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Η αλογονοφορμική αντίδραση είναι μια αντίδραση αποικοδόμησης, η οποία γίνεται σε ενώ-
σεις που έχουν μια συγκεκριμένη σύνταξη. Τη σύνταξη αυτή έχουν : 

1. αλκοόλες της μορφής R – CH – CH3 
 

2. κετόνες της μορφής R – C – CH3 
 

3. η αιθανόλη CH3 – CH2 – OH (αναφέρεται χωριστά γιατί είναι η μόνη 1ο ταγής αλκοόλη) 
 

4. η αιθανάλη CH3 – CH=O (αναφέρεται χωριστά γιατί είναι η μόνη αλδεΰδη) 
Η αλογονοφορμική αντίδραση γίνεται με αλκαλικό διάλυμα αλογόνου. Αυτό ερμηνεύεται σαν 

διάλυμα με ΝαΟΗ και ΚΟΗ που περιέχει χλώριο, βρώμιο ή ιώδιο. Από τους έξη δυνατούς συνδυα-
σμούς που μπορούμε να έχουμε εμείς χρησιμοποιούμε τον συνδυασμό με το ιώδιο. Ο λόγος που γίνε-
ται αυτό είναι ότι σχηματίζεται ιωδοφόρμιο (CHI3) που είναι κίτρινο ίζημα. Η αντίδραση αυτή είναι χα-
ρακτηριστική λόγω του ιζήματος. Συνήθως στις εκφωνήσεις εμφανίζεται σαν «…. και σχηματίζει κίτρι-
νο ίζημα». Αυτό σημαίνει ότι η ένωση δίνει την αλογονοφορμική. 

Η αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε στάδια. Να δούμε τα στάδια :  
Ξεκινώντας από αλκοόλη. 
 
CH3 – CH – CH3 + I2                   CH3 – C – CH3 + 2 HI 
 
Στο στάδιο αυτό γίνεται μετατροπή της αλκοολομάδας σε κετονομάδα και ταυτόχρονα παρά-

γεται ΗΙ.  
Παρατηρείστε ότι η ανθρακική αλυσίδα δεν έχει καμία μεταβολή, και ό,τι γίνεται, πραγματο-

ποιείται πάνω στον άνθρακα που έχει το ΟΗ. 
Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει από την μέθυλοκετόνη. Γενικά μπορούμε να ξεκινήσουμε και από 

αυτό το στάδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μέθυλοκετόνη. Μεθυλοκετόνη είναι μια ένωση που 
στη κετονομάδα έχουν συνδεδεμένο ένα μεθύλιο. Η συγκεκριμένη ένωση του παραδείγματος έχει δύο 
μεθύλια. 

CH3 – C – CH3 + 3 Ι2                 CH3 – C – CΙ3 + 3ΗΙ 
 

Στο στάδιο αυτό γίνεται αντικατάσταση των τριών ατόμων Η από το ακριανό άτομο άνθρακα 
με ιώδιο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το μεθύλιο.  

Το τρίτο στάδιο είναι η διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας και η δημιουργία του ιωδοφορμί-
ου.  

CH3 – C – CΙ3 + ΝαΟΗ                 CH3 – C – ONa + CHI3 
 
Το ΗΙ που έχει παραχθεί επειδή βρίσκεται σε αλκαλικό περιβάλλον, αντιδρά με το ΝαΟΗ που 

έχουμε και δίνει άλας και νερό. (εξουδετέρωση) 
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5 HI + 5 NaOH                  5 NaI + 5 H2O 
Φυσικά δεν είναι ανάγκη να βάλουμε συντελεστές επί 5 στην εξίσωση αλλά με αυτό τον τρόπο 

είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε κατά μέλη και να βγάλουμε την τελική έκφραση. 
 
CH3 – CH – CH3 + 4 Ι2 + 6 ΝαΟΗ                 CH3 – C – ONa + 5 NaI + 5 H2O + CHI3 

 
 
Προσέξτε : Η συγκεκριμένη αντίδραση είναι χαρακτηριστική αντίδραση διάκρισης. Ειδικότε-

ρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσουμε τη συγκεκριμένη μορφή των αλκοολών και των 
κετονών. Ειδικότερα όμως χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της αιθανόλης και της αιθανάλης. Της 
μοναδικής πρωτοταγούς αλκοόλης και της μοναδικής αλδεΰδης. Συνήθως χρησιμοποιούμε συνδυασμό 
των ιδιοτήτων.  

Για την αιθανόλη για παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον συνδυασμό ότι οξειδώνεται σε οξύ και 
δίνει την αλογονοφορμική. Είναι μοναδικός συνδυασμός που υποδηλώνει αιθανόλη. 

Για την αιθανάλη από την άλλη μεριά χρησιμοποιούμε τις αντιδράσεις των αλδεϋδών (Fehling 
– Tollens) και την αλογονοφορμική. Επίσης μοναδικός συνδυασμός που υποδηλώνει ακεταλδεΰδη.    

 
Πρακτική εξάσκηση : Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την αλογονοφορμική αντί-

δραση στις παρακάτω ενώσεις. 
CH3 – CHO,   CH3 – CH2 – CO – CH3,   CH3 – CH2 – OH,   CH3 – CH(OH) – CH2 – CH3 
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