
Odmiany 
alotropowe węgla  



Odmiany alotropowe 
węgla  

• Węgiel najczęściej kojarzy nam się z węglami 
kopalnianymi jednak,  słowo to określa również 
pierwiastek chemiczny który jest składnikiem 
wszystkich związków organicznych i występuje w 
kilku odmianach alotropowych : 

• Diament 

• Fuleren 

• Grafit 

• Grafen 



DIAMENT 

• Bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych . Jest najtwardszą znaną substancją 
występującą w przyrodzie. Tworzy zazwyczaj niewielkie kryształy przyjmujące postać ośmiościanu. 

    Znajduje zastosowanie między innymi do: 

    -produkcji materiałów ściernych  

    -jako elementy w aparaturach naukowych i medycznych 

    -wyrobu biżuterii 

 



Budowa diamentu 

• Diament ma budowę w której każdy atom węgla 
łączy się z czterema innymi atomami węgla za 
pomocą bardzo silnych wiązań kowalencyjnych 



Właściwości diamentu 

Właściwości fizyczne; 

• substancja stała krucha 

• ciemnoszare płytki nierozpuszczalny w wodzie 

• nie przewodzi prądu elektrycznego 

• dobrze przewodzi ciepło 

Właściwości chemiczne; 

•   bezwonny 

•   mało aktywny chemicznie spala się w temperaturze wyższej        
od 850 stopni Celsjusza  

•   w podwyższonej temperaturze reaguje między innymi z F2 

 



Fulereny 

• Cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów 
węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę 
geometryczną 

• Zastosowanie znajdują między innymi w produkcji 
kijów golfowych , układów klimatyzacji , rakiet 
tenisowych oraz oprawek okularów 



Budowa Fulerenów 

• Jedna warstwa atomów węgla połączonego 
wiązaniami kowalencyjnymi tworzy 
zamkniętą strukturę kształtem zbliżoną do 
piłki 

• Pięciokątne i sześciokątne pierścienie  

• Każdy atom węgla łączy się z trzema innymi 
atomami węgla 



Właściwości 
Fulerenów 

Właściwości fizyczne  

•  substancje stałe o metalicznym połysku 

•  kryształy o barwie od żółtej do 
czerwonobrązowej 

•  nierozpuszczalny w wodzie , rozpuszczają się 
w rozpuszczalnikach organicznych 

•  mają właściwości nadprzewodzące i 
półprzewodnikowe  

Właściwości Chemiczne 

•  bezwonne 

•  pod wpływem światła ulegają rozkładowi  

•  ulegają reakcjom spalania  

•  reagują z najaktywniejszymi litowcami 

 



Grafit 

• Pospolity i szeroko 
rozpowszechniony minerał z 
gromady pierwiastków rodzimych.  

• Jest bardzo miękki  

• Znajduje zastosowanie w: 

-produkcji elektrod węglowych 

-szczotek 

-płyt potrzebnych w akumulatorach 

-I powszechnie używanych przez nas 
wszystkich ołówkach 



Budowa Grafitu 

• Jego sieć krystaliczna składa się z 
oddalonych od siebie warstw atomów 
węgla połączonych oddziaływaniami van 
der Waalsa. Łatwo je rozdzielić dlatego 
grafit jest miękki i łupliwy 

• Warstwy zbudowane z sześciokątnych 
pierścieni 

• Każdy atom węgla łączy się z trzema innymi 
atomami węgla 

• Odległość między warstwami jest większa 
niż długość wiązania C-C 



Właściwości Grafitu 

Właściwości Fizyczne 

•  substancja stała tłusta miękka w dotyku 

•  nierozpuszczalny w wodzie 

•  dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło 

Właściwości Chemiczne 

•  bezwonny 

•  ulega reakcjom spalania 

•  mało aktywny chemicznie 

 



Grafen 

•  Płaska struktura złożona z 
atomów węgla 

• Aktualnie są prowadzone badania 
dotyczące użycia grafenu w 
medycynie  

• Grafenu można używać do 
budowy biosensorów oraz może 
być używany jako potencjalny 
środek bakteriobójczy 



Budowa Grafenu 

• Jest zbudowany z pojedynczej warstwy 
atomów węgla której struktura przypomina 
plaster miodu 

• Pojedyncza warstwa atomów węgla 
zbudowana z sześciokątnych pierścieni  

• Każdy atom węgla łączy się trzema innymi 
atomami węgla   



Właściwości Grafenu 

Właściwości fizyczne: 

•  substancja stała wytrzymała mechanicznie  

•  przezroczysty 

•  nierozpuszczalny w wodzie  

•  dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło 

Właściwości chemiczne: 

•  bezwonny 

•  mało aktywny chemicznie  

•  w wyniku reakcji z wodorem staje się 
izolatorem 



Źródła: 
-Wikipedia 
-podręcznik „To jest Chemia” Nowa ERA 
-google Grafika 



Dziękuję za 
uwagę 


