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2.2.2.2. HIDROCARBURIHIDROCARBURIHIDROCARBURIHIDROCARBURI 
    
    
2.1. ALCANI (parafine)2.1. ALCANI (parafine)2.1. ALCANI (parafine)2.1. ALCANI (parafine)    
 
DefiniţieDefiniţieDefiniţieDefiniţie    
 

Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate care conţin atomi de carbon legaţi 
prin legături σ, formând catene liniare sau ramificate. 

    
Formulă generalăFormulă generalăFormulă generalăFormulă generală    

    
StructurăStructurăStructurăStructură    
    

Atomii de carbon implicaţi în legătura σ sunt hibridizaţi sp3 având configuraţia 
tetraedrică cu un unghi între legături de 109°28′ (fig. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structura metanului: patru legături σC—H, 
realizate prin întrepătrunderea axială avansată a 
orbitalilor hibrizi sp3 ai atomului de carbon cu 
orbitalii 1s ai atomilor de hidrogen 

Legături chimice în molecula de etan 

legătura σσσσC—C 

una dintre legăturile σσσσC—H 
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Simpla legătură C—C permite rotirea în jurul acestei legături, de aceea grupele 
funcţionale ocupă o infinitate de poziţii în spaţiu remarcabile fiind două: eclipsată şi 
intercalată, mai stabilă pentru că repulsiile între atomii de hidrogen sunt minime. 

 
 
 
 
 

      etan eclipsat     etan intercalat 
 
 

 
 
 
 
 

Conformaţia eclipsată Conformaţia intercalată 
a moleculei de etan a moleculei de etan 

 

Izomerii sterici sunt izomerii în care atomii au aceleaşi conectivităţi, dar diferă 
prin orientarea atomilor în spaţiu. 

Izomerii de conformaţie sunt stereoizomeri care pot trece unul în celălalt prin 
rotirea atomilor în jurul unei legături simple din molecule. 

 
Exerciţiu 
Scrieţi conformerii butanului. Arătaţi care sunt conformerii mai stabili. 
Rezolvare 

În molecula butanului CH3—CH2—CH2—CH3, există trei legături C—C 
susceptibile de rotaţie. Numărul conformerilor posibili este mai mare. 

Molecula poate fi asimilată cu un etan substituit cu câte o grupă metil la fiecare 
din cei doi atomi de carbon. 

În cursul unei rotaţii de 360° molecula va trece prin două conformaţii eclipsate 
neechivalente şi două conformaţii intercalate de asemenea neechivalente între ele. 

 
 

Conformaţia cea mai stabilă, în care repulsiile sterice sunt cele mai mici, este 
conformaţia intercalată în care cele două grupe metil se află la distanţă maximă. O 
astfel de conformaţie se numeşte anti-intercalată sau anti-periplanară. Conformerul 
(2) gauche este mai bogat în energie decât conformerul anti-intercalat cu  
0,8 kcal/mol. 
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Conformerii eclipsaţi 3 şi 4 sunt mai bogaţi în energie, mai puţin stabili. 
Distanţa dintre atomii de carbon simplu legaţi este 1,54 Å, iar distanţa C—H este 
1,09 Å; EC—C = 83 kcal/mol

–1. 
Alcanii cu catene liniare se numesc, uzual normal alcani (prescurtat n-alcani), 

iar cei cu catene ramificate se numesc izoalcani: 
CH3—CH2—CH2—CH3  CH3—CH—CH3  
 
 

n-butan              izobutan 
 

Seria de compuşi organici cu aceeaşi formulă generală a catenei, în care 
termenii consecutivi diferă printr-o grupă metilen (—CH2—) se numeşte serie 
omoloagă. Doi compuşi consecutivi dintr-o serie omoloagă se numesc omologi.  

Exemplu: CH3—CH3 şi CH3—CH2—CH3. 
Cei doi omologi diferă printr-o grupă CH2 şi au aceleaşi proprietăţi. 

    
Radicali şi izomeriRadicali şi izomeriRadicali şi izomeriRadicali şi izomeri    
    
Se numeşte radical, o moleculă ce prezintă un octet incomplet la unul dintre 

atomi. Se obţin prin îndepărtarea unuia sau mai multor atomi de hidrogen din 
molecula de hidrocarbură. 

Radicalii monovalenţi ai alcanilor se citesc înlocuind sufixul „an” cu sufixul 
„il” şi se numesc radicali „alchil”. 

CH4    →    —CH3 
metan           radical metil 

CH3—CH3    →    CH3—CH2— 
    etan  radical etil 

 

 

 

CH3
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Radicalii divalenţi se citesc înlocuind sufixul „an” cu sufixul „ilen” sau 
„iliden”. 

 
Radicalii trivalenţi se citesc înlocuind sufixul „an” cu sufixul „in”. 

CH4   →   CH 
metan            radical metin 

Stabilitatea radicalilor alchil este în ordinea: R—CH2— < R2CH— < R3C— 
primar  sec terţiar 

Toţi radicalii alchili au structură plană, iar atomul de carbon cu caracter de 
radical este hibridizat sp2 trigonal. 

Izomerii sunt substanţe cu aceeşi formulă moleculară, dar cu proprietăţi 
diferite. 

Izomeria de constituţie este dată de organizarea diferită a atomilor în moleculă, 
aceasta conducând la proprietăţi fizice şi chimice diferite pentru izomeri. 

1. Alcanii prezintă izomerie de catenă. Izomerii de catenă sunt substanţe cu 
aceeaşi formulă moleculară, dar diferă prin structura catenei de bază. 

Cauza apariţiei izomeriei de catenă o constituie proprietatea atomului de 
carbon de a fi primar, secundar, terţiar. Aceasta afectează numai proprietăţile fizice 
(izoalcanii au puncte de fierbere mai mici decât alcanii corespunzători).  Izomerii de 
catenă apar de la butan şi numărul lor creşte odată cu numărul atomilor de carbon 
din moleculă. 

Butanul are doi izomeri de catenă: 

 
Pentanul are trei izomeri de catenă: 

 
Ramificaţiile scad p.f. ale alcanilor, deoarece aria de contact dintre molecule se 

micşorează. 
Denumirea izomerilor de catenă se face respectând regulile următoare 

(Convenţia Internaţională IUPAC – International Union of Pure and Applied 
Chemistry): 

1. Se precizează cea mai lungă catenă din moleculă, care va conferi numele de 
bază al alcanului. 

De exemplu:  
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2. Se numerotează catena de bază, astfel încât ramificaţia să ocupe poziţia cu 
umărul cel mai mic. 

 
3. Se formează numele complet al acanului din numele hidrocarburii de bază, 

precedat de numele radicalului şi de poziţia acestuia pe catenă. 

 
4. Dacă există doi sau mai mulţi substituenţi, aceştia se înscriu ca prefixe, în 

ordinea alfabetică, precedaţi de numărul care indică poziţia lor pe catenă (dacă sunt 
mai mulţi substituenţi de acelaşi fel se folosesc prefixe de multiplicare: di, tri etc.). 

 
 
 

 

Exerciţii 
1. a) Scrieţi şi denumiţi izomerii hidrocarburii cu formula moleculară C7H16. 
b) Aranjaţi izomerii cu formula moleculară C6H14 în ordinea creşterii punctelor 

de fierbere. 
Rezolvare 

a)  
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Surse naturale de alcani 
1. Gaze naturale: 
– gazul de baltă – denumire veche a CH4, datorită apariţiei acestuia pe  
suprafaţa unor lacuri sau bălţi, ca urmare a fermentaţiei anaerobe a 
resturilor vegetale şi animale; 

– gazul „grizu” – amestec exploziv (3 : 1) de metan şi aer ce apare în 
atmosfera minelor de cărbuni; 

– gazul de sondă însoţeşte zăcămintele de petrol şi conţine: CH4, C2H6, C3H8, 
C4H10; 

– gazul metan – conţine 75% CH4, C2H6, C3H8 şi zăcămintele din 
Transilvania conţin 99% CH4. 

2. Petrolul brut (ţiţeiul) este un produs natural lichid, format în condiţii 
anaerobe ale resurselor vegetale şi animale depuse pe fundul unor mări interioare. 

Petrolul este un amestec complex de hidrocarburi gazoase şi solide dizolvate în 
hidrocarburi lichide. În compoziţia petrolului intră: alcani, cicloalcani şi arene 
alături de compuşi cu O, S şi N. 

Ţiţeiul se prelucrează în rafinării; prin prelucrarea primară (distilare 
fracţionată) se obţin: 

– o fracţie gazoasă C3—C4 utilizată drept combustibil casnic; 
– eter de petrol C5—C6 folosit ca solvent; 
– benzină C5—C10 – combustibil auto; 
– petrol lampant C10—C15 – combustibil avioane (kerosen); 
– motorină C12—C20 – combustibil Diesel; 
– păcura C20—C50 – combustibil încălzire, prelucrare secundară (parafină, 
uleiuri de uns, asfalt). 

b)  
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Calitatea unei benzine, în procesul de ardere, este dictat de cifra octanică 
(C.O.). Prin convenţie C.O. a celui mai bun combustibil izobutanul (2,2,4-
trimetilpentanul) este 100, iar a n-heptanului este zero. C.O. reprezintă procentul 
masic de izooctan dintr-un amestec cu n-heptan care au aceeaşi rezistenţă la 
detonaţie ca benzina examinată. 

Benzina cu C.O. = 98 conţine 98% izoparafine şi 2% n-alcani. Pentru creşterea 
C.O. a unei benzine se folosesc aditivi: tetraetilplumb Pb(C2H5)4, se folopseşte tot 
mai rar datorită toxicităţii. Benzina, „fără plumb” conţine alţi aditivi cum sunt 
alcooli (metanol, CH3OH, etanol, C2H5OH) ş.a. 

    
Metode de obţinereMetode de obţinereMetode de obţinereMetode de obţinere    
    
1. Reacţii de hidroliză 
– compuşi organometalici 

 
CH3I + Mg                        CH3—MgI (Grignard)  

 iodură       compus organomagnezian 
de metil      iodură de metilmagneziu  

 

 CH3—MgI + HOH → CH4 + MgIOH 
metan iodură bazică de magneziu 

Zn(C2H5)2 + 2H2O  →  2C2H6 + Zn(OH)2 
dietilzinc                  etan 

– carburi metalice: 

 Al4C3 + 12H2O              3CH4 + 4Al(OH)3 
 
2. Sinteze Würtz de alcani simetrici 
 2H3C—CH—Cl + 2 Na                    CH3—CH—CH—CH3 
 
 

2,3-dimetilbutan 

Care sunt hidrocarburile saturate aciclice cu şase respectiv cu opt atomi de 
carbon care pot fi obţinute printr-o reacţie Würtz? 

Rezolvare 

Prin reacţii Würtz se obţin alcani simetrici: 
 2RX + 2Na  →  R—R + 2NaX 
 2CH3—CH2—CH2—Cl + 2 Na                    CH3—(CH2)4—CH3 

n-hexan 
 

 2CH3—CH—CH3 + 2Na                   CH3—CH—CH—CH3 
 
 

2,3-dimetilbutan 

 2CH3—CH2—CH2—CH2—Cl + 2Na                    CH3—(CH2)6—CH3 
n-octan 

eter anhidru 

80°C 

–2NaCl 

–2NaCl 

–2NaCl 

–2NaCl 
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 2CH3—CH—CH2Cl + 2Na                   CH3—CH—CH2—CH2—CH—CH3 

 
2,5-dimetilhexan 

 
 
 2CH3—C—Cl + 2Na                   CH3—C—C—CH3 
 
 

2,2,3,3-tetrametilbutan 
 
3. Reacţia Corey de alcani nesimetrici 
Algoritmul sintezei Corey este următorul: 

 2RX                  2R—Li                 R2CuLi                  2R—R′. 

 
 

Ţinând cont de acestea compusul de mai jos se poate prepara prin următoarele 
variante: 

 

 
CH3—C—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 
 
 
 

Prima variantă: 
R—Br: CH3—C—Br : R′—Br : CH3—(CH2)3—CH2Br 

 

 
A doua variantă:  

R—Br: CH3—C—CH2—Br : R′—Br : CH3—(CH2)3—CH2Br 
 
 

 
A treia variantă:  

R—Br: CH3—C—CH2—CH2—Br : R′—Br : CH3—CH2—CH2—Br 
 
 

 
A patra variantă:  

R—Br: CH3—C—CH2—CH2—CH2—Br : R′—Br : CH3—CH2—Br 
 
 

 
A cincea variantă:  

R—Br: CH3—C—CH2—CH2—CH2—CH2—Br : R′—Br : CH3—CH2—Br 
 

–2NaCl 

–2NaCl 

3Li 

–2LiX 

CuI 

–LiI 

+2R′X 

–CuX 
–LiX 
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Preparaţi izobutanul CH3—CH—CH3 şi propanul prin metoda Corey. 
 
Rezolvare 

 
 

  
 
2CH3—CH2I + 4Li    2CH3—CH2Li                
 
(CH3—CH2)2CuLi                   2CH3—CH2—CH3 
 
 
 
4. Sinteze de benzine sintetice 
– procedeul Fischer – Tropsch din gaz de sinteză 
 
 nCO + (n + 1)H2                   CuH2n+2 + nH2O 
 
 
– procedeul Bergius prin hidrogenarea cărbunilor de pământ amestecaţi cu ulei 

mineral la 450°C, 300 atm, folosind catalizatoriFeSO4 şi (NH4)2 MoO4 (molibdat de 
amoniu). 

 nC + (n + 1)H2    CuH2n+2 
 
5. Hidrogenarea alchenelor 

 

R—CH     CH—R + H2             R—CH2—CH2—R 
 

6. Sinteza anodică 
 

2CH3—COONa + 2H2O                    CH3—CH3 + 2CO2 + 2NaOH + H2 
acetat de sodiu    etan 

CH3—COONa    CH3COO– + Na+ 
 H2O    H+ + HO– 
 

A+: CH3COO–              CH3COO    CH3 + CO2 
 

 CH3 + CH3    CH3—CH3 

 
K–: Na+ + HO–    NaOH 
 H+ + 1e–    H;  H + H    H2 

300°C 

p = 1 atm
co(Mo) 

Ni 

electroliză

–1e • 

• •
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7. Metoda cu ester malonic 

 
 
8. Din sărurile calciu ale acizilor carboxilici 

 
 
9. Reducerea alcoolilor cu HI la 200°C 
C2H5OH + 2HI  →  C2H6 + I2 + H2O 
etanol 

    
Proprietăţi fiziceProprietăţi fiziceProprietăţi fiziceProprietăţi fizice    
    

În condiţii normale primii patru termeni sunt gaze, următorii termeni cu 5 până 
la 18 atomi de carbon sunt lichizi, iar cei superiori sunt solizi. 

Datorită diferenţei mici de electronegativitate dintre carbon şi hidrogen, alcanii 
conţin numai legături covalente nepolare. 

Forţele de atracţie între molecule sunt forţe slabe, de tipul forţelor van de 
Waals. Aceasta se reflectă asupra punctelor de fierbere şi de topire şi a solubilităţii 
moleculelor. 

Punctele de fierbere şi de topire precum şi densitatea cresc o dată cu creşterea 
numărului de atomi de carbon din moleculă. 

Izoalcanii au puncte de fierbere mai scăzute decât normal alcanii cu acelaşi 
număr de atomi de carbon, izomerul cel mai ramificat având punctul de fierbere cel 
mai scăzut. Alcanii sunt insolubili în apă. Ei se dizolvă în hidrocarburi sau în 
compuşi halogenaţi. Cei lichizi sunt buni solvenţi nepolari. 

Densitatea alcanilor este mai mică decât densitatea apei, fiind 0,6 – 0,8. 
Termenii gazoşi nu au miros. Pentru a evita scurgerile de gaz din conducte sau 

butelii se adaugă amestecului gazos format din alcani, compuşi orgamici care conţin 
sulf (tioli sau mercaptani) care au miros neplăcut şi pot fi depistaţi uşor în cazul 
unor fisuri ale conductelor sau recipienţilor. 

Mulţi alcani lichizi au miros de benzină. Alcanii solizi sunt inodori. 
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Proprietăţi chimiceProprietăţi chimiceProprietăţi chimiceProprietăţi chimice    
    

Alcanii prezintă reactivitate scăzută comparativ cu alte clase de hidrocarburi, 
deoarece conţin în moleculă numai legături σ. Se ştie că legătura σ este săracă în 
energie, stabilă pentru că densitatea de electroni este repartizată într-o singură 
regiune între cele două nuclee. 

În molecula alcanilor există două tipuri de legături simple: legături C—H şi 
C—C. Ca urmare se pot produce două tipuri de reacţii: 

– reacţii în care hidrogenul este înlocuit cu un alt atom de alt element sau cu o 
grupă de atomi, adică reacţii de substituţie; 

– reacţii în care se produce o scindare a legăturii C—C numite reacţii de 
cracare, rezultând molecule mai mici. 

 
1. Reacţiile de substituţie1. Reacţiile de substituţie1. Reacţiile de substituţie1. Reacţiile de substituţie sunt procese chimice în care un atom de hidrogen 

este înlocuit cu un alt atom al altui element sau cu o grupă de atomi. 
 R—H + A—B  →  R—B + HA 
Halogenarea alcanilor este reacţia de înlocuire a atomilor de hidrogen din 

molecula unui alcan, cu atomi de hidrogen. 
Din reacţie se formează derivaţi halogenaţi. Alcanii reacţionează direct cu 

clorul şi cu bromul la lumină (reacţie fotochimică). Clorurarea sau bromurarea 
alcanilor se poate efectua şi în absenţa luminii, la temperaturi între 300 – 500 °C. 

Clorurarea fotochimică a metanului conduce la un amestec de derivaţi cloruraţi: 
 CH4 + Cl2  →  CH3Cl + HCl 

clorometan  
(clorură de metil) 

CH4 + 2Cl2     →    CH2Cl2 + 2HCl 
diclorometan  

(clorură de metilen) 

 CH4 + 3Cl2  →  CHCl3 + 3HCl 
triclorometan  
(cloroform) 

 CH4 + 4Cl2  →  CCl4 + 4HCl 
tetraclorometan  

(tetraclorură de carbon) 
La clorurarea propanului se obţin doi compuşi monohalogenaţi. 
CH3—CH2—CH3 + Cl2  →  CH3—CH2—CH2—Cl + CH3—CH—CH3 

 
1-cloropropan  2-cloropropan 

 

Dintre halogeni, fluorul reacţionează cel mai energic, distrugând molecula 
alcanului conform reacţiei: 

CnH2n+2 + (n + 1)F2  →  nC + (2n + n)HF 
Fluorurarea alcanilor are loc indirect: 

HgF2 + 2C2H5Cl  →  2C2H5F + HgCl2 
fluoroetan 

CCl4 + 2HF  →  CF2Cl2 + 2HCl 
diclorodifluorometan freon (agent frigorific) 
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Iodurarea alcanilor nu este posibilă direct, deoarece HI format reduce iodura de 
alchil: CH4 + I2  →  CH3I + HI. 

CH3 + HI  →  CH4 + I2; CH3Cl + KI                    CH3I + KCl 
 

Mecanism de reacţie 
Reacţiile cu mecanism homolitic înlănţuit se deosebesc de alte reacţii cu 

mecanism homolitic prin faptul că au trei etape: 
a) o reacţie de iniţiere în care se formează atomi sau radicali liberi; 
b) reacţii de propagare a lanţului format din reacţii elementare care se repetă 
de nenumărate ori şi în care starea de radical se păstrează; 

c) reacţii de întrerupere în care starea de radical dispare printr-o reacţie de 
recombinare de doi radicali sau atomi liberi. 

Halogenarea directă a hidrocarburilor saturate este o reacţie cu mecanism 
radicalic înlănţuit. Cele trei etape ale reacţiei sunt: 

Reacţia de iniţiere: 
 

 Cl2                   Cl• + Cl• 
 

Reacţii de propagare: 

 CH4 + 
•
Cl   →  

•
3CH  + HCl;  

•
3CH  + Cl2  →  CH3—Cl + 

•
Cl  

 CH3Cl + 
•
Cl   →  HCl + 

•
2ClCH   

•
2ClCH  + Cl2  →  CH2Cl2 + 

•
Cl  

 CH2Cl2 + 
•
Cl   →  

•
2CHCl  + HCl 

•
2CHCl  + Cl2  →  CHCl3 + 

•
Cl  

 CHCl3 + 
•
Cl   →  

•
3CCl  + HCl  

•
3CCl  + Cl2  →  CCl4 + 

•
Cl  

Reacţii de întrerupere: 

 
•

3CH  + 
•

3CH   → H3C—CH3  
•

3CH  + 
•
Cl   → CH3Cl ş.a.m.d. 

 

Reacţia de nitrare are loc de obicei, în: 
a) fază gazoasă, la temperatură ridicată, rezultând şi produse secundare prin 

ruperea catenei: 
 

2CH3—CH2—CH3 + 2HONO2                   CH3—CH—CH3 +  
propan 

 
               2-nitropropan 

+ CH3—CH2—CH2—NO2 +2H2O 
1-nitropropan 

Cu randamente mici se formează şi CH3—NO2 şi CH3—CH2—NO2. 
nitrometan      nitroetan 

b) în fază lichidă cu HNO3 diluat la cald în tuburi închise, la presiune mare 
(Konovalov). Mecanismul este radicalic, dar nu înlănţuit. 

 2

•
ONOH   → H

•
O  + 

•
NO2 

R—H + 
•

2NO →
•
R + HNO2 

acetonă 

420°C 

(Hass) 
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•
R  + 

•
2NO  R—NO2 

 R—H + 
•

HO     H2O + 
•
R  

De obicei nitroalcanii se obţin în laborator prin metoda Victor Meyer, care 
constă în tratarea derivaţilor halogenaţi activi cu azotit de argint. 

 C2H5I + AgNO2   C2H5NO2 + AgI↓ 
nitroetan 

Recent, AgNO2 este înlocuit cu NaNO2. 
 R—I + NaNO2   R—NO2 + NaI 
Prin aceste metode se obţin, alături de nitroderivaţi, şi esteri ai acidului azotos, 

izomeri cu ei, care se pot separa prin distilare: 
 2RI + 2NaNO2    R—NO2 + R—O—NO + 2NaI 
De asemenea, prin reducere, se comportă diferit nitroderivaţii conducând la 

amine, iar esterii acidului azotos la alcooli: 
 R—NO2 + 6H    R—NH2 + 2H2O 
 R—O—NO + 6H    R—OH + NH3 + H2O 
 
Reacţia de sulfonare. Alcanii nu se dizolvă în H2SO4 diluat sau concentrat, de 

aceea acizii sulfonici (mersoli) se obţin indirect: 

a) sulfoxidare: CH4 + SO2 + 
2

1
O2   CH3—SO3H; 

b) sulfoclorurare urmată de hidroliză:  
CH4 + SO2 + Cl2  CH3—SO2Cl + HCl 

 sulfoclorură 

CH3—SO2Cl + HOH    CH3—SO3H + 4HCl 
mersol  

(agent spumant) 
c) reacţia de schimb între RX şi Na2SO3 
 CH3I + Na2SO3   CH3—SO3Na + NaI 

mersolat  
(sare de sodiu a acidului metilsulfonic) 

 
2. Reacţii de cracare. Este o reacţie de descompunere termică, prin încălzirea 

alcanilor la temperaturi ridicate 400 – 600°C. Această proprietate este folosită în 
industria petrochimică pentru obţinerea de benzină şi hidrocarburi nesaturate 
(alchene) din fracţiuni mai grele de la distilarea primară a petrolului. 

Procesul termic ce depăşeşte 650°C se numeşte piroliză. 
 

CH4               C + 2H2 
Negrul de fum rezultat pe această cale sau prin ardere incompletă este folosit la 

prelucrarea cauciucului, fabricarea cernelii, tuşului de tipar, coloranţilor. 
Schimbând temperatura, se modifică şi produşii de reacţie: 
 

 2CH4                   HC     CH + 3H2 

850°C

1500°C
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Temperatura necesară acestei reacţii se obţine industrial prin două procedee: 
a) procedeul cu arc electric (la Borzeşti); 
b) procedeul prin ardere incompletă (la Işalniţa). 
În procedeul cu arc electric se trece CH4 între electrozi metalici alimentaţi cu 

curent continuu. Deoarece la temperatură înaltă acetilena se descompune repede în 
elemente, ea este răcită cu o ploaie de apă. 

O separare mai bună a acetilenei de CH4 şi H2 se face prin 
dizolvarea în N-metilpirolidonă  

 
 
 
În procedeul arderii incomplete, temperatura înaltă necesară reacţiei se 

realizează prin arderea unei părţi din metan în arzătoare de tip special. Metanul 
rămas neoxidat se transformă în acetilenă, conform aceleiaşi ecuaţii chimice. Deci 
la încălzirea unui alcan se pot produce două tipuri de transformări: 

– ruperea moleculei, într-un alcan şi o alchenă cu molecule mai mici (reacţie 
de cracare); 

– ruperea moleculei, în H2 şi într-o alchenă cu acelaşi număr de atomi de 
carbon (reacţie de dehidrogenare). 
CH3—CH3  →  H2 + CH2     CH2 
CH3—CH2—CH3  →  CH4 + CH2     CH2 (cracare) 
CH3—CH2—CH3  → H2 + CH2     CH—CH3 (dehidrogenare) 

Alcanii cu molecule mai mari suferă aceleaşi reacţii, dar ruperea moleculelor 
poate avea loc în poziţii diferite. 

Astfel, la descompunerea termică a butanului se obţin următorii produşi: 
 CH3—CH2—CH2—CH3  →  CH4 + CH2     CH—CH3  
 CH3—CH2—CH2—CH3  →  CH3—CH3 + CH2     CH2  
 CH3—CH2—CH2—CH3  →  H2 + CH2     CH—CH2—CH3 
 CH3—CH2—CH2—CH3  →  H2 + CH3—CH     CH—CH3  
Se supun cracării la circa 550°C păcura sau motorina. Vaporii rezultaţi sunt 

conduşi într-o coloană de distilare în care se separă diferite fracţiuni, asemănător cu 
distilarea primară a ţiţeiului. 

Pe lângă alcani, benzina de cracare conţine – spre deosebire de benzina de 
distilare primară şi cantităţi însemnate de alchene. În afară de benzină se obţin şi 
gaze de cracare. Acestea conţin, pe lângă H2, alcani şi alchene de la C1 la C4. 

Gazele de cracare se folosesc în îndustria chimică. 
Un procedeu mai modern decât cracarea termică este cracarea catalitică În 

acest procedeu temperatura este mai joasă decât la cracarea termică ~ 450°C, iar 
materialul este condus peste un catalizator de silicat de aluminiu. Catalizatorul sub 
formă de pulbere fină este suspendat într-un curent de gaz. 

Prin acest procedeu, numit cataliză în pat fluidizat, se realizează un contact 
intim între hidrocarbură şi catalizator. În vasul de cracare se introduc şi vapori de 
apă care împiedică depunerea pe catalizator a cărbunelui din descompunerea 
înaintată a hidrocarburilor. În cracarea catalitică se obţin mai puţine gaze decât la 

(cracare) 

(dehidrogenare) 
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cracarea termică, iar benzina de cracare conţine mai puţine alchene, însă mai mulţi 
alcani cu catene ramificate şi hidrocarburi aromatice. 

Alcanii cu 6 – 8 atomi de carbon prin încălzire la 500°C în prezenţa catalizato-
rului de Pt depus pe Al2O3, formează hidrocarburi aromatice – proces numit 
platformare sau reformare catalitică. 

Benzina de distilare primară care conţine alcani lichizi este trecută peste Pt la 
500°C şi 15 atm. 

 CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3         + H2  

 
ciclohexan 

 
 

ciclohexan  benzen 
 
 
CH3—(CH2)5—CH3  →            + 4H2  

heptan 
toluen 

Produsul rezultat conţine 75% hidrocarburii aromatice. Amestecul de 
hidrocarburi aromatice se extrage cu etilenglicol, apoi este supus distilării, 
separându-se benzen, toluen, para-xilen, meta-xilen şi etilbenzen. Reziduul distilării 
conţine trimetilbenzen. În ţara noastră acest procedeu se aplică la rafinăria Brazi. 

 
3333. Reacţi. Reacţi. Reacţi. Reacţiaaaa d d d de izomerizaree izomerizaree izomerizaree izomerizare    
Sub acţiunea catalitică a AlCl3 (în prezenţa urmelor de apă), la o temperatură 

de 50 – 100°C, n-alcanii izomerizează şi trec reversibil în izoalcani. 
 

CH3—CH2—CH2—CH3   CH3—CH—CH3 
n-butan 

 
izobutan 

Rearanjarea atomilor dintr-o moleculă se numeşte transpoziţie moleculară. 
Savantul român C.D. Neniţescu a efectuat numeroase cercetări legate de 

acţiunea catalitică a AlCl3 în seria alcanilor şi cicloalcanilor. 
Reacţia are aplicaţii importante în procesul industrial de îmbunătăţire a calităţii 

carburanţilor. Reacţia are un mecanism ionic înlănţuit: 
 AlCl3 + H2O  → H

+[AlCl3OH]
– 

 R—H + H+[AlCl3OH]
–  →  H2 + R

+[AlCl3OH]
– 

Prin urmare etapa iniţială a reacţiei constă în formarea unui carbocation, prin 
ruperea heterolitică a legăturii C—H. 

Reacţiile de propagare constau în reacţii de stabilire ale carbocationilor 
intermediari. Carbocationii sunt intermediari nestabili care au un orbital vacant la 
un atom de carbon; ei au sarcină pozitivă. 

În mediul nepolar al hidrocarburii saturate, în absenţa unui anion cu care să 
reacţioneze, carbocationii suferă transformări chimice intramoleculare, izomerizări 
şi transpoziţii, prin care un carbocation mai puţin stabil trece într-unul mai stabil. 

500°C 
Pt/Al2O3 
15 atm 
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În cazul izomerizării butanului principalele reacţii de stabilizare a carbocatio-
nilor sunt: 

 

Iniţiere:  CH3—CH2—CH2—CH3             CH3— HC


—CH2—CH3  

 

Propagare: CH3— HC


—CH2    
 
 

 
 
4. Reacţia de oxidare 
Alcanii nu sunt atacaţi de agenţii oxidanţi obişnuiţi: KMnO4(HO–), K2Cr2O7(H

+), 
KMnO4(H

+). Prin oxidarea alcanilor cu oxigen din aer se pot obţine alcooli, 
aldehide, cetone, acizi, în funcţie de condiţiile de reacţie. 

De exemplu: 
  

CH4 + O2                          CH2O + H2O 
aldehidă formică 

 

CH4 + 
2

1
O2                CH3OH 

metanol 

 

Amonoxidarea metanului 
  

CH4 + NH3 + 3/2O2                 H—C     N + 3H2O 
acid cianhidric 

Oxidarea parţială cu vapori de apă 
  

CH4 + H2O                      CO + 3H2 
gaz de sinteză 

 
5. Reacţia de ardere 
a) ardere incompletă: CH4 + O2    C + 2H2O 

 CH4 + 
2

1
O2   CO + 2H2 

gaz de sinteză 

400–600°C 

NO 

400°C 

60 atm 

1000°C 

Pt 

650–900°C

Ni 




