
Κεφάλαιο 15 & 16: 
Βενζόλιο, αρωματικότητα και χημεία

βενζολίου

Οργανική Χημεία



• Ονοματολογία αρωματικών ενώσεων

• Δομή και σταθερότητα αρωματικών ενώσεων

• Αρωματικότητα κατά Hückel ο κανόνας του 4n + 2

• Αρωματικά ιόντα

• Αρωματικές ετεροκυκλικές ενώσεις 

• Πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις

Στόχος κεφαλαίων 15 & 16



• Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή (ο σύγχρονος ορισμός της
αρωματικότητας δεν σχετίζεται με την οσμή).

• Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με
συγγενική δομή

• Αρωματικοί δακτύλιοι: συστατικό πολλών βιοδραστικών ενώσεων όπως
στεροειδών ορμονών και φαρμάκων

Αρωματικές ενώσεις



Ονοματολογία



1. Μονοϋποκατεστημενα παράγωγα ονομάζονται όπως υπόλοιποι
υδρογονάνθρακες με το επίθεμα βενζόλιο

2. Αλκυλο-υποκατεστημένα βενζόλια (αρένια):
(1) αν αλκυλο-υποκαταστάτης μέχρι 6 C: αλκυλο-υποκατεστημένο βενζόλιο
(2) αν αλκυλο-υποκαταστάτης περισσότερους από 6 C,: φαινυλο-
υποκατεστημένο αλκάνιο

3. Η ομάδα –C6H5 ονομάζεται φαινύλιο (Φ ή Ph)

4. Η ομάδα C6H5CH2- ονομάζεται βενζυλική ή βενζύλιο

Ονοματολογία



5. Διϋποκατεστημένα βενζόλια: όρθο (ο), μέτα (m) ή πάρα (p)

Ονοματολογία



Ονοματολογία
6. Βενζόλια με περισσότερους από 2 υποκαταστάτες ονομάζονται αριθμώντας τη
θέση κάθε υποκ/τη ώστε να χρησιμοποιούνται οι μικρότεροι αριθμοί και
αναγράφονται αλφαβητικά



Δομή βενζολίου και δραστικότητα
• Γενικά είναι πολύ σταθερό μόριο.
• Βενζόλιο: Αν και είναι ακόρεστη ένωση (περιέχει 3 δ.δ.) δεν συμμετέχει σε

αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων (π.χ. C6H6 + Br2 δεν δίνει προϊόν προσθήκης
C6H6Br2). Με χρήση καταλυτών δίνει αντίδραση αρωματικής υποκατάστασης
(C6H6 + Br2 δίνει μόνο ένα προϊόν υποκατάστασης C6H5Br).

• Η ασυνήθιστη φύση του βενζολίου αποτυπώνεται στο ότι το μήκος όλων των 
δεσμών C-C είναι ίδιο (139 pm) και είναι ενδιάμεσο μεταξύ απλού (154 pm) 
και διπλού (134 pm) δεσμού. 



• Βενζόλιο δε συμμετέχει σε αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης
• Είναι ασυνήθιστα σταθερό μόριο για οργανική ένωση με δ.δ.

Σταθερότητα βενζολίου



Ενεργειακό διάγραμμα αντίδρασης 
υδρογόνωσης βενζολίου



Βενζολίου και δομές συντονισμού

• Θεωρία συντονισμού εξηγεί σταθερότητα δομής βενζολίου

• Βενζόλιο υβρίδιο δύο ισοδύναμων δομών όπου κάθε σύνδεση
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1,5 δεσμό, δηλ. σε ενδιάμεση κατάσταση
μεταξύ απλού και διπλού δεσμού



ΠΡΟΣΟΧΗ: βενζόλιο δεν αμφιταλαντεύεται μεταξύ 2 δομών, αλλά
βάσει συντονισμού διαθέτει μία δομή το υβρίδιο συντονισμού

Βενζολίου και δομές συντονισμού



• Βενζόλιο επίπεδο μόριο με σχήμα κανονικού εξαγώνου

• Όλες οι γωνίες των δεσμών C-C-C 120ο, όλα τα άτομα C έχουν
υβριδισμό sp2 και κάθε C διαθέτει ένα τροχιακό p κάθετο στο επίπεδο
του εξαμελούς δακτύλου

• Αποτέλεσμα, 6 άτομα C και 6 τροχιακά: ισοδύναμα

• Δημιουργία π δεσμών στους οποίους συμμετέχουν και τα 6 p e-

Περιγραφή βενζολίου με τροχιακά



Αρωματικότητα βενζολίου-κανόνας του Hückel

1. Κυκλικό συζυγιακό μόριο
2. Ασυνήθιστα σταθερό μόριο
3. Επίπεδο μόριο με σχήμα κανονικού εξαγώνου
4. Υφίσταται αντιδράσεις υποκατάστασης που διατηρούν κυκλική

συζυγία κι όχι ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης που την καταστρέφουν
5. Αποτελεί υβρίδιο συντονισμού

Κανόνας του Hückel
Αρωματικότητα: ένα μόριο είναι αρωματικό όταν διαθέτει επίπεδο
μονοκυκλικό σύστημα συζυγίας και μόνο εάν το σύστημα p των τροχιακών
περιέχει 4ν+2 ηλεκτρόνια π, όπου
ν = ακέραιος αριθμός (ν = 0, 1, 2, …)

Αντιαρωματικότητα: ένα μόριο είναι αντιαρωματικό όταν είναι επίπεδο
συζυγιακό με 4ν ηλεκτρόνια π. Δηλαδή εφαρμόζοντας τον κανόνα 4ν+2
ηλεκτρόνια π, δεν δίνει ν ακέραιο αριθμό.



Κανόνας του Hückel-παραδείγματα

Κυκλοβουταδιένιο

Κυκλοοκτατετραένιο

4ν + 2 = 4   =>   ν = 1/2 (όχι ακέραιος)
Αντιαρωματική ένωση

4ν + 2 = 8   =>   ν = 3/2 (όχι ακέραιος)
Όχι αρωματική ένωση

Βενζόλιο

4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματική ένωση



Αρωματικά ιόντα
Ο κανόνας 4ν+2 του Hückel είναι ευρύτερα εφαρμόσιμος σε πολλά είδη
μορίων ή ιόντων και όχι μόνο στους ουδέτερους υδρογονάνθρακες

Κυκλοπενταδιενυλικό ανιόν

Δεν διαθέτει κυκλική συζυγία
οπότε δεν είναι αρωματικό μόριο

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6 => ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματικό ιόν



Αρωματικά ιόντα

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματικό ιόν



Κυκλοπενταδιενυλικό ανιόν και 
κυκλοεπτατριενυλικό κατιόν



Αρωματικές ετεροκυκλικές ενώσεις

• Ορισμός αρωματικότητας κατά Hückel: ένα κυκλικό συζυγιακό
μόριο που περιέχει 4ν+2 ηλεκτρόνια π

• Άτομα δακτυλίου μπορεί να είναι άνθρακες αλλά όχι μόνο

• Αρωματικές ετεροκυκλικές ενώσεις αποτελούνται από δακτύλιο
που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία εκτός C (πχ O ή N)



Πυριδίνη και πυριμιδίνη

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματική ένωση



Πυρρόλιο και ιμιδαζόλιο

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματική ένωση

N
H



Παραδείγματα ετεροκυκλικών 
αρωματικών ενώσεων



Όχι αρωματικό

Αρωματικό



Ναφθαλένιο: πολυκυκλική αρωματική ένωση
• Κανόνας Hückel ισχύει στις μονοκυκλικές αρωματικές ενώσεις
• Υπάρχουν και πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις, π.χ. ναφθαλένιο
• Ναφθαλένιο παρίσταται με δομές συντονισμού και παρουσιάζει πολλές

από τις χημικές ιδιότητες σχετικές με αρωματικότητα (χαμηλότερη
ενέργεια υδρογόνωσης από αναμενόμενη, αντιδράσεις υποκατάστασης και
όχι προσθήκης)



Παραδείγματα πολυκυκλικών αρωματικών ενώσεων



15-5 Το κυκλοδεκαπενταένιο πληροί μόνο το ένα από τα δυο κριτήρια για να είναι
αρωματικό μόριο. Κάθε προσπάθεια σύνθεσής του έχει αποτύχει. Εξηγήστε.

• Εξηγήστε γιατί το μόριο του φουρανίου είναι αρωματικό μόριο.

15-11 Είναι το αζουλένιο αρωματική ένωση; Εξηγήστε.



Chem. Res. Toxicol. 2015, 28, 1616–1626

Πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις 
στον καπνό του τσιγάρου



1. P450
2. epoxide hydrolase
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μεγάλη γωνιακή τάση
καλό ηλεκτρονιόφιλο

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: ισχυρά μεταλλαξιγόνα
Το cyt-P450 οξειδώνει τις υδρόφοβες πολυ-κυκλικές αρωματικές ενώσεις
προκειμένου να τους αυξήσει την πολικότητα και να απεκκριθούν ευκολότερα.
Όμως ένα από τα προϊόντα οξείδωσης αντιδρά με τις βάσεις του DNA οδηγώντας
σε συσσώρευση μεταλλάξεων.



Κεφάλαιο 16: Hλεκτρονιόφιλη 
αρωματική υποκατάσταση



Αντιδράσεις αρωματικών ενώσεων 
Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση



• Βενζολικός δακτύλιος έχει αυξημένη ηλεκτρονική πυκνότητα
• Τα π ηλεκτρόνια του βενζολίου: ευπρόσιτα στα προσβάλλοντα αντιδραστήρια
• Βενζόλιο: συμπεριφέρεται κυρίως ως δότης ηλεκτρονίων (πυρηνόφιλο) στις

αντιδράσεις με δέκτες ηλεκτρονίων (ηλεκτρονιόφιλα)

Αλογόνωση αρωματικών δακτυλίων

Η αντίδραση διαφέρει σε σχέση με την ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη σε αλκένια



Αρωματικοί δακτύλιοι λιγότερο δραστικοί στα ηλεκτρονιόφιλα από αλκένια 
(π.χ. Br2 σε CCl4 αντιδρά αμέσως με αλκένια, αλλά όχι με βενζόλιο)

Βρωμίωση αρωματικών δακτυλίων

Μηχανισμός Αντίδρασης

Βρωμίωση βενζολίου λαμβάνει χώρα
παρουσία καταλύτη
(καθιστά Br πιο ηλεκτρονιόφιλο)

1. Σχηματισμός μη αρωματικού
ενδιάμεσου καρβοκατιόντος 

2. Απόσπαση Η+ και 
σχηματισμός αρωματικού 
προϊόντος υποκατάστασης



Αντίδραση με το βενζόλιο βραδύτερη από ότι με αλκένια (υψηλότερη
ΔG‡) γιατί το αντιδρών σταθερότερο

Ενεργειακό διάγραμμα αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλου 
με αλκένιο και βενζόλιο



Αν λάμβανε χώρα προσθήκη, η ενέργεια σταθεροποίησης του
αρωματικού δακτυλίου θα χάνονταν και, συνολικά, η αντίδραση θα ήταν
ενδόεργη

Ενεργειακό διάγραμμα αντίδρασης Br2 με βενζόλιο


