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Οι αντιδράσεις απόσπασης είναι αντιδράσεις κατά τις οποίες αποµακρύνεται ένα µικρό µόριο 
συνήθως ανόργανο µέσα από µια οργανική ένωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργείται ακό-
ρεστη ένωση. Οι αποσπάσεις είναι πολλές και τα ονόµατά τους δείχνουν τι φεύγει. Σαν πρώτο πρόθε-
µα έχουν τη λέξη «από». 

Αφυδρογόνωση (= από – υδρογόνωση) = φεύγει υδρογόνο. 
Αφυδραλογόνωση (=από – υδραλογόνωση) = φεύγει υδραλογόνο 
Αφυδάτωση (=από – υδάτωση) = φεύγει νερό 
Αφαλογόνωση (=από – αλογόνωση) φεύγει αλογόνο 
Απαµίνωση (=από – αµίνωση) φεύγει αµινοµάδα κλπ κλπ 
Από όλες αυτές τις αποσπάσεις θα δούµε την αφυδραλογόνωση και την αφυδάτωση. 
α. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων.
Γίνεται µε επίδραση ΚΟΗ ή ΝαΟΗ σε αλκοολικό περιβάλλον. Το κύριο προϊόν είναι η ακόρε-

στη ένωση αλλά παράγεται ταυτόχρονα και µικρό ποσοστό από προϊόν αντικατάστασης που είναι η 
αλκοόλη. 

Η αποµάκρυνση γίνεται πάντοτε σε γειτονικά άτοµα άνθρακα. Το ένα άτοµο είναι αυτό που 
έχει τη χαρακτηριστική οµάδα (εδώ το αλογόνο) και το άλλο το διπλανό του άτοµο άνθρακα. Αν έχει 
διαφορά ποιο από τα δύο διπλανά άτοµα άνθρακα, επιλέγουµε εκείνο το άτοµο άνθρακα που έχει τα 
λιγότερα άτοµα Η (κανόνας Saytseff). Αυτό φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα.  
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