
Tµi liÖu «n thi §H-C§ 2010  Chuyªn ®Ò: 

 

 

1 Copyright © 2010  Thuyhoathaiphien.wordpress.com 
 

BẢNG TỔNG KẾT NHỮNG PHẢN ỨNG QUAN TRỌNG CỦA HCHC 

Loại hợp chất và đặc điểm 

cấu tạo  

Phản ứng thế  Phản ứng cộng  Phản ứng tách  Phản ứng oxi hóa  

1 2 3 4 5 

Ankan: CnH2n+2 ( n≥1) 

            

C C

HH              

-Tác dụng với Clo, Brom khi 

chiếu sáng. 

-Với đđ từ C3 trở lên cho hỗn 

hợp sản phẩm  

-Không 
-Có phản ứng phân hủy tạo C 

và H2 

-Tách Hiđrô, Crăckinh 

-Từ C4 trở  lên cho hỗn 

hợp sản phẩm  

-Cháy( tỏa nhiệt) 

-Bị oxi hóa không hoàn toàn ( 

Không làm mất màu dd Br2 và 

KMnO4 ) 

Anken: CnH2n ( n≥2) 

            C C  

-Không ( Trừ một vài trường 

hợp)  

 

-Cộng H2( xt : Ni ) , Br2, 

HX( X- : OH-, Cl-, ..) 

-Anken bất đối cộng HX cho 

ra hỗn hợp sản phẩm  

-Không  

-Anken có phản ứng trùng 

hợp tạo polime  

-Cháy( tỏa nhiệt) 

- Bị oxi hóa không hoàn toàn ( 

làm mất màu dd Br2, dd thuốc 

tím KMnO4 ) 

Ankin: CnH2n-2 ( n≥2) 

           C C  

-Không có pư thế Halogen 

-Các ankin -1 có phản ứng thế 

ion kim loại (Ag2O/NH3) 

-Cộng tương tự anken  

-Phản ứng cộng xảy ra qua 2 

giai đoạn  

-Không  

-Có phản ứng nhị hợp và 

tam hợp (Axetilen)  

-Tương tự anken  

Aren: CnH2n-6 ( n≥6) 

            

H

 

-Tác dụng với Clo, Brom( có Fe 

xt) 

-Thế nhóm –NO2 ( pư nitro hóa. 

Có H2SO4 (đ) xt)   

-Cộng H2 ( Ni xt), Clo ( khi 

chiếu sáng ) 

-Pư cộng xảy ra khó hơn so 

với anken  

-Không  -Cháy và có thể bị oxi hóa 

không hoàn toàn( Khó, không 

làm mất màu dd Br2, KMnO4 )  

Ancol: CnH2n+1OH (n≥1) 

          

C C

OHH  

-Tác dụng với Na( Thế H của 

nhóm OH) 

-Axít ( HX) ( Thế nhóm OH)  

  

-Không  -Tách nước( tạo anken 

,ete), Tách H2  

- Rượu bất đối cho hỗn 

hợp anken  

-Cháy ( tỏa nhiệt )  

-Bị oxihóa không hoàn toàn 

tạo Axít, Andehít….  

Phenol: CnH2n-7OH ( n≥6) 

            

OH

 

-Tác dụng với Na, NaOH ( Thế 

H của nhóm OH)   

-Tác dụng với nước Br2 ( Thế H 

trong vòng benzen) 

-Không  -Không -Cháy, có thể bị oxi hóa không 

hoàn toàn  

Andehit: CnH2n+1CHO 

(n≥0)   

              

C O

H  

-Không -Cộng H2( Xt: Ni) cho rượu 

bậc nhất  

-Riêng HCHO có pư trùng 

ngưng với Phenol  

-Không -Cháy  

-Có phản ứng tráng gương, 

khử Cu(OH)2 

Axit: CnH2n+1COOH (n≥0) 

               

C O

OH  

-Tác dụng với KL, Bz, OB, 

Muối cacbonat 

-Tác dụng với rượu ( H2SO4(đ) 

xt): Pư este hóa   

-Không 

-Riêng các Axít không no có 

pư cộng, trùng hợp( giống 

Anken)  

-Không -Cháy  

-Riêng Axít fomic có pư tráng 

gương, khử Cu(OH)2 


