclopentadienei sau a pentanului) ea reacţionează după 

schema dien, dând un aduct cu proprietățile unul puternic 

insecticid, numit aldrin: 
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HIDROCARBURI NESATURATE CU TRIPLĂ 

LEGĂTURĂ (ALCHINE SAU ACETILENE) 

 

 

Numele hidrocarburilor din această clasă se formează 

înlocuind terminaţia an, a alcanului corespunzător, cu ină. 

Cel mai simplu termen al seriei poartă deci numele de 

etină, alături de care se întrebuințează mult şi denumirea 

veche de acetilenă. Radicalul HC≡C— se numeşte etinil, 

iar radicalul HC≡C—CH2— propargil. Formula generală a 

seriei omoloage este CnH2n-2. 

 

Metode de preparare.  

1. Dihalogeno-alcanii, conţinând cei doi atomi de 

halogen la atomi de carbon învecinaţi, elimină două 

molecule de hidracid când sunt tratați cu hidroxid de 

potasiu în soluție alcoolică sau cu amidură de sodiu. Cum 

1,2-dihalogeno-alcanii se obțin din alchene prin adiție de 

halogen, reacţia aceasta constă de fapt în înlocuirea unei 

duble legături printr-o triplă legătură: 

 
Eliminarea acidului bromhidric se poate face şi în două 

etape. Astfel, dibrom-feniletanul, obținut prin adiția 

bromului la stiren, elimină uşor o moleculă de acid 

bromhidric şi dă bromstiren şi ceva mai greu pe a doua, 

trecând în fenilacetilenă:  
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2. Omologii acetilenei se obțin din compuşii sodați sau 

magnezieni ai acetilenei, în modul arătat mai departe. 

3. Omologii acetilenei cu grupă acetilenică marginală 

se izomerizează prin încălzire cu hidroxid de potasiu, dând 

dialchil-acetilene: 

 

 
 

Reacția inversă se petrece prin încălzire cu sodiu, 

formându-se intermediar acetilura de sodiu . 

4. Primul termen al seriei omoloage, acetilena sau 

etina, se obține industrial în cantități imense, prin 

descompunerea carburii de calciu cu apă. 

 
 

Rețeaua cristalină a carburii de calciu este compusă 

din ioni Ca2+ şi din ioni C2
2- (-C≡C-); aceştia din urmă nu 

sunt stabili în prezența apei, ci extrag instantaneu ioni H+, 

din moleculele H2O, dând ioni HO‾. 

Acetilena obținută din carbura de calciu conține mici 

cantități de NH3, PH3, AsH3, S(CH=CH2)2, vinilacetilenă, 

diacetilenă şi alți compuşi. Aceste impurități pot fi 

îndepărtate prin spălare cu o soluție de dicromat şi acid 

sulfuric sau alți reactivi. 

Carbura de magneziu, Mg2C3, dă prin hidroliză cu apă, 

ca produs principal, propina, CH3—C≡CH, de unde s-a 

admis că rețeaua acestei carburi este construită din ioni 

Mg2+ şi C3
4-. O altă carbură de magneziu, MgC2, care se 

obține din acetilenă şi Mg(C2H5)2, şi care dă acetilenă în 
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contact cu apa, este nestabilă la temperatură înaltă, 

transformându-se în Mg2C3 şi C. 

5. Acetilenă se formează prin sinteză directă din 

elemente: 

 

 
 

Reacția fiind endotermă, echilibrul este deplasat cu 

atât mai spre dreapta cu cât temperatura este mai ridicată. 

Calculul termodinamic arată că acetilena începe să se 

formeze abia peste 3000°. Într-adevăr se obțin mici 

cantităţi de acetilenă în zona unui arc electric, între 

electrozi de cărbune, într-o atmosferă de hidrogen. 

Reacția aceasta nu are aplicații, în schimb prezintă interes 

practic mare formarea acetilenei din hidrocarburi, de ex. 

din metan, în acest caz se obține acetilenă, cu 

randamente economic acceptabile la temperaturi de peste 

1500°: 

 

 
 

Condițiile termodinamice ale acestei reacții pot fi 

calculate cu ajutorul ecuațiilor de entalpii libere de 

formare. Scăzând ecuația entalpiei libere de formare din 

elemente a metanului, din ecuația similară a acetilenei, se 

află ecuația variației entalpiei libere standard a reacției de 

formare a acetilenei din metan: 

 

ΔG°=53 350—12,7T—2(-21 470+26,0T)= 96 290 — 64,7 T 
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Din accastă ecuație rezultă că entalpia liberă se 

anulează, adică ΔG° = O (Kp = 1) când T=1488°K sau t 

=1215°C şi devine negativă peste această temperatură. 

Condițiile de echilibru sunt deci favorabile formării 

acetilenei la temperaturi de peste cca. 1200°. La aceste 

temperaturi,sistemul termodinamic cel mai stabil este însă 

2C + H2; cum la aceste temperaturi vitezele reacţiilor 

dintre gaze sunt foarte mari, acetilena tinde să se 

descompună repede în carbon şi hidrogen. Pe de altă 

parte, sub 1200° acetilena. în prezența hidrogenului, 

devine termodinamic instabilă în raport cu alte 

hidrocarburi (C2H4 şi CH4). De aceea, gazul trebuie răcit 

brusc, imediat după ce părăseşte zona de reacție. Sub 

temperatura de cca. 100°, acetilena (deşi termodinamic 

instabilă)  nu se mai descompune cu viteză apreciabilă din 

cauza inerției moleculelor. Reacția de piroliză a metanului 

are loc cu o mărire de volum, aşa că lucrul la presiune 

redusă este favorabil formării acetilenei. 

Reacția aceasta se aplică industrial, in diferite variante. 

În procedeul cu arc electric, metanul este trecut, la 

presiunea ordinară, cu un timp de contact de o fracțiune 

de secundă, printre electrozi metalici şi apoi răcit cu o 

ploaie de apă. Gazul obținut conține 9—12% volum C2H2 

(teoretic gazul ar putea conține 25%). Aceasta se izolează 

prin dizolvare, sub presiune, în apă sau în dizolvanți 

adecvați, ca N-metilpirolidona. Ca produs secundar se 

formează în mici  cantităţi diacetilenă, C4H2, un compus 

exploziv. 

Procedeul arderii incomplete constă în trecerea unui 

amestec de metan cu oxigen, în arzătoare speciale, aşa 
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încât căldura necesară reacției endoterme este furnizată 

de arderea unei părți din metan. Gazele de ardere, cu 

8—10 % C2H2 mai conţin H2, CO şi CO2,. Procedeul termic 

(regenerativ) constă în trecerea alternativă, peste o masă 

ceramică specială, intâi a unui amestec de metan şi aer, 

pentru încălzirea masei (la cca. 1500°), apoi a metanului 

curat care se pirolizează. Adăugarea altor hidrocarburi 

(etan, propan) în metan, măreşte mult randamentul în 

acetilenă. 

Proprietăți fizice şi termotehnice. Primii termeni ai 

seriei omoloage a hidrocarburilor acetilenice sunt gaze, cu 

următoarele puncte de fierbere, la 760 mm: 

 

 
 

Densitățile sunt mai mari decât ale termenilor 

corespunzători din seria alchenelor. Solubilitatea în apă 

este mult mai mare decât aceea a celorlalte hidrocarburi. 

Un volum de acetilenă se dizolvă, la temperatura şi 

presiunea ordinară, într-un volum egal de apă; 

solubilitatea creşte mult cu presiunea. 

Cei patru atomi care constituie molecula acetilenei sint 

coliniari. De aceea, nu se poate introduce o triplă legătură 

în cicluri de 3—7 atomi de carbon, care ar avea astfel o 

tesiune prea mare. Cel mai mic ciclu în care este posibilă 

introducerea triplei legături este ciclul de 8 atomi 

(Blomquist, 1951), dar ciclooctina este nestabilă. 

După cum s-a arătat mai sus, acetilena este, la 

temperaturi joase, un compus termodinamic nestabil față 
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de elementele componente. De aceea, acetilena se poate 

descompune exploziv, în 2C+H2. Explozia poate fi iniţiată 

prin căldură, printr-o scânteie electrică sau prin explozia 

unei capse de fulminat de mercur şi chiar spontan, adică 

fără o inițiere aparentă, în special la presiune mărită 

(căldura degajată ΔH298= —54,9 kcal/mol). Din cauza 

aceasta, lucrul cu acetilenă sub presiune impune precauții 

speciale. Cilindrii de oțel în care se încarcă acetilena sunt 

umpluți, fără spații libere, cu o masă minerală poroasă 

care împiedică propagarea exploziei; această masă este 

îmbibată cu acetonă, în care acetilena se dizolvă sub 

presiune. 

Cantități mari de acetilenă se utilizează pentru sudura 

metalelor. Flacăra suflătorului de acetilenă cu oxigen 

atinge o temperatură mai înaltă (peste 3000°) decât 

flacăra altor gaze combustibile. Această temperatură 

înaltă nu se datoreşte atât de mult căldurii de ardere a 

acetilenei (care, la volume egale, nu este decât cu 45% 

mai mare decât a metanului şi mult mai mică decât a 

butanului), ci vitezei mai mari de reacție. Arderea 

acetilenei se produce în două etape, dintre care prima, 

care decurge conform ecuației: 

 

 
 

are loc în regiunea de temperatură maximă a flăcării 

suflătorului. 

Proprietăți chimice. Reacțiile acetilenei se pot împărți 

în trei grupe: reacții de adiție, polimerizări şi reacții ale 

grupelor metinice. 
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1. Reacții de adiție. La tripla legătură a derivaților 

acetilenei se adiţionează aceiaşi reactivi ca la dubla 

legătură alchenică. Adiția se face în două etape 

succesive; una duce la derivați etenici, iar cealaltă la 

derivați saturați. 

a. Hidrogenarea poate fi astfel condusă încât să se 

oprească la derivatul etenic: 

 

 
 

Ca exemplu se poate menționa reacția: 

 

 
 

Pentru hidrogenarea parțială a unei alchine la o 

alchenă, cel mai indicat  este un catalizator de paladiu, pe 

suport de carbonat de calciu, otrăvit cu săruri de plumb. 

Se obține stereoselectiv izomerul cis. 

b. Halogenii se adiționează la alchine direct, iar 

hidracizii sub acţiunea catalitică a clorurii mercurice: 

 

 
c. Adiția apei (M. G. Kucerov) se realizează prin 

introducerea acetilenei într-o soluție diluată de acid 
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sulfuric conținând sulfat de mercur. Schematic, reacția se 

poate formula admițând ca intermediar alcoolul vinilic; 

acesta fiind un enol se izomerizează dând acetaldehidă: 

 

 
 

La omologii acetilenei, adiția apei reuşeşte mai uşor 

decât la primul termen al seriei, şi anume catalizatorul de 

mercur, în unele cazuri, nu mai este necesar. Din 

fenilacetilenă se obține, prin încălzire cu acizi diluați, o 

cetonă, acetofenona: 

 

 
 

d. Asemănător cu adiția apei şi sub acțiunea aceluiaşi 

catalizator, sulfatul de mercur (sau mai bine a unui 

catalizator compus din Cl3CCOOH, BF3 şi HgO), se pot 

adiționa la acetilenă alcooli şi acizi. Primii dau naştere 

eterilor alcoolului vinilic, cum este vinil-etil-eterul, iar cei 

din urmă esterilor alcoolului vinilic, de ex. acetatului de 

vinil: 

 

 
În ambele cazuri, reacția trebuie astfel condusă încât 

să fie de față un exces mare de acetilenă, altfel derivații 

vinilici adiționează încă o moleculă de alcool sau de acid şi 

dau acetalul sau acetatul acetaldehidei: 
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Adiția alcoolilor la acetilene, pentru obținerea eterilor 

vinilici, reuşeşte şi în cataliză bazică, prin încălzirea celor 

două componente la 150°, în prezenţa hidroxidului de 

potasiu. 

2. Reacții de polimerizare.  

a. Condusă prin tuburi încălzite la 600—800°, acetilena 

se transformă într-un gudron, care conține ca produs 

principal benzen (cca. 30%), alături de toluen, naftalină şi 

de hidrocarburi aromatice superioare cu inele condensate, 

asemănătoare celor izolate din gudroanele cărbunilor de 

pământ: 

 
Omologii acetilenei pot fi polimerizați şi în condiții mai 

blânde, sub acțiunea acidului sulfuric concentrat. 

Metilacetilena (propina) dă astfel trimetilbenzenul simetric 

sau mesitilenul. 

În prezența unui catalizator obținut din 

nichel-tetracarbonil şi trifenilfosfină, (CO)2Ni(:P(C6H5)3)2, 

acetilena este transformată în benzen, la 60—70°, cu un 

randament de 80%, în timp ce alchinele monosubstituite 

dau derivaţi 1,3,5- sau 1,2,4-trisubstituiți ai benzenului. 
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b. Sub acțiunea catalitică a cianurii de nichel la 20 at şi 

60—70°, acetilena se polimerizează într-un mod 

neaşteptat, dând, cu randament mare, iclooctatetraena. 

 

 
Reacția aceasta este exotermă (ΔH= —170 kcal/mol), 

ca dealtfel toate reacţiile de polimerizare. 

c.În prezența unui catalizator (complex de clorură 

cuproasă şi clorură de amoniu, în soluție apoasă) se 

formează vinilacetilenă; 

 
Acest compus foarte nesaturat are o triplă legătură 

reactivă. Prin adiția acidului clorhidric în soluție apoasă, în 

prezența clorurii cuproase., el dă clor-butadiena 

(cloropren): 

 
Prin adiția apei, care are loc după schema descrisă 

mai înainte, se obține metil-vinil-cetona: 

 

 
Prin polimerizarea cloroprenului se obține un cauciuc 

sintetic (poli- cloropren, neopren). 

d. Încălzită în prezența cuprului metalic şi a urmelor de 

oxigen, la 200—250°, acetilena se transformă într-un 
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polimer macromolecular, voluminos, cu formula (CH)n 

numit cupren. 

3. Compuşi metalici ai alchinelor. Datorită hibridizării 

sp a atomului de carbon triplu legat, atomii de hidrogen ai 

grupelor ≡CH au caracter slab acid şi pot fi înlocuiți cu 

metale. 

Carbonul hibridizat sp din acetilene conține o proporție 

mai mare de orbital s (1 /2), decât atunci când este 

hibridizat sp2 (1 /3 orbital s) sau sp3 (1 /4 orbital s). 

Orbitalul 2s, fiind de energie mai joasă decât orbitalii 2p, 

carbonul hibridizat sp reține mai strâns electronii săi, este 

mai negativ decât în starea de hibridizare sp2 şi sp3; în 

consecință, protonul este cedat mai uşor, legătura C—H 

din acetilene este mai acidă decât aceea din alchene şi din 

alcani. 

a. Compuşii alchinelor cu metale alcaline şi 

alcalino-pământoase. Trecută peste sodiu metalic, încălzit 

la 150°, acetilena trece în acetilură de sodiu: 

 
Pentru scopuri preparative, acetilura de sodiu se 

obține mai uşor introducând acetilenă uscată, într-o soluție 

(albastră) de sodiu metalic în amoniac lichid, până la 

decolorare. Hidrogenul degajat în această reacție reduce 

o treime din acetilenă la etenă. Această reacție secundară 

se poate evita, preparând întâi o soluție de amidură de 

sodiu, NaNH2 prin tratarea soluției de sodiu în amoniac cu 

cantități catalitice de azotat feric sau clorură ferică. În 

această soluție se introduce apoi acetilenă, sau acetilene 

monosubstituite, RC≡CH, care reacționează la fel. 
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Soluțiile amoniacale de acetilură de sodiu astfel obținute 

se utilizează direct în sinteze. 

Acetilura disodică, Na2C2 se obține prin încălzirea 

acetilurii monosodice, la cca. 220°. Carbura de calciu, 

CaC2, este de fapt o acetilură de calciu, conținând, după 

cum s-a arătat mai sus, ioni C2
2-. 

Acetilurile metalelor alcaline şi alcalino-pământoase 

sunt rezistente la temperatură înaltă, în schimb 

reacționează energic cu apa, regenerând alchinele 

respective. 

Compusul dimagnezian al acetilenei se obține 

introducând acetilenă în soluția unui compus 

organo-magnezian obişnuit: 

 

 
 

Acest compus dimagnezian este utilizat mult, alături de 

acetilură monosodică, în sinteze. Acetilenele 

monosubstituite, RC≡CH, formează în mod similar 

compuşi monomagnezieni. 

b. Compuşii alchinelor cu metale tranziționale. 

Întroducând acetilenă într-o soluție amoniacală de cupru 

monovalent se depune un precipitat amorf, roşu-violet, de 

acetilură cuproasă, Cu2C2. În mod similar, dintr-o soluție 

amoniacală a unei sări de argint, acetilena precipită 

acetilură de argint, Ag2C2, la început galbenă apoi 

cenuşie. Se cunosc şi compuşi acetilenici ai mercurului 

bivalent. 

Din modul cum se formează, se vede că acetilurile 

metalelor tranziționale sunt stabile față de apă (numai 
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acizii tari le descompun, regenerând acetilena). Pe de altă 

parte, încălzite în stare uscată sau lovite, ele explodează 

cu mare violență. Acetilura de cupru serveşte la 

recunoaşterea calitativă a acetilenei în amestec cu alte 

gaze. 

 c. Reacțiile acetilurilor metalice. Acetilura de sodiu, în 

soluție de amoniac lichid, reacționează cu bromuri şi ioduri 

de alchili primari, dând mono- alchil-acetilene, de ex.: 

 

 
 

(Halogenurile de alchili secundari şi terțiari elimină, în 

aceste condiții, hidracid, dând alchene.) 

Compuşii magnezieni ai acetilenelor reacționează la 

fel ca derivații organomagnezieni obişnuiți, dar mai puțin 

energic decât aceştia. 

Acetilurile sodice (cel mai bine în amoniac lichid) şi 

acetilurile magneziene (în eter) reacționează cu aldehide 

şi cetone, dând alcooli acetilenici, de ex.: 

 
 

Formal, asemănător reacționează acetilena cu 

formaldehidă, dând 1,4-butindiol (W. Reppe, 1945): 

 
Condițiile de lucru sunt însă diferite: se comprimă 

acetilenă la 5 at şi 100°, într-o soluție de formaldehidă, în 

prezență de acetilură de cupru drept  catalizator. 
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Din aceleaşi materii prime, dar în alte proporții, se 

obține alcoolul propargilic, HC≡C—CH2OH 

Poliine. Diacctilena, care, după cum s-a spus mai sus, 

se formează, împreună cu triacetilena, ca produs 

secundar la sinteza acetilenei din metan în  arcul electric, 

se obține sintetic pe calea următoare, din 1,4-butindiol: 

 

 
 

Diacetilena este un gaz (p. t. —36°; p. f. 10°), care dă 

cu sodiu metalic, în soluție de amoniac lichid, un compus 

monosodic şi un compus disodic, ce sunt utilizați în 

sinteze la fel ca derivații corespunzători ai acetilenei. 

O metodă generală pentru a obține diine şi poliine 

constă în oxidarea acetilurilor cuproase cu clorură cuprică 

sau fericianură de potasiu sau, mai bine, în agitarea 

alchinei inițiale cu o soluție de clorură cuproasă şi clorură  

de amoniu, în prezenţa oxigenului. Astfel din fenilacetilenă 

se obţine difenil-diacetilenă: 

 
Prin această metodă au fost obţinute numeroase 

poliine, unele cu catene lungi, de ex.: 

 
 

Poliine de acest fel au fost utilizate în sintezele 

carotinoidelor şi ale altor produşi naturali. 

În anii din urmă au fost descoperite numeroase poliine 

în natură, anume în plante din familiile compozitelor şi 
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umbeliferelor. Aceşti compuşi posedă catene liniare de 8 

până la 18 atomi de carbon şi grupe funcţionale (alcooli, 

acizi, amide etc.). Ca exemplu vom menţiona următoarea 

pentain-enă, galbenă, izolată din floarea-soarelui (N. A. 

Sorensen, 1954): 

 

 
 

Reprezentanţi mai importanţi ai clasei. Cel mai 

important reprezentant este primul termen al seriei, 

acetilena. În afară de larga utilizare a acestei substanțe 

pentru sudură, ea mai serveşte ca materie primă pentru 

obținerea industrială a unor produşi de mare tonaj, ca: 

acetaldehida, acidul acetic, anhidrida acetică, acetatul de 

etil, clorura de vinil, acetatul de vinil şi polimerii lor, 

vinilacetilena, cloroprenul, tetracloretanul, tricloretena etc. 
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