
Αντιδράσεις υποκατάστασης 

Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους 

για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. 

Αδ+- Βδ-   +   Γδ+- Δδ-   →   Αδ+- Δδ-   +   Γδ+- Βδ-   

Στις αντιδράσεις υποκατάστασης ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων αντικαθίσταται από 

μία άλλη. 

 
Θα μελετήσουμε τις ακόλουθες αντιδράσεις υποκατάστασης: 

 Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων (RX) με ενώσεις του τύπου Αδ+- Βδ-. 

 Αντιδράσεις αλογόνωσης αλκοολών (ROH). 

 Αντιδράσεις όξινης υδρόλυσης των εστέρων και της εστεροποίησης των αλκοολών. 

 Αλογόνωση των αλκανίων. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2016 



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

Οι αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων χρησιμοποιούνται για τη 

σύνθεση μεγάλου αριθμού οργανικών ενώσεων και έχουν την εξής γενική μορφή:  

Rδ+- Χδ-   +   Αδ+- Βδ-   →    R-B   +   A-X  

 Τα αλκυλαλογονίδια είναι πολύ δραστικές ενώσεις, λόγω της ισχυρής πόλωσης 

του δεσμού C-Χ. Η δραστικότητά τους ακολουθεί τη σειρά: RI > RBr > RCl > RF. 



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

1) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με υδατικό διάλυμα NaOH προς 

σχηματισμό αλκοολών. 

Η αντίδραση η οποία πραγματοποιείται περιγράφεται με τις εξής χημικές εξισώσεις: 

R-X     +     NaOH                      R-OH     +     NaX 

                  αλκυλαλογονίδιο                                αλκοόλη 

 
νερό

CνΗ2ν+1-X     +     NaOH                          CνΗ2ν+1-OH     +     NaX 

  αλκυλαλογονίδιο                                           αλκοόλη 

 
νερό

Παράδειγμα: 

CH3CH2CH2-Cl     +     NaOH                          CH3CH2CH2-OH     +     NaCl 

   1-χλωρο-προπάνιο                                           1-προπανόλη 

 
νερό



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

1) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με υδατικό διάλυμα NaOH προς 

σχηματισμό αλκοολών. 

Κατά την επίδραση υδατικού διαλύματος NaOH σε αλκυλαλογονίδιο ευνοείται η 

υποκατάσταση του αλογόνου από υδροξύλιο και η δημιουργία αλκοόλης. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και αντίδρασης απόσπασης οπότε σχηματίζεται και 

αλκένιο. Έτσι ελαττώνεται η απόδοση της αντίδρασης παρασκευής της αλκοόλης. 

Παράδειγμα: 

CH3CH2-Cl     +     NaOH                          CH3CH2-OH     +     NaCl 

      χλωρο-αιθάνιο                                                αιθανόλη 

                                                                          (κύριο προϊόν) 

 
νερό

CH3CH2-Cl     +     NaOH                          CH2=CH2     +     NaCl   +   H2O   

   χλωρο-αιθάνιο                                             αιθένιο 

                                                               (δευτερεύων προϊόν) 

 
νερό



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

2) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με κυανιούχο κάλιο (KCN) προς σχηματισμό 

νιτριλίων (RCN). 

Τα νιτρίλια στη συνέχεια μπορούν να υδρολυθούν και να σχηματίσουν καρβοξυλικά 

οξέα. CνΗ2ν+1-X     +     KCN           →         CνΗ2ν+1CN     +     ΚX 

     αλκυλαλογονίδιο                                         νιτρίλιο 

CνΗ2ν+1CN     +     2 Η2Ο                                    CνΗ2ν+1COOH   +   NH3    

 νιτρίλιο                                                             καρβοξυλικό οξύ 

 
 11 ΟΗ,ήΗ

Παράδειγμα: 

CH3CH2-Cl     +     KCN           →         CH3CH2CN     +     ΚCl 

     χλωρο-αιθάνιο                                     προπανονιτρίλιο 

CH3CH2CN     +     2 Η2Ο                                    CH3CH2COOH   +   NH3    

προπανονιτρίλιο                                                  προπανικό οξύ 

 
 11 ΟΗ,ήΗ



Ονομασία νιτριλίων. 

Τα νιτρίλια της μορφής RCN ονομάζονται με βάση το συνολικό αριθμό των ατόμων 

άνθρακα και την κατάληξη «-νιτρίλιο». 

Παραδείγματα: 

CH3CN: αιθανονιτρίλιο, 

CH3CH2CH2CHCN : 2-μεθυλο-πεντανονιτρίλιο. 

                     | 

                    CH3  



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

3) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με αλκοξείδια του νατρίου (RONa) προς 

σχηματισμό αιθέρων. 

Ανάλογα με τα αλκύλια στο RX και στο R΄ΟΝa σχηματίζονται: 

 Απλοί αιθέρες όταν R = R΄. 

 Μεικτοί αιθέρες όταν R ≠ R΄.  

R-X    +    R΄ΟNa     →    R-OR΄    +     NaX  

ή 

CνΗ2ν+1Χ   +   CμΗ2μ+1ΟNa   →   CνΗ2ν+1-ΟCμΗ2μ+1   +   NaX 

Οι αιθέρες (ROR΄) ονομάζονται με βάση την ονομασία των αλκυλίων R και R΄ με 

αλφαβητική σειρά και την κατάληξη αιθέρας. 



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

3) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με αλκοξείδια του νατρίου (RONa) προς 

σχηματισμό αιθέρων. 

Παράδειγμα: 

CH3-Cl           +         CH3CH2ΟNa         →        CH3-OCH2CH3        +         NaCl  

χλωρομεθάνιο      αιθοξείδιο του νατρίου       αιθυλο μεθυλο αιθέρας 

                                                                           (μεικτός αιθέρας) 

CH3CH2-Cl           +         CH3CH2ΟNa         →        CH3CH2-OCH2CH3       +      NaCl  

χλωροαιθάνιο        αιθοξείδιο του νατρίου                    διαιθυλαιθέρας 

                                                                                    (απλός αιθέρας) 

Τα αλκοξείδια του νατρίου (RONa) παράγονται με επίδραση Na σε αλκοόλη. 

ROH   +   Na   →   RONa   +   ½ H2   

Παράδειγμα: 

CH3CH2CH2OH   +   Na     →     CH3CH2CH2ONa     +     ½ H2   

               1-προπανόλη                      προπυλοξείδιο του νατρίου 



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

4) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με αμμωνία (ΝΗ3) προς σχηματισμό 

πρωτοταγών αμινών (R-NH2). 

R-X   +   NH3   →   R-NH2   +   HX  

ή  

CνΗ2ν+1-Χ   +   ΝΗ3   →   CνΗ2ν+1-ΝΗ2   +    ΗΧ 

Παράδειγμα: 

CH3CH2-Cl    +    NH3    →    CH3CH2-NH2    +    HCl 

                 χλωρο αιθάνιο                         αιθυλαμίνη 

Στην πραγματικότητα η αμίνη αντιδρά με το HCl και παράγεται το άλας 

CH3CH2NH3Cl. Από το άλας αυτό με προσθήκη βάσης προκύπτει η αμίνη. 



Ονομασία αμινών 

Οι αμίνες διακρίνονται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς. Προκύπτουν 

από την ΝΗ3 με αντικατάσταση των Η από αλκύλια (R). 

Ονομασία αμινών: Τα αλκύλια αναφέρονται στο όνομα της αμίνης με αλφαβητική 

σειρά και στο τέλος μπαίνει η λέξη «αμίνη». 

Παραδείγματα: 

CH3CH2CH2NH2: προπυλαμίνη (πρωτοταγής αμίνη της μορφής R-NH2) 

CH3CH2-NH-CH3: αιθυλο μεθυλαμίνη (δευτεροταγής αμίνη της μορφής R1-NH-R2) 

CH3CH2CH2-N-CH2CH3 : αιθυλο μεθυλο προπυλαμίνη (τριτοταγής αμίνη, R1-N-R2) 

                      |                                                                                                    | 

                     CH3                                                                                               R3  

CH3CH2-N-CH2CH3 : τριαιθυλαμίνη (τριτοταγής αμίνη της μορφής R-N-R) 

                |                                                                                            | 

               CH2CH3                                                                                 R   



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

5) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με άλατα καρβοξυλικών οξέων (RCOONa) 

προς σχηματισμό εστέρων (RCOOR΄). 

R-X   +   R΄COONa   →   R΄COO-R   +   NaX     ή  

CνΗ2ν+1-Χ   +   CμΗ2μ+1COONa   →  CμΗ2μ+1COO-CνΗ2ν+1   +    NaΧ 

Παράδειγμα: 

CH3-Cl       +       CH3COONa       →       CH3COO-CH3       +       NaCl  

    χλωρομεθάνιο         αιθανικό νάτριο        αιθανικός μεθυλεστέρας 

Οι εστέρες (RCOOR΄) ονομάζονται με βάση το όνομα του οξέος από το οποίο 

προέρχονται, το όνομα του αλκυλίου R΄ και την κατάληξη εστέρας. 

Τα άλατα των καρβοξυλικών οξέων (RCOONa) παρασκευάζονται από τα 

καρβοξυλικά οξέα (RCOOH) με εξουδετέρωση με NaOH ή με επίδραση με Na. 

RCOOH   +   NaOH   →   RCOONa   +   H2O ή 

RCOOH   +   Na   →   RCOONa   +   ½ H2   



Αντιδράσεις υποκατάστασης των αλκυλαλογονιδίων (RX). 

6) Αντίδραση αλκυλαλογονιδίων με ακετυλίδια (R΄C≡CNa) προς σχηματισμό 

ανώτερων αλκινίων (R΄C≡CR). 

R-X   +   R΄C≡CNa   →   R΄C≡C-R   +   NaX     ή  

CνΗ2ν+1-Χ   +   CμΗ2μ+1C≡CNa   →  CμΗ2μ+1C≡C-CνΗ2ν+1   +    NaΧ 

Παράδειγμα: 

CH3-Cl       +       CH3C≡CNa       →       CH3C≡C-CH3       +       NaCl  

    χλωρομεθάνιο        προπυλενίδιο νάτριο         2-βουτίνιο 

Τα ακετυλίδια παρασκευάζονται από αλκίνια που έχουν τον τριπλό δεσμό στην άκρη 

του μορίου με επίδραση Na ή Κ. 

RC≡CH   +   Na   →   RC≡CNa   +   ½ H2   



Αντιδράσεις αλογόνωσης των αλκοολών (RΟΗ). 

Το υδροξύλιο (-ΟΗ) των αλκοολών μπορεί να υποκατασταθεί με Cl κατά την 

αντίδραση αλκοόλης  με θειονυλοχλωρίδιο (SOCl2). 

R-OH   +   SOCl2   →   R-Cl   +   SO2↑   +   HCl↑     ή  

CνΗ2ν+1-OH   +   SOCl2   →  CνΗ2ν+1Cl   +    +   SO2↑   +   HCl↑  

To τελικό προϊόν (RCl) εύκολα απομονώνεται, καθώς τα δευτερεύοντα προϊόντα 

(SO2, HCl ) είναι αέρια και απομακρύνονται. 

Παράδειγμα: 

CH3CH2-OH   +   SOCl2   →   CH3CH2-Cl   +   SO2↑   +   HCl↑       

    αιθανόλη                             χλωροαιθάνιο 



Αντιδράσεις αλογόνωσης των αλκοολών (RΟΗ). 

Η αντίδραση αλογόνωσης των αλκοολών μπορεί να γίνει και με τις ενώσεις PCl3 

και PCl5 σύμφωνα με τις αντιδράσεις: 

3 ROH   +   PCl3   →   3 RCl   +   H3PO3   

ROH   +   PCl5   →   RCl   +   POCl3   +   HCl  



Αντιδράσεις όξινης υδρόλυσης των εστέρων και της 

εστεροποίησης των αλκοολών. 

    Ο                                                Ο 

     ||                                                 || 

R-C-OR΄     +     H-OΗ      ↔      R-C-OH       +      R΄ΟΗ 

εστέρας                               καρβοξυλικό οξύ       αλκοόλη  

Η προς τα δεξιά αντίδραση χαρακτηρίζεται υδρόλυση και γίνεται σε όξινο ή βασικό 

περιβάλλον, ενώ η προς τα αριστερά ονομάζεται εστεροποίηση και γίνεται σε όξινο 

περιβάλλον. Οι αντιδράσεις αυτές είναι σε χημική ισορροπία. Ανάλογα με τις 

συνθήκες η αντίδραση ωθείται προς τα δεξιά (υδρόλυση) ή προς τα αριστερά 

(εστεροποίηση). 

Παράδειγμα: 

CH3COOCH2CH3     +     H-OH     ↔     CH3COOH     +     CH3CH2OH 

αιθανικός αιθυλεστέρας                        αιθανικό οξύ             αιθανόλη 



Αλογόνωση των αλκανίων 
Σε ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό να υποκατασταθούν ένα ή περισσότερα 

υδρογόνα ενός αλκανίου από άλλα στοιχεία ή ομάδες στοιχείων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η αλογόνωση (και ειδικότερα η χλωρίωση), η οποία είναι μία 

φωτοχημική αντίδραση, δηλαδή γίνεται παρουσία φωτός. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αλογόνωσης είναι η χλωρίωση του μεθανίου. 

CH4    +    Cl2                             CH3Cl      +     HCl  

                                               χλωρομεθάνιο 

 
ςδιάχυτο_φω

CH3Cl    +    Cl2                                CH2Cl2    +   HCl  

                                                 διχλωρομεθάνιο     

 
ςδιάχυτο_φω

 
ςδιάχυτο_φω

CH2Cl2    +    Cl2                             CHCl3     +     HCl  

                                                 τριχλωρομεθάνιο 

 
ςδιάχυτο_φω

CHCl3    +    Cl2                            CCl4      +      HCl  

                                         τετραχλωρομεθάνιο  

Η ευκολία υποκατάστασης των ατόμων Η κατά την αλογόνωση των αλκανίων 

ακολουθεί τη σειρά:3ο>2ο>1ο άτομο C. Όταν στο μόριο του αλκανίου τα άτομα Η δεν 

είναι ισοδύναμα, στο πρώτο στάδιο της αλογόνωσης σχηματίζεται μίγμα ισομερών 

αλκυλαλογονιδίων. 



Ασκήσεις πάνω στις αντιδράσεις υποκατάστασης. 

1.Ερωτήσεις σωστού / λάθους, επιλογής της σωστής απάντησης. 

2.Συμπλήρωση χημικών αντιδράσεων. 

3.Εύρεση των συντακτικών τύπων των χημικών ενώσεων που συμβολίζονται με 

γράμματα και συμμετέχουν σε σειρά χημικών αντιδράσεων. 

4.Γραφή των χημικών εξισώσεων παρασκευής χημικών ενώσεων με χρήση 

συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων ως αντιδρώντα. 

5.Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 


