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 5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

 

 

5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός 
- επαγωγικό φαινόμενο 

 

Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) 
 

Οι κυριότερες από τις διαφορετικές κβαντομηχανικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ερμηνεία 

του ομοιοπολικού δεσμού, είναι η θεωρία δεσμού σθένους και η θεωρία των μοριακών τροχιακών. 

Κάθε μία από αυτές έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, και χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά ανάλογα με το ποια μπορεί να ερμηνεύσει καλύτερα τον ομοιοπολικό δεσμό.  

ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ  

Τα βασικά σημεία της αυτής θεωρίας είναι τα εξής: 

 

1. Τα μοριακά τροχιακά προκύπτουν με συνδυασμό των ατομικών τροχιακών. Σχηματίζονται τόσα 

μοριακά τροχιακά όσα είναι τα ατομικά τροχιακά που συνδυάζονται. 

2. Τα μοριακά τροχιακά, περιγράφουν τις περιοχές του χώρου σ’ ένα μόριο, όπου έχει μεγάλη 

πιθανότητα να βρεθούν τα ηλεκτρόνια. Τα μοριακά τροχιακά αποτελούν για τα μόρια ότι τα 

ατομικά τροχιακά για τα άτομα. Τα μοριακά τροχιακά  περιβάλλουν δύο ή περισσότερους πυρήνες, 

σε αντίθεση με τα ατομικά τροχιακά που περιβάλλουν ένα μόνο πυρήνα.  

3. Τα μοριακά τροχιακά έχουν ορισμένο σχήμα, μέγεθος και ενεργειακό επίπεδο.  

4. Υπάρχουν δύο είδη μοριακών τροχιακών τα δεσμικά (με χαμηλή ενέργεια) και τα αντιδεσμικά 

(που έχουν μεγάλη ενέργεια).    

ΘΕΩΡΙΑ. ΔΕΣΜΟΥ  ΣΘΕΝΟΥΣ (Valence bond theory) 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας δεσμού σθένους είναι οι εξής: 

1. Κατά το σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού ανάμεσα στα δύο άτομα, τα τροχιακά της στιβάδας 

σθένους του ενός ατόμου επικαλύπτουν τροχιακά της στιβάδας σθένους του άλλου.  

2. Αν στα ατομικά τροχιακά που επικαλύπτονται περιέχονται μονήρη ηλεκτρόνια, τότε αυτά που 

έχουν αντιπαράλληλα spin δημιουργούν ζεύγη ηλεκτρονίων που ανήκουν και στα δύο άτομα. Η 
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έλξη του ζεύγους ηλεκτρονίων από τους πυρήνες των δύο ατόμων είναι η αιτία  του σχηματισμού  

δεσμού ανάμεσά τους.  

3. Η ισχύς του δεσμού εξαρτάται από το βαθμό επικάλυψης των ατομικών τροχιακών που 

συμμετέχουν στο δεσμό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επικάλυψης των τροχιακών με ένα 

μονήρες ηλεκτρόνιο,  τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός. 

Δεσμοί σ (σίγμα) και δεσμοί π (πι) 

Στη θεωρία του δεσμού σθένους υπάρχουν δύο βασικές έννοιες που πρέπει να κατανοήσουμε: 

το μήκος δεσμού και τα είδη επικάλυψης των ατομικών τροχιακών κατά το σχηματισμό του 

ομοιοπολικού δεσμού.  

Για να σχηματιστεί ένας  χημικός δεσμός θα πρέπει τα άτομα που ενώνονται να έχουν 

αθροιστικά μικρότερη ενέργεια όταν σχηματίζουν το δεσμό σε σχέση με αυτή που είχαν, επίσης 

αθροιστικά, όταν ήταν ελεύθερα. Η ενέργειά τους εξαρτάται από τη μεταξύ τους απόσταση. Όταν 

βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις η ενέργεια τους προσεγγίζει το μηδέν, αφού οι ηλεκτρικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων τους και των θετικών πυρήνων τους είναι μικρές ως 

αμελητέες. Όσο πλησιάζουν η ενέργειά τους αρχικά μειώνεται μέχρι μια ορισμένη τιμή. Αυτό 

συμβαίνει γιατί τα μονήρη ηλεκτρόνια των ατομικών τροχιακών των ατόμων που συνδέονται έλκονται 

ισχυρά από δύο πυρήνες και όχι έναν όπως συνέβαινε στο κάθε ανεξάρτητο άτομο. Μετά από κάποια 

απόσταση όμως η απωστική δύναμη μεταξύ των πυρήνων αρχίζει και γίνεται ισχυρή, με συνέπεια να 

αυξάνεται σημαντικά  η ενέργεια που απαιτείται για την επιπρόσθετη προσέγγιση των ατόμων, άρα 

αυξάνεται και η ενέργεια δεσμού. Η απόσταση μεταξύ των πυρήνων, στην οποία επιτυγχάνεται η 

ελαχίστη ενέργεια ονομάζεται μήκος δεσμού. 

Η προσέγγιση των ατόμων κατά το σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού συνοδεύεται από 

επικάλυψη των τροχιακών που ενώνονται με το δεσμό. Αυτή μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς 

τρόπους που καθορίζουν το είδος και την ισχύ του δεσμού 
∙
 είναι ο σ- δεσμός και ο π- δεσμός.  

 

Ο σ (σίγμα) δεσμός προκύπτει με επικαλύψεις s-s, s-p και p-p ατομικών 

τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο 

συνδεόμενων ατόμων. Οι δεσμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από τη 

μέγιστη ισχύ γιατί κατά τη διεύθυνση αυτή εξασφαλίζεται η 

μεγαλύτερη δυνατή επικάλυψη. 
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Αν τα δύο ατομικά τροχιακά είναι τοποθετημένα παράλληλα, δεν μπορούν να σχηματίσουν σ-

δεσμό. Η επικάλυψή τους είναι πλευρική επικάλυψη και αποτελεί τον π (πι) δεσμό. Ο π – δεσμός 

είναι ασθενέστερος του σ-δεσμού. Συνοψίζοντας αυτά ορόζουμε τον π-δεσμό ως εξής: 

 

Οι π (πι) δεσμοί προκύπτουν με πλευρικές επικαλύψεις  p-p 

ατομικών τροχιακών με παράλληλους άξονες και είναι ασθενέστεροι 

των σ - δεσμών.  

 

 

1. Στον π (πι) δεσμό ο άξονας, που συνδέει τους δύο πυρήνες των ατόμων αποτελεί κομβική 

επιφάνεια, δηλαδή επιφάνεια στην οποία η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρονιακό νέφος 

είναι μηδενική.  Να παρατηρήσουμε επίσης ότι:  

2. Τα s τροχιακά δε συμμετέχουν σε π  δεσμούς, αφού δεν είναι δυνατή η πλευρική τους 

επικάλυψη.  

3. Ο δεσμός π δημιουργείται  μόνο μετά το σχηματισμό ενός σ δεσμού. 

4. Ο σ δεσμός είναι ισχυρότερος του π, καθώς στους π -δεσμούς επιτυγχάνεται μικρότερη 

επικάλυψη ατομικών τροχιακών. 

Παραδείγματα σχηματισμού μορίων με τη θεωρία δεσμού σθένους. 

α. υδρογόνο Η2 

Η ηλεκτρονιακή κατανομή του μοναδικού ηλεκτρονίου του καθενός ατόμου του υδρογόνου 

που συμμετέχει στο δεσμό είναι η: 

         1s      

1H          

         1s      

1H          

 

Ο σχηματισμός του ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ των δύο ατόμων του υδρογόνου, γίνεται με 

το σχηματισμό ενός σ-δεσμού. Τα 1s – ατομικά τροχιακά των ατόμων υδρογόνου επικαλύπτονται 

πάνω στον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των ατόμων τους. Το ηλεκτρονιακό νέφος του δεσμού 

εμφανίζει κυλινδρική συμμετρία γύρω από τον άξονα που συνδέει του πυρήνες των ατόμων, όπως 

συμβαίνει γενικότερα στους σ-δεσμούς. 
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Εικόνα 14-1.  Ο σχηματισμός σ – δεσμού στο μόριο H2 με επικάλυψη 1s-1s ατομικών τροχιακών. 

β. Υδροφθόριο HF: Η ηλεκτρονιακή δομή των  ατόμων υδρογόνου H και φθορίου F 

είναι οι:  

 

Στο μόριο αυτό ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ του ενός μονήρους ηλεκτρονίου 

που κατέχει το 1s τροχιακό του ατόμου του υδρογόνου με το ένα μονήρες  ηλεκτρόνιο του ατόμου του 

φθορίου που κατέχει το 2pz τροχιακό. Τα δύο αυτά τροχιακά επικαλύπτονται κατά το μήκος του 

άξονα που συνδέει τους πυρήνες των ατόμων τους και σχηματίζουν έτσι ένα σ-δεσμό. 

 

Εικόνα 14-2 Ο σχηματισμός σ – δεσμού στο μόριο HF με επικάλυψη 1s-2p ατομικών τροχιακών. 

 

 Αντίστοιχοι δεσμοί σχηματίζονται και στα μόρια των υπολοίπων υδραλογόνων (υδροχλώριο 

HCl, υδροβρώμιο HBr, υδροϊώδιο HI).  

 

 

 

         1s      

1H          

         1s     2s    2px   2py   2pz 

9F                      



Μάθημα 14 

 
Παναγιώτης Αθανασόπουλος   

Χημικός – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 

249  

 

γ. Άζωτο Ν2: Η κατανομή των ηλεκτρονίων στα άτομα του αζώτου Ν που θα συνδεθούν 

είναι οι: 

 

 

Ο σχηματισμός του μορίου του Ν2 περιλαμβάνει  ένα σ  δεσμό και  δύο π  δεσμούς. Ο σχηματισμός 

τους γίνεται ως εξής. Τα δύο άτομα σχηματίζουν έναν σ- δεσμό με επικάλυψη ενός από τα τρία p 

τροχιακά τους. Επίσης τα άλλα δύο p ατομικά τροχιακά τους επικαλύπτονται πλευρικά σχηματίζοντας 

αντίστοιχα δύο π- δεσμούς. 

 

Εικόνα 14-3. Ο σχηματισμός σ – δεσμού στο μόριο N2 με επικάλυψη 2pz -2pz ατομικών τροχιακών. 

 

 

 

 

            1s     2s    2px  2py   2pz 

7N                        

         1s     2s    2px   2py   2pz 

7N                          
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Εικόνα 14-4. Ο σχηματισμός π – δεσμού στο μόριο N2 με επικάλυψη 2pχ -2pχ ατομικών τροχιακών. 

 

 

Εικόνα 14- 5 Ο σχηματισμός π – δεσμού στο μόριο N2 με επικάλυψη 2py -2py ατομικών τροχιακών. 

 

Υβριδισμός 
 

Υπάρχουν περιπτώσεις ομοιοπολικών δεσμών που δεν μπορούν να ερμηνευτούν με την 

παραδοχή της απευθείας επικάλυψης των s ή p ατομικών τους τροχιακών είτε επειδή δεν διαθέτουν 

μονήρη ηλεκτρόνια σε αυτά τα τροχιακά είτε γιατί έστω κι αν διαθέτουν μονήρη ηλεκτρόνια ο 

σχηματισμός τέτοιων δεσμών δε δικαιολογείται από τα πειραματικά δεδομένα. Ας δούμε κάποια 

τέτοια παραδείγματα καθώς και το πως η χημεία με τη θεωρία του υβριδισμού των τροχιακών τις 

ερμηνεύει. 

 

 Παράδειγμα 1ο  

Στο μόριο του φθοριούχου βηρυλλίου έχουν προσδιοριστεί πειραματικά δύο ισοδύναμοι 

ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ του ενός ατόμου βηρυλλίου με καθένα από τα άτομα του φθορίου. Οι 

ηλεκτρονιακές δομές των τριών ατόμων που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς είναι οι: 
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          1s      2s 

4Be         

         1s     2s    2px   2py   2pz 

9F                      

9F                      

Στις δομές αυτές παρατηρούμε πως το κάθε άτομο φθορίου F περιέχει το ένα απαιτούμενο 

μονήρες ηλεκτρόνιο για το σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού με το άτομο το βηρυλλίου. Δε 

συμβαίνει όμως το ίδιο και με το άτομο του βηρυλλίου, που δε διαθέτει στην εξωτερική του στιβάδα 

τροχιακά με μονήρη ηλεκτρόνια. Πως σχηματίζονται λοιπόν οι δύο ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ 

αυτών των τριών ατόμων; Την απάντηση τη δίνει η θεωρία του υβριδισμού.  

 

Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός, δηλαδή η πρόσθεση ή η 

αφαίρεση ατομικών τροχιακών, προκειμένου να δημιουργηθούν 

ισάριθμα και ισότιμα μεταξύ τους ατομικά τροχιακά που λέγονται 

υβριδικά τροχιακά. 

Ιδιότητες υβριδικών τροχιακών 

1. Τα υβριδικά τροχιακά είναι αριθμητικά ίσα με τα συνδυαζόμενα ατομικά τροχιακά 

2. Τα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα ατομικά τροχιακά που συνδυάζονται για το 

σχηματισμό τους  ως προς  

i. την ενέργεια,  

ii. τη μορφή  

iii. τον προσανατολισμό.  

3. Τα υβριδικά τροχιακά σχηματίζουν ζεύγη άνισων λοβών με κοινό άξονα συμμετρίας. Ο ένας 

από τους δύο λοβούς του υβριδικού τροχιακού είναι πολύ μεγαλύτερος από τον άλλο με 

αποτέλεσμα ο βαθμός επικάλυψης των υβριδικών τροχιακών με τα ατομικά τροχιακά ενός 

άλλου ατόμου είναι μεγαλύτερος. Αυτό οδηγεί σε ισχυρότερους δεσμούς. 
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4. Τα ηλεκτρόνια που υπήρχαν στα αρχικά ατομικά τροχιακά, κατανέμονται στα ισάριθμα 

υβριδικά τροχιακά που δημιουργήθηκαν από αυτά, σύμφωνα με τις αρχές  της ηλεκτρονιακής 

δόμησης (απαγορευτική αρχή του Pauli, αρχή ελάχιστης ενέργειας και κανόνας του Hund). 

5. Το είδος των υβριδικών τροχιακών που προκύπτουν καθορίζεται από το είδος των ατομικών 

που συνδυάζονται και από τον αριθμό τους από το κάθε είδος. Έτσι ο sp – υβριδισμός 

περιλαμβάνει 2 υβριδικά τροχιακά που προήλθαν από το συνδυασμό ενός s και ενός p 

ατομικού τροχιακού. Ο sp
2
 – υβριδισμός περιλαμβάνει 3 υβριδικά τροχιακά που προήλθαν 

από το συνδυασμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών. Ο sp
3
 – υβριδισμός περιλαμβάνει 4 

υβριδικά τροχιακά που προήλθαν από το συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών
1
. 

Η θεωρία των υβριδικών τροχιακών διατυπώθηκε από τον Linus Pauling. Για την προσφορά του αυτή 

τιμήθηκε το 1954 με το βραβείο Νόμπελ. 

 sp υβριδισμός 

Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα του φθοριούχου βηρυλλίου BeF2 για να ερμηνεύσουμε τη 

δομή  με τη θεωρία του υβριδισμού. Οι βασικές απαιτήσεις για να σχηματιστούν οι δύο ομοιοπολικοί 

δεσμοί στο μόριο του φθοριούχου βηρυλλίου BeF2, είναι να δημιουργηθούν 2 μονήρη ηλεκτρόνια 

στην εξωτερική στιβάδα του βηρυλλίου τα οποία θα καταλαμβάνουν από ένα ισότιμο (δηλαδή ίδιου 

σχήματος και ίδιας ενέργειας) τροχιακό. Με βάση τη θεωρία του υβριδισμού αυτό γίνεται ως εξής: 

Αρχικά θεωρούμε ότι το ένα από τα δύο ηλεκτρόνια του τροχιακού 2s προωθείται σε 

τροχιακό 2p, δηλαδή, έχουμε γι αυτό την ηλεκτρονιακή κατανομή: 

 

          1s     2s    2px   2py   2pz  

4Be                     _      _ 

 

Με βάση την παραπάνω ηλεκτρονιακή διάταξη, οι ομοιοπολικοί δεσμοί που θα μπορούσε να 

σχηματίσει το Be με καθένα από τα άτομα του φθορίου στο BeF2  είναι διαφορετικοί. Ο ένας  θα ήταν  

μεταξύ του s τροχιακού του  βηρυλλίου  και του  p τροχιακού του ενός φθορίου και ο άλλος μεταξύ 

του p τροχιακού του  βηρυλλίου  και του p τροχιακού του άλλου φθορίου.  

Έχει όμως αποδειχθεί πειραματικά ότι οι δύο δεσμοί στο φθοριούχο βηρύλλιο BeF2 είναι 

ισότιμοι μεταξύ τους. Για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία των δύο παραπάνω δεσμών τα s και p ατομικά 

                                                           
1
 Παρατηρείστε ότι ο αριθμός των ατομικών τροχιακών του κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για το 

σχηματισμό των υβριδικών τροχιακών τοποθετείται σαν εκθέτης στο σύμβολο του ατομικού τροχιακού. 
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τροχιακά του ατόμου του Be συνδυάζονται και δημιουργούν δύο νέα όμοια μεταξύ τους sp υβριδικά 

τροχιακά. Στα δύο αυτά νέα τροχιακά έχουν συνεισφέρει εξίσου (κατά 50% ) το τροχιακό s και το 

τροχιακό p.  

+

s p
sp

sp

 

Εικόνα 14- 6. Σχηματισμός δύο  sp υβριδικών τροχιακών. 

 

 

sp sp

BeF F
 

Εικόνα 14- 7. Τα δύο sp υβριδικά τροχιακά του Be επικαλύπτουν τα δύο p τροχιακά των ατόμων του F και 

σχηματίζουν δύο σ δεσμούς. Οι μικροί λοβοί των δύο sp  τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους 

απλούστευσης του σχήματος. 

 

Τα δύο sp – υβριδικά τροχιακά έχουν ευθύγραμμη διάταξη. 

sp2 υβριδισμός 

Θα ερμηνεύσουμε το σχηματισμό των τριών ισότιμων ομοιοπολικών δεσμών στο μόριο του 

φθοριούχου βορίου BF3 με τη θεωρία του υβριδισμού. Οι ηλεκτρονιακές δομές των τεσσάρων ατόμων 

που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς είναι οι: 

          1s      2s 

5B               _       _  

9F                      

9F                      

                                                                                                                                                                                     

Εξαίρεση αποτελεί ο αριθμός ένα (1), που δεν γράφεται. Το άθροισμα των εκθετών δίνει και το πλήθος των 

υβριδικών τροχιακών (π.χ. ο sp – υβριδισμός περιλαμβάνει 1+1=2 υβριδικά ατομικά τροχιακά). 

Στερεοχημική διάταξη 

των δύο sp – υβριδικών 

τροχιακών 
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Το βόριο έχει ένα μόνο μονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, ενώ απαιτούνται 

τρία προκειμένου να σχηματίσει τους ισάριθμους ομοιοπολικούς δεσμούς με καθένα από τα άτομα 

του φθορίου. Για τη δημιουργία τριών τέτοιων ηλεκτρονίων, το ένα από τα s ηλεκτρόνια που διαθέτει 

προωθείται σε ένα κενό 2p  τροχιακό. Έτσι αποκτά τη δομή: 

 5B                             _ προωθημένη κατάσταση 

 

Στη δομή αυτή υπάρχουν πλέον τα απαιτούμενα τρία μονήρη ηλεκτρόνια. Για να 

εξασφαλιστεί η ισοτιμία των τριών τροχιακών που καταλαμβάνουν τα τρία αυτά ηλεκτρόνια, πρέπει 

το 2s τροχιακό να συνδυαστεί με τα δύο 2p τροχιακά και να σχηματίσουν τα τρία ισότιμα υβριδικά  

sp
2 
τροχιακά με δομή: 

 

5B                             _  υβριδισμός  sp
2
 

          1s      2sp
2
 2sp

2
    2sp

2
  2p 

 

Συνοπτικά η διαδικασία του σχηματισμού των τριών sp
2
 υβριδικών τροχιακών παριστάνεται ως εξής: 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

5B               _       _  θεμελιώδης κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

5B                             _  προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

5B                             _  υβριδισμός  sp
2
 

         1s     2sp
2
   2sp

2
  2sp

2
 2p 

 

 

Τελικά στο μόριο του φθοριούχου βορίου BF3 σχηματίζονται τρεις σ δεσμοί με επικάλυψη  των 

τριών sp
2 
υβριδικών τροχιακών του B με τα ισάριθμα τρία  2p ατομικά τροχιακά των ατόμων φθορίου 

F.  
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+ +

s p p

sp2
sp2

sp2

 

Εικόνα 14- 8.  Σχηματισμός των τριών sp
2
 υβριδικών τροχιακών 

 

 

 

Εικόνα 14- 9 Τα τρία sp
2
 υβριδικά τροχιακά έχουν επίπεδη τριγωνική διάταξη. 

sp2

sp2

B p

p

sp2

p

F

F

F

 

Εικόνα 14- 10.  Τα τρία αυτά sp
2
 υβριδικά τροχιακά  του B επικαλύπτουν τα τρία p τροχιακά των ατόμων του F 

και σχηματίζουν τρεις σ δεσμούς. Οι μικροί λοβοί των sp
2
  τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους 

απλούστευσης του σχήματος. 
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sp3 υβριδισμός 

Ο sp
3
 υβριδισμός περιλαμβάνει το συνδυασμό ενός s ατομικού τροχιακού και τριών p -  

ατομικών τροχιακών προκειμένου να σχηματιστούν τα τέσσερα ισότιμα sp
3
 – υβριδικά τροχιακά. Θα 

δούμε πως σχηματίζονται αυτά στο άτομο του άνθρακα που συμμετέχει στο μόριο του μεθανίου CH4, 

στο οποίο σχηματίζει τέσσερις ισότιμους δεσμούς με καθένα από τα τέσσερα άτομα του υδρογόνου 

που περιέχονται στο μεθάνιο CH4.  

Οι ηλεκτρονιακές δομές των πέντε ατόμων που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς είναι 

οι: 

6C                           _  

          1s     2s    2px    2py   2pz 

1Η        

         1s 

 

Ο άνθρακας C έχει δύο μονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, ενώ απαιτούνται 

τέσσερα προκειμένου να σχηματίσει τους ισάριθμους ομοιοπολικούς δεσμούς με καθένα από τα 

άτομα του υδρογόνου. Για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων ηλεκτρονίων, το ένα από τα 2s 

ηλεκτρόνια που διαθέτει προωθείται στο κενό 2p  τροχιακό. Έτσι αποκτά τη δομή: 

6C                               προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

 

Στη δομή αυτή υπάρχουν πλέον τα απαιτούμενα τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια. Για να 

εξασφαλιστεί η ισοτιμία των τεσσάρων τροχιακών που καταλαμβάνουν τα τέσσερα αυτά ηλεκτρόνια, 

πρέπει το 2s τροχιακό να συνδυαστεί με τα τρία 2p τροχιακά και να σχηματίσουν τα τέσσερα ισότιμα 

υβριδικά  sp
3 
τροχιακά με δομή: 

 

6C                             υβριδισμός sp
3
 

          1s   2sp
3
   2sp

3
  2sp

3
  2sp

3
      

 

Συνοπτικά η διαδικασία του σχηματισμού των τεσσάρων sp
3
 υβριδικών τροχιακών παριστάνεται ως 

εξής: 
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6C                           _  θεμελιώδης κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

6C                               προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

6C                               υβριδισμός sp
3
 

         1s      2sp
3
 2sp

3
   2sp

3
 2sp

3
 

 

+ +

s p p

+

p
sp3

sp3

sp3

sp3

 

Εικόνα 14- 11. Με συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών. προκύπτουν τέσσερα sp
3
 υβριδικά 

τροχιακά 

 

sp3 sp3

sp3

sp3

 

Εικόνα 14- 12.  Τα τέσσερα ισότιμα sp
3
 υβριδικά τροχιακά έχουν τετραεδρική διάταξη. 
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C

H

H

H

H
 

Εικόνα 14-  13.  Τα τέσσερα  sp
3
 υβριδικά τροχιακά  του C επικαλύπτουν  καθένα από τα s τροχιακά των 

ατόμων του H και σχηματίζουν τέσσερις σ δεσμούς στο μόριο του μεθανίου CH4. Οι μικροί λοβοί των sp
3
  

τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους απλούστευσης του σχήματος. 

Επέκταση της δυνατότητας του υβριδισμού 

Ο υβριδισμός δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των s και των p τροχιακών, αλλά και μεταξύ των 

υπολοίπων. Έτσι υπάρχουν υβριδικά τροχιακά, στα οποία συμμετέχουν s, p και d τροχιακά όπως για 

παράδειγμα τα  dsp
2
- υβριδικά τροχιακά. 

 

Ο χημικός δεσμός μεταξύ ατόμων άνθρακα στις οργανικές 
ενώσεις 

Απλός δεσμός  C-C 

Στις κορεσμένες οργανικές ενώσεις οι άνθρακες συμμετέχουν στους δεσμούς με τα τέσσερα 

sp
3
 υβριδικά τροχιακά τους, τα οποία δημιουργούνται με τον τρόπο που περιγράψαμε στο 

παράδειγμα του μεθανίου CH4. Έτσι ο κάθε άνθρακας έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει τέσσερις 

ισότιμους ομοιοπολικούς δεσμούς με καθένα από τα άτομα που τον περιβάλλουν. Στο μόριο του 

αιθανίου C2H6 υπάρχουν δύο άνθρακες. Ο καθένας από αυτούς σχηματίζει: 

i. τρεις σ δεσμούς του τύπου s-sp
3
 ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα και στα άτομα του 

υδρογόνου  

ii. ένα σ δεσμό του τύπου sp
3
-sp

3
 ανάμεσα στα άτομα άνθρακα.   
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Εικόνα 14 - 14. Μοριακό μοντέλο του CH3CH3. 

 

 

C C

H

H

H

H

H

H
 

Εικόνα 14- 15. Τα τρία  sp
3
 υβριδικά τροχιακά  του κάθε C επικαλύπτουν  καθένα από τα s τροχιακά των 

ατόμων του H και σχηματίζουν τρεις σ δεσμούς ο καθένας, ενώ τα τέταρτα  sp
3
 υβριδικά τροχιακά  των δύο 

ατόμων C επικαλύπτονται μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν ακόμα σ δεσμό στο μόριο του αιθανίου. Οι μικροί 

λοβοί των sp
3
  τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους απλούστευσης του σχήματος. 

Διπλός δεσμός  C= C  

Στις ακόρεστες οργανικές ενώσεις μεταξύ των ατόμων άνθρακα υπάρχουν διπλοί ή τριπλοί 

δεσμοί. Με βάση τη θεωρία του δεσμού σθένους και τον υβριδισμό, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το 

διπλό δεσμό > C = C < με εφαρμογή  στο μόριο του αιθυλενίου
2
 CH2=CH2. O κάθε άνθρακας στο 

μόριο του αιθυλενίου σχηματίζει τρεις σ – δεσμούς, που είναι απλοί ομοιοπολικοί δεσμοί, ενώ μεταξύ 

των δύο ατόμων άνθρακα σχηματίζεται κι ένας διπλός δεσμός που είναι π- δεσμός. Για να 

σχηματιστούν οι τρεις σ- δεσμοί για κάθε άτομο άνθρακα απαιτούνται τρία μονήρη ηλεκτρόνια που 

θα καταλαμβάνουν τρία ισοδύναμα τροχιακά, ενώ για το σχηματισμό του π-δεσμού απαιτείται ένα ρ-
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τροχιακό κάθετο στα υπόλοιπα τρία. Η ηλεκτρονιακή δομή του άνθρακα στη θεμελιώδη του 

κατάσταση είναι η: 

 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

6C                           _     θεμελιώδης κατάσταση 

          1s     2s    2px    2py   2pz 

Στη δομή αυτή δεν υπάρχουν τα τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια που θα σχηματίσουν τους τρεις 

σ και τον έναν π δεσμό. Πως δημιουργούνται λοιπόν; Αυτά προκύπτουν με προώθηση του 2s 

ηλεκτρονίου στο κενό 2pz τροχιακό: 

6C                               προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

Το 2s τροχιακό συνδυάζεται με τα δύο ρ-τροχιακά και σχηματίζει τρία ισοδύναμα sp
2
- 

τροχιακά, ενώ παραμένει ένα ρ –τροχιακό κάθετο στο επίπεδο των τριών ισοδύναμα sp
2
- τροχιακών. 

6C                                           sp
2 

- υβριδισμός  

         1s     2sp
2   2sp

2       2sp
2     2pz 

Το καθένα από τα sp
2
- τροχιακά σχηματίζει σ- δεσμό με καθένα από τα τρία άτομα του 

υδρογόνου. Ο δεσμός αυτός είναι  sp
2
- s συνδυασμός τροχιακών. Ο σ- δεσμός μεταξύ των ατόμων 

άνθρακα C σχηματίζεται με επικάλυψη των sp
2
- τροχιακών και είναι του τύπου sp

2
- sp

2 
συνδυασμός 

τροχιακών. Ο π – δεσμός σχηματίζεται με αλληλοεπικάλυψη των δύο p – τροχιακών των ατόμων C.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως στο διπλό δεσμό > C = C < ο ένας δεσμός είναι σ 

και ο άλλος είναι π. Ο σ δεσμός είναι πιο σταθερός από τον π. Η περιγραφή του διπλού δεσμού με 

τον υβριδισμό δικαιολογεί πολλές από τις ιδιότητες του διπλού δεσμού, όπως για παράδειγμα οι 

αντιδράσεις προσθήκης, που θα μελετήσουμε αργότερα. 

                                                                                                                                                                                     
2
 Αιθενίου κατά IUPAC. 
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Εικόνα 14-  16. Μοριακό μοντέλο του CH2CH2. 

 

 

C C

H

H

H

H

 

Εικόνα 14 - 17. Τα δύο  sp
2
 υβριδικά τροχιακά  του κάθε C επικαλύπτουν  καθένα από τα s τροχιακά των 

ατόμων του H και σχηματίζουν δύο σ δεσμούς ο καθένας, ενώ τα τρίτα  sp
2
 υβριδικά τροχιακά  των δύο ατόμων 

C επικαλύπτονται μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν ακόμα σ δεσμό στο μόριο του αιθενίου. Οι μικροί λοβοί των 

sp
2
  τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους απλούστευσης του σχήματος. 

 

 

Εικόνα 14 - 18. Ο π – δεσμός στο μόριο του αιθενίου σχηματίζεται με πλευρική επικάλυψη των   p- τροχιακών 

καθενός από τα δύο άτομα C. 
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Τριπλός δεσμός  CC  

Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε τον  σχηματισμό του τριπλού δεσμού στο 

ακετυλένιο
3
 HC  CH. Τα τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια που απατούνται για το σχηματισμό των 

τεσσάρων δεσμών του κάθε άνθρακα προκύπτουν με προώθηση του 2s ηλεκτρονίου στο κενό 2pz 

τροχιακό: 

6C                               προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

Το 2s τροχιακό συνδυάζεται με τα ένα ρ-τροχιακό και σχηματίζει δύο ισοδύναμα sp- 

τροχιακά, ενώ παραμένουν δύο p – τροχιακά (py , pz), κάθετα στον άξονα των δύο ισοδυνάμων sp- 

τροχιακών. 

 

 6C                                                   sp
 
- υβριδισμός 

          1s     2sp   2sp  2py    2pz 

  

Κατά το σχηματισμό του HC  CH, κάθε άτομο άνθρακα C ενώνεται με ένα σ δεσμό μ’ ένα 

άτομο Η (επικάλυψη τύπου sp-s τροχιακών), ενώ τα δύο άτομα C συνδέονται μεταξύ τους με ένα 

δεσμό σ (επικάλυψη τύπου sp-p τροχιακών) και δύο π δεσμούς (επικάλυψη τροχιακών p-p). 

 

 

Εικόνα 14- 19.  Μοριακό μοντέλο του CHCH. 

 

                                                           
3
 Αιθίνιο κατά IUPAC. 
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c c HH σ- δεσμός σ- δεσμός σ- δεσμός

π- δεσμός

π- δεσμός

π- δεσμός

π- δεσμός

 

Εικόνα 14 - 20. Τα  sp υβριδικά τροχιακά  του κάθε C επικαλύπτουν  καθένα από τα s τροχιακά των ατόμων του 

H και σχηματίζουν ένα σ δεσμό ο καθένας, ενώ τα δεύτερα  sp υβριδικά τροχιακά  των δύο ατόμων C 

επικαλύπτονται μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν ακόμα σ δεσμό στο μόριο του αιθινίου. Οι μικροί λοβοί των 

sp
2
  τροχιακών έχουν παραληφθεί για λόγους απλούστευσης του σχήματος. Οι π – δεσμοί στο μόριο του αιθινίου 

σχηματίζεται με πλευρική επικάλυψη των   2p- τροχιακών καθενός από τα δύο άτομα C. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Πρέπει να γνωρίζουμε: 

i. τις  βασικές αρχές της θεωρίας δεσμού σθένους είναι 

ii. τον ορισμό του σ - δεσμού 

iii. τον ορισμό του π - δεσμού 

iv. τον ορισμό του μήκους δεσμού 

v. τον ορισμό του υβριδισμού 

vi. τα είδη του υβριδισμού 

vii. να ξέρετε να εξηγείτε τους δεσμούς στα μόρια των ουσιών που αναφέρονται στα 

παραδείγματα του σχολικού βιβλίου. 

viii. Τα είδη του υβριδισμού στον απλό, διπλό και τριπλό δεσμό.  

 

2. Εύρεση των σ και των π – δεσμών σε ένα μόριο της οργανικής ένωσης 

i. Σχεδιάστε το συντακτικό τύπο της ένωσης στον οποίο πρέπει να φαίνονται όλοι οι δεσμοί 

(απλοί, διπλοί, τριπλοί). 

ii. Αν μεταξύ των ατόμων υπάρχει απλός δεσμός, τότε προσμετράτε ως σ- δεσμός  

iii. Αν μεταξύ των ατόμων υπάρχει διπλός δεσμός, τότε ο ένας από τους δύο δεσμούς 

προσμετράτε ως σ- δεσμός και ο άλλος ως π – δεσμός.  

iv. Αν μεταξύ των ατόμων υπάρχει τριπλός δεσμός, τότε ο ένας από τους τρεις δεσμούς 

προσμετράτε ως σ- δεσμός και οι άλλοι δύο ως π – δεσμοί.  

v. Το άθροισμα των διπλών και τριπλών δεσμών ισούται με το άθροισμα των π- δεσμών. 

vi. Αριθμός σ- δεσμών =  

10. άθροισμα απλών δεσμών + άθροισμα διπλών δεσμών + άθροισμα τριπλών δεσμών. 

11.  

vii. Αριθμός π-δεσμών =  

άθροισμα διπλών δεσμών + (άθροισμα τριπλών δεσμών)x2. 

 

3. Σχήμα χημικών δεσμών. 

i. Στον sp
3
 υβριδισμό έχουμε τετραεδρική διάταξη δεσμών ανάμεσα στα άτομα που 

συμμετέχουν. 

ii. Στον sp
2
 υβριδισμό έχουμε επίπεδη τριγωνική διάταξη δεσμών ανάμεσα στα άτομα 

που συμμετέχουν. 
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iii. Στον sp υβριδισμό έχουμε ευθύγραμμη διάταξη δεσμών ανάμεσα στα άτομα που 

συμμετέχουν. 

 

4. Εύρεση του είδους της αλληλοεπικάλυψης των τροχιακών του χημικού δεσμού μέσα 

στο μόριο χημικής ένωσης.  

 

i. Κάνουμε την ηλεκτρονιακή κατανομή καθενός από τα διαφορετικά άτομα που 

συμμετέχουν στο μόριο της ένωσης. 

ii. Βρίσκουμε τη δομή Lewis του μορίου και προσδιορίζουμε τους απλούς διπλούς και 

τριπλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα. 

iii. Όταν η επικάλυψη γίνεται μεταξύ s – τροχιακών τότε είναι πάντα σ – δεσμός. 

iv. Στους πολλαπλούς δεσμούς των οργανικών δεσμών θα πρέπει να ξέρουμε τα είδη 

της αλληλοεπικάλυψης που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο για τα παραδείγματα που 

διαθέτει. των CH4, CH3CH3, CH2CH2, CHCH. 

v. Ο αριθμός των σ- δεσμών των ανθράκων στο μόριο οργανικής ένωσης ταυτίζεται 

με τον αριθμό των υβριδικών τροχιακών που διαθέτει ο άνθρακας. Από τον αριθμό αυτό 

βρίσκουμε το είδος των τροχιακών. Π.χ. αν ο άνθρακας συνδέεται με τα γειτονικά του 

άτομα με έναν απλό δεσμό και έναν τριπλό, τότε έχει 2 σ- δεσμούς, άρα και δύο υβριδικά 

τροχιακά. Συνεπώς εμφανίζει sp- υβριδισμό. 

 

 

Λυμένα παραδείγματα 

1. Δίνεται η χημική ένωση: 

H3C C C C C C CH3

1 2 3 4 5

H H

H

H  

Να κάνετε τις σωστές αντιστοιχίσεις ανάμεσα στα άτομα άνθρακα της πρώτης στήλης με τα 

σχήματα των υβριδικών τροχιακών που διαθέτουν στην εξωτερική τους στιβάδα.  

1. C-1 Α. γραμμικός 

2. C-2 Β. τετραεδρικός 

3. C- 4 Γ. Επίπεδος τριγωνικός 

 

Απάντηση: 

Από το συντακτικό τύπο της ένωσης (δομή Lewis) παρατηρούμε ότι: 
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 Ο C-1 δημιουργεί τέσσερις απλούς δεσμούς, άρα έχει τέσσερα sp
3
- υβριδικά 

τροχιακά. Άρα 1 Β. 

 Ο C-2 δημιουργεί τρεις απλούς δεσμούς και έναν διπλό δεσμό, άρα έχει τρεις σ- 

δεσμούς, Άρα έχει τρία sp
2
- υβριδικά τροχιακά. Άρα 2 Γ. 

 Ο C-4 δημιουργεί έναν απλά δεσμό και έναν τριπλό δεσμό, άρα έχει έναν σ- δεσμό, 

Άρα έχει ένα sp- υβριδικό τροχιακό. Άρα 3 Α. 

 

2. Δίνεται η χημική ένωση: 

H3C C C C C C CH3

H H

H

H  

Να προσδιορίσετε πόσους σ και πόσους π – δεσμούς διαθέτει το παραπάνω μόριο. 

Απάντηση: 

Φτιάχνω το συντακτικό τύπο της ένωσης: 

C C C C C C C

H H

H

H

H

H

H

H

H

H  

Αριθμός σ- δεσμών = 14απλοί +1διπλός+1 τριπλός=16 σ-δεσμοί 

Αριθμός π- δεσμών = 1διπλός + (1 τριπλός)x2= 3π--δεσμοί 

 

3. Δίνεται η χημική ένωση: 

H3C C C C C C CH3

1 2 3 4 5

H H

H

H  

Να γράψετε την ηλεκτρονιακή κατανομή του C-4: 

i.  Στη θεμελιώδη κατάσταση 

ii.  Στην προωθημένη κατάσταση 

iii. Στην κατάσταση υβριδισμού 

Δίνεται ο ατομικός αριθμός του άνθρακα Ζ=6. 

Απάντηση: 

Ο C-4 δημιουργεί έναν απλά δεσμό και έναν τριπλό δεσμό, άρα έχει έναν σ- δεσμό, Άρα έχει ένα sp- 

υβριδικό τροχιακό. 

6C                           _     θεμελιώδης κατάσταση 

          1s     2s    2px    2py   2pz 
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Στη δομή αυτή δεν υπάρχουν τα τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια που θα σχηματίσουν τους δύο σ 

και τους δύο π δεσμούς. Αυτά προκύπτουν με προώθηση του 2s ηλεκτρονίου στο κενό 2pz τροχιακό: 

6C                               προωθημένη κατάσταση 

         1s     2s    2px    2py   2pz 

Το 2s τροχιακό συνδυάζεται με το ένα ρ-τροχιακό και σχηματίζει δύο ισοδύναμα sp- 

τροχιακά, ενώ παραμένουν δύο ρ –τροχιακά κάθετα στο επίπεδο των δύο ισοδύναμων sp- τροχιακών. 

6C                                           sp
 
- υβριδισμός  

         1s     2sp
2   2sp

2          2py
     2pz 
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σ και π δεσμοί 

14-1. Στην ένωση: 

H2C C CH2 C CH

Cl

1 2 3 4 5

 

περιέχονται: 

Α. 10 σ δεσμοί και 3 π δεσμοί ,  Β. 6 σ δεσμοί και 3 π δεσμοί, Γ. 11 σ δεσμοί και 2 π δεσμοί 

Δ. 8 σ δεσμοί 

14-2. Όταν το ένα τουλάχιστον από τα τροχιακά που επικαλύπτονται είναι  s-τροχιακό, ο δεσμός 

που προκύπτει είναι οπωσδήποτε σίγμα δεσμός.   

14-3. Από την επικάλυψη δύο ρ-τροχιακών, προκύπτει πάντοτε π- δεσμός. 

14-4. Ποιο από τα  μόρια περιέχει π-δεσμούς: 

Α. CH3CN,  Β. CH3CH2OH,  Γ. CH3OCH3, Δ. CH3CH3 

14-5. Σύμφωνα με μία από τις βασικές αρχές της θεωρίας δεσμού σθένους ισχύει πως κατά την 

ανάπτυξη ομοιοπολικού δεσμού ανάμεσα σε δύο άτομα, τροχιακά της στιβάδας σθένους του ενός 

ατόμου .................... τροχιακά της στιβάδας σθένους του άλλου.  

14-6. Υπάρχει μία απόσταση μεταξύ των πυρήνων, στην οποία επιτυγχάνεται η ελαχίστη ενέργεια. 

Αυτή η απόσταση ονομάζεται ....................     .................. 

14-7. σ (σίγμα) δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις ....................  ................... και .................... 

ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο συνδεόμενων ατόμων. Κατ’ 

αυτή τη διεύθυνση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ..................... 

14-8. Η δημιουργία του π (πι) δεσμού γίνεται με .................... ηλεκτρονιακών νεφών που 

καταλαμβάνουν .................... ατομικά τροχιακά. 

14-9. Για να έχουμε τη δημιουργία χημικού δεσμού πρέπει: 

Α. το ηλεκτρόνιο να μη βρίσκεται στο χώρο ανάμεσα στους δύο πυρήνες. 

Β. το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρονικού νέφους να βρίσκεται έξω από το χώρο μεταξύ των δύο 

πυρήνων. 

Γ. το ηλεκτρόνιο να είναι τοποθετημένο μεταξύ των δύο πυρήνων. 

Δ. οι ελκτικές δυνάμεις να εξισορροπούν τις απωστικές δυνάμεις στο μόριο. 

14-10. α. Να αναφέρετε τα είδη των δυνάμεων που έχουμε στο μόριο του υδρογόνου. 

14-11. Για να είναι σταθερό ένα μόριο θα πρέπει:  

Α. να είναι μικρές οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των πυρήνων. Β. να είναι μεγάλες οι ελκτικές 

δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρονίων - πυρήνων. Γ. να υπερισχύουν οι ελκτικές δυνάμεις των απωστικών 

δυνάμεων. Δ. οι πυρήνες να έχουν μικρή απόσταση. 
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14-12. Για τη δημιουργία ενός απλού ομοιοπολικού δεσμού τα δύο άτομα: 

Α. συνεισφέρουν από ένα ηλεκτρόνιο. 

Β. συνεισφέρουν από ένα ηλεκτρόνιο της στιβάδας σθένους. 

Γ. συνεισφέρουν από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο της στιβάδας σθένους με παράλληλο spin. 

Δ. συνεισφέρουν από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας με αντιπαράλληλο spin. 

14-13. Κατά την επικάλυψη δύο ρ ατομικών τροχιακών σχηματίζεται: 

Α. ένας σ δεσμός. Β. ένας π δεσμός. Γ. δε γνωρίζουμε, γιατί εξαρτάται από το αν το ρ ατομικό 

τροχιακό είναι ρχ, py ή ρz. 

Δ. ένας σ ή π δεσμός, ανάλογα με τον προσανατολισμό που έχουν τα ρ ατομικά τροχιακά που 

επικαλύπτονται. 

14-14. Ο δεσμός π προέρχεται από: Α. την αξονική επικάλυψη τροχιακών. Β. την πλευρική 

επικάλυψη τροχιακών. Γ. την αμοιβαία επικάλυψη τροχιακών. Δ. την επικάλυψη μοριακών 

τροχιακών. 

14-15. Στις ακόρεστες ενώσεις ο π δεσμός του ατόμου του άνθρακα έχει προκύψει με την 

πλάγια επικάλυψη δύο ρ τροχιακών. 

14-16. Να χαρακτηρίσετε τους χημικούς δεσμούς που θα προκύψουν από τις παρακάτω 

επικαλύψεις ως σ ή π: 

 

14-17. Η απόσταση μεταξύ των............δύο ατόμων που πλησιάζουν και στην οποία 

επιτυγχάνεται η ............ενέργεια ονομάζεται μήκος δεσμού. 

14-18. Σίγμα δεσμός προκύπτει με επικάλυψη............κατά τον άξονα που............τους 

πυρήνες των ατόμων. 

14-19. Αν τα δύο ρ τροχιακά δεν επικαλύπτονται γραμμικά, αλλά............, τότε προκύπτει 

...........δεσμός. 

14-20. Να γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ των οργανικών ενώσεων της στήλης (Ι) και του 

συνολικού αριθμού των σ και π δεσμών που περιέχουν της στήλης (II). 

Στήλη (Ι)                       Στήλη (II) 
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α. HCCH             i.    3σ,2π 

β. CH2 = CH2          ii.  7σ 

γ. CH3-CH3             iii. 5σ, 1π 

δ. CH3-CCH           iv.  6σ,2π 

14-21. Από τους ακόλουθους δεσμούς να βρείτε ποιος αντιστοιχεί στο μόριο της αιθανάλης 

(ακεταλδεΰδης) CH3CH = Ο. 

Α. 2σ, 2π        Β. 5σ, 1 π        Γ. 6σ, 1 π       Δ. 7σ, 2π           Ε. 4σ, 1π. 

14-22. Το ανθρακικό οξύ (H2CO3) στο μόριο του περιέχει: 

Α. 5σ και 1π δεσμούς Β. 6σ δεσμούς Γ. 4σ και 2π δεσμούς Δ. 4σ και 1 π δεσμούς. 

14-23. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

α. Τα ρ τροχιακά κατά την επικάλυψη τους σχηματίζουν μόνο π δεσμούς. 

β. π δεσμός σχηματίζεται κατά την επικάλυψη ενός s τροχιακού με ένα ρ τροχιακό. 

γ. Τα s τροχιακά σχηματίζουν μόνο σ δεσμούς. 

δ. σ δεσμός σχηματίζεται με την κατάλληλη επικάλυψη μεταξύ s - s, s - ρ και ρ - ρ ατομικών 

τροχιακών. 

14-24. Να αντιστοιχίσετε κάθε μοριακό τύπο της στήλης (Ι) με τον αντίστοιχο αριθμό σ και 

π δεσμών που αναφέρεται στη στήλη (II). 

Στήλη (Ι)                                  Στήλη (II) 

α. CH4                            i.    2σ, 1π 

β.  SO2                            ii.  1σ,2π 

γ.  C2H2                          iii. 2σ, 2π 

δ.  Ν2                              iv. 6σ 

ε.  C3H6                           ν. 3σ, 1π 

στ.CO2                            vi.    4σ 

ζ.   Η2SO4                        νii. 8σ, 1π 

η.   ΗΝΟ2   viii.  18σ 

                     ix. 3σ, 2π 

14-25. Να δώσετε τον αριθμό των δεσμών σ και π σε κάθε περίπτωση: 

α. CH3Cl                  β. CO
2

3


,  γ.  O = C = O          

14-26. Δίνονται τα σχήματα ορισμένων ηλεκτρονιακών νεφών χημικών δεσμών: 

 

 

 

Να χαρακτηρίσετε τους χημικούς δεσμούς ως σ ή π και να προσδιορίσετε τα ατομικά τροχιακά από τα 

οποία έχουν προκύψει με επικάλυψη. 
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14-27. α. Να βρεθούν οι σ και π δεσμοί που υπάρχουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i.   HNΟ2        ii. H2CΟ3         iii.SO
2

4


,  iv.H3PΟ4       v.CH3CCH  

β. Στην περίπτωση του προπινίου να βρεθούν τα ατομικά τροχιακά από τα οποία έχουν προκύψει οι 

χημικοί δεσμοί του μορίου. 

15.44 α. Να διατάξετε τις παρακάτω ενώσεις κατά αύξοντα αριθμό σ δεσμών στο μόριο τους. 

i.   CH3COOH 

ii. CH3COOCH3 

iii.CH3CN 

iv. CH3COCH3.  

β. Να προσδιορίσετε στη συνέχεια τον αριθμό των π δεσμών σε καθεμία ένωση. 

 

Ενέργεια και ισχύς δεσμού 

14-28. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Ι) με τα στοιχεία της στήλης (I I). 

Στήλη (Ι)                        Στήλη (II) 

Δεσμός                      Ενέργεια δεσμού 

(kJ/mol) 

α. Ν-Ν              ·    ·      i.    159 

β. Ν = Ν           .    .      ii.   941 

γ. ΝΝ                ·    ·      iii.  418 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

14-29. Οι π- δεσμοί είναι ασθενέστεροι από τους σ - δεσμούς. 

14-30. Να εξηγήσετε ποιος δεσμός C - Η στα παρακάτω μόρια είναι ο ισχυρότερος: α. CH3-

CH3 β. CH2 = CH2 γ. HCCH 

 

Υβριδισμός 

14-31. Κατά τον υβριδισμό ενός s-ατομικού τροχιακού με τρία ρ-ατομικά τροχιακά 

προκύπτουν :Α. ένα υβριδικό τροχιακό, Β. δύο υβριδικά τροχιακά, Γ. τρία υβριδικά τροχιακά,  

Δ. τέσσερα υβριδικά τροχιακά 

14-32. Κατά τον υβριδισμό ενός s-ατομικού τροχιακού με δύο ρ-ατομικά τροχιακά 

προκύπτουν  

Α. ένα υβριδικό τροχιακό 

Β. δύο υβριδικά τροχιακά  

Γ. τρία υβριδικά τροχιακά 

Δ. τέσσερα υβριδικά τροχιακά 

14-33. Στην ένωση: 
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H2C C CH2 C CH

Cl

1 2 3 4 5

 

Οι άνθρακες 1 και 2 συνδέονται μεταξύ τους με: 

Α. ένα σ δεσμό του τύπου sp
2 
- sp

2
 και ένα  π  που προκύπτει με επικάλυψη pz - pz.  

Β. δύο σ δεσμούς του τύπου sp
2
-s 

Γ. δύο σ δεσμούς του τύπου sp
3
-sp

3
 

Δ. με ένα δεσμό σ δεσμό του τύπου sp- sp και ένα  π  που προκύπτει με επικάλυψη pz - pz 

14-34. Στην ένωση: 

H2C C CH2 C CH

Cl

1 2 3 4 5

 

Οι άνθρακες 4 και 5 συνδέονται μεταξύ τους με: 

Α. ένα σ δεσμό του τύπου sp
2 
- sp

2
 και δύο π που προκύπτουν με επικάλυψη pψ – pψ και  pz - pz.  

Β.  ένα σ δεσμό του τύπου sp
3 
– sp

3
 και δύο π που προκύπτουν με επικάλυψη pψ – pψ και  pz - pz.  

Γ.  ένα σ δεσμό του τύπου sp
 
- sp και δύο π που προκύπτουν με επικάλυψη pψ – pψ και  pz - pz.  

Δ. με ένα δεσμό σ δεσμό του τύπου p-p και δύο  π  που προκύπτουν με επικάλυψη pψ – pψ και  pz - pz.  

14-35. Στο μόριο του CH3CH2CH3 περιέχονται 10 σ- δεσμοί  

14-36. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχονται σε ένα sp
3 

υβριδικό 

τροχιακό είναι: 

Α. ένα, Β. δύο, Γ. τέσσερα, Γ. οκτώ 

14-37. Ο απλός δεσμός μεταξύ του καθενός ατόμου C με καθένα από τα άτομα του Η  στο 

μόριο του αιθανίου (CH3-CH3) προκύπτει με επικάλυψη: 

Α. δύο s-τροχιακών, Β. ενός s-τροχιακού με ένα sp
3
 υβριδικό τροχιακό, Γ. δύο sp

3
 υβριδικών 

τροχιακών, Δ. ενός s-τροχιακού με ένα p-τροχιακό 

14-38. Υβριδισμός είναι ο ..................  .................... (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών 

τροχιακών προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών). 

14-39. Οι δεσμοί μεταξύ ατόμου άνθρακα και ατόμου υδρογόνου στις οργανικές ενώσεις 

είναι του τύπου sp
3
 - s, sp

2
 - s ή sp - s. Σ – Λ  

14-40. Αντιστοιχίστε: 

Στήλη (Ι)                       Στήλη (II) 

Χημική ένωση              Υβριδισμός 

α. C2H6                   ·    ·      i.    sp 

β. BCl3                    ·    ·      ii.  sp
3
 

γ. BeF2                    ·    ·      iii. sp
2
 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
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14-41. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε μόριο της πρώτης στήλης (Ι) το είδος του υβριδικού 

τροχιακού που υπάρχει στο κεντρικό άτομο του μορίου και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (I I). 

Στήλη(Ι)                                Στήλη (II) 

α. BeH2                   ·     ·            i.   sp
2
 

β. BCI3                    ·     ·            ii. sp
3
 

γ. CCI4                   ·     ·            iii. sp 

14-42. Είναι δυνατό να έχουμε συγχώνευση δύο ρ ατομικών τροχιακών και να προκύψουν 

δύο υβριδικά τροχιακά; 

 

Γεωμετρία μορίων 

14-43. τα sp υβριδικά τροχιακά έχουν ευθύγραμμη διάταξη.  

14-44. Να αντιστοιχίσετε τις γωνίες δεσμών του άνθρακα της στήλης (II) με τις οργανικές 

ενώσεις της στήλης (Ι) που περιέχουν δεσμούς με αυτές τις γωνίες. 

Στήλη (Ι)                          Στήλη (II) 

α. CH4                    ·    ·      i.    109,28° 

β. CH2 = CH2         ·    ·      ii.   180° 

γ. HCCH              ·    ·      iii. 120°  

14-45. Να γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ των οργανικών ενώσεων της στήλης (Ι) και των 

γωνιών των δεσμών του άνθρακα της στήλης (II). 

Στήλη (Ι)                           Στήλη (II) 

α. CH2 = CH2              ·   ·      i.    180° 

β. CH3-CCH             

γ. CH3-CH = CH2        ·   ·      ii.  120° 

δ. CH4  

ε. HCCH                   ·   ·      iii.  109,5° 

14-46. α. Να δώσετε τον αριθμό των δεσμών σ και π στις παρακάτω οργανικές ενώσεις:  

i.   CH3-CCH, ii. CHC-CH = CH2. 

β. Να αναφέρετε τα ατομικά τροχιακά από τα οποία έχουν προκύψει οι χημικοί δεσμοί σε κάθε μόριο. 

γ. Να αναφέρετε τις γωνίες δεσμών των ατόμων του άνθρακα στην κάθε περίπτωση.  

14-47. Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια τα άτομα της ανθρακικής αλυσίδας βρίσκονται σε 

ευθεία; i.   βουτάνιο, ii. 2 -βουτένιο, iii.2-βουτίνιο. 

14-48. Δίνονται οι παρακάτω χημικές ενώσεις: 

α. CH4           β. BCl3            γ. BeCl2,   δ. CH2O        ε. HCN          στ. C2H2, ζ. CHCl3        η. C2H4 

Να ταξινομηθούν με βάση τη διάταξη τους στο χώρο στις κατηγορίες:  

i.   τετραεδρική διάταξη, ii. τριγωνική διάταξη, iii. γραμμική διάταξη. 
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Σχηματισμός δεσμών στα μόρια 

14-49. Να εξηγήσετε πως έχουν προκύψει: α. το μόριο του Br2, β. το μόριο του Ο2, γ. το 

μόριο του Ν2. 

14-50. Πώς γίνεται η επικάλυψη των ατομικών τροχιακών κατά το σχηματισμό των μορίων 

HCI και Cl2; 

14-51. Να δώσετε τον τύπο ιόντος ή μορίου στον οποίο ένα άτομο: α. άνθρακα (C) 

σχηματίζει δύο δεσμούς π, β. αζώτου (Ν) σχηματίζει ένα δεσμό π και δύο δεσμούς σ, γ. οξυγόνου (Ο) 

σχηματίζει ένα δεσμό π. 

14-52. Να περιγραφεί ο σχηματισμός του μορίου CH3CH2Cl (χλωρό αιθάνιο) με τη θεωρία 

δεσμού σθένους και να αναφέρετε πόσοι σ (σίγμα) και πόσοι π (πι) δεσμοί υπάρχουν σε αυτό. 

14-53. Να περιγραφούν οι δεσμοί στο μόριο του χλωρό αιθενίου (CH2 = CHCl). 

14-54. Να περιγραφούν οι δεσμοί στο μόριο του χλωρό αιθινίου (HCC- Cl). 

 

 


