
ΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑ
Είναι: Είναι: 
οι άκυκλοι  ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό στο οι άκυκλοι  ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό στο 
μόριο τους.

Έχουν  γενικό μοριακό τύπο:Έχουν  γενικό μοριακό τύπο:

CCvv HH2v2v v≥2v≥2
Διάταξη στο χώρο: Διάταξη στο χώρο: 
Επίπεδη



ΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑΑΛΚΕΝΙΑ
Τα αλκένια ονομάζονται και ολεφίνες Τα αλκένια ονομάζονται και ολεφίνες από την ιδιότητα που έχουν από την ιδιότητα που έχουν 

τα κατώτερα μέλη τους, που είναι αέρια, να δίνουν ελαιώδη υγρά, όταν τα κατώτερα μέλη τους, που είναι αέρια, να δίνουν ελαιώδη υγρά, όταν ρ μ η ς ρ η γρρ μ η ς ρ η γρ
αντιδρούν με αντιδρούν με ClCl22 ή ή BrBr22. Εκ των . Εκ των oleumoleum = έλαιον και = έλαιον και fiofio = δημιουργώ)= δημιουργώ)

Καρότα Καρότα -- αλκένια και χημεία της όρασηςαλκένια και χημεία της όρασης
Τα καρότα είναι πλούσια σε βΤα καρότα είναι πλούσια σε β καροτένιο (ένα πορτοκαλόχρωμοκαροτένιο (ένα πορτοκαλόχρωμοΤα καρότα είναι πλούσια σε  βΤα καρότα είναι πλούσια σε  β--καροτένιο (ένα πορτοκαλόχρωμο καροτένιο (ένα πορτοκαλόχρωμο 
αλκένιοαλκένιο)) το οποίο μετατρέπεται ενζυμικά στο ήπαρ σε μια το οποίο μετατρέπεται ενζυμικά στο ήπαρ σε μια 
φωτοευαίσθητη χρωστική στην οποία βασίζονται τα συστήματα όρασης φωτοευαίσθητη χρωστική στην οποία βασίζονται τα συστήματα όρασης 
όλ ζώ ώόλ ζώ ώόλων των ζώντων οργανισμώνόλων των ζώντων οργανισμών



ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΑΛΚΕΝΙΩΝΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΑΛΚΕΝΙΩΝ
Στη βιομηχανία με πυρόλυση του πετρελαίουΣτη βιομηχανία με πυρόλυση του πετρελαίου
Στο εργαστήριο:Στο εργαστήριο:
Αφυδάτωση αλκοολών

ΟΗ+Η⎯→⎯ΟΗΗ + 22
Θ

12 νννν CC
SOH

*Κανόνας του Saytzev: Το υδρογόνο αποσπάται 

42SOH

ευκολότερα από τον άνθρακα με τα λιγότερα υδρογόνα.
Π.Χ. 

OHCHCHOHCHCH
SOH 222
C170

23
42

+=⎯⎯ →⎯ °

42



ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΑΛΚΕΝΙΩΝΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΑΛΚΕΝΙΩΝ
Στο εργαστήριο:Στο εργαστήριο:
Αφυδραλογόνωση αλκυλοχλωριδίων

ΟΗ++Η→+Η αλκοολικό NaClCNaOHClC ΟΗ++Η⎯⎯⎯ →⎯+Η + 2212 NaClCNaOHCl ννλυμαδινν ά
C

*Κανόνας του *Κανόνας του SaytzevSaytzev: Το υδρογόνο αποσπάται : Το υδρογόνο αποσπάται 
ευκολότερα από τον άνθρακα με τα λιγότερα υδρογόνα.ευκολότερα από τον άνθρακα με τα λιγότερα υδρογόνα.

Π.Χ. 

OHNaClCHCHNaOHClCHCH 222διάλυμα

αλκοολικό
23 ++=⎯⎯⎯ →⎯+



ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ

  ώ   έλ     λ ί  (  ώ   έλ     λ ί  (CC CC ) ) τα κατώτερα μέλη των αλκενίων (τα κατώτερα μέλη των αλκενίων (CC1 1 ‐‐ CC44) ) 
είναι αέρια .είναι αέρια .
τα μέσα μέλη (τα μέσα μέλη (CC5 5 ‐‐ CC1414) είναι υγρά. ) είναι υγρά. 
τα ανώτερα (τα ανώτερα (CC και άνω) είναι στερεάκαι άνω) είναι στερεάτα ανώτερα (τα ανώτερα (CC1515 και άνω) είναι στερεά.και άνω) είναι στερεά.
είναι γενικά αδιάλυτα στο νερό και είναι γενικά αδιάλυτα στο νερό και 
διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. 
Ειδικά το αιθένιο είναι αέριο άχρωμο με Ειδικά το αιθένιο είναι αέριο άχρωμο με Ειδικά το αιθένιο είναι αέριο άχρωμο με Ειδικά το αιθένιο είναι αέριο άχρωμο με 
χαρακτηριστική ασθενή οσμή.χαρακτηριστική ασθενή οσμή.



ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ

ΚΑΥΣΗΚΑΥΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ



ΚΑΥΣΗΚΑΥΣΗΚΑΥΣΗΚΑΥΣΗ
OνHνCOΟ3νΗC +→+ OνHνCOΟ

2
ΗC 2222νν +⎯→⎯+



ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ
είναι:είναι:
η συνένωση μικρών μορίων  που ονομάζονται η συνένωση μικρών μορίων  που ονομάζονται η συνένωση μικρών μορίων, που ονομάζονται η συνένωση μικρών μορίων, που ονομάζονται 
μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου 
μορίου, που ονομάζεται πολυμερές. μορίου, που ονομάζεται πολυμερές. μ ρ , μ ζ μ ρ ςμ ρ , μ ζ μ ρ ς

αντίδραση πολυμερισμού προσθήκης:αντίδραση πολυμερισμού προσθήκης:
λ

νCH 2 CH
A

(-CH -CH 2-) ν
A

κα ταλυτεs

Π.χ. Π.χ. 

A A

Π.χ. Π.χ. 

ν
τηςκαταλ )( 2222 −−−⎯⎯⎯ →⎯= CHCHCHvCH ύ )(22



ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ
Η προσθήκη στα 
λ έ ί

Ο ΘΟ Θ

αλκένια είναι μια 
πολύ χρήσιμη 
αντίδραση, καθώς 
αποτελεί τη βάση γιααποτελεί τη βάση για 
τη σύνθεση πολλών 
οργανικών ενώσεων, 
όπωςόπως
- Αλκοόλων
- Ακλανίων
- ΑλκυλαλογονιδίωνΑλκυλαλογονιδίων
- Διαλογονιδίων  κλπ.

Όπου, X-Ψ  μπορεί να είναι Η-H, Br-Br, H-Cl, H-OH.



ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ
υδρογόνουυδρογόνου (υδρογόνωση)(υδρογόνωση)::

ΗC
Pt

ΗΗC + → 22νΗνC2Η2νΗνC ++ ⎯→⎯

ΠΠ..χχ.:.:

CHCHHCHCH Pt→+= 33222 CHCHHCHCH −⎯→⎯+=



ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ
αλογόνουαλογόνου ((αλογόνωσηαλογόνωση))::

2v2v2v2v BrHCBrHC ⎯→⎯+
* Η προσθήκη Br2 αποτελεί ένα απλό εργαστηριακό
έ ό θώ ά ξ ά

2v2v2v2v

έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άμεση εξαφάνιση του
κόκκινης χροιάς του Br2 σημαίνει ότι η ένωση είναι
ακόρεστηακόρεστη.

ΠΠ..χχ.:.:

BrCHrCHBCHCH 22222 −⎯→⎯+= Br BrCHrCHBCHCH 22222 →+ Br



ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ
υδραλογόνουυδραλογόνου (υδραλογόνωση)(υδραλογόνωση)::

ClHCHClHC 122 +νννν ⎯→⎯+
*ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον κανόνακανόνα τουτου MarkovnikovMarkovnikov,, στιςστις

ClHCHClHC 122 +νννν →+
μφμφ μμ ςς

αντιδράσειςαντιδράσεις προσθήκηςπροσθήκης μορίωνμορίων τηςτης μορφήςμορφής ΗΑΗΑ σεσε
αλκένια,αλκένια, τοτο ΗΗ προστίθεταιπροστίθεται κατάκατά προτίμησηπροτίμηση στοστο άτομοάτομο
τουτου CC τουτου διπλούδιπλού δεσμούδεσμού πουπου έχειέχει τατα περισσότεραπερισσότερα
άτομαάτομα ΗΗ..

ΠΠ..χχ.:.:
ClCHCHHClCHCH →+ ClCHCHHClCHCH 2322 ⎯→⎯+=



ΠΡΟΣΘΗΚΗΠΡΟΣΘΗΚΗ
νερούνερού (ενυδάτωση)(ενυδάτωση)::

OHHCOHHC 12
H

22 ⎯⎯→⎯+
+

OHHCOHHC 12v22 +ννν →+

ΠΠ..χχ.:.:

OHCHCHHOHCHCH H
2322 ⎯→⎯+=

+



ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ
PVC

πολυμερισμός
Pb(C2H5)4

ο υμερ σμός

CH2=CHCl

θ

CH Cl CH Cl

τετρααιθυλιούχος μόλυβδος

Na + Pb
CH2Cl-CH2Cl

+Cl2
CH3CH2Cl

+HClΝάφθα
CH2=CH2

Νάφθα
Πολυαιθυλένιο

C6H6
Η2Ο

αιθυλοβενζόλιο CH3CH2OH

O2

στυρόλιο

πολυστυρόλιο

2

CH3CHO

O2

CH COOHπολυστυρόλιο CH3COOH


