
Αντιδράσεις απόσπασης 

Αντιδράσεις απόσπασης ονομάζονται οι αντιδράσεις κατά τις οποίες αποσπάται 

ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η2, ΗΧ, Η2Ο) από μία 

κορεσμένη ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό ή τριπλό δεσμό. 

Οι αντιδράσεις απόσπασης είναι στην ουσία αντίθετες των αντιδράσεων προσθήκης. 

Οι αντιδράσεις απόσπασης που θα μελετήσουμε είναι: 

1) Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. 

2) Αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκινίων. 

3) Αφυδάτωση κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών προς σχηματισμό αλκενίων. 
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1) Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων. 

Η αφυδραλογόνωση πραγματοποιείται με θέρμανση του αλκυλαλογονιδίου 

(CνΗ2ν+1Χ)  με αλκοολικό διάλυμα ΚΟΗ ή ΝaOH. 

Κατά την αφυδραλογόνωση αποσπάται ένα άτομο αλογόνου (Χ: Cl, Br, I) και ένα 

άτομο Η από δύο γειτονικά άτομα άνθρακα. Ανάμεσα στα δύο άτομα άνθρακα 

δημιουργείται διπλός δεσμός και παράγεται αλκένιο. 

CνΗ2ν+1Χ   +   ΝaΟΗ                           CνΗ2ν   +   ΝaX   +   H2O     
αλκοόλη,θ

Παράδειγμα: 

CH3CHCH3    +    NaOH                           CH2=CHCH3   +    NaBr   +   H2O  

       | 

      Br 

2-βρωμο-προπάνιο                                      προπένιο 

 
αλκοόλη,θ



2) Αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων. 

Όταν τα διαλογονίδια (CνΗ2νΧ2) θερμανθούν με αλκοολικό διάλυμα NaOH ή ΚΟΗ 

αποσπώνται 2 μόρια ΗΧ. Όταν στο μόριο του διαλογονιδίου τα δύο άτομα αλογόνου 

είναι στο ίδιο ή σε δύο γειτονικά άτομα άνθρακα, με την απόσπαση των 2 μορίων 

ΗΧ σχηματίζεται αλκίνιο. 

CνΗ2νΧ2   +   2 ΝaΟΗ                           CνΗ2ν-2   +   2 ΝaX   +   2 H2O     
αλκοόλη,θ

Παραδείγματα: 

CH3CH2CHCl2   +    2 NaOH                           CH3C≡CH   +    2 NaCl   +   2 H2O  

1, 1-διχλωρο-προπάνιο                                     προπίνιο 

 
αλκοόλη,θ

CH3CHClCH2Cl   +    2 NaOH                           CH3C≡CH   +    2 NaCl   +   2 H2O  

1, 2-διχλωρο-προπάνιο                                      προπίνιο 

 
αλκοόλη,θ



2) Αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων. 

Όταν στο μόριο του διαλογονιδίου τα δύο άτομα αλογόνου είναι σε απομακρυσμένα 

άτομα άνθρακα, τότε με την αφυδραλογόνωση σχηματίζεται αλκαδιένιο. 

Παράδειγμα: 

CH2CH2CH2CH2CH2  + 2 NaOH                      CH2=CHCH2CH=CH2  + 2 NaCl + 2 H2O  

 |                          | 

Cl                        Cl 

1, 5 – διχλωρο - πεντάνιο                                   1, 4 - πενταδιένιο 

 
αλκοόλη,θ



3) Αφυδάτωση κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών. 

Η αντίδραση πραγματοποιείται με θέρμανση στου 170 οC παρουσία πυκνού H2SO4. 

Αποσπάται από την οργανική ένωση το υδροξύλιο και ένα άτομο Η από γειτονικό 

άνθρακα και σχηματίζεται αλκένιο. 

CνΗ2ν+1ΟΗ                                       CνΗ2ν   +   Η2Ο   
C,170SOπ.H o

42

Παράδειγμα: 

CH3CHCH3                                     CH3CH=CH2   +   H2O   

       | 

      OH 

2 – προπανόλη                                  προπένιο 

 
C,170SOπ.H o

42

Οι τριτοταγείς αλκοόλες αφυδατώνονται πιο εύκολα από τις δευτεροταγείς και οι 

δευτεροταγείς πιο εύκολα από τις πρωτοταγείς αλκοόλες. 



Κανόνας του Saytseff. 

Στις αντιδράσεις αφυδάτωσης αλκοολών και αφυδραλογόνωσης αλκυλαλογονιδίων 

το κύριο προϊόν καθορίζεται από τον κανόνα του Saytseff. 

Κανόνας του Saytseff: Κατά την απόσπαση μορίου 

ΗΑ από οργανική ένωση, το Η αποσπάται 

ευκολότερα από το τριτοταγές άτομο άνθρακα, 

λιγότερο εύκολα από το δευτεροταγές άτομο 

άνθρακα και δυσκολότερα από το πρωτοταγές άτομο 

άνθρακα. Alexander Saytseff 

(1841 – 1910) 



Κανόνας του Saytseff. 

Παράδειγμα: 

CH3CH2CHCH3    +    NaOH                          CH3CH=CHCH3   +    NaBr   +   H2O  

              | 

             Br 

2-βρωμο-βουτάνιο                                              2 – βουτένιο 

                                                                          (κύριο προϊόν) 

 
αλκοόλη,θ

CH3CH2CHCH3    +    NaOH                          CH3CH2CH=CH2   +    NaBr   +   H2O  

              | 

             Br 

2-βρωμο-βουτάνιο                                              1 – βουτένιο 

                                                                       (δευτερεύων προϊόν) 

 
αλκοόλη,θ



Ασκήσεις πάνω στις αντιδράσεις απόσπασης. 

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

2. Συμπλήρωση 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. 


