
Temat:  Reakcje spalania alkanów. 

 

1. Aby mówić o spalaniu najpierw należałoby przypomnieć sobie, co to za proces ☺ 

Spalanie – to gwałtowna reakcja utleniania (łączenia się substancji z tlenem), której 

towarzyszy wydzielenie się światła i ciepła. 

 

2. Reakcje spalania obserwujemy codziennie, począwszy od oddychania przez spalanie 

knota świecy, spalanie gazu w kuchence podczas przygotowania posiłku. 

 

3. Kiedy na lekcji biologii mówiliście o oddychaniu, dowiedzieliście się, że jego produktami 

są dwutlenek węgla CO2 i para wodna H2O. Jednakże rodzaj powstających produktów 

zależy od dostępności tlenu. Aby sprawdzić, jakie produkty powstają podczas spalania, 

przeprowadź doświadczenie: 

Przygotuj:  zapalniczkę (z butanem) 

   szkiełko (najlepiej przezroczyste) 

Nad płonącą zapalniczką umieść szkiełko. Zrób to tak ostrożnie, aby się nie poparzyć. 

Szkiełko możesz przytrzymać klamerką.   

Zanotuj obserwacje: 

 

 

 

Podaj wnioski: 

   

  

4. Podobne doświadczenie, ale dla metanu, możesz obejrzeć na filmie 

https://www.youtube.com/watch?v=nxbPIUHoPzY  

 

5. W doświadczeniu zapewne zauważyłeś, że na szkiełku pojawił się czarny osad (sadza)  

i kropelki wody. Wyróżniamy bowiem dwa rodzaje spalania: 

a) spalanie całkowite – w którym niezależnie od rodzaju spalanej substancji 

powstają zawsze dwutlenek węgla CO2 i para wodna H2O 

b) spalanie niecałkowiete – w którym niezależnie od rodzaju spalanej substancji 

powstają: 

https://www.youtube.com/watch?v=nxbPIUHoPzY


- tlenek węgla (II) CO - czad i para wodna H2O (nazywane często 

półspalaniem) lub 

- węgiel C i para wodna H2O 

6. Teraz poproszę, abyś obejrzał film https://www.youtube.com/watch?v=PXZOHa2hwdw 

Na jego podstawie zapisz po trzy reakcje spalania dla metanu i pentanu. 

a) spalanie metanu 

 

 

 

 

b) spalanie pentanu 

 

 

 

 

7. Aby prawidłowo zapisać reakcje spalania, uzupełniaj je w następujący sposób: 

1/ najpierw wyrównaj ilość węgla po lewej i prawej stornie 

 2/ następnie wyrównaj ilość wodoru po lewej i prawej stornie 

 3/ na końcu policz tlen po stronie prawej i wyrównaj jego ilość po stronie lewej 

4/ jeśli przy tlenie po lewej stronie wychodzi ułamek, nie przejmuj się, wszystkie 

współczynniki stechiometryczne (duże liczby przed wzorami) pomnóż x2 

 

8. Ćwiczenia – zapisz poniższe reakcje spalania; podpisz substraty i produkty reakcji: 

a) spalanie całkowite etanu 

 

b) spalanie niecałkowite butanu  

 

c) spalanie niecałkowite (półspalanie) propanu 

 

 

W ramach potwierdzenia „obecności” na lekcji proszę, aby każdy, kto zapozna się z tematem, 

odesłał to mnie informację o treści „zapoznałem się z lekcją” na adres schola@interia.pl 

Natomiast do środy 15 kwietnia 2020r. obowiązkowo proszę o przesłanie zdjęcia z notatek 

obserwacji i wniosków z doświadczenia oraz ćwiczeń reakcji spalania. Dziękuję. 
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