
Bài 29

Hóa học 11 – Cơ bản



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1/ Đồng đẳng: 

Định nghĩa: Anken là hidrocacbon không no, 

mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết đôi C=C 

(1) 

Dãy đồng đẳng của etilen

- Olefin

Cn H2n (n2)

C2H4

C3H6

C4H8

C5H10

C6H12

…



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

2/ Đồng phân: 

Anken có 2 loại đồng phân cấu tạo (từ C4H8):

- Đồng phân mạch cacbon

- Đồng phân vị trí liên kết đôi

Ví dụ: Viết công thức cấu tạo của các anken C2H4, C3H6, C4H8

C2H4: CH2=CH2

C3H6: CH2=CH–CH3

C4H8: CH2=CH–CH2–CH3

CH3–CH=CH–CH3

CH2=C(CH3)–CH3

a/ Đồng phân cấu tạo: 



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

2/ Đồng phân: 

Khái niệm: Các chất có cùng cấu tạo hóa học nhưng

khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử

trong phân tử  Đồng phân hình học

b/ Đồng phân hình học: 

Điều kiện:- Có liên kết đôi C=C

- Các nguyên tử/nhóm nguyên tử cùng liên

kết với 1C nối đôi phải khác nhau

a d a  b

C=C d  e

b e



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

2/ Đồng phân: 

b/ Đồng phân hình học: 

a d a  b

C=C d  e

b e

C2H4: CH2=CH2

C3H6: CH2=CH–CH3

Ví dụ: H H

C=C

H H

: không có đồng

phân hình học

H H

C=C

H CH3

: không có đồng

phân hình học

H

H

H

H



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

2/ Đồng phân: 

b/ Đồng phân hình học: 

a d a  b

C=C d  e

b e

Ví dụ:

→ không có đồng phân hình họcC4H8: (1) CH2=CH–CH2–CH3

(2) CH3–CH=CH–CH3

(3) CH2=C(CH3)–CH3

→ có đồng phân hình học

→ không có đồng phân hình học



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

2/ Đồng phân: 

b/ Đồng phân hình học: 

a d a  b

C=C d  e

b e

Ví dụ:

CH3 CH3

C=C

H H

CH3 H

C=C

H CH3

C4H8: (2) CH3–CH=CH–CH3
→ có đồng phân hình học

Mạch chính ở cùng 1 phía của 

liên kết đôi: đồng phân cis

Mạch chính ở 2 phía khác nhau 

của liên kết đôi: đồng phân trans



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

3/ Danh pháp: 

a/ Tên thường: AN →  ILEN

C2H4: CH2=CH2

Ví dụ: Tên thường: 

etilen 

propilen C3H6: CH2=CH–CH3



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

3/ Danh pháp: 

- Chọn mạch chính: 

- Đánh số: 

- Gọi tên: 

là mạch cacbon dài nhất, chứa liên

kết đôi C=C, nhiều nhánh nhất

từ phía gần liên kết đôi (sao cho số chỉ vị trí

liên kết đôi là nhỏ nhất)

tương ứng với tên

ankan có cùng số C

trong mạch chính

(bỏ AN)

AN → ENb/ Tên thay thế: 

Số chỉ vị trí

nhánh

-tên nhánh tên mạch chính- số chỉ vị trí

liên kết đôi

- EN

nêu khi mạch

chính có từ

4C trở lên



I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

3/ Danh pháp: 

AN → ENb/ Tên thay thế: 

C2H4: CH2=CH2

Tên thay thế: 

eten

propenC3H6: CH2=CH–CH3

Ví dụ:

but-1-en

but-2-en

2-metylpropen

C4H8: CH2=CH–CH2–CH3

CH3–CH=CH–CH3

CH2=C–CH3

CH3

1 2 3

Viết các đồng phân anken và gọi tên thay thế của C5H10, C6H12

1 2 3 4

1 2 3 4



II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 Trong phân tử anken có 1 liên kết đôi C=C

Anken có 1 liên kết  kém bền, dễ bị phá vỡ

 Phản ứng đặc trưng của anken là phản ứng cộng

Nhận xét chung:

 Nguyên tắc của phản ứng cộng:

C=C + A – B → C─C

A B



II. Tính chất hóa học: 

1.1 – Cộng hiđro (hiđro hóa)

CH2=CH2 +   H–H  CH3−CH3

Ví dụ:

Ni, t0

(etan)

CH2=CH−CH3 +   H–H  CH3−CH2−CH3

Ni, t0

(propan)

TQ:

CnH2n + H2 CnH2n+2

(Anken) (Ankan)

Ni, t0



II. Tính chất hóa học: 

1.2 – Cộng halogen (Cl2, Br2dd):

CH2=CH2 +   Br–Br(dd)
CH2Br−CH2Br

Ví dụ:

TQ: CnH2n + X2 CnH2nX2

Viết phản ứng của các anken sau với H2, dd Br2 : 

C3H6, C4H8, C5H10(dùng CTCT để viết)

 Hiện tượng: Etilen làm mất màu nước brom

 Thí nghiệm: Etilen tác dụng với nước brom (màu nâu đỏ)

 phản ứng để nhận biết, phân biệt anken với ankan

 Phản ứng:

axetilen_+_Br2.flv
axetilen_+_Br2.flv


II. Tính chất hóa học: 

1.3 – Cộng HX (X=OH, Cl, Br…):

CH2=CH2 +   H–Cl  CH3−CH2Cl

Ví dụ:

CH2=CH−CH3 +  H–OH  
CH2−CH2−CH3

OH

CH3−CH−CH3

OHH+, t0

Quy tắc cộng Maccopnhicop:

Khi cộng HX (axit và nước) vào anken không đối xứng, sản

phẩm chính ưu tiên:

+ Cộng H vào C nối đôi có nhiều H hơn (C có bậc thấp hơn)

+ Cộng X vào C nối đôi có ít H hơn (C có bậc cao hơn)

Đã giàu càng giàu

(sp chính)

(sp phụ)



II. Tính chất hóa học: 

… + CH2=CH2 + CH2=CH2 + CH2=CH2 + … 

Viết gọn:

…−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−…
t0, p, xt

Định nghĩa: là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ

giống nhau hoặc tương tự nhau (monome) thành phân tử lớn

(polime).

Phản ứng:

n (CH2=CH2)
t0, p, xt (−CH2−CH2−)n

CH2=CH2: monome

−CH2−CH2−: mắt xích

n: hệ số trùng hợp

Polietilen (PE)

n phân tử

Tên polime = poli + tên

thường của anken



II. Tính chất hóa học: 

 Nhận xét:

3.1 – Oxi hóa hoàn toàn 

(phản ứng cháy):

TQ: CnH2n + O2

t03n

2
CO2 + H2Onn

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở thu

được nCO = nH O

 Hiđrocacbon đó là ANKEN

22



II. Tính chất hóa học: 

3.2 – Oxi hóa không hoàn toàn:

3

 Hiện tượng: Etilen làm mất màu thuốc tím và có kết tủa   

MnO2 màu nâu đen tạo thành

 Thí nghiệm: Sục khí etilen vào dung dịch thuốc tím KMnO4

 Phản ứng:

CH2=CH2 +   H2O +   KMnO4 →   CH2OH−CH2OH +   MnO2↓+   KOH 43 2 2  2

TQ:

3CnH2n + 2H2O + 4KMnO4 →  3CnH2n(OH)2 + 2MnO2↓+ 2KOH 

Màu tím Màu nâu đen

 phản ứng để nhận biết, phân biệt anken với ankan

axetilen_+_Br2.flv
axetilen_+_Br2.flv
axetilen_+_Br2.flv
axetilen_+_Br2.flv
axetilen_+_Br2.flv


1/ Trong phòng thí nghiệm:  

CnH2n+1OH                   CnH2n + H2O

(n2)

H2SO4đặc

1700C

2/ Trong công nghiệp:  

CnH2n+2 CnH2n + H2

t0, xt

Từ ancol no, đơn chức, mạch hở

III. ĐIỀU CHẾ 

Từ ankan (phản ứng đề hiđro hóa)

Ví dụ:

C2H5OH                   C2H4 + H2O
H2SO4đặc

1700C


