
Κεφάλαιο 3: 
Οργανικές ενώσεις: τα αλκάνια και 

η στερεοχημεία τους



Στόχος κεφαλαίου 3

• Λειτουργικές ομάδες

• Αλκάνια και ισομερή αλκανίων

• Αλκυλομάδες

• Ιδιότητες αλκανίων

• Διαμορφώσεις αιθανίου

• Διαμορφώσεις αλκανίων

• Ονοματολογία αλκανίων



Βιο-χημικός συσχετισμός
Μεταβολικά μονοπάτια (οργανικές αντιδράσεις) σε κύτταρα 

Κάθε κουκίδα αποτελεί μια οργανική ένωση.
Κάθε αντίδραση πραγματοποιείται με την βοήθεια ενζύμων (οργανικοί καταλύτες).



Αλληλεπίδραση των Θετικών Επιστημών

Φυσική
(νόμοι της φύσης)

Βιολογία
(νόμοι της ζωής “Βίος”)

Χημεία



Αλληλεπίδραση των Θετικών Επιστημών

Παράδειγμα 
Νευρική ώση 



Οικογένειες οργανικών μορίων

• Οργανικές ενώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε ομόλογες σειρές
βάσει κοινών δομικών χαρακτηριστικών

• Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μελέτη των ιδιοτήτων αυτών
των ομόλογων σειρών

• Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα αλκάνια, οργανικές
ενώσεις που περιέχουν μόνο άτομα άνθρακα και υδρογόνου
ενωμένα με απλό δεσμό (κορεσμένοι υδρογονάνθρακες)



• Οι οργανικές ενώσεις ταξινομούνται βάσει των λειτουργικών
ομάδων

• Λειτουργικές ομάδες = άτομο ή σύνολο ατόμων που βρίσκονται σε
μεγαλύτερο μόριο και εμφανίζουν χαρακτηριστική χημική
συμπεριφορά

• Η χημική συμπεριφορά μίας λειτουργικής ομάδας είναι ίδια σε κάθε
μόριο του οποίου αποτελεί τμήμα

• Χημική συμπεριφορά κάθε οργανικού μορίου καθορίζεται από τις
λειτουργικές του ομάδες

Λειτουργικές ομάδες (functional groups)



Παράδειγμα: αντίδραση αλκενίων με Br2



Λειτουργικές ομάδες (functional groups)



Λειτουργικές ομάδες (functional groups)



Λειτουργικές ομάδες (functional groups)



Λειτουργικές ομάδες (functional groups)



Λειτουργικές ομάδες με πολλαπλούς δεσμούς C-C: 
Αλκένια, αλκίνια και αρωματικοί δακτύλιοι (αρένια)



Απλός δεσμός C με πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο

Αιθέρες
Δύο C συνδέονται με το ίδιο άτομο 

O (C-O-C)

Αλκυλαλογονίδια
C συνδέεται με αλογόνο (C-X)

Αλκοόλες
C συνδέεται με O 

υδροξυλομάδας (C-OH)

Φωσφορικός εστέρας
C συνδέεται με οξυγόνο 

φωσφορικής ομάδας (C-Ο-Ρ)

Πολωμένοι δεσμοί: (+) στον C και () στο ηλεκτροαρνητικό άτομο



Αμίνες
C συνδέεται με N (C-N)

Θειόλες
C συνδέεται με την ομάδα

SH (C-SH)

Σουλφίδια
Δύο C συνδεδεμένοι με το ίδιο S 

(C-S-C) Δι-σουλφίδια
Δύο C συνδεδεμένοι με δυο 

γειτονικά S (C-S-S-C)

Απλός δεσμός C με πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο



Λειτουργικές ομάδες με C=O (καρβονυλομάδες)

• Αλδεΰδες: ένα υδρογόνο (Η) συνδεδεμένο με το C=O
• Κετόνες: δυο άνθρακες (C) συνδεδεμένοι με το C=O
• Καρβοξυλικά οξέα: -OH συνδεδεμένο με το C=O
• Εστέρες: οξυγόνο αιθερικού τύπου (C-O-) συνδεδεμένο με C=O
• Θειεστέρες: θείο σουλφιδικού τύπου (C-S-) συνδεδεμένο με C=O

• Αμίδια: άτομο αζώτου (N-) συνδεδεμένο με C=O

Καρβονυλικός C έχει μερικό θετικό φορτίο (+)
Καρβονυλικό O έχει μερικό αρνητικό φορτίο ()



Λειτουργικές ομάδες με C=O
Καρβονυλικός C έχει μερικό θετικό φορτίο (+)

Καρβονυλικό O έχει μερικό αρνητικό φορτίο ()



Παράδειγμα

3-1. Αναγνωρίστε τις λειτουργικές ομάδες των παρακάτω ενώσεων.



Παράδειγμα

3-48. Αναγνωρίστε τις λειτουργικές ομάδες των παρακάτω
ενώσεων.



Αλκάνια

• Ενώσεις με απλούς δεσμούς C-C και δεσμούς μόνο C-H

• Γενικός μοριακός τύπος: CvH2v+2, όπου ν = ακέραιος αριθμός

• Ονομάζονται και κορεσμένοι υδρογονάνθρακες (δεν μπορεί να
προστεθεί κανένα άλλο άτομο) ή αλειφατικές ενώσεις (άλειφαρ =
λίπος)

CH4 = μεθάνιο, C2H6 = αιθάνιο, C3H8= προπάνιο



Αλκάνια και ισομερή αλκανίων
• Αλκάνια με C που είναι ενωμένοι στη σειρά ονομάζονται αλκάνια ευθείας

αλυσίδας ή κανονικά (n)
• Αλκάνια όπου οι αλυσίδες του C διακλαδίζονται ονομάζονται αλκάνια

διακλαδισμένης αλυσίδας

• Ισομερή: ενώσεις με τον ίδιο αριθμό και είδος ατόμων που διαφέρουν όμως
στον τρόπο που τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους.

C4

βουτάνιο και ισοβουτάνιο

C5
πεντάνιο
2-μεθυλοβουτάνιο
2,2-διμεθυλοπροπάνιο



Συντακτικά ισομερή (constitutional isomers)
• Ενώσεις (όχι μόνο αλκανίων) που διαφέρουν στον τρόπο που τα άτομά τους

είναι συνδεδεμένα (έχουν διαφορετικές ιδιότητες)
• Για να είναι ισομερή πρέπει να έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο

Ισομέρεια αλυσίδας

Ισομέρεια ομόλογης 
σειράς

Ισομέρεια θέσης



• Αλκυλομάδες –σχηματίζονται μετά από απόσπαση ενός H από αλκάνιο
• Αναπαράσταση αλκυλομάδων με γράμμα “R”
• Ονοματολογία: αντικατάσταση κατάληξης -ανιο του αλκανίου με κατάληξη

–υλο, π.χ. -CH3 είναι “μέθυλο” (από το μεθάνιο), -CH2CH3 είναι “αίθυλο”
(από το αιθάνιο) κλπ

Αλκυλομάδες (alkyl- groups)



Κανονικές (n) -R: απόσπαση υδρογόνου από τελικό άνθρακα ευθείας αλυσίδας
Διακλαδισμένες -R: απόσπαση υδρογόνου από εσωτερικό άνθρακα

Αλκυλομάδες (alkyl- groups)



Προθέματα στην ονοματολογία αλκυλομάδων

Αλκυλομάδες:  sec (δευτεροταγής), tert: τριτοταγής

Υπάρχουν 4 πιθανοί τρόποι υποκατάστασης σε ένα C που υποδηλώνονται
ως:

– Πρωτοταγής (σύνδεση με ένα C)
– Δευτεροταγής (σύνδεση με δύο C)
– Τριτοταγής (σύνδεση με τρεις C)
– Τεταρτοταγής (σύνδεση με τέσσερεις C)



Χαρακτηρισμός ατόμων βάσει σύνδεσης 
με αριθμό ατόμων C



Παράδειγμα

3-8. Προσδιορίστε τα άτομα άνθρακα στα παρακάτω μόρια ως
πρωτοταγή, δευτεροταγή, τριτοταγή και τεταρτοταγή.



Ονοματολογία αλκανίων κατά IUPAC

Θέση       - Πρόθεμα  - Κύριο μέρος   - Κατάληξη

Σε ποια θέση 
βρίσκονται 

οι υποκαταστάτες;
Πόσα άτομα C; Σε ποια ομόλογη 

σειρά ανήκει;
Ποιοι είναι οι

υπ/τες;



1. Βρίσκουμε την κύρια αλυσίδα του αλκανίου
α) μεγαλύτερη συνεχόμενη C-αλυσίδα στο μόριο
β) αν υπάρχουν 2 με τον ίδιο αριθμό ατόμων C, αυτή με το
μεγαλύτερο αριθμό διακλαδώσεων

Κανόνες ονοματολογίας αλκανίων

α)

β)



Κανόνας 2. Αριθμούμε τα άτομα της κύριας ομάδας
α) από το άκρο που βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη διακλάδωση
β) αν υπάρχουν διακλαδώσεις σε ίσες αποστάσεις από τα άκρα,

από το άκρο που βρίσκεται πιο κοντά σε περισσότερες
διακλαδώσεις

Κανόνες ονοματολογίας αλκανίων

ΟΧΙ

ΟΧΙ



Κανόνες ονοματολογίας αλκανίων
Κανόνας 3. Προσδιορίζουμε τους αριθμούς με τους υποκαταστάτες
(α) ανάλογα με την αρίθμηση του C της κύριας αλυσίδας
(β) αν υπάρχουν 2 υποκαταστάτες στο ίδιο άτομο C, δίνουμε και

στους 2 την ίδια αρίθμηση



Κανόνας 4. Γράφουμε το όνομα ως μια λέξη
Αν υπάρχουν 2 ή περισσότεροι υποκαταστάτες τους τοποθετούμε
αλφαβητικά. Αν υπάρχουν 2 ή περισσότεροι όμοιοι υποκαταστάτες
χρησιμοποιούμε προθέματα δι-, τρι-, τετρα- .

Κανόνες ονοματολογίας αλκανίων



Παράδειγμα
3-11.  Ονομάστε κατά IUPAC τις παρακάτω ενώσεις.

3-14. Ονομάστε κατά IUPAC τον παρακάτω υδρογονάνθρακα και
γράψτε την αντίστοιχη σκελετική δομή.



Στερεοχημεία και μορφές μορίων στο χώρο

• Η στερεοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τη
τρισδιάστατη δομή των μορίων

• σ δεσμός (απλός δεσμός): υπάρχει δυνατότητα περιστροφής γύρω από
τους δεσμούς C-C

• Μόριο λαμβάνει διαφορετικές μορφές στο χώρο που βρίσκονται σε
ισορροπία μεταξύ τους σε θερμοκρασία δωματίου και γενικά δεν
μπορεί να απομονωθούν



Αναπαράσταση διαμορφωμερών

• πλαγιογωνιακές 
αναπαραστάσεις (sawhorse 
representations)

• προβολές κατά Newman 
(Newman projections)

Μόρια που εμφανίζουν διαφορετικές διατάξεις στο χώρο ονομάζονται
ισομερή διαμόρφωσης ή στροφομερή ή διαμορφωμερή (conformer)



Ενέργεια περιστροφής στο αιθάνιο C2H6
• Ενεργειακό φράγμα περιστροφής (12 kJ/mol) καθιστά κάποιες διαμορφώσεις

σταθερότερες από άλλες (τάση στρέψης ή περιστροφής)
• Διαβαθμισμένη (staggered) διαμόρφωση: Σταθερότερη διαμόρφωση, 6 άτομα

Η απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο

• Εκλειπτική (eclipsed) διαμόρφωση: Λιγότερο σταθερή διαμόρφωση, 6 άτομα
Η βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα μεταξύ τους

Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας περιστροφής δεσμού C-C στο αιθάνιο



Ενεργειακό φάσμα γύρω από το δεσμό C-C ( 14 kJ/mol)

Διαμορφώσεις του προπανίου (C3H8) 

Διαβαθμισμένο
(σταθερότερο)

Εκλειπτικό



Κεφάλαιο 4
Οργανικές ενώσεις: τα κυκλοαλκάνια 

και η στερεοχημεία τους

Οργανική Χημεία



• Δακτύλιοι αφθονούν στη φύση
• Παραδείγματα: προσταγλανδίνες (πενταμελής δακτύλιος),

στεροειδή (πενταμελής και εξαμελής δακτύλιος)

Ανθρακικοί δακτύλιοι



• Αλκάνια που περιέχουν άτομα C που σχηματίζουν δακτύλιο

• Λόγω των CH2 μονάδων, αντιστοιχούν στο γενικό μοριακό τύπο
(CH2)n, ή CnH2n

• Οι σκελετικές τους δομές αναπαρίστανται από πολύγωνα

Κυκλοαλκάνια (αλεικυκλικές ενώσεις)

κυκλοβουτάνιο κυκλοεξάνιοκυκλοπεντάνιοκυκλοπροπάνιο



Kυκλοαλκάνια: λιγότερο ευλύγιστα από αλκάνια

• Η ελεύθερη περιστροφή γύρω από απλούς δεσμούς C-C στα
κυκλοαλκάνια παρεμποδίζεται από την ύπαρξη του δακτυλίου
(γεωμετρικοί περιορισμοί)

• Π.χ., κυκλοπροπάνιο άκαμπτο επίπεδο μόριο



Cis-Trans ισομέρεια στα κυκλοαλκάνια
• Η ύπαρξη “άνω” και “κάτω” επιπέδου έχει σαν αποτέλεσμα την

ύπαρξη ισομέρειας στα υποκατεστημένα κυκλοαλκάνια. Δυο
υποκαταστάτες στην ίδια πλευρά του επιπεδου είναι μεταξύ τους
cis, ενώ στην αντίθετη πλευρά είναι trans.

• Π.χ: υπάρχουν δύο ισομερή του 1,2-διμέθυλο-κυκλοπροπανίου,
ένα με τα δύο μεθύλια στην ίδια πλευρά του δακτυλίου (cis) και
ένα με τα μεθύλια εκατέρωθεν του δακτυλίου (trans)



Στερεοϊσομέρεια
• Ενώσεις οι οποίες έχουν διαφορετική στερεοδομή δηλαδή έχουν

διαφορετική διευθέτηση στο χώρο

• Οι όροι “cis” και “trans” χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη
σχετική θέση δυο ομάδων στο χώρο.
cis = ίδια πλευρά, trans = αντίθετη πλευρά

Συντακτικά ισομερή

Στερεοϊσομερή

cis



Baeyer (1885): λόγω sp3 υβριδισμού (γωνία 109°) δακτύλιοι με αριθμό C > ή < 5 ή
6 έχουν μεγάλη γωνιακή τάση

Σταθερότητα κυκλο-αλκανίων-Θεωρία τάσης (Baeyer)

Σύγκριση θερμότητας καύσης κυκλοαλκανίου με αυτή που προκύπτει από
πρότυπο άκυκλο αλκάνιο

Θερμότητα καύσης: θερμότητα που απελευθερώνεται κατά την αντίδραση
κυκλοαλκανίου με Ο2σχετίζεται με γωνιακή τάση δακτυλίου



• Δακτύλιοι με περισσότερα από 3 άτομα δεν είναι επίπεδοι

• Κυκλικά μόρια υιοθετούν κατάλληλες μη επίπεδες
διαμορφώσεις στο χώρο που επιτρέπουν στις γωνίες των δεσμών
να είναι σχεδόν τετραεδρικές

• Οι μεγαλύτεροι δακτύλιοι μπορούν να έχουν περισσότερες
διαμορφώσεις από τους μικρότερους

Στερεοδιάταξη δακτυλίων



Είδη τάσεων στα κυκλοαλκάνια
καθορισμός σχήματος και ενέργειας

• Γωνιακή τάση (angle strain) – όταν οι γωνίες των δεσμών
μεγαλώνουν ή συμπιέζονται

• Τάση στρέψης (torsional strain) – λόγω εκλειπτικής
διαμόρφωσης των δεσμών σε γειτονικά άτομα

• Στερεοχημική τάση (steric strain)- λόγω απωστικών
αλληλεπιδράσεων όταν τα άτομα προσεγγίζουν το ένα το άλλο



Κυκλοπροπάνιο
• Δακτύλιος 3 ατόμων έχει επίπεδη διάταξη 
• Λόγω συμμετρίας οι γωνίες δεσμών C–C–C είναι 60°. Αυτό

συνεπάγεται απόκλιση από τη γωνία δεσμού για sp3 (υψηλή
γωνιακή τάση)

• Το κυκλοπροπάνιο έχει κεκαμμένους δεσμούς
• Όλοι οι δεσμοί C-H είναι εκλειπτικοί (μεγάλη τάση στρέψης)



Κυκλοβουτάνιο
• Kυκλοβουτάνιο: μικρότερη γωνιακή τάση από κυκλο-προπάνιο,

μεγαλύτερη τάση στρέψης λόγω του μεγαλύτερου αριθμού Η στο
δακτύλιο

• Κυκλοβουτάνιο: ελαφρά κεκαμμένο
– Αυτή η κάμψη έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της γωνιακής τάσης (γωνία

δεσμού C-C-C 88o), μείωση της τάσης στρέψης



• Επίπεδο κυκλοπεντάνιο δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου γωνιακή τάση,
αλλά υψηλή τάση στρέψης αν όλα τα άτομα C είναι στο ίδιο επίπεδο

• Στην πραγματικότητα, το πεντάνιο υιοθετεί μη επίπεδη, πτυχωτή
διαμόρφωση

• Τέσσερεις C βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ο πέμπτος C βρίσκεται εκτός
επιπέδου

Κυκλοπεντάνιο



• Υποκατεστημένα κυκλοεξάνια πολύ κοινά στη φύση
• Δακτύλιος κυκλοεξανίου ελεύθερος από γωνιακή τάση και τάση

στρέψης λόγω υιοθέτησης κατάλληλα πτυχωμένης επιφάνειας στο
χώρο

• Η διαμόρφωση αυτή ονομάζεται διαμόρφωση ανάκλινδρου (οι
γωνίες δεσμών C–C–C είναι ~109°)

• Το κυκλοεξάνιο δεν είναι επίπεδο

Κυκλοεξάνιο



Από τους δακτυλίους μετρίου μεγέθους (3ης – 6ης), ο
πενταμελή και ο εξαμελής είναι οι σταθερότεροι που
υπάρχουν στη φύση.
Ο εξαμελής είναι ο περισσότερο σταθερός καθώς
είναι ελεύθερος από γωνιακή τάση και τάση στρέψης

Κυκλοεξάνιο



Ευκινησία διαμόρφωσης κυκλοεξανίου

Οι αξονικές και ισημερινές θέσεις στη διαμόρφωση ανάκλινδρου
εναλλάσσονται πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτή η
αλληλομετατροπή αναφέρεται και ως αναστροφή του δακτυλίου (ring-flip)



Αξονικοί και ισημερινοί δεσμοί
• Διαμόρφωση ανάκλινδρου έχει δύο διατάξεις για τα άτομα του

Η στο δακτύλιο: αξονικές (a, axial) και ισημερινές
(e, equatorial)

• Στη διαμόρφωση ανάκλινδρου το κυλοεξάνιο έχει 6 αξονικά
και 6 ισημερινά υδρογόνα



Διαμορφώσεις υποκατεστημένων κυκλοεξανίων
• Τα δύο διαμορφωμερή ενός μονο-υποκατεστημένου κυκλοεξανίου δεν

είναι εξίσου σταθερά
• Η ισημερινή θέση του μεθυλοκυκλοεξανίου είναι πιο σταθερή
• Ενεργειακή διαφορά ανάμεσα σε αξονικά και ισημερινά διαμορφωμερή

οφείλεται στη στερεοχημική τάση που προκαλείται από τις λεγόμενες
1,3-διαξονικές αλληλεπιδράσεις (1,3-diaxial interactions)

• Άτομα Η της αξονικής μεθυλομάδας στον C-1 βρίσκονται πολύ κοντά
στο αξονικό Η των C-3 and C-5



1,3-διαξονική αλληλεπίδραση



Παράδειγμα

Εξηγήστε γιατί η γλυκόζη (a) είναι σταθερότερος υδατάνθρακας από
την γαλακτόζη (b)



Διαμορφώσεις πολυκυκλικών μορίων

Δεκαλίνιο – δυο συμπυκνωμένοι κυκλοεξανικοί
δακτύλιου



Παράδειγμα

4-21. Παρατηρήστε τη δομή της γυναικείας ορμόνης οιστρόνη και
αναγνωρίστε τις δυο υποδεικνυόμενες με κόκκινο χρώμα
συμπυκνώσεις δακτυλίων ως cis ή trans





Βιο-χημικός συσχετισμός: Πενικιλίνη
Δακτύλιος β-λακτάμης: 4-μελής δακτύλιος με υψηλή γωνιακή τάση γεγονός που
τον κάνει πολύ δραστικό σε αντιδράσεις διάνοιξης δακτυλίου.

s

Αναστολή ενζύμου που συνθέτει το βακτηριακό τοίχωμα



Βιο-χημικός συσχετισμός: Colibactin
H ουσία colibactin ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Παράγεται από συγκεκριμένο
στέλεχος βακτηριδίου (E. coli) στο έντερο και πιστεύεται ότι συμβάλει στην
δημιουργία καρκίνου παχέος εντέρου. Ο 3-μελής δακτύλιος, με υψηλή γωνιακή
τάση, είναι πολύ δραστικός με αποτέλεσμα να αντιδρά με βάσεις του DNA των
επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου προκαλώντας σοβαρές μεταλλάξεις.

a) Science 2019, 363, 709; b) Nature Medicine 2020, 26, 1063.

Science 2006, 313, 848


