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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Οργανική χηµεία. Είναι ο κλάδος της χηµείας ̟ου ασχολείται µε τις ενώσεις του 
άνθρακα. 
Οργανικές ενώσεις. Είναι οι χηµικές ενώσεις ̟ου ̟εριέχουν άνθρακα. 
Εξαίρεση α̟οτελούν το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) , το διοξείδιο του άνθρακα 
 (CO2) το ασταθές ανθρακικό οξύ ( H2CO3) και τα ανθρακικά άλατα (̟.χ CaCO3, 
Na2CO3) ̟ου εξετάζονται α̟ό την ανόργανη χηµεία. 
Ε̟ι̟ρόσθετες εξαιρέσεις  είναι ενώσεις του άνθρακα µε µέταλλα , κυανιούχα µέταλλα 
και ( SC)2. 
Το ̟λήθος των οργανικών ενώσεων ̟ου α̟οµονώθηκαν και ̟αρασκευάστηκαν 
συνθετικά µέχρι σήµερα ξε̟ερνά τα 18000000. Aντίθετα οι ανόργανες ενώσεις 
είναι µόνο εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτός ο µεγάλος αριθµός των οργανικών 
ενώσεων οφείλεται στα εξής. 

• Στην ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου του άνθρακα. 
Ο άνθρακας βρίσκεται στην ̟ρώτη θέση της VIA κύριας οµάδας του ̟εριοδικού 
̟ίνακα και έχει ατοµικό αριθµό  Z=6. Η ηλεκτρονιακή δοµή του είναι : K(2) L(4) 
δηλαδή έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα. Άρα µε τα 4 
µονήρη ηλεκτρόνια ̟ου διαθέτει το άτοµο άνθρακα µ̟ορεί να ενωθεί µε άτοµα 
άλλων στοιχείων ή και µε άλλα άτοµα C σε διάφορους συνδυασµούς. 
    .                                                                                                                                   │  
 . C .  έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια άρα σχηµατίζει 4 οµοιο̟ολικούς δεσµούς ▬ C ▬ 
    .                                                                                                                                   │ 
 

• Έχει µικρή ατοµική ακτίνα. 
Το άτοµο του άνθρακα έχει µικρό σχετικά µέγεθος άρα τα ηλεκτρόνια των δεσµών 
̟ου σχηµατίζει συγκρατούνται ισχυρά ε̟ειδή βρίσκονται κοντά στον ̟υρήνα του  
C. 
Άρα. 
Ο άνθρακας σχηµατίζει σταθερούς οµοιο̟ολικούς δεσµούς µε τα ̟ερισσότερα 
στοιχεία. Μερικοί α̟ό τους δεσµούς  αυτού ς είναι C-H,C-X ( X: F, CI, Br, I), C-O, 
C-N 
Ο δεσµός C-C είναι ̟ολύ σταθερός µε α̟οτέλεσµα τα άτοµα C να έχουν την 
δυνατότητα  να ενώνονται µεταξύ τους και να σχηµατίζουν ανθρακικές αλυσίδες 
µε διάφορους συνδυασµούς. 
 
Με α̟λό δεσµό. Γίνεται αµοιβαία συνεισφορά α̟ό 1 ηλεκτρόνιο α̟ό κάθε άτοµο 
C ο̟ότε σχηµατίζεται µεταξύ τους ένας α̟λός οµοιο̟ολικός δεσµός. 
 
 
   .     .               |     |                  
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. C : C .  ή    ─ C ─ C ─ 
  .      .               |     |  
             H  H 
             |   | 
̟χ    H-C- C- H  
             |   | 
             H  H   
 
Με δι̟λό δεσµό. Κάθε άτοµο C συνεισφέρει 2  ηλεκτρόνια ο̟ότε σχηµατίζονται 
µεταξύ τους 2 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων             
 
   .       .              |      |                     
. C : : C .  ή   ─ C = C ─     
  
 
              H  H 
               |  | 
̟χ    H─C=C─ H  
 
Με τρι̟λό δεσµό. Κάθε άτοµο C συνεισφέρει 3 ηλεκτρόνια ο̟ότε σχηµατίζονται 3 
κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων 
               
 
. C  : : : C .  ή   - C ≡ C -    ̟χ   H-C≡C-H 
 
 Ένα άτοµο άνθρακα µ̟ορεί να σχηµατίζει α̟λό δεσµό, δι̟λό δεσµό η τρι̟λό 
δεσµό µε τα άτοµα των άλλων στοιχείων  
̟.χ Α̟λός δεσµός.   
    |               | 
─ C ─H ,   ─C─X ( X: CI,Br, I, F) 
    |               | 
 
 ∆ι̟λός δεσµός. 
  
    ─ C = Ν ─  ,         ─ C =Ο    
       |                             | 
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 Τρι̟λός δεσµός  
─C ≡ Ν 

 
 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
 
Α) Aνάλογα µε το είδος του δεσµού µεταξύ των ατόµων C  διακρίνονται σε:  
Κορεσµένες  αν τα άτοµα του  C της ανθρακικής αλυσίδας συνδέονται µε α̟λό 
οµοιο̟ολικό δεσµό ( ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων)  ̟χ CH3-CH3 
Ακόρεστες αν µεταξύ των ατόµων C υ̟άρχει τουλάχιστον ένας δι̟λός ( 2 κοινά 
ζεύγη ηλεκτρονίων) ή τρι̟λός (3 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων) οµοιο̟ολικός 
δεσµός.̟.χ CH2=CH-CH3, HC≡CH 
 
Β)Ανάλογα µε την µορφή της ανθρακικής αλυσίδας σε  
Άκυκλες  ή αλειφατικές . Περιέχουν στο µόριο τους ανοιχτή ανθρακική αλυσίδα . 
Χωρίζονται σε αυτές µε ευθύγραµµη (ευθεία) αλυσίδα και σε αυτές µε 
διακλαδισµένη. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 
 

• ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 
CH3-CH2-CH2-CH3                          βουτάνιο 
CH2=CH-CH3                             ̟ρο̟ένιο 
CH3-O-CH3                           διµεθυλο αιθέρας 
 

• ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΣΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 
CH3-CH-CH2-CH3         2-µεθυλοβουτάνιο 
         | 
       CH3 
 
        CH3 
         | 
CH3-C-CH3                        διµεθυλο̟ρο̟άνιο 
         | 
        CH3 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικά για να έχω διακλάδωση ̟ρέ̟ει να είναι σε µεσαίο 
άτοµο άνθρακα 
 
Κυκλικές. Οι ενώσεις στο µόριο των ο̟οίων υ̟άρχει τουλάχιστον ένας δακτύλιος 
δηλαδή ̟εριέχουν κλειστή ανθρακική αλυσίδα 
 
Πχ κλειστής ανθρακικής αλυσίδας 
 
CH2 ▬ CH2 
│           │           κυκλοβουτάνιο 
CH2▬ CH2 
    
      CH2              κυκλο̟ρο̟άνιο 
   /         \ 
CH2   ─  CH2 
 
 Χωρίζονται στις ετεροκυκλικές ό̟ου ο δακτύλιο ̟εριέχει και άτοµα άλλων 
στοιχείων ( ̟χ N, O, S) και όχι µόνο άτοµα άνθρακα.  
 
Π.χ          Ο 
           /         \ 
          CH2  ─  CH2 
 
Και στις ισοκυκλικές ό̟ου ο δακτύλιος (η κλειστή ανθρακική αλυσίδα) 
α̟οτελείται α̟οκλειστικά α̟ό άτοµα C . 
Παράδειγµα ισοκυκλικής ένωσης είναι το κυκλοβουτάνιο. 
 
CH2 ▬ CH2 
│           │ 
CH2▬ CH2 
 
Οι ισοκυκλικές ενώσεις χωρίζονται στις αρωµατικές ̟ου ̟εριέχουν στο µόριό 
τους εξαµελή αρωµατικό δακτύλιο µε τρεις δι̟λούς δεσµούς εναλλασσόµενους µε 
τρεις α̟λούς δεσµούς. 
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  Σχήµα:  Αρωµατικός δακτύλιος εξαµελής    
Και στις αλεικυκλικές ̟ου ̟εριλαµβάνουν τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις 
ισοκυκλικών ενώσεων. 
Π.χ  
CH2 ▬ CH2 
│           │            κυκλοβουτάνιο 
CH2▬ CH2 
 
      CH2 
   /         \              κυκλο̟ρο̟άνιο. 
CH2 ─  CH2 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

Χαρακτηριστική οµάδα µιας οργανικής ένωσης είναι ένα άτοµο ή ένα 
συγκρότηµα ατόµων ή ο̟οία όταν συνδέεται µε άτοµα άνθρακα της 
ανθρακικής αλυσίδας ε̟ηρεάζει σηµαντικά (χαρακτηριστικά) τις ιδιότητες της 
ένωσης 

 
 

OMA∆Α                              ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ                      ΧΗΜΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
   |  
--C-OH                                           υδροξύλιο                                        αλκοόλες 
   | 
 
   |            | 
--C—O—C—                                   αιθεροµάδα                                     αιθέρας 
   |            | 
( Tο οξυγόνο µ̟αίνει  
̟άντα στην µέση και  
έχει αριστερά και δεξιά άτοµα C ) 
 
 
 
  | 
  C=O                                                  καρβονύλιο                            καρβονυλικές  
  |                                                                                                             ενώσεις 
 
   
  --CH=O                                           αλδευδοµάδα                             αλδεύδες 
                                                   ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη) 
   |           | 
--C—C—C─                                           κετονοµάδα                               κετόνες 
   |   ||   |                        (ο δι̟λός δεσµός C=O µ̟αίνει ̟άντα 
         O                            στην µέση και έχει αριστερά και δεξιά 
                                                            Άτοµα C) 
 
 
--COOH ή –-C —OH               καρβοξύλιο                                καρβοξυλικά οξέα 
                      ||                 ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη) 
                       O 
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                 |                             | 
--C—O—C—    ή  --COO—C--           εστεροµάδα                           εστέρες 
  ||          |                             | 
   O 
 
 
-Χ ( X: F,CI,Br , I )                         αλογονοµάδα                  αλογονο̟αράγωγο 
      -- αλογόνα--                                                                          ---αλογονίδιο--- 
 
--C≡N ή  --CN                               κυανοµάδα                                    νιτρίλια 
                                           ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη)        
 
 
-- NH2 ή  --N—H                        αµινοµάδα                                       αµίνες 
                    | 
                    H 
 
 --NH2       → ̟ρωτοταγής αµίνη 
  --NH--      →  δευτεροταγής αµίνη 
   --N—        →  τριτοταγής αµίνη 
      | 
 

ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
 

Οµόλογη σειρά ονοµάζεται το σύνολο των οργανικών ενώσεων ̟ου ̟αρουσιάζουν 
τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

• Έχουν τον ίδιο γενικό µοριακό τύ̟ο 
• Έχουν την ίδια χαρακτηριστική οµάδα 
• Παρασκευάζονται µε ανάλογο τρό̟ο 
• Έχουν ̟αρόµοιες φυσικές ιδιότητες µεταβαλλόµενες σε συνάρτηση  µε το ΜΒ 

( µοριακό βάρος) τους. 
• Έχουν ανάλογες χηµικές ιδιότητες (οφείλονται στην ίδια χαρακτηριστική 

οµάδα) 
• Κάθε µέλος διαφέρει α̟ό το ̟ροηγούµενο ( και το ε̟όµενο) κατά την ρίζα 
(─CH2─) ̟ου λέγεται µεθυλένιο.                                                    
                                                      µεθυλένιο 
                                                               ↑ 
Πχ  CH3─CH3     ε̟όµενο→ CH3─CH2─CH3 
        Αιθάνιο                                 ̟ρο̟άνιο 
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ΑΛΚΥΛΙΑ 

 
Αλκύλιο ονοµάζουµε την µονοσθενή ρίζα ̟ου ̟ροκύ̟τει όταν α̟ό ένα 
αλκάνιο  Cν Η2ν+2 α̟οσ̟αστεί  ένα άτοµο υδρογόνο H. 
 
 CνΗ2ν+2  αφαίρεση ενός H    →   Cν Η2ν+1─   ή  
 R─ H αφαίρεση ενός H  →   R─ 
 
∆ηλαδή το αλκύλιο το συµβολίζουµε µε το R µε την διαφορά ότι αντί για την 
κατάληξη –άνιο βάζουµε την κατάληξη –ύλιο.   

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΚΥΛΙΩΝ 

 
         
                                                              δεσµός 
                                                                    ↑ 

• CH4  αφαίρεση ενός H   →   CH3─  
        (µεθάνιο)                               (µεθύλιο) 
  
 
                                                                                      (δεσµός:δυνατότητα σύνδεσης 
                                                                                     µε άτοµα στοιχείων εκτός α̟ό                         
                                                                                                   C µε Ν, Ο, S) 
                                                                                                           ↑ 

• C2H6    → CH3 ─CH3   αφαίρεση ενός H  → CH3 ─CH2─ 
                           ( Αιθάνιο )                                          ( αιθύλιο) 
                                                        

 
        (̟ρο̟άνιο) 
• CH3─CH2─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH2─      (̟ρο̟ύλιο) 
• CH3─CH2─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH─          ( ισο̟ρο̟ύλιο ή    
                                                                                  |        δευτεροταγές ̟ρο̟ύλιο) 
                                                                                 CH3 
 

                 (βουτάνιο) 
• CH3─CH2─CH2 ─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH2 ─CH2─ 
                                                                                           ( βουτύλιο) 
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                   (βουτάνιο) 
• CH3─CH2─CH2 ─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH─ 
                                                                                                         | 
                                                                                                       CH3 
                                                                              (δευτεροταγές βουτύλιο) 
 
• CH3─CH─CH3 αφαίρεση ενός H  → CH3─CH─CH2─ 
                 |                                                              | 
               CH3                                                         CH3 
     (ισοβουτάνιο)                                        (ισοβουτύλιο) 
 
                                                                               CH3 
                                                                                | 
• CH3─CH─CH3 αφαίρεση ενός H  → CH3─C─ 
                |                                                              | 
              CH3                                                          CH3 
 
(Ισοβουτάνιο)                                 (τριτοταγές βουτύλιο) 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
1. Αλκάνια ή κορεσµένοι υδρογονάνθρκες ή ̟αραφίνες 
Υδρογονάνθρακας είναι µία ένωση ̟ου έχει υδρογόνο και άνθρακα αλλά 
δεν έχει χαρακτηριστική οµάδα. 
 
CvH2v+2       v≥1   ή RH ό̟ου R→ CνΗ2ν+1 ─   ( αλκύλιο)                                                          
           
                                                               H 
                                                                | 
Για ν=1      CvH2v+2   →   CH4   ή   H─C─H     (µεθάνιο) 
                                                                | 
                                                               H 
 
                                                                                      H   H 
                                                                                      |    | 
Για ν=2      CvH2v+2    →  C2H6  ή CH3─CH3 ή    Η─C─C─H 

                                                       |    | 
                                                        H    H   
                                                    (αιθάνιο) 
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2. Αλκένια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε έναν δι̟λό δεσµό ή 
ολεφίνες. 

                          CvH2v    v≥2 
                                                                            Η    Η 
                                                                            |     | 
Για ν=2    CvH2v→  C2H4  ή CH2 =CH2  ή      C = C   (αιθένιο) 
                                                                            |     |   

                                      Η    Η 
 

3. Αλκίνια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε έναν τρι̟λό δεσµό 
                          CvH2v-2      v≥2 
 
Για ν=2    CvH2v-2  →  C2H2 ή   HC≡CH ή   H ─C≡C─H  (αιθίνιο) 
 
 
4. Αλκαδιένια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε 2 δι̟λούς δεσµούς ή 

διολεφίνες 
                         CvH2v-2            v≥3  
 
Για ν=3     CvH2v-2  →  C3H4    ή   CH2=C=CH2     ( ̟ρο̟αδιένιο) 
 
5.Kορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες 
 
CvH2v+1OH   v≥1  ή CvH2v+2O ή  ROH ό̟ου R =αλκύλιο ( CvH2v+1─ ) 
          
     
Για ν=1            CH3-OH        µεθανόλη 
Για ν=1      CH3-CH2-OH     αιθανόλη 
 
6.Kορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες 
 
CvH2v+1─O─CλΗ2λ+1 
  v≥1                 λ≥1 
 
  ή 
 
 CkH2k+2O  k≥2  ή     R-O-R ( α̟λός αιθέρας) ή R-O-R`( µικτός αιθέρας) 
 
Για  κ=2    C2H6O ή CH3-O-CH3 διµεθυλαιθέρας 
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7. Kορεσµένες µονοσθενείς αλδεύδες 
 
CvH2vO  v≥1     ή    Ck H2k+1-C-H  k≥ O     ή   RCHO 
                                                || 
                                                 O                
Για κ=1 CH2O   ή   HCHO ή     Η-C=O      φορµαλδεύδη 
                                                           | 
                                                           H 
 
8. Kορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 
 
CvH2v+1─C─CλΗ2λ+1 
               || 
                O 
  v≥1                 λ≥1  
 
  ή 
 
 CkH2kO  k≥3     ή     R-C-R (α̟λή κετόνη) ή     R-C-R`(µικτή κετόνη) 
                                       ||                                          || 
                                        Ο                                           Ο 
 
Για κ=3    C3H6O   ή     CH3-C-CH3    ακετόνη (ασετόν) ή ̟ρο̟ανόνη 
                                               ||                 ή διµεθυλοκετόνη 
                                                O 
Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλδεύδες και οι κορεσµένες µονοσθενείς 
κετόνες λέγονται καρβονυλικές ενώσεις. 
 
9. Kορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
 
CvH2v+1-C-OH  v ≥ O    ή    Ck H2k O2 k≥1  ή     R-C-OH ή R-COOH               
              ||                                                                  || 
               O                                                                   O 
 
Για ν=Ο      H-C-OH ή HCOOH    µυρµηκικό οξύ ή µεθανικό οξύ 
                        || 
                         O  
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Για ν=1        CH3-C-OH   ή    CH3COOH  αιθανικό οξύ ή οξικό οξύ 
                             || 
                              O 
 
10.Εστέρες κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων µε κορεσµένες 
µονοσθενείς αλκοόλες 
 
CvH2v+1-C-O-CλΗ2λ+1    ή      CkH2kO2  k≥2    ή    R-C-O-R ή    RCOOR` 
              ||                                                                    ||    
               Ο                                                                     O 
v≥Ο                    λ ≥1              
 
για κ=2  C2H4O2  ή    HCOOCH3 ή   H-C-O-CH3  µεθανικός µεθυλεστέρας 
                                                                  || 
                                                                   O 
 
11. Aλκυλαλογονίδια 
 
CvH2v+1X  v≥ 1  ή     R-X ό̟ου  Χ = αλογόνο ( F, CI, Br, I) 
 
Για ν=1   CH3-CI         χλωροµεθάνιο ή µεθυλοχλωρίδιο 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
 

Για να ονοµάσουµε µια οργανική ένωση (κατά I.U.P.A.C) ορίζουµε την 
µεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα ̟ου θα ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά τους ακόρεστους 
δεσµούς ( δι̟λούς ή τρι̟λούς ή και τους δύο) και την χαρακτηριστική οµάδα ( αν 
υ̟άρχουν ).  
 
Στο όνοµα µιας άκυκλης οργανικής ένωσης διακρίνουµε γενικά δύο µέρη. 

• Το βασικό όνοµα ̟ου αναφέρεται στην κύρια ανθρακική αλυσίδα 
• Τα ονόµατα των διακλαδώσεων ̟ου µ̟αίνουν ̟ριν α̟ό το βασικό όνοµα 

ως ̟ροθέµατα. 
 
Οι ονοµασίες των άκυκλων οργανικών ενώσεων ̟ου έχουν ευθεία (συνεχή) 
αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον συνδυασµό τριών 
συνθετικών. Τα συνθετικά  δίνονται ̟αρακάτω. 
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Πρώτο συνθετικό. ∆ηλώνει τον αριθµό ατόµων C της µεγαλύτερης συνεχόµενης 
ανθρακικής αλυσίδας. 
 

Άτοµα   
C 

1 2 3 4 5 6 

ονοµασία Μεθ- Αιθ- Προ̟- Βουτ- Πεντ- Εξ- 
  
∆εύτερο συνθετικό.  ∆ηλώνει αν η ένωση είναι κορεσµένη ή ακόρεστη δηλαδή (τον 
βαθµό κορεσµού της ένωσης). 
 
Αν η ένωση είναι κορεσµένη   →          -αν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 1 δι̟λό δεσµό     →            -εν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 2 δι̟λούς δεσµούς   →     -διεν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 1 τρι̟λό δεσµό         →       -ιν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 2 τρι̟λούς δεσµούς    →   -διιν- 
 
Τρίτο συνθετικό.  ∆ηλώνει την οµόλογη σειρά ̟ου ανήκει η ένωση ή την χηµική τάξη 
ανάλογα µε την χαρακτηριστική οµάδα. 
 
Αν η ένωση είναι υδρογονάνθρακας →    -ιο 
Αν η ένωση είναι αλκοόλη.   →    -όλη 
Αν η ένωση είναι αλδεύδη.   →    -άλη 
Αν η ένωση είναι κετόνη.     →     -όνη 
Αν η ένωση είναι καρβοξυλικό οξύ   →  -ικό οξύ ή ( -οΪκό οξύ ) 
 
Παραδείγµατα 
 
1. CH3-CH2-CH3                                      ̟ρο̟-άν-ιο 
                        ( 3 άτοµα C –κορεσµένη ένωση-υδρογονάνθρακας) 
 
2. CH3-OH                                               µεθ-αν-όλη 
                                   ( 1 άτοµο C –κορεσµένη ένωση- αλκοόλη) 
 
3. CH3-CH2-CH=O                              ̟ρο̟-αν-άλη 
                                   ( 3 άτοµα C – κορεσµένη ένωση –αλδεΰδη) 
 
4. CH3-C-CH3                                       ̟ρο̟-αν-όνη 
             ||                       ( 3 άτοµα C-κορεσµένη ένωση – κετόνη ) 
              O 
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5. CH3-COOH                     αιθ-αν-ικό οξύ ή (αιθ-αν-οϊκό οξύ) 
                                         ( 2 άτοµα C-κορεσµένη ένωση –οξύ) 
 
6. CH3-CH2-CH2-COOH  βουτ-αν-ικό οξύ ή (βουτ-αν-οΪκό οξύ) 
                                      ( 4 άτοµα C –κορεσµένη ένωση –οξύ ) 
 
7. CH3-C-CH2-CH3                                        βουτ-αν-όνη 
             ||                            ( 4 άτοµα C – κορεσµένη ένωση-κετόνη) 
              O 
 
8. CH2=CH-CH3                                                                    ̟ρο̟-έν-ιο 
                     ( 3 άτοµα C –ακόρεστη ένωση µε 1 δι̟λό δεσµό –υδρογονάνθρακας ) 
 
9. CH≡C-CH3                                               ̟ρο̟-ίν-ιο 
  ( 3 άτοµα C – ακόρεστη ένωση µε 1 τρι̟λό δεσµό- υδρογονάνθρακας) 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 
Με ευθεία αλυσίδα ονοµάζονται κανονικοί. 
 
Π.χ.  CH3-CH2-CH2-CH3                κανονικό βουτάνιο  
 
 
Με διακλάδωση ακολουθούµε την εξής διαδικασία. 

• ∆ιαλέγουµε την αλυσίδα εκείνη ̟ου ̟εριέχει τα ̟ερισσότερα άτοµα C  
     (ανεξάρτητα αν είναι ευθεία ή σχηµατίζουν κά̟οια γωνία). 
• Αριθµούµε τα άτοµα του άνθρακα της αλυσίδας ξεκινώντας α̟ό εκείνο το 

άκρο ̟ου βρίσκεται ̟λησιέστερα στις διακλαδώσεις ώστε να χρησιµο̟οιούνται 
οι µικρότεροι αριθµοί ̟ου καθορίζουν τα άτοµα του άνθρακα της 
διακλάδωσης. Αν δεν µ̟ορούµε ευθύς εξαρχής να καθορίσουµε το άκρο 
αυτό, τότε αριθµούµε και α̟ό τις δύο µεριές και α̟ό ό̟ου το άθροισµα των 
διακλαδώσεων είναι ̟ιο µικρό είναι και το ̟ιο σωστό. 

• Πρώτα ονοµάζουµε την κεντρική αριθµηµένη αλυσίδα και στην συνέχεια 
µ̟ροστά α̟ό την ένωση τα αλκύλια κατά αλφαβητική σειρά µε τον αριθµό 
της αλυσίδας ̟ου ανήκουν. 
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                                                3     4        5      6  
                                       CH3-CH-CH2-CH2-CH3 
                                                | 
                                             2 CH2 
                                                | 
                                             1 CH3 

 

                                          3-µεθυλο-εξάνιο 
 
                                                      
 
                                                     CH3 
                                               1   2|    3         4 
                                            CH3-C-CH2-CH3 
                                                     | 
                                                     CH3 
 
 
                                       2,2 –διµεθυλο-βουτάνιο 

 
 
 
                                        5         4          3         2       1 
                                      CH3-CH2-CH2-CH-CH3 
                                                                 | 
                                                               CH3 

 

                                          2-µεθυλο –̟εντάνιο 
 
 

                                         
                                            CH3           C2H5 
                                   1      2|  3       4    5|   6         7 

                                   CH3-C-CH2-CH-C-CH2-CH3 
                                            |          |     | 
                                            CH3  C2H5  CH3         
 
                            4,5-διαιθυλο-2,2,5-τριµεθυλο-ε̟τάνιο 
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• Όταν δίνεται το όνοµα της ένωσης και ζητείται να γραφεί  ο συντακτικός 
τύ̟ος της γράφουµε τα άτοµα του C στη σειρά,  τα αριθµούµε α̟ό ό̟οιο 
άκρο θέλουµε, στην συνέχεια το̟οθετούµε τις διακλαδώσεις στις 
αντίστοιχες θέσεις και τέλος σε κάθε άτοµο C συµ̟ληρώνουµε τα 
α̟αιτούµενα άτοµα Η. 

                                                   
 
               Π.χ   3,5-διαιθυλο-4-̟ρο̟υλο-2,5,7-τριµεθυλο-οκτάνιο 
 
Βήµα ̟ρώτο.   
  οκτάνιο→ άρα 8 άτοµα άνθρακα σε ευθεία→   C-C-C-C-C-C-C-C 
 
Βήµα δεύτερο →Αρχίζω την αρίθµηση της ανθρακικής αλυσίδας α̟ό ό̟οιο άκρο 
θέλω. 
                                          1    2    3    4    5    6    7   8 

                                         C-C-C-C-C-C-C-C 
Βήµα τρίτο      →  Το̟οθετώ τις διακλαδώσεις στις αντίστοιχες θέσεις  
                                                                              C2H5   C3H7  CH3 
                                                           1          2        3|       4|       5|         6          7        8  

                                         C  –  C –   C  -  C  -  C  -  C  -  C  - C 
                                                  |                       |              | 
                                                          CH3                     C2H5            CH3 

 
 
Βήµα τέταρτο   →   συµ̟ληρώνω τα α̟αιτούµενα άτοµα Η. 
 
 
                                          C2H5     C3H7     CH3 
                        1                 2            3|           4|            5|        6                7            8 

              CΗ3  –  CΗ –   CΗ  -  CΗ  -  C  -  CΗ2  -  CΗ  - CΗ3 
                             |                                |                   | 
                                  CH3                                C2H5                CH3 

 
 
                                                            ▬ 
 
Ως κύρια ανθρακική αλυσίδα θεωρείται η µεγαλύτερου µήκους συνεχής 
ανθρακική αλυσίδα η ο̟οία ̟εριέχει κατά σειρά ̟ροτεραιότητας τις  
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̟ερισσότερες χαρακτηριστικές οµάδες και τους ̟ερισσότερους ̟ολλα̟λούς 
δεσµούς και ε̟ι̟λέον έχει τα ̟ερισσότερα άτοµα άνθρακα. 
  4         3       2         1                                          3        4           5  

 CH2=CH- CH -  CH2                          CH3-CH-CH2-CH3 
                    |        |                               | 
                    CH2    OH                           2CH 
                    |                                         || 
                    CH3                                                      1 CH2 

 
H κύρια ανθρακική αλυσίδα δηλαδή ̟εριέχει τη χαρακτηριστική οµάδα κα τον 
̟ολλα̟λό δεσµό. 
                                   6           5          4           3 

                                  CH3-CH2-CH2-CH-CH3 

                                                              | 
                                                              2CH2 
                                                              | 
                                                             1 CH3 
H κύρια αλυσίδα έχει τα ̟ερισσότερα άτοµα C σε συνεχόµενη διάταξη. 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

• ∆ιαλέγουµε τη µεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα ̟ου ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά 
τον ή τους ̟ολλα̟λούς δεσµούς. 

• Αριθµούµε τα άτοµα άνθρακα της αλυσίδας ξεκινώντας α̟ό εκείνο το άκρο 
̟ου βρίσκεται ̟λησιέστερα στον ̟ολλα̟λό δεσµό. Αν αυτός βρίσκεται σε 
θέση συµµετρική κα υ̟άρχουν διακλαδώσεις η αρίθµηση θα αρχίζει α̟ό 
εκείνο το άκρο ̟ου το άθροισµα των αριθµών των διακλαδώσεων τον 
ατόµων C είναι ̟ιο µικρό. 

• Αρχικά γράφουµε τις διακλαδώσεις , στην συνέχεια το όνοµα της κύριας 
αλυσίδας ενώ στο τέλος δηλώνεται η θέση των ̟ολλα̟λών δεσµών. 

 
  1            2         3         4         5 

 CH2=CH-CH=CH-CH3                 →   1,3-̟ενταδιένιο 
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         CH3 
        3|  4           5        6 

CH3-C-CH2-CH-CH3            →   3,3,5-τριµεθυλο-1-εξένιο 
         |           | 
       2 CH       CH3 
         || 
        1CH2 
 
 4           3     2       1 

CH2  = C – C = CH2                                   → 2,3-διαιθυλο-1,3-βουταδιένιο 
             |     | 
            CH2  CH2 
            |      | 
           CH3  CH3 

 

1               2       3           4 

CH3-C=CH-CH3                                         →   2-µεθυλο -2- βουτένιο 
         | 
        CH3 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Όταν η ένωση ̟εριέχει δι̟λό και τρι̟λό δεσµό σε θέσεις συµµετρικές ο 
δι̟λός δεσµός είναι ̟ιο ισχυρός όσο αφορά την αρίθµηση ενώ η ένωση 
ακούγεται ως αλκίνιο αφού µ̟αίνει κατάληξη –ίνιο   
                                        
                           1             2            3         4 

                          CH2= CH – C ≡ CH      1-βουτεν-3-ίνιο 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ                

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
 

• ∆ιαλέγουµε ̟άντα την αλυσίδα η ο̟οία ̟εριέχει την χαρακτηριστική 
οµάδα. 

• Αριθµούµε τα άτοµα C ξεκινώντας α̟ό εκείνο το άκρο ̟ου βρίσκεται 
̟λησιέστερα στη χαρακτηριστική οµάδα και αν αυτή έχει C υ̟ολογίζεται 
και αυτός στην αλυσίδα. 
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• Η χ.ο είναι ̟ιο ισχυρή α̟ό τον ̟ολλα̟λό δεσµό και αυτός ̟ιο ισχυρός 

α̟ό την διακλάδωση. 
Η αρίθµηση της κύριας ανθρακικής αλυσίδας αρχίζει α̟ό το άκρο ̟ου είναι 
̟λησιέστερο στη χαρακτηριστική οµάδα ή α̟ό το άκρο  ̟ου είναι 
̟λησιέστερο στον ̟ολλα̟λό δεσµό αν δεν υ̟άρχει χαρακτηριστική οµάδα, ή 
α̟ό το άκρο ̟ου είναι ̟λησιέστερο στην ̟ρώτη διακλάδωση αν δεν υ̟άρχει 
ούτε χαρακτηριστική οµάδα ούτε ̟ολλα̟λός δεσµός. 
∆ηλαδή η σειρά ̟ροτεραιότητας για την αρίθµηση είναι η εξής. 
Χαρακτηριστική οµάδα > ̟ολλα̟λός δεσµός  > διακλάδωση  
 
Παραδείγµατα 
1            2         3          4      5                                                5          4          3        2          1 

CH3-CH-CH2-C=CH2                                            CH3-CH-CH-CH=CH2 
         |               |                                              |      | 
        OH            CH2                                                              CH3  CH2 
                           |                                                      | 
                          CH3                                                                              CH3 

 

 
                                  CH3 
 6        5        4       3      |2    1 

CH3-CH2-CH-CH2-C-CH3 
                    |             | 
                   CH3        CH3 

 

Tα ονόµατα των διακλαδώσεων αναφέρονται ̟ριν α̟ό το βασικό όνοµα 
της κύριας ανθρακικής αλυσίδας κατά αλφαβητική σειρά.(αίθυλο > µέθυλο 
> ̟ρό̟υλο) 
 
Ονοµάζουµε την αλυσίδα µε την κατάληξη της χ.ο µαζί µε τον αριθµό ατόµου 
C  ̟ου την συγκρατεί, ενδιάµεσα µ̟αίνει το ̟ρόθεµα ̟ου δηλώνει το είδος 
του δεσµού µαζί µε τον αριθµό του ατόµου C ̟ου τον συγκρατεί ενώ στην 
αρχή µ̟αίνουν ̟άντα οι διακλαδώσεις. 
5            4         3          2    1 

CH3-CH-CH=C-CH2-OH         2,4-διµεθυλο-2-̟εντεν-1-όλη 
         |              | 
        CH3          CH3   
 4             3         2          1 

CH2=CH-CH2-COOH               3-βουτενικό οξύ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ    
 
Στις αλδεύδες ( -CH=O) , στα καρβοξυλικά οξέα (-COOH) και στα νιτρίλια 
( -CN) ,η χαρακτηριστική οµάδα βρίσκεται ̟άντα στην άκρη της ανθρακικής 
αλυσίδας ( ακραία οµάδα) και η αρίθµηση αρχίζει α̟ό αυτήν. Έτσι δεν 
χρειάζεται να γραφεί ο αριθµός 1 στο όνοµά τους για να δείξει την θέση της 
οµάδας.     
 

• Όταν η χ.ο βρίσκεται σε θέση συµµετρική η αρίθµηση γίνεται µε βάση 
τους ακόρεστους δεσµούς ( δι̟λούς ή τρι̟λούς) ή τις διακλαδώσεις 
̟ου ̟ιθανόν υ̟άρχουν. 

 
1            2        3          4          5 

CH3-CH-CH-CH2-CH3               2-µεθυλο-3-̟εντανόλη 
         |      | 
        CH3  OH 
 
 
5             4         3         2      1 

CH2=CH-CH-C=CH2               2-µεθυλο-1,4-̟ενταδιεν-3-όλη 
                  |     | 
               OH    CH3 
 
 
5            4           3    2        1 

CH3-CH2-C-CH-CH3            2-µεθυλο-3-̟εντανόνη 
                 || | 
                  O  CH3          

  
Όταν η θέση της χ.ο, του ακόρεστου δεσµού και της διακλάδωσης είναι 
µοναδική δεν την δηλώνουµε. 
 
CH3-C-CH3                                       Προ̟ανόνη ( όχι 2-̟ρο̟ανόνη) 
        || 
         O 
 
         CH3 
         | 
CH3-C-C≡CH  διµεθυλοβουτίνιο  (όχι 3,3-διµεθυλο-1-βουτίνιο)  
         | 
        CH3 
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         CH3 
         | 
CH3-C-CH2-OH  διµεθυλο-̟ρο̟ανόλη  (όχι 2,2-διµεθυλο-1-̟ρο̟ανόλη) 
         | 
         CH3 

 

 

Αν η ανθρακική αλυσίδα ̟εριέχει ̟ερισσότερες α̟ό µία όµοιες χ.ο τότε η 
αρίθµηση αρχίζει α̟ό εκείνο το άκρο ̟ου δίνει µικρότερο άθροισµα 
αριθµών ̟ου δηλώνουν τη θέση των χ.ο και θα χρησιµο̟οιείται αριθµητικό 
̟ου θα δηλώνει των αριθµό των οµάδων.( δι, τρι, κτλ). 
 
                          OH  OH 
 7           6        5   4|  3|       2       1 

CH3 – CH = C - C- CH - C= CH2  
                       |    |            | 
                 C2H5   CH3       CH3 

 

5-αιθυλο-2,4-διµεθυλο-1,5-ε̟ταδιεν-3,4-διόλη 
 
Αν η αλυσίδα ̟εριέχει ̟ερισσότερες α̟ό µία διαφορετικές χ.ο τότε η 
αρίθµηση αρχίζει α̟ό εκείνη την οµάδα ̟ου είναι ̟ιο ισχυρή και α̟ό την 
ο̟οία θα ̟άρει την κατάληξή της, ενώ οι υ̟όλοι̟ες οµάδες µ̟αίνουν 
µ̟ροστά α̟ό το κυρίως όνοµα σαν ̟ροθέµατα. 
 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
-COOH > -COOR > -CN > -CH=O > -C=O > -OH >-NH2> 
δεσµοί > -X ( Αλογόνα)   > -ΝΟ2            | 
                           ή 
 
 καρβοξύλιο> εστεροµάδα >   κυανοµάδα > αλδευδοµάδα >  
 κετονοµάδα > υδροξύλιο > αµινοµάδα > δεσµοί > αλογονοµάδα > 
νιτροµάδα 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ. 
 
 
-CN                        →    κυανο- 
-CH=O                   →   οξο-  ή φορµυλο- ή  (αλδο-) 
-C=O                      →    οξο- ή κετο- 
  | 
 
-OH                        →    υδροξυ- 
 
-NH2                                   →     αµινο- 

- CI,Br,I                 →     χλωρο-, βρωµο-, ιωδο-, 
--ΝΟ2                      →    νιτρο- 
-COOH                  →    καρβοξυ- 
 
                        CH3    CH3 

 7          6          |5     |4     3        2          1 

CH3 - CH2 -   C  –  C  – CH - CH2 - COOH 
                        |       |     | 
                            C2H5   CH3   OH 

 
5-αιθυλο-4,4,5-τριµεθυλο-3-υδροξυε̟τανικό οξύ 
 
 
 
 8            7          6          5         4           3    2           1 

CH2-CH2-CH=CH-CH2-C-CH2-COOH 
|                                         || 
OH                                     O 
 
3-κετο-8-υδροξυ- 5-οκτενικό οξύ 
 
                       CH3 
 5            4        |3      2          1 

CH3  -  CH  -  C  -  CH  -  CH  =  O  
              |        |       | 
             CI     CH3   CH3 

 

2,3,3-τριµεθυλο-4-χλωρο-̟εντανάλη 
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 3           2         1 

CH3-CH-COOH                         2-υδροξυ̟ρο̟ανικό οξύ   
          |                         
        OH                                 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ 
 

Ονοµάζονται µε το όνοµα των αλκυλίων (κατά  αλφαβητική σειρά)  
και τη λέξη  -αιθέρας- 
 

CH3-O-CH2-CH3  

Αιθυλο µεθυλο αιθέρας 
 
 

CH3-O-CH3 

∆ιµεθυλο αιθέρας 
 
 

CH3-CH-O-CH-CH3 
                                                               |         | 

CH3      CH3 

 

∆ιισο̟ρο̟υλο αιθέρας 
 

CH3CH2-O-CH-CH3 
         | 

         CH3 

Αιθυλο ισο̟ρο̟υλο αιθέρας 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι αιθέρες µ̟ορούν να ονοµασθούν και κατά  κά̟οιο διαφορετικό 
τρό̟ο. Το αλκύλιο µε τα ̟ερισσότερα άτοµα C το λαµβάνουµε ως 
κύρια αλυσίδα και το υ̟όλοι̟ο τµήµα ( -O-R ) ως ̟ρόθεµα.  
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               2        1 

CH3-O-CH-CH3                               2-µεθοξυ̟ρο̟άνιο 
               | 
             3 CH3 
                        2        1  

CH3-CH2-O-CH-CH3                2-αιθοξυ̟ρο̟άνιο 
                       3| 
                       CH3 
 
CH3-CH2-O-CH3                         (1)µεθοξυαιθάνιο 
 
CH3-O-CH3                                            µεθοξυµεθάνιο 
                        
 
                           ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΕΡΩΝ 
 
ΚΑΘΕ ΕΣΤΕΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΞΥ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗ. 
 
RCOOH +    R´OH                →           RCOO R´ + H2O  
                                                  ←  

H ονοµασία των εστέρων  γίνεται µε το όνοµα του αντίστοιχου οξέος. Η 
ονοµασία τους ακολουθεί το ̟αρακάτω ̟ρότυ̟ο: 

        όνοµα οξέος (-ικός) – αλκυλ – εστέρας 
 
CH3COOCH3             αιθανικός ή (οξικός ) µεθυλεστέρας 
 
 

HCOOCHCH3 
  | 

   CH3 

 

                 µεθανικός ή (µυρµηκικός) ισο̟ρο̟υλεστέρας 
 

COOCH3 
                                                             | 

COOCH3 

 

 

Αιθανοδιικός ( ή οξαλικός ) µεθυλεστέρας 
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CH3CH2COOCH2-CH-CH3 

                       | 
                            CH3 

 

Προ̟ανικός ισοβουτυλεστέρας 
 
 

ONOMATOΛΟΓΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 
 
Ονοµάζονται µε το όνοµα του αλκυλίου ( -R ) και τη λέξη κυανίδιο 
 
CH3CH2CN             →   αιθυλοκυανίδιο ( ή ̟ρο̟ανονιτρίλιο) 
CH3CH2CH2CN     →    ̟ρο̟υλοκυανίδιο( ή βουτανονιτρίλιο) 

 
OΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΙΝΩΝ 

 
Ονοµάζονται µε το όνοµα των αλκυλίων και τη λέξη αµίνη. 
 
CH3CH2-NH2                 →     αιθυλαµίνη (̟ρωτοταγής) 
 
CH3-NH-CH3                         →   διµεθυλαµίνη (δευτεροταγής) 
 
CH3-N-CH2-CH3                 → αιθυλοδιµεθυλαµίνη (τριτοταγής) 
         | 
         CH3 
 

ONOMATOΛΟΓΙΑ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 
(ΑΛΟΓΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΑ) 

 
Αλογονο̟αράγωγα ή αλογονίδια είναι οι ενώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό 
υδρογονάνθρακες µε αντικατάσταση ενός ή ̟ερισσοτέρων ατόµων Η α̟ό 
αλογόνα (CI,Br,I,F). Ονοµάζονται µε το όνοµα του υδρογονάνθρακα και 
µ̟ροστά βάζουµε το όνοµα και τη θέση του αλογόνου ( ή των αλογόνων). 
Ακόµη τα αλκυλαλογονίδια µ̟ορούν να ονοµασθούν µε το όνοµα του 
αλκυλίου , το όνοµα του αλογόνου και την κατάληξη –ίδιο. 
 
CH3-CH-CH3 →    2-βρωµο-̟ρο̟άνιο ή ισο̟ρο̟υλοβρωµίδιο 
         | 
         Br 
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CH3-CH2-CI   →          χλωροαιθάνιο ή αιθυλοχλωρίδιο 
 
CH2-CH2           →                  1,2-διχλωροαιθάνιο  
|      | 
CI    CI 
 
 
CH2=CH-CH-CH3      →          3-χλωρο-1-βουτένιο 
                  | 
                 CI 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
1. Να ονοµάσετε τις ενώσεις. 
CH3CH2CH3                                               CH3COCH3 
CH3CH2CH2CH3                                       CH3CH=CH2 
CH3-CH-CH2-CH3                        CH3-CH=CH-CH2-CH3 
          |                                            CH2=CH-CH2-CH=CH2 
         CH3                                                                 CH2CI-CH2-CH2CH2Br 
CH3CH2OH                                      HC≡C-CH2-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH=O                              CH3-CH2-CH2-COOH 
HC-CH2-CH2-CH3                               CH3-CH2-CH-CH3 
  ||                                                                           | 
   O                                                                          OH 
CH3CH2C≡C-CH3                               CH3CH2CH2CCH3 
HC≡CCH2COOH                                                     || 
CH2=CH-CH2-C≡CH                                                O 
CH2=CHCH2-C-CH3                            CH2=CH-CH-CH3 
                         ||                                                     | 
                          O                                                   OH 
CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3                   CH2=CH-CH=O 
         |                        | 
        CH3                   CH3 
                                                                         CH3 
                                                                            | 
CH3-CH-CH-CH3                                   CH3-C-CH2-CH2 
          |       |                                                      |           | 
         C2H5 CH3                                               CH3        C2H5 
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ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ 
 
Ισοµέρεια είναι το φαινόµενο κατά το ο̟οίο δύο ή ̟ερισσότερες ενώσεις ενώ 
έχουν τον ίδιο µοριακό τύ̟ο εµφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες γιατί συνδέονται 
µε διαφορετικό τρό̟ο τα άτοµα του µορίου είτε στο ε̟ί̟εδο (συντακτική 
ισοµέρεια) είτε στον χώρο (στερεοϊσοµέρεια) 
Οι ενώσεις αυτές ονοµάζονται ισοµερείς . Η στερεοϊσοµέρεια ( ̟ου οφείλεται στον 
διαφορετικό στερεοχηµικό τύ̟ο) διακρίνεται στην διαστερεισοµέρεια και την 
ο̟τική ισοµέρεια. 
 

ΕΙ∆Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑΣ 
 
ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ. Oφείλεται στον διαφορετικό τρό̟ο σύνδεσης των 
ατόµων του άνθρακα στο µόριο της ένωσης. 
 
Π.χ  CH3-CH2-CH2-CH3  (κανονικό βουτάνιο)  
        CH3-CH-CH3    (µεθυλο̟ρο̟άνιο ή ισοβουτάνιο) 
                 | 
                CH3 
 
ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΘΕΣΗΣ. Οφείλεται στην διαφορετική θέση της χαρακτηριστικής 
οµάδας ή του ̟ολλα̟λού δεσµού στο µόριο της ένωσης. 
Π.χ   CH3-CH2-CH2OH        1-̟ρο̟ανόλη 
          CH3-CH-CH3                2-̟ρο̟ανόλη 
                   | 
                  OH 
    ή 
     
    CH3-CH2-CH=CH2   1-βουτένιο 
    CH3-CH=CH-CH3    2- βουτένιο 
 
ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣ  ΣΕΙΡΑΣ. Οφείλεται στην διαφορετική χαρακτηριστική 
οµάδα στο µόριο της ένωσης. Οι ισοµερείς ενώσεις αυτού του είδους ανήκουν σε 
διαφορετικές οµόλογες σειρές ̟αρόλο ̟ου έχουν τον ίδιο µοριακό τύ̟ο. 
 
Οι κυριότερες ̟ερι̟τώσεις αυτού του είδους είναι  

• Ισοµέρεια αλκινίων – αλκαδιενίων    µε γενικό µοριακό τύ̟ο   CvH2v-2 
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Π.χ     C3H4    →          CH3-C≡CH ̟ρο̟ίνιο 
                                      CH2=C=CH2  ̟ρο̟αδιένιο 
 
• Ισοµέρεια κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών και κορεσµένων αιθέρων µε 

γενικό µοριακό τύ̟ο   CvH2v+2O 
 
Π.χ  C2H6O   →       CH3-CH2-OH αιθανόλη 
                                  CH3-O-CH3   διµεθυλαιθέρας 
 

• Ισοµέρεια κορεσµένων αλδεϋδών και κορεσµένων κετόνων µε γενικό 
µοριακό τύ̟ο  CvH2vO 

 
Π.χ    C3H6O  →      CH3CH2CH=O ̟ρο̟ανάλη 
                                   CH3-C-CH3       ̟ρο̟ανόνη 
                                           || 
                                            O 
 

• Ισοµέρεια κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων και εστέρων κορεσµένων 
µονοκαρβοξυλικών οξέων µε κορεσµένη µονοσθενή αλκοόλη µε γενικό 
µοριακό τύ̟ο   CvH2vO2 

 
Π.χ     C2H4O2  →           CH3COOH   αιθανικό οξύ 
                                          ΗCOOCH3  µεθανικός µεθυλεστέρας 
 

 
ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Οι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες εµφανίζουν µόνο ισοµέρεια αλυσίδας. Αρκεί 
λοι̟όν να βρεθούν όλοι οι δυνατοί διαφορετικοί τρό̟οι σύνδεσης των ατόµων του 
άνθρακα και να συµ̟ληρωθούν τα άτοµα Η. Η διεργασία ̟ου ακολουθούµε είναι 
η εξής. 

• Γράφουµε όλα τα άτοµα του C σε µια ευθεία αλυσίδα ( σε µία σειρά). 
• Α̟ό την ευθεία αλυσίδα αφαιρούµε ένα άτοµο C και το το̟οθετούµε σαν 

διακλάδωση σε όλες τις δυνατές θέσεις της νέας αλυσίδας ̟ου έχει ̟ροκύψει. 
• Α̟ό την αρχική ευθεία αλυσίδα αφαιρούµε δύο άτοµα C τα ο̟οία τα 

το̟οθετούµε ως διακλάδωση ( σαν –C2H5 ή –CH2-CH3  ή σαν δύο –CH3) σε 
όλες τις δυνατές διαφορετικές θέσεις. 
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Παράδειγµα. Να βρεθούν τα ισοµερή του τύ̟ου C7H16 και να τα ονοµάσετε. 
 
ΛΥΣΗ 
 
Η ένωση ανήκει στους κορεσµένους υδρογονάνθρακες CvH2v+2 ε̟οµένως 
εµφανίζει µόνο ισοµέρεια αλυσίδας. 
   
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3                κανονικό ε̟τάνιο 
 
CH3-CH-CH2-CH2-CH2-CH3                             2-µεθυλο-εξάνιο 
          | 
         CH3 
CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3                           3- µεθυλο- εξάνιο 
                 | 
                 CH3 
 
CH3-CH2-CH-CH2-CH3                               3- αιθυλο- ̟εντάνιο 
                   | 
                  CH2 
                   | 
                  CH3 
 
        CH3 
         |        
CH3-C-CH2-CH2-CH3                               2,2-διµεθυλο-̟εντάνιο 
         | 
        CH3 
 
 
CH3-CH-CH-CH2-CH3                             2,3-διµεθυλο-̟εντάνιο 
         |       | 
        CH3  CH3 
 
CH3-CH-CH2-CH-CH3                             2,4-διµεθυλο-̟εντάνιο 
         |              | 
        CH3         CH3 
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                CH3 
                   | 
CH3-CH2- C-CH2-CH3                 3,3-διµεθυλο-̟εντάνιο 
                   | 
                 CH3 
 
 
       CH3 
         | 
CH3-C- CH-CH3                         2,2,3-τριµεθυλο-βουτάνιο 
         |    |   
      CH3  CH3 
 
 
 

ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

• Βρίσκουµε αρχικά τα ισοµερή αλυσίδας 
• Σε κάθε ισοµερές αλυσίδας βάζουµε τον ̟ολλα̟λό ή τους ̟ολλα̟λούς 

δεσµούς σε όλες τις δυνατές διαφορετικές θέσεις. 
 
Π.χ   Να βρεθούν τα ισοµερή του τύ̟ου C6H10 και να τα ονοµάσετε 
 
ΛΥΣΗ. 
 
Ο γενικός τύ̟ος της ένωσης είναι CvH2v-2. Ε̟οµένως εµφανίζει ισοµέρεια 
οµόλογης σειράς. Μ̟ορεί να είναι αλκίνιο ή αλκαδιένιο. Μελετούµε κάθε 
̟ερί̟τωση ξεχωριστά. 
 
Α. αλκίνιο. 
 
CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3         1-εξίνιο 
 
CH3-C≡C-CH2-CH2-CH3            2-εξίνιο   
 
CH3-CH2-C≡C-CH2-CH3             3- εξίνιο 
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CH3-CH-C≡C-CH3                            4-µεθυλο-2-̟εντίνιο 
          | 
         CH3 
 
CH3-CH-CH2-C≡CH                         4-µεθυλο-1-̟εντίνιο 
          | 
         CH3 
 
CH≡C-CH-CH2-CH3                         3-µεθυλο-1-̟εντίνιο 
             | 
             CH3 
 
         CH3 
          | 
CH3- C- C≡CH                                     διµεθυλοβουτίνιο 
          | 
         CH3 
 
Β. αλκαδιένιο 
 
CH2=C=CH-CH2-CH2-CH3                    1,2-εξαδιένιο 
 
CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3                  1,3-εξαδιένιο 
 
CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3                  1,4-εξαδιένιο 
 
CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2                1,5-εξαδιένιο 
 
CH3-CH=C=CH-CH2-CH3                     2,3-εξαδιένιο 
 
CH3-CH=CH-CH=CH-CH3                  2,4 -εξαδιένιο 
 
CH2=C-CH=CH-CH3                      2-µεθυλο-1,3-̟ενταδιένιο 
          | 
          CH3 
 
CH3-C=C=CH-CH3                        2-µεθυλο-2,3-̟ενταδιένιο 
         | 
         CH3 
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CH2=C-CH2-CH=CH2              2-µεθυλο-1,4-̟ενταδιένιο 
          | 
         CH3 
 
CH3-C=CH-CH=CH2                4-µεθυλο-1,3-̟ενταδιένιο 
         | 
         CH3 
 
CH3-CH-CH=C=CH2               4-µεθυλο-1,2 -̟ενταδιένιο 
         | 
        CH3 
 
CH2=C=C-CH2-CH3                  3-µεθυλο-1,2-̟εναδιένιο 
               | 
              CH3 
 
 
 
CH2=CH-C=CH-CH3                 3-µεθυλο-1,3-̟ενταδιένιο 
                  | 
                  CH3 
 
CH2=CH-CH-CH=CH2             3-µεθυλο-1,4-̟ενταδιένιο 
                  | 
                 CH3 
 
CH2=C-CH=CH2                            2-αιθυλο-1,3-βουταδιένιο 
          |                                             ή αιθυλοβουταδιένιο 
          CH2 
          | 
          CH3 
 
CH2=C-C=CH2                             2,3-διµεθυλο-1,3-βουταδιένιο 
          |  |                                       ή διµεθυλοβουταδιένιο 
      CH3 CH3 
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ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. 
 

Μονο̟αράγωγα ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν θεωρητικά 
α̟ό τους υδρογονάνθρακες µε αντικατάσταση ενός ατόµου Η α̟ό άλλο άτοµο ή 
ρίζα ̟χ –CI, Br, -OH.  
Πολυ̟αράγωγα ονοµάζονται οι ενώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τους 
υδρογονάνθρακες µε αντικατάσταση 2 ή ̟ερισσότερων ατόµων Η α̟ό άλλα 
άτοµα ή ρίζες. 
Για την εύρεση των ισοµερών εργαζόµαστε ως εξής. 

• Βρίσκουµε τα ισοµερή αλυσίδας 
• Για κάθε ισοµερές αλυσίδας βρίσκουµε τα ισοµερή λόγω θέσης του 

̟ολλα̟λού ή ̟ολλα̟λών δεσµών αν υ̟άρχουν 
• Σε κάθε ισοµερές βρίσκουµε τις διαφορετικές δυνατές θέσεις των 

υ̟οκαταστατών. 
 
Π.χ    Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C4H9CI 
  
ΛΥΣΗ 
 
Η ένωση θεωρητικά ̟ροκύ̟τει α̟ό το C4H10 µε αντικατάσταση ενός ατόµου Η 
α̟ό CI . Ε̟οµένως για κάθε ισοµερές αλυσίδας βρίσκουµε τις δυνατές θέσεις του 
CI. 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-CI               1-χλωρο-βουτάνιο 
 
CH3-CH2-CH-CH3                      2-χλωρο-βουτάνιο            
                  | 
                 CΙ 
 
CH3-CH-CH2-CI                 µεθυλο-1-χλωρο-̟ρο̟άνιο 
         | 
        CΗ3 
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        CI 
         | 
CH3-C-CH3                          µεθυλο-2-χλωρο-̟ρο̟άνιο 
         | 
        CH3 
 
Π.χ Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C4H7Br 
 
ΛΥΣΗ 
 
Προκύ̟τει α̟ό το C4H8 µε αντικατάσταση ενός ατόµου Η α̟ό Br. Ε̟οµένως εκτός 
α̟ό ισοµέρεια αλυσίδας θα εµφανίζει ισοµέρεια θέσης ενός δι̟λού δεσµού και 
ισοµέρεια θέσης του ενός ατόµου Br. 
 
                          C-C-C-C 
                                  ↓ 
                          C=C-C-C                                                                                      
 
Br-CH=CH-CH2-CH3             1-βρωµο-1-βουτένιο 
CH2=C-CH2-CH3                    2-βρωµο-1- βουτένιο 
          | 
          Br 
 
CH2=CH-CH-CH3                  3-βρωµο-1-βουτένιο 
                 | 
                 Br 
 
CH2=CH-CH2-CH2-Br            4-βρωµο-1-βουτένιο 
 
 
                          C-C-C-C 
                                  ↓ 
                          C-C=C-C  
 
Br-CH2-CH=CH-CH3             1-βρωµο-2-βουτένιο 
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CH3-C=CH-CH3                     2-βρωµο-2-βουτένιο 
         | 
         Br                                                  
 
 
C-C-C → C=C-C 
     |               | 
     C              C 
 
CHBr=C-CH3                1-βρωµο-µεθυλο-̟ρο̟ένιο 
             | 
           CH3 
 
CH2=C-CH2-Br              3-βρωµο-µεθυλο-̟ρο̟ένιο 
          | 
        CH3 
 
Π.χ  Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C4H7OH. 
 
ΛΥΣΗ 
Προκύ̟τει α̟ό το C4H8 µε αντικατάσταση ενός ατόµου Η α̟ό –ΟΗ. Ε̟οµένως 
̟ρώτα θα βρούµε τα ισοµερή αλυσίδας στην συνέχεια τα ισοµερή λόγω του δι̟λού 
δεσµού και τέλος σε κάθε ισοµερές βρίσκουµε τις δυνατές θέσεις του –ΟΗ έχοντας 
υ̟όψη ότι. 

• Ακόρεστο άτοµο C δεν συγκρατεί –ΟΗ 
• Ένα άτοµο C συγκρατεί το ̟ολύ ένα –ΟΗ. 
Έτσι έχουµε λοι̟όν. 
 
C-C-C-C→ C=C-C-C 
 
CH2=CH-CH-CH3                   3-βουτεν-2-όλη 
                 | 
               OH 
CH2=CH-CH2-CH2-OH      3-βουτεν-1-όλη 
 
C-C-C-C→ C-C=C-C-C 
 
OH-CH2-CH=CH-CH3       2-βουτεν-1-όλη 
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C-C-C  →  C=C-C 
     |                 | 
     C                C 
 
CH2=C-CH2-OH   µεθυλο-2-̟ρο̟εν-1-όλη 
          | 
         CH3  
 
Π.χ  Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή C3H6Br2 
 
ΛΥΣΗ 
Προκύ̟τει α̟ό το C3H8 µε αντικατάσταση 2 ατόµων Η α̟ό ισάριθµα άτοµα Br. 
Ισοµέρεια αλυσίδας δεν υ̟άρχει αφού ̟ρόκειται για τρία άτοµα C. Θα βρούµε 
τα ισοµερή θέσης για τα δύο άτοµα Br. 
 
CH3-CH2-CH-Br           1,1-διβρωµο-̟ρο̟άνιο 
                  | 
                  Br 
 
CH3-CH-CH2-Br           1,2-διβρωµο-̟ρο̟άνιο 
         | 
         Br 
 
Br-CH2-CH2-CH2-Br      1,3 –διβρωµο-̟ρο̟άνιο 
 
         Br 
         | 
CH3-C-CH3                     2,2-διβρωµο-̟ρο̟άνιο 
         | 
         Br 
 
 

ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΑΛ∆ΕΥ∆ΩΝ-ΚΕΤΟΝΩΝ 
Βρίσκουµε τα ισοµερή αλυσίδας και σε καθένα α̟ό αυτά βρίσκουµε τις δυνατές 
διαφορετικές θέσεις των χαρακτηριστικών οµάδων έχοντας υ̟όψη ότι η 
αλδευδοµάδα (-CH=O) θα βρίσκεται µόνο σε ακραία άτοµα C ενώ η 
κετονοµάδα (-C-C-C- ) σε ενδιάµεσα άτοµα C. 
                            || 
                             O 
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Π.χ Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C5H10O. 
 
ΛΥΣΗ 
Η ένωση ανήκει στον γενικό µοριακό τύ̟ο CvH2vO ε̟οµένως εµφανίζει 
ισοµέρεια οµόλογης σειρά. Μ̟ορεί να είναι αλδεύδη ή κετόνη. 
 
Α. αλδεύδη 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH=O                    ̟εντανάλη 
 
CH3-CH2-CH-CH=O                    2-µεθυλο-βουτανάλη 
                  | 
                 CH3 
CH3-CH-CH2-CH=O                    3-µεθυλο-βουτανάλη 
          | 
         CH3 
 
         CH3 
         | 
CH3-C-CH=O                          2,2-διµεθυλο-̟ρο̟ανάλη ( ή διµεθυλο̟ρο̟ανάλη) 
         | 
         CH3 
 
Β. Κετόνη 
 
CH3-CH2-CH2-C-CH3                        2-̟εντανόνη 
                         || 
                          O 
CH3-CH2-C-CH2-CH3                        3-̟εντανόνη 
                || 

                      O 
CH3-CH-C-CH3                   µεθυλο-βουτανόνη ( ή 3-µεθυλο-2-βουτανόνη) 

              |    || 
       CH3  O 
 

ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ 
 

Ξεκινούµε έχοντας ένα άτοµο C ̟ριν το – Ο – της αιθεροµάδας( R-O-R) και όλα 
τα υ̟όλοι̟α άτοµα C µετά. Βρίσκουµε όλα τα δυνατά ισοµερή αλυσίδας 
αυτών. Στην συνέχεια βάζουµε 2 άτοµα C ̟ριν το –Ο- της αιθεροµάδας(R-O-R), 
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τα υ̟όλοι̟α µετά και συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρό̟ο µέχρι να βρούµε µια 
ένωση ̟ου την έχουµε και ̟αρα̟άνω  αλλά αντεστραµµένη µιας και οι αιθέρες 
είναι συµµετρικές ενώσεις. 
 
Π.χ Να γραφούν και να ονοµαστούν τα συντακτικά ισοµερή ̟ου αντιστοιχούν 
στον µοριακό τύ̟ο C4H10O. 
 
ΛΥΣΗ 
Ο µοριακός τύ̟ος C4H10O αντιστοιχεί στον γενικό µοριακό τύ̟ο CvH2v+2O 
δηλαδή η ένωση είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη ή κορεσµένος 
µονοσθενής αιθέρας. 
 
Α. αλκοόλες. 
 
C-C-C-C 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-OH   1-βουτανόλη 
 
CH3-CH2-CH-CH3             2-βουτανόλη 
                  | 
                 OH 
 
C-C-C 
    | 
    C 
 
         OH 
         | 
CH3-C-CH3     µεθυλο-2-̟ρο̟ανόλη 
         | 
         CH3 
 
CH3-CH-CH2-OH        µεθυλο-1-̟ρο̟ανόλη 
          | 
         CH3 
 
Β. Αιθέρας 
CH3-O-CH2-CH2-CH3   µεθυλο ̟ρο̟υλο αιθέρας ( ή 1-µεθοξυ̟ρο̟άνιο) 
 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 42 

 
CH3-O-CH-CH3                ισο̟ρο̟υλο µεθυλο αιθέρας ( ή 2-µεθοξυ̟ρο̟άνιο) 
              | 
             CH3 
 
CH3-CH2-O-CH2-CH3        διαιθυλο αιθέρας ( ή αιθοξυαιθάνιο) 
 
 
 

ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΟΞΕΩΝ-ΕΣΤΕΡΩΝ 
 

Όσο αφορά τα οξέα βρίσκουµε τα ισοµερή αλυσίδας και σε καθένα α̟ό αυτά 
βρίσκουµε τις δυνατές διαφορετικές θέσεις του καρβοξυλίου( -COOH) έχοντας 
υ̟όψη ότι αυτό θα βρίσκεται σε ακραία άτοµα C. Όσο για τους εστέρες 
ξεκινάµε έχοντας ένα άτοµο C ̟ριν τα οξυγόνα της εστεροµάδας ( -COOR) και 
τα υ̟όλοι̟α µετά. Βρίσκουµε όλα τα ισοµερή αλυσίδας αυτών. Συνεχίζουµε 
βάζοντας 2 άτοµα C ̟ριν τα οξυγόνα της εστεροµάδας και τα υ̟όλοι̟α µετά. 
Συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρό̟ο µέχρι να καταλήξουµε να έχουµε 1 άτοµο C 
µετά τα οξυγόνα και όλα τα άλλα ̟ριν, µε όλες βέβαια τις δυνατές ισοµέρεις 
αλυσίδες αυτών. 
 
Π.χ   Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C5H10O2 
 
ΛΥΣΗ 
Η ένωση ανήκει στον γενικό µοριακό τύ̟ο CvH2vO2. Ε̟οµένως εµφανίζει 
ισοµέρεια οµόλογης σειράς. Μ̟ορεί να είναι οξύ ή εστέρας. 
 
Α. οξύ 
CH3-CH2-CH2-CH2-COOH                  ̟εντανικό οξύ 
CH3-CH2-CH-COOH                   2-µεθυλο-βουτανικό οξύ 
                   | 
                  CH3 
CH3-CH-CH2-COOH                  3-µεθυλο- βουτανικό οξύ 
          | 
         CH3 
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        CH3 
         | 
CH3-C-COOH      διµεθυλο̟ρο̟ανικό οξύ ή (2,2-διµεθυλο-̟ρο̟ανικό οξύ)  
         | 
        CH3 
 
Β. εστέρας 
 
H-COO-CH2-CH2-CH2-CH3                       µεθανικός βουτυλεστέρας 
 
H-COO-CH2-CH-CH3                        µεθανικός ισοβουτυλεστέρας 
                        |               
                        CH3 
 
H-COO-CH-CH2-CH3                     µεθανικός δευτεροταγής βουτυλεστέρας 
               | 
              CH3 
 
               CH3 
               | 
H-COO-C-CH3                             µεθανικός τριτοταγής βουτυλεστέρας 

                    | 
                   CH3 
 
CH3-COO-CH2-CH2-CH3                            αιθανικός ̟ρο̟υλεστέρας 
 
CH3-COO-CH-CH3                                αιθανικός ισο̟ρου̟υλεστέρας 
                   | 
                  CH3 
 
CH3-CH2-COO-CH2-CH3                        ̟ρο̟ανικός αιθυλεστέρας 
 
CH3-CH2-CH2-COO-CH3                          βουτανικός µεθυλεστέρας 
 
CH3-CH-COO-CH3  2-µεθυλο-̟ρο̟ανικός µεθυλεστέρας ή ισοβουτανικός 
         |                             µεθυλεστέρας 
        CH3 
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ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΑΜΙΝΩΝ 
 
Στον γενικό τύ̟ο CvH2v+3N αντιστοιχούν οι κορεσµένες µονοσθενείς αµίνες ̟ου 
µ̟ορεί να είναι ̟ρωτοταγείς ( R-NH2) , δευτεροταγείς ( R-NH-R`) ή τριτοταγείς 
(R-N-R`) 
     | 
     R`` 
Για να βρούµε τις ισοµερείς ̟ρωτοταγείς αµίνες βρίσκουµε ̟ρώτα όλα τα ισοµερή 
αλυσίδας και το̟οθετούµε σε όλες τις δυνατές θέσεις την αµινοµάδα –NH2. Για τις 
δευτεροταγείς αµίνες δουλεύουµε ό̟ως και στους αιθέρες ενώ για τις τριτοταγείς 
χωρίζουµε τα άτοµα C ̟ου υ̟άρχουν στο µόριο της αµίνης σε τριάδες αλκυλίων. 
Τα αλκύλια κάθε τριάδας τα ενώνουµε µε το άτοµο του Ν. 
 
Π.χ   Να βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή του τύ̟ου C4H11N. 
 
ΛΥΣΗ 
Η ένωση ανήκει στον γενικό µοριακό τύ̟ο CvH2v+3N. Πρόκειται δηλαδή για 
κορεσµένη µονοσθενή αµίνη. 
 
Α. ̟ρωτοταγείς. 
CH3-CH2-CH2-CH2-NH2                    βουτυλαµίνη 
CH3-CH2-CH-NH2                  δευτεροταγής βουτυλαµινη 
                 | 
                CH3 
CH3-CH-CH2-NH2                           ισοβουτυλαµίνη 
         | 
        CH3 
 
        CH3 
         | 
CH3-C-NH2                              τριτοταγής βουτυλαµίνη 
         | 
        CH3 
 
Β.δευτεροταγείς 
 
CH3-NH-CH2-CH2-CH3                µεθυλο ̟ρο̟υλαµίνη 
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CH3-NH-CH-CH3                  ισο̟ρο̟υλο µεθυλαµίνη 
                 | 
               CH3 
CH3-CH2-NH-CH2-CH3 διαιθυλαµίνη 
 
Γ. Τριτοταγείς 
 
CH3-N-CH2-CH3 αιθυλο διµεθυλαµίνη 
         | 
        CH3 
 
 

ΚΑΥΣΗ – ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ 
 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ µιας αντίδρασης είναι ότι α̟οµένει α̟ό µια καύση δηλαδή 
̟ροϊόντα καύσης και ̟ερίσσεια αντιδρώντος ή και το σώµα ̟ου δεν αντέδρασε. 
 
Αν η καύση ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ευδιόµετρο οι υδρατµοί υγρο̟οιούνται και δεν 
υ̟ολογίζονται στα καυσαέρια. 
 

Α) Η καύση γίνεται µε O2 
 
Π.χ C2H4  + 3Ο2 → 2CO2 + 2H2O 
 
Στις ασκήσεις η λύση γίνεται στοιχειοµετρικά χρησιµο̟οιώντας ένα δεδοµένο της 
άσκησης. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  όµως γιατί το O2 µ̟ορεί να είναι σε ̟ερίσσεια, ο̟ότε την ̟οσότητα 
του δεν µ̟ορούµε να την χρησιµο̟οιήσουµε στοιχειοµετρικά. ∆εν θα υ̟άρχει 
̟ερίσσεια οξυγόνου αν η άσκηση αναφέρει ότι έχουµε την α̟αιτούµενη ή την 
ελάχιστη ̟οσότητα οξυγόνου. 
 
                                        Β) Η καύση γίνεται µε αέρα. 
 
Ο αέρας είναι µίγµα ̟ου α̟οτελείται α̟ό 20% Ο2  και 80% N2 v/v. Άρα µόνο το 
O2 θα χρησιµο̟οιηθεί στην καύση. Το N2 όµως ̟ου δεν θα ̟άρει µέρος στην 
αντίδραση θα υ̟άρχει στα καυσαέρια µε α̟οτέλεσµα να ε̟ηρεάζει τον όγκο τους. 
Έτσι όταν δίνεται ή ζητείται ο όγκος του αέρα υ̟ολογίζουµε τον όγκο του O2 ̟ου 
̟εριέχεται σε αυτόν ο̟ότε θα έχουµε ένα ̟ρόβληµα καύσης µε Ο2. 
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Για τον αέρα δίνεται ή σύσταση 20% v/v Ο2 – 80% v /v Ν2 ̟ου σηµαίνει. 
Σε 100 L αέρα ̟εριέχονται 20 L O2 και 80 L N2. 
 
Αν σε µία άσκηση αναφέρεται ότι έχουµε τον α̟αιτούµενο ή ελάχιστο όγκο αέρα 
σηµαίνει ότι ο αέρας ̟ου χρησιµο̟οιούµε  είναι τόσος ώστε ο οξυγόνο του να 
κάψει την ένωση και να µην ̟ερισσέψει οξυγόνο. 
 

Σχέσεις µεταξύ αέρα, οξυγόνου, αζώτου. 
 
VN2 /VO2= 80/20       →     VN2=4VO2 
 
VO2/Vαέρα= 20 /100  →     VO2=1/5 Vαέρα 
 
VN2/Vαέρα=80/100   →     VN2=4/5Vαέρα 
 
ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ η αναλογία όγκων είναι και αναλογία mol όταν οι όγκοι έχουν 
µετρηθεί στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας ο̟ότε  για τους αριθµούς  
mol Ο2 και Ν2 στον αέρα ισχύει. 
 
nO2 / nN2  = VO2/VN2=20 / 80   ή  nO2  /nN2=1/4 
 

Γ) H καύση γίνεται µε οξείδιο του χαλκού CuO. 
 
Σε ̟υρωµένο σωλήνα ̟ου ̟εριέχει CuO διαβιβάζεται µια ένωση για καύση. Ένα 
µέρος του CuO θα χρησιµο̟οιηθεί για την καύση και θα α̟οχωρήσουν τα 
καυσαέρια.  
 
Π.χ      C2H4 + 6CuO → 2CO2 + 2H2O + 6Cu 
 
O χαλκός ̟ου ̟αράγεται  είναι στερεός και µένει µέσα στο σωλήνα. Γι αυτό αν 
δίνεται ή ζητείται  η µεταβολή της µάζας του σωλήνα ̟ριν και µετά την καύση , η 
̟οσότητα θα α̟οτελεί τα g  του οξυγόνου ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν. 
Ο σωλήνας ̟ου ̟εριέχει το CuO ̟αρουσιάζει ελάττωση µάζας η ο̟οία ̟αριστάνει 
την µάζα του οξυγόνου ̟ου υ̟ήρχε στην ̟οσότητα του CuO ̟ου αντέδρασε 
∆m ( σωλήνα )=mCuO –mCu=mO  → µάζα οξυγόνου  ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε. 
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ΠΩΣ  ΣΗΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ. 
• Ο αριθµός ατόµων του C του ̟ρώτου µέλους µ̟αίνει συντελεστής στο CO2 

των ̟ροϊόντων. 
                                                      C4H8 + O2→ 4CO2 + H2O 

• Το ½ του αριθµού των ατόµων Η του ̟ρώτου µέλους µ̟αίνει συντελεστής 
στο Η2Ο των ̟ροϊόντων. 

             C4H8 + O2 →4CO2 + 4H2Ο 
• Υ̟ολογίζουµε τα άτοµα του Ο στο δεύτερο µέλος και το ½ αυτών το βάζουµε 

συντελεστή στο Ο2 των αντιδρώντων. 
 
                                                 C4H8 + 6O2→4CO2 +4H2O 

• Αν η οργανική ένωση ̟ου καίγεται έχει στο µοριακό τύ̟ο της οξυγόνο τότε 
α̟ό τον αριθµό των ατόµων οξυγόνου των ̟ροϊόντων αφαιρούµε τα 
οξυγόνα ̟ου έχει ο Μ.Τ της ένωσης και το ½  της διαφοράς αυτής βάζουµε 
συντελεστή στο Ο2. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ 

Α. Kαύση αλκανίου 
 
CvH2v+2 + (3v+1)   O2 → VCO2  + ( v+ 1) H2O 
                      2 
CvH2v+2 + (3v+1) CuO → VCO2 + (v+1)  H2O  + (3v+1) Cu 
 
B. Kαύση αλκενίου 
 
CvH2v + 3v O2 →v CO2 + v H2O 
                 2 
CvH2v + 3v CuO → vCO2 + vH2O + 3v Cu 
 
Γ. Kαύση αλκινίου - αλκαδιενίου 
   
CvH2v - 2 + (3v-1)  O2 →vCO2 + (v-1) H2O 
                      2 
  CvH2v - 2 + (3v-1) CuO → vCO2 + (v-1) H2O + (3v-1) CuO 
 
∆. Kαύση υδρογονάνθρακα 
CxHψ +   (4χ+ ψ )  O2 → χCO2 + ψ Η2Ο 
                       4                                  2                            
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CxHψ + (4χ+ ψ )  CuO → χCO2 + ψ Η2Ο + (4χ + ψ)  Cu 
                      2                                     2                    2 
 
E. Καύση αλκοολών ή αιθέρων ( κορεσµένων) 
 
CvH2v + 2O + 3v O2 → vCO2 + (v+1) H2O 
                        2 
CvH2v + 2O + 3v CuO → vCO2 + (v+1) H2O + 3v Cu 
 
Z. Καύση αλδεϋδών ή κετονών ( κορεσµένων) 
 
CvH2vO + (3v-1) O2 → vCO2 + vH2O 
                      2 
CvH2vO +  (3v-1) CuO → vCO2 + vH2O + (3v-1) Cu 
 
H. Καύση οξέων ή εστέρων ( κορεσµένων) 
 
CvH2vO2 + (3v-2)  O2 →v CO2 + V H2O 

                                      2 
CvH2vO2 + 3v-2 CuO → v CO2 + VH2O + (3v-2) Cu 
 
Θ. Καύση οξυγονούχου ένωσης 
 
CxHψΟz +  (4x + ψ -2z)  O2→ xCO2 + ψ Η2Ο 
                             2                                     2 
 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 
Τα αέρια ̟ροϊόντα της καύσης (καυσαέρια) ̟εριέχουν CO2, υδρατµούς (Η2Ο) , Ο2 

(αν βρίσκεται σε ̟ερίσσεια)  και Ν2 (αν η καύση γίνεται µε αέρα) 
 
Α. Yδρατµοί. 
Το Η2Ο ̟ου σχηµατίζεται σε µια καύση είναι σε αέρια κατάσταση (υδρατµός). Έτσι 
µε ψύξη των καυσαερίων οι υδρατµοί υγρο̟οιούνται ο̟ότε η ελάττωση του όγκου 
των καυσαερίων κατά την ψύξη τους ̟αριστάνει τον όγκο των υδρατµών  
 
                                                           ∆V ψύξη= VH2O 
H α̟οµάκρυνση των υδρατµών α̟ό τα καυσαέρια µ̟ορεί ακόµα να γίνει και µε 
διοχέτευση των καυσαερίων σε κά̟οιο αφυδατικό σώµα το ο̟οίο έχει την 
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ικανότητα να δεσµεύει το Η2Ο. Τέτοια σώµατα είναι το ̟υκνό H2SO4,το άνυδρο 
CaCI2, το ZnCI2, το P2O5, το Mg(CIO4) 2 , το CuSO4 κα 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο όγκος των καυσαερίων ελαττώνεται ενώ η αύξηση της 
µάζας του αφυδατικού ̟αριστάνει την µάζα του Η2Ο ̟ου δεσµεύτηκε δηλαδή. 
                                                
                                                 ∆V καυσαερίων = VH2O 
                                                                 και  
                                               ∆m αφυδατικού =mH2O 
 
Β. ∆ιοξείδιο του άνθρακα CO2 
  
To CO2 έχει όξινες ιδιότητες και δεσµεύεται α̟ό διάλυµα βάσης ό̟ως ΚΟΗ, 
ΝαΟΗ, Ca(OH)2 και ανθρακικού άλατος ( Na2CO3, K2CO3). 
 
Οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται είναι  
                          
                                     2NaOH + CO2 → Na2CO3↓ + H2O 
                                    Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓  +  H2O 
                                                                   Λευκό ίζηµα 
 
Η ελάττωση του όγκου των καυσαερίων κατά την διαβίβαση τους σε διάλυµα 
βάσης ̟αριστάνει τον όγκο του CO2 ̟ου υ̟ήρχε στα καυσαέρια. Η αύξηση µάζας 
του διαλύµατος της βάσης ̟αριστάνει την µάζα του CO2 ̟ου υ̟ήρχε στα 
καυσαέρια. ∆ηλαδή  
                                           ∆V καυσαερίων = VCO2 
                                                          και  
                                                ∆m βάσης =mCO2 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε ορισµένες ασκήσεις δίνεται η ̟οσότητα του ιζήµατος CaCO3 ̟ου 
καταβυθίζεται ο̟ότε µε βάση την στοιχειοµετρία της αντίδρασης υ̟ολογίζουµε 
την ̟οσότητα του CO2 στα καυσαέρια. 
 
Γ. Οξυγόνο Ο2 
H ̟οσότητα του Ο2 ̟ου χρησιµο̟οιείται για την ̟λήρη καύση ενός σώµατος είναι 
συνήθως µεγαλύτερη α̟ό την ̟οσότητα ̟ου α̟αιτείται. Έτσι σε αρκετές 
̟ερι̟τώσεις στα καυσαέρια υ̟άρχει και η ̟οσότητα του Ο2 ̟ου ̟ερίσσεψε ( 
̟ερίσσεια Ο2) 
Η ̟οσότητα του Ο2 στα καυσαέρια δεσµεύεται µε κά̟οιο αναγωγικό σώµα 
ό̟ως είναι η σκόνη θερµαινόµενου χαλκού Cu, ο φώσφορος P(ερυθρός), το 
αλκαλικό διάλυµα ̟υρογαλλόλης. Η ελάττωση της ̟οσότητας των καυσαερίων 
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κατά την διοχέτευση τους σε αυτά τα σώµατα είναι η ̟οσότητα του οξυγόνου ̟ου 
̟ερίσσεψε. Η ̟οσότητα του Ο2 ̟ου αντέδρασε κατά την καύση είναι  

 
VO2 (αντέδρασε) = VO2 (αρχικό) – VO2 (̟ερίσσεψε) 

 
Αν η καύση γίνεται σε ευδιόµετρο οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε το νερό να είναι 
υγρό και όχι αέριο. Οι υδρατµοί (Η2Ο) υγρο̟οιούνται και δεν υ̟ολογίζονται στα 
καυσαέρια. 
 
∆. Άζωτο Ν2. 
 
Το άζωτο Ν2 υ̟άρχει στα καυσαέρια όταν η καύση ̟ραγµατο̟οιείται µε αέρα. 
Όµως το Ν2 είναι αδρανές αέριο και δεν δεσµεύεται α̟ό κανένα σώµα. Έτσι αν 
µετά την δέσµευση του Η2Ο, του CO2 και του Ο2  των καυσαερίων ̟αραµένει 
κά̟οιο σώµα αυτό είναι το Ν2 ̟ου υ̟ήρχε στον αέρα. 
 
Στα ̟ροβλήµατα µεταβολής όγκου κατά την καύση ισχύουν τα ̟αρακάτω. 

• Μεταβολή του όγκου των αντιδρώντων µετά την καύση σηµαίνει 
                    ∆V=Vαντιδρώντων ̟ριν την καύση – V̟ροϊόντων καύσης 

• Μεταβολή του  όγκου των αντιδρώντων  µετά την καύση και ψύξη σηµαίνει  
              ∆V= Vαντιδρώντων ̟ριν την καύση – V̟ροϊόντων καύσης εκτός Η2Ο 

• Μεταβολή του όγκου των ̟ροϊόντων µετά την ψύξη τους σηµαίνει 
                                                             ∆V=VΗ2Ο 
 

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ο2 
 
Η ̟ερίσσεια του Ο2  στην καύση : 
 
               % ̟ερίσσεια Ο2=    ̟οσότητα Ο2 ̟ου ̟ερίσσεψε    .  100 
                                                 Ποσότητα Ο2 για ̟λήρη καύση 
 
Το έλλειµµα Ο2 στην καύση : 
 
             % έλλειµµα Ο2 στην καύση  = ̟οσότητα Ο2 ̟ου λεί̟ει     .  100 
                                                               Ποσότητα Ο2 για ̟λήρη καύση 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
1. Ποιες α̟ό τις ̟αρακάτω ενώσεις είναι ακόρεστες και ̟οιες κορεσµένες; 
 
CH3-C-H                          CH3-C-CH3                         CH3-C≡CH              CH2=CH2 
        ||                                     || 
         O                                       O   
 
CH3-CH2-CH2-CH-CH3                          CH3-C-OH                             CH3-CH2-OH 
                           |                                             || 
                          CH3                                          O 
 
CH3-C≡ N                                CH3-CH2-CH3                                    H-C-O-CH2-CH3 
                                                                                                                   || 
                                                                                                                    O     
 
2. Nα γράψετε τον µοριακό τύ̟ο του ̟ρώτου και του έκτου µέλους κάθε 

µιας α̟ό τις ̟αρακάτω οµόλογες σειρές. 
• Αλκένια 
• Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
• Κορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες 
• Κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 
 

3. Σε ̟οιες οµόλογες σειρές ανήκουν οι ̟αρακάτω ενώσεις 
C3H8, C5H10, C3H4, C4H8O2, C2H6O, C4H8O, CH2O2 
 
4.Nα ονοµάσετε τις ενώσεις. 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH=CH-CH3 
CH3-CH2-C≡CH 
CH3-C-CH2CH2CH2CH3 
        || 
         O 
CH3-CH2-CH-CH2-CH3 
                  | 
                  OH 
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CH2-CH-CH2-CH-CH3 
|       |              | 
CH3  CH3         CH3 
 
(CH3)2C=CH-CH3 
 
CH3-CH2-CH-C=CH2 
                  |     | 
                CH3  CH3 
 
CH3-CΗ-CH2-CH3 
          | 
        C2H5 
 
CH2=CH-CH-COOH 
                  | 
                CH3 
 
5. Nα βρείτε τα συντακτικά ισοµερή ̟ου αντιστοιχούν στoν  µοριακό τύ̟ο  
  C4H6 και να τα ονοµάσετε. 

 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
(αντιδράσεις) 

 
1) Ποιες α̟ό τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις για τα αλκένια είναι σωστές και ̟οιες 

λάθος ; 
• Όταν κάνουµε ̟ροσθήκη ΗBr σε ένα αλκένιο το άτοµο του Η ενώνεται µε 

τον άνθρακα ̟ου έχει τα λιγότερα υδρογόνα. 
• Τα αλκένια έχουν γενικό χηµικό τύ̟ο CvH2V µε v>1 και ̟εριέχουν στο 

µόριο τους 1 δ.δ. 
• Ο α̟οχρωµατισµός διαλύµατος βρωµίου δείχνει ότι µία ένωση ̟εριέχει 

δ.δ 
• Η αφυδάτωση των αλκοολών γίνεται ̟αρουσία ̟. H2SO4 
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2) Nα συµ̟ληρωθούν οι αντιδράσεις και ό̟ου χρειάζονται οι καταλύτες. 
 
CH3-CH=C-CH3 + HCI  → ............................... 
                 | 
                CH3 
 
CH2=CH2 + CI2 → ................................ 
 
CH3-CH=CH2 + ............................ → CH3-CH-CH3 
                                                                         | 
                                                                        OH 
 
CH3-CH=CH-CH3   + Βr2    →    .................................. 
 
 
CH3-CH2-CH=CH-CH3   + H2     →   ..................................... 
 
 
  …. . .…….     + ……….. →  CH2-CHCH2 
                                                    |    | 
                                                    CI  CI             
 
CH3-CH2-CH2-Br  + KOH     →  .................................  
 
3) Η    CH3CH2CH2OH ̟αρουσία ̟. H2SO4 στους 170°C ̟οια ̟ροϊόντα δίνει; 

Να δοθούν οι ονοµασίες των οργανικών ενώσεων (αντιδρώντων και 
̟ροϊόντων).  

 
4) Ποια αλκένια µε ̟ροσθήκη HCI δίνουν το ίδιο αλκυλοχλωρίδιο; 
 
 
5) Να γράψετε τα ̟ροϊόντα ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά την ε̟ίδραση CI2  σε 

µεθάνιο και αιθάνιο. 
 
 
6) Nα γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των ̟αρακάτω αντιδράσεων. 

• Ε̟ίδραση υδροξειδίου του νατρίου σε 2- χλωρο̟ρο̟άνιο 
• Προσθήκη νερού σε µεθυλο-̟ρο̟ένιο 
• Προσθήκη υδροβρωµίου σε αιθυλένιο 
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• Αφυδάτωση της διµεθυλο̟ρο̟ανόλης ̟αρουσία ̟. H2SO4 
 

7) Ποια αντίδραση χρησιµο̟οιείται για α̟λό εργαστηριακό έλεγχο της 
ακορεστότητας (δηλαδή αν η ένωση είναι ακόρεστη) ; 

 
8) Να γραφούν οι αντιδράσεις ̟ολυµερισµού  

• Βινυλοχλωριδίου 
• Βινυλοκυανιδίου 
• 1- βουτένιο 
 

9) Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των ̟αρακάτω αντιδράσεων. 
• Προσθήκη Η2 σε αιθένιο 
• Πολυµερισµός ̟ρο̟υλενίου 
• Ε̟ίδραση Η2Ο σε 2- βουτένιο 
• Προσθήκη ΗCI σε ̟ρο̟ένιο 

     
10)Α̟ό τον ̟ολυµερισµό ̟οιας ένωσης ̟ροκύ̟τει το συνθετικό καουτσούκ; 
 
11) Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των ̟αρακάτω αντιδράσεων 

• Προσθήκη ̟ερίσσειας Η2 στο ακετυλένιο ̟αρουσία Νi 
• Προσθήκη νερού σε ̟ρο̟ίνιο 
• Προσθήκη ΗCN σε ακετυλένιο 
• ∆ιµερισµός αιθινίου 
• Αιθίνιο ̟αρουσία Fe στους 500°C 
• Προσθήκη νερού στο 2- βουτίνιο 
• Προσθήκη CI2 σε ακετυλένιο. 
• Προσθήκη ΗCI στο ̟ρο̟ίνιο. 
 

    12) Η αντίδραση του ακετυλενίου µε Να  τι ̟ροϊόντα δίνει; 
 
 
    13) Τι γνωρίζετε για την οξυακετυλενική φλόγα; Να γραφεί η αντίδραση και οι  
χρήσεις της. 
 
 
    14) Πως ̟ροκύ̟τουν τα ακετυλενίδια; Nα γραφούν οι αντιδράσεις ̟ου δίνουν 
̟ροϊόντα  

• Μονονάτριο ακετυλενίδιο 
• ∆ινάτριο ακετυλενίδιο 
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   15) Να γραφούν όλες οι αντιδράσεις ̟υρόλυσης του ̟εντανίου. 
 

   16) Αλκένιο έχει Μ.Β = 56. Να βρεθούν  
• Ποιος είναι ο Μ.Τ του 
• Ποιοι είναι οι δυνατοί συντακτικοί τύ̟οι 
• Ποια είναι τα ̟ροϊόντα ̟ου δίνουν τα ̟αρα̟άνω αλκένια µε ε̟ίδραση  

1) Η2Ο 
2) Βr2  
3) HCI 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1°ΘΕΜΑ 

 

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1.Με τον χηµικό τύπο CνΗ2ν-2 ( ν ≥ 3) συµβολίζονται: 

α) τα αλκάνια 

β) τα αλκένια 

γ) τα αλκίνια 

δ) τα αλκαδιένια 

 

2.Το φυσικό αέριο είναι µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το: 

α) CH4 

β) C2H4   

γ) C2H6 

δ) C3H6 

 

3.Η αλογόνωση του µεθανίου γίνεται παρουσία  

α) νικελίου 

β) οξέος 

γ) φωτός 

δ) αλκοόλης                                                                                                        (µονάδες 9) 

Β. Ερωτήσεις θεωρίας 

 1. Τι είναι α) ισοµέρεια  β) πυρόλυση  γ) πολυµερισµός 

 2. Τι ονοµάζουµε οξυακετυλενική φλόγα και ποια αντίδραση την δηµιουργεί;             

                                                                                                                            (µονάδες 6) 

 

Γ. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων. 

α) προπανάλη 

β) 2,3-διµέθυλο- πεντάνιο 
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γ) 2- βρωµοβουτάνιο 

δ) 2- υδροξυ-πεντανικό οξύ 

ε) διµεθυλαιθέρας                                                                                             (µονάδες 10) 

 

2°ΘΕΜΑ 

 Α. Να ονοµαστούν οι ενώσεις 

CH3-CH2-CH=CH2 

CH2=CH-CH-CH3 

                 | 

               OH 

CH3-O-CH2-CH3 

 

 

CH3-CH2-CH-COOH 

                 | 

                CH3 

CH3-CH2-COO-CH3                                                                                                                                           (µονάδες 10) 

 

B.Nα βρεθούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή των ενώσεων. 
α) C5H8  

β) C5H10 

γ) C4H8O2                                                                                                                                                                     (µονάδες 15) 

 

3°ΘΕΜΑ 

Να γραφούν οι αντιδράσεις, τα ονόµατα των αντιδρώντων και οι καταλύτες όπου 

είναι απαραίτητο. 

CH2-CH2-CH2-CH3 + NaOH → 

 | 

CI 

CH3-CH2-C≡CH + 2H2   → 

CH3-CH=CH2 + Br2  →  

CH3-CH2-CH-CH2 + 2KOH →  

                 |      | 

               CI   CI 

 

HC≡CH +HC≡CH → 

CH3-CH2-C≡CH +H2O→ 

CH3-CH=CH2 + H2O→ 

HC≡CH  + HCN →  

vCH2=CH-CH3→ 

CH3-CH2-CHO + H2→                                                                                     (µονάδες 25) 
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4°ΘΕΜΑ 

Α.  1,2 g µιας κορεσµένης πρωτοταγούς αλκοόλης καίγονται πλήρως οπότε 

προκύπτουν 2,64 g CO2. 

α)Nα βρεθεί ο Μοριακός τύπος της αλκοόλης. 

β)Να γράψετε τις αντιδράσεις αφυδάτωσης της αλκοόλης αυτής. 

γ)Από ποιο αλκυλοβρωµίδιο µπορεί να παρασκευαστεί η αλκοόλη. Να γραφεί η 

αντίδραση.                                                                                                        (µονάδες 15) 

Β.  9,2 g αιθανόλης αντιδρούν µε Να. 

α) Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου που εκλύεται σε STP και να ονοµαστεί το άλας που 

προκύπτει. 

β)Αν η αιθανόλη αντιδράσει µε πεντανικό οξύ τι προκύπτει; Να γραφεί η αντίδραση και να 

ονοµαστεί το κύριο προϊόν της.                                                                        (µονάδες 10) 

 

 

Ασκήσεις µε µίγµατα 

 

1. 6 g µίγµατος ̟ου α̟οτελείται α̟ό CH4  και C3H8 καίγονται ̟λήρως µε 
οξυγόνο. ∆ίνεται ότι η µάζα του νερού είναι 10,8 g. Να υ̟ολογίσετε την 
σύσταση του µίγµατος. 

 
2. Αέριο µίγµα C2H4 και C2H2 α̟αιτεί για ̟λήρη καύση 700 mL αέρα ( 20% O2 , 

80%Ν2 v/v). Α̟ό τα καυσαέρια α̟οµακρύνονται οι υδρατµοί µε ψύξη. 
∆ίνεται ότι ο όγκος του CO2 είναι 100ml. Να υ̟ολογιστεί η % v/v σύσταση 
του αρχικού µίγµατος. Όλοι οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης 
και θερµοκρασίας. 

 
3. 7 g ενός αλκενίου Α έχουν όγκο 5,6L σε STP.  

• Ποιος είναι ο συντακτικός τύ̟ος του ακλενίου Α 
• Ένα ̟ολυµερές ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το αλκένιο έχει σχετική µοριακή µάζα 
56000. Να βρεθεί ο αριθµός των µορίων του µονοµερούς ̟ου ̟εριέχονται 
στο µόριο του ̟ολυµερούς και να γραφεί η χηµική εξίσωση αντίδρασης 
̟ολυµερισµού. 
• Ποια µάζα α̟ό το αλκένιο Α ̟ρέ̟ει να ̟ολυµεριστεί ώστε να 
σχηµατιστούν 70 Kg ̟ολυµερούς ; 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° 

 

      1. Σε ένα δοχείο ̟εριέχεται ένα υγρό το ο̟οίο µ̟ορεί να είναι ο διαιθυλαιθέρας ή 
η 1- βουτανόλη, ή η 2- µεθυλο-2- ̟ρο̟ανόλη. Πως µ̟ορούµε να διακρίνουµε ̟οια 
ένωση είναι το υγρό αυτό. 

 
 2. Χρησιµο̟οιώντας ως ̟ρώτη ύλη αλκοόλη να ̟αρασκευάσετε τις ακόλουθες 
ενώσεις: 
α) αιθανάλη                            β) δι̟ρο̟υλαιθέρας 
γ) 2- µεθυλο̟ρο̟ανικό οξύ  δ) ̟ρο̟ένιο 
 
 3.  Κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α έχει Μr = 60. 
  α)  Nα βρεθούν τα συντακτικά ισοµερή της αλκοόλης Α. 
  β) Nα γραφούν οι αντιδράσεις οξείδωσης των ισοµερών και οι αντιδράσεις    
εστερο̟οίησής τους  µε αιθανικό οξύ. 
 
 4.11,2 L αιθενίου µετρηµένα σε STP  αντιδρούν µε ̟ερίσσεια υδρατµών ̟αρουσία  
καταλύτη. Η οργανική ένωση ̟ου ̟ροκύ̟τει καίγεται ̟λήρως µε οξυγόνο. Να 
υ̟ολογίσετε των όγκο του οξυγόνου ̟ου α̟αιτείται µετρηµένο σε STP. 
 
  5. 4,48 L  αλκενίου Α µετρηµένα σε STP αντιδρούν ̟λήρως µε HCI. Η ένωση Β  
̟ου ̟ροκύ̟τει αντιδρά µε ̟ερίσσεια AgOH και σχηµατίζει 12 g οργανικής ένωσης 
Γ. Ποιος είναι ο συντακτικός τύ̟ος της ένωσης Γ; 
 
  6. ∆ιάλυµα γλυκόζης έχει όγκο 750 mL και ̟εριεκτικότητα 10% w/v. Το διάλυµα 
αυτό ζυµώνεται και µετά α̟ό κά̟οιο χρονικό διάστηµα δια̟ιστώνεται ότι έχουν 
ελευθερωθεί 11,2 L αερίου µετρηµένα σε STP. 
 α) Ποιο είναι το ̟οσοστό της γλυκόζης ̟ου έχει υ̟οστεί ζύµωση στο ̟αρα̟άνω 
χρονικό διάστηµα; 
 β) Ποια µεταβολή ̟αρουσιάζει η µάζα του διαλύµατος;     
 
  7 . Ποσότητα αιθανόλης ίση µε 23 g χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το ̟ρώτο µέρος 
αντιδρά µε    ̟ερίσσεια  Na και ελευθερώνει αέριο. 
α) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου µετρηµένος σε STP; 
β)Tο δεύτερο µέρος της αιθανόλης αντιδρά µε ̟ερίσσεια κορεσµένου 
µονοκαρβοξυλικού οξέος Α ο̟ότε ̟αράγεται οργανική ένωση Β ̟ου έχει σχετική 
µοριακή µάζα Mr=88. Ποιος είναι ο συντακτικός τύ̟ος και ̟οια η ονοµασία της 
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ένωσης Β; Αν η α̟όδοση της αντίδρασης είναι 80% να υ̟ολογιστεί η µάζα της 
ένωσης Β. 
 
  8. 27,6 g αιθανόλης αναµιγνύονται µε 36 g αιθανικού οξέος ̟αρουσία H2SO4 και   
̟ραγµατο̟οιείται αµφίδροµη αντίδραση. Όταν α̟οκαθίσταται ισορρο̟ία η 
̟οσότητα του εστέρα ̟ροκύ̟τει ότι είναι ίση µε 35,2 g. Ποια είναι η % α̟όδοση 
της αντίδρασης; 
 
 

 

4 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 
Κ α ρ β ο ξ υ λ ι κ ά ο ξ έ α 

 
Καρβοξυλικά οξέα ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις, ̟ου ̟εριέχουν στο µόριό 
τους την οµάδα του καρβοξυλίου  -CΟΟΗ. 
 
Ταξινόµηση των καρβοξυλικών οξέων 
Τα καρβοξυλικά οξέα ταξινοµούνται: 
1. Ανάλογα µε τον αριθµό των καρβοξυλίων (-CΟΟΗ), ̟ου ̟εριέχουν στο µόριό 
τους, σε µονοκαρβοξυλικά και ̟ολυκαρβοξυλικά. 
CH3COOH (αιθανικό οξύ  ή οξικό οξύ- µονοκαρβοξυλικό οξύ) 
 
COOH 
|                (αιθανοδιικό ή οξαλικό οξύ   - δικαρβοξυλικό οξύ) 
COOH 
 
2. Ανάλογα µε το αν ̟εριέχουν στο µόριό τους και άλλη χαρακτηριστική οµάδα, 
σε υδροξυοξέα (̟εριέχουν και -ΟΗ), αλογονοξέα (̟εριέχουν και αλογόνο -Χ), 
αµινοξέα (̟εριέχουν και -ΝΗ2), κ.α. 
 
CH3CHCH2COOH          CH3CH2CHCH2CH2COOH        CH3CHCOOH 
       |                                                  |                                              | 
      OH                                              CI                                           NH2 
Υδροξυοξύ                                αλογονοξύ                               αµινοξύ 
 
4.1. Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα ονοµάζονται τα οξέα ̟ου ̟ροκύ̟τουν, 
θεωρητικά, α̟ό τα αλκάνια µε αντικατάσταση ενός ατόµου Η µε καρβοξύλιο (-
COOH). 
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Έχουν γενικό τύ̟ο CνΗ2ν+1 COOH ή RCOOH. 
 
Τα ̟ιο χαρακτηριστικά µέλη της οµόλογης σειράς είναι τα εξής: 
Μεθανικό ή µυρµηκικό οξύ HCOOH 
Αιθανικό οξύ ή οξικό οξύ CH3COOH 
Προ̟ανικό οξύ ή ̟ρο̟ιονικό οξύ CH3CH2COOH  
Boυτανικό οξύ ή βουτυρικό οξύ CH3CH2CH2COOH 
Μεθυλο̟ρο̟ανικό οξύ ή ισοβουτυρικό οξύ CH3CHCOOH 
                                                                                     | 
                                                                                   CH3 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 

1. Α̟ό τις ̟ρωτοταγείς αλκοόλες (RCH2OH) ή τις αλδεύδες ( RCH=O) µε 
οξείδωση. 
 
RCH2OH + |O| →RCΗ=Ο + H2O 
RCH=O + |O| → RCOOH 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
CH3CH2CH2OH + |O| → CH3CH2CH=O + H2O 
 
CH3CH2CH=O +|O|→ CH3CH2COOH 
 
Ή µε α̟ευθείας οξείδωση της ̟ρωτοταγούς αλκοόλης σε µονοκαρβοξυλικό οξύ 
 
CH3CH2CH2OH +2|O| → CH3CH2COΟΗ + H2O 
 
2. Α̟ό τα νιτρίλια (RCN) µε υδρόλυση η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται ̟αρουσία 
αραιού διαλύµατος οξέος ή βάσης. 
                            H+ 

RCN + 2H2O   →    RCOOH + NH3↑ 
                                      ή OH- 
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ΠΑΡΑ∆ΕΊΓΜΑ 
                                                            H+ 

CH3CH2CN +2H2Ο   →       CH3CH2COOH     +     NH3↑ 
                                                        ή OH- 

̟ρο̟ανονιτρίλιο             ̟ρο̟ανικό οξύ ή ̟ρο̟ιονικό οξύ 
ή αιθυλοκυανίδιο 
 

 

3.Α̟ό τους εστέρες µε υδρόλυση. 
 
                         υδρόλυση 

RCOOR` + H2O⇄⇄⇄⇄ RCOOH + R`OH 
                                                                     H+  

  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

CH3CH2CH2CH2COOCH2CH3 + H2O ⇄⇄⇄⇄CH3CH2CH2CH2COOH + CH3CH2OH  
̟εντανικός αιθυλεστέρας                               ̟εντανικό οξύ                 αιθανόλη 
                                                                          
                                                                    
 
 

Α ι θ α ν ι κ ό  ο ξ ύ  ή  οξικό οξύ   CH3COOH 
 

Το αιθανικό ή οξικό οξύ είναι το ̟ιο σηµαντικό α̟ό τα καρβοξυλικά οξέα. Το ξίδι 
, ̟ου χρησιµο̟οιούµε στο σ̟ίτι για συντήρηση και αρωµατισµό των τροφών, είναι 
αραιό υδατικό διάλυµα οξικού οξέος. 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΑΙΘΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ  - CH3COOH 
 
 

Στο εργαστήριο ̟αρασκευάζεται µε ̟λήρη οξείδωση της αιθανόλης ή της 
αιθανάλης. 
CH3CH2OH +|O| → CH3CH=O + |O|→CH3COOH 
                               -H2O 

 
Στη βιοµηχανία ̟αρασκευάζεται: 
1. Με οξική ζύµωση, κατά την ο̟οία ̟αράγονται αραιά υδατικά διαλύµατα του 
οξέος, ̟εριεκτικότητας 5-10%. 
Οξική ζύµωση ονοµάζεται η οξείδωση της αιθανόλης των αλκοολούχων 
διαλυµάτων (̟.χ. κρασιών χαµηλής ̟οιότητας) σε οξικό οξύ. Η οξείδωση γίνεται 
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α̟ό το οξυγόνο του αέρα µε τη βοήθεια ειδικού ενζύµου, ̟ου εκκρίνεται α̟ό 
ορισµένους µύκητες. 
CH3CH2OH +O2  →    CH3COOH   +    H2O  
αιθανόλη            αιθανικό ή οξικό οξύ 
H αντίδραση ̟ραγµατο̟οιείται ̟αρουσία ενός ενζύµου αλκοοξειδάση. 
 
 
2. Με οξείδωση των αλκανίων, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ̟ετρέλαιο. Βουτάνιο (ή 
νάφθα) οξειδώνονται α̟ό το οξυγόνο του αέρα ̟αρουσία καταλυτών. Εκτός α̟ό 
το οξικό οξύ, ̟ου είναι το κύριο ̟ροϊόν, σχηµατίζονται και διάφορα άλλα 
̟αρα̟ροϊόντα 
C4H10 + O2    →  CH3COOH + ̟αρα̟ροϊόντα 
Βουτάνιο          αιθανικό οξύ 
 
3. Με καταλυτική ( ̟αρουσία οξικού κοβαλτίου) οξείδωση της ακεταλδεύδης( 
CH3CH=O) 
CH3CH=O + ½ O2 → CH3COOH 
 
H ακεταλδεύδη µ̟ορεί να ̟αρασκευαστεί είτε µε ̟ροσθήκη νερού στο ακετυλένιο 
(αιθίνιο 
)  ή µε οξείδωση της αιθανόλης. 
 
4. Α̟ό την µεθανόλη µε ε̟ιδραση µονοξειδίου του άνθρακα CO ̟αρουσία 
καταλύτη ( Rh) 
 
CH3OH + CO→ CH3COOH 
 
 

Φυσικές ιδιότητες του αιθανικού οξέος και γενικά των κορεσµένων 
µονοκαρβοξυλικών οξέων 

Το οξικό οξύ είναι υγρό, άχρωµο µε τη χαρακτηριστική οσµή του ξιδιού. Το 
καθαρό έχει σηµείο τήξεως 17ο C, στερεο̟οιείται σχηµατίζοντας κρυστάλλους, ̟ου 
µοιάζουν µε ̟άγο και είναι γνωστό ως ̟αγόµορφο (ή Glacial) οξικό οξύ. 
Γενικά, τα κατώτερα µέλη της σειράς είναι υγρά, ευδιάλυτα στο νερό, µε 
δια̟εραστική οσµή. Τα µέσα µέλη είναι υγρά, λίγο διαλυτά στο νερό, µε 
δυσάρεστη οσµή και τα ανώτερα µέλη είναι στερεά, αδιάλυτα στο νερό και άοσµα. 
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Χηµικές ιδιότητες του αιθανικού οξέος και γενικά των κορεσµένων 
µονοκαρβοξυλικών οξέων 

 
1. Το οξικό οξύ είναι ασθενής ηλεκτρολύτης. Σε υδατικό διάλυµα ιοντίζεται σε 
µικρό βαθµό δίνοντας  κατιόν υδρογόνου (Η+). 

                                  CH3COOH ⇄⇄⇄⇄ CH3COO- + H+ 
Άρα, εµφανίζει τον όξινο χαρακτήρα. (ιδιότητες των οξέων ̟ου οφείλονται στο 
Η+): 
 
α)Έχει γεύση όξινη και αλλάζει το χρώµα των δεικτών 
 
 
β)Αντιδρά µε βάσεις ή βασικά οξείδια και δίνει άλας και νερό (εξουδετέρωση)   

CH3COOH +NaOH →→→→ CH3COONa +H2O 

2CH3COOH +CaO →→→→ (CH3COO)2Ca +H2O 

 
 
γ)Αντιδρά µε µέταλλα δραστικότερα του υδρογόνου και δίνει άλας και υδρογόνο 
(Η2). 

2CH3COOH +Zn →→→→ (CH3COO)2Zn +H2 

 
 
δ)∆ιασ̟ά τα ανθρακικά άλατα και δίνει CO2 

2CH3COOH +Na2CO3 →→→→2CH3COONa + CO2 ↑+ H2O 

CH3COOH +NaHCO3 →→→→ CH3COONa +CO2 ↑ + H2O 

 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 

Η α̟ελευθέρωση αερίου CO2 κατά την αντίδραση των καρβοξυλικών οξέων µε τα 
ανθρακικά άλατα είναι χαρακτηριστική αντίδραση ̟ου δείχνει την ̟αρουσία 
καρβοξυλίου –COOH σε ένα οργανικό µόριο. Με αυτόν τον τρό̟ο γίνεται η 
διάκριση των καρβοξυλικών οξέων α̟ό τις υ̟όλοι̟ες οργανικές ενώσεις. 
 
ε)Τα διαλύµατά του ηλεκτρολύονται και δίνουν στην κάθοδο (-) αέριο Η2 
 
 
2. Εστερο̟οίηση  
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Αντιδρά µε τις αλκοόλες (̟.χ. αιθανόλη) και δίνει εστέρα και νερό. 
 

CH3COOH      +     CH3CH2ΟΗ      ⇄       CH3COOCH2CH3     +       H2O 
αιθανικό οξύ           αιθανόλη           αιθανικός αιθυλεστέρας 
Ο ̟αρα̟άνω εστέρας είναι υγρός, άχρωµος, µε ευχάριστη οσµή φρούτων, 
αδιάλυτο στο νερό. 
 
Χρήσεις 
Χρησιµο̟οιείται ως συντηρητικό τροφίµων, ως διαλύτης και για την ̟αρασκευή 
χρωµάτων, φαρµάκων, αρωµάτων, οξικής κυτταρίνης κτλ. Η οξική κυτταρίνη 
χρησιµο̟οιείται για την ̟αρασκευή τεχνητής υφαντικής ίνας, καθώς και για την 
̟αρασκευή κινηµατογραφικών και φωτογραφικών 
φιλµ. 
 
 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ OΞΥ ή  2-Υ∆ΡΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ή  Α-
Υ∆ΡΟΞΥΠΡΟΠΑΝΙΚΟ ΟΞΥ 

 
 

Το άτοµο του άνθρακα ̟ου συνδέεται α̟ευθείας µε το καρβοξύλιο 
χαρακτηρίζεται ως άλφα (α) άτοµο άνθρακα. 
 
Το γαλακτικό οξύ βρίσκεται στο ξινισµένο γάλα και στους µυϊκούς ιστούς των 
ζώων και του ανθρώ̟ου. Είναι ε̟ίσης το κοινό όξινο συστατικό των ̟ροϊόντων 
ζύµωσης του γάλακτος, δηλαδή του τυριού, του γιαουρτιού και του βουτύρου. 
 

Παρασκευές 
1. Παρασκευάζεται µε γαλακτική ζύµωση διαφόρων σακχάρων (̟.χ. της 
γλυκόζης) α̟ό ειδικούς µικροοργανισµούς, οι ο̟οίοι ̟αράγουν το ένζυµο 
λακτάση. 
                  λακτάση 

C6H12O6       →         2CH3CHCOOH 
                                              | 
                                           OH 
 
 
2. Συνθετικά ̟αρασκευάζεται α̟ό την αιθανάλη µε ε̟ίδραση HCN και υδρόλυση 
του υδροξυνιτριλίου ̟ου σχηµατίζεται. 
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ΚΥΑΝΥ∆ΡΙΝΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ 
 

CΗ3CH=O +HCN → CH3CHCN + 2H2O → CH3CHCOOH +NH3 
                                              |                                      |  
                                           OH                                  OH 
                                                                         Γαλακτικό οξύ 
                                                                                
Ιδιότητες 
Το γαλακτικό οξύ, αν και σε καθαρή κατάσταση είναι κρυσταλλικό, ε̟ειδή 
α̟ορροφά νερό α̟ό την ατµόσφαιρα εµφανίζεται ως υγρό σιρο̟ιώδες. Είναι 
άχρωµο, διαλυτό στο νερό και στην αλκοόλη. 
Οι χηµικές του ιδιότητες είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων οξέος, λόγω του 
καρβοξυλίου (-COOH), και αλκοόλης, λόγω του υδροξυλίου (-OH) ̟ου ̟εριέχει 
στο µόριό του. Έτσι, δίνει τις γενικές αντιδράσεις των οργανικών οξέων και το 
δευτεροταγές υδροξύλιό του µ̟ορεί να οξειδωθεί. 
 

CH3CHCOOH  +|O| → CH3CCOOH +H2O 
        |                                        || 
     OH                                        O 
Γαλακτικό οξύ              ̟υροσταφυλικό οξύ ή κετο̟ρο̟ανικό οξύ 
 
Χρήσεις 
 
Χρησιµο̟οιείται ως συντηρητικό τροφίµων, στη βαφική, στη βυρσοδεψία και στη 
θερα̟ευτική ως φάρµακο για τις εντερικές λοιµώξεις. Στη γαλακτική ζύµωση του 
σακχάρου ̟ου ̟εριέχεται στο γάλα στηρίζεται και η ̟αρασκευή του γιαουρτιού. 
Τα γαλακτικά ένζυµα ̟ου ̟εριέχονται στο γιαούρτι χρησιµο̟οιούνται για την 
α̟οκατάσταση της εντερικής χλωρίδας κατά τη θερα̟εία µε αντιβιοτικά. Γι’ αυτό 
οι γιατροί συνιστούν όταν ̟αίρνουµε αντιβιοτικά, να συµ̟ληρώνουµε το 
ηµερήσιο διαιτολόγιό µας µε ένα γιαούρτι. 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Β` ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1. 18,4 g αιθανόλης οξειδώνονται ̟λήρως. Η οργανική ένωση Α ̟ου ̟αράγεται 
εξουδετερώνεται ̟λήρως µε διάλυµα NaOH O,5 Μ. Να υ̟ολογίσετε : 
α) τη µάζα της ένωσης Α, 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 66 

β) τον όγκο του διαλύµατος NaOH ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε. 
 
2. 2,3 L ενός κρασιού 100  (10 % v/v) µετατρέ̟ονται µε οξική ζύµωση σε ξίδι. Αν το 
̟οσοστό της αλκοόλης ̟ου οξειδώθηκε είναι 50%, να υ̟ολογίσετε τη µάζα του 
οξικού οξέος  ̟ου ̟αράγεται. 
∆ίνεται ότι για την αιθανόλη είναι ρ=0,8 g/mL. 
 
3. 6,1 g βενζοϊκού οξέος ( C6H5COOH ) εξουδετερώνονται ̟λήρως µε διάλυµα 
ΚΟΗ 0,25 Μ. Να υ̟ολογίσετε : 
α) τον όγκο του διαλύµατος ΚΟΗ ̟ου α̟αιτείται, 
β) τη µάζα του άλατος ̟ου σχηµατίζεται. 
 
4. Κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ έχει σχετική µοριακή µάζα Mr = 88. 
α) Να γραφεί ο µοριακός τύ̟ος  και τα συντακτικά ισοµερή του οξέος, 
β) 17,6 g α̟ό το οξύ αυτό αντιδρούν µε ̟ερίσσεια Na2CO3. Να υ̟ολογίσετε τον 
όγκο του αερίου ̟ου ̟αράγεται, µετρηµένο σε συνθήκες STP. 
 
5. Υδατικό διάλυµα ∆ CH3COOH έχει ̟εριεκτικότητα 1,5 % w/v.  
α) Ποιος όγκος διαλύµατος NaOH 0,5 Μ α̟αιτείται για την ̟λήρη εξουδετέρωση 
200 mL του διαλύµατος ∆  ; 
β) Σε 400 mL του διαλύµατος ∆ ̟ροσθέτουµε ̟ερίσσεια Na2CO3. Να υ̟ολογιστεί ο 
όγκος του αερίου ̟ου ελευθερώνεται, µετρηµένος σε συνθήκες STP. 
 
6. Κορεσµένη ένωση Α έχει µοριακό τύ̟ο C3H6O2. 
α) Να γραφούν και να ονοµαστούν τα συντακτικά ισοµερή της ένωσης Α. 
β) Η ένωση Α µε ε̟ίδραση NaHCO3 ελευθερώνει αέριο. Να βρεθεί ̟οιος είναι ο 
συντακτικός τύ̟ος της ένωσης Α και να γραφεί η χηµική εξίσωση της αντίδρασης. 
γ) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύ̟οι των ενώσεων Β έως ∆ στην ̟αρακάτω σειρά 
αντιδράσεων : 
 

        CvΗ2v + H2O        
H+      

 Γ 
  
     +Α       ∆  

          (Β)  
 
∆ίνεται ότι η ένωση ∆ έχει  Mr = 116. 
δ)  Ποιες  α̟ό τις ε̟όµενες ̟ροτάσεις για τις ενώσεις Α και Γ, είναι σωστές; 
i)   Αντιδρούν µε Na και ελευθερώνουν αέριο. 
ii)  Αντιδρούν µε ΚΟΗ. 
iii) Α̟οχρωµατίζουν οξινισµένο διάλυµα KMnO4. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Nα συµ̟ληρωθούν οι οργανικές αντιδράσεις 
CH3COOH + NaOH → 
 
C6H5COOH + Zn→ 
 
Με ̟ρώτη ύλη ακετυλένιο να ̟αρασκευάσετε οξικό οξύ. 
 
2-υδροξυ̟ρο̟ανονιτρίλιο + νερό→ 
 
 

………….+ ………….⇄⇄⇄⇄ γαλακτικός µεθυλεστέρας +…….. 
 

        
       ………….+ …………→  κετο̟ρο̟ανικό οξύ +……… 
 
 
        ακεταλδεύδη + Η2  → 
 
 
        µεθανικό οξύ + όξινο ανθρακικό νάτριο → 
 
 
        αιθανονιτρίλιο + νερό → 
 
 
        κορεσµένη µονοσθενής ̟ρωτοταγής αλκοόλη + 2|ο| → 
 
 
 
 

2. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύ̟οι όλων των ενώσεων. 
              +Η2Ο             + K2Cr2O7 
CνH2ν    →       Β            →           C4H8O 
   A         H+                    H+                Γ 
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       +Βr2               +2KOH             +Na 
Α      →    ∆              →         E         →      Z +H2  ↑ 
                           Αλκοόλη θ 
 
 
3. Μια κορεσµένη µονοσθενής αλδεύδη αντιδρά ̟λήρως µε υδρογόνο σε 
κατάλληλες συνθήκες. Αν το βάρος της τελικής ένωσης είναι κατά 3,448% 
µεγαλύτερο α̟ό το βάρος της αρχικής αλδεύδης να καθοριστεί ο συντακτικός 
τύ̟ος της τελικής ένωσης. 

 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να γράψετε τους Μ.Τ. του 1ου και του 8ου µέλους της οµόλογης σειράς : 
•••• Των αλκανίων……………………………………………………………………. 
 
•••• Των αλκενίων……………………………………………………………………. 
 
•••• Των αλκινίων…………………………………………………………………….. 
 
•••• Των αλκαδιενίων………………………………………………………………… 

 
2. Σε ̟οιες γνωστές οµόλογες σειρές ανήκουν οι ενώσεις µε χηµικούς τύ̟ους: 
•••• C20H40……………………………………... 
•••• C4H10...……………………………………. 
•••• C3H6……………………………………….. 
•••• C5H12………………………………………. 
•••• C10H18…………………………………….. 

 

3. Να ονοµάσετε τις ενώσεις: 
CH3 - CH2 - CH2 - CH3………….............................................. 

 
CH3 - CH2 – CH = CH - CH3…………………………………………………….. 

 
CH3 - CH2 – C ≡ CH…………………………………………………………………. 

 
CH2 – CH - CH – CH – CH3……………………………………………………. 
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          CH3  CH3   CH3 
 
CH3 - CH = CH - CH3…………………………………………………………. 

 
CH3 – CH – CH = CH2…………………………………………………………… 

                
             CH3 

             
CH3 – CH2 – CH2 – CΗ=Ο……………………………………………………… 
 
CH3 – CH – CH2 – CH = CH2…………………………………………………… 
             
          OH 
CH3CH2COOCH3.......................................................... 
 
CH3COCH3................................................................ 
 
CH3-CH2-O-CH2-CH3....................................................... 
 
CCI3-CH2-CH3.............................................................. 
 
CH3-CH2-CH2Br............................................................... 
 

 
 
4. Να ονοµάσετε τις ενώσεις: 
 
•••• CH3 - CH2 – CH = CH2 

 

 
•••• CH3 – CH - CH2 - COOH 
                 
              CH3 

 

 
• CH3 - CH - CH2 - CH3 
                
             OH 
• CH2 – CH - CH2 – CH - CH3 
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              CH3             CH3 
 
• CH3 – CH – CH = CH2 

                       
                    CH3 

 
• CH3 - CH – CH2 -COOH 
                
              CH3 

 
• CH3 – CH – CH3 
                 
              OH 
• CH3 – CH2 – CH2 – COOH 
• CH3 – C = C - CH3 

                          
                CH3  CH3 

 
• CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3 
                 
               OH 

 
• CH3 – CH - CH – CH2 - COOH 

             
   CH3   CH3 

 
                              CH3 

                           
• CH3 – CH – C – CH2 – CH3 
                           
              OH     CH3 

 

 

 
5. Να γράψετε τους µοριακούς τύ̟ους των ̟αρακάτω οργανικών ενώσεων: 
•••• 2 – µεθυλο – 1 - βουτανόλη 
 
•••• 3,3 -  διµεθυλο – 1 - ̟εντίνιο 
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•••• αιθυλο µεθυλο αιθέρας 

 
•••• 2,2,3 - τριµεθυλο - βουτανικό οξύ 

 
•••• 2,2 - διµεθυλο - βουτάνιο 

 
•••• 1,2 - ̟ενταδιένιο 

 
•••• 3 – µεθυλο -1- βουτένιο 

 
•••• εξανάλη 

 
•••• 3 – µέθυλο - 3 - εξανόλη 

 
•••• 1,2,4 – τριµεθυλο – 2 - βουτανόλη 

 
•••• Προ̟ανόνη 

 
•••• µεθανικό οξύ 

 
•••• 1,3 - βουταδιένιο 

 
•••• 2 – αιθυλο -1- βουτένιο 

 
•••• 2,3 – διµεθυλο –  ̟εντανικό οξύ 

 
•••• µεθανικός ισο̟ρο̟υλεστέρας 

 
•••• ̟ρο̟ανικός µεθυλεστέρας 

 
•••• ισο̟ρο̟υλική αλκοόλη 

 
•••• µεθυλο ̟ρο̟ανικό οξύ 

 
•••• δι̟ρο̟υλο αιθέρας 
 

6. Σε ̟οιες γνωστές οµόλογες σειρές ανήκουν οι ενώσεις µε χηµικούς τύ̟ους: 
•••• C20H40 
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•••• C3H7OH 
 
•••• C3H7CH=O 
 
•••• C4H10 
 
•••• CH3CH=O 
 
•••• CH3COCH3 
 
•••• C3H6O2 
 
•••• C5H11OH 

 
•••• CH2O2 
 
Βρείτε τα ισοµερή των ̟αρακάτω ενώσεων C3H6O2   C5H11OH  C4H10  C4H6  C5H10 

και να τα ονοµάσετε. 
 

 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Να συµ̟ληρωθούν οι ̟αρακάτω χηµικές αντιδράσεις: 
 
1. CH2 = CH2 + HCl →  
 
2. CH3 – CH = CH2 + Br2 →                                            
                                               
 
3. CH ≡ C – CH3 + Cl2 →                                  
                                   
                           
4. CH3 – CH -CH3      Η+              
                  
              OH             170 °C 
 
5. CH3 – CH – CH3 + NaOH →  
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               Cl 
 
6. CH3 – CH – CH2 + 2NaOH →  
                         
               Cl      Cl                    
 
7. CH3 – CH=O + [O] →  
 
8. CH3 – CH – CH3 + [O] →  
                                                    
              OH                                  
9. CH2 = CH-CH3 + HBr  →                                   
          
10.CH3CH2CH2Br+ NaOH → 
                                                     
11.  CH2 = CH2  + H2O →   
                                                      
12.  CH3 – CH2 - OH + [Ο] → 
      
 
13. CH3CH2OH + CH3CH2COOH →                                                                     
                                                                           
14  CH3 – C = CH2 + HCl →   
                                                              
                CH3                           
               
                 Cl                
                  
 15. CH3- C -CH3 + NaOH →  
                                                             
               CH3                       
                                              
                                                    
   16.   CH3 – C = CH2 + H2O →   
                                                                    
                    CH3                                          
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                     OH 
                        
  17.      CH3- C- CH3  + [O] →   
                       
                    CH3 
 

18.  CH3- CH- CH3 + CH3 –CH- COOH →  
                                                                                       
                 OH                        CH3                    

19.  HCH=O + H2 →  
20.  ΗC≡CH + H2O→ 
21.  CH3-C≡CH + H2O→ 
22.   Nα γράψετε τις αντιδράσεις αφυδάτωσης της 2-̟ρο̟ανόλης 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
                            

Θέµα 1ο 

Τρία ισοµερή αλκένια του τύ̟ου C5H10 δίνουν µε υδρογόνωση το ίδιο αλκάνιο. 
Με ̟ροσθήκη Η2Ο ,τα δύο δίνουν την ίδια αλκοόλη. Ποιος είναι ο συντακτικός 
τύ̟ος του τρίτου ? 
Θέµα 2ο 

2,24 L αλκανίου Α , µετρηµένα σε STP , καίγονται ̟λήρως µε Ο2, ο̟ότε 
̟αράγονται 17,6 g CO2. 
i. Να βρεις τον µοριακό τύ̟ο και τα συντακτικά ισοµερή του Α. 
ii. Να υ̟ολογίσεις τον όγκο του αέρα ( STP ) ̟ου α̟αιτείται για την ̟λήρη 
καύση του Α. ( 20%v/v O2 – 80%v/v N2 ) 
iii.Ποια η σύσταση των καυσαερίων µετά την ψύξη τους σε συνηθισµένη 
θερµοκρασία ? 
iv. Ποια η σύσταση των καυσαερίων µετά την ψύξη και την διαβίβαση τους σε  
̟ερίσσεια δ/τος ΚΟΗ ? 
Όλοι οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας. 
 
Θέµα 3ο 
 21 g  αλκενίου α̟αιτούν για ̟λήρη αντίδραση 11,2 L H2  µετρηµένα σε STP. 
 α. Ποιος είναι ο συντακτικός τύ̟ος του αλκενίου; 
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 β. Πως µ̟ορεί να ̟αρασκευαστεί το αλκένιο αυτό µε ̟ρώτη ύλη 
αλκυλαλογονίδιο. 
 
Θέµα 4ο 
Με ̟ρώτη ύλη ακετυλένιο να ̟αρασκευάσετε: 
α. βενζόλιο  β.PVC   γ. 1,1-διχλωροαιθάνιο  δ. χλωροαιθάνιο   ε. αιθανόλη 
Θέµα 5ο 
Πως µ̟ορούµε να διακρίνουµε αν ένα αέριο είναι το αιθένιο ή το αιθίνιο; 
Θέµα 6ο 
Oι ε̟όµενες ενώσεις µ̟ορούν να ̟αρασκευαστούν µε βάση µία αντίδραση 
̟ροσθήκης σε αλκένιο ή αλκίνιο: 
2-̟ρο̟ανόλη, 2,2,3,3-τετραβρωµο βουτάνιο, 2,2-διβρωµο ̟ρο̟άνιο, 1,2-διχλωρο 
βουτάνιο, ̟ρο̟ανόνη, 2-χλωροβουτάνιο. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των 
αντιδράσεων ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται. 
Θέµα 7ο  
Ένα µίγµα ̟ου α̟οτελείται α̟ό ̟ρο̟ένιο και Η2 έχει µάζα 36g  και όγκο 44,8L 
µετρηµένο σε συνθήκες STP. Ποια είναι η σύσταση του µίγµατος σε mol; 
Θέµα 8ο 
4,48L αλκενίου Α µετρηµένα σε STP  καίγονται ̟λήρως ο̟ότε ̟αράγονται 10,8g 
υδρατµών. 
α. Ποιος είναι ο µοριακός τύ̟ος του αλκενίου Α; 
β. 10L α̟ό το αλκένιο Α αναµιγνύονται µε 500L αέρα ̟ου ̟εριέχει 20%Ο2 και 
80%N2(v/v) και το µίγµα αναφλέγεται. Ποια είναι η σύσταση των καυσαερίων 
µετά την ψύξη τους στην συνηθισµένη θερµοκρασία ;Οι όγκοι των αερίων έχουν 
µετρηθεί στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας. 
Θέµα 9ο 

10L αιθανίου αναµιγνύονται µε 200L ατµοσφαιρικού αέρα 20%Ο2 και 80%N2(v/v) 
και το µίγµα αναφλέγεται .Ποια είναι η σύσταση των καυσαερίων 
α.Μετά την ψύξη τους στην συνηθισµένη θερµοκρασία; 
β. Μετά την ψύξη και τη διαβίβασή τους σε ̟ερίσσεια διαλύµατος ΚΟΗ; 
Οι όγκοι  έχουν µετρηθεί στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας 
Θέµα 10ο 

6 g µίγµατος ̟ου α̟οτελείται α̟ό µεθάνιο και ̟ρο̟άνιο καίγονται ̟λήρως µε 
οξυγόνο. Τα καυσαέρια διαβιβάζονται σε ̟ερίσσεια ̟υκνού διαλύµατος θειικού 
οξέος  ο̟ότε το διάλυµα του οξέος ̟αρουσιάζει αύξηση µάζας ίση µε 10,8 g. Να 
υ̟ολογιστεί η σύσταση του µίγµατος. 
Θέµα 11ο 

Πως µ̟ορούµε να διακρίνουµε αν ένα αέριο είναι το αιθάνιο ή το αιθένιο; 
Θέµα 12ο 

Ένα αλκάνιο ̟εριέχει 80% C . 
α. Ποιος είναι µοριακός τύ̟ος του αλκανίου; 
β. 6g α̟ό το αλκάνιο αυτό καίγονται ̟λήρως µε αέρα 20%Ο2 και 80%N2(v/v) .Να 
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υ̟ολογιστούν  
1. η µάζα του νερού ̟ου ̟αράγεται 
2. ο όγκος το αέρα ̟ου α̟αιτείται σε STP 
Θέµα 13ο 

Nα γράψετε τις αντιδράσεις του ̟ρο̟ενίου και του ̟ρο̟ινίου µε  
Α. νερό 
Β. υδροχλώριο 
Γ. µε Br2 
∆. O2  ( καύσεις) 
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