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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Με ημ αζαθίμ αοηυ ανπίγεζ ιζα κέα 
πνμζπάεεζα βζα ηδκ ακακέςζδ ηαζ 
ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ζοββναι-
ιάηςκ ημο Λοηείμο. Ακακέςζδ ηυζμ 
ζημ πενζεπυιεκμ υζμ ηαζ ζημ φθμξ, 
χζηε κα ιδκ είκαζ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ 
ιζα λενή ιυκμ πανάεεζδ ιένμοξ ηςκ 
βκχζεςκ πμο ζοζζςνεφμκηαζ απυ 

ημοξ επζζηήιμκεξ αζχκεξ ηχνα. 
Με έκα πμθφ απθυ φθμξ βίκεηαζ 
πνμζπάεεζα κα δμεμφκ μζ εειεθζ-
χδεζξ ανπέξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ιέζα 
απυ παναδείβιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ 
γςήξ. χζηε ηαζ πζμ ηαηακμδηέξ κα 
βίκμοκ ηαζ επζπθέμκ κα αμδεήζμοκ 
ημκ ακαβκχζηδ - ιαεδηή κα ακα-
πηφλεζ έκα ηνζηζηυ αθέιια βζα υηζ 
ζοιααίκεζ βφνς ηαζ ιέζα ημο. 
Ζ ααζζηή ανπή πμο αημθμοεήεδηε 
ηυζμ ζηδκ πανάεεζδ ηδξ εεςνίαξ 
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υζμ ηαζ ζηδκ εηθμβή ηςκ αζηήζεςκ 
ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ είκαζ υηζ μ 
ιαεδηήξ, απυ ημ δίδοιμ δάζηαθμξ- 
αζαθίμ, πνέπεζ κα ιπμνεί κα ιαεαίκεζ 
ηαζ υπζ ιυκμ κα δζδάζηεηαζ, κα 
ιπμνεί κα ανίζηεζ ηαζ υπζ ιυκμ κα 
ημο θέκε. 
Όζμκ αθμνά ηδ εεςνία αοημφ ημο 
αζαθίμο έβζκε πνμζπάεεζα κα είκαζ 
πνμζανιμζιέκδ ζηζξ κμδηζηέξ, 
δοκαηυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο 
πνμμνίγεηαζ, ελαζθαθίγμκηαξ ζημ 
ιέβζζημ δοκαηυ ααειυ ηδ ιεηάπθα-
ζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζε 
δζδάλζιδ φθδ. 
Πνμζπαεήζαιε ηαηά ημ δοκαηυκ κα 
αημθμοεήζμοιε ηζξ ζφβπνμκεξ 
ηάζεζξ ζοββναθήξ δζδαηηζηχκ 
αζαθίςκ, ιέζα ζηα πθαίζζα αέααζα 
ημο δεδμιέκμο ακαθοηζημφ πνμ-
βνάιιαημξ. Γζα κα ημ πεηφπμοιε 
αοηυ ζηδνζπηήηαιε: 
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• ζε ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία δ 
μπμία πενζθαιαάκεζ ηαζ 
εηπαζδεοηζηά πενζμδζηά. 
• ζε εθηοζηζηυ θςημβναθζηυ οθζηυ 
ημ μπμίμ ζε ηάπμζμ πμζμζηυ 
ζηακμπμζεί ημκ υνμ πεζναιαηζηή 
πδιεία. 
• ζε ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ιε ζημπυ 
κα ηαηαθάαεζ μ ιαεδηήξ - ακαβκχ-
ζηδξ υηζ ημ εαοιάζζμ αοηυ μζημδυ-
ιδια ηδξ Υδιείαξ ζηήεδηε απυ 
ακενχπμοξ αθμζζςιέκμοξ αθθά 
«ακενχπζκμοξ», ιέζα απυ θάεδ, 
ακηζβκςιίεξ. απμβμδηεφζεζξ αθθά 
ηαζ ενζάιαμοξ. 
• ζε ιεβάθμ ανζειυ ηςκ « βκςνίγεζξ 
υηζ...» υπμο ακαθένμκηαζ ζφβπνμκα 
εέιαηα ηα μπμία εκδζαθένμοκ ηάεε 
ζηεπηυιεκμ άκενςπμ. ε αοηά δ 
πδιεία είκαζ «εκ δνάζεζ» ηαζ 
ακαδεζηκφεηαζ ζακ δ επζζηήιδ ηδξ 
«ηάεε διέναξ». Υςνίξ αοηά κα είκαζ 
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«ελεηαζηέα φθδ» εθπίγμοιε κα είκαζ 
«φθδ - πνυηθδζδ» βζα πεναζηένς 
αζαθζμβναθζηή ένεοκα ζε 
αζαθζμεήηεξ ηαζ οπμθμβζζηέξ  
Ζ επζθμβή ηςκ αζηήζεςκ ηαζ ηςκ 
πνμαθδιάηςκ έβζκε ηαηά ηέημζμ 
ηνυπμ χζηε κα οπάνπεζ ζοιθςκία 
ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ 
μ ααειυξ δοζημθίαξ κα είκαζ ηέημζμξ, 
χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ελαβςβή ηδξ 
απάκηδζδξ ιέζα απυ ηδ εεςνία 
ημο αζαθίμο αοημφ. 
Ο ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ ηςκ 
αζηήζεςκ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ 
έπεζ ζηυπμ, υπζ ηδκ επίθοζδ υθςκ 
αοηχκ ιέζα ζηδκ ηάλδ, αθθά ηδκ 
πθήνδ πανμπή εκυξ οθζημφ, χζηε 
ιέζα απυ ηδκ δδιζμονβζηή 
ζοκενβαζία δαζηάθμο - ιαεδηή κα 
επζηοβπάκεηαζ δ πθήνδξ αθμιμίςζδ 
ηαζ ειπέδςζδ ηδξ φθδξ πμο εα 
δζδαπεεί. Ο πθμφημξ ηςκ πνμαθδ-
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ιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ θοιέκςκ 
εθανιμβχκ ηάκεζ, βζα ημκ ιέζμ 
ιαεδηή, πενζηηυ ηάεε άθθμ 
αμήεδια. 
 
 
 
 
 
 

Ζ ζοββναθζηή μιάδα 
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ΟΗ ΣΟΥΟΗ 
 

ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ 
εκυηδηαξ εα πνέπεζ κα ιπμνείξ: 
 Να ακαβκςνίγεζξ ηζξ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ. 
 Να αζηζμθμβείξ ημ ιεβάθμ ανζειυ 
μνβακζηχκ εκχζεςκ, ζηδνζγυιεκμξ 
ζηδκ δθεηηνμκζαηή δμιή ηαζ ημ 
ιέβεεμξ ηδξ αημιζηήξ αηηίκαξ ημο 
άκεναηα. 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 
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 Να ηαλζκμιείξ ηζξ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ ιε αάζδ: α) ημ είδμξ ηςκ 
δεζιχκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ 
ηςκ αηυιςκ ημο άκεναηα α) ηδ 
δζάηαλδ ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ   
β) ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα πμο 
έπμοκ δ) ηζξ μιυθμβεξ ζεζνέξ. 
 Να μκμιάγεζξ ηαζ κα βνάθεζξ, 
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ IUPAC, 
μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ άηοηθςκ 
μνβακζηχκ εκχζεςκ, υπςξ 
οδνμβμκακενάηςκ, αθημμθχκ, 
αζεένςκ, αθδετδχκ, ηεζμκχκ ηαζ 
ηαναμλοθζηχκ μλέςκ. 
 Να μνίγεζξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 
ζοκζαηηζηήξ ζζμιένεζαξ, κα δζαηνί-
κεζξ ηα δζάθμνα είδδ ζοκηαηηζηήξ 
ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, εέζδξ ηαζ 
μιυθμβδξ ζεζνάξ) ηαζ κα ακαβκςνί-
γεζξ ηδ ζδιαζία αοηήξ ζηδκ ακά-
πηολδ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ. Να 
ηαηαβνάθεζξ ηαζ κα μκμιάγεζξ ηα  
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ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζε 
μνζζιέκμ ιμνζαηυ ηφπμ. 
 Να οπμθμβίγεζξ ημκ ειπεζνζηυ 
ηφπμ ιζαξ μνβακζηήξ έκςζδξ, ιε 
αάζδ ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηδξ. 
 Να οπμθμβίγεζξ ημ ιμνζαηυ ηφπμ 
ιζαξ μνβακζηήξ έκςζδξ ζοκδέμκηαξ 
ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ (ειπεζνζηυ 
ηφπμ) ιε ηδ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 
ηδξ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

1.1 Δζζαβςβή ζηδκ μνβακζηή πδιεία 

1.2 Σαλζκυιδζδ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ - Οιυθμβεξ ζεζνέξ  

1.3 Οκμιαημθμβία μνβακζηχκ 
εκχζεςκ 

1.4 Ηζμιένεζα 

1.5 Ακάθοζδ μνβακζηχκ εκχζεςκ 

Δνςηήζεζξ – πνμαθήιαηα  
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Friedrich Wohler 
1800-1882 

  
 



Έημξ μνυζδιμ βζα ηδκ μνβακζηή 
πδιεία είκαζ ημ1828. Σδ πνμκζά 
εηείκδ μ Wöhler παναζηεφαζε απυ 
ακυνβακεξ πνχηεξ φθεξ ηδκ πνχηδ 
μνβακζηή έκςζδ, ηδκ μονία. Έηζζ, 
ηαηέπεζε μ ιφεμξ ηδξ γςζηήξ 
δφκαιδξ, πμο απμηέθεζε ηνμπμπέδδ 
ζηζξ θζθμδμλίεξ ηςκ πδιζηχκ βζα ηδ 
ζφκεεζδ μνβακζηχκ εκχζεςκ. ημ 
πνχημ δδιμζίεοια μ Wöhler 
ακέθενε: «Σμ ιδ ακαιεκυιεκμ 
απμηέθεζια απμηεθεί αλζμζδιείςημ 
βεβμκυξ, επεζδή ζοκζζηά πανά-
δεζβια ηεπκδηήξ παναβςβήξ ιζαξ 
μνβακζηήξ δδθαδή γςζηήξ μοζίαξ». 
Απυ ημ ζδιείμ αοηυ λεηζκά ημ 
ηεθάθαζμ ηδξ μνβακζηήξ ζφκεεζδξ, 
πμο δεκ έπεζ ηεθεζςιυ ηαζ απυ 
υπμο πανάβμκηαζ πζθζάδεξ πνήζζια 
πνμσυκηα π.π. θάνιαηα, πθαζηζηά  
ήιενα οπμθμβίγεηαζ υηζ ζοκηίεεκηαζ 
πενίπμο 300.000 εκχζεζξ ημ πνυκμ. 
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Ο Wöhler δε ιπμνμφζε κα ηναηήζεζ 
ηδ πανά ημο βζα ημ ιεβάθμ ημο 
επίηεοβια. ’ έκα βνάιια ημο είπε 
εηιοζηδνεοεεί: «Αζζεάκμιαζ ζακ 
ηδκ  ηυηα πμο έηακε ημ αοβυ ηαζ 
πνέπεζ κα ημ δζαθαθήζεζ». Δλάθθμο 
πμθθέξ  βεκεέξ θμζηδηχκ 
δζδάπεδηακ πδιζηή ακάθοζδ απυ ημ 
αζαθίμ ημο «παναδείβιαηα βζα ηδκ 
ελάζηδζδ ζηδκ Ακαθοηζηή Υδιεία», 
πμο είπε εηδμεεί πςνίξ κα 
ακαθένεηαζ ημ υκμια ημο απυ 
οπεναμθζηή ιεηνζμθνμζφκδ 
«Διθακίγμιαζ πςνίξ ημ υκμιά ιμο , 
αθμφ μ ηαεέκαξ εα ιπμνμφζε κα 
βνάρεζ έκα ηέημζμ αζαθίμ» είπε πεζ. 
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     ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  
       ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 

 
 
 

1.1 Δηζαγσγή ζηελ νξγαληθή  
  ρεκεία  

 
 

Ονβακζηή πδιεία μκμιάγεηαζ μ 
ηθάδμξ ηδξ πδιείαξ πμο ιεθεηά ηζξ 
εκχζεζξ ημο άκεναηα. Δλαίνεζδ 
απμηεθμφκ ημ ιμκμλείδζμ ημο 
άκεναηα (CO), ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα (CΟ2) ηαζ ηα ακεναηζηά 

άθαηα (π.π. ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ 

CaCO3, πμο ελεηάγμκηαζ ζηδκ 

ακυνβακδ πδιεία (ιαγί ιε ημκ C). 
Οζ πνχηεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ 

απμιμκχεδηακ ζηζξ ανπέξ ημο 
18μο

 
αζχκα, πανυθμ πμο μνζζιέκεξ 

απ’ αοηέξ, υπςξ ηα ζάηπανα ηαζ ημ 
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μζκυπκεοια, ήηακ βκςζηέξ πζθζάδεξ 
πνυκζα πνζκ. Ο πνχημξ πμο ιεθέηδ-
ζε ζοζηδιαηζηά ηζξ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ, ήηακ μ μοδδυξ πδιζηυξ 
Scheele (1742-1786), μ μπμίμξ 
απμιυκςζε πθήεμξ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ απυ θοηζηέξ ηαζ γςζηέξ 
φθεξ, π.π. απμιυκςζε ημ βαθαηηζηυ 
μλφ απυ ημ βάθα. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 18μο αζχκα, 
μζ πδιζημί πίζηεοακ υηζ, βζα κα 
ζοκηεεεί ιία μνβακζηή μοζία, ήηακ 

απαναίηδηδ δ δσηθή δύλακε (vis vi- 
talis), ηδκ μπμία δζαεέημοκ ιυκμ μζ 
γςκηακμί μνβακζζιμί. Γδθαδή, επζ-

ηναημφζε δ βηηαιηζηηθή ζεσξία, υηζ 
μζ μοζίεξ πςνίγμκηαζ ζε ακυνβακεξ 
ηαζ μνβακζηέξ ηαζ υηζ, ιυκμ ζε 
γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ιπμνμφκ 
κα ζοκηεεμφκ μζ μνβακζηέξ μοζίεξ. 
Σμ 1828 μ Wohler ακαηάθορε, υηζ 
ιία μνβακζηή μοζία ιπμνεί κα  
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παναζηεοαζεεί ενβαζηδνζαηά. 
Αοηυ ημ πέηοπε ηοπαία, ηαηά ηδκ 
παναζηεοή ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ 
μονία, ιε εένιακζδ ηοακζημφ 

αιιςκίμο NH4OCN (δ μπμία είκαζ 

ακυνβακδ έκςζδ). 
 

    ΝΖ2 

NH4OCN     C = 0 

    ΝΖ2 

 
 
 

Απυ ηυηε άκμζλε μ δνυιμξ ηδξ 
μνβακζηήξ ζφκεεζδξ, ηδξ ενβαζηδ-
νζαηήξ δδθαδή παναζηεοήξ μνβα-
κζηχκ εκχζεςκ, εκχ δ αζηαθζζηζηή 
ακηίθδρδ ηέεδηε μνζζηζηά ζημ 
πενζεχνζμ ηςκ ελεθίλεςκ. 
ήιενα δ δζάηνζζδ ηδξ πδιείαξ ζε 
ακυνβακδ ηαζ μνβακζηή βίκεηαζ βζα 
ζοζηδιαηζημφξ θυβμοξ, πανυθμ 

ε 
  
 

ηοακζηυ 
αιιχκζμ 

  
 

μονία 
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πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ 
οπάνπμοκ μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ 
ζηζξ ζδζυηδηεξ μνβακζηχκ ηαζ 
ακυνβακςκ εκχζεςκ. 
 

• Σν ηέινο ηνπ βηηαιηζηηζκνύ 
 

Ζ «αζηαθζζηζηή εεςνία» δέπηδηε 
πμθφ ιεβάθμ πθήβια υηακ μ 
Friedrich Wöhler ακαηάθορε, ημ 
1828, υηζ έκα ακυνβακμ άθαξ ήηακ 
δοκαηυκ κα ιεηαηναπεί ζε ιζα 
μνβακζηή έκςζδ. 
Απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, υθεξ 
μζ ιανηονίεξ ζοκδβμνμφζακ ηαηά 
ηζξ «αζηαθζζηζηήξ εεςνίαξ», ηαζ μ 
Brande έβναθε, ημ 1848, υηζ «δεκ 
είκαζ δοκαηυκ κα παναπηεί ηαιζά 
ηαεμνζζηζηή βναιιή ιεηαλφ 
μνβακζηήξ ηαζ ακυνβακδξ πδιείαξ. 
Οπμζεζδήπμηε δζαθμνέξ… εα 
πνέπεζ πνμξ ημ πανυκ κα  
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θαιαάκμκηαζ οπ’ υρζκ απθχξ βζα 
εηπαζδεοηζημφξ θυβμοξ». Ζ πδιεία 
ζήιενα είκαζ εκμπμζδιέκδ. Οζ ίδζεξ 
ανπέξ πμο δζέπμοκ ηζξ απθμφζηε-
νεξ ακυνβακεξ εκχζεζξ ζζπφμοκ ηαζ 
βζα ηζξ πζμ πενίπθμηεξ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ. Σμ ιυκμ ζδζαίηενμ πανα-
ηηδνζζηζηυ ηςκ μνβακζηχκ 

εκχζεςκ είκαζ υηζ υθεξ πενζέπμοκ 
ημ ζημζπείμ ημο άκεναηα. Παν’ υθα 
αοηά δ δζάηνζζδ ιεηαλφ μνβακζηήξ 
ηαζ ακυνβακδξ πδιείαξ, δ μπμία 
άνπζζε βζα ζζημνζημφξ θυβμοξ, 
δζαηδνεί «ηδκ πναηηζηή εοημθία 
ηδξ… βζα ηδκ πεναζηένς πνυμδμ 
ηςκ ιαεδηχκ». 

Απόζπαζκα από Οξγαληθή Υεκεία 
ηόκνο I John McMurry 
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Σα ααζζηά ζοζηαηζηά ηςκ ηνμθίιςκ 
είκαζ μνβακζηέξ μοζίεξ 
 

[[ 

 
 

εκαζία ηεο νξγαληθήο ρεκείαο 
 

Δίκαζ εφημθμ κα δζαπζζηχζμοιε υηζ 
δ γςή ιαξ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ 
ααειυ απυ ηδκ μνβακζηή πδιεία. Σα 
ηνυθζια, ηα νμφπα, ηα θάνιαηα, ηα 
ηαφζζια, ηα απμννοπακηζηά, ηα 
ηαθθοκηζηά, ηα εκημιμηηυκα, ηα 
πθαζηζηά ηαζ ηυζα άθθα, είκαζ ζηδ 
αάζδ ημοξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ηαζ δ 
ελέθζλή ημοξ είκαζ ακηζηείιεκμ 
ιεθέηδξ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ. 
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Αξ δμφιε υιςξ ιενζηά παναδείβ-
ιαηα. Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ 

βίκεζ νζγζηέξ ιεηααμθέξ ζηδ δηαηξν-
θή ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ 
παναζηεοήξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ 
ηοπμπμίδζδξ ηςκ ηνμθίιςκ. Αηυια 
ιεθεηήεδηε δ ενεπηζηή αλία ηςκ 
ηνμθίιςκ ηαζ ακαηαθφθεδηακ μζ 
αζηαιίκεξ ηαζ δ πνδζζιυηδηά ημοξ. 

Μεβάθδ πνυμδμξ έπεζ βίκεζ ηαζ 

ζηδκ ελδπκαζία ιε ηδκ ακαηάθορδ 
ζοκεεηζηχκ οθζηχκ, υπςξ ημ κάζθμκ 
ηαζ ημ ζοκεεηζηυ ιεηάλζ. Δονφηαηα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα ηα 
ηεπκδηά δένιαηα, μζ ηεπκδηέξ ααθέξ 
ηαζ ηα ζοκεεηζηά κήιαηα, ιεβάθδξ 
ακημπήξ ηαζ πμζηζθίαξ. 

ηδκ ηαηξηθή, κέα θάνιαηα ηαζ 
κέεξ ιέεμδμζ ενβαζηδνζαηχκ ακα-
θφζεςκ έπμοκ αεθηζχζεζ ζδιακηζηά 
ηδκ πνμθφθαλδ, δζάβκςζδ ηαζ εε-
ναπεία ηςκ αζεεκεζχκ. 
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Αοηά, άθθα ηαζ υζα εα ιπμνμφζε 
κα απανζειήζεζ μ ηαεέκαξ ιαξ απυ 
ηδκ ηαεδιενζκή ημο ειπεζνία, ηά-
κμοκ ηδκ μνβακζηή πδιεία έκακ απυ 
ημοξ πζμ ακαπηοβιέκμοξ ηθάδμοξ 
ηδξ πδιείαξ, ιε εθανιμβέξ ζηδ 
πδιεία ηνμθίιςκ, ηδ θανιαηεοηζηή 
πδιεία, ηδ αζμπδιεία, ηδ πδιεία 
πμθοιενχκ, ηδ πεηνμπδιεία η.α. 
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Φάνιαηα, ηαφζζια, θζπακηζηά ηαζ 
πμθθά άθθα πνμσυκηα ηαεδιενζκήξ 
πνήζδξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ 
μνβακζηήξ πδιείαξ. 
 

• Ζθεηηνμκζαηή δμιή C ηαζ Si 

6C(2, 4) 

14Si(2, 8, 4) 
 

 

Γηαηί ν άλζξαθαο μερσξίδεη 
 

Οζ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο έπμοκ 
ανεεεί ζηδ θφζδ δ έπμοκ πανα-
ζηεοαζηεί ζηα ενβαζηήνζα ιέπνζ 
ζήιενα είκαζ πενζζζυηενεξ απυ 
12.000.000, εκχ μζ ακυνβακεξ 
εκχζεζξ είκαζ πενίπμο 1.000.000, 
ιεηά ημ πθήεμξ ηςκ εκχζεςκ ημο 
πονζηίμο πμο παναζηεοάζηδηακ ηα 
ηεθεοηαία πνυκζα. 
Γζαηί υιςξ μ άκεναηαξ είκαζ ηυζμ 
ζδζαίηενμξ; Γζαηί λεπςνίγεζ απυ ηα 
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άθθα ζημζπεία ημο πενζμδζημφ 
πίκαηα; Πμο μθείθεηαζ δ ζηακυηδηα 
ημο άκεναηα κα ζπδιαηίγεζ ηυζεξ 
πμθθέξ εκχζεζξ; Ο άκεναηαξ έπεζ 
ηα ελήξ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά: 

Γηαζέηεη ηέζζεξα κνλήξε (κνλα-
ρηθά) ειεθηξόληα ζηδκ ελςηενζηή 
ημο ζηζαάδα ή, υπςξ ζοκήεςξ θέιε, 
έπεζ ηέζζενζξ ιμκάδεξ ζοββέκεζαξ 
(πμο ζοιαμθίγμκηαζ ιε ιία παφθα δ 
ηαεειία). Γζ' αοηυ ιπμνεί κα εκςεεί 
ιε άημια άθθςκ ζημζπείςκ (ζοκδεέ-
ζηενα είκαζ ηα Ζ, Ο, Ν, S, αθμβυκα) 
ή ιε άθθα άημια άκεναηα. Έηζζ, 
ζπδιαηίγεζ απθέξ εκχζεζξ (π.π. ιε 
έκα άημιμ άκεναηα) ή πμθφπθμηεξ 
εκχζεζξ (π.π. ιε δεηάδεξ 
δζζεηαημιιφνζα άημια άκεναηα). 

Έρεη κηθξήο αηνκηθήο αθηίλα βζ' 
αοηυ ζπδιαηίγεζ ζηαεενμφξ μιμζμ-
πμθζημφξ δεζιμφξ (ηα ημζκά γεφβδ 
δθεηηνμκίςκ ζοβηναημφκηαζ ζζπο-
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νά, επεζδή είκαζ ημκηά ζημκ πονήκα 
ημο αηυιμο ημο άκεναηα). Δπίζδξ 
ηα άημια ημο άκεναηα ιπμνεί κα 
ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ ιε απθυ, 
δζπθυ ή ηνζπθυ δεζιυ, υπςξ θαίκε-
ηαζ ζηα παναηάης παναδείβιαηα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οζ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ υθα ηα 
άημια άκεναηα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 
ημοξ ιε απθμφξ δεζιμφξ θέβμκηαζ 

θνξεζκέλεο. Οζ εκχζεζξ ζηζξ 
μπμίεξ δφμ ημοθάπζζημκ άημια 
άκεναηα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε 
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δζπθυ ή ηνζπθυ δεζιυ θέβμκηαζ 

αθόξεζηεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να ζδιεζςεεί υηζ ηαζ δ δεφηενδ 
έκςζδ, ζημ παναπάκς πθαίζζμ, 
παναηηδνίγεηαζ ημνεζιέκδ, επεζδή 
ηα άημια ημο άκεναηα ζοκδέμκηαζ 
ιε απθυ δεζιυ ζημ ιυνζμ ηδξ 
έκςζδξ. Ο δζπθυξ δεζιυξ δδθαδή 
ιεηαλφ άκεναηα ηαζ μλοβυκμο δεκ 
«ιεηνάεζ» βζα ημ παναηηδνζζιυ ηδξ 
έκςζδξ. Ακηίεεηα, δ έκςζδ πμο 
ακαβνάθεηαζ παναηάης παναηηδνί-
γεηαζ αηυνεζηδ, επεζδή ιεηαλφ ηςκ 
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αηυιςκ άκεναηα οπάνπεζ έκαξ 
δζπθυξ δεζιυξ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεηαλφ ηςκ αηυιςκ άκεναηα 
ιπμνμφκ κα ζπδιαηζζημφκ απθμί, 
δζπθμί ή ηνζπθμί δεζιμί, υπςξ 
θαίκεηαζ ζηα παναπάκς ιμνζαηά 
ιμκηέθα. 
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1.2 Σαμηλόκεζε νξγαληθώλ 
ελώζεσλ - νκόινγεο ζεηξέο 
 

Δίκαζ θακενυ, υηζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ 
μνβακζηχκ εκχζεςκ είκαζ απαναί-
ηδηδ, χζηε κα δζεοημθοκεεί δ ιεθέ-
ηδ ημο ιεβάθμο αοημφ πθήεμοξ ηςκ 
εκχζεςκ . Ζ ηαλζκυιδζδ αοηή 
ιπμνεί κα βίκεζ ιε δζάθμνα 
ηνζηήνζα:  

1. Με βάζε ην είδνο ησλ δεζκώλ 
πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ 
αηόκσλ άλζξαθα 
Καη 'αοηυ ημκ ηνυπμ μζ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε ημνεζιέ-
κεξ ηαζ αηυνεζηεξ. ηδ θμβζηή 
αοηήξ ηδξ ηαλζκυιδζδξ έπμοιε ήδδ 
ακαθενεεί ήδδ ζ’ αοηυ ζηδκ 
πνμδβμφιεκδ εκυηδηα. 

2. Με βάζε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο 
ησλ αηόκσλ άλζξαθα κεηαμύ ηνπο 
(δηάηαμε αλζξαθηθήο αιπζίδαο) 
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ημκ αηυθμοεμ πίκαηα θαίκεηαζ δ 
ηαλζκυιδζδ ηςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ ιε αάζδ ημ ηεθεοηαίμ 
αοηυ ηνζηήνζμ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1.1 Σαλζκυιδζδ 
μνβακζηχκ εκχζεςκ ακάθμβα ιε ηδ 
ιμνθή ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ 
 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΔΝΩΔΗ 
 

                                           
ΑΚΤΚΛΔ                ΚΤΚΛΗΚΔ                                

 
 

 ΗΟΚΤΚΛΗΚΔ    ΔΣΔΡΟΚΤΚΛΗΚΔ 
 
       
ΑΡΩΜΑΣΗΚΔ        ΑΛΔΗΚΤΚΛΗΚΔ 
 

  Άθπθιεο μκμιάγμιαζ μζ εκχζεζξ 
ζηζξ μπμίεξ ηα άημια ημο άκεναηα 
εκχκμκηαζ ζε εοεεία ή δζαηθαδζζιέ-
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κδ ακεναηζηή αθοζίδα. Οζ εκχζεζξ 

αοηέξ μκμιάγμκηαζ αιεηθαηηθέο (ή 

ιηπαξέο), βζαηί ηα θίπδ πενζέπμοκ 
εκχζεζξ αοημφ ημο είδμοξ. Π.π. 
 
 
                                , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΖΜΑ 1.1 
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άθεζθαν = θίπμξ 
 

ΥΗΜΑ 1.1 Απεζηυκζζδ ιε ιμνζαηυ 
ιμκηέθμ ημο αζεακζημφ μλέμξ 
(μλζημφ μλέμξ), πμο είκαζ ιία άηοηθδ 
ημνεζιέκδ μνβακζηή έκςζδ. 
 

• Σμ λίδζ είκαζ δζάθοια μλζημφ μλέμξ. 

 

 Κπθιηθέο μκμιάγμκηαζ μζ εκχζεζξ 
ζημ ιυνζμ ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ έκαξ 
ημοθάπζζημκ δαηηφθζμξ, δδθαδή 
ζπδιαηίγεηαζ ηθεζζηή αθοζίδα. 

 Ιζνθπθιηθέο μκμιάγμκηαζ μζ 
ηοηθζηέξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ 
δαηηφθζμξ ζπδιαηίγεηαζ απμηθεζζηζ-
ηά ηαζ ιυκμ απυ άημια άκεναηα. 

 Δηεξνθπθιηθέο μκμιάγμκηαζ μζ 
ηοηθζηέξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ δα-
ηηφθζμξ ζπδιαηίγεηαζ υπζ ιυκμ απυ 
άημια άκεναηα, αθθά ηαζ απυ άημια 
άθθμο ζημζπείμο, ζοκήεςξ Ο, Ν. 
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Ηζμηοηθζηέξ           Δηενμηοηθζηέξ 
 

Αξσκαηηθέο μκμιάγμκηαζ (ζοκή-
εςξ) μζ ηοηθζηέξ εκχζεζξ πμο πενζ-
έπμοκ ημοθάπζζημκ έκα αεκγμθζηυ 
δαηηφθζμ.  
Ο αεκγμθζηυξ δαηηφθζμξ ζε ιία 
απθμφζηαηδ (υπζ ηαζ ηυζμ αηνζαή) 
πενζβναθή, είκαζ έκαξ ελαιεθήξ 
δαηηφθζμξ αηυιςκ άκεναηα ζημκ 
μπμίμ εκαθθάζζμκηαζ ζοκεπχξ 
έκαξ απθυξ ιε έκα δζπθυ δεζιυ. 
Σδκ ηαηδβμνία αοηχκ ηςκ εκχζεςκ 
εα ιεθεηήζμοιε εηηεκέζηενα ζημ 
ηεθάθαζμ 2. 

Ζ2C 
  
 

CH2 
  
 

Ζ2C 
  
 

CH2 
  
 

CH2 
  
 

Ζ2C 
  
 

CH2 
  
 

Ζ2C 
  
 

CH2 
  
 

N 
 

  
 
H 
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ΥΗΜΑ 1.2 Ζ αζπζνίκδ  
(αηεηοθμζαζαθζζηζθζηυ μλφ) είκαζ 
ιία ανςιαηζηή έκςζδ, υπςξ 
θαίκεηαζ ζε ιμνζαηυ ιμκηέθμ ηδξ. 
 

Αιεηθπθιηθέο μκμιάγμκηαζ υθεξ μζ 
ιδ ανςιαηζηέξ ζζμηοηθζηέξ εκχζεζξ 
 

3. Σαμηλόκεζε κε βάζε ηε 
ραξαθηεξηζηηθή νκάδα πνπ 
βξίζθεηαη ζην κόξην ηεο έλσζεο 
Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ παναηηδνζ-
ζηζηήξ μιάδαξ πμο έπεζ ιία έκςζδ, 
δ έκςζδ ηαηαηάζζεηαζ ζε δζάθμνεξ 

ηαηδβμνίεξ, βκςζηέξ ςξ ρεκηθέο 
ηάμεηο. Οζ ζπμοδαζυηενεξ απ’ αοηέξ 
εηηίεεκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 
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• Υαξαθηεξηζηηθή νκάδα ιζαξ 
μνβακζηήξ έκςζδξ είκαζ έκα άημιμ 
ή έκα ζοβηνυηδια αηυιςκ, δ μπμία 
πνμζδίδεζ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ 
ζδζυηδηεξ ζε ιία έκςζδ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2 Υαναηηδνζζηζηέξ 

μιάδεξ 
 

Οιάδα Όκμια 
μιάδαξ 

Υδιζηή ηάλδ 

-ΟΖ οδνμλφθζμ ΑΛΚΟΟΛΔ 

-CH=Ο αθδετδμιάδα ΑΛΓΔΤΓΔ 

 
 

 
ηεημκμιάδα 

 
ΚΔΣΟΝΔ 

-COOH ηαναμλφθζμ ΚΑΡΒΟΞΤ-
ΛΗΚΑ ΟΞΔΑ 

-C-O-C- αζεενμιάδα ΑΗΘΔΡΔ 

-COOC- εζηενμιάδα ΔΣΔΡΔ 

 ζηδκ έκςζδ 
πενζέπεηαζ 
ιυκμ C ηαζ Ζ 

ΤΓΡΟΓΟ-
ΝΑΘΡΑΚΑ 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

-C   

       C=O

-C
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4. Σαμηλόκεζε ησλ νξγαληθώλ 
ελώζεσλ κε βάζε ηηο νκόινγεο 
ζεηξέο 
 

Οκόινγεο ζεηξέο 
Γζα ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ ζοζηδια-
ηζηή ιεθέηδ ηςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ,μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ 
ηαλζκμιμφκηαζ ζε μιυθμβεξ ζεζνέξ. 
 Οιυθμβδ ζεζνά μκμιάγεηαζ έκα 
ζφκμθμ μνβακζηχκ εκχζεςκ, ηςκ 
μπμίςκ ηα ιέθδ (μνβακζηέξ 
εκχζεζξ) έπμοκ ηα ελήξ ημζκά 
παναηηδνζζηζηά: 
1. Έπμοκ ημκ ίδζμ βεκζηυ ιμνζαηυ 
ηφπμ. 
2. Όθα ηα ιέθδ έπμοκ ακάθμβδ 
ζφκηαλδ ηαζ πενζέπμοκ ηδκ ίδζα 
παναηηδνζζηζηή μιάδα. 
3. Έπμοκ πανυιμζεξ πδιζηέξ ζδζυηδ-
ηεξ, ηαεχξ δ πδιζηή ζοιπενζθμνά 
ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδ ζφκηαλδ ημο 
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ιμνίμο ηαζ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ 
μιάδεξ. 
4. Οζ θοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ 
ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδ 

ζπεηζηή ιμνζαηή ημοξ ιάγα (Μr) ηαζ 

ηδ εέζδ ηζξ παναηηδνζζηζηήξ 
μιάδαξ. 
5. Έπμοκ πανυιμζεξ παναζηεοέξ.  
6. Κάεε ιέθμξ δζαθένεζ απυ ημ 
πνμδβμφιεκμ ηαζ ημ επυιεκμ ημο 

ηαηά ηδκ ιεεοθέκζμ. μιάδα -CH2-. 

ημκ παναηάης πίκαηα δίκμκηαζ 
ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ 
μιυθμβεξ ζεζνέξ. 
 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΠΔΡΙΟΣΔΡΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 
• Δίκαζ ιμνζαηέξ εκχζεζξ 
(μιμζμπμθζηέξ). 
• Γζαθφμκηαζ ζε μνβακζημφξ 
δζαθφηεξ ηαζ εθάπζζηα ζημ κενυ. 
• Έπμοκ παιδθά ζδιεία 
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αναζιμφ ηαζ ζδιεία ηήλδξ. 
• Δίκαζ εοπαεείξ ζηδκ ορδθή 
εενιμηναζία ηαζ πμθθέξ θμνέξ 
εφθθεηηεξ. 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 
ΠΔΡΙΟΣΔΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΝΣΙΓΡΑΔΩΝ 
 
• Μμνζαηέξ 
• Ανβέξ 
• Με ιζηνή απυδμζδ 
 
• Ζ νίγα    CHg    μκμιάγεηαζ 
ιεεοθέκζμ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.3  Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα 
μιμθυβςκ ζεζνχκ 
 

Γεκζηυξ 
Μ.Σ. 

Οιυθμβδ ζεζνά. Πανάδεζβια / υκμια 

CvH2κ+2 ΑΛΚΑΝΗΑ κ ≥ 1 
CH3CH2CH3           

πνμπάκζμ 

CvH2v 
ΑΛΚΔΝΗΑ κ ≥ 2 

CH3CH=CHCH3     

2-αμοηέκζμ 

 

CκH2v-2 
ΑΛΚΗΝΗΑ κ ≥ 2 

CH3CH2CH2C=CH    

1 -πεκηίκζμ 

ΑΛΚΑΓΗΔΝΗΑ κ ≥ 3 CH2CHCH=CH2    

1,3 -αμοηαδζέκζμ 
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CvH2κ+1Υ 
ΑΛΚΤΛΑΛΟΓΟΝΗΓΗΑ κ 
≥ 1 

CH3CH2CH2I 

1- ζςδμπνμπάκζμ 

 
 
 

CvH2κ+2Ο 

ΚΟΡΔΜΔΝΔ 
ΜΟΝΟΘΔΝΔΗ 
ΑΛΚΟΟΛΔ (R-OH)  
κ ≥ 1 

CH3CH2CH(OH)CH3 

2-αoοηακυθδ 

ΚΟΡΔΜΔΝΟΗ ΜΟ-
ΝΟΑΗΘΔΡΔ (R-O-R´) 
κ ≥ 2 

CH3-O-CH2CH3 

αζεοθμιεεοθαζεέναξ 
ή ιεεμλοαζεάκζμ 

CvH2vO 

ΚΟΡΔΜΔΝΔ 
ΑΛΓΔΫΓΔ (RCHO)   
κ ≥ 1 

CH3CHO αζεακάθδ 

ΚΟΡΔΜΔΝΔ ΚΔΣΟ-
ΝΔ (R-CO-R`)  κ ≥ 3 

CH3CH2COCH2CH3 

3-πεκηακυκδ 
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CvH2vO2 

ΚΟΡΔΜΔΝΑ 
ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΤΛΗΚΑ 
ΟΞΔΑ (RCOOH) κ ≥ 1 

CH3,CH2COOH 

πνμπακζηυ μλφ 

ΔΣΔΡΔ (RCOOR') 
κ ≥ 2 

CH3COOCH3 

αζεακζηυξ 
ιεεοθεζηέναξ 
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Ζ νίγα R- (Radical) μκμιάγεηαζ 
αθηφθζμ ηαζ) έπεζ ημ βεκζηυ ηφπμ 

CιΖ2ι+1 - (αθέπε ζεθίδα 12). 

 
• Οζ εζηένεξ ιε ηφπμ: RCOOR' είκαζ 
εζηένεξ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμ-
λοθσηχκ μλέςκ ιε ημνεζιέκεξ ιμκμ-
ζεεκείξ αθημυθεξ. 

 

1.3 Ολνκαηνινγία άθπθισλ 
νξγαληθώλ ελώζεσλ 
 

Με ημ δζεεκέξ ζφζηδια μκμιαημ-
θμβίαξ ηδξ IUPAC, μζ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ μκμιάγμκηαζ ιε μκυιαηα 
πμο δείπκμοκ ηδ πδιζηή ημοξ 
ζφκηαλδ. Ζ μκμιαζία ιζαξ άηοηθδξ 
ιε ζοκεπή ακεναηζηή αθοζίδα 
έκςζδξ, πνμηφπηεζ απυ ημ 
ζοκδοαζιυ ηνζχκ ζοκεεηζηχκ. Σμ 
πνχημ ζοκεεηζηυ δείπκεζ ημκ 

44 / 9 



ανζειυ ηςκ αηυιςκ άκεναηα ηδξ 
ακεναηζηήξ αθοζίδαξ, ημ δεφηενμ 
ακ δ έκςζδ είκαζ ημνεζιέκδ ή 
αηυνεζηδ ιε έκακ ή πενζζζυηενμοξ 
δζπθμφξ ή ηνζπθμφξ δεζιμφξ ηαζ ημ 
ηνίημ ζε πμζα ηαηδβμνία εκχζεςκ 
ακήηεζ δ έκςζδ. 
 
ΠΗΝΑΚΑ 1.4 Βαζζημί ηακυκεξ 
μκμιαημθμβίαξ 
 

α΄ 
ζοκεεηζηυ 

α΄ 
ζοκεεηζηυ 

β΄ 
ζοκεεηζηυ 

1 άημιμ C: 

κεζ- 

ημνεζιέκδ 
έκςζδ :  

-αv- 

Τδνμβμ-
κάκεναηέξ:  

-ην 

2 άημια C: 

αηζ- 

αηυνεζηδ 
ιε 1 δ. δ. : 

-ελ- 

Αθημυθεξ:  

-νιε 

3 άημια C: 

πξνπ- 

αηυνεζηδ 
ιε 1 η.δ.:  

-ηv- 

Αθδεΰδεξ:  

-αιε 
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4 άημια C: 

βνπη- 

αηυνεζηδ 
ιε 2 δ. δ. : 

-δηελ- 

Κεηυκεξ:  

-νλε 

5 άημια C: 

πελη- 

 ηαναμλοθζηά 
μλέα:  

-ηθό νμύ 6 άημια C: 
εμ- η.μ.η. 

 

 
ηδ ζοκέπεζα δίκμοιε παναδείβια-
ηα εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς 
ηακυκςκ μκμιαημθμβίαξ, παίνκμ-
κηαξ ςξ αάζδ ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ 
ηςκ εκχζεςκ. Ξεηζκάιε πνχηα ιε 
εκχζεζξ ηςκ μπμίςκ ηα άημια 
άκεναηα ζπδιαηίγμοκ εοεφβναιιδ 
ακεναηζηή αθοζίδα ηαζ αημθμοεμφκ 
παναδείβιαηα εκχζεςκ ιε 
δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα. 
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1. ΔΝΩΔΗ ΜΔ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΖ 
ΑΝΘΡΑΚΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 
 
 
 
 
 

Ο δεφηενμξ ηφπμξ πμο είκαζ ηαζ 
αοηυξ ζοκηαηηζηυξ, δείπκεζ ημκ 
ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ αηυιςκ 
ιεηαλφ ημοξ, ηαζ ιάθζζηα, είκαζ πζμ 
εφπνδζημξ (ζοιπηοβιέκμξ 
ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ). Ζ μκμιαζία 
ηδξ έκςζδξ πνμηφπηεζ ςξ ελήξ: 

Έπεζ 3 άημια C: πξνπ-  

Δίκαζ ημνεζιέκδ: -αλ-  
Δίκαζ οδνμβμκάκεναηαξ: -ην 

Γδθαδή, πξνπάλην. 
 

• ηαειυξ ζηδ δδιζμονβία ημο 
δζεεκμφξ ζοζηήιαημξ μκμιαημθμ-
βίαξ ήηακ ημ ζοκέδνζμ πμο  
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H
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ht t p: / / www. m at hcom poser . com

H
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C
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H

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

H

M at h Com poser  1. 1. 5
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H

M at h Com poser  1. 1. 5
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H
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ή   CH3CH2CH3 
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μνβάκςζε δ IUPAC (International) 
Union of Pure and Applied 
Chemistry) ημ 1947. 
ημ ζοκέδνζμ αοηυ ηαεζενχεδηε έκα 
εκζαίμ ζφζηδια δζεεκμφξ μκμιαημ-
θμβίαξ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, ημ 
μπμίμ μκμιάγεηαζ δζεεκέξ ζφζηδια 
μκμιαημθμβίαξ ηδξ IUPAC. Σμ ένβμ 
ηδξ δζεεκμφξ αοηήξ μνβάκςζδξ 
(IUPAC) ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ζήιενα, 
δίκμκηαξ ηάεε ηυζμ κέεξ μδδβίεξ 
βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο 
ζοζηήιαημξ μκμιαημθμβίαξ πμο 
έπεζ πνμηείκεζ (π.π. μκμιαζίεξ κέςκ 
μνβακζηχκ εκχζεςκ). 
 
• οκηαηηζηυξ ηφπμξ: είκαζ μ ηφπμξ 
πμο δείπκεζ πχξ ζοκδέμκηαζ ηα 
άημια ηςκ ζημζπείςκ ζημ ιυνζμ ηδξ 
έκςζδξ ζημ επίπεδμ. 
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β.  
4
CH3

3
CH2

2
CH=

1
CH2 

 

Έπεζ 4 άημια C: βνπη-  

Έπεζ 1 δζπθυ δεζιυ: -ελ-  

Δίκαζ οδνμβμκάκεναηαξ: -ην 
 
Ο δζπθυξ δεζιυξ είκαζ ζηδ εέζδ: 1 
Γδθαδή, δ μκμιαζία ηδξ έκςζδξ 

είκαζ: 1-βνπηέλην. 
 Ζ ανίειδζδ ηδξ ακεναηζηήξ 
αθοζίδαξ ανπίγεζ απυ ηδκ άηνδ πμο 
είκαζ πζμ ημκηά ζημ δζπθυ δεζιυ ή 
βεκζηά ζημκ πμθθαπθυ δεζιυ. 
 

γ. 
5
CH3–

4
CH2–

3
CH2–

2
CH–

1
CH3 

 

                                    OH 
 

Έπεζ 5 άημια C. πελη-  

Δίκαζ ημνεζιέκδ: -αλ-  

Δίκαζ αθημυθδ: -νιε. 
Ζ παναηηδνζζηζηή μιάδα -ΟΖ 
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ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ 2. Γδθαδή δ 
μκμιαζία ηδξ έκςζδξ είκαζ:  

2-πεληαλόιε. 
 
 Ζ ανίειδζδ ηδξ ακεναηζηήξ 
αθοζίδαξ ανπίγεζ απυ ηδκ άηνδ πμο 
είκαζ πζμ ημκηά ζημκ άκεναηα, πμο 
πενζέπεζ ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα. 
 

δ.   CH3CH2CHO 
 

Δπεζ 3 άημια C: πξνπ-  

Δίκαζ ημνεζιέκδ: -αλ-  

Δίκαζ αθδεΰδδ: -αιε. 
Άνα δ μκμιαζία ηδξ έκςζδξ είκαζ: 

πξνπαλάιε. 
Δδχ κα παναηδνήζμοιε υηζ, ακ δ 
παναηηδνζζηζηή μιάδα (ΥΟ) είκαζ 
ιμκμζεεκήξ ηαζ έπεζ άκεναηα, 
υπςξ δ αθδεΰδμιάδα -CHO ή ημ 
ηαναμλφθζμ -COOH, ηυηε δ 
ανίειδζδ ηδξ εοεφβναιιδξ 
αθοζίδαξ ανπίγεζ πάκηα απυ ημκ 
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άκεναηα ηδξ παναηηδνζζηζηήξ 
αοηήξ μιάδαξ (εέζδ 1) Γζ’ αοηυ δεκ 
πνεζάγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή κα 
ηαεμνίγεηαζ δ εέζδ ηδξ ΥΟ. 
 

ε.   CH2    CHCHCH3 
 

                      ΟΖ 
 

Ζ έκςζδ μκμιάγεηαζ 3-βνπηελ- 2-

όιε. 
Ζ ανίειδζδ ανπίγεζ απυ ημ άηνμ 
ηδξ αθοζίδαξ πμο είκαζ πζμ ημκηά 
ζηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα ηαζ δ 
εέζδ ηδξ μιάδαξ ζδιεζχκεηαζ πνζκ 
απυ ημ ηνίημ ζοκεεηζηυ ηδξ 
μκμιαζίαξ ηδξ έκςζδξ. 
 

ζη. CH    CCH2COOH 
 

Ζ έκςζδ μκμιάγεηαζ 3-βνπηηληθό 

νμύ. 
Γε πνεζάγεηαζ κα ηαεμνζζηεί δ εέζδ 
ηδξ παναηηδνζζηζηήξ μιάδαξ  
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-COOH, βζαηί υπςξ έπμοιε 
παναηδνήζεζ, μ άκεναηαξ ημο 
ηαναμλοθίμο είκαζ πάκημηε ζηδ 
εέζδ 1.  
οκμρίγμκηαξ ζζπφμοκ μζ ελήξ 
ηακυκεξ IUPAC: 
 Ακ δ έκςζδ πενζέπεζ 
παναηηδνζζηζηή μιάδα ηαζ 
πμθθαπθυ δεζιυ, ηυηε δ εέζδ ημοξ 
παναηηδνίγεηαζ ιε ανζειμφξ πμο 
ιπαίκμοκ βζα ιεκ ημ πμθθαπθυ 
δεζιυ ζηδκ ανπή ημκ μκυιαημξ, βζα 
δε ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα, πνζκ 
ημ ηνίημ ζοκεεηζηυ ηδξ έκςζδξ. 
 Οζ μιάδεξ –COOH ηαζ CH    Ο 
ηαηαθαιαάκμοκ πάκηα ηδ εέζδ 1 
ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ, βζ’ αοηυ 
δε πνεζάγεηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ 
εέζδξ ημοξ. 
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2. ΔΝΩΔΗ ΜΔ ΓΗΑΚΛΑΓΗΜΔΝΖ 
ΑΛΤΗΓΑ 
 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηδκ μκμια-
ημθμβία εκχζεςκ ιε δζαηθαδζζιέκδ 
ακεναηζηή αθοζίδα, εα πνέπεζ κα 
βκςνίγμοιε ημοξ ελήξ ηακυκεξ 
IUPAC: 
 Ζ ηφνζα αθοζίδα πενζθαιαάκεζ 
ηα πενζζζυηενα άημια άκεναηα ηαζ 
ηζξ πενζζζυηενεξ παναηηδνζζηζηέξ 
μιάδεξ ηαζ πμθθαπθμφξ δεζιμφξ. 
 Οζ δζαηθαδχζεζξ είκαζ ζοκήεςξ 
αθηφθζα, δδθαδή νίγεξ πμο πνμηφ-
πημοκ, υηακ απυ έκα ιυνζμ αθηακίμο 

(CκΖ2κ+2) αθαζνέζμοιε έκα άημιμ 

οδνμβυκμο. Γα αθηφθζα έπμοκ ημ 

βεκζηυ ηφπμ CκΖ2κ+1-  έπμοκ ιία ιμ-

κάδα ζοββέκεζαξ ηαζ ζοιαμθίγμκηαζ 
ιε R-. Σα απθμφζηενα αθηφθζα είκαζ 

ημ CH3- ιεεφθζμ ηαζ ημ CH3CH2- 

αζεφθζμ. 
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 Σα μκυιαηα ηςκ δζαηθαδχζεςκ 
πνμηάζζμκηαζ ημο ηονίςξ μκυ-
ιαημξ, ιε αθθααδηζηή ζεζνά, ιε 
ανζειμφξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ εέζεζξ 
ημοξ (ακ είκαζ δοκαηέξ πενζζζυηε-
νεξ απυ ιία εέζεζξ). 
 Ακ οπάνπμοκ ίδζεξ δζαηθαδχ-
ζεζξ, ηυηε ακαθένμκηαζ μιαδζηά ηαζ 
ιπνμζηά ζημ υκμια ημοξ ιπαίκεζ 
ανζειδηζηυ (δζ-, ηνζ-, ηθπ.) πμο δεί-
πκεζ ημ πθήεμξ ημοξ. 
Γίκμοιε παναηηδνζζηζηά πανα-
δείβιαηα βζα ηδκ ειπέδςζδ ηςκ 
παναπάκς ηακυκςκ. 
 

α. 
1
CH3–

2
CH–

3
CH2–

4
CH3 

                 

  CH3 

2-ιεεοθμαμοηάκζμ 
 

Ζ νίγα CH3- ιεεφθζμ απμηεθεί 

δζαηθάδςζδ ηδξ ηφνζαξ ακεναηζηήξ 
αθοζίδαξ. Ζ ανίειδζδ ανπίγεζ απυ 
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ηδκ ανπή ηδξ ηφνζαξ (εοεείαξ) 
αθοζίδαξ πμο είκαζ πζμ ημκηά ζηδ 
δζαηθάδςζδ. Όιςξ, εα πνέπεζ κα 
βκςνίγμοιε,  
 Ακ δ έκςζδ έπεζ παναηηδνζζηζηή 
μιάδα (ΥΟ) ηαζ πμθθαπθυ δεζιυ 
(ΠΓ) ηαζ δζαηθαδχζδ (Γ), ηυηε ανπί-
γμοιε ηδκ ανίειδζδ ηδξ ακεναηζηήξ 
αθοζίδαξ απυ ημ αηναίμ εηείκμ 
άημιμ άκεναηα πμο είκαζ πθδζζέ-
ζηενμ ζηδ ΥΟ. Ακ δ έκςζδ δεκ έπεζ 
ΥΟ ή ηα αηναία άημια άκεναηα 
απέπμοκ ελίζμο απυ ηδ ΥΟ, ηυηε 
ανπίγμοιε ηδκ ανίειδζδ απυ ημκ 
άκεναηα ημκ πθδζζέζηενμ ζημκ ΠΓ. 
Σέθμξ, ακ δ έκςζδ δεκ έπεζ μφηε ΠΓ 
μφηε ΥΟ, ηυηε ανπίγμοιε ηδκ 
ανίειδζδ απυ ημ άημιμ ημο 
άκεναηα ημκ πθδζζέζηενμ ζηδ Γ. 
Γδθαδή ηαηά ηδκ ανίειδζδ ιζαξ 
δζαηθαδζζιέκδξ αθοζίδαξ δ ζεζνά 
πνμηεναζυηδηαξ είκαζ:  
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ΥΟ > ΠΓ > Γ.  
Έηζζ έπμοιε, 
 

β. CH3CH2CHCH2CHCH3 
 

   CH3     CH3 
 

2,4-δζιεεοθμελάκζμ 
 

 
 
 
 
 
 
 

H νίγα CH3- ιεεφθζμ 

 
 
 
 
 
 

 

CH3CH2 - αζεφθζμ 
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CH3CH2CH2 - πνμπφθζμ 

 
 
 
 
 
 
 

Ηζμπνμπφθζμ 

CH3 – CH – 
 

                                CH3 

Σα απθμφζηενα αθηφθζα ζε ιμνθή 
ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ. 
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γ.   CH3CHCH2CH2OH 
 

             CH3 
 

     3-ιεεοθμ-1-αμοηακυθδ 1 
 

δ.   CH3CHCH2CH3 
 

             C1 
 

      2-πθςνμαμοηάκζμ 
 
 Σα αθμβυκα (CI-, Br-, F-, I-) 
δζααάγμκηαζ ςξ δζαηθαδχζεζξ, 
δδθαδή ηα μκυιαηα ημοξ ιπαίκμοκ 
ζακ πνυεεια ημο ηονίμο μκυιαημξ. 
 

ε. 
6
CH3

5
C    

4
C–

3
CH2

2
CH    

1
CH2   

 

      CH3 CI 
 

4-πθςνμ -5- ιεεοθμ -1,4-ελαδζέκζμ 
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  O 
 

ζη.     CH3CH2CHCCH3 
 

                        CH3 
 

3- ιεεοθμ-2-πεκηακυκδ 
 

 

δ.    CH2    C–CH2CHCH3 
 

                  CH3    OH 
 

4-ιεεοθμ-4-πεκηεκ-2-υθδ 
 
 

• Ζ ζζμιένεζα δεκ απμηεθεί 
απμηθεζζηζηυηδηα ηδξ μνβακζηήξ 
πδιείαξ Τπάνπμοκ ανηεηέξ 
πενζπηχζεζξ ζζμιένεζαξ 
ακυνβακςκ εκχζεςκ. 
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1.4 Ιζνκέξεηα 
 

 Ηζμιένεζα είκαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά 
ημ μπμίμ δφμ ή πενζζζυηενεξ εκχ-
ζεζξ ιε ημκ ίδζμ ιμνζαηυ ηφπμ έπμοκ 
δζαθμνέξ ζηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ (θοζζ-
ηέξ ή πδιζηέξ). Αοηυ μθείθεηαζ, είηε 
ζηδ δζαθμνεηζηή δζάηαλδ ηςκ αηυ-
ιςκ άκεναηα ζημ επίπεδμ (ζοκηα-
ηηζηή ζζμιένεζα), είηε ζηδ δζαθμνε-
ηζηή δζάηαλδ ηςκ αηυιςκ ζημ πχνμ 
(ζηενεμσζμιένεζα). 
Απυ ηζξ δφμ αοηέξ ηαηδβμνίεξ εα 
ιαξ απαζπμθήζεζ ιυκμ δ 
ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα. 
Μία έκςζδ πμο έπεζ ιμνζαηυ ηφπμ 

C4H10 έπεζ δφμ δοκαημφξ ζοκηαηηζ-

ημφξ ηφπμοξ. 

α. CH3CH2CH2CH3 αμοηάκζμ  
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α. CH3CHCH3      ιεεοθμπνμπάκζμ 
 

            CH3 

 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 1.3 Πανάδεζβια ζζμιενχκ 

εκχζεςκ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C4H10, 

ιε πνήζδ ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ. 

 
Ζ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα δζαηνίκεηαζ 
ζε ζζμιένεζα αθοζίδαξ, ζζμιένεζα 
εέζδξ ηαζ ζζμιένεζα μιυθμβδξ 
ζεζνάξ. 
 

 Ηζμιένεζα αθοζίδαξ μκμιάγεηαζ 
έκα είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ, 
πμο μθείθεηαζ ζημ δζαθμνεηζηυ 
ηνυπμ ζφκδεζδξ (δζάηαλδξ) ηςκ 
αηυιςκ άκεναηα ζηα ιυνζα ηςκ 
ζζμιενχκ εκχζεςκ. 
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Αξ δμφιε βζα πανάδεζβια ηα 

ζζμιενή ιε ιμνζαηυ ηφπμ C5H12. Ζ 

έκςζδ αοηή έπεζ βεκζηυ ηφπμ 

CvH2v+2, είκαζ δδθαδή αθηάκζμ. Σα 

πέκηε άημια άκεναηα ιπμνεί κα 
ζπδιαηίζμοκ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ 
ακεναηζηέξ αθοζίδεξ, ιία εοεεία ηαζ 
δφμ δζαηθαδζζιέκεξ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

οιπθδνχκμοιε ηζξ ιμκάδεξ 
ζοββέκεζαξ ιε Ζ ηαζ έπμοιε ηα ηνία 
ζζμιενή: 

(1) 
  
 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C

(2) 
  
 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C

(3) 
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CH3CH2CH2CH2CH3   πεκηάκζμ  
 

CH3CH2CHCH2   ιεεοθμαμοηάκζμ  
 

    CH3 
 

      CH3 
 

CH3CCH3           δζιεεοθμπνμπάκζμ  
 

      CH3 

 
 
 
 
 
 
 

ηεξεντζνκέξεηα: Τπάνπμοκ εκχ-
ζεζξ πμο έπμοκ ημκ ίδζμ ζοκηαηηζηυ 
ηφπμ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ζηενεμπδ-
ιζημφξ ηφπμοξ. Οζ εκχζεζξ αοηέξ 
μκμιάγμκηαζ ζηενεμσζμιενείξ. Οζ 
παναπάκς εκχζεζξ είκαζ ζηε-
νεμσζμιενείξ, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ  

CI 
  
 

C 
  
 

H 
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δοκαηυηδηα εθεφεενδξ πενζζηνμθήξ 
ηςκ αηυιςκ Ζ ηαζ CI πενί ημκ 
άλμκα ημο δζπθμφ δεζιμφ. 
 

Παξαηήξεζε: Όηακ δ εέζδ ηδξ 
δζαηθάδςζδξ είκαζ ιμκαδζηή, ηυηε 
ιπμνμφιε κα παναθείρμοιε ημκ 
ανζειυ πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ ηδξ. 
 

 Ηζμιένεζα εέζδξ μκμιάγεηαζ έκα 
είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ πμο 
μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή εέζδ 
ιζαξ παναηηδνζζηζηήξ μιάδαξ ή 
εκυξ πμθθαπθμφ δεζιμφ ζηα ιυνζα 
ηςκ ζζμιενχκ εκχζεςκ. 
 

Αξ δμφιε βζα πανάδεζβια ηα άηοηθα 

ζζμιενή ιε ιμνζαηυ ηφπμ C4H8. Ζ 

έκςζδ αοηή έπεζ ημ βεκζηυ ηφπμ 

CvH2v, είκαζ δδθαδή αθηέκζμ. 

Γνάθμοιε ηζξ δοκαηέξ ακεναηζηέξ 
αθοζίδεξ 
–C–C–C–C–               –C–C–C– 
 M at h Com poser  1. 1. 5

ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
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Σμπμεεημφιε ημ δζπθυ δεζιυ ζε 
υθεξ ηζξ δοκαηέξ δζαθμνεηζηέξ 
εέζεζξ ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ιε ηα 
άημια ημο Ζ πμο θείπμοκ. 
 

C–C–C   C       CH3CH2CH   CH2  

1-αμοηέκζμ 
 

C–C   C–C     CH3CH   CHCH3  

2-αμοηέκζμ 
 

C–C    C    CH3C   CH2  
   

  CH3 

ιεεοθμπνμπέκζμ 
 

 Ηζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ μκμ-
ιάγεηαζ έκα είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμ-
ιένεζαξ πμο ειθακίγμοκ εκχζεζξ 
πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ 
μιυθμβεξ ζεζνέξ. 
 

Αξ δμφιε βζα πανάδεζβια ηζξ ζζμιε-
νείξ εκχζεζξ ιε ιμνζαηυ ηφπμ 

C3H8O. Ζ έκςζδ έπεζ βεκζηυ ηφπμ 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C
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CvH2v+2Ο. ημ βεκζηυ ηφπμ CvH2v+2Ο 

ακηζζημζπμφκ μζ ημνεζιέκεξ ιμκμ-

ζεεκείξ αθημυθεξ, (CvH2v+1OH) ηαζ 

μζ ημνεζιέκμζ αζεένεξ  

(CθΖ2θ ΟCιH2ι+1). Με ηνία άημια 

άκεναηα έπμοιε ιία ιυκμ 
ακεναηζηή αθοζίδα:  
C–C–C 
Βάγμοιε ημ –ΟΖ ζε ηάεε δοκαηή 
εέζδ ηαζ έπμοιε ηζξ αθημυθεξ:  
 

CH3–CH2–CH2OH   1-πνμπακυθδ 
CH3–CH–CH3    2-πνμπακυθδ 
 

    ΟΖ 
 

Ακ ημπμεεηήζμοιε ημ –Ο– ακάιεζα 
ζε δφμ άημια άκεναηα, ζπδιαηίγμ-
κηαζ μζ αζεένεξ. Δδχ δ εέζδ είκαζ 

ιυκμ ιία: CH3–O–CH2–CH3 ηαζ μ 

αζεέναξ μκμιάγεηαζ 
αζεοθμιεεοθμαζεέναξ. Γδθαδή, 
πνχηα δίκμοιε ηα μκυιαηα ηςκ δφμ 
αθηοθίςκ ηαη’ αθθααδηζηή ζεζνά 
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ηαζ αημθμοεεί δ θέλδ αζεέναξ. 
Άθθεξ πενζπηχζεζξ ζζμιένεζαξ 
μιυθμβδξ ζεζνάξ είκαζ:  
 

α. 

αθδεΰδεξ CvH2V+1–C   O 
 

 

ηεηυκεξ CvH2V+1–C    O 
 

 

     CιΖ2ι+1 
 

α. 
μλέα    

CκΖ2κ+1COOH 
 

εζηένεξ   

CηΖ2η+1COO CιΖ2ι+1 
 

Γζα πανάδεζβια, ζημ ιμνζαηυ ηφπμ 

C2H4O2 ακηζζημζπμφκ μζ ζζμιενείξ 

εκχζεζξ: 

CH3COOH αζεακζηυ μλφ ηαζ 

HCOOCH3 ιεεακζηυξ ιεεοθεζηέναξ. 

Ζ 
  
 

CθΖ2θΟ 
  
 

CθΖ2θΟ2 
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β.   Αθηίκζα  
 

Αθηαδζέκζα 
 

Γζα πανάδεζβια, ζημ ιμνζαηυ ηφπμ 

C3H4 ακηζζημζπμφκ μζ ζζμιενείξ 

εκχζεζξ: 
 

CH3C   CH πνμπίκζμ ηαζ  

CH2   C   CH2 πνμπαδζέκζμ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ζ αζεακυθδ CH3CH2OH (ανζζηενά) 

ηαζ μ δζιεεοθμαζεέναξ CH3OCH3 

(δελζά) είκαζ ζζμιενή μιμθυβμο 
ζεζνάξ 

CκΖ2κ-2 
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Οζ αζεένεξ μκμιάγμκηαζ ιε δφμ 
ηνυπμοξ 
1) Με ηα μκυιαηα ηςκ δφμ νζγχκ 
πμο είκαζ ζοκδεδειέκμζ ζημ 
μλοβυκμ ηαζ ηδ θέλδ αζεέναξ. Αοηυξ 
είκαζ ηαζ μ πζμ ζοκδεζζιέκμξ. 
2) Καηά IUPAC μζ ημνεζιέκμζ 
ιμκμαζεένεξ μκμιάγμκηαζ ςξ 
αθημλοαθηάκζα. 
 

Π.π. CH3–O–CH2–CH3  

ιεεμλοαζεάκζμ 
 

 

Παξάδεηγκα 1.1 
Να ανεεμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ 
ηςκ ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ ιε 

ιμνζαηυ ηφπμ C4H8Ο. 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

' αοηυκ ημκ ηφπμ ακηζζημζπμφκ μζ 
αθδεΰδεξ ηαζ μζ ηεηυκεξ, μπυηε 
έπμοιε: 
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Αθδεΰδεξ:  
 

                               Ζ 
                                       C   O 

               CH3CH2CH2 
                   

                   αμοηακάθδ 
 

                           Ζ                   
                                      C   O 

                  CH3CH  
  

                            CH3 

            ιεεοθμπνμπακάθδ 
 

Κεηυκεξ:  

                            CH3 

                                      C   O 

                     CH3CH2  

                    αμοηακυκδ 
 

Δθαξκνγή 
Να ανεεμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ 
ηςκ ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ ιε 

ιμνζαηυ ηφπμ C3H6O. 
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1.5 Αλάιπζε ησλ νξγαληθώλ 
ελώζεσλ 
 

Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζηνηρεηαθή 
αλάιπζε 
 

Ζ πδιζηή ακάθοζδ είκαζ ημ ζφκμθμ 
ηςκ ενβαζζχκ πμο βίκμκηαζ βζα ημκ 
πνμζδζμνζζιυ ηδξ πδιζηήξ ζφζηα-
ζδξ ιζαξ έκςζδξ. Ζ πδιζηή ακάθοζδ 
πενζθαιαάκεζ ηδκ πμζμηζηή ηαζ 
πμζμηζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ. Ζ 
πμζμηζηή ακάθοζδ ιαξ επζηνέπεζ κα 
πνμζδζμνίζμοιε ηα ζημζπεία πμο 
πενζέπμκηαζ ζηδκ έκςζδ. Με ηδκ 
πμζμηζηή ακάθοζδ πνμζδζμνίγμ-
κηαζ μζ ιάγεξ ηςκ ζημζπείςκ πμο 
πενζέπμκηαζ ζε μνζζιέκδ ιάγα ηδξ 
έκςζδξ ηαζ απ’ αοηέξ δ εηαημζηζαία 
πενζεηηζηυηδηα ηδξ έκςζδξ ζε ηάεε 
ζημζπείμ. 
Οζ μνβακζηέξ εκχζεζξ πενζέπμοκ 
υθεξ άκεναηα, ζπεδυκ υθεξ οδνμ-
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βυκμ, μζ πενζζζυηενεξ μλοβυκμ ηαζ 
πμθθέξ άγςημ. Δηηυξ απυ ηα ηέζ-
ζενα αοηά ζημζπεία, ανηεηέξ μνβα-
κζηέξ εκχζεζξ πενζέπμοκ αθμβυκμ, 
εείμ ηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ Ρ, 
Fe, Mg ηαζ άθθα ζημζπεία. 
 

Αλίρλεπζε C θαη Η 
 

Ζ «άβκςζηδ» μοζία, αθμφ ηαεανζ-
ζηεί απυ ηάεε λέκδ πνυζιεζλδ 
εενιαίκεηαζ ζε δμηζιαζηζηυ ζςθή-
κα ιε πμζυηδηα μλεζδίμο Cu(II), 
CuO. Ακ οπάνπεζ C, αοηυξ ηαίβεηαζ 

πνμξ CO2, ημ μπμίμ δζααζαάγεηαζ ζε 

ζςθήκα πμο πενζέπεζ δζαοβέξ αηυ-

νεζημ δζάθοια Ca(OH)2, μπυηε 

ζπδιαηίγεηαζ αδζάθοημ CaCO3 (οπυ 

ιμνθή εμθχιαημξ). Ζ πανμοζία 
εμθχιαημξ είκαζ έκδεζλδ υηζ δ έκς-
ζδ πενζέπεζ άκεναηα. Οζ ακηζδνά-
ζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα είκαζ μζ 
ελήξ: 
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C + 2CuO       CO2 + 2Cu 

CO2 + Ca(OH)2      CaC03(s) + H2O 

(θεοηυ ίγδια) 
 

Ακ ζηδκ άβκςζηδ έκςζδ πενζέπεηαζ 

οδνμβυκμ, αοηυ ηαίβεηαζ πνμξ Ζ2O, 

ημ μπμίμ ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιμνθή 
ζηαβμκζδίςκ ζηα ροπνυηενα ιένδ 
ημο ζςθήκα ιέζα ζημκ μπμίμ 
βίκεηαζ δ εένιακζδ. Ζ ακηίδναζδ 
πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ: 
 

Ζ2 + CuO     Cu + Ζ2O (ζηαβμκίδζα)  
 

Ζ πανμοζία ζηαβμκζδίςκ είκαζ 
έκδεζλδ, υηζ δ άβκςζηδ έκςζδ 
πενζέπεζ οδνμβυκμ. 
 

Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ 
ζηνηρείσλ 
 

Γζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 
ημο άκεναηα ηαζ ημο οδνμβυκμο 
ηαίβεηαζ μνζζιέκδ (γοβζζιέκδ) 
πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ. Συηε, ημ ιεκ 
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οδνμβυκμ ιεηαηνέπεηαζ ζε Ζ2O, ημ 

μπμίμ δεζιεφεηαζ ζοκήεςξ ιε αθο-
δαηζηή μοζία π.π. εεζζηυξ παθηυξ 

(CuSO4), ποηκυ δζάθοια H2SO4 

η.θ.π, μ δε άκεναηαξ ιεηαηνέπεηαζ 

ζε CO2, ημ μπμίμ δεζιεφεηαζ απυ 

δζάθοια αάζδξ π.π. ΚΟΖ. Απυ ηζξ 

ιάγεξ ημο Ζ2O ηαζ ημο CO2 πμο 

ζοθθέβμκηαζ οπμθμβίγεηαζ δ 
εηαημζηζαία πενζεηηζηυηδηα ηδξ 
μνβακζηήξ έκςζδξ ζε C ηαζ Ζ. 
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ΥΗΜΑ 1.4 Πεζναιαηζηή δζάηαλδ 
βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ C 
ηαζ Ζ ζε ηενί (μνβακζηή έκςζδ). Οζ 

Ζ2O(g) δεζιεφμκηαζ απυ CuSO4 

(ιπθε ζηενευ) ηαζ ημ CΟ2 απυ 

δζάθοια ΚΟΖ. 

 

Παξάδεηγκα 1.2 
 

0,3 g μνβακζηήξ μοζίαξ εζζάβμκηαζ 
ζε ηαηάθθδθδ ζοζηεοή πμο πενζέπεζ 
επανηή πμζυηδηα CuO. Ζ μοζία 

εενιαίκεηαζ ζημοξ 600 °C. Ο άκενα-

ηαξ ηαζ ημ οδνμβυκμ πμο πενζέπμ-
κηαζ ζε αοηή ηαίβμκηαζ ηαζ ζπδιαηί-

γμοκ 0,88 g CO2 ηαζ 0,54 g Ζ2Ο. 

Πμζα είκαζ δ εηαημζηζαία 
πενζεηηζηυηδηα ηδξ έκςζδξ ζε 
άκεναηα ηαζ οδνμβυκμ; 
 

 
 
 

75 / 17-18 



ΛΤΖ 
Σα 44 g C02 πενζέπμοκ 12 g C 
 

     0,88g                        x         ή 
 

x = 0,24 g. 
 

Σα 18g Ζ2O πενζέπμοκ    2g Ζ 
 

0,54g                                      y     ή 
 

y = 0,06g. 
 

Δπμιέκςξ  
0,3 g μοζίαξ πενζέπμοκ 0,24 g C  
 

100g 
 
ηαζ 0,06g Ζ 
 
 
θ = 80 g, C ηαζ ς = 20 g Ζ 

Γδθαδή, δ έκςζδ πενζέπεζ 80% C 

ηαζ 20% Ζ. 

= 
  
 

= 
  
 

= 
  
 

= 
  
 

θ 
  
 

ς 
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Δθαξκνγή 
 

4,6 g μνβακζηήξ μοζίαξ, πμο 
πενζέπεζ C, Ζ ηαζ Ο, εζζάβμκηαζ ζε 
ηαηάθθδθδ ζοζηεοή πμο πενζέπεζ 
πενίζζεζα CuO ζε ορδθή 
εενιμηναζία. Ζ μοζία ηαίβεηαζ ηαζ 

ηα ηαοζαένζα πενζέπμοκ 8,8 g CΟ2 

ηαζ 5,4 g Ζ2Ο. Πμζα είκαζ δ εηαημζηζ-

αία πενζεηηζηυηδηα ηδξ έκςζδξ ζε 
άκεναηα, οδνμβυκμ ηαζ μλοβυκμ; 
 

52,17% - 13,04% - 34,78% 

 

Δύξεζε ηνπ ρεκηθνύ ηύπνπ 
νξγαληθήο έλσζεο 
 

Γζα κα ηαοημπμζήζμοιε ιία 
«άβκςζηδ» μνβακζηή έκςζδ εα 
πνέπεζ κα πνμζδζμνίζμοιε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηδξ ηφπμ. Γζα ημ ζημπυ 
αοηυ αημθμοεμφιε ηδκ ελήξ 
δζαδζηαζία: 
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 Κάκμοιε πμζμηζηή ζημζπεζαηή 
ακάθοζδ, δδθαδή ανίζημοιε απυ 
πμζα ζημζπεία απμηεθείηαζ δ έκςζδ. 
 Κάκμοιε πμζμηζηή ζημζπεζαηή 

ακάθοζδ. δδθαδή ανίζημοιε ηδκ % 

ηαηά αάνμξ ζφζηαζδ (εηαημζηζαία 
ζφζηαζδ) ηδξ έκςζδξ ζε ηάεε 
ζημζπείμ. ηδ ζοκέπεζα πνμζδζμνί-
γμοιε ημκ ειπεζνζηυ ηφπμ ηδξ 
έκςζδξ. 
 Πνμζδζμνίγμοιε ηδ ζπεηζηή ιμνζ-
αηή ιάγα ηδξ μοζίαξ ιε δζάθμνεξ 
ιεευδμοξ. Απυ ημκ ειπεζνζηυ ηφπμ 
ηαζ ηδ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα ηδξ μο-
ζίαξ πνμζδζμνίγεηαζ μ ιμνζαηυξ 
ηφπμξ ηδξ. 
 Σέθμξ, ιε αάζδ ημ ιμνζαηυ ηφπμ 
ηδξ μοζίαξ ανίζημοιε ημοξ 
δοκαημφξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηδξ 
έκςζδξ ηαζ ιε αάζδ ηδ πδιζηή 
ζοιπενζθμνά ηδξ «άβκςζηδξ» 
έκςζδξ (π.π. υλζκμξ παναηηήναξ) 
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ηαηαθήβμοιε ζηδκ ηαοημπμίδζδ 
ηδξ. Ζ ηεθεοηαία αοηή ενβαζία 
πνμτπμεέηεζ υηζ βκςνίγμοιε ηδ 
πδιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ μνβακζ-
ηχκ εκχζεςκ. Σμ εέια αοηυ εα 
ακαπηφλμοιε εηηεκχξ ζε επυιεκα 
ηεθάθαζα. 
 

Δύξεζε ηνπ εκπεηξηθνύ ηύπνπ 
νξγαληθήο έλσζεο 
 

Ο εκπεηξηθόο ηύπνο δείρλεη από 
πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη ε έλσζε 
θαη πνηα είλαη ε αλαινγία αηόκσλ 
ζην κόξην απηήο. Γδθαδή, ακ ιία 
έκςζδ είκαζ οδνμβμκάκεναηαξ ηαζ 
δ ακαθμβία αηυιςκ C ηαζ Ζ είκαζ 1 
πνμξ 3, μ ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηδξ 

έκςζδξ είκαζ: (CH3)V. Γζα κα ανμφιε 

ημκ ειπεζνζηυ ηφπμ ιζαξ έκςζδξ, 
ανηεί κα ανμφιε πυζα mol αηυιςκ 
απυ ηάεε ζημζπείμ πενζέπμκηαζ ζε 
μνζζιέκδ ιάγα ηδξ έκςζδξ. 
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Παξάδεηγκα 1.3 
 

Καηά ηδ ζημζπεζαηή ακάθοζδ ανέ-
εδηε υηζ οδνμβμκάκεναηαξ πενζέπεζ 

75% C ηαζ 25% Ζ. Να ανεεεί μ 

ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηδξ έκςζδξ. 
 

ΛΤΖ 
 

ε 100g ηδξ έκςζδξ πενζέπμκηαζ  
75 g C ηαζ 25 g Ζ. Τπμθμβίγμοιε 
πυζα mol αηυιςκ C ηαζ Ζ 
πενζέπμκηαζ ζε 100 g έκςζδξ. 
 
1 mol C είκαζ 12g 1 mol Ζ είκαζ 1 g 
 

     x                75g         y               25g 
 
x = 75/12 mol = 6,25 mol y = 25/1  
 

mol = 25 mol 
 

Γζαζνμφιε ημοξ ανζειμφξ ηςκ mol 
αηυιςκ πμο ανήηαιε ιε ημ 
ιζηνυηενμ ημοξ, βζα κα ανμφιε ηδκ 
απθμφζηενδ αηέναζδ ακαθμβία. 

= 
  
 

= 
  
 

= 
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άνα μ ειπεζνζηυξ ηφπμξ είκαζ (CH4)κ 

Παξαηήξεζε: Ακ ιεηά ηδ δζαίνεζδ 
δε ανμφιε αηέναζμοξ ανζειμφξ, ηυηε 
πμθθαπθαζζάγμοιε υθμοξ ημοξ 
ανζειμφξ ιε ημκ ίδζμ, υζμ ημ δοκαηυ 
ιζηνυηενμ αηέναζμ, χζηε κα 
πνμηφρμοκ αηέναζμζ ανζειμί. 

Δθαξκνγή 
Καηά ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ 

ανέεδηε υηζ έκςζδ πενζέπεζ 40%    

C, 6,67% Ζ ηαζ 53,33% Ο. Να ανεεεί 

μ ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηδξ έκςζδξ. 
 

Δύξεζε ηνπ κνξηαθνύ ηύπνπ 
νξγαληθήο έλσζεο 
Μνξηαθόο ηύπνο ρεκηθήο έλσζεο 
είλαη ν ρεκηθόο ηύπνο πνπ δείρλεη 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C:  6,25 mol           
6,25

6,25
 = 1

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

H:  25 mol            
25

6,25
 = 4
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ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ αηόκσλ 
ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ζην 
κόξην ηεο έλσζεο. 
 

(CH2O)κ 
 

Παξάδεηγκα 1.4 
Ζ ζημζπεζαηή ακάθοζδ έδεζλε, υηζ 
0,46 g δείβιαημξ μνβακζηήξ έκςζδξ 
απμηεθείηαζ απυ C, Ζ, ηαζ Ο ηαζ υηζ 
ηαηά ηδκ ηαφζδ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ 

πανάβμκηαζ 0,88 g CΟ2 ηαζ 0,54 g 

Ζ2Ο. Ζ έκςζδ έπεζ Μr = 46. Πμζμξ 

είκαζ μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηδξ έκςζδξ 
ηαζ πμζμζ είκαζ μζ δοκαημί 
ζοκηαηηζημί ηφπμζ αοηήξ; 
 

ΛΤΖ 
ηδκ άζηδζδ αοηή ακαηεθαθαζ-
χκμοιε υ,ηζ πενίπμο ιάεαιε ζημ 
ηεθάθαζμ αοηυ. 
α. Απυ ηδ ζημζπεζαηή ακάθοζδ 
ανίζημοιε ηζξ πμζυηδηεξ άκεναηα 
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ηαζ οδνμβυκμο πμο πενζέπμκηαζ 
ζηα 0,46g ηδξ έκςζδξ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αενμίγμοιε ηζξ πμζυηδηεξ C ηαζ Ζ : 
0,24 g + 0,06 g = 0,3 g. Ζ έκςζδ 
γοβίγεζ 0,46 g. Δπμιέκςξ 0,46 g - 
- 0,3 g = 0,16 g είκαζ δ πμζυηδηα 
ημο μλοβυκμο. 
α. Βνίζημοιε ημκ ειπεζνζηυ ηφπμ 
ηδξ έκςζδξ: 
      
 
 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Τα 
44 g CO2

0,88 g
 περιέτοσν 

12 g C

x

ή     x = 0,24 g

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Τα 
18 g H2O

0,54 g
 περιέτοσν 

2 g H

y

ή     y = 0,06 g

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

C:   
0,24

12
 mol = 0,02 mol    

0,02

0,01
 = 2
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άνα μ ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηδξ έκςζδξ 

είκαζ: (C2H6O)v. 
 

β. Απυ ημκ ειπεζνζηυ ηφπμ (C2H60)v 
ιε ηδ αμήεεζα ημο ζπεηζηήξ ιμνζα-
ηήξ ιάγαξ οπμθμβίγμοιε κ = 1, ηαζ μ 

ιμνζαηυξ ηφπμξ είκαζ C2H6O. 
 

δ. Ζ έκςζδ ακήηεζ ζημ βεκζηυ ηφπμ 

CvH2v+2O . Δίκαζ αθημυθδ ή αζεέναξ. 

Οζ δοκαημί ζοκηαηηζημί ηφπμζ είκαζ: 

CH3CH2OH αζεακυθδ ή CH3OCH3 

δζιεεοθαζεέναξ. Ακ βκςνίγαιε ηζξ 
ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ μοζζχκ, εα 
ιπμνμφζαιε κα δζαηνίκμοιε ακ δ 
άβκςζηδ έκςζδ είκαζ αθημυθδ ή 
αζεέναξ. 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

H:   
0,06

1
 mol = 0,06 mol    

0,06

0,01
 = 6

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

O:   
0,16

16
 mol = 0,01 mol    

0,01

0,01
 = 1
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Δθαξκνγή 
Ζ ζημζπεζαηή ακάθοζδ έδεζλε υηζ 
0,58 g μνβακζηήξ έκςζδξ απμηε-
θμφκηαζ απυ C, Ζ ηαζ Ο ηαζ υηζ ηαηά 
ηδκ ηαφζδ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ 
μνβακζηήξ έκςζδξ πανάβμκηαζ  

1,32 g CO2 ηαζ 0,54 g Ζ2O. Ζ έκςζδ 

έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 58. Πμζμξ 
είκαζ μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηδξ έκςζδξ 
ηαζ πμζμζ είκαζ μζ δοκαημί 
ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηδξ; 
 

C3H6O 
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Αλαθεθαιαίσζε 
 

1. Ονβακζηή πδιεία μκμιάγεηαζ μ 
ηθάδμξ ηδξ πδιείαξ πμο ιεθεηά 
υθεξ ηζξ εκχζεζξ ημο άκεναηα εηηυξ 
ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO), ημ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) ηαζ ηα 

ακεναηζηά άθαηα. 
 

2. Οζ δεζιμί πμο ζπδιαηίγεζ μ C ιε 
άθθα ζημζπεία ή ιε άθθα άημια C 
είκαζ ζζπονμί, θυβς ηδξ δθεηηνμκζ-
αηήξ δμιήξ ηαζ ηδξ ιζηνήξ αημιζηήξ 
αηηίκαξ ημο C. 
 

3. Οζ μνβακζηέξ εκχζεζξ 
δζαηνίκμκηαζ ζε ημνεζιέκεξ ηαζ 
αηυνεζηεξ, ηαεχξ ηαζ ζε ηοηθζηέξ 
ηαζ άηοηθεξ. 
 

4. Οιυθμβδ ζεζνά μκμιάγεηαζ έκα 
ζφκμθμ μνβακζηχκ εκχζεςκ ηςκ 
μπμίςκ ηα ιέθδ έπμοκ ηα ελήξ ημζκά 
παναηηδνζζηζηά:  
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α. ίδζμ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ  
α. ακάθμβδ ζφκηαλδ ηαζ ίδζα 
παναηηδνζζηζηή μιάδα  
β. πανυιμζεξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ 
δ. μζ θοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ 
ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδ 
ζπεηζηή ιμνζαηή ημοξ ιάγα ηαζ ηδ 
εέζδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ μιάδαξ 
ε. πανυιμζεξ παναζηεοέξ, 
ζη. ηάεε ιέθμξ δζαθένεζ απυ ημ 
πνμδβμφιεκμ ηαζ ημ επυιεκμ ημο 

ηαηά –CH2– 
 

5. Οζ ημνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ 
νίγεξ, πμο έπμοκ βεκζηυ ηφπμ 

Cκ,H2v+1– , μκμιάγμκηαζ αθηφθζα ηαζ 

ζοιαμθίγμκηαζ ιε R–. 
 

6. Μενζημί ααζζημί ηακυκεξ πμο 
έπεζ εεζπίζεζ δ IUPAC βζα ηδκ 
μκμιαζία ηςκ άηοηθςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ είκαζ: 
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α. Ακ ιία έκςζδ έπεζ παναηηδνζζηζ-
ηή μιάδα δζπθυ (ή ηνζπθυ) δεζιυ 
ηαζ δζαηθαδχζεζξ δ ανίειδζδ ηδξ 
ηφνζαξ αθοζίδαξ λεηζκά απυ ημ 
άηνμ ημ πθδζζέζηενμ: πνχηα ζηδ 
παναηηδνζζηζηή μιάδα, ιεηά ζημκ 
πμθθαπθυ δεζιυ ηαζ ιεηά ζηζξ δζα-
ηθαδχζεζξ. 
α. Οζ μιάδεξ –COOH ηαζ –CH   O 
ηαηαθαιαάκμοκ πάκηα ηδ εέζδ 1 
ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ, βζ' αοηυ 
δε πνεζάγεηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ 
εέζδξ ημοξ  
β. Οζ δζαηθαδχζεζξ είκαζ ζοκήεςξ 
αθηφθζα. Σα μκυιαηα ηςκ 
δζαηθαδχζεςκ πνμηάζζμκηαζ ημο 
ηονίςξ μκυιαημξ, ιε αθθααδηζηή 
ζεζνά, ιε ανζειμφξ πμο ηαεμνίγμοκ 
ηζξ εέζεζξ ημοξ 
 

7. οκηαηηζηή ζζμιένεζα έπμοιε, 
υηακ δφμ εκχζεζξ έπμοκ ημκ ίδζμ 
ιμνζαηυ αθθά δζαθμνεηζηυ 
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ζοκηαηηζηυ ηφπμ. 
 

8. ηενεμσζμιένεζα έπμοιε, υηακ 
δφμ εκχζεζξ έπμοκ ημκ ίδζμ 
ζοκηαηηζηυ αθθά δζαθμνεηζηυ 
ζηενεμπδιζηυ ηφπμ. 
 

9. Ζ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα 
δζαηνίκεηαζ ζε ζζμιένεζα αθοζίδαξ, 
εέζδξ ηαζ μιυθμβδξ ζεζνάξ. 
 

10. Ζ πδιζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ 
είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαζζχκ πμο 
βίκμκηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 
πδιζηήξ ζφζηαζδξ ιζαξ έκςζδξ ηαζ 
πενζθαιαάκεζ ηδκ πμζμηζηή ηαζ 
πμζμηζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ. 
 

11.  Γζα κα πνμζδζμνίζμοιε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ιζαξ έκςζδξ 
εηηεθμφιε ηζξ αηυθμοεεξ ενβαζίεξ: 
α. πμζμηζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ  
α. πμζμηζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ 
β. πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζπεηζηήξ 
ιμνζαηήξ ιάγαξ ηδξ έκςζδξ  
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δ. ιεθέηδ ηδξ πδιζηήξ 
ζοιπενζθμνάξ ηδξ έκςζδξ. 
 

Λέμεηο - θιεηδηά 
 

ημνεζιέκεξ    ζηενεμσζμιένεζα 
εκχζεζξ  
 

αηυνεζηεξ    πμζμηζηή  
εκχζεζξ     ακάθοζδ 
 

άηοηθεξ     πμζμηζηή 
εκχζεζξ     ακάθοζδ 
 

ηοηθζηέξ     ειπεζνζηυξ 
εκχζεζξ     ηφπμξ  
 

μιυθμβδ     ιμνζαηυξ 
ζεζνά      ηφπμξ 
 

ζοκηαηηζηή    ζοκηαηηζηυξ 
ζζμιένεζα     ηφπμξ 
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Δξσηήζεηο - Αζθήζεηο - 
Πξνβιήκαηα  
 

Δξσηήζεηο επαλάιεςεο 
1. Σζ ιεθεηά δ Ονβακζηή Υδιεία; 

2. Πμφ μθείθεηαζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ 
ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ; 

3. Πμζεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ 
θέβμκηαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ 
αηυνεζηεξ; 

4. Πμζεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ 
θέβμκηαζ ζζμηοηθζηέξ; 

5. α. Σζ μκμιάγεηαζ μιυθμβδ ζεζνά; 
α. Σζ δείπκεζ μ ειπεζνζηυξ, μ 
ιμνζαηυξ ηαζ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ: 

6. Πμζεξ εκχζεζξ μκμιάγμκηαζ 
ζοκηαηηζηά ζζμιενείξ ηαζ πμζεξ 
ζηενεμσζμιενείξ; 

7. Πμζα είκαζ ηα είδδ ηδξ 
ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ; 

8. Σζ μκμιάγεηαζ πμζμηζηή ηαζ ηζ 
πμζμηζηή ζημζπεζαηή ακάθοζδ; 
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9. Πμζα είκαζ δ ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ 
πμο ηάκμοιε βζα κα πνμζδζμνίζμοιε 
ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ιζαξ έκςζδξ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αζθήζεηο - Πξνβιήκαηα 
 

α. Σαμηλόκεζε νξγαληθώλ ελώζε-
σλ - Ιζνκέξεηα - Ολνκαηνινγία 
 

10. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ 
ηδξ ακηίδναζδξ ιε ηδκ μπμία πανα-
ζηεοάζεδηε δ πνχηδ μνβακζηή 
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έκςζδ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ κα 
μκμιάζεηε υθεξ ηζξ εκχζεζξ πμο 
ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακηίδναζδ αοηή. 

11. Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ 
πνμηάζεζξ: 
α. Άηοηθεξ μκμιάγμκηαζ μζ εκχζεζξ  
…………………………………………… 
α. Κοηθζηέξ μκμιάγμκηαζ μζ εκχζεζξ 
…………………………………………… 
β. Ηζμηοηθζηέξ μκμιάγμκηαζ  
…………………………………………… 
δ. Δηενμηοηθζηέξ μκμιάγμκηαζ  
…………………………………………… 

12. Να ακηζζημζπίζεηε ζε ηάεε ηφπμ 
ηδξ πνχηδξ ζηήθδξ ηδκ ηαηδβμνία 
πμο ακήηεζ δ έκςζδ ηαζ ακαβνάθε-
ηαζ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ. 
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CH3CH2CH3  

 
 
 
 
 
 

13. Ο βεκζηυξ ηφπμξ βζα ημοξ 
ημνεζιέκμοξ οδνμβμκάκεναηεξ 
είκαζ:  

α. CvH2v+2    α. CvH2v 

β. CvH2v-2    δ. C2H2v+2 
 

14. Ο βεκζηυξ ηφπμξ βζα ηζξ 
ημνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ αθημυθεξ 
είκαζ:  

α. CvH2vOH   α. CvH2v+lOH 

β. C2H2v+1OH   δ. CvH2v-1OH 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Άκσκλη 

κορεζμένη

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Άκσκλη 

ακόρεζηη

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2

Ο 
  
 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Ιζοκσκλική

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

Εηεροκσκλική
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15. Να ακηζζημζπίζεηε ζε ηάεε 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ πνχηδξ 
ζηήθδξ ηδκ μιυθμβδ ζεζνά πμο 
ακαθένεηαζ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηαζ 
κα μκμιάζεηε ηδκ ηάεε έκςζδ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Nα βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ 
ηφπμοξ βζα ηζξ αηυθμοεεξ εκχζεζξ: 
αζεάκζμ, πνμπέκζμ, 1-αμοηίκζμ, 1.3-
πεκηαδζέκζμ, 2-αμοηακυθδ. 
 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH3CH   CH2	

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH3CHCH3	
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH3
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH2   CH - CH   CH2	

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH3CHC   CH
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

CH3

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

αλκίνιο

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

αλκένιο

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

αλκάνιο

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

αλκαδιένιο
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17. Να ακηζζημζπίζεηε ζε ηάεε ηφπμ 
ηδξ πνχηδξ ζηήθδξ ημ υκμια ηδξ 
έκςζδξ πμο ακαθένεηαζ ζηδ 
δεφηενδ ζηήθδ. 
 

CH3CH2CH3     1-αμοηέκζμ 

 

CH3CH2CH    CH2    1,3-αoοηαδζεκζμ 

 

CH3CHCH3     2-πνμπακυθδ 
 

      OH 
 

CH2    CHCHCH   CH2       3-ιεεοθμ-1- 

          αμοηίκζμ  
 

CH3CHC    CH     πνμπάκζμ 
 

       CH3 
 

18. Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ 
ηφπμοξ βζα ηζξ αηυθμοεεξ εκχζεζξ:  
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α. πθςνμαζεάκζμ  
α. 2-ιεεοθμαμοηάκζμ  
β. πνμπακζηυ μλφ.  
δ. 2-ανςιμπνμπακάθδ  
ε. αζεοθμιεεοθαζεέναξ.  
ζη. 1-αμοηακυθδ 
 

19. Οζ άηοηθεξ εκχζεζξ ιε ιμνζαηυ 

ηφπμ C5,Ζ10 είκαζ: 
 

α. 3  α. 4  β. 5  δ. 6 
 

20. Σζ είκαζ δ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα: 
Πμζα είκαζ ηα ηονζυηενα είδδ ηδξ 
ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ; Να ακαθέ-
νεηε έκα πανάδεζβια ζζμιενχκ 
εκχζεςκ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 
 

21. Πμζα απυ ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ 
είκαζ αηυνεζηδ;  
α. 2-πνμπακυθδ  
α. πνμπέκζμ  
β. πνμπάκζμ 
δ. 2-ιεεοθμαμοηακζηυ μλφ 
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22. Να δζαηάλεηε ηαηά αολακυιεκδ 
ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Μ) υζεξ απυ 
ηζξ παναηάης εκχζεζξ είκαζ 
μνβακζηέξ: 
α. πνμπέκζμ  
α. δζμλείδζμ ημο άκεναηα  
β. αζεακυθδ  
δ. ακεναηζηυ κάηνζμ  
ε. αζεακάθδ 
 

23. Δκχζεζξ πμο έπμοκ ημκ ίδζμ 
ιμνζαηυ ηυπμ αθθά δζαθμνεηζηυ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ είκαζ: 
α. πμθοιενείξ    α. ζζμιενείξ  
β. ζζυημπεξ    δ. ζζμαανείξ 
 

24. Να ακηζζημζπίζεηε ζε ηάεε 
έκςζδ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ πνχηδ 
ζηήθδ ιία ζζμιενή ηδξ πμο οπάνπεζ 
ζηδ δεφηενδ ζηήθδ. 
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CH3C    CH      CH3OCH3 

CH3CH2OH    CH3COOCH3 

CH3CH2CHO    CH2   C   CH2 

CH3CH2COOH   CH3COCH3 
 

25. Να μκμιάζεηε ηα παναηάης 
αθηάκζα ηα μπμία δίκμκηακ ζε 
ιμνθή ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ. Σζ 
παναηδνείηε ιε αάζδ ηδ απεζηυκζζδ 
αοηή; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. 
  
 

α. 
  
 

β. 
  
 

δ. 
  
 

ε. 
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26. Να βνάρεηε ηα μκυιαηα βζα ηζξ 
αηυθμοεεξ εκχζεζξ: 
 

CH3CH    CH2        CH3CHCH3 
 

           OH 
 

CH3CHC    CH   CH3CH2CH2CHO 
 

       CH3 
 

CH2    CCH    CH2   CH3COOH 
 

           CI 
 

CH3CHCHCH3    CH3OCH3 
 

     CH3OH 
 

CH3CH2COCH3 
 

27. Οζ νίγεξ ιε ημκ ηφπμ C4H9- είκαζ: 
 

α. 1  α. 2  β. 3  δ. 4 
 

28. ε πμζμκ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ 
ιμνζαημφξ ηφπμοξ ακηζζημζπμφκ 
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πενζζζυηενμζ απυ έκαξ 
ζοκηαηηζημί; 
 

α. C3H8    α. C2H4  

β. C2H5Cl    δ.C4Ζ10 
 

29. ε πμζα ή ζε πμζεξ μιυθμβεξ 
ζεζνέξ ιπμνμφκ κα ακήημοκ μζ 
εκχζεζξ ιε ημοξ παναηάης 
ιμνζαημφξ ηφπμοξ: 
 

C2H6    C4H6    C2H4O2 

C2H6O   C3H6 

C3H6O   C2H5Cl 
 

30. Να βνάρεηε υθμοξ ημοξ ζοκηα-
ηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης 
μνβακζηχκ εκχζεςκ ηαζ ηα 
ακηίζημζπα μκυιαηα ημοξ.  
α. Αθηέκζα ιε 5 άημια άκεναηα ζημ 
ιυνζυ ημοξ 
α. Κμνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ 
αθημυθεξ ιε 5 άημια άκεναηα ζημ 
ιυνζυ ημοξ  
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β. Κμνεζιέκα ιμκμηαναμλοθζηά 
μλέα ιε 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ 
ημοξ  
δ. Τδνμβμκάκεναηεξ ιε ιμνζαηυ 

ηφπμ C4H6. 
 

31. Να βνάρεηε ηo βεκζηυ ηφπμ βζα 
8 δζαθμνεηζηέξ μιυθμβεξ ζεζνέξ, ημ 
πνχημ ιέθμξ βζα ηάεε μιυθμβδ 
ζεζνά, ηαζ ημ υκμια ηάεε έκςζδξ. 
 

*32. Να ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ 
ηφπμοξ: 
α. ηδξ ηεηυκδξ ιε ηδ ιζηνυηενδ 
ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Μr)  
α. ημο ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζ-
ημφ μλέμξ ζημ μπμίμ δ ιάγα ημο 
μλοβυκμο ζημ ιυνζυ ημο είκαζ 
μηηαπθάζζα ηδξ ιάγαξ ημο 
οδνμβυκμο. 
 

33. Γζαηί είκαζ απαναίηδημ κα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζοκηαηηζημί 
ηφπμζ βζα ημ ζοιαμθζζιυ ηςκ 
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μνβακζηχκ εκχζεςκ; 
 

α. CH3COCH3              α. CH3COOH 
 

34. ε πμζα πενίπηςζδ μ ζοκηαηηζ-
ηυξ ηφπμξ δεκ απμηαθφπηεζ ηδκ 
ηαοηυηδηα ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ. 
 

35. Να μκμιάζεηε ηζξ παναηάης 
μοζίεξ (οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ 
αθηφθζα).  
Πμζεξ απ’ αοηέξ είκαζ ζζμιενείξ ηαζ 
ηζ ζζμιένεζα ειθακίγμοκ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. 
  
 α. 

  
 

β. 
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β. Αλάιπζε νξγαληθώλ ελώζεσλ 
 

36. Να ακαπηφλεηε ηδ δζαδζηαζία ιε 
ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα 
πνμζδζμνίζμοιε ημ ιμνζαηυ ηφπμ 
ιζαξ μοζίαξ. 
 

37. Σζ πθδνμθμνίεξ πανέπμοκ μ 
ειπεζνζηυξ, μ ιμνζαηυξ ηαζ μ 
ζοκηαηηζηυξ πδιζηυξ ηφπμξ; Να 
δχζεηε απυ έκα πανάδεζβια. 
 

38. Πμφ απμαθέπεζ δ πμζμηζηή ηαζ 
πμζμηζηή ακάθοζδ ιζαξ έκςζδξ; 
 

39. Πχξ βίκεηαζ μ πμζμηζηυξ 
πνμζδζμνζζιυξ ημο άκεναηα ηαζ 
ημο οδνμβυκμο ζηζξ μνβακζηέξ 
εκχζεζξ; 

δ. 
  
 

ε. 
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40. Να δζαηάλεηε ηαηά ζεζνά 

αολακμιέκδξ % ηαηά αάνμξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε C ηζξ εκχζεζξ ιε 
ημοξ παναηάης ιμνζαημφξ ηφπμοξ: 
 

α.C4H8 α.C3H4 β.C6H6, δ. C2H6 
 

41. Τδνμβμκάκεναηαξ πενζέπεζ 80% 
η.α. C. Πμζμξ είκαζ μ ειπεζνζηυξ 
ηφπμξ ημο οδνμβμκάκεναηα; 
 

(CH3)κ 
 

42. 9 g μοζίαξ πενζέπμοκ 2,4 g C, 
6,4 g Ο, ηαζ 0,2 g Ζ. Πμζμξ είκαζ μ 
ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηδξ μοζίαξ: 
 

43. Τδνμβμκάκεναηαξ πμο 
θαιαάκεηαζ ιε ηθαζιαηζηή 
απυζηαλδ πεηνεθαίμο, πενζέπεζ 

16% η α Ζ ηαζ έπεζ Μ, = 100. Ο 

ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο οδνμβμκάκ-
εναηα είκαζ: 

α. C7H16 α. C3H8 β. CH4, δ. C2H4 
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44. Αένζμ αθηέκζμ έπεζ ποηκυηδηα 

1,24 g/L ζε εενιμηναζία 30 °C ηαζ 

πίεζδ 1,1 atm. Να ανεεεί μ ιμνζ-
αηυξ ηφπμξ ηαζ δ μκμιαζία ημο. 
Γίκεηαζ υηζ:  

R = 0,082L  atm Κ
-1

  mol
-1

. 
 

C2H4 
 

45. Όηακ ηαμφκ 4 g εκυξ αένζμο 
οδνμβμκάκεναηα ιε άθεμκμ 
μλοβυκμ, πανάβμκηαζ δζμλείδζμ ημο 
άκεναηα ηαζ 9 g οδναηιχκ. 
Βνέεδηε αηυια υηζ ίδζα πμζυηδηα 
απυ ημκ οδνμβμκάκεναηα αοηυ 
ηαηαθαιαάκεζ υβημ ζε STP 5,6 L. 
Να ηαεμνζζηεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ 
ημο οδνμβμκάκεναηα. 
 

CH4 
 

46. Να ζδιεζχζεηε πμζεξ απυ ηζξ 
παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηέξ 
ηαζ πμζεξ θακεαζιέκεξ. 
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α. Κάεε μνβακζηή έκςζδ πενζέπεζ 
άκεναηα ηαζ ακηζζηνυθςξ, ηάεε 
πδιζηή έκςζδ πμο πενζέπεζ 
άκεναηα είκαζ μνβακζηή. 

α. Όθα ηα αθηέκζα έπμοκ ηδκ ίδζα % 

ηαηά αάνμξ πενζεηηζηυηδηα ζε 
άκεναηα. 
β. Ακ δφμ οδνμβμκάκεναηεξ έπμοκ 
ζημ ιυνζυ ημοξ ημκ ίδζμ ανζειυ 
αηυιςκ άκεναηα, είκαζ ζζμιενείξ. 
δ. Οζ οδνμβμκάκεναηεξ  

CH2     CH  – CH    CH2 ηαζ  

CH3 C    C – CH3 είκαζ ζζμιενή 

μιυθμβδξ ζεζνάξ. 
ε. Γεκ οπάνπεζ μνβακζηή έκςζδ 
πμο κα μκμιάγεηαζ αζεακυκδ.  
ζη. Ακ ηα ιυνζα 2 μνβακζηχκ 
εκχζεςκ δζαθένμοκ ηαηά 1 άημιμ 
C ηαζ 2 άημια Ζ, ηυηε μζ δφμ αοηέξ 
εκχζεζξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα 
μιυθμβδ ζεζνά. 
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47. Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ 
μνβακζηήξ έκςζδξ ηδξ μπμίαξ δ 

ηαηά αάνμξ ζφζηαζδ είκαζ: 2,1% Ζ, 

12,8% C ηαζ 85,1% Br. Απυ ημ 

πείναια ανέεδηε υηζ 1 g ηςκ αηιχκ 
ηδξ έκςζδξ αοηήξ ζε πίεζδ 765 

mmHg ηαζ εενιμηναζία 140 °C 

ηαηαθαιαάκεζ υβημ 179 cm
3
. 

 

1 atm = 760mmHg 

R = 0,082 L atm  mol
-1

 K
-1

 

C2H4Br2 

 

48. Ζ αζπζνίκδ (Aspirin) είκαζ 
ζήιενα ημ πζμ ζοκδεζζιέκμ ηαζ 
απθυ παοζίπμκμ ηαζ ακηζπονεηζηυ. 
Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ είκαζ ημ 
αηεηοθμζαθζηοθζηυ μλφ. Έκα ημοηί 
πενζέπεζ 20 δζζηία αζπζνίκδξ 
ζοκμθζηήξ ιάγαξ 12 g, απυ ηα 

μπμία ημ 83,33% είκαζ ηαεανυ 
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αηεηοθμζαθζηοθζηυ μλφ. Απυ 
ακάθοζδ υθμο ημο πενζεπμιέκμο, 
ανέεδηε υηζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 
πμζυηδηα ημο αηεηοθμζαθζηοθζημφ 
μλέμξ οπάνπμοκ 6 g C, 0,44 g Ζ ηαζ 
ημ οπυθμζπμ είκαζ μλοβυκμ. Ακ δ 
ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα ημο αηεηοθμ-
ζαθζηοθζημφ μλέμξ είκαζ 180, κα 
ανεεεί μ ιμνζαηυξ ημο ηφπμξ. 
 

C9H8O4 
 

49. Να ζδιεζχζεηε πμζεξ απυ ηζξ 
παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηέξ 
ηαζ πμζεξ θακεαζιέκεξ. 
α. Σμ πνμπάκζμ είκαζ ημνεζιέκμξ 
οδνμβμκάκεναηαξ. 
α. To 1-αμοηίκζμ είκαζ ζζμιενέξ ιε 
ημ 1-αμοηέκζμ.  
β. Σνία είκαζ ηα ζζμιενή ιε ιμνζαηυ 

ηφπμ C5H2.  
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δ. Ζ πνμπακάθδ είκαζ αηυνεζηδ 
έκςζδ. 
ε. Ο βεκζηυξ ηφπμξ ηςκ ημνεζιέκςκ 
ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ είκαζ 

CvH2vOH. 

ζη. Ζ έκςζδ CH3CHCH2CH3  
 

                             CH3 

μκμιάγεηαζ 3-ιεεοθμαμοηάκζμ CH3 
 

γ. Ζ έκςζδ CH3CHCH2CHCH3  
 

                           CH3     OH 

μκμιάγεηαζ 4-ιεεοθμ-2-πεκηακυθδ  
δ. Ζ πνμπακάθδ είκαζ ζζμιενήξ ιε 
ηδκ πνμπακυκδ. 
ε. 10 g αζεεκίoο ηαζ 10 g αζεακίμο 
ηαηαθαιαάκμοκ ημκ ίδζμ υβημ ζε 
πνυηοπεξ ζοκεήηεξ. 
ζ. Σμ 2,3-δζιεεοθμαμοηάκζμ είκαζ 
ηοηθζηή έκςζδ. 
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Απακηήζεζξ ζηζξ αζηήζεζξ 
πμθθαπθήξ επζθμβήξ ηαζ ζςζημφ- 
θάεμοξ 
 

13. α     27. δ 
14. α     28. δ 
19. β     43. α 
21. α     46. α. Λ, α. ,  
                                  β.Λ, δ. , ε. , 
                                  ζη. Λ 
22. πνμπέκζμ  49. α. , α. Λ, 
     - αζεακάθδ -   β. , δ. Λ, 
      αζεακυθδ    ε. Λ, ζη. Λ, 
                                 γ. , δ. , 
23. α       ε. Λ, ζ. Λ. 

 
 
 
 
 

111 / 28 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ΟΗ ΣΟΥΟΗ 
 
ημ ηέθμξ ηδξ δζδαηηζηήξ αοηήξ 
εκυηδηαξ εα πνέπεζ κα ιπμνείξ: 
 Να πενζβνάθεζξ ζοκμπηζηά ηζ 
είκαζ δζφθζζδ πεηνεθαίμο ηαζ κα 
εηεέηεζξ ηα ζδιακηζηυηενα 
πνμσυκηα ηδξ, 
 Να ακαβκςνίγεζξ ηδ ζδιαζία 
πμο έπεζ δ κάθεα ζηδ αζμιδπακία 
πεηνμπδιζηχκ. 
 

 Να πενζβνάθεζξ ζοκμπηζηά ηζ 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ - 
ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 

 

112 / 29 



είκαζ δ πονυθοζδ πεηνεθαίμο ηαζ ηζ 
ακαιυνθςζδ αεκγίκδξ ηαζ κα 
αζηζμθμβείξ ηδκ ηεπκμθμβζηή 
ζδιαζία ημοξ. 
 Να ακαθένεζξ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ 
παναζηεοέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ 
ηςκ αθηακίςκ (ηαζ εζδζηυηενα ημο 
ιεεακίμο), ηςκ αθηεκίςκ (ηαζ 
εζδζηυηενα ημο αζεεκίμο), ηςκ αθηζ-
κίςκ (ηαζ εζδζηυηενα ημο αζεζκίμο) 
ηαζ ημο αεκγμθίμο, βνάθμκηαξ ηζξ α-
κηίζημζπεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ. Να 
επζθφεζξ ζημζπεζμιεηνζηά πνμαθή-
ιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ 
πνμδβμφιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ. 
 Να εκημπίγεζξ ηζξ δζαθμνέξ 
ιεηαλφ ηςκ ημνεζιέκςκ ηαζ 
αηυνεζηςκ οδνμβμκακενάηςκ, 
ηαεχξ ηαζ αοηέξ ιεηαλφ ημο 
αεκγμθίμο ηαζ ηςκ άηοηθςκ 
οδνμβμκακενάηςκ ηαζ κα ηζξ  
δζηαζμθμβείξ αοηέξ ιε αάζδ ηδ 
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πδιζηή δμιή ημοξ. 
 Να ελδβείξ ηδ θεζημονβία ηςκ 
ηαηαθοηζηχκ ιεηαηνμπέςκ ηαζ κα 
ακαβκςνίγεζξ ηδ ζδιαζία ημοξ ςξ 
ιέηνμ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ νφπακζδξ. 
 Να πενζβνάθεζξ ηo θαζκυιεκμ 
ημο εενιμηδπίμο, ηδξ ηνφπαξ ημο 
υγμκημξ ηαζ ηδξ θςημπδιζηήξ 
νφπακζδξ ηαζ κα εηεέηεζξ ηζξ 
ζοκέπεζεξ πμο έπμοκ ηα θαζκυιεκα 
αοηά ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
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2.1 Πεηνέθαζμ πνμσυκηα πεηνεθαίμο.    
      Βεκγίκδ Καφζδ - ηαφζζια  
2.2 Νάθεα - Πεηνμπδιζηά 
2.3 Αθηάκζα - ιεεάκζμ,  
      θοζζηυ αένζμ, αζμαένζμ  
2.4 Καοζαένζα - ηαηαθφηεξ     
      αοημηζκήηςκ 
2.5 Αθηέκζα - αζεέκζμ 
2.6 Αθηίκζα - αζείκζμ 
2.7 Βεκγυθζμ 
2.8 Αηιμζθαζνζηή νφπακζδ - 

 Φαζκυιεκμ εενιμηδπίμο- 
Σνφπα υγμκημξ  
Δνςηήζεζξ - πνμαθήιαηα 

 
«…Καζ ημ πεηνέθαζμ ηαζ ημ 
ηάναμοκμ εα πήβαζκακ ζημκ ηαπκυ 
ακ δεκ ενπυηακ μ πδιζηυξ ιε ηδκ 
ηαθή ζδέα κα πάνεζ αοηά ηα ζηενεά 
κέθδ ηαζ κα θηζάλεζ ακανίειδηα  

115 / 29 



πνήζζια ακηζηείιεκα. Έηζζ αοηά ηα 
ζημηεζκά οπμθείιιαηα 
ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε κέα οθζηά…» 
 

ηίπμζ απυ πμίδια ημο Queneau 
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Ο πανάλεκμξ ηυζιμξ 
ηδξ πδιζηήξ 
αζμιδπακίαξ 
εηθναζιέκμξ ζε έκα 
δζοθζζηήνζμ 
πεηνεθαίμο 



      ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ-  
ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 

 

        

          Γλσξίδεηο όηη... 
 

 
Βαζζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ είκαζ μζ 
βαζάκεναηεξ, ημ πεηνέθαζμ ηαζ ημ 
θοζζηυ αένζμ. 
 

Ο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο - 
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη 
θαύζηκα 
 

Βαζζηυ ιμπθυ ηδξ αζμιδπακζηήξ 
επακάζηαζδξ απμηέθεζε δ ζοζηδ-
ιαηζηή εηιεηάθθεοζδ ςξ πδβή 
εκένβεζαξ, ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, 
δδθαδή ηςκ βαζακενάηςκ, ημο 
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πεηνεθαίμο ηαζ ημο θοζζημφ αενίμο. 
Απμηέθεζια ηδξ εκηαηζηήξ αοηήξ 
εηιεηάθθεοζδξ ηςκ μνοηηχκ πδβχκ 
ήηακ δ αφλδζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ 
παναβςβήξ, δ αεθηίςζδ ηδξ 
δζαηνμθήξ, δ αφλδζδ ημο μνίμο 
δθζηίαξ ημο ακενχπμο, δ αφλδζδ 
ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηαζ δ 
ειθάκζζδ κέμο ημζκςκζημφ ηαζ 
πμθζηζημφ ηαεεζηχημξ. Ζ δοζακά-
θμβδ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ δ 
ζοκεπήξ ηάζδ βζα οπενηαηακάθςζδ 
μδήβδζακ ζηδ θεβυιεκδ εκενβεζαηή 
ηνίζδ. Αημθμφεδζακ δ μζημκμιζηή 
ηνίζδ (πθδεςνζζιυξ ακενβία) ηαζ δ 
μζημθμβζηή ηνίζδ (οπμαάειζζδ 
πενζαάθθμκημξ). Γζα κα αολδεεί δ 
βεςνβζηή παναβςβή, πνδζζιμπμζή-
εδηακ ηα βεςνβζηά θζπάζιαηα ηαζ 
ηα θοημθάνιαηα. Γζα κα ηαθοθεμφκ 
μζ ακάβηεξ ζε νμοπζζιυ ηαζ 
ηαημζηία, ακαπηφπεδηε δ αζμιδπα-

119 / 31 



κία ηςκ πθαζηζηχκ ηαζ ιία ζεζνά 
πδιζηχκ αζμιδπακζχκ. Γζα κα 
αολδεεί δ ηαπφηδηα επζημζκςκίαξ 
ηαζ ιεηαθμνάξ, ηαηαζηεοάζηδηακ 
ηα δζάθμνα ζοβημζκςκζαηά ιέζα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 1 Οζ διενήζζεξ εκενβεζαηέξ 
απαζηήζεζξ ημο ακενχπμο αθθάγμοκ 
ζοκέπεζα. Ζ ελέθζλδ ημο ακενχπμο 
ζοκμδεφηδηε ιε ηνμιαηηζηή αφλδζδ 
ηςκ εκενβεζαηχκ ημο απαζηήζεςκ.
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ΥΗΜΑ 2 Ζ ηαηακάθςζδ ζε 
εκένβεζα ακά άημιμ ζπεηίγεηαζ ζε 
ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ 
πχναξ ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ιε 
ηδ βεςβναθζηή ηδξ εέζδ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3 διακηζηυηενεξ πδβέξ 
εκένβεζαξ ηαζ ηαηακμιή αοηχκ ζηζξ 
ΖΠΑ ηδκ πενίμδμ 1850-1998. 
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Ονζζιέκα υιςξ απυ ηα πνμσυκηα 
ηδξ πδιζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ ηονίςξ 
ηα παναπνμσυκηα ηδξ βεςνβζηήξ, 
ζοβημζκςκζαηήξ ηαζ αζμιδπακζηήξ 
δναζηδνζυηδηαξ, έπμοκ πνμηαθέζεζ 
ζμαανέξ δζαηαναπέξ ζηα μζημθμβζ-
ηά ζοζηήιαηα, υπςξ ημ θαζκυιεκμ 
ημο εενιμηδπίμο, δ υλζκδ ανμπή, ημ 
θςημπδιζηυ κέθμξ, δ ηνφπα ημο 
υγμκημξ. Όθα αοηά έπμοκ ηενάζηζεξ 
επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ. 
Μεηαλφ ηςκ άθθςκ ακαθένμοιε ηδκ 
παναηδνμφιεκδ ιείςζδ ηδξ αζμθμ-
βζηήξ πμζηζθίαξ. ηεθηείηε υηζ ηνία 
πενίπμο αζμθμβζηά είδδ πάκμκηαζ 
ζημκ πθακήηδ ιαξ ηάεε ιένα. ε 
ιία πνυζθαηδ ζοκέκηεολή ημο μ 
Γηυκηβμοζκ Οιπάζζ, βεκζηυξ βναι-
ιαηέαξ ημο Παβηυζιζμο Μεηεςνμ-
θμβζημφ Ονβακζζιμφ, ηάκεζ ιία 
πμθφ απαζζζυδμλδ πνυαθερδ: «Οζ 
ηαηαζηνμθέξ πμο έπεζ επζθένεζ μ 
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άκενςπμξ ζημ πενζαάθθμκ ημο 
είκαζ ηέημζεξ, πμο είκαζ αέααζδ δ 
ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ εκχ ημ 
ιυκμ πμο ιπμνμφιε πθέμκ κα 
ηάκμοιε, είκαζ κα ηδκ ηαεοζηενή-
ζμοιε». 
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2.1 Πεηξέιαην - πξντόληα 
πεηξειαίνπ. Βελδίλε. Καύζε - 
θαύζηκα 
 

Καύζηκα - Καύζε 
 
Σα ηαφζζια είκαζ οθζηά πμο, υηακ 
ηαίβμκηαζ, απμδίδμοκ ζδιακηζηά 
ηαζ εηιεηαθθεφζζια πμζά εενιυηδ-
ηαξ. Σα ηαφζζια πμο παίνκμοιε 
έημζια απυ ηδ θφζδ θέβμκηαζ θοζζ-
ηά, εκχ αοηά πμο παναζηεοάγμοιε 
ιε ηαηάθθδθεξ δζενβαζίεξ απυ 
θοζζηέξ πνχηεξ φθεξ μκμιάγμκηαζ 
ηεπκδηά. Οζ ηονζυηενεξ πδβέξ 
ηαοζίιςκ ζηδ θφζδ είκαζ: μ 
βαζάκεναηαξ (ζηενευ ηαφζζιμ), ημ 
πεηνέθαζμ (οβνυ ηαφζζιμ) ηαζ ημ 
θοζζηυ αένζμ (αένζμ ηαφζζιμ). 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.1 : Σα ζδιακηζηυηενα 
Ακεναημφπα ηαφζζια 
 

ΦΤΗΚΑ ΣΔΥΝΖΣΑ 

ΣΔΡΔΑ: 
ΓΑΗΑΝΘΡΑΚΔ -
ΞΤΛΑ 

      

ΣΔΡΔΑ:ΚΩΚ 

ΤΓΡΑ: 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΤΓΡΑ: ΒΔΝΕΗΝΖ - 
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ 

 
 
ΑΔΡΙΑ: ΦΤΗΚΟ 
ΑΔΡΗΟ 

ΑΔΡΙΑ: ΤΓΡΑΔΡΗΑ 
- ΑΔΡΗΟ ΝΑΦΘΑ 
- ΠΡΟΠΑΝΗΟ - 
ΒΟΤΣΑΝΗΟ 

 

Καφζδ ιζαξ ακυνβακδξ ή μνβακζηήξ 
μοζίαξ είκαζ δ ακηίδναζδ αοηήξ ιε 
μλοβυκμ (ή αένα), υηακ ζοκμδεφεηαζ 
απυ παναβςβή θςηυξ ηαζ 
εενιυηδηαξ. 
Καηά ηδκ ηαφζδ ημο C ζπδιαηίγεηαζ 

CO2. ακ δ ηαφζδ είκαζ πθήνδξ ηαζ 

CO, ακ είκαζ αηεθήξ. 
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C + Ο2    CO2 πθήνδξ ηαφζδ 

2C + O2    2CO αηεθήξ ηαφζδ 

Ακηίζημζπα, ημ H2 δίκεζ Ζ2O  

2Ζ2 + O2    2Ζ2O 

Καηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ οδνμβμ-
κάκεναηα π.π. ημο πνμπακίμο πμο 
πενζέπεηαζ ζηα «βηαγάηζα», 

ζπδιαηίγεηαζ CO2 ηαζ Ζ2O. ε υθεξ 

αοηέξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηαφζδξ 
εθεοεενχκεηαζ εενιυηδηα 
(ελχεενιεξ ακηζδνάζεζξ). 
 

 
 
 
 
 
 

Γαζάκεναηαξ  
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Πεηνέθαζμ        Φοζζηυ αένζμ 
 

Πεηξέιαην 
 

«Μαφνμξ πνοζυξ» απμηαθείηαζ 
ζοπκά ημ πεηνέθαζμ, αθμφ απμηεθεί 
ηδ αάζδ βζα ηδ αζμιδπακζηή ακά-
πηολδ ηάεε πχναξ. Σμ πεηνέθαζμ 
είκαζ έκα οβνυ μνοηηυ πμο πενζέπεζ 
εηαημκηάδεξ μοζίεξ. Ζ ιεβάθδ 
πθεζμρδθία ηςκ μοζζχκ αοηχκ 
είκαζ οβνμί οδνμβμκάκεναηεξ ζημοξ 
μπμίμοξ είκαζ δζαθοιέκμζ αένζμζ ηαζ 
ζηενεμί οδνμβμκάκεναηεξ. Οζ 
οδνμβμκάκεναηεξ αοημί ιπμνεί κα 
είκαζ άηοηθμζ ημνεζιέκμζ (αθηάκζα), 
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ηοηθζημί ημνεζιέκμζ (ηοηθμαθηά-
κζα) ηαζ ανςιαηζημί. Ζ πενζεηηζηυ-
ηδηα ημο πεηνεθαίμο ζημοξ δζάθμ-
νμοξ αοημφξ οδνμβμκάκεναηεξ 
πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή 
πνμέθεοζήξ ημο. ημ πεηνέθαζμ, 
εηηυξ απυ ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ, 
οπάνπμοκ δζαθοιέκεξ ηαζ ιζηνέξ 
πμζυηδηεξ εκχζεςκ άθθςκ 
ζημζπείςκ, ζοκδεέζηενα απυ ηα 
μπμία είκαζ ημ εείμ, ημ άγςημ ηαζ ημ 
μλοβυκμ. οκμρίγμκηαξ, έπμοιε: 
 Πεηνέθαζμ είκαζ έκα οβνυ μνοηηυ 
ιε εηαημκηάδεξ μοζίεξ, ηονίςξ ο-
βνχκ οδνμβμκακενάηςκ ζημοξ 
μπμίμοξ είκαζ δζαθοιέκμζ αένζμζ ηαζ 
ζηενεμί οδνμβμκάκεναηεξ. 
 

ρεκαηηζκόο πεηξειαίνπ 
Ακ ηαζ οπάνπμοκ δζάθμνεξ εεςνίεξ 
βζα ημ ζπδιαηζζιυ ημο πεηνεθαίμο, 
αοηή πμο εεςνείηαζ επζηναηέζηενδ 
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ζήιενα, είκαζ αοηή πμο ζηδνίγεηαζ 

ζηδ θπηνδσηθή ημο πνμέθεοζδ. 
Πζζηεφμοιε δδθαδή, υηζ ημ πεηνέθαζμ 
ζπδιαηίζηδηε απυ γςζημφξ ηαζ θο-
ηζημφξ μνβακζζιμφξ, ηονίςξ απυ ημ 

πιαγθηόλ, πνζκ απυ πμθθά εηαημι-
ιφνζα πνυκζα. Οζ ιζηνμμνβακζζιμί 
αοημί ηαηαπθαηχεδηακ ζε αιιχδεζξ 
ή ανβζθχδεζξ εηηάζεζξ απυ ημ κενυ 
ηςκ εαθαζζχκ ή ηςκ θζικχκ. Έηζζ, 
ιε ηδκ επίδναζδ ορδθχκ εενιμ-
ηναζζχκ ηαζ πζέζεςκ, έβζκακ 
δζάθμνεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο 
μδήβδζακ ηεθζηά ζημ ιίβια μοζζχκ 
πμο ζήιενα μκμιάγμοιε 
πεηνέθαζμ. 
 

Γηύιηζε πεηξειαίνπ 
 

Ζ ελαβςβή ημο πεηνεθαίμο βίκεηαζ 
ιε άκηθδζδ ιέζς βεςηνήζεςκ. Ζ 
δζαδζηαζία άκηθδζδξ απυ ημ 
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οπέδαθμξ ζηδκ λδνά είκαζ ζπεηζηά 
πζμ εφημθδ ζε ζπέζδ ι’ αοηήκ απυ 
ημκ οπμεαθάζζζμ πχνμ. ηδκ 
ηεθεοηαία πενίπηςζδ απαζημφκηαζ 
εζδζηέξ ιεβάθεξ ελέδνεξ, υπςξ αοηή 
πμο εζημκίγεηαζ ζημ παναηάης ζπή-
ια. ηδκ Δθθάδα, ιζηνήξ ηθίιαηαξ 
εηιεηάθθεοζδ πεηνεθασηχκ 
ημζηαζιάηςκ βίκμκηαζ ζηδκ 
πενζμπή ηδξ Θάζμο. 

Σμ πεηνέθαζμ πμο παίνκμοιε ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ μκμιάγεηαζ αξγό 

πεηξέιαην (αηάεανημ) ηαζ είκαζ έκα 
οβνυ ηαζηακμηίηνζκμ ή ηαζηακυ- 
ιαονμ ιε παναηηδνζζηζηή μζιή, 
αδζάθοημ ζημ κενυ ηαζ ιε ποηκυ-

ηδηα 0,8 g mL
1
 - 0,95 g mL

1
. To πε-

ηνέθαζμ είκαζ έκα ελαζνεηζηά πμθφ-
πθμημ ιίβια μνβακζηχκ ηονίςξ 
μοζζχκ, πμο ημ ζδιείμ γέζδξ ημοξ 

ηοιαίκεηαζ απυ ημοξ -160 
o
C έςξ 

ηαζ ημοξ +400 
o
C. 
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• Δθθδκζηά πεηνέθαζμ (απυ πέηνα     
     + έθαζμ) 
• Αββθζηά: petroleum (απυ ηδκ 
εθθδκζηή θέλδ πέηνα ηαζ ηδ θαηζκζηή 
oleum, πμο ζδιαίκεζ έθαζμ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ ανζζηενά εζημκζγυιεκδ βεχηνδζδ 
πεηνεθαίμο είκαζ απμηοπδιέκδ, εκχ 
δ δελζά είκαζ επζηοπήξ. 
 

 

Φοζζηυ 
αένζμ 

  
 Πεηνέθαζμ 

  
 Νενυ 
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Φοζζηυ Μέζδ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παβηυζιζα παναβςβή πεηνεθαίμο 
ηαζ θοζζημφ αενίμο 
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ΥΗΜΑ 2.1 Άκηθδζδ πεηνεθαίμο 
απυ οπμεαθάζζζμ πχνμ 
 
Γζα κα ιεηαηναπεί ημ ανβυ πεηνέ-
θαζμ ζε ειπμνεφζζια πνμσυκηα, 
οπμαάθθεηαζ ζε ιία ηαηενβαζία 

πμο μκμιάγεηαζ δηύιηζε ηαζ δ 
μπμία βίκεηαζ ζε εζδζηέξ 
εβηαηαζηάζεζξ πμο μκμιάγμκηαζ 
δζοθζζηήνζα. Ζ δζφθζζδ 
πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα: 
1. απμιάηνοκζδ ηςκ λέκςκ πνμξ 
ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ μοζζχκ ηαζ 
ηονίςξ ημο εείμο. 
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2. θιαζκαηηθή απόζηαμε. Καηά ηδ 
δζενβαζία αοηή ημ πεηνέθαζμ 
δζαπςνίγεηαζ ζε ηθάζιαηα ιε αάζδ 
ηα ζδιεία γέζεςξ ηςκ ζοζηαηζηχκ 
ημο. Ζ ηθαζιαηζηή απυζηαλδ 
βίκεηαζ ζε εζδζηή ζηήθδ πμο 

μκμιάγεηαζ απνζηαθηηθή ζηήιε 
(αθέπε ζπήια 2.2). 
Όπςξ θαίκεηαζ ζημ ίδζμ ζπήια, ημ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ πνμσυκηςκ 
ηδξ ηθαζιαηζηήξ απυζηαλδξ ημο 
ανβμφ πεηνεθαίμο πνδζζιμπμζείηαζ 
ςξ πδβή εκένβεζαξ. Ζ εκένβεζα αοηή 
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηίκδζδ 
ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, εένιακζδ 
πχνςκ, παναβςβή δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ η.α. 
Έκα άθθμ ιένμξ ηςκ πνμσυκηςκ 
ημο πεηνεθαίμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 
πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναζηεοή 
άθθςκ πδιζηχκ μοζζχκ ηονίςξ 
μνβακζηχκ. Οζ μοζίεξ αοηέξ 
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μκμιάγμκηαζ πεηξνρεκηθά. Σμ 
ηεθάθαζμ ηδξ πδιείαξ πμο ιεθεηά 
ηδκ παναβςβή αοηχκ ηςκ μοζζχκ 
απυ ημ πεηνέθαζμ μκμιάγεηαζ 

πεηξνρεκεία. 
 

ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
 

Σα παβηυζιζα απμεέιαηα θοζζημφ 
αενίμο ηαζ πεηνεθαίμο ακηζπνμζς-
πεφμοκ ηδ ζοκηνζπηζηά ιεβαθφηενδ 
θοζζηή πδβή αθηακίςκ ζηδ Γδ 
Θαιιέκα ζηα έβηαηα ηδξ Γδξ βζα 
ανηεημφξ βεςθμβζημφξ αζχκεξ, ηα 
απμεέιαηα αοηά ζπδιαηίζηδηακ 
απυ ηδκ απμζημδυιδζδ γςζηήξ ηαζ 
θοηζηήξ φθδξ, ηαηά ηακυκα 
εαθάζζζαξ πνμέθεοζδξ. 

Σμ θπζηθό αέξην απμηεθείηαζ 
ηονίςξ απυ ιεεάκζμ, αθθά πενζέπεζ 
επίζδξ αζεάκζμ, πνμπάκζμ, 
αμοηάκζμ Kat ζζμαμοηάκζμ. 
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Σμ πεηξέιαην είκαζ έκα πενίπθμημ 
ιίβια οδνμβμκακενάηςκ πμο εα 
πνέπεζ κα οπμζηεί ηθαζιαηζηή 
απυζηαλδ πνζκ πνδζζιμπμζδεεί.  

Ζ δηύιηζε ανπίγεζ ιε απυζηαλδ ημο 
ανβμφ πεηνεθαίμο ζε ηνία ηφνζα 
ηθάζιαηα: 

• βελδίλε θίλεζεο 

• θεξνδίλε 

• νξπθηέιαηα  
Πεναζηένς απυζηαλδ οπυ 
εθαηηςιέκδ πίεζδ δίκεζ 

• ιηπαληηθά έιαηα 

• θεξνύο 
Ζ απυζηαλδ ημο πεηνεθαίμο 
απμηεθεί ημ πνχημ αήια βζα ηδκ 
παναβςβή ηδξ αεκγίκδξ. Ζ αεκγίκδ 
πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ απυζηαλδ 
ημο πεηνεθαίμο εεςνείηαζ ηαηήξ 
πμζυηδηαξ ηαφζζιμ ιε θίβα μηηάκζα, 
ηαεχξ δεκ πενζέπεζ ιεβάθμ πμζμζηυ  
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δζαηθαδζζιέκςκ αθηακίςκ. Γζ’ αοηυ 
μζ πδιζημί πεηνεθαίςκ έπμοκ 
επζκμήζεζ ανηεηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ 
παναβςβή ηαοζίιςκ ορδθυηενδξ 
πμζυηδηαξ, Μζα απυ ηζξ ιεευδμοξ 

αοηέξ μκμιάγεηαζ θαηαιπηηθή 

ππξόιπζε ηαζ ζοκίζηαηαζ ζηδ 
δζάζπαζδ ηθάζιαημξ ηδξ 

ηδνμγίκδξ ιε (C11 - C14) ζε 

ιζηνυηενα ιυνζα ηαηάθθδθα κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ παναβςβή 

ηδξ αεκγίκδξ (C7 - C10).  

(Απυζπαζια απυ John McMurry 
Ονβακζηή Υδιεία. ηυιμξ 1) 
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Μαγμφη 

Α.  Αηιμζθαζνζηή 
απυζηαλδ 
  Τβναένζμ 

Βεκγίκδ 

Κδνμγίκδ 

Αηιμί 

Αηιμί 

Πεηνέθαζμ Νηίγεθ 
βζα εένιακζδ ηαζ 
ηίκδζδ  

Ανβυ 

πεηνέθαζμ 

Πνμξ απυζηαλδ  
ηεκμφ 
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Α. Απυζηαλδ 
ηεκμφ 

  
 

Κθάζιαηα 

 

Δθαθνά 
θζπακηζηά 

 

Λζπακηζηά 
ιδπακχκ 

 

Βανεζά 
θζπακηζηά 

 

Αζθαθηζηυ 
οπυθεζιια 

 Θένιακζδ 

 

Απυ αηιμζθαζνζηή απυζηαλδ 

 

140 / 36 



ΥΗΜΑ 2.2 Κθαζιαηζηή απυζηαλδ 
πεηνεθαίμο, παναβυιεκα πνμσυκηα 
ηαζ πνήζεζξ αοηχκ. Ζ απυζηαλδ 
βίκεηαζ ζε δφμ αήιαηα: 
α. ζε αηιμζθαζνζηή πίεζδ, υπμο 
παναθαιαάκμκηαζ ηα εθαθνά 
ηθάζιαηα ηαζ  
α. οπυ ηεκυ, υπμο παναθαιαάκμ-
κηαζ ηα αανφηενα ηθάζιαηα ημο 
πεηνεθαίμο. 
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Μζα απμζηαηηζηή ζηήθδ 
αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ 
ιε φρμξ 50m ηαζ 
δζάιεηνμ 9 m έπεζ 
ζηακυηδηα δζφθζζδξ 

πενίπμο 10
7
 ηυκςκ 

πεηνεθαίμο ημ πνυκμ. 
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Βελδίλε 
 

Ζ αεκγίκδ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ 
ηθάζια ηδξ δζφθζζδξ ημο πεηνεθαί-
μο. Απυ πδιζηήξ ζημπζάξ δ αεκγίκδ 
είκαζ ιίβια οδνμβμκακενάηςκ ιε 5 
έςξ 12 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ 
ημοξ Οζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ζδζμηήηςκ 
ηδξ αεκγίκδξ πθδζζάγμοκ αοηέξ ημο 
μηηακίμο. Με ηδκ ακάπηολδ ημο 
ζφβπνμκμο ηεπκζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ 
ηδκ ηενάζηζα ελέθζλδ ηδξ αζμιδπα-
κίαξ αοημηζκήηςκ ηαζ αενμπθάκμ, δ 
αεκγίκδ έβζκε ημ πζμ πμθφηζιμ 
ηθάζια ημο πεηνεθαίμο. Ζ αεκγίκδ 
υιςξ πμο παίνκμοιε απυ ηδκ 
ηθαζιαηζηή απυζηαλδ ημο ανβμφ 
πεηνεθαίμο δεκ θηάκεζ βζα κα ηαθφ-
ρεζ ηζξ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηδξ 
αβμνάξ. Ο θυβμξ αοηυξ μδήβδζε 
ζηδκ παναβςβή αεκγίκδξ απυ 
ακχηενα ηθάζιαηα ημο πεηνεθαίμο. 
Ακχηενα ηθάζιαηα μκμιάγμκηαζ 
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αοηά πμο ηα παίνκμοιε ζε εενιμ-
ηναζία ιεβαθφηενδ απυ αοηή πμο 
απμζηάγεζ δ αεκγίκδ. 
Σα ακχηενα ηθάζιαηα ημο πεηνε-
θαίμο, πμο δεκ έπμοκ ηυζμ ιεβάθδ 
γήηδζδ υζμ δ αεκγίκδ, οπμαάθθμ-
κηαζ ζε ιία ηαηενβαζία πμο μκμ-

ιάγεηαζ ππξόιπζε (cracking). Καηά 
ηδκ πονυθοζδ εενιαίκεηαζ ημ ηθά-
ζια ημο πεηνεθαίμο πανμοζία 

ηαηαθοηχκ (Αl2O3 ηαζ SiO2), μπυηε 

δζαζπάηαζ ζε οδνμβμκάκεναηεξ ιε 
θζβυηενα άημια άκεναηα π.π. ημ 
δεηαηνζάκζμ ιπμνεί κα δζαζπαζηεί 
 

C8H18       C8H18 + CH2 =  

 
 

= CH3 + CH3CH = CH2 
 
 
Ζ αεκγίκδ πμο παίνκμοιε απυ ηδκ 
πονυθοζδ είκαζ ηαθφηενδξ 

αεκγίκδ 
  
 

πνχηεξ φθεξ πεηνμπδιείαξ 
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πμζυηδηαξ, απυ ηδ αεκγίκδ πμο 
παίνκμοιε ιε ηθαζιαηζηή 
απυζηαλδ ημο ανβμφ πεηνεθαίμο. 
Με ακάιεζλδ ηςκ δφμ αοηχκ εζδχκ 
ηδξ αεκγίκδξ παίνκμοιε ηδ αεκγίκδ 
πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ 
ηαεδιενζκή γςή. 
Ζ πμζυηδηα ηδξ αεκγίκδξ ηαεμνίγε-
ηαζ απυ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηαηά 
ηδκ ηαφζδ ζε πνυηοπμ αεκγζκμηζ-
κδηήνα. Μεηνζέηαζ δε ιε έκα δείηηδ 

πμο μκμιάγεηαζ αξηζκόο νθηαλίνπ. 
Όζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ανζειυξ 
μηηακίμο ιζαξ αεκγίκδξ, ηυζμ ηαθφ-
ηενδξ πμζυηδηαξ είκαζ. Οζ οδνμβμ-
κάκεναηεξ ιε εοεφβναιιδ αθοζίδα 
έπμοκ ιζηνυ ανζειυ μηηακίςκ. Ακηί-
εεηα, μζ οδνμβμκάκεναηεξ ιε 
πμθθέξ δζαηθαδχζεζξ έπμοκ ιεβάθμ 
ανζειυ μηηακίςκ, υπςξ θαίκεηαζ 
ζημκ παναηάης πίκαηα. 
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Ηζμιενή επηακίμο μηηάκζα 

 
0 

επηάκζμ 

 
46 

2 - ιεεοθμελάκζμ 

 

88 

2,3 δζιεεοθμπεκηάκζμ 

 
 
 
 
 
 

146 / 37 



 

Ηζμιενή επηακίμο μηηάκζα 

 
0 

μηηάκζμ 

 
46 

2 - ιεεοθμεπηάκζμ 

 

79 

2,3 - δζιεεοθμελάκζμ 

 

100 

2,2,4 - ηνζιεεοθμπεκηάκζμ 
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ηζξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαφζεςξ 
ημ ιίβια αεκγίκδξ ηαζ αένα 
ακαθθέβεηαζ ζημοξ ηοθίκδνμοξ ηδξ 
ιδπακήξ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνζημφ 
ζπζκεήνα, πμο πνμένπεηαζ π.π. 
απυ ημ ιπμογί. Μία αεκγίκδ 
εεςνείηαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ υηακ δ 
ακάθθελδ βίκεηαζ μιαθά, πςνίξ 
ηηοπήιαηα (ιζηνμεηνήλεζξ), αηυια 
ηαζ ηάης απυ ορδθέξ ζοκεήηεξ  

εηηυκςζδ 
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ζοιπίεζδξ. Να ζδιεζςεεί υηζ, υζμ 
ιεβαθφηενδ είκαζ δ ζοιπίεζδ ημο 
ιίβιαημξ αένα - αεκγίκδ, ηυζμ 
ιεβαθφηενδ είκαζ δ απυδμζδ ημο ηζ-
κδηήνα. 

 
Σέθμξ, δφμ άθθα πνμσυκηα 
πονυθοζδξ ημο πεηνεθαίμο, ημ 
αζεέκζμ ηαζ ημ πνμπέκζμ, απμηεθμφκ 
ηζξ ααζζηέξ πνχηεξ φθεξ ζηδκ 
μνβακζηή πδιζηή αζμιδπακία 
(πεηνμπδιεία). 
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Με απυθαζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Κοαένκδζδξ 
ηα δζδαηηζηά αζαθία ημο Γδιμηζημφ, ημο 
Γοικαζίμο ηαζ ημο Λοηείμο ηοπχκμκηαζ 
απυ ημκ Ονβακζζιυ Δηδυζεςξ Γζδαηηζ-
ηχκ Βζαθίςκ ηαζ δζακέιμκηαζ δςνεάκ ζηα 
Γδιυζζα πμθεία. Σα αζαθία ιπμνεί κα 
δζαηίεεκηαζ πνμξ πχθδζδ, υηακ θένμοκ 
αζαθζυζδιμ πνμξ απυδεζλδ ηδξ βκδζζυηδ-
ηάξ ημοξ. Κάεε ακηίηοπμ πμο δζαηίεεηαζ 
πνμξ πχθδζδ ηαζ δε θένεζ αζαθζυζδιμ, 
εεςνείηαζ ηθερίηοπμ ηαζ μ πανααάηδξ 
δζχηεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 
άνενμο 7, ημο Νυιμο 1129 ηδξ 15/21 
Μανηίμο 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
 
 
 
 
 
 
Απαγορεύεηαι η αναπαραγωγή 
οποιοσδήποηε ημήμαηος ασηού ηοσ 
βιβλίοσ, ποσ καλύπηεηαι από δικαιώμαηα 
(copyright), ή η τρήζη ηοσ ζε 
οποιαδήποηε μορθή, τωρίς ηη γραπηή 
άδεια ηοσ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηοσ. 


