
Περίληψη 1ου Κεφαλαίου
• Άτομο: θετικά φορτισμένος πυρήνας περικυκλωμένος από αρνητικά φορτισμένα 

ηλεκτρόνια 

• Ηλεκτρονική δομή ατόμου περιγράφεται από κυματοσυνάρτηση
– Ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τροχιακά γύρω από τον πυρήνα 
– Διαφορετικά τροχιακά έχουν διαφορετική ενέργεια και σχήμα
– s τροχιακά είναι σφαιρικά, p τροχιακά έχουν σχήμα αλτήρα

Ομοιοπολικός δεσμός – ζεύγος ηλεκτρονίων μοιράζεται μεταξύ ατόμων

• Θεωρία δεσμού σθένους- αλληλεπικάλυψη ημιπληρωμένων τροχιακών 
Δεσμός (σ) – Σχηματίζονται από μετωπική αλληλεπικάλυψη
Δεσμός (π) – Σχηματίζονται από πλευρική αλληλεπικάλυψη τροχιακών p 

• Άνθρακας χρησιμοποιεί υβριδικά τροχιακά για να δημιουργήσει δεσμούς
– Απλούς με τετραεδρική γεωμετρία χρησιμοποιώντας 4 sp3 τροχιακά
– Διπλούς με επίπεδη γεωμετρία όπου χρησιμοποιεί 3 ισοδύναμα sp2 και ένα p

Τριπλούς με γραμμική γεωμετρία χρησιμοποιώντας 2 ισοδύναμα sp και δύο p
– Το άτομο του αζώτου στην αμμωνία και του οξυγόνου στο νερό χρησιμοποιούν 

sp3 υβριδικά τροχιακά



Κεφάλαιο 2: 
Πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί.

Οξέα και βάσεις

Οργανική Χημεία



Τι θα μάθουμε στο Κεφάλαιο 2

• Πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί - ηλεκτροαρνητικότητα

• Συντονισμός: κανόνες συντονισμού, σχεδιασμός δομών συντονισμού

• Οξέα και βάσεις: κατά Bronsted-Lowry

• Ορισμός pKa

• Οξέα και βάσεις: κατά Lewis

• Οργανικά οξέα και βάσεις

• Μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων



Scan Fig. 2.1

• Ομοιοπολικοί δεσμοί μπορεί να έχουν ιοντικό χαρακτήρα

• Υπάρχουν πολικοί ομοιοπολοκοί δεσμοί
– Ηλεκτρόνια σε ένα δεσμό (δεσμικά) έλκονται περισσότερο 

από το ένα άτομο
– Κατανομή ηλεκτρονίων μεταξύ ατόμων ασύμμετρη

Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών



Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών



Πολικοί δεσμοί και ηλεκτραρνητικότητα
• Ηλεκτραρνητικότητα (electronegativity) (ΗΑ): εκφράζει την 

ικανότητα ατόμου να έλκει e- σε ομοιοπολικό δεσμό

• Διαφορές στην ΗΑ ατόμων δημιουργεί πολικούς δεσμούς

• Αυθαίρετη κλίμακα ΗΑ των ατόμων στον Π.Π.

• ΗΑ C = 2.5

• Το F είναι το πιο ΗΑ άτομο (ΗΑ=4.0) το Cs το λιγότερο (ΗΑ=0.7)

• Τα μέταλλα στο αριστερό μέρος του Π.Π. ασκούν στα e- ασθενή 
έλξη  

• Τα αλογόνα στο δεξί μέρος του Π.Π. ασκούν ισχυρή έλξη



Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείων στον Π.Π.

•Δεσμοί ανάμεσα σε άτομα με κοντινές τιμές ΗΑ < 0,5 = ομοιοπολικοί
•Δεσμοί ανάμεσα σε άτομα με 0,5 <ΗΑ<2 = πολικοί ομοιοπολικοί

•Δεσμοί ανάμεσα σε άτομα με διαφορά ΗΑ>2 = ιοντικοί

Για τα σημαντικότερα αμέταλλα:     F > O > N 
Cl > Br > I 



Χάρτης ηλεκτροστατικού δυναμικού μορίων
Τα χρώματα υποδηλώνουν τις περιοχές που είναι ηλεκτρονιακά πλούσιες (κόκκινο)
και αυτές που είναι ηλεκτρονιακά φτωχές (μπλέ)



Πολικότητα δεσμών
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Επαγωγικό φαινόμενο (Inductive effect)

•Η ικανότητα ενός ατόμου να πολώνει ένα δεσμό (γενικά)

•Η μετατόπιση των e- ενός δεσμού σ, ανάλογα με την 
ΗΑ των γειτονικών μετάλλων (ειδικά)

•Π.χ. Μέταλλα προσφέρουν επαγωγικά e-,
αμέταλλα έλκουν επαγωγικά e-



Μετατόπιση δεσμικών ηλεκτρονίων βάσει 
επαγωγικού φαινομένου

-Ι (έλξη e-): –F, –Cl, –Br, –OH, –OR, =O, –COOH, –COOR, –NH2, –NO2, ≡N
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Παραδείγματα
2-1. Ποιο στοιχείο σε καθένα από τα παρακάτω ζεύγη είναι πιο ηλεκτροαρνητικό.
(α) Li ή Η, (β) Β ή Br, (γ) Cl ή Ι, (δ) C ή H

2-2. Χρησιμοποιείστε το συμβολισμό δ+/δ- για να υποδείξετε την κατεύθυνση της 
αναμενόμενης πόλωσης σε καθένα από τους παρακάτω δεσμούς.
(α) H3C-Cl, (β) H3C-NH2, (γ) H2N-H, (δ)H3C-SH, (ε) H3C-MgBr,
(ζ) H3C-F

• Χρησιμοποιείστε το συμβολισμό δ+/δ- και το τόξο       για να υποδείξετε την 
κατεύθυνση της αναμενόμενης πόλωσης σε καθένα από τους παρακάτω δεσμούς.

(α) (β) 

2-3. Χρησιμοποιείστε τις τιμές ΗΑ για να ταξινομήσετε τους παρακάτω δεσμούς κατά 
σειρά αυξανόμενης πολικότητας.
(α) H3C-Li (β) H3C-K (γ) CH3-OH (δ)H3C-F  (ε) H3C-MgBr 



Συντονισμός (resonance)
• Κάποια μόρια έχουν δομές που δεν μπορούν να παρασταθούν με μία απεικόνιση

• Σε αυτές τις περιπτώσεις ζωγραφίζουμε δομές συντονισμού που συνεισφέρουν 
στην τελική δομή αλλά διαφέρουν στη θέση των π e- ή αδεσμικών e- σθένους

• Οι δομές συντονισμού δεν εναλλάσσονται ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές. 
Κατά τη γραφική αναπαράταση τους, συνδέονται με διπλό τόξο.

• Οι δομές συντονισμού προσφέρουν ενεργειακή σταθερότητα!

δδ με αυτό το Ο

ή με αυτό το Ο?

Πειραματικά 
δεδομένα 
δείχνουν 2 δδ
ισοδύναμους 
(127 pm)

π.χ. Οξικό οξύ 
(CH3-COO-) H3C C

O

O



Παράδειγμα συντονισμού: βενζόλιο

• Δομή βενζολίου υβρίδιο των δυο διαφορετικών δομών



1. Οι μεμονωμένες δομές συντονισμού είναι φανταστικές και όχι
πραγματικές. Αυτή η δομή είναι υβρίδιο των διαφορετικών μορφών.

2. Οι δομές συντονισμού διαφέρουν μόνο στην κατανομή των 
π ή αδεσμικών e- τους

Η μετακίνηση e παρίσταται με  τη βοήθεια καμπύλων βελών. 

Κανόνες συντονισμού



Κυρτά βέλη και δομές συντονισμού

• Μπορούμε να φανταστούμε τα e- να κινούνται σε ζεύγη καθώς 
πάμε από τη μία μορφή συντονισμού στην άλλη 

• Ένα κυρτό βέλος δείχνει ότι ένα ζευγάρι e- κινείται από το άτομο
ή δεσμό που βρίσκεται στην άκρη του βέλους προς το άτομο ή 
δεσμό που βρίσκεται στην κεφαλή του



3. Διαφορετικές δομές συντονισμού μίας ένωσης δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμες

4. Οι δομές συντονισμού πρέπει να υπακούουν στους κανόνες
διατήρησης του σθένους

5. Το υβρίδιο συντονισμού είναι πιο σταθερό από οποιαδήποτε
μεμονωμένη δομή συντονισμού

Κανόνες συντονισμού



Σε οποιαδήποτε ομάδα τριών ατόμων, κάθε ένα εκ των οποίων κατέχει ένα 
τροχιακό p, υπάρχουν δυο δομές συντονισμού.

Σχεδίαση δομών συντονισμού

Χ, Υ, Ζ: C, N, O, P, S              
* = τροχιακό p ατόμου Z είναι κενό ή περιέχει ένα μονήρες e- ή ζεύγος e-

Y ZX Y ZX Y ZX Y ZX

sp2
sp
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συνήθως X, Y, Z = C, O, N, P, S

sp2sp2



Εκτός από δομές συντονισμού σε τριατομική ομάδα Χ-Ψ-Ζ, μπορούμε
να γράψουμε δομές συντονισμού και σε μεγαλύτερα συστήματα.

Π.χ. στο ανιόν που προκύπτει όταν ένα Η+ απομακρυνθεί από την 2,4-
πενταδιόνη κατά την αντίδραση με βάση.

Σχεδίαση δομών συντονισμού             

Μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων 



Σχεδιάστε 3 δομές συντονισμού για το ανθρακικό ανιόν, CO3
2-

Παράδειγμα



Παραδείγματα
2-9. Να υποδείξετε ποια από τα ακόλουθα ζεύγη δομών αποτελούν 
δομές συντονισμού και ποια όχι.

2-10. Σχεδιάστε τον αριθμό των δομών συντονισμού για το αλλυλικό
κατιόν, H2C=CH-CH2

+

• Σχεδιάστε τον αριθμό των δομών συντονισμού για τα παρακάτω 
ιόντα.

O
1) 2)



Παραδείγματα (συνέχεια)

• Ποιο από τα ακόλουθα ζεύγη ΔΕΝ αποτελεί ζευγάρι δομών συντονισμού.

• Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι αλήθεια για το ανθρακικό ανιόν

(α) Όλοι οι δεσμοί έχουν το ίδιο μήκος
(β) Το άτομο του άνθρακα έχει αρνητικό φορτίο
(γ) To μόριο σταθεροποιείται με δομή συντονισμού
(δ) Όλα τα άτομα οξυγόνου έχουν το ίδιο φορτίο

CO3
2-



Oξέα και βάσεις κατά Brønsted–Lowry
• Γενικά, η ιδέα ότι οξέα είναι διαλύματα που περιέχουν πολλά “H+” 

και βάσεις διαλύματα που περιέχουν πολλά “OH-” δεν είναι πολύ 
χρήσιμη στην οργανική χημεία

• Για αυτό το λόγο αυτοί οι όροι ορίζονται λίγο διαφορετικά

• Η θεωρία Brønsted–Lowry (ή απλά Brønsted) ορίζει τα οξέα και 
τις βάσεις ως προς την ικανότητα τους να μεταφέρουν H+ μεταξύ 
κάποιου δότη και δέκτη 

• Οξύ κατά Brønsted–Lowry = ένωση που μπορεί να προσφέρει ιόν 
υδρογόνου (Η+) ή πρωτόνιο

• Βάση κατά Brønsted–Lowry=ένωση που μπορεί να γίνει δέκτης Η+

• Το Η2Ο μπορεί να δράσει είτε ως οξύ είτε ως βάση



Παράδειγμα: Αντίδραση HCl με H2O
• Οξύ κατά Brønsted-Lowry: ένωση που δίνει ιόν υδρογόνου H+

• Βάση κατά Brønsted-Lowry: ένωση που παίρνει ιόν υδρογόνου 
H+ (ή πρωτόνιο)

Συζυγή ζεύγη: HCl / Cl−, H2O / H3O+



Αντίδραση HCl με H2O
• Όταν HCl αέριο διαλύεται σε νερό λαμβάνει χώρα μία 

οξεοβασική αντίδραση Brønsted-Lowry 

• Το HCl δίνει ένα πρωτόνιο στο νερό παράγοντας το ιόν του 
υδροξωνίου (H3O+) και Cl−

• Η ανάποδη αντίδραση είναι επίσης μία οξεοβασική αντίδραση 
Brønsted-Lowry του συζυγούς οξέος και της συζυγούς βάσης

Τα οξέα είναι κόκκινα και οι βάσεις μπλέ. Το κυρτό βέλος πάει από μία βάση σε ένα οξύ. 



Οξεοβασικές αντιδράσεις
• Συζυγής βάση: το αποπρωτονιωμένο προϊόν ενός οξέος κατά 

Bronsted (ιόν χλωρίου, Cl-)

• Συζυγές οξύ: το προϊόν που προκύπτει κατόπιν πρωτονίωσης μιας 
βάσης κατά Bronsted (ιόν υδροξωνίου, H3O+)



Παράδειγμα
2-11. Από την αντίδραση του νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3) με την αμμωνία
(ΝΗ3) προκύπτει νιτρικό αμμώνιο. Γράψτε την αντίδραση και αναγνωρίστε
το οξύ, τη βάση, το συζυγές οξύ και τη συζυγή βάση που παράγονται.

• Υποδείξτε τα συζυγή ζεύγη οξέος / βάσης στις παρακάτω χημικές αντιδράσεις.



Ποσοτικοποίηση της ισχύος ενός οξέος
• Η σταθερά ισορροπίας Keq της αντίδρασης ενός οξέος (HA) με 

νερό για το σχηματισμό υδροξωνιόντος και της συζυγούς βάσης 
(A-) σχετίζεται με την ισχύ του οξέος

• Ισχυρά οξέα έχουν υψηλές τιμές Keq

• Το σύμβολο [ ] υποδηλώνει συγκέντρωση, δηλ. moles per liter, M.



Σταθερά οξύτητας Ka
• Η συγκέντρωση του νερού σα διαλύτη δεν αλλάζει αισθητά όταν 

πρωτονιωθεί
• Το μοριακό βάρος του H2O είναι 18 και ένα λίτρο ζυγίζει 1000 

grams, άρα η συγκέντρωση του είναι ~ 55.6 M στους 25°
• Η σταθερά οξύτητας, Ka για το οξύ HA είναι το γινόμενο του Ke επί 

55.6 M (αφήνοντας έτσι τη [H2O] έξω από την εξίσωση)
• Η Ka μεταβάλλεται από 1015 για τα ισχυρά οξέα σε πολύ χαμηλές 

τιμές (10-60) για τα ασθενή



• Η ικανότητα ενός οξέος κατά Brønsted να δίνει ένα πρωτόνιο
αναφέρεται σαν η ισχύς του οξέος (acid strength)

• Η ισχύς του οξέος μετριέται ως προς τη βάση Brønsted που λαμβάνει
το Η+

H−A +  B ↔ A− +  BH+

• Το νερό χρησιμοποιείται σαν βάση για τη δημιουργία κλίμακας της
ισχύος των οξέων Brønsted

H−A +  H2O ↔ A− +  H3O+

Μέτρο της ισχύς των οξέων είναι η Ka ή η pKa όπου: pKa = -log Ka
Όσο μεγαλύτερη τιμή Ka τόσο χαμηλότερη τιμή pKa (και αντιστρόφως).

• Ισχυρά oξέα έχουν υψηλές τιμές Κa άρα χαμηλές τιμές pKa

• Ασθενή οξέα έχουν χαμηλές τιμές Κa άρα υψηλές τιμές pKa

Ισχύς οξέων-έκφραση μέσω Κa



H−A +  B ↔ A− +  BH+

Γενικά: όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ (χαμηλή pΚa) τόσο ασθενέστερη
είναι η συζυγής του βάση.

Αντιστρόφως, όσο ασθενέστερο είναι ένα οξύ (υψηλή pΚa) τόσο
ισχυρότερη είναι η συζυγής του βάση.

Παράδειγμα
HCl πολύ ισχυρό οξύ (pKa = - 7.0 ή Ka = 107) οπότε η συζυγής του βάση
Cl− είναι πολύ ασθενής.

Αιθανόλη (CH3CH2OH) πολύ ασθενές οξύ (pKa = 16.0 ή Ka = 10-16) οπότε
η συζυγής του βάση CH3CH2O− είναι πολύ ισχυρή.

Ισχύς συζυγών ζευγών οξέος / βάσης



Σχετική ισχύς οξέων



Πρόβλεψη αντιδράσεων οξέων-βάσεων από 
τις τιμές pKa

Οξέα παραχωρούν Η+ σε συζυγή οξέα βάσεων κατά 
Bronsted με ψηλότερη τιμή pKa



Παραδείγματα

Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένες οι παρακάτω αντιδράσεις;

pKa = 25 pKa = 15,7

pKa = 19

pKa = 4,8
pKa = 9,3

pKa = 36



Οργανικά οξέα και βάσεις

• Τα οργανικά μόρια λαμβάνουν πολύ συχνά μέρος σε 
οξεοβασικές αλληλεπιδράσεις

• Η μεταφορά ενός πρωτονίου από ένα ισχυρό οξύ 
κατά Brønsted σε μία ισχυρή βάση κατά Brønsted
είναι μία πολύ γρήγορη αντίδραση και συνήθως 

συμβαίνει πάντα παράλληλα με άλλες αντιδράσεις



Τα οργανικά οξέα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός θετικά
πολωμένου ατόμου υδρογόνου. Η ισχύς των οξέων καθορίζεται από
παράγοντες σταθεροποίησης των ανιόντων που προκύπτουν μετά των
ιοντισμό τους.

Οργανικά οξέα και βάσεις



Οργανικά οξέα
• Μόρια που χάνουν ένα πρωτόνιο από μια O–H ομάδα, όπως η 

μεθανόλη και το οξικό οξύ
• Μόρια που χάνουν ένα πρωτόνιο από μία C–H, ομάδα, συνήθως 

από ένα άτομο άνθρακα δίπλα στον C=O διπλό δεσμό (O=C–C–H)



Επίδραση επαγωγικού και συζυγιακού φαινομένου 
στην όξινη ισχύ οργανικών οξέων

• Οξέα με ομάδες που ασκούν αρνητικό επαγωγικό δίνουν σταθερότερα
ανιόντα μετά τον ιοντισμό τους. Τα οξέα αυτά να εμφανίζουν αυξημένη
όξινη ισχύ.

• Οξέα των οποίων το ανιόν που προκύπτει μετά τον ιοντισμό τους
σταθεροποιείται με δομές συντονισμού, εμφανίζουν αυξημένη όξινη ισχύ.

H3C OH

O

H3C O
−

O
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O
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• Μόρια που περιέχουν μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων που μπορεί 
να δεσμεύσει H+

• Ενώσεις που περιέχουν άζωτο και που είναι παράγωγα της 
αμμωνίας είναι οι πιο συνηθισμένες οργανικές βάσεις (π.χ. 

μεθυλαμίνη)
• Ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο μπορούν να δράσουν σα βάσεις

όταν βρίσκονται παρουσία ισχυρού οξέος ή σαν οξύ παρουσία 
ισχυρής βάσης

Οργανικές βάσεις



Oξέα και βάσεις κατά Lewis
• Οξύ κατά Lewis =ένωση που μπορεί να γίνει δέκτης ζεύγους e-

(δηλ. να διαθέτει κενό τροχιακό χαμηλής ενέργειας είτε 
πολωμένο δεσμό με άτομο Η)

• Βάση κατά Lewis =ένωση που μπορεί να γίνει δότης ζεύγους e-

(δηλ. να διαθέτει ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων)



Οξεο-βασικές αντιδράσεις κατά Lewis



Οξέα κατά Lewis

• Ο ορισμός οξέος κατά Lewis περιλαμβάνει και ιόντα μετάλλων 
όπως Mg2+ ή Β, Al

• Δέχονται ζεύγος e- όταν δημιουργούν δεσμό με μια βάση



Βάσεις κατά Lewis



Βιο-χημικός συσχετισμός
Πρόσδεση κυανιούχου στο κυτόχρωμα



Παράδειγμα

Χρησιμοποιώντας κυρτά βέλη, δείξτε πώς η ακεταλδεΰδη CH3CHO
μπορεί να δράσει ως βάση κατά Lewis.



Παραδείγματα

2-55. Υποδείξτε ποια είναι τα οξέα και ποιες οι βάσεις στις
παρακάτω αντιδράσεις:

OH
+ OH

− O
+ H2O



Παραδείγματα
2-61. Εξηγήστε τη διαφορά στα pKa μεταξύ φαινόλης και
μεθανόλης

2-67. Εξηγήστε τη διαφορά στα pKa μεταξύ 2,2,2-
τριχλωροαιθανόλης και αιθανόλης

2,2,2



Μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις 
(διαμοριακές δυνάμεις) 

• Δυνάμεις διπόλου-διπόλου

• Δυνάμεις διασποράς (London)

• Δεσμός υδρογόνου

• Ιοντικές αλληλεπιδράσεις

Van der Waals



Δυνάμεις διπόλου-διπόλου
• Αναπτύσσονται μεταξύ γειτονικών πολικών μορίων ως αποτέλεσμα της

ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διπόλων
• Ανάλογα του προσανατολισμού του μορίου, μπορεί να είναι ελκτικές ή

απωστικές

C
C

O

C

H

H

H
H

H

H

δ-

δ+



Δυνάμεις διασποράς (London)
Αναπτύσσονται μεταξύ γειτονικών μορίων και οφείλονται στη συνεχή
μεταβολή της ηλεκτρονιακής κατανομής μέσα στα μόρια (παροδικά
δίπολα). Εξαρτώνται από μέγεθος μορίων και σχήμα.



Δεσμοί υδρογόνου

Αποτέλεσμα της έλξης μεταξύ ενός Η που είναι συνδεδεμένο με ένα
ηλεκτροαρνητικό Ο ή Ν με ένα ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων ενός
άλλου ατόμου Ο ή Ν

X H ... Y X, Y:   F, O, N



Δεσμοί υδρογόνου σε οργανικές ενώσεις

Αλκοόλες Καρβοξυλικά οξέα

Αζωτούχες π.χ. Αμίνες
Πρωτοταγείς: RNH2
Δευτεροταγείς: R2NH
Τριτοταγείς: R3N

O H
R

O H
R

R C
O

O H
C R

O

OH

N H
R

N H
R

R´ R´

Αμίδια

R
C

N

O
R´

H

R
C

N

O
R´

H



Δεσμοί υδρογόνου στη φύση



Δεσμοί υδρογόνου στη φύση
Πρωτεΐνες

R
C

N

O
R´

H

R
C

N

O
R´

H



Ιοντικές αλληλεπιδράσεις και Ιόντος - διπόλου

R C
O

O
N

H

R
H

H



Υδρόφιλες-Υδρόφοβες ενώσεις
Στη βιοχημεία χρησιμοποιούνται οι έννοιες υδρόφιλη ή υδρόφοβη 

ένωση για να περιγράψουμε τη σχέση ενός μορίου με το νερό. 

Ερώτηση: 
Ποια από τις παραπάνω βιταμίνες είναι υδατοδιαλυτή (υδρόφιλη) 
και ποια λιποδιαλυτή (υδρόφοβη)?

Vitamin K 



Αμφιπολικές ενώσεις



Αμφιπολικές ενώσεις



Παραδείγματα

Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις θα σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου:

α β γ δ
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