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«Αναπαπάζηαζη οπγανικών ενώζεων-δεζµών µε µονηέλα»  

(Ατσαλάκη Ελένη, Χημικός) 

 

Με ηε ρξήζε ησλ πξνζνµνησµάησλ ησλ αηόµσλ (µνληέισλ) µπνξνύµε λα απεηθνλίζνπµε δηάθνξα  

νξγαληθά θαη αλόξγαλα  µόξηα θαη επνµέλσο,  µπνξνύµε λα απεηθνλίζνπµε θαη νξηζµέλεο θαηεγνξίεο 

ρεµηθώλ αληηδξάζεσλ (πξνζζήθε, αληηθαηάζηαζε, θαύζε, 

πνιπµεξηζµόο θιπ) ή ηα δηάθνξα είδε ηζνµέξεηαο.  

Σηελ εξγαζηεξηαθή καο άζθεζε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

κνληέια ησλ αηόκσλ:   

Άλζξαθαο (καύξν ρξώκα)         

Υδξνγόλν (άζπξν ρξώκα)          

Ομπγόλν (θόθθηλν ρξώκα)                                    

Άδσην (κπιε ρξώκα)                 

Φιώξην (πξάζηλν ρξώκα) 

Βήμαηα ηηρ επγαζηηπιακήρ άζκηζηρ 

1.Καηαζκεςή απλών μονηέλων. 

Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηα µνληέια ησλ παξαθάησ µνξίσλ:  

CH4,      NH3,      H2O,     HCl 

Σρνιηάδνπµε ηνλ αξηζµό νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ (αλάινγεο νπέο) 

 

2. Είδη δεζμών 

i. Απινί δεζµνί.   

Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ην µνληέιν ηνπ αηζαλίνπ. Σρνιηάδνπµε ηνλ ζπµβνιηζµό ηνπ 

απινύ νµνηνπνιηθνύ δεζµνύ (Έλα ζπλδεηηθό) 

 ii. ∆ηπιόο δεζµόο. 

 Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ν µνληέιν ηνπ πξνπελίνπ. Σρνιηάδνπµε ηνλ ζπµβνιηζµό ηνπ 

δηπινύ νµνηνπνιηθνύ δεζµνύ (∆ύν ζπλδεηηθά) 

iii. Τξηπιόο δεζµόο.  

  Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ην µνληέιν ηνπ πξνπηλίνπ. Σρνιηάδνπµε ηνλ ζπµβνιηζµό ηνπ 

ηξηπινύ νµνηνπνιηθνύ δεζµνύ (Τξία ζπλδεηηθά) 

 

3. Ταξινόμηζη Οπγανικών ενώζεων 

 i. Άθπθιεο.     Καηαζθεπάδνπµε ην µνληέιν ηνπ πξνπαλίνπ.  

ii. Θζνθπθιηθέο.   Καηαζθεπάδνπµε θιεηζηό δαθηύιην µε έμη άηνµα άλζξαθα.  

iii. Εηεξνθπθιηθέο  Σην πξνεγνύµελν µνληέιν, αληηθαζηζηνύµε έλα άηνµν άλζξαθα µε έλα άηνµν νμπγόλνπ. 

iv) Αξσκαηηθέο.  Καηαζθεπάδνπκε ην βελδνιηθό  δαθηύιην 
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4. Ιζομέπεια  

Α) Συντακτική Ισομέρεια 

i. Αιπζίδαο  

∆ίλνπµε ζηνπο µαζεηέο 4 άηνµα άλζξαθα θαη ηνπο δεηάµε λα ηα ζπλδέζνπλ µεηαμύ ηνπο µε όζνπο ηξόπνπο 

µπνξνύλ. Έηζη πξνθύπηνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ζύλδεζεο, δειαδή δύν δηαθνξεηηθέο αιπζίδεο.  

 

ii. Θέζεο ραξαθηεξηζηηθήο νµάδαο  

Καηαζθεπάδνπµε δύν µνληέια πξνπαλίνπ. Από ην έλα αθαηξνύµε έλα άηνµν Η από έλα αθξαίν άηνµν 

άλζξαθα θαη από ην άιιν αθαηξνύµε έλα άηνµν Η από ην µεζαίν άηνµν άλζξαθα. Έηζη πξνθύπηνπλ ην 

πξνπύιην θαη ην ηζνπξνπύιην.  

Σηα δύν πξνεγνύµελα µνληέια ζπλδένπµε από έλα άηνµν ρισξίνπ ζηηο θελέο ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ µεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ αηόµσλ Η. Έηζη πξνθύπηνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ζπληαθηηθνί ηύπνη  πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ 

ίδην µνξηαθό ηύπν 

 

iii. Οµόινγεο ζεηξάο  

∆ίλνπµε ζηνπο µαζεηέο 2 άηνµα C, 1 άηνµν O 

θαη 6 άηνµα H. Ζεηάµε λα ζπλδέζνπλ µεηαμύ 

ηνπο ηα άηνµα ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ νμπγόλνπ µε 

όζνπο ηξόπνπο µπνξνύλ θαη λα ζπµπιεξώζνπλ 

µε ηα άηνµα ηνπ πδξνγόλνπ. Τνλίδνπµε όηη ζα 

πξέπεη λα ρξεζηµνπνηήζνπλ όια ηα άηνµα ζε 

θάζε πεξίπησζε. Έηζη πξνθύπηνπλ δύν 

ζπληαθηηθνί ηύπνη πνπ έρνπλ ηνλ ίδην µνξηαθό 

(αηζαλόιε θαη δηµεζπιαηζέξαο). 

 

Β)  Στερεοϊσοµέρεια  

 Καηαζθεπάδνπµε δύν µνληέια ηνπ δηρισξναηζπιελίνπ µε ηα άηνµα ηνπ ρισξίνπ ζε δηαθνξεηηθά άηνµα 

άλζξαθα. Τνλίδνπµε όηη ηα δύν µόξηα δελ µπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ γηαηί δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ειεύζεξεο 

πεξηζηξνθήο ησλ αηόµσλ Η θαη Cl γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ δηπινύ δεζµνύ. 

 

 
 


