
Κεφάλαιο 7: 

Aλκένια δομή και δραστικότητα

Οργανική Χημεία



• Ονοματολογία αλκενίων

• Ισομέρεια cis-trans 

• Στερεοχημεία αλκενίων, μορφές Z-E

• Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη και κανόνας Markovnikov

• Σταθερότητα καρβοκατιόντων

Στόχος κεφαλαίου 7



• Ονομάζονται και ολεφίνες

• Ουσίες αλκενίων αφθονούν στη φύση 

– Βιταμίνες, φυτικές ορμόνες, ενώσεις που προσδίδουν άρωμα και

χρώματα

– Σημαντικά βιομηχανικά προϊόντα

Aλκένια: υδρογονάνθρακες με διπλό δεσμό C=C

Ρετινόλη

Βιταμίνη D
β-καροτένιο



1. Βρίσκουμε τη μακρύτερη αλυσίδα C που περιέχει τον διπλό
δεσμό. Την ονομάζουμε με κατάληξη –ενιο

2. Αριθμούμε άτομα C από το πλησιέστερο άκρο στον διπλό δεσμό.

Ονοματολογία αλκενίων



3. Αριθμούμε τους υποκαταστάτες ανάλογα με τη θέση τους και
αλφαβητικά

4. Οι δακτύλιοι έχουν το πρόθεμα “κύκλο” και ο διπλός δεσμός είναι
ανάμεσα σε C1 και C2.

Ονοματολογία αλκενίων



Παραδείγματα



Εμπειρικές ονομασίες αλκενίων

• Αιθυλένιο = αιθένιο

• Προπυλένιο = προπένιο

• Ισοβουτυλένιο = 2-μεθυλοπροπένιο

• Ισοπρένιο = 2-μέθυλο-1,3-βουταδιένιο



• Άτομα C στο διπλό δεσμό έχουν υβριδισμό sp2

– Τρία ισότιμα τροχιακά σε ένα επίπεδο με γωνία δεσμών 120º

– Τέταρτο τροχιακό p

• Συνδυασμός των e- στα δύο sp2 τροχιακά των δύο ατόμων δημιουργούν 

δεσμό μεταξύ τους (μετωπική αλληλοεπικάλυψη)

• Συνδυασμός των p τροχιακών δημιουργεί ένα δεσμό  (πλευρική

αλληλοεπικάλυψη)

• Ο π δεσμός παρεμποδίζει περιστροφή γύρω από το δεσμό

• Για να υπάρξει περιστροφή, ο δεσμός π πρέπει να διασπαστεί και να

ξανασχηματιστεί (ενεργειακό φράγμα π δεσμού 350 kJ/mol, σ δεσμού 12

kJ/mol)

Ηλεκτρονική δομή αλκενίων



Παρεμπόδιση περιστροφής γύρω από π δεσμό

Περιστροφή γύρω από το δ.δ άνθρακα - άνθρακα συνεπάγεται διάσπαση

του δεσμού π (ενεργειακό φράγμα 350 κJ/mol)



• Υπάρχει μόνο όταν ο κάθε C του δ.δ. είναι μονοϋποκατεστημένος

• Διπλός δεσμός C-C δημιουργεί δύο ισομερέις δομές

– cis ισομέρεια – τα Η στην ίδια πλευρά του δ.δ

– trans ισομέρεια – τα Η σε διαφορετική πλευρά του δ.δ.

• Δεδομένου ότι δε μπορεί να λάβει χώρα περιστροφή, τα δύο ισομερή

δεν αλληλομετατρέπονται μεταξύ τους (διακριτές απομονώσιμες

ενώσεις)

Cis-Trans ισομέρεια στα αλκένια



Cis-Trans ισομέρεια στα αλκένια

είναι ίδια

είναι 
διαφορετικά

Κάθε άνθρακας του διπλού δεσμού πρέπει να είναι μονοϋποκατεστημένος

για να υπάρχει cis-trans ισομέρεια



7-9 Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να υπάρξουν ως ζεύγη cis –

trans ισομερών;



Κανόνες προτεραιότητας: Ε, Ζ

• 3 ή 4-υποκατεστημένοι δ.δ. δεν μπορούν να περιγραφούν με cis-trans

• Χρησιμοποίηση κανόνων προτεραιότητας και ονοματολογία Ε, Ζ

• Προσδιορισμός ομάδων υψηλής προτεραιότητας σε κάθε άκρο του δ.δ.

χωριστά

• Εάν ομάδες υψηλής προτεραιότητας προς την ίδια πλευρά του δ.δ.

Ζ (zusammen), αλλιώς το Ε (entgegen)



Κανόνες προτεραιότητας Cahn-Ingold-Prelog

• Κατάταξη ατόμων που συνδέονται απευθείας με C δ.δ. ανάλογα με

τον ατομικό τους αριθμό (άτομο με > α.α έχει υψηλότερη

προτεραιότητα από άτομο με < α.α.)

• Εάν παραπάνω όχι αρκετό για κατάταξη υποκαταστατών, εξέταση 2ου,

3ου ή 4ου ατόμου μακριά από τον C του δ.δ.



Παράδειγμα



7-13 Προσδιορίστε την απεικόνιση στα παρακάτω αλκένια ως Ε ή Ζ.



Σταθερότητα αλκενίων

• Αλληλομετατροπή cis-trans ισομερών αλκενίων δεν γίνεται αυθόρμητα,

αλλά παρουσία όξινου καταλύτη ή φωτός

• Cis-2-βουτένιο λιγότερο σταθερό από trans-2-βουτένιο κατά 2,8 ΚJ/mol



Σταθερότητα αλκενίων-στερεοχημική άπωση

Cis αλκένια λιγότεροι σταθερά από trans λόγω στερεοχημικής άπωσης

μεταξύ 2 ογκωδών υποκαταστατών στην ίδια πλευρά του δ.δ.



• Υπολογισμός ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται κατά τη μετατροπή

του C=C σε C-C

• Σταθερότερο αλκένιο ελευθερώνει λιγότερη ενέργεια

Υπολογισμός σχετικής σταθερότητας αλκενίων

Αντίδραση υδρογόνωσης

Ενεργειακό διάγραμμα υδρογόνωσης cis και trans 2-βουτενίου



• Αλκένια σταθεροποιούνται καθώς αυξάνεται η υποκατάσταση

• Σειρά σταθερότητας:

4υποκατεστημένα > 3υποκατεστημένα > 2υποκατεστημένα >
μονοϋποκατεστημένα

(Λόγω υπερσυζυγιακoύ φαινομένου & αναλογίας sp3-sp3 & sp3-sp2 δεσμών)

Σχέση αριθμού υποκαταστατών και 

σταθερότητας αλκενίων



7-15 Ονοματίστε τα παρακάτω αλκένια και υποδείξτε τη σταθερότερη ένωση

κάθε ζεύγους



7-48 Κατατάξτε τους παρακάτω διπλούς δεσμούς κατά σειρά αυξανόμενης

σταθερότητας

α)

β)



• Αλκένια: συμμετέχουν σε πολικές αντιδράσεις ως πυρηνόφιλα (ή

βάσεις κατά Lewis)

• Γενικός μηχανισμός ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης σε αλκένια:

- Προσβολή των ηλεκτρονίων του πυρηνόφιλου  δεσμού στο

ηλεκτρονιόφιλο H-Χ (συγκεκριμένα στο Η+)

- Παραγωγή ενδιάμεσου καρβοκατιόντος και Χ-

- Σχηματισμός δεσμού μεταξύ καρβοκατιόντος και Χ-

Αντιδράσεις αλκενίων:

Αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης



• Προσθήκη Η-Br στο 2-μεθυλο προπένιο

• π ηλεκτρόνια του δεσμού C=C αντιδρούν 

με το υδρογόνο (H+) του H-Br

• Δημιουργείται το ενδιάμεσο καρβοκατιόν 

• Προσθήκη Br- στο καρβοκατιόν

Μηχανισμός αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης



• Δύο στάδια

• H πρώτη μεταβατική κατάσταση έχει υψηλή ενέργεια και το στάδιο

είναι πιο αργό από το δεύτερο

Ενεργειακό διάγραμμα αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης 

προσθήκης



Αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης HCl, HI και

H2O σε αλκένια



Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη και κανόνας Markovnikov

• Σε μη συμμετρικά αλκένια το αντιδρών HX μπορεί να προστεθεί

με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος μπορεί να υπερτερεί του άλλου

• Όταν ακολουθείται μόνο η μία από τις δύο πιθανές κατευθύνσεις

της προσθήκης ονομάζουμε τις αντιδράσεις τοποειδικές

(regiospecific)

• Ο Markovnikov παρατήρησε τον 19ο αιώνα ότι κατά την

προσθήκη HX σε ένα αλκένιο το H συνδέεται με το λιγότερο

υποκατεστημένο άνθρακα ενώ το Χ με τον περισσότερο

υποκατεστημένο



• Προσθήκη HCl στο 2-μεθυλοπροπένιο

• Τοποειδική (όταν τα δύο άκρα δεν έχουν παρόμοιους υποκαταστάτες)

Κανόνας Markovnikov

Κατά την προσθήκη σε αλκένιο:

Το H προσδένεται στον άνθρακα με

τις λιγότερες αλκυλομάδες (λιγότερο

υποκατεστημένο)

Το X προσδένεται στον άνθρακα με

τις περισσότερες αλκυλομάδες

(περισσότερο υποκατεστημένο)



Κανόνας Markovnikov

(εναλλακτική διατύπωση)

Κατά την προσθήκη ΗΧ σε αλκένιο σχηματίζεται το πιο

υποκατεστημένο καρβοκατιόν ως το ενδιάμεσο και όχι το λιγότερο

υποκατεστημένο



Κανόνας Markovnikov - παράδειγμα



7-16 Προσδιορίστε το κύριο προϊόν των παρακάτω αντιδράσεων:



Δομή και σταθερότητα καρβοκατιόντων

Καρβοκατιόντα: επίπεδα με sp2 υβριδισμό.
Οι 3 υπ/τες κατευθύνονται στις γωνιές ενός
ισόπλευρου τριγώνου. Διαθέτει κενό p-
τροχιακό

Αυξανόμενης της υποκατάστασης του καρβοκατιόντος αυξάνεται και η

σταθερότητα του



Σταθερότητα καρβοκατιόντων

Αύξηση σταθερότητας καρβοκατιόντων λόγω υπερσυζυγιακού και

επαγωγικού φαινομένου

• Επαγωγικό φαινόμενο: μετατόπιση ηλεκτρονίων κατά μήκος ενός σ δεσμού λόγω

διαφοράς ηλεκτροαρνητικότητας

• e- από μεγάλη αλκυλομάδα μετατοπίζονται ευκολότερα από e- του H

• Υπερσυζυγιακό φαινόμενο: αλληλεπίδραση κενού τροχιακού p

με γειτονικό σ τροχιακού C-H

• Όσο περισσότερες αλκυλομάδες υπάρχουν στο καρβοκατιόν

τόσο αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου



Σταθερότητα καρβοκατιόντων

•Επαγωγικό φαινόμενο: μετατόπιση ηλεκτρονίων κατά μήκος ενός σ

δεσμού λόγω διαφοράς ηλεκτροαρνητικότητας

•Υπερσυζυγιακό:

αλληλεπίδραση κενού

τροχιακού p με γειτονικό

σ τροχιακού C-H



7-18 Γράψτε τις δομές των ενδιάμεσων καρβοκατιόντων που αναμένεται

να σχηματιστούν κυρίως στις παρακάτω αντιδράσεις:

7-54 Κατατάξτε τα παρακάτω καρβοκατιόντα κατά σειρά αυξανόμενης

σταθερότητας


