Οργανική Χημεία

Μάθημα 24

Οργανική Χημεία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία;
Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις
του άνθρακα (C).
24-2. Ποιες ενώσεις ονομάζονται οργανικές;
Όλες οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα χαρακτηρίζονται ,ως οργανικές ενώσεις, εκτός από το:
α) μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
β) το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και
γ) τα ανθρακικά άλατα (ως παράδειγμα αναφέρουμε το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3)).

24-3. Ποια είναι η πρώτη οργανική ένωση που παρασκευάστηκε;
Σταθμό στην ιστορία της οργανικής Χημείας αποτέλεσε η παρασκευή στο εργαστήριο της
πρώτης οργανικής ένωσης της ουρίας. Η ουρία παρασκευάσθηκε από τον Wohler έχοντας ως
πρώτη ύλη μια ανόργανη ένωση, το κυανικό αμμώνιο, σύμφωνα με την αντίδραση:
NH4CNO →

NH2CONH2

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ
24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις;
Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :
 Διαθέτει τέσσερα μονήρη (μοναχικά) ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα, γι’ αυτό σχηματίζει απλές

ή πολύπλοκες ενώσεις.
 Έχει μικρή ατομική ακτίνα γι’ αυτό σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς.

24-5. Ποιες ενώσεις ονομάζονται κορεσμένες και ποιες ακόρεστες;
Οι ενώσεις στις οποίες όλα τα άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με απλούς δεσμούς
λέγονται κορεσμένες. Οι ενώσεις στις οποίες δύο τουλάχιστον άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ
τους με διπλό ή τριπλό δεσμό λέγονται ακόρεστες.

154

Οργανική Χημεία

Μάθημα 24

1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ- ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
24-6. Με ποια κριτήρια μπορεί να γίνει η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων;
Η ταξινόμηση αυτή μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια:
Με βάση το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων άνθρακα
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ

ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ

Με βάση τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα μεταξύ τους (διάταξη ανθρακικής
αλυσίδας)
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Ταξινόμηση με βάση τη χαρακτηριστική ομάδα που βρίσκεται στο μόριο της ένωσης.
ΟΜΑΔΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

-OH

υδροξύλιο

ΑΛΚΟΟΛΕΣ

-CH=0

αλδεϋδομάδα

ΑΛΔΕΥΔΕΣ

κετονομάδα

ΚΕΤΟΝΕΣ

-COOH

καρβοξύλιο

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

-C-O-C-

αιθερομάδα

ΑΙΘΕΡΕΣ

-COOC-

εστερομάδα

ΕΣΤΕΡΕΣ

στην ένωση περιέχεται
μόνο C και Η

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ταξινόμηση με βάση τις ομόλογες σειρές.
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24-7. Τι ονομάζεται χαρακτηριστική ομάδα;
Χαρακτηριστική ομάδα είναι ένα άτομο ή ένα συγκρότημα ατόμων στο οποίο οφείλονται οι
χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας ένωσης.
24-8. Τι ονομάζεται ομόλογη σειρά;
Ομόλογη σειρά είναι το σύνολο οργανικών ενώσεων των οποίων τα μέλη έχουν κοινά
χαρακτηριστικά.

1.3 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΚΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

1.

Γενικοί κανόνες ονοματολογίας

1ος Κανόνας Ονοματολογίας
Η θέση της χαρακτηριστικής ομάδας και του πολλαπλού δεσμού στην ανθρακική αλυσίδα που
υπάρχει στο μόριο μιας ένωσης καθορίζεται με έναν αριθμό, που μπαίνει πριν τ’ όνομά της και
δείχνει τον πρώτο άνθρακα που συμμετέχει στον πολλαπλό δεσμό, ή τον άνθρακα στον οποίο
συνδέεται η Χαρακτηριστική Ομάδα.
Αν στην ένωση υπάρχουν περισσότεροι από έναν πολλαπλοί δεσμοί ή περισσότερες από μία
χαρακτηριστικές ομάδες, τότε οι θέσεις τους ορίζονται με περισσότερους από έναν αριθμούς.
Για να προσδιορίσουμε τους αριθμούς αυτούς, αριθμούμε την ανθρακική αλυσίδα αρχίζοντας
απ’ το άκρο που είναι πιο κοντά στην χαρακτηριστική ομάδα (η οποία δηλώνεται με το 3ο
συνθετικό). Αν δεν υπάρχει τέτοια χαρακτηριστική ομάδα αρχίζουμε την αρίθμηση απ’ το άκρο
που είναι πιο κοντά στον διπλό ή στον τριπλό δεσμό. Ο διπλός δεσμός έχει προτεραιότητα στην
αρίθμηση σε σχέση με τον τριπλό δεσμό.
Παράδειγμα:

2ος Κανόνας Ονοματολογίας
Η θέση των ομάδων –COOH, –CΗΟ, δεν δηλώνεται με αριθμό, γιατί βρίσκονται πάντα στο άκρο της
ανθρακικής αλυσίδας.
π.χ. CH3–CH2–CH2–COOH βουτανικό οξύ
CH3–CH2–CHO προπανάλη
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3ος Κανόνας Ονοματολογίας
Όταν στην ένωση έχουμε και πολλαπλό δεσμό και χαρακτηριστική ομάδα, τότε ο αριθμός που
δείχνει την θέση του πολλαπλού δεσμού μπαίνει:
α) για τον πολλαπλό δεσμό στην αρχή του ονόματος και
β) για την χαρακτηριστική ομάδα πριν το τρίτο συνθετικό της ένωσης

4ος Κανόνας Ονοματολογίας
Όταν στην ένωση έχουμε διπλό και τριπλό δεσμό αλλά δεν έχουμε χαρακτηριστική ομάδα, τότε
ο αριθμός που δηλώνει τη θέση του τριπλού δεσμού μπαίνει
πριν το δεύτερο συνθετικό (του τριπλού δεσμού συγκεκριμένα) της ένωσης

5ος Κανόνας Ονοματολογίας
Η παρουσία των ομάδων -Χ (Χ: F, Cl, Br, I), -NH2, -NO2 σε μια οργανική ένωση δηλώνεται μ’ ένα
πρόθεμα που μπαίνει μπροστά από το όνομα της ένωσης μαζί με ένα αριθμό που δείχνει το
άτομο του άνθρακα με το οποίο συνδέεται κάθε μία απ’ αυτές. Οι πιο πάνω ομάδες δεν έχουν
καμμία προτεραιότητα στην αρίθμηση της ανθρακικής σε σχέση με τους πολλαπλούς.
π.χ.

6ος Κανόνας Ονοματολογίας
Εδώ θα πρέπει ν’ αναφερθούμε στα αλκύλια. Αλκύλια είναι οι μονοσθενείς ρίζες που προκύπτουν
απ’ τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες αν αφαιρέσουμε ένα άτομο υδρογόνου. Τα συνηθέστερα
αλκύλια είναι:
CH3–: Μεθύλιο

CH3–CH2–: Αιθύλιο

CH3–CΗ2–CH2: Προπύλιο

7ος Κανόνας Ονοματολογίας
Για να ονομάσουμε μια ένωση που έχει ανθρακική αλυσίδα με πλευρικές διακλαδώσεις,
ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια:
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1o στάδιο: Βρίσκουμε την ανθρακική αλυσίδα που περιέχει τους περισσότερους πολλαπλούς
δεσμούς και τις περισσότερες Χ.Ο. (Χαρακτηριστικές Ομάδες).
2ο στάδιο: Αριθμούμε την ανθρακική αλυσίδα αρχίζοντας από το άκρο που είναι πιο κοντά
στην χαρακτηριστική ομάδα (που δηλώνεται με το 3ο συνθετικό). Αν δεν υπάρχει τίποτα απ’ τα
προηγούμενα, τότε η αρίθμηση αρχίζει από το άκρο που βρίσκεται πιο κοντά στον διπλό ή
τριπλό δεσμό. Αν δεν υπάρχει τίποτα από τα προηγούμενα, τότε η αρίθμηση αρχίζει απ’ το άκρο
που είναι πιο κοντά στις υπόλοιπες χαρακτηριστικές ομάδες ή αν δεν υπάρχουν, απ’ το άκρο
που είναι πιο κοντά στην διακλάδωση.
3ο στάδιο: Αρχικά ονομάζουμε την ανθρακική αλυσίδα που αριθμήσαμε. Οι χαρακτηριστικές
ομάδες που δεν ονομάσαμε και οι διακλαδώσεις δηλώνονται με προθέματα που μπαίνουν
μπροστά από το όνομα της κύριας ανθρακικής αλυσίδας, μαζί με κάποιους αριθμούς που
δηλώνουν τα άτομα του άνθρακα στα οποία συνδέονται. Τα προθέματα μπαίνουν με
αλφαβητική σειρά.

π.χ.
Η μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα που περιέχει τους περισσότερους πολλαπλούς δεσμούς και
χαρακτηριστικές ομάδες είναι αυτή που αριθμούμε:

Η ένωση έχει μια μόνο πλευρική διακλάδωση το (CH3–CH2–) → αιθυλο-. Επομένως ονομάζεται 4αιθυλο-4-πεντεν-2-όνη

8ος Κανόνας Ονοματολογίας
Όταν υπάρχουν ίδιες διακλαδώσεις ή χαρακτηριστικές ομάδες, τότε μπροστά από το πρόθεμα
της διακλάδωσης ή της Χ.Ο. βάζουμε ένα αριθμητικό που δείχνει τον αριθμό των όμοιων
διακλαδώσεων ή χαρακτηριστικών ομάδων:
π.χ.

9ος Κανόνας Ονοματολογίας
Όταν στην ένωση υπάρχουν δύο ή περισσότερες χαρακτηριστικές ομάδες (που δηλώνονται όπως
είναι γνωστό με το 3ο συνθετικό), τότε η μία απ’ αυτές καθορίζει την χημική τάξη στην οποία
ανήκει η ένωση και οι υπόλοιπες θεωρούνται διακλαδώσεις. Κατά σειρά σπουδαιότητας
(προτεραιότητας) οι χαρακτηριστικές ομάδες είναι:

159

Οργανική Χημεία

Μάθημα 24

π.χ.

1.4 ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

24-9. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται ισομέρεια και πού οφείλεται;
Ισομέρεια ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις (ισομερείς
ενώσεις) έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο (Μ.Τ.), αλλά παρουσιάζουν διαφορές στις ιδιότητες τους
(φυσικές ή χημικές).
Οι διαφορές στις ιδιότητες των ισομερών ενώσεων μπορεί να οφείλονται:
i) στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα μεταξύ τους μέσα στο μόριο της
ένωσης (συντακτική ισομέρεια),
ii) στη διαφορετική διάταξη των ατόμων που αποτελούν το μόριο της ένωσης στον χώρο
(στερεοϊσομέρεια).
•Το φαινόμενο της ισομέρειας εμφανίζεται πολύ συχνά στις οργανικές ενώσεις. Υπάρχουν όμως
και περιπτώσεις ισομέρειας σε ανόργανες ενώσεις.

24-10. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η ισομέρεια;
Η ισομέρεια διακρίνεται στη συντακτική ισομέρεια και στη στερεοϊσομέρεια.
Συντακτική ισομέρεια ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις
έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικούς συντακτικούς τύπους.
Στερεοϊσομέρεια ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις έχουν
τον ίδιο μοριακό και τον ίδιο συντακτικό τύπο αλλά διαφορετικούς στερεοχημικούς τύπους.
Στην περίπτωση της στερεοϊσομέρειας τα άτομα του μορίου παρουσιάζουν διαφορετική διάταξη
στον χώρο. Για παράδειγμα, το μόριο του γαλακτικού οξέος διατάσσεται με δύο διαφορετικούς
τρόπους στον χώρο, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους σχέση ειδώλου - αντικειμένου.
24-11. Ποια. είναι τα είδη της συντακτικής ισομέρειας;
Τα είδη της συντακτικής ισομέρειας είναι τα εξής:
α) Ισομέρεια αλυσίδας: Οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους
τα άτομα άνθρακα στα μόρια των ισομερών ενώσεων (δηλαδή τα συντακτικά ισομερή έχουν
διαφορετικές ανθρακικές αλυσίδες). Για παράδειγμα έχουμε:
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β) Ισομέρεια θέσης: Οφείλεται στη διαφορετική θέση της χαρακτηριστικής ( μαδάς ή του
πολλαπλού δεσμού στα μόρια των ισομερών ενώσεων. Για παράδειγμα έχουμε:

γ) Ισομέρεια ομόλογης σειράς: Οφείλεται στο γεγονός ότι τα συντακτικά ισομερ ανήκουν σε
διαφορετικές ομόλογες σειρές, οι οποίες έχουν κοινό γενικό μ ριακό τύπο. Στην περίπτωση αυτή
διαφέρει το είδος της χαρακτηριστική ομάδας ή του πολλαπλού δεσμού:
24-12. Ποια διαδικασία ακολουθούμε για να βρούμε τα άκυκλα συντακτικά ισομερή;
Η διαδικασία που ακολουθούμε για την εύρεση των συντακτικών ισομερών τα οποία
αντιστοιχούν σε έναν δεδομένο μοριακό τύπο είναι η εξής:
α) Από τον μοριακό τύπο της ένωσης βρίσκουμε την ομόλογη σειρά στην οποία ανήκει η ένωση
αυτή. Έτσι γνωρίζουμε αν η ένωση είναι κορεσμένη ή ακόρεστη και αν υπάρχει ισομέρεια
ομόλογης σειράς.
β) Βρίσκουμε όλους τους δυνατούς διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης των ατόμων C της ένωσης
(ισομερή αλυσίδας). Έτσι:
• Γράφουμε όλα τα άτομα C σε μια σειρά (ευθεία αλυσίδα).
• Γράφουμε σε μια σειρά όλα τα άτομα C εκτός από ένα, που τοποθετούμε ως διακλάδωση (CH3-) σε
όλες τις δυνατές θέσεις.
• Γράφουμε πάλι σε μια σειρά όλα τα άτομα C εκτός από δύο, που τα τοποθετούμε ως διακλάδωση
(δύο CH3 - ή ένα C2H5 -) σε όλες τις δυνατές θέσεις της αλυσίδας που έμεινε, κ.ο.κ.
γ) Τοποθετούμε τη χαρακτηριστική ομάδα ή τον πολλαπλό δεσμό σε όλες τις δυνατές
διαφορετικές θέσεις των ανθρακικών αλυσίδων που βρήκαμε (ισομερή θέσης).
δ) Συμπληρώνουμε με άτομα Η τις ελεύθερες μονάδες συγγένειας των ατόμων C και ονομάζουμε
τα ισομερή (έτσι ελέγχουμε αν έχει επαναληφθεί κάποιο ισομερές).
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Γενικά
24-13. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με την οποία παρασκευάσθηκε η πρώτη
οργανική ένωση στο εργαστήριο και να ονομάσετε όλες τις ενώσεις που συμμετέχουν στην αντίδραση
αυτή.

Ταξινόμηση
24-14. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:
α. Άκυκλες ονομάζονται οι ενώσεις ………………
β. Κυκλικές ονομάζονται οι ενώσεις………………
γ. Ισοκυκλικές ονομάζονται………………
δ. Ετεροκυκλικές ονομάζονται ……………

24-15. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης την κατηγορία που ανήκει η ένωση και
αναγράφεται στη δεύτερη στήλη.

Άκυκλη κορεσμένη

Άκυκλη ακόρεστη

Ισοκυκλική

Ετεροκυκλική
24-16. O γενικός τύπος για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι:
α. CvH2v+2

β. CvH2v

γ. CvH2v-2

δ. C2H2v+2

24-17. O γενικός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι:
α. CvH2vOH
γ. C2H2v+1OH

β. CvH2v+1OH
δ. CvH2v-1OH
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24-18. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συντακτικό τύπο της πρώτης στήλης την ομόλογη σειρά που
αναφέρεται στη δεύτερη στήλη και να ονομάσετε την κάθε ένωση.
αλκίνιο

αλκένιο

αλκαδιένιο

αλκάνιο

24-19. Σε ποια ή σε ποιες ομόλογες σειρές μπορούν να ανήκουν οι ενώσεις με τους παρακάτω
μοριακούς τύπους:
C2H6

C4H6

C2H6O

C3H6

C3H6O

C2H5Cl

C2H4O2

Ονοματολογία
24-20. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους για τις ακόλουθες ενώσεις: αιθάνιο, προπένιο, 1βουτίνιο, 1,3-πενταδιένιο, 2-βουτανόλη.
24-21. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους για τις ακόλουθες ενώσεις:
α. χλωροαιθάνιο β. 2-μεθυλοβουτάνιο γ. προπανικό οξύ, δ. 2-βρωμοπροπανάλη
ε. αιθυλομεθυλαιθέρας. στ. 1 –βουτανόλη
24-22. Ποια από τις επόμενες ενώσεις είναι ακόρεστη;
α. 2-προπανόλη γ. προπάνιο
β. προπένιο δ. 2-μεθυλοβουτανικό οξύ
24-23. Να διατάξετε κατά αυξανόμενη σχετική μοριακή μάζα (Mr) όσες από τις παρακάτω ενώσεις
είναι οργανικές:
α. προπένιο β. διοξείδιο του άνθρακα γ. αιθανόλη
δ. ανθρακικό νάτριο ε. αιθανάλη
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24-24. Να ονομάσετε τα παρακάτω αλκάνια τα οποία δίνονται σε μορφή μοριακών μοντέλων. Tι
παρατηρείτε με βάση τη απεικόνιση αυτή;

24-25. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης το όνομα της ένωσης που αναφέρεται στη
δεύτερη στήλη.
1-βουτένιο

1,3-βουταδιένιο

2-προπανόλη

3-μεθυλο-1-βουτίνιο

προπάνιο

24-26. Να γράψετε τα ονόματα για τις ακόλουθες ενώσεις:

Συντακτική Ισομέρεια
24-27. Tι είναι η συντακτική ισομέρεια; Ποια είναι τα κυριότερα είδη της συντακτικής ισομέρειας; Να
αναφέρετε ένα παράδειγμα ισομερών ενώσεων σε κάθε περίπτωση.
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24-28. Ενώσεις που έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικό συντακτικό τύπο είναι:
α. πολυμερείς β. ισομερείς
γ. ισότοπες δ. ισοβαρείς
24-29. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ένωση που αναφέρεται στην πρώτη στήλη μία ισομερή της που
υπάρχει στη δεύτερη στήλη.
CH3C≡CH
CH3CH2OH
CH3CH2CHO
CH3CH2COOH

CH3OCH3
CH3COOCH3
CH2=C=CH2
CH3COCH3

24-30. Οι ρίζες με τον τύπο C4H9- είναι:
α. 1

β. 2

γ. 3

δ. 4

24-31. Σε ποιον από τους ακόλουθους μοριακούς τύπους αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας
συντακτικοί;
α. C3H8
β. C2H4
γ. C2H5Cl
δ. C4H10

24-32. Να γράψετε όλους τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων και τα
αντίστοιχα ονόματά τους.
α. Αλκένια με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους
β. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους
γ. Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό τους
δ. Υδρογονάνθρακες με μοριακό τύπο C4H6.
24-33. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους:
α. της κετόνης με τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα (Mr)
β. του κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος στο οποίο η μάζα του οξυγόνου στο μόριό του είναι
οκταπλάσια της μάζας του υδρογόνου.
24-34. Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι συντακτικοί τύποι για το συμβολισμό των
οργανικών ενώσεων;
24-35. Σε ποια περίπτωση ο συντακτικός
τύπος δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα της
οργανικής ένωσης;
Να ονομάσετε τις παρακάτω ουσίες
(υδρογονάνθρακες και αλκύλια). Ποιες απ'
αυτές είναι ισομερείς και τι ισομέρεια
εμφανίζουν;
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