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Στις αντιδράσεις αυτές υποκαθίσταται ένα ή περισσότερα άτοµα από κάποια άλλα άτοµα. Με 
αυτό τον τρόπο µετατρέπονται ορισµένες κατηγορίες ενώσεων σε ένα µεγάλο πλήθος προϊόντων. 

α. Αντικατάσταση αλογόνου σε αλκυλαλογονίδια. 
Το αλογόνο σαν πολύ δραστικό στοιχείο, έχει µια µεγάλη τάση να αντιδράσει. Τα αλκυλαλο-

γονίδια λοιπόν έχουν τη τάση να «διώχνουν» το αλογόνο και στη θέση του να µπαίνει κάποιο άλλο 
άτοµο ή ρίζα. Η µορφή µοιάζει µε τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης αλλά µέχρι εκεί. ∆εν υπάρχει 
καµία άλλη σχέση εκτός από µια «εξωτερική» οµοιότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις η µορφή της ανθρα-
κικής αλυσίδας δεν µεταβάλλεται και η αντίδραση γίνεται πάνω στον άνθρακα που έχει το αλογόνο. 

Οι αντιδράσεις υποκατάστασης του αλογόνου γίνονται συνήθως µε επίδραση ένωσης που 
περιέχει Κ ή Να µια και εµφανίζουν µεγάλη χηµική συγγένεια. Με αυτό τον τρόπο τα πιθανά προϊόντα 
από αντίδραση υποκατάστασης σε αλκυλαλογονίδια είναι : 

1. Αλκοόλες. Γίνεται µε επίδραση υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ ή ΝαΟΗ σε αλκυλαλογονίδιο. 

 
CH3 – CΗ2 – CH – CH3 + ΚΟΗ              CH3 – CΗ2 – CH – CH3 + KCl Η Ο 
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Το αλκοξείδιο είναι ιοντική ση και οφείλεται στην όξινη συµπεριφορά των αλκοολών. 
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άσει µε το αλκυλαλογονίδιο δίνει αιθέρα και NaCl.  Ο αιθέρας που 
λός ή µικτός. ∆ηλαδή έχει ίδια ή διαφορετικά αλκύλια αντίστοιχα. 

2 – Cl                    CH3 – CH2 – O – CH2 – CH2 – CH3 + NaCl 
η» και λέγεται σύνθεση Williamson. Ο αιθέρας που παρασκευάσα-
 προπυλ – αιθέρας. (Υπάρχει αντιστοίχιση έντονης γραφής - τύπου) 
ι βάσεις και προκύπτουν από την επίδραση ΝΗ3 σε αλκυλαλογονί-
ουµε αµίνη και HCl αλλά είναι φανερό ότι όταν βρεθεί οξύ και βάση 
ε εξουδετέρωση. 

3                 CH3 – CH2 – CH2 – ΝΗ2 + HCl   (CH3–CH2–CH2–NH3Cl) 
ηµατισµό άλατος η αντίδραση γίνεται σε αλκαλικό περιβάλλον µε 
 µε την ισχυρή βάση και απελευθερώνει την αµίνη σαν πιο ασθενή 

προκύπτουν από την επίδραση αλκοόλης σε οξύ. Η αντίδραση είναι 
ιωµένη απόδοση (2/3 για ισοµοριακές αρχικές ποσότητες). Αν χρη-

 καρβοξυλικού οξέος σε αλκυλαλογονίδιο, βελτιώνει την απόδοση 
Cl το οποίο σαν ιοντική ένωση σε υδρόφοβο περιβάλλον δεν διί-
 απόδοση. 

3 – COONa                CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3 + NaCl 
ξεκινάνε από το όνοµα του οξέος και ακολουθεί το όνοµα του αλκυ-
ζεται αιθανικός – προπυλεστέρας. Τα άλατα των οργανικών οξέων 
περιφορά των οξέων που αντιδρούν µε µέταλλα και δίνουν άλας και 

νοµάζονται τα άλατα που προκύπτουν από την επίδραση δραστι-
α στα 1 - αλκίνια.  
       CH3 – C ≡  C Na + ½ H2

µε τα αλκίνια και δίνει αλκίνιο µε µεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα.  
 CH2 – CH2 – Cl                CH3 – C ≡  C – CH2 – CH2 – CH3 + ΝαCl 
η είναι ανοικοδόµηση. ∆ηµιουργείται δεσµός άνθρακα – άνθρακα 
αι µεγαλύτερη. Η ανοικοδόµηση αυτή είναι χωρίς περιορισµό µεγέ-
ς της. 
ός δεσµός διατηρείται άρα η ένωση που προκύπτει εξακολουθεί να 
 ότι το αιθίνιο είναι το µόνο αλκίνιο που έχει τη δυνατότητα να αντι-
ώσει τελικά όποιο αλκίνιο θέλουµε. 

C ≡  CNa + ½ H2 

 CH2 – Cl                CH3 – CH2 – CH2 –C ≡  CH + NaCl 
 + Na                CH3 – CH2 – CH2 –C ≡  CNa + ½ H2 

a + CH3 – Cl               CH3 – CH2 – CH2 –C ≡  C - CH3 + NaCl 
ατε µπορούµε να παρασκευάσουµε οποιοδήποτε αλκίνιο εµείς θέ-
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β. Αντικατάσταση υδροξυλίου σε αλκοόλες.
Οι αλκοόλες έχουν το υδροξύλιο που είναι πολύ πολικό µε αποτέλεσµα να αντικαθίσταται πο-

λύ εύκολα. Η αντικατάσταση γίνεται µε επίδραση HCl στην αλκοόλη. Η αντίδραση αυτή έχει τον ίδιο 
µηχανισµό µε την εστεροποίηση. Για αυτό προτιµάµε να χρησιµοποιούµε το SOCl2. Τα προϊόντα από 
την επίδραση είναι δύο αέρια το SO2 και το HCl. Αυτά τα αέρια αποµακρύνονται και βελτιώνεται η α-
πόδοση της αντίδρασης. 

CH3 – CH2 – OH + SOCl2               CH3 – CH2 – Cl + SO2   + HCl   
Προσέξτε ότι το θειονυλοχλωρίδιο απλά αντικαθιστά το ΟΗ µε Cl. Η υπόλοιπη ανθρακική α-

λυσίδα δεν παθαίνει καµία µεταβολή. 
γ. Αντικατάσταση αλκοξυλίου σε εστέρες. 
Οι εστέρες είναι παράγωγα των αλκοολών. Αν αντικατασταθεί το Η του υδροξυλίου από ακύ-

λιο προκύπτει εστέρας.  
CH3 – CH2 – CH2 – OH + CH3 – CH2 – COOH                CH3 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – CH3 + H2O 

O εστέρας µπορεί να υδρολυθεί και να δώσει πάλι οξύ και αλκοόλη. Η αντίδραση αυτή είναι 
αµφίδροµη και γι αυτό µπορεί να γυρίσει «ανάποδα». 
CH3 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – CH3 + H2O               CH3 – CH2 – CH2 – OH + CH3 – CH2 – COOH 

Προσέξτε ότι µε την υδρόλυση παράγονται δυο οργανικές ενώσεις. Η ίδια ακριβώς αντίδρα-
ση γίνεται και µε το ΝαΟΗ και το ΚΟΗ και ονοµάζεται σαπωνοποίηση. Τα προϊόντα είναι η αλκοόλη  
και το άλας του οργανικού οξέος µε Να ή Κ.  

δ. Αντικατάσταση υδρογόνου σε αλκάνια. 
Τα αλκάνια µπορούν να αντικαταστήσουν τα Η από δραστικά στοιχεία. Η πιο γνωστή από 

αυτές τις αντιδράσεις είναι η αλογόνωση. Η αλογόνωση γίνεται µε επίδραση αλογόνου πάνω στο αλ-
κάνιο µε επίδραση φωτός. Τα προϊόντα δεν είναι πάντα προβλέψιµα, κυρίως σε ενώσεις µε µεγάλη 
ανθρακική αλυσίδα. Εµείς εµφανίζουµε σαν µοναδικό προϊόν το µονοαλογονοπαράγωγο και µάλιστα 
αυτό που προκύπτει µε αντικατάσταση Η από τον άνθρακα που έχει τα λιγότερα Η µέσα στην ένωση. 

 
CH3 – CH2 – C – CH3 + Cl2                CH3 – CH2 – C  CH3 + HCl 
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