
Καηηγοπίερ οπγανικών ανηιδπάζεων.

Η ηαλζκόιδζδ ηςκ μνβακζηώκ ακηζδνάζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημοξ ελήξ ηνόπμοξ:

Α) Με αάζδ ημ ιδπακζζιό ηδξ ακηίδναζδξ.

Β) Με αάζδ ημ είδμξ ηδξ ακηίδναζδξ.

Με αάζδ ημ είδμξ ηδξ ακηίδναζδξ δζαηνίκμοιε ηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ ακηζδνάζεςκ:

 Ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ.

 Ακηζδνάζεζξ απόζπαζδξ.

 Ακηζδνάζεζξ οπμηαηάζηαζδξ.

 Ακηζδνάζεζξ πμθοιενζζιμύ.

 Ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ – ακαβςβήξ.

 Ακηζδνάζεζξ μλέςκ – αάζεςκ.

Γδιήηνδξ Παπαδόπμοθμξ, πδιζηόξ ΓΔΛ Κανέα, 2016



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ.

Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ μκμιάγμκηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα δύμ

ηιήιαηα εκόξ ακηζδναζηδνίμο (Α - Α ή Α – Β) πνμζηίεεκηαζ ζε δύμ άημια ηα μπμία

ζοκδέμκηαζ ιεηαλύ ημοξ ιε διπλό ή ηπιπλό δεζιό.

> C = C <   +   A – A   →   - C – C –

|      |

A     A

> C = C <   +   A – B   →   - C – C –

|      |

A     B

ή

Οζ μνβακζηέξ εκώζεζξ πμο δίκμοκ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ ιπμνεί κα είκαζ

ακόπεζηερ (π.π. αλκένια (>C=C<) ή αλκίνια (-C≡C-)) ή κοπεζμένερ (π.π.

αλδεΰδερ – κεηόνερ (>C=O) ή νιηπίλια (-C≡N).

Σηζξ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ μ διπλόρ δεζμόρ ιεηαηνέπεηαζ ζε απλό δεζμό, εκώ

μ ηπιπλόρ δεζμόρ ιεηαηνέπεηαζ ανπζηά ζε διπλό δεζμό ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε

απλό δεζμό.

Οζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ είκαζ βεκζηά εξώθεπμερ ανηιδπάζειρ (ΓΗ<0).



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.

1) Πποζθήκη ςδπογόνος (Η2) ζε αλκένια.

Η ακηίδναζδ πνμζεήηδξ Η2 ζε αθηέκζα βίκεηαζ πανμοζία ηαηαθύηδ (Ni ή Pt ή Pd)

ηαζ μκμιάγεηαζ ςδπογόνωζη.

CκΗ2κ +   Η2 CκΗ2κ+2

αθηέκζμ                            αθηάκζμ

Ni

Παπάδειγμα:

CH2=CH2 +   Η2 CH3CH3

αθηέκζμ                            αθηάκζμ

Ni



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.

2) Πποζθήκη αλογόνος (Cl2 ή Br2) ζε αλκένια.

Σηδκ ακηίδναζδ πνμζεήηδξ Cl2 ή Br2 ζε αθηέκζα ζπδιαηίγμκηαζ ημνεζιέκα

διαλογονίδια, ζηα μπμία ηα δύμ άημια αθμβόκμο ανίζημκηαζ ζε δύμ βεζημκζηά

άημια άκεναηα.

CκΗ2κ + Br2 → CκΗ2κBr2

αθηέκζμ                   δζαθμβμκίδζμ

Παπάδειγμα:

CH3CH=CH2 +   Br2 →    CH3CHCH2

|     |

Br   Br

1, 2-δζανςιμπνμπάκζμ



Τμ δζάθοια Br2 ζε δζαθύηδ CCl4 είκαζ ηαζηακένοενμ, εκώ ημ δζανςιίδζμ πμο

πανάβεηαζ είκαζ άπνςιμ. Η πνμζεήηδ Br2 απμηεθεί έκακ απθό ενβαζηδνζαηό

έλεγσο ηηρ ακοπεζηόηηηαρ, ηαεώξ δ άιεζδ ελαθάκζζδ ημο πνώιαημξ ημο

δζαθύιαημξ ημο Br2 ζδιαίκεζ όηζ δ έκςζδ είκαζ αηόνεζηδ.

Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.



3) Πποζθήκη ςδπαλογόνος ( HCl, HBr, HI ) ζε αλκένια.

Καηά ηδκ ακηίδναζδ πνμζεήηδξ ιε οδναθμβόκμ ηα αθηέκζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε

αλκςλαλογονίδια.

Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.

CκΗ2κ + HCl → CκΗ2κ+1Cl

αθηέκζμ                         αθηοθαθμβμκίδζμ

Τμ ηύνζμ πνμσόκ ηδξ παναπάκς ακηίδναζδξ πνμαθέπεηαζ από ημκ κανόνα ηος

Markovnikov.

Σύιθςκα ιε ημκ κανόνα ηος Markovnikov, ζηζξ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ

ιμνίςκ ηδξ ιμνθήξ ΗΑ ζε αθηέκζα, ημ Η πνμζηίεεηαζ ηαηά πνμηίιδζδ ζημ άημιμ

ημο άκεναηα ημο δζπθμύ δεζιμύ πμο έπεζ ηα πενζζζόηενα άημια Η.



Παπαδείγμαηα:

Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.

3) Πποζθήκη ςδπαλογόνος ( HCl, HBr, HI ) ζε αλκένια.

CH3CH=CH2 +   HBr   →    CH3CHCH3 ηύνζμ πνμσόκ

|     

Br  

2 - ανςιμπνμπάκζμ

CH3CH=CH2 +   HBr   →    CH3CH2CH2Br  δεοηενεύμκ πνμσόκ

1 - ανςιμπνμπάκζμ

Σηζξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ γδηείηαζ κα βναθμύκ όθα ηα δοκαηά πνμσόκηα

βνάθμοιε ιόκμ ημ κύπιο πποϊόν ηδξ ακηίδναζδξ πνμζεήηδξ.



4) Πποζθήκη νεπού ( H2Ο ) ζε αλκένια.

Η πνμζεήηδ κενμύ ζε αθηέκζα βίκεηαζ πανμοζία ηαηαθύηδ μλέμξ (π.π. H2SO4) ηαζ

μκμιάγεηαζ ενςδάηωζη. Τα αθηέκζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ημνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ

αθημόθεξ.

Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηο διπλό δεζμό ηων αλκενίων.

CκΗ2κ + H2Ο CκΗ2κ+1ΟΗ

αθηέκζμ                                    αθημόθδ

1

Παπάδειγμα:

CH3CH=CH2 + H-OH CH3CHCH3 ηύνζμ πνμσόκ

|

OH

πνμπέκζμ                                           2 - πνμπακόθδ

1

Η μοναδική ππωηοηαγήρ αλκοόλη πος ζσημαηίζεηαι με πποζθήκη νεπού ζε

αλκένιο είναι η αιθανόλη (CH3CH2OH)



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

Οζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ ζημκ ηνζπθό δεζιό ιμζάγμοκ πμθύ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ

ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ ημο δζπθμύ δεζιμύ, ιε ηδ δζαθμνά όηζ εδώ

καηαναλώνεηαι διπλάζια ποζόηηηα ανηιδπαζηηπίος από όηζ ζημ δζπθό δεζιό,

ηαεώξ δ πνμζεήηδ βίκεηαζ ζε δύμ αήιαηα. Πνώηα, πνμζηίεεηαζ έκα ιόνζμ ζημκ

ηνζπθό δεζιό, μπόηε πνμηύπηεζ έκςζδ ιε δζπθό δεζιό ηαζ ζηδ ζοκέπεζα

πνμζηίεεηαζ άθθμ κέμ ιόνζμ, ώζηε μ δζπθόξ δεζιόξ κα βίκεζ απθόξ.

Δπίζδξ, μζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ ζηα αζύιιεηνα αθηίκζα αημθμοεμύκ ημκ ηακόκα

ημο Markovnikov.

Οζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ ζημκ ηνζπθό δεζιό ιπμνμύκ κα πενζμνζζημύκ, ιε

ηαηάθθδθδ επζθμβή ζοκεδηώκ ηαζ πμζόηδηαξ ακηζδναζηδνίμο πνμζεήηδξ, ζημ

πνώημ ζηάδζμ πνμζεήηδξ.



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

1) Πποζθήκη ςδπογόνος (Η2) ζε αλκίνια.

Η ακηίδναζδ πνμζεήηδξ Η2 ζε αθηίκζα βίκεηαζ πανμοζία ηαηαθύηδ (Ni ή Pt ή Pd)

ηαζ μκμιάγεηαζ ςδπογόνωζη. Τα αθηίκζα ιεηαηνέπμκηαζ ανπζηά ζε αθηέκζα ηαζ ζηδ

ζοκέπεζα ζε αθηάκζα.

CκΗ2κ-2 +   Η2 CκΗ2κ CκH2κ+2

αθηίκζμ                            αθηέκζμ                  αθηάκζμ

Ni 2Η

Παπαδείγμαηα:

CH3C≡CH + H2 CH3CH=CH2

πνμπίκζμ πνμπέκζμ

Ni

CH3C≡CH + 2 H2 CH3CH2CH3

πνμπίκζμ πνμπάκζμ

Ni



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

2) Πποζθήκη αλογόνος ( Χ2: Cl2, Br2 ) ζε αλκίνια.

Ανπζηά ζπδιαηίγμκηαζ διαλογονίδια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηεηπαλογονίδια.

Τα αθηίκζα απμπνςιαηίγμοκ ημ δζάθοια Br2 ζε δζαθύηδ CCl4. Αοηή είκαζ ιζα

ακηίδναζδ διάκπιζηρ ηων αλκινίων από ηδξ ημνεζιέκεξ μνβακζηέξ εκώζεζξ.

CκΗ2κ-2 +   Χ2 CκΗ2κ-2Χ2 CκH2κ-2Χ4

αθηίκζμ                            δζαθμβμκίδζμ                  ηεηναθμβμκίδζμ

2Χ

CH3C≡CH + 2 Br2 → CH3CBr2CHBr2

πνμπίκζμ 1,1, 2, 2 - ηεηναανςιμπνμπάκζμ

CH3C≡CH + Br2 → CH3C=CH

| |

Br Br

πνμπίκζμ 1, 2 - δζανςιμπνμπέκζμ

Παπαδείγμαηα:



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

3) Πποζθήκη ςδπαλογόνος ( ΗΧ: ΗCl, HBr, HI ) ζε αλκίνια.

Ανπζηά ζπδιαηίγμκηαζ μονοαλογονίδια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα διαλογονίδια, ζηα μπμία

ηα δύμ άημια αθμβόκμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ άημιμ άκεναηα.

Σηα αζύιιεηνα αθηίκζα εθανιόγεηαζ μ ηακόκαξ ημο Markovnikov.

CκΗ2κ-2 +   HX CκΗ2κ-1Χ                      CκH2κΧ2

αθηίκζμ                            ιμκμαθμβμκίδζμ            δζαθμβμκίδζμ

HX

CH3C≡CH + HBr → CH3C=CH2

|

Br

πνμπίκζμ 2 - ανςιμπνμπέκζμ

CH3C≡CH + 2 HBr → CH3CBr2CH3

πνμπίκζμ 2, 2 - δζανςιμπνμπάκζμ

Παπαδείγμαηα:



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

4) Πποζθήκη νεπού (Η2Ο) ζε αλκίνια.

Η πνμζεήηδ Η2Ο ζηα αθηίκζα βίκεηαζ πανμοζία ηαηαθοηώκ H2SO4 ηαζ HgSO4.

Ανπζηά ζπδιαηίγεηαζ ιζα αζηαεήξ έκςζδξ επεζδή ζημ ίδζμ άημιμ C οπάνπεζ δζπθόξ

δεζιόξ ηαζ οδνμλοθμιάδα (-ΟΗ) (ενόλη). Η αζηαεήξ έκςζδ ιεηαηνέπεηαζ

βνήβμνα ζε ηαναμκοθζηή έκςζδ.

CκΗ2κ-2 +   Η2Ο   CκΗ2κO CκH2κO

αθηίκζμ                           εκόθδ           ηεηόκδ ή αθδεΰδδ

4HgSO4,SO2Η

Με πνμζεήηδ κενμύ ζε αιθίνιο πανάβεηαζ δ αιθανάλη (CH3CH=O). Με

πνμζεήηδ κενμύ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ αλκίνιο πανάβεηαζ κεηόνη.



Ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηον ηπιπλό δεζμό ηων αλκινίων.

4) Πποζθήκη νεπού (Η2Ο) ζε αλκίνια.

Παπαδείγμαηα:

CΗ≡CH + H-ΟΗ CH2 = CH CH3CH=O

|

HO

αζείκζμ εκόθδ αζεακάθδ

4HgSO4,SO2Η

CH3C≡CH + H-ΟΗ CH3C = CH2 CH3CCH3

| ||

OΗ O

πνμπίκζμ εκόθδ αηεηόκδ

4HgSO4,SO2Η



Υποδείξειρ για ηην επίλςζη αζκήζεων ζηιρ ανηιδπάζειρ 

πποζθήκηρ ζηα αλκένια και αλκίνια.

 Όηακ αθηέκζμ ακηζδνά πλήπωρ ιε ακηζδναζηήνζμ πνμζεήηδξ ηόηε ζζπύεζ:

molαλκενίος = molανηιδπαζηηπίος πποζθήκηρ

 Όηακ έκαξ αηόνεζημξ οδνμβμκάκεναηαξ ακηζδνά ιε Η2 ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ

εηθώκδζδ ηδξ άζηδζδξ όηζ «ημ πνμσόκ ηδξ ακηίδναζδξ οδνμβόκςζδξ

απμπνςιαηίγεζ δζάθοια Br2 ζε CCl4», ζοιπεναίκμοιε όηζ ιεηά ηδκ ακηίδναζδ ιε

ημ Η2 έπεζ πενζζζέρεζ πμζόηδηα αηόνεζημο οδνμβμκάκεναηα.

 Όηακ έκα αένζμ ιίβια αηόνεζημο οδνμβμκάκεναηα ηαζ αθηακίμο δζααζααζηεί ζε

πενίζζεζα δζαθύιαημξ Br2 ζε CCl4, δεζιεύεηαζ ιόκμ μ αηόνεζημξ

οδνμβμκάκεναηαξ. Τμ αένζμ πμο ελένπεηαζ από ημ δζάθοια είκαζ ημ αθηάκζμ, ημ

μπμίμ δεκ ακηζδνά ιε δζάθοια Br2 ζε CCl4.



Υποδείξειρ για ηην επίλςζη αζκήζεων ζηιρ ανηιδπάζειρ 

πποζθήκηρ ζηα αλκένια και αλκίνια.

 Σηα αθηίκζα όηακ έπμοιε πεπίζζεια από ημ ακηζδναζηήνζμ πνμζεήηδξ, ηόηε

παίνκμοιε κοπεζμένο πνμσόκ.

 Όηακ έκα αθηίκζμ ακηζδνά πλήπωρ ιε ακηζδναζηήνζμ πνμζεήηδξ, εηηόξ ημο

κενμύ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκδ έκςζδ ηόηε ζζπύεζ δ ζπέζδ:

1

2

mol

mol

αλκινίοσ

προσθήκηςρίοσαντιδραστη



Αζκήζειρ πάνω ζηιρ ανηιδπάζειρ πποζθήκηρ ζηα 

αλκένια και ηα αλκίνια.

1.Δνςηήζεζξ ζςζημύ / θάεμοξ, επζθμβήξ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ.

2.Σοιπθήνςζδ ακηζδνάζεςκ.

3.Δύνεζδ ηςκ ζοκηαηηζηώκ ηύπςκ ηςκ πδιζηώκ εκώζεςκ πμο ζοιαμθίγμκηαζ ιε

βνάιιαηα ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζε ζεζνά πδιζηώκ ακηζδνάζεςκ.

4.Γναθή ηςκ πδιζηώκ ελζζώζεςκ παναζηεοήξ πδιζηώκ εκώζεςκ ιε πνήζδ

ζοβηεηνζιέκςκ μνβακζηώκ εκώζεςκ ςξ ακηζδνώκηα.

5.Αζηήζεζξ ιε ζημζπεζμιεηνζημύξ οπμθμβζζιμύξ.


