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Οργανική Χημεία

 “Οργανικές ενώσεις” – μέχρι το μισό του 1800
αναφέρονταν σε ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς.

 Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση, μπορούσε
να παρασκευαστεί από ανόργανες ενώσεις

 Σήμερα, οργανικές ενώσεις είναι αυτές που περιέχουν το στοιχείο
του άνθρακα και οργανική χημεία η επιστήμη που μελετά τη δομή
τους και τις αντιδράσεις τους
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John McMurry, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2016, www.cup.gr

Οργανική Χημεία
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Οι  πρώτες ατομικές θεωρίες

 Η ύλη δεν είναι συνεχής αλλά αποτελείται από
τα μικροσκοπικά σωματίδια αποκαλούμενα
άτομα.

 Τα άτομα είναι συμπαγή και δεν τέμνονται
(άτομο → α-τομή)

Το συμπαγές 
πρότυπο

Δημόκριτος (~450
π.Χ.)

Dalton (~1800 μ.Χ.)
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Το πρότυπο του Thomson (1904)

αρνητικά
ηλεκτρόνια

θετικά 
φορτισμένη 
ύλη.

Το σταφιδόψωμο

ουδέτερο 
άτομο
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Ατομικό πρότυπο του Rutherford (1911)

 Το ατομικό πρότυπο του Rutherford παρουσιάστηκε στις αρχές του
20ου αιώνα.

Σύμφωνα με αυτό, το σύνολο της μάζας ενός ατόμου (περισσότερο
από 99,5%) βρίσκεται συγκεντρωμένο στον πυρήνα, ο οποίος
εμφανίζει θετικό φορτίο.

Η περιοχή του πυρήνα μπορεί να θεωρηθεί ως μία σφαίρα με
εξαιρετικά μικρή διάμετρο περίπου μερικά χιλιοστά του pm (1 pm = 10–
12 m).

Αποτελείται από τα θετικά φορτισμένα σωματίδια που ονομάζονται
πρωτόνια και από ουδέτερα σωματίδια, τα νετρόνια
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Πυρήνας αποτελείται απο:
Πρωτόνια ( Θετικά φορτισμένα)
Νετρόνια (Ουδέτερα Σωματίδια)

Ηλεκτρόνια Περιστρέφονται γύρω από
τον πυρήνα

Z: Ατομικός Αριθμός (αριθμός Πρωτονίων)
Α: Μαζικός αριθμός (αριθμός πρωτονίων και 

Νετρονίων)

Ατομικό πρότυπο του Rutherford (1911)

Το 
πλανητικό 
πρότυπο

του πυρηνικού ατόμου.
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Το πρότυπο του Bohr

 Ο Bohr διατύπωσε δύο συνθήκες που σκιαγραφούν ένα νέο πρότυπο του 
ατόμου. 

 Οι δύο συνθήκες είναι γνωστές ως μηχανική και οπτική συνθήκη.

 Οι συνθήκες αυτές αντιβαίνουν σε θεωρίες της φυσικής και γι’ αυτό 
χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες.

 Οι συνθήκες έγιναν δεκτές, γιατί μπόρεσαν και εξήγησαν το γραμμικό 
φάσμα εκπομπής και απορρόφησης του υδρογόνου. 
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1η μηχανική συνθήκη του Bohr

 Τα ηλεκτρόνια των ατόμων έχουν την δυνατότητα να κινούνται μόνο σε 
αυστηρά καθορισμένες κυκλικές τροχιές γύρο από τον πυρήνα με 
καθορισμένη (κβαντισμένη) ενέργεια.

 Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά που 
ονομάζεται στιβάδα ή φλοιός, 
συμβολίζεται με τα κεφαλαία 
γράμματα Κ, L, Μ, N, … και 
αντιστοιχεί στην τιμή ενός ακέραιου 
αριθμού n (n=1,2,3…) που 
ονομάζεται πρώτος ή κύριος 
κβαντικός αριθμός.

Κ L M N

n=1

n=2

n=3

n=4

n=∞
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Διέγερση ατόμου υδρογόνου στο πρότυπο Βohr.

Η ενέργεια διέγερσης είναι ίση με την διαφορά των ενεργειών των δύο στιβάδων.11



Ιοντισμός ατόμου υδρογόνου στο πρότυπο Βohr.

Ενέργεια 1ου ιοντισμού είναι η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να πάρει το άτομο για 
να χάσει ένα ηλεκτρόνιο. 12



Η κβαντομηχανική

Η γέννηση της κβαντομηχανικής βασίστηκε στις ιδέες λαμπρών ερευνητών 
που η σημαντικότερες είναι:

1. Η κβάντωση της ενέργειας. (Max Planck 1900)
2. Η κυματοσωματιδιακή θεωρία. (Louis De Broglie 1924)
3. Η αρχή της αβεβαιότητας. (Werner Heisenberg 1925)
4. Η εξίσωση του Schrodinger. (Årwin Schrodinger 1926)
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Ατομικά Τροχιακά

 Ότι είναι για τον μακρόκοσμο οι νόμοι του Νεύτωνα , είναι για τον
μικρόκοσμο η κυματική εξίσωση Schrodinger.

 Η κυματική εξίσωση στην κβαντομηχανική είναι ένας εμπειρικός βασικός
νόμος που επαληθεύεται πειραματικά.

 Από την επίλυση της, προκύπτουν οι κυματοσυναρτήσεις που δίνουν τις
κυματικές συμπεριφορές των σωματιδίων του μικρόκοσμου.

 Οι λύσεις της εξίσωσης Schrodinger για το άτομο του υδρογόνου
ονομάζονται ατομικά τροχιακά (atomic orbital AO) και συμβολίζονται με
το ελληνικό γράμμα ψ.

 Ένα ατομικό τροχιακό προσδιορίζει την περιοχή του χώρου γύρω
από ένα πυρήνα , στον οποίο είναι πιθανό να βρεθεί ένα
ηλεκτρόνιο.
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•Η κίνηση ενός e- γύρω από τον πυρήνα 
μπορεί να περιγραφεί ως κυματική εξίσωση, 
της οποίας η λύση ονομάζεται τροχιακό (ψ)

•Το ψ2 προσδιορίζει την περιοχή του χώρου 
γύρω από τον πυρήνα στον οποίον είναι 
πιθανό να βρεθεί ένα e-

Ατομικά Τροχιακά - Συνοπτικά
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Τέσσερα διαφορετικά είδη τροχιακών s, p, d, και f

s και p τροχιακά είναι τα πιο βασικά στην οργανική χημεία
s τροχιακά: σφαιρικά, πυρήνας στο κέντρο
p τροχιακά: σχήμα αλτήρα, πυρήνας στο κέντρο

Ατομικά Τροχιακά - Μορφή
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Ατομικά Τροχιακά - Μορφή

17



Ατομική δομή -Σήμερα

Δομή ατόμου
 Θετικά φορτισμένος πυρήνας (πυκνός, πρωτόνια και νετρόνια) πολύ 

μικρού μεγέθους (10-15 m).
 Αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα 

(10-10 m) στα διάφορα ατομικά τροχιακά.
 Διάμετρος πυρήνα περίπου 2x10-10 m = 2 angstrom (Å) (1 Å =10-10 m)
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Ατομικός αριθμός
Z

Μαζικός αριθμός 
Α

Ατομική δομή -Σήμερα
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 Ατομικός αριθμός (Z) είναι ο αριθμός πρωτονίων που υπάρχει στον 
πυρήνα ενός ατόμου.

 Μαζικός αριθμός (A) είναι ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και 
νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου.

 Όλα τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό.
 Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν διαφορετικό 

αριθμό νετρονίων άρα και διαφορετικό μαζικό αριθμό.
 Το ατομικό βάρος ενός στοιχείου είναι ο μέσος όρος των μαζικών 

αριθμών των διαφορετικών ισοτόπων του στοιχείου.

Ατομική δομή -Σήμερα
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 Τα τροχιακά είναι κατανεμημένα σε στιβάδες (shells)
αυξανόμενου μεγέθους και ενέργειας.
 Διαφορετικές στιβάδες περιέχουν διαφορετικό αριθμό και είδος τροχιακών.
 Κάθε τροχιακό μπορεί να συγκρατήσει μέχρι 2 e-.

Τροχιακά και στιβάδες
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Σχήμα s τροχιακών στο χώρο

Όλα τα s τροχιακά είναι σφαιρικά, που σημαίνει ότι η πιθανότητα
εύρεσης ενός ηλεκτρονίου εξαρτάται μόνο από την απόσταση από τον
πυρήνα και όχι από την κατεύθυνση.

Επιπλέον, επειδή υπάρχει μόνο ένας πιθανός προσανατολισμός μιας
σφαίρας στο χώρο υπάρχει μόνο ένα s τροχιακό ανά στιβάδα.

Tο μέγεθος ενός s τροχιακού αυξάνει στις διαδοχικές υψηλότερες
στοιβάδες, που σημαίνει ότι ένα ηλεκτρόνιο σ’ ένα s τροχιακό εξώτερης
στοιβάδας βρίσκεται μακρύτερα από τον πυρήνα.
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Σχήμα p τροχιακών στο χώρο

px
3 τροχιακά ppy pz

 Τα p τροχιακά έχουν σχήμα «αλτήρα» και η κατανομή των 
ηλεκτρονίων συγκεντρώνεται σε δύο πανομοιότυπους λοβούς 
εκατέρωθεν του πυρήνα.

Υπάρχουν τρία p τροχιακά για κάθε στιβάδα, τα οποία είναι 
προσανατολισμένα στο χώρο σε γωνίες 90° μεταξύ τους, κατά μήκος 
τριών συντεταγμένων x, y, z. 
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Υδρογόνο vs Πολυηλεκτρονιακά άτομα

Στο άτομο του υδρογόνου, το μοναδικό ηλεκτρόνιο τοποθετείται στο
τροχιακό 1s. Στην περίπτωση αυτή λέμε πως το άτομο βρίσκεται στη
θεμελιώδη του κατάσταση. Η τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε άλλο
τροχιακό είναι δυνατή μετά από διέγερση του ατόμου.

Στα πολυηλεκτρονικά άτομα προφανώς τα πράγματα είναι πιο
πολύπλοκα. Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, η λεγόμενη
ηλεκτρονιακή δόμηση, ακολουθεί ορισμένους κανόνες (αρχές).
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Αρχή δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

Η ηλεκτρονιακή δόμηση έχει θεμελιώδη σημασία, γιατί με βάση
αυτή διαμορφώνεται η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και κατ’
επέκταση η χημική συμπεριφορά τους.

Η Ηλεκτρονιακή δόμηση βασίζεται σε τρεις Βασικές αρχές
1. Απαγορευτική αρχή του Pauli
2. Αρχή ελάχιστης ενέργειας
3. Κανόνας του Hund
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Απαγορευτική αρχή του Pauli

Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο
να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα
κβαντικών αριθμών (n, l, ml , ms). Συνεπώς, δεν μπορεί ένα
τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια.

Κβαντικός Αριθμός
Χαρακτηριστικάn l ml ms

1 0 0 +1/2, -1/2

• Στιβάδα Κ (n = 1)
• Υποστιβάδα s (l = 0), στην οποία

αντιστοιχεί ένα τροχιακό s, στο οποίο
• 2 Ηλεκτρόνια (1, 0, 0,+1/2) (1, 0, 0, -1/2)
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Απαγορευτική αρχή του Pauli

Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli είναι αδύνατο
να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα
κβαντικών αριθμών (n, l, ml , ms). Συνεπώς, δεν μπορεί ένα
τροχιακό να χωρέσει πάνω από δύο ηλεκτρόνια.

 s υποστιβάδα αντιστοιχεί ένα τροχιακό με δύο το πολύ δύο ηλεκτρόνια
 p υποστιβάδα με 3 p τροχιακά και με 3 · 2 = 6 ηλεκτρόνια (το μέγιστο)
 d υποστιβάδα με 5 d τροχιακά και με 5 · 2 = 10 ηλεκτρόνια (το μέγιστο).
 f υποστιβάδα με 7 f τροχιακά και με 7 · 2 = 14 ηλεκτρόνια (το μέγιστο).
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Μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων ανά στιβάδα και υποστιβάδα

n = 1: 1s2

n = 2: 2s2 2p6

n = 3: 3s2 3p6 3d10

n = 4: 4s2 4p6 4d10 4f14

n = 5: 5s2 5p6 5d10 5f14

n = 6: 6s2 3p6 3d10

n = 7: 7s2

Απαγορευτική αρχή του Pauli
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Αρχή ελάχιστης ενέργειας
Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας, κατά την ηλεκτρoνιακή
δόμηση ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου, τα ηλεκτρόνια οφείλουν να
καταλάβουν τροχιακά με τη μικρότερη ενέργεια, ώστε να αποκτήσουν
τη μεγίστη σταθερότητα στη θεμελιώδη κατάσταση.

Η σειρά συμπλήρωσης των Υποστιβάδων  σε 
Διαμορφώσεις στην βασική ηλεκτρονική 

κατάσταση

Μετά την εισαγωγή ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d αυτή έχει λιγότερη ενέργεια 
από την 4s.  Ανάλογα ισχύει και για την 4d και 5s 29



Εφαρμογή

30



Αρχή ελάχιστης ενέργειας

1. Αφού γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες,
πραγματοποιείται μια αναδιάταξη των υποστιβάδων όπου
χρειάζεται έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ελάχιστης ενέργειας.

2. Στα θετικά ιόντα πρώτα κάνουμε την κατανομή ηλεκτρονίων στο
αντίστοιχο ουδέτερο άτομο και στη συνέχεια αφαιρούμε από την
εξωτερική υποστιβάδα του ατόμου τόσα ηλεκτρόνια όσο είναι το
φορτίο του ιόντος.
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Ιόντα

 Κάτω από ορισμένες συνθήκες τα άτομα παίρνουν ή χάνουν
ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε φορτισμένα σωματίδια, που
ονομάζονται ιόντα.
Όταν ένα άτομο πάρει ηλεκτρόνια, μετατρέπεται σε αρνητικό ιόν,
που ονομάζεται ανιόν, ενώ, όταν χάσει ηλεκτρόνια, μετατρέπεται σε
θετικό ιόν, που ονομάζεται κατιόν.

Εφαρμογή: Βρείτε τι είδους ιόν σχηματίζεται κατά την απόσπαση δύο 
ηλεκτρονίων από το άτομο του ασβεστίου, που έχει ατομικό αριθμό Ζ = 20.
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Παραδείγματα

26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Kατά τον ιοντισμό του Fe σε Fe2+ αποβάλλονται τα 4s
και όχι τα 3d ηλεκτρόνια.

Δηλαδή, η ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος Fe2+ είναι:

Fe2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

Αρχή ελάχιστης ενέργειας
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Αρχή ελάχιστης ενέργειας

Παράδειγμα: 
Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δόμηση του 19Κ και του 23V 
συναρτήσει του ευγενούς αερίου 18Ar. 

Λύση: 
Ηλεκτρονιακή δόμηση 18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Ηλεκτρονιακή δόμηση 19K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

19K: [Ar] 4s1

Ηλεκτρονιακή δόμηση 23V: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

αναδιάταξη 23V: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2

23V: [Ar] 3d3 4s2
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Εξαιρέσεις

•Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανομή των ηλεκτρονίων δεν είναι
αυτή που προβλέπεται, με βάση τις αρχές.

•Εξαιρέσεις στην αρχή δόμησης Aufbau : πλήρη (d10) και ημιπλήρη
(d5) d-τροχιακά

•Όταν μια υποστιβάδα d είναι ημισυμπληρωμένη (d5) ή πλήρως
συμπληρωμένη (d10), το άτομο έχει μεγαλύτερη σταθερότητα
(χαμηλότερη ενέργεια).

Αρχή ελάχιστης ενέργειας
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Εξαιρέσεις

24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2

Προτιμάται όμως η σταθερότερη δομή στην οποία η υποστιβάδα
3d είναι ημισυμπληρωμένη (d5):
24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2

Προτιμάται όμως η σταθερότερη δομή στην οποία η υποστιβάδα
3d είναι πλήρως συμπληρωμένη (d10):
29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Αρχή ελάχιστης ενέργειας
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Αρχή ελάχιστης ενέργειας
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Κανόνας του Hund

«Ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν τροχιακά της ίδιας
ενέργειας (της ίδιας υποστιβάδας) έχουν κατά
προτίμηση παράλληλα spin».
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Κανόνας του Hund

1s 2s 2px 2py 2pΖ

7Ν ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑

Παράδειγμα:

Στο άτομο του αζώτου  7Ν η κατανομή σε υποστιβάδες είναι:
7Ν:  1s2 2s2 2p3

ή αναλυτικότερα, αν θέλουμε να δείξουμε την κατανομή των 
ηλεκτρονίων στα τροχιακά:

39



Ηλεκτρόνια σθένους

 Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) ενός 
ατόμου.

 Τα ηλεκτρόνια σθένους αποτελούν το κλειδί της χημικής συμπεριφοράς 
των στοιχείων.

Εφαρμογή
Να βρείτε τα ηλεκτρόνια σθένους για τα παρακάτω άτομα: 1H, 6C, 7N, 8O, 9F
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Ασκήσεις

1. Γράψτε την ηλεκτρονιακή διάταξη βασικής κατάστασης για κάθε ένα από 
τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Οξυγόνο O (β) Άζωτο N (γ) Θείο S

2. Πόσα ηλεκτρόνια περιέχονται στην εξωτερική ηλεκτρονιακή στιβάδα των 
παρακάτω στοιχείων; (α) Μαγνήσιο Mg (β) Κοβάλτιο Co (γ) Σελήνιο Se
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