
Érdekességek a szénhidrogének világából 
A középiskolás tananyag telített szénhidrogéneknek nevezi azokat az anya-

gokat, amelyek molekulájában a szénatomok csak egyes kovalens kötéssel 
(a-típusú) kapcsolódnak a szomszédos szénatomokkal. A nyíltláncú képviselőit 
viselkedéséről sok mindent megtanulhattok a tankönyvekből, de a zártláncú 
rokonaikról annál kevesebbet, pedig ezek sok szerkezeti érdekességgel ren-
delkeznek. 

A legegyszerűbb zártláncú, úgynevezett cikloalkán a ciklopropán. Megál-
lapították, hogy benne a szén-szén kötéshossz rövidebb mint a nyíltláncú 
alkánokban. Ennek oka, hogy az atom-
magok között a maximális elektron-
sűrűségű helyek nem az azokat 
összekötő egyenesen, hanem egy annál 
hosszabb, körívszerű görbe vonal men-
tén van. Az ilyen természetű kötést 
"banán"-kötésnek is nevezik. 

A ciklopropán színtelen, éteres illatú, 
narkotikus hatású gáz. 

A gyűrűs vegyületek rendezettebb szerkezetűek mint a nyíltláncú izomérjeik. 
(Termokémiai táblázatokban leellenőrizhető: a gyűrűs vegyületek entrópiája 
kisebb mint a nyíltláncú izomérjeiké.) 

Az e lőző kijelentés ismeretében vajon előállítható-e egy nyíltláncú szén-
hidrogénből vele izomér zártláncú alkán? Amennyiben igenlő a válaszod, 
tárgyald, hogy mi a feltétele a reakció megvalósíthatóságának? 

A cikloalkánok lehetnek többgyűrűsek is. Ezek közül a kétgyűrűsök egyik 
képviselőjét megismertétek a X. osztályos anyagban: a dekalint ( C 1 0 H 1 8 ) . Szín-
telen, illatos folyadék. Cipőápolószerek, padlóviaszok előállítására, zsírok, gyan-
ták, lakkok oldószereként használják. Két geometriai izomér formában létezik. 

Sikerült szintetizálni olyan kétgyűrűs vegyületet is, 
amely gyűrűinek nincs közös szénatomja. A gyűrűk úgy 
kapcsolódnak egymásba mint a láncszemek. Ezeket a 
vegyületeket katenánoknak nevezik. A láncok külön-
külön nyagyszámú (20, vagy több) szénatomot tartal-
maznak. 
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A többgyűrűs cikloalkánok közül azok az érdekesek, amelyekben a szénato-
mok szabályos poliédert alkotnak. Pl.: 

Éredekességük, hogy C H atomcsoportokból épülnek fel, 
szénvázuk kalitkaszerű. 

Különleges szerkezetűek azok a molekulák, amelyekben 
két szénatom három gyűrű közös atomja. Ilyen a propellán: 

A többgyűrűs kondenzált cikloalkán vegyületek közül a 
legrégebben ismert az adamantán ( C 1 0 H 1 6 ) . Molekulái közel 
gömbalakúak. 

Színtelen, kámforszagú kristályos anyag, 
amelynek kristályszerkezete a gyémántéhoz 
hasonló, erre utal a neve is. Magas az 
olvadáspontja (250°C), de szobahőmérsék-
leten már szublimál. Származékait a műa-
nyag- és a gyógyszeripar hasznosítja. 

A többgyűrűs cikloalkánokból sikerült 
előállítani csillagalakú, ketrecszerkezetűeket. 
Alakjuk után aszteránoknak nevezték el őket. 
Pl. a pentaaszterán: C15H20. Úgy képzelhető 
el, mint egymással kondenzált kádkonfor-
mációjú ciklohexángyűrűk rendszere. 

Jelentős vegyületek a többgyűrűsök 
családjából a tetracikloalkánok. 

Ezek a 1,2 ciklopentáno-perhidro-fenan-
trén alkil származékai. 
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Sok, oxigéntartalmú funkciós származékuk a szteroidok családjába tartozó 
biológiai jelentőségű anyag. Ezek közül egyik legjelentősebb a koleszterin. 

A telítetlen (szén-szén kettőskötést tartalmazó) szénhidrogének családjához is 
sok fontos természetes anyag tartozik. Ilyenek az izoprénvázas vegyületek, 
amelyek illóolajok, színezékek, vitaminok alkotó anyagai. 

Az izoprénvázas vegyületek három nagy csoportba oszthatók: terpenoidok, 
karotinoidok, szteroidok. 

A terpenoidok (C 5H 8)n 
összetételű vegyületek. Ilyen a 
babérfa illóolajában előforduló 
mircén: 

vagy a fenyőbalzsamban nagy 
mennyiségben található limonén: 

Telítetlen többgyűrűs ciklikus 
vegyületek közül érdekes az 
azulén, amelynek molekulái izomérek a naftalinnal (C 1 0 H 8 ) . 

Kristályos, kék színű vegyület. Gyulladáscsökkentő hatású, származékai a 
növényvilágban fordulnak elő (pl. kamilla). 

A nyíltláncú polietilének családjába tartozik a paradicsom piros színét adó 
likopin ( C 4 0 H 5 6 ) melyben a kettős kötések nagy része (az első és utolsó 
kivételével) konjugált rendszert képez. 

A likopinnal izomérek az α-, β-, γ-karotinok, amelyek láncvégei gyűrűsek. 
Ezek a vegyületek a sárgarépában találhatók. Nevüket is ennek latin el-
nevezéséből kapták. Zöld növényekben a klorofill kísérőjeként is megtalálhatók. 

Állati szervezetekben a háromféle karotinnak A-vitamin hatása van, ezért 
provitaminnak is nevezik őket. (Az A-vitamin izoprénvázas, telítetlen alkohol.) 

Máthé Enikő 
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