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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μία νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων 
του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μία 
ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από 
παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον 
αναγνώστη-μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Η βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων 
και των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο δάσκαλος-βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει 
και όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι μόνο να του λένε.

Όσον αφορά τη θεωρία αυτού του βιβλίου έγινε προσπάθεια να είναι προσαρμοσμένη στις νοητικές 
δυνατότητες των μαθητών που προορίζεται, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μετάπλαση της 
επιστημονικής γνώσης σε διδάξιμη ύλη.

Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις συγγραφής διδακτικών βιβλίων, 
μέσα στα πλαίσια βέβαια του δεδομένου αναλυτικού προγράμματος.
Για να το πετύχουμε αυτό, στηριχτήκαμε:
• Σε σύγχρονη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά περιοδικά.
• Σε ελκυστικό φωτογραφικό υλικό το οποίο σε κάποιο ποσοστό ικανοποιεί τον όρο πειραματική χημεία.
• Σε ιστορικές αναφορές με σκοπό να καταλάβει ο μαθητής-αναγνώστης ότι το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα 
της Χημείας στήθηκε από ανθρώπους αφοσιωμένους αλλά «ανθρώπινους», μέσα από λάθη, αντιγνωμίες, 
απογοητεύσεις αλλά και θριάμβους.
• Σε μεγάλο αριθμό των «γνωρίζεις ότι…» όπου αναφέρονται σύγχρονα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν 
κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτά η χημεία είναι «εν δράσει» και αναδεικνύεται σαν η επιστήμη της 
«κάθε ημέρας». Χωρίς αυτά να είναι «εξεταστέα ύλη» ελπίζουμε να είναι «ύλη-πρόκληση» για περαιτέρω 
βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και υπολογιστές…

Η επιλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων έγινε κατά τέτοιο τρόποι ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις 
δυνατότητες των μαθητών και ο βαθμός δυσκολίας να είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της 
απάντησης μέσα από τη θεωρία του βιβλίου αυτού.

Ο ικανοποιητικός αριθμός των ασκήσεων και των προβλημάτων έχει στόχο, όχι την επίλυση όλων αυτών 
μέσα στην τάξη, αλλά την πλήρη παροχή ενός υλικού, ώστε μέσα από τη δημιουργική συνεργασία δασκάλου-
μαθητή να επιτυγχάνεται η πλήρης αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης που θα διδαχθεί. Ο πλούτος των 
προβλημάτων καθώς και των λυμένων εφαρμογών κάνει, για τον μέσο μαθητή, περιττό κάθε άλλο βοήθημα.

Η συγγραφική ομάδα
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Οι Στόχοι
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:
•  Να αναγνωρίζεις τις οργανικές ενώσεις.
•  Να αιτιολογείς το μεγάλο αριθμό οργανικών ενώσεων, στηριζόμενος 

στην ηλεκτρονιακή δομή και το μέγεθος της ατομικής ακτίνας του 
άνθρακα.

•  Να ταξινομείς τις οργανικές ενώσεις με βάση: α) το είδος των 
δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα β) τη 
διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας γ) τη χαρακτηριστική ομάδα που 
έχουν δ) τις ομόλογες σειρές.

•  Να ονομάζεις και να γράφεις, σύμφωνα με τις οδηγίες IUPAC, ορισμένες 
κατηγορίες άκυκλων οργανικών ενώσεων, όπως υδρογονανθράκων, 
αλκοολών, αιθέρων, αλδεϋδών, κετονών και καρβοξυλικών οξέων.

•  Να ορίζεις το φαινόμενο της συντακτικής ισομέρειας, να διακρίνεις 
τα διάφορα είδη συντακτικής ισομέρειας (αλυσίδας, θέσης και 
ομόλογης σειράς) και να αναγνωρίζεις τη σημασία αυτής στην 
ανάπτυξη της οργανικής χημείας. Να καταγράφεις και να ονομάζεις 
τα ισομερή που αντιστοιχούν σε ορισμένο μοριακό τύπο.

•  Να υπολογίζεις τον εμπειρικό τύπο μιας οργανικής ένωσης, με βάση 
την ποσοτική ανάλυσή της.

•  Να υπολογίζεις το μοριακό τύπο μιας οργανικής ένωσης συνδέοντας 
την ποσοτική ανάλυση (εμπειρικό τύπο) με τη σχετική μοριακή μάζα 
της.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1   Εισαγωγή στην οργανική 

χημεία
1.2   Ταξινόμηση οργανικών 

ενώσεων - Ομόλογες σει-
ρές

1.3   Ονοματολογία οργανικών 
ενώσεων

1.4  Ισομέρεια
1.5   Ανάλυση οργανικών ενώ-

σεων
Ερωτήσεις - προβλήματα
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Έτος ορόσημο για την οργανική 
χημεία είναι το 1828. Τη χρονιά 
εκείνη ο Wöhler παρασκεύασε 
από ανόργανες πρώτες ύλες 
την πρώτη οργανική ένωση, 
την ουρία. Έτσι, κατέπεσε ο 
μύθος της ζωικής δύναμης, 
που αποτέλεσε τροχοπέδη στις 
φιλοδοξίες των χημικών για τη 
σύνθεση οργανικών ενώσεων. 
Στο πρώτο δημοσίευμα ο Wöhler 
ανέφερε «Το μη αναμενόμενο 
αποτέλεσμα αποτελεί 
αξιοσημείωτο γεγονός, επειδή 
συνιστά παράδειγμα τεχνητής 
παραγωγής μιας οργανικής 
δηλαδή ζωικής ουσίας».
Από το σημείο αυτό ξεκινά 
το κεφάλαιο της οργανικής 
σύνθεσης, που δεν έχει τελειωμό 
και από όπου παράγονται 
χιλιάδες χρήσιμα
προϊόντα π.χ φάρμακα, 
πλαστικά.
Σήμερα υπολογίζεται ότι 
συντίθενται περίπου 300.000 
ενώσεις το χρόνο. O Wöhler 
δε μπορούσε να κρατήσει τη 
χαρά του για το μεγάλο του 
επίτευγμα. Σ’ ένα γράμμα του 
είχε εκμυστηρευθεί: «Αισθάνομαι 
σαν την κότα που έκανε το αυγό 
και πρέπει να το διαλαλήσει». 
Εξάλλου πολλές γενεές φοιτητών 
διδάχθηκαν χημική ανάλυση από 
το βιβλίο του «παραδείγματα για 
την εξάσκηση στην Αναλυτική 
Χημεία», που είχε εκδοθεί χωρίς 
να αναφέρεται το όνομά του 
από υπερβολική μετριοφροσύνη 
«Εμφανίζομαι χωρίς το όνομά 
μου, αφού ο καθένας θα 
μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο 
βιβλίο» είχε πει.
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    Εισαγωγή στην οργανική χημεία

Οργανική χημεία ονομάζεται ο κλάδος της χημείας που μελετά 
τις ενώσεις του άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν το μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα ανθρακικά 
άλατα (π.χ. το ανθρακικό ασβέστιο CaCO3), που εξετάζονται στην 
ανόργανη χημεία (μαζί με τον C).

Οι πρώτες οργανικές ενώσεις απομονώθηκαν στις αρχές του 
18ου αιώνα, παρόλο που ορισμένες απ’ αυτές, όπως τα σάκχαρα 
και το οινόπνευμα, ήταν γνωστές χιλιάδες χρόνια πριν. O 
πρώτος που μελέτησε συστηματικά τις οργανικές ενώσεις, ήταν 
ο Σουηδός χημικός Scheele (1742-1786), ο οποίος απομόνωσε 
πλήθος οργανικών ενώσεων από φυτικές και ζωικές ύλες, π.χ. 
απομόνωσε το γαλακτικό οξύ από το γάλα.

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι χημικοί πίστευαν ότι, 
για να συντεθεί μία οργανική ουσία, ήταν απαραίτητη η ζωική 
δύναμη (vis vitalis), την οποία διαθέτουν μόνο οι ζωντανοί 
οργανισμοί. Δηλαδή, επικρατούσε η βιταλιστική θεωρία, ότι οι 
ουσίες χωρίζονται σε ανόργανες και οργανικές και ότι, μόνο σε 
ζωντανούς οργανισμούς μπορούν να συντεθούν οι οργανικές 
ουσίες. To 1828 ο Wöhler ανακάλυψε, ότι μία οργανική ουσία 
μπορεί να παρασκευασθεί εργαστηριακά. Αυτό το πέτυχε τυχαία, 
κατά την παρασκευή της οργανικής ένωσης ουρία, με θέρμανση 
κυανικού αμμωνίου NH4OCN (η οποία είναι ανόργανη ένωση).

Από τότε άνοιξε ο δρόμος της οργανικής σύνθεσης, της 
εργαστηριακής δηλαδή παρασκευής οργανικών ενώσεων, ενώ 
η βιταλιστική αντίληψη τέθηκε οριστικά στο περιθώριο των 
εξελίξεων.

Σήμερα η διάκριση της χημείας σε ανόργανη και οργανική 
γίνεται για συστηματικούς λόγους, παρόλο που στην πραγμα-
τικότητα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις ιδιότητες 
οργανικών και ανόργανων ενώσεων.

Σημασία της οργανικής χημείας
Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η ζωή μας επηρεάζεται σε 
μεγάλο βαθμό από την οργανική χημεία. Τα τρόφιμα, τα ρούχα, 

• TO ΤΈΛΟΣ  
ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΣΤΙΣΜΟΥ 
H «βιταλιστική θεωρία» 
δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα 
όταν ο Fríedrích Wöhler 
ανακάλυψε, το 1828, ότι ένα 
ανόργανο άλας ήταν δυνατόν 
να μετατραπεί σε μια οργανι-
κή ένωση. 
Από τα μέσα του 19oυ αιώνα, 
όλες οι μαρτυρίες συνηγο-
ρούσαν κατά τις «βιταλιστι-
κής θεωρίας», και ο Brande 
έγραφε, το 1848, ότι «δεν 
είναι δυνατόν να χαραχτεί 
καμιά καθοριστική γραμμή 
μεταξύ οργανικής και ανόργα-
νης χημείας... Οποιεσδήποτε 
διαφορές... θα πρέπει προς 
το παρόν να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν απλώς για εκπαιδευτι-
κούς λόγους». 
H χημεία σήμερα είναι 
ενοποιημένη. Οι ίδιες αρχές 
που διέπουν τις απλούστερες 
ανόργανες ενώσεις ισχύουν 
και για τις πιο περίπλοκες 
οργανικές ενώσεις. To μόνο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
οργανικών ενώσεων είναι ότι 
όλες περιέχουν το στοιχείο 
του άνθρακα. Παρ’ όλα αυτά 
η διάκριση μεταξύ οργανικής 
και ανόργανης χημείας, η 
οποία άρχισε για ιστορι-
κούς λόγους, διατηρεί «την 
πρακτική ευκολία της... για 
την περαιτέρω πρόοδο των 
μαθητών». 

Απόσπασμα από Οργανική 
Χημεία τόμος Ι 
John McMurry

Τα βασικά συστατικά των τρο-
φίμων είναι οργανικές ουσίες

1.1

1 γενικο μεροσ  
οργανικησ χημειασ

NH4OCN            C=O
NH2

NH2κυανικό

αμμώνιο ουρία

θ
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10 Γενικό μέρος

Φάρμακα, καύσιμα, λιπαντι-
κά και πολλά άλλα προϊόντα 
καθημερινής χρήσης στην 
υπηρεσία της οργανικής 
χημείας.

Ηλεκτρονιακή δομή C και Si
6C (2,4)
14Si (2,8,4)

τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα απορρυπαντικά, τα καλλυντικά, τα 
εντομοκτόνα, τα πλαστικά και τόσα άλλα, είναι στη βάση τους 
οργανικές ενώσεις και η εξέλιξή τους είναι αντικείμενο μελέτης 
της οργανικής χημείας.

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει ριζικές μεταβολές στη διατροφή με τις σύγχρονες 
μεθόδους παρασκευής, συντήρησης και τυποποίησης των 
τροφίμων. Ακόμα μελετήθηκε η θρεπτική αξία των τροφίμων και 
ανακαλύφθηκαν οι βιταμίνες και η χρησιμότητά τους.

Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει και στην ενδυμασία με την 
ανακάλυψη συνθετικών υλικών, όπως το νάιλον και το συνθετικό 
μετάξι. Ευρύτατα χρησιμοποιούνται σήμερα τα τεχνητά δέρματα, 
οι τεχνητές βαφές και τα συνθετικά νήματα, μεγάλης αντοχής και 
ποικιλίας.

Στην ιατρική, νέα φάρμακα και νέες μέθοδοι εργαστηριακών 
αναλύσεων έχουν βελτιώσει σημαντικά την προφύλαξη, διάγνωση 
και θεραπεία των ασθενειών.
   Αυτά, άλλα και όσα θα μπορούσε να απαριθμήσει ο καθένας 
μας από την καθημερινή του εμπειρία, κάνουν την οργανική 
χημεία έναν από τους πιο αναπτυγμένους κλάδους της χημείας, 
με εφαρμογές στη χημεία τροφίμων, τη φαρμακευτική χημεία, τη 
βιοχημεία, τη χημεία πολυμερών, την πετροχημεία κ.α.

Γιατί ο άνθρακας ξεχωρίζει
Οι οργανικές ενώσεις που έχουν βρεθεί στη φύση ή έχουν 
παρασκευαστεί στα εργαστήρια μέχρι σήμερα είναι περισσότερες 
από 12.000.000, ενώ οι ανόργανες ενώσεις είναι περίπου 
1.000.000, μετά το πλήθος των ενώσεων του πυριτίου που 
παρασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια.    
   Γιατί όμως ο άνθρακας είναι τόσο ιδιαίτερος; Γιατί ξεχωρίζει 
από τα άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα; Πού οφείλεται η 
ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις;
O άνθρακας έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
•  Διαθέτει τέσσερα μονήρη (μοναχικά) ηλεκτρόνια στην 

εξωτερική του στιβάδα ή, όπως συνήθως λέμε, έχει τέσσερις 
μονάδες συγγένειας (που συμβολίζονται με μία παύλα 
η καθεμία). Γι’ αυτό μπορεί να ενωθεί με άτομα άλλων 
στοιχείων (συνηθέστερα είναι τα H, O, N, S, αλογόνα) ή με 
άλλα άτομα άνθρακα. Έτσι, σχηματίζει απλές ενώσεις (π.χ. με 
ένα άτομο άνθρακα) ή πολύπλοκες ενώσεις (π.χ. με δεκάδες 
δισεκατομμύρια άτομα άνθρακα).

•  Έχει μικρή ατομική ακτίνα γι’ αυτό σχηματίζει σταθερούς 
ομοιοπολικούς δεσμούς (τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων συ-
γκρατούνται ισχυρά, επειδή είναι κοντά στον πυρήνα του 
ατόμου του άνθρακα).

Επίσης τα άτομα του άνθρακα μπορεί να συνδεθούν μεταξύ τους 
με απλό, διπλό ή τριπλό δεσμό, όπως φαίνεται στα επόμενα 
παραδείγματα:
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• 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.

          H-C-C-O-H

          H-C-C=O

Να σημειωθεί ότι και η δεύτερη ένωση, στο παραπάνω πλαίσιο, 
χαρακτηρίζεται κορεσμένη, επειδή τα άτομα του άνθρακα 
συνδέονται με  απλό δεσμό στο μόριο της ένωσης. O διπλός 
δεσμός δηλαδή μεταξύ άνθρακα και οξυγόνου δεν «μετράει» για 
το χαρακτηρισμό της ένωσης. Αντίθετα, η ένωση που αναγράφεται 
παρακάτω χαρακτηρίζεται ακόρεστη, επειδή μεταξύ των ατόμων 
άνθρακα υπάρχει ένας διπλός δεσμός.

      H-C=C-Cl : Ακόρεστη

 Ταξινόμηση οργανικών 
 ενώσεων - ομόλογες σειρές

Είναι φανερό, ότι η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων είναι 
απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη του μεγάλου αυτού 
πλήθους των ενώσεων. H ταξινόμηση αυτή μπορεί να γίνει με 
διάφορα κριτήρια:
1. Με βάση το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των 
ατόμων άνθρακα
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι οργανικές ενώσεις διακρίνονται σε 
κορεσμένες και ακόρεστες. Στη λογική αυτής της ταξινόμησης 
έχουμε ήδη αναφερθεί σ’ αυτό στην προηγούμενη ενότητα.

Γενικό μέρος

1.2

Μεταξύ των ατόμων άνθρακα 
μπορούν να σχηματιστούν 
απλοί, διπλοί ή τριπλοί δεσμοί, 
όπως φαίνεται στα παραπάνω 
μοριακά μοντέλα.

α. Η   C  C  H      ή    H-C-C-H

β.     C   C           ή        C=C

γ. Η  C     C  H      ή        H-C C-H

••
••

•• ••
••
••

••

H H

H H

••
••

•• ••

••
•• H H

H H

•• •• •• •• ••

H  H

H  H

H  H

H } Kορεσμένες

H  H

Η   Η

Η   Η

Η  Η

Η  Η
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2. Με βάση τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα μεταξύ 
τους (διάταξη ανθρακικής αλυσίδας)
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων
με βάση το τελευταίο αυτό κριτήριο:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων ανάλογα   
  με τη μορφή της ανθρακικής αλυσίδας

• Άκυκλες ονομάζομαι οι ενώσεις στις οποίες τα άτομα του άνθρακα
ενώνονται σε ευθεία ή διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. Οι ενώσεις
αυτές ονομάζονται αλειφατικές (ή λιπαρές), γιατί τα λίπη περιέχουν 
ενώσεις αυτού του είδους. Π.χ.

• Κυκλικές ονομάζονται οι ενώσεις στο μόριο των οποίων υπάρχει 
ένας τουλάχιστον δακτύλιος, δηλαδή σχηματίζεται κλειστή αλυσίδα.
• Ισοκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές ενώσεις στις οποίες ο δακτύλιος 
σχηματίζεται αποκλειστικά και μόνο από άτομα άνθρακα.

άλειφαρ = λίπος

• To ξίδι είναι διάλυμα οξικού 
οξέος.

ΣΧΗΜΑ 1.1 Απεικόνιση 
με μοριακό μοντέλο του 
αιθανικού οξέος (οξικού 
οξέος), που είναι μία 
άκυκλη κορεσμένη οργα-
νική ένωση

Γενικό μέρος

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΥΚΛΕΣ                                                     ΚΥΚΛΙΚΕΣ

ΙΣΟΚΥΚΛΙΚΕΣ 
ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ 

     ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ                ΑΛΕΙΚΥΚΛΙΚΕΣ

H-C-C-C-C-H      ,         H-C-C_____C         C
H H H H

H H H H

H H

H H H-C-H
H

H

H
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• Ετεροκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές ενώσεις στις οποίες ο 
δακτύλιος σχηματίζεται όχι μόνο από άτομα άνθρακα, αλλά και 
από άτομα άλλου στοιχείου, συνήθως O, N.

• Αρωματικές ονομάζονται (συνήθως) οι κυκλικές ενώσεις που 
περιέχουν τουλάχιστον ένα βενζολικό δακτύλιο.
O βενζολικός δακτύλιος σε μία απλούστατη (όχι και τόσο ακριβή) 
περιγραφή, είναι ένας εξαμελής δακτύλιος ατόμων άνθρακα στον 
οποίο εναλλάσσονται συνεχώς ένας απλός με ένα διπλό δεσμό.

ΣΧΗΜΑ 1.2 H ασπιρίνη (ακετυλοσαλυκιλικό οξύ) είναι μία αρωματική ένωση, όπως 
φαίνεται σε μοριακό μοντέλο της.

• Αλεικυκλικές ονομάζονται όλες οι μη αρωματικές ισοκυκλικές 
ενώσεις.

3. Ταξινόμηση με βάση τη χαρακτηριστική ομάδα που βρίσκεται 
στο μόριο της ένωσης
Ανάλογα με το είδος της χαρακτηριστικής ομάδας που έχει μία 
ένωση, η ένωση κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες, γνωστές 
ως χημικές τάξεις. Οι σπουδαιότερες απ’ αυτές εκτίθενται στον 
παρακάτω πίνακα:

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
μιας οργανικής ένωσης είναι 
ένα άτομο ή ένα συγκρότημα 
ατόμων, η οποία προσδίδει 
τις χαρακτηριστικές ιδιότητες 
σε μία ένωση.

Γενικό μέρος

H2C CH2 

CH2 

CH2 

H2C 

H2C CH2 

CH2 

N 
H

H2C 

Ισοκυκλικές Ετεροκυκλικές
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4. Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων με βάση τις ομόλογες 
σειρές

Ομόλογες σειρές

Για την απλούστευση και συστηματική μελέτη των οργανικών 
ενώσεων, οι οργανικές ενώσεις ταξινομούνται σε ομόλογες σειρές.
• Ομόλογη σειρά ονομάζεται ένα σύνολο οργανικών ενώσεων, 
των οποίων τα μέλη (οργανικές ενώσεις) έχουν τα εξής κοινά 
χαρακτηριστικά:

1.  Έχουν τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο.
2.  Όλα τα μέλη έχουν ανάλογη σύνταξη και περιέχουν την ίδια 

χαρακτηριστική ομάδα.
3.  Έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες, καθώς η χημική 

συμπεριφορά τους εξαρτάται από τη σύνταξη του μορίου και 
τις χαρακτηριστικές oμάδες.

4.  Οι φυσικές τους ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα 
με τη σχετική μοριακή τους μάζα (Mr ) και τη θέση της 
χαρακτηριστικής ομάδας.

5.  Έχουν παρόμοιες παρασκευές.
6.  Κάθε μέλος διαφέρει από το προηγούμενο και το επόμενό του 

κατά την ομάδα -CH2-.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται μερικές από τις σημαντικότερες 
ομόλογες σειρές.

Γενικό μέρος

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Χαρακτηριστικές ομάδες

Ομάδα   Όvoμα ομάδας      Χημική τάξη

-OH      υδροξύλιο                   ΑΛΚΟΟΛΕΣ
-CH=O    αλδεϋδομάδα                  ΑΛΔΕΫΔΕΣ
     κετονομάδα                      ΚΕΤΟΝΕΣ

-COOH      καρβοξύλιο               ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
-C-O-C-      αιθερομάδα                      ΑΙΘΕΡΕΣ
-COOC-      εστερομάδα                      ΕΣΤΕΡΕΣ

                    στην ένωση περιέχεται      ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑΣ
                           μόνο C και H      

C=O
-C
-C

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ TΩN
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

•  Είναι μοριακές   
   ενώσεις   
   (ομοιοπολικές).
•  Διαλύονται σε    
   οργανικούς διαλύτες 
   και ελάχιστα στο νερό.
• Έχουν χαμηλά σημεία
   βρασμού και σημεία        
   τήξης.
•  Είναι ευπαθείς στην 
   υψηλή θερμοκρασία 
   και πολλές φορές 
   εύφλεκτες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

• Μοριακές
• Αργές
• Με μικρή απόδοση

• H ρίζα -CH2-  
   oνομάζεται
   μεθυλένιο.
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Ονοματολογία άκυκλων  
οργανικών ενώσεων

Με το διεθνές σύστημα ονοματολογίας της IUPAC, οι οργανικές 
ενώσεις ονομάζονται με ονόματα που δείχνουν τη χημική τους 
σύνταξη. H ονομασία μιας άκυκλης με συνεχή ανθρακική αλυσίδα 
ένωσης, προκύπτει από το συνδυασμό τριών συνθετικών. To 
πρώτο συνθετικό δείχνει τον αριθμό των ατόμων άνθρακα της 

1.3

Γενικό μέρος

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομολόγων σειρών

Γενικός
Μ.Τ.

CvH2v+2 

CvH2ν 

CvH2v-2

CvH2v+1X 

CvH2v+2O

CvH2vO

CvH2vO2

Ομόλογη σειρά

ΑΛΚΑΝΙΑ           ν ≥ 1

ΑΛΚΕΝΙΑ                       ν ≥2

ΑΛΚΙΝΙΑ                        ν ≥2

ΑΛΚΑΔΙΕΝΙΑ                 ν ≥3

ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ     ν≥1

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ
ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ
ΑΛΚΟΟΛΕΣ (R-OH)      ν ≥1

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ
ΜΟΝΟΑΙΘΕΡΕΣ (R-O-R΄)
                         ν ≥2

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ

(RCHO)                          ν≥1

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΚΕΤΟΝΕΣ

(R-CO-R΄)            ν ≥3

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ
ΟΞΕΑ (RCOOH)            ν ≥1

ΕΣΤΕΡΕΣ (RCOOR΄)     ν ≥2

Παράδειγμα / όνομα

CH3CH2CH3
προπάνιο

CH3CH=CHCH3
2-βουτένιο

CH3CH2CH2C  CH
1-πεντίνιο

CH2=CHCH=CH2
1,3-βουταδιένιο

CH3CH2CH2I
1-ιωδοπροπάνιο

CH3CH2CH(OH)CH3
2-βουτανόλη

CH3-O-CH2CH3
αιθυλομεθυλαιθέρας ή

μεθοξυαιθάνιο

CH3CHO αιθανάλη

CH3CH2COCH2CH3
3-πεντανόνη

CH3CH2COOH
προπανικό οξύ

CH3COOCH3
αιθανικός μεθυλεστέρας

H ρίζα R- (Radical) ονομά-
ζεται αλκύλιο και έχει το 
γενικό τύπο
CμH2μ+1- (βλέπε σελίδα 18).

• Οι εστέρες με τύπο:
RCOOR΄ είναι εστέρες κορε-
σμένων μονοκαρβοξυλικών
οξέων με κορεσμένες μονο-
σθενείς αλκοόλες.
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