
ANKEN 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP 

 CTPT TQ của anken: CnH2n (n ≥ 2). Trong phân tử chứa 1 liên kết đôi C=C. 

 Đồng phân: Gồm  

 Đp cấu tạo (đp về mạch cacbon và đp về vị trí liên kết đôi)  

 ĐP hình học.  

Điều kiện để có đp hình học: hình dung anken dưới dạng sau 

   

Nếu 
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 thì anken có đồng phân hình học (cis và trans) 

 Danh pháp:  

 Tên thay thế = Số chỉ vị trí nhánh-tên nhánh  tên mạch chính (đổi an→en). (chú ý số chỉ vị trí liên kết đôi). 

 Tên thông thường = tên ankan tương ứng (đổi an→ilen).  

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKEN 

1) PHẢN ỨNG CỘNG 

a) Cộng H2 

TQ: 2 2 2 2o

Ni

n n n nt
C H H C H    

VD: propen tác dụng H2 xúc tác Ni, đun nóng 

Ptpư dạng CTPT: C3H6+ H2

oNi, t
  C3H8  

Ptpư dạng CTCT: CH2=CH-CH3 + H2

oNi, t
  CH3-CH2-CH3 

b) Cộng Br2 

TQ: 2 2 2 2n n n nC H Br C H Br   

 Pư này làm mất màu dung dịch Br2 dùng để nhận biết anken. 

VD: propen tác dụng nước brom 

Ptpư dạng CTPT: C3H6+Br2→C3H6Br2 

Ptpư dạng CTCT: CH2=CH-CH3+Br2→CH2Br-CHBr-CH3 

c) Cộng HX (HCl; HBr; H-OH) (H-OH là H2O) 

TQ: 2 2 1n n n nC H HX C H X   

 
 Nếu anken đối xứng sẽ tạo 1 sản phẩm 

VD  

CH2=CH2 + H2O o

H

t



CH3-CH2-OH 

CH3-CH=CH-CH3 + HBr   CH3-CH2-CHBr-CH3 
 Nếu anken không đối xứng sẽ tạo 2 sản phẩm 

VD: propilen tác dụng với HBr 

 
 Xác định sản phẩm chính theo qui tắc Markovnikov (Mac-côp-nhi-côp): khi cộng HX vào liên kết đôi 

C=C không đối xứng, H cộng vào C chứa nhiều H hơn, X cộng vào bên còn lại tạo ra sản phẩm chính. 



2) PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP    

TQ: n Monome (Anken) 
oxt,t ,p  Polime 

VD: trùng hợp etilen và trùng hợp propilen 

 
3) PHẢN ỨNG OXI HÓA 

a) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (pư đốt cháy) 

TQ: 2 2 2 2
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2

ot

n n

n
C H O nCO nH O    

 Nhận xét: 
2 2H O COn n Khi đốt cháy 1 hiđrocacbon X mà thu được 

2 2H O COn n thì X là anken. 

b) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

Anken làm mất màu dung dịch KMnO4, sau phản ứng có kết tủa màu nâu đen (MnO2↓). 
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