
Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων. 

Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

Α) Με βάση το μηχανισμό της αντίδρασης. 

Β) Με βάση το είδος της αντίδρασης. 

Με βάση το είδος της αντίδρασης διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες αντιδράσεων: 

 Αντιδράσεις προσθήκης. 

 Αντιδράσεις απόσπασης. 

 Αντιδράσεις υποκατάστασης. 

 Αντιδράσεις πολυμερισμού. 

 Αντιδράσεις οξείδωσης – αναγωγής. 

 Αντιδράσεις οξέων – βάσεων. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2018 



Αντιδράσεις προσθήκης. 

Αντιδράσεις προσθήκης ονομάζονται οι αντιδράσεις κατά τις οποίες τα δύο 

τμήματα ενός αντιδραστηρίου (Α - Α ή Α – Β) προστίθενται σε δύο άτομα τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με διπλό ή τριπλό δεσμό. 

> C = C <   +   A – A   →   - C – C – 

                                        |      | 

                                         A     A 

> C = C <   +   A – B   →   - C – C – 

                                        |      | 

                                         A     B 

ή 

Οι οργανικές ενώσεις που δίνουν αντιδράσεις προσθήκης μπορεί να είναι 

ακόρεστες (π.χ. αλκένια (>C=C<) ή αλκίνια  (-C≡C-)) ή κορεσμένες (π.χ. 

αλδεΰδες – κετόνες (>C=O) ή νιτρίλια (-C≡N). 

Στις αντιδράσεις προσθήκης ο διπλός δεσμός μετατρέπεται σε απλό δεσμό, ενώ 

ο τριπλός δεσμός μετατρέπεται αρχικά σε διπλό δεσμό και στη συνέχεια σε 

απλό δεσμό. 

Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι γενικά εξώθερμες αντιδράσεις (ΔΗ<0). 



Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 

1) Προσθήκη υδρογόνου (Η2) σε αλκένια. 

Η αντίδραση προσθήκης Η2 σε αλκένια γίνεται παρουσία καταλύτη (Ni ή Pt ή Pd) 

και ονομάζεται υδρογόνωση. 

CνΗ2ν   +   Η2                  CνΗ2ν+2   

αλκένιο                            αλκάνιο 


Ni

Παράδειγμα: 

CH2=CH2   +   Η2                CH3CH3   

αλκένιο                            αλκάνιο 


Ni



Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 

2) Προσθήκη αλογόνου (Cl2 ή Br2) σε αλκένια. 

Στην αντίδραση προσθήκης Cl2 ή Br2 σε αλκένια σχηματίζονται κορεσμένα 

διαλογονίδια, στα οποία τα δύο άτομα αλογόνου βρίσκονται σε δύο γειτονικά 

άτομα άνθρακα. 

CνΗ2ν   +   Br2   →   CνΗ2νBr2  

αλκένιο                   διαλογονίδιο  

Παράδειγμα: 

CH3CH=CH2   +   Br2   →    CH3CHCH2  

                                                   |     | 

                                                  Br   Br 

                                            1, 2-διβρωμοπροπάνιο 



Το διάλυμα Br2 σε διαλύτη CCl4 είναι καστανέρυθρο, ενώ το διβρωμίδιο που 

παράγεται είναι άχρωμο. Η προσθήκη Br2 αποτελεί έναν απλό εργαστηριακό 

έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άμεση εξαφάνιση του χρώματος του 

διαλύματος του Br2 σημαίνει ότι η ένωση είναι ακόρεστη. 

Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 



3) Προσθήκη υδραλογόνου ( HCl, HBr, HI ) σε αλκένια. 

Κατά την αντίδραση προσθήκης με υδραλογόνο τα αλκένια μετατρέπονται σε 

αλκυλαλογονίδια. 

Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 

CνΗ2ν     +     HCl     →     CνΗ2ν+1Cl 

αλκένιο                         αλκυλαλογονίδιο   

Το κύριο προϊόν της παραπάνω αντίδρασης προβλέπεται από τον κανόνα του 

Markovnikov. 

Σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov, στις αντιδράσεις προσθήκης 

μορίων της μορφής ΗΑ σε αλκένια, το Η προστίθεται κατά προτίμηση στο άτομο 

του άνθρακα του διπλού δεσμού που έχει τα περισσότερα άτομα Η. 



Παραδείγματα: 

Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 

3) Προσθήκη υδραλογόνου ( HCl, HBr, HI ) σε αλκένια. 

CH3CH=CH2   +   HBr   →    CH3CHCH3     κύριο προϊόν 

                                                     |      

                                                    Br   

                                            2 - βρωμοπροπάνιο 

CH3CH=CH2   +   HBr   →    CH3CH2CH2Br    δευτερεύον προϊόν 

                                                         

                                           1 - βρωμοπροπάνιο 

Στις αντιδράσεις στις οποίες δεν ζητείται να γραφούν όλα τα δυνατά προϊόντα 

γράφουμε μόνο το κύριο προϊόν της αντίδρασης προσθήκης. 



4) Προσθήκη νερού ( H2Ο ) σε αλκένια. 

Η προσθήκη νερού σε αλκένια γίνεται παρουσία καταλύτη οξέος (π.χ. H2SO4) και 

ονομάζεται ενυδάτωση. Τα αλκένια μετατρέπονται σε κορεσμένες μονοσθενείς 

αλκοόλες. 

Αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. 

CνΗ2ν     +     H2Ο                  CνΗ2ν+1ΟΗ 

αλκένιο                                    αλκοόλη   

 
 1

Παράδειγμα: 

CH3CH=CH2     +     H-OH                  CH3CHCH3  κύριο προϊόν 

                                                                   | 

                                                                  OH 

 προπένιο                                           2 - προπανόλη   

 
 1

Η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που σχηματίζεται με προσθήκη νερού σε 

αλκένιο είναι η αιθανόλη (CH3CH2OH) 



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

Οι αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό μοιάζουν πολύ με τις αντίστοιχες 

αντιδράσεις προσθήκης του διπλού δεσμού, με τη διαφορά ότι εδώ 

καταναλώνεται διπλάσια ποσότητα αντιδραστηρίου από ότι στο διπλό δεσμό, 

καθώς η προσθήκη γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, προστίθεται ένα μόριο στον 

τριπλό δεσμό, οπότε προκύπτει ένωση με διπλό δεσμό και στη συνέχεια 

προστίθεται άλλο νέο μόριο, ώστε ο διπλός δεσμός να γίνει απλός. 

Επίσης, οι αντιδράσεις προσθήκης στα ασύμμετρα αλκίνια ακολουθούν τον κανόνα 

του Markovnikov. 

Οι αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό μπορούν να περιοριστούν, με 

κατάλληλη επιλογή συνθηκών και ποσότητας αντιδραστηρίου προσθήκης, στο 

πρώτο στάδιο προσθήκης. 



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

1) Προσθήκη υδρογόνου (Η2) σε αλκίνια. 

Η αντίδραση προσθήκης Η2 σε αλκίνια γίνεται παρουσία καταλύτη (Ni ή Pt ή Pd) 

και ονομάζεται υδρογόνωση. Τα αλκίνια μετατρέπονται αρχικά σε αλκένια και στη 

συνέχεια σε αλκάνια. 

CνΗ2ν-2   +   Η2                  CνΗ2ν                 CνH2ν+2   

αλκίνιο                            αλκένιο                  αλκάνιο 


Ni

 
 2Η

Παραδείγματα: 

CH3C≡CH   +   H2                     CH3CH=CH2  

προπίνιο                                      προπένιο 


Ni

CH3C≡CH    +   2 H2                 CH3CH2CH3  

προπίνιο                                   προπάνιο 


Ni



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

2) Προσθήκη αλογόνου ( Χ2: Cl2, Br2 ) σε αλκίνια. 

Αρχικά σχηματίζονται διαλογονίδια και στη συνέχεια τετραλογονίδια. 

Τα αλκίνια αποχρωματίζουν το διάλυμα Br2 σε διαλύτη CCl4. Αυτή είναι μια 

αντίδραση διάκρισης των αλκινίων από τις κορεσμένες οργανικές ενώσεις. 

CνΗ2ν-2   +   Χ2                  CνΗ2ν-2Χ2                      CνH2ν-2Χ4  

αλκίνιο                            διαλογονίδιο                  τετραλογονίδιο 

  
 2Χ

CH3C≡CH   +   2 Br2    →    CH3CBr2CHBr2 

προπίνιο                         1,1, 2, 2 - τετραβρωμοπροπάνιο 

CH3C≡CH   +   Br2    →    CH3C=CH 

                                                 |    | 

                                                Br  Br 

προπίνιο                         1, 2 - διβρωμοπροπένιο 

Παραδείγματα: 



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

3) Προσθήκη υδραλογόνου ( ΗΧ: ΗCl, HBr, HI ) σε αλκίνια. 

Αρχικά σχηματίζονται μονοαλογονίδια και στη συνέχεια διαλογονίδια, στα οποία 

τα δύο άτομα αλογόνου συνδέονται με το ίδιο άτομο άνθρακα. 

Στα ασύμμετρα αλκίνια εφαρμόζεται ο κανόνας του Markovnikov. 

CνΗ2ν-2   +   HX                  CνΗ2ν-1Χ                      CνH2νΧ2  

αλκίνιο                            μονοαλογονίδιο            διαλογονίδιο 

  
HX

CH3C≡CH   +   HBr    →    CH3C=CH2  

                                                 |    

                                                Br  

προπίνιο                         2 - βρωμοπροπένιο 

CH3C≡CH   +   2 HBr    →    CH3CBr2CH3  

προπίνιο                           2, 2 - διβρωμοπροπάνιο 

Παραδείγματα: 



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

4) Προσθήκη νερού (Η2Ο) σε αλκίνια. 

Η προσθήκη Η2Ο στα αλκίνια γίνεται παρουσία καταλυτών H2SO4 και HgSO4. 

Αρχικά σχηματίζεται μια ασταθής ένωσης επειδή στο ίδιο άτομο C υπάρχει διπλός 

δεσμός και υδροξυλομάδα (-ΟΗ) (ενόλη). Η ασταθής ένωση μετατρέπεται 

γρήγορα σε καρβονυλική ένωση. 

CνΗ2ν-2   +   Η2Ο                                    CνΗ2νO                     CνH2νO  

αλκίνιο                                                     ενόλη                   κετόνη ή αλδεΰδη 

 
4HgSO4,SO2Η



Με προσθήκη νερού σε αιθίνιο παράγεται η αιθανάλη (CH3CH=O). Με 

προσθήκη νερού σε οποιοδήποτε άλλο αλκίνιο παράγεται κετόνη. 



Αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό των αλκινίων. 

4) Προσθήκη νερού (Η2Ο) σε αλκίνια. 

Παραδείγματα: 

CΗ≡CH   +   H-ΟΗ                             CH2 = CH             CH3CH=O 

                                                                      |    

                                                                   HO 

αιθίνιο                                                     ενόλη               αιθανάλη 

 
4HgSO4,SO2Η

  

CH3C≡CH   +   H-ΟΗ                             CH3C = CH2             CH3CCH3  

                                                                      |                                ||   

                                                                     OΗ                            O 

προπίνιο                                                   ενόλη                        ακετόνη 

 
4HgSO4,SO2Η





Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων στις αντιδράσεις 

προσθήκης στα αλκένια και αλκίνια. 

 Όταν αλκένιο αντιδρά πλήρως με αντιδραστήριο προσθήκης τότε ισχύει: 

molαλκενίου = molαντιδραστηρίου προσθήκης 

 Όταν ένας ακόρεστος υδρογονάνθρακας αντιδρά με Η2 και αναφέρεται στην 

εκφώνηση της άσκησης ότι «το προϊόν της αντίδρασης υδρογόνωσης 

αποχρωματίζει διάλυμα Br2 σε CCl4», συμπεραίνουμε ότι μετά την αντίδραση με 

το Η2 έχει περισσέψει ποσότητα ακόρεστου υδρογονάνθρακα. 

 Όταν ένα αέριο μίγμα ακόρεστου υδρογονάνθρακα και αλκανίου διαβιβαστεί σε 

περίσσεια διαλύματος Br2 σε CCl4, δεσμεύεται μόνο ο ακόρεστος 

υδρογονάνθρακας. Το αέριο που εξέρχεται από το διάλυμα είναι το αλκάνιο, το 

οποίο δεν αντιδρά με διάλυμα Br2 σε CCl4. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων στις αντιδράσεις 

προσθήκης στα αλκένια και αλκίνια. 

 Στα αλκίνια όταν έχουμε περίσσεια από το αντιδραστήριο προσθήκης, τότε 

παίρνουμε κορεσμένο προϊόν. 

 Όταν ένα αλκίνιο αντιδρά πλήρως με αντιδραστήριο προσθήκης, εκτός του 

νερού και μετατρέπεται σε κορεσμένη ένωση τότε ισχύει η σχέση: 

 

 1

2

mol

mol

αλκινίου

προσθήκηςρίουαντιδραστη




Ασκήσεις πάνω στις αντιδράσεις προσθήκης στα 

αλκένια και τα αλκίνια. 

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. 


