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Ομοιοπολικός δεσμός, 

υβριδισμός



Θεωρίες για την περιγραφή του ομοιοπολικού δεσμού

 Προκβαντικές θεωρίες: θεωρούν τα ηλεκτρόνια ως σωματίδια τοποθε-

τημένα σε ορισμένες θέσεις. Η κυριότερη από αυτές:

Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους (Lewis - Kossel): στηρίζεται στον κανό-

να της οκτάδας.

 Κβαντικές θεωρίες: Σύμφωνα με τις αρχές της κβαντομηχανικής το

ηλεκτρόνιο δεν έχει καθορισμένη θέση, αλλά απλώνεται σε μια περιοχή

του χώρου που ονομάζεται τροχιακό.

α. Θεωρία μοριακών τροχιακών(Molecular Orbital Theory). Π.χ.   

μόριο Η2.





Δεσμοί σ (σίγμα) και δεσμοί π (πι)

 Θα εφαρμόσουμε τη θεωρία δεσμού σθένους για την ερμηνεία του ομοιο-

πολικού δεσμού Η-Η στο απλούστερο μόριο, το μόριο του υδρογόνου.

Όταν πλησιάζουν δύο άτομα υδρογόνου για να σχηματίσουν το μόριο Η2,
το τροχιακό του ενός αρχίζει να επικαλύπτει το τροχιακό του άλλου.



 Υπάρχει μία απόσταση μεταξύ των πυρήνων, στην οποία επιτυγχάνεται η 

ελάχιστη ενέργεια. Αυτή η απόσταση ονομάζεται μήκος δεσμού (Ro) . Το 

μήκος δεσμού για το δεσμό υδρογόνο-υδρογόνο είναι 0,74 Å (= 74 pm). 

 Όσο ισχυρότερος είναι ο ομοιοπολικός δεσμός τόσο πιο μικρό είναι το

μήκος του δεσμού και τόσο πιο μεγάλη είναι η ενέργεια του δεσμού (σε

kJ/mol). Κάθε ομοιοπολικός δεσμός διαθέτει χαρακτηριστικό μήκος δε-

σμού και χαρακτηριστική ενέργεια δεσμού.



σ ομοιοπολικός δεσμός

Xαρακτηριστικά:

 Επικάλυψη: αξονική, 

 Άξονας δεσμού: ταυτίζεται με τους άξονες των αμιγών τροχιακών που 

επικαλύπτονται

 μέγιστη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους: μεταξύ των πυρήνων, 

 συμμετρία ηλεκτρονιακού νέφους: κυλινδρική, 

 περιοχές επικάλυψης: μία,

 τύποι: s-s, s-p, p-p, sp3-s, sp2-p, sp3-sp, … 



Παραδείγματα σ-δεσμού



π ομοιοπολικός δεσμός

Xαρακτηριστικά:

 Επικάλυψη: πλευρική, 

 Άξονας δεσμού: κάθετος στους άξονες των αμιγών τροχιακών που 

επικαλύπτονται

 μέγιστη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους: εκατέρωθεν του άξονα 

δεσμού. Ο άξονας δεσμού βρίσκεται πάνω σε κομβική επιφάνεια. 

 περιοχές επικάλυψης: δύο

 τύποι: p – p, … 

 Παράδειγμα:



Παράδειγμα μορίου με σ και π δεσμούς: μόριο αζώτου (Ν2)

 κάθε άτομο 7Ν (1s22s22px
12py

12pz
1) διαθέτει τρία p τροχιακά με μονήρη

ηλεκτρόνια. Το ένα απ’ αυτά επικαλύπτεται με το αντίστοιχο του άλλου

ατόμου κατά τον άξονα δεσμού, σχηματίζοντας σ δεσμό.

 Τα δύο p τροχιακά που μένουν από κάθε άτομο, με πλευρική επικάλυψη

δημιουργούν δύο π δεσμούς.



Παρατηρήσεις:

 Τα s τροχιακά δε συμμετέχουν σε π δεσμούς καθώς δεν είναι δυνατή η
πλευρική τους επικάλυψη.

 Ο δεσμός π δημιουργείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ο σχηματισμός
ενός σ δεσμού.

 Ο σ δεσμός είναι ισχυρότερος του π, καθώς στην πρώτη περίπτωση
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών.

 Όλοι οι απλοί δεσμοί είναι σ δεσμοί.

 Συνολικό πλήθος σ δεσμών σε μόριο άκυκλης ένωσης: n-1

όπου n το συνολικό πλήθος ατόμων του μορίου.

 Ένας πολλαπλός δεσμός αποτελείται πάντα από ένα δεσμό σ ενώ οι υ-
πόλοιποι είναι δεσμοί π. Δηλαδή

 ο διπλός δεσμός αποτελείται από 1σ και 1π δεσμό,

 ο τριπλός δεσμός αποτελείται από 1σ και 2π δεσμούς.



παραδείγματα

Να υπολογίσετε το συνολικό πλήθος των σ και π δεσμών στα ακόλουθα 

μόρια:

 αιθανονιτρίλιο: 

 προπενικό οξύ:

πλήθος σ δεσμών:

πλήθος π δεσμών:

πλήθος σ δεσμών:

πλήθος π δεσμών: 2

2

8

5

ή



Ορισμός: είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομι-κών

τροχιακών προ δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών

τροχιακών).

Χαρακτηριστικά υβριδικών τροχιακών:

 Κατά τον υβριδισμό συνδυάζονται δύο ή περισσότερα «αμιγή»

ατομικά τροχιακά του ίδιου ατόμου διαφορετικού τύπου (s με p,

s με p και d, …).

 Τα ατομικά τροχιακά ενός ατόμου που συνδυάζονται έχουν

παραπλήσιες ενέργειες.

 Ο αριθμός των υβριδικών τροχιακών που προκύπτουν είναι

ίσος με τον αριθμό των ατομικών τροχιακών που συνδυά-

ζονται.

Υβριδισμός (Linus Pauling, 1931) 



 Συμβολισμός υβριδικών τροχιακών (για Γ’ Λυκείου):

όπου το n δείχνει ότι n p ατομικά τροχιακά συνδυάζονται με ένα s

ατομικό τροχιακό για να σχηματίσουν τα υβριδικά τροχιακά και όχι τον

αριθμό των ηλεκτρονίων στο υβριδικό τροχιακό (ο εκθέτης 1 στο s

τροχιακό παραλείπεται).

 Τα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα αμιγή ατομικά τροχιακά από

τα οποία προκύπτουν ως προς την ενέργεια, το σχήμα και τον προσα-

νατολισμό.

 Τα υβριδικά τροχιακά ενός ατόμου επικαλύπτονται με ατομικά τροχιακά

άλλου ατόμου (αμιγή ή μεικτά) και σχηματίζουν μόνο σ δεσμούς.

 Κάθε υβριδικό τροχιακό αποτελείται από δύο λοβούς με διαφορετικό

μέγεθος, δηλαδή είναι ασύμμετρα διαταγμένοι γύρω από τον πυρήνα του

ατόμου:

spn



 Τα ηλεκτρόνια που υπήρχαν στα αρχικά ατομικά τροχιακά κατανέμονται
στα υβριδικά τροχιακά που δημιουργούνται σύμφωνα με τις αρχές της
ηλεκτρονιακής δόμησης: αρχή ελάχιστης ενέργειας, απαγορευτική
αρχή του Pauli, κανόνας του Hund.

Για παράδειγμα, σε κάθε υβριδικό τροχιακό μπορούν να τοποθετηθούν
μέχρι 2 ηλεκτρόνια.

 Συνήθως, υβριδικά τροχιακά σχηματίζουν τα κεντρικά άτομα ενός
μορίου. Τα περιφερειακά άτομα χρησιμοποιούν αμιγή ατομικά τροχιακά
για να σχηματίσουν ομοιοπολικούς δεσμούς (σε επίπεδο Γ΄ Λυκείου).

 Το πλήθος των υβριδικών τροχιακών του κεντρικού ατόμου ενός μορίου
ισούται με το πλήθος των σ δεσμών που σχηματίζει αυτό το άτομο.
Δηλαδή, ο υβριδισμός του κεντρικού ατόμου έχει τύπο:

spx-1 όπου x είναι το πλήθος των σ δεσμών που σχηματίζει (ή το
πλήθος των ατόμων με τα οποία συνδέεται άμεσα).

 Δυνατοί τύποι υβριδισμού: sp, sp2, sp3 ( Γ΄ Λυκείου) αλλά και sp2d,
d2sp3, dsp3, …



Κυριότεροι τύποι υβριδισμού

α. sp υβριδισμός

 Προκύπτει με γραμμικό συνδυασμό ενός ns ατομικού τροχιακού και ενός

np ατομικoύ τροχιακού.

 Πλήθος υβριδικών τροχιακών που προκύπτουν: δύο

 Παράδειγμα: υδρίδιο του βηρυλλίου: ΒeF2 και

 Συνεισφορά s- τροχιακού: 50 %

 Στερεοδιάταξη υβριδικών τροχιακών: ευθύγραμμη,

 Γωνία υβριδικών τροχιακών: 180ο



β. sp2 υβριδισμός

 Προκύπτει με γραμμικό συνδυασμό ενός ns ατομικού τροχιακού και δύο
np ατομικών τροχιακών.

 Πλήθος υβριδικών τροχιακών που προκύπτουν: τρία

 Παράδειγμα: υδρίδιο του βορίου: ΒF3 και

 Συνεισφορά s- τροχιακού: 33 %

 Στερεοδιάταξη υβριδικών τροχιακών: επίπεδη τριγωνική,

 Γωνία μεταξύ υβριδικών τροχιακών: 120ο

 Χωρίς υβριδισμό το άτομο Β θα σχημάτιζε έναν ομοιοπολικό δεσμό με το
F, με αποτέλεσμα το φθορίδιο του βορίου να διέθετε Μ.Τ. και όχι ΒF3

που είναι ο σωστός.
BF





β. sp3 υβριδισμός

 Προκύπτει με γραμμικό συνδυασμό ενός ns ατομικού τροχιακού και
τριών np ατομικών τροχιακών.

 Πλήθος υβριδικών τροχιακών που προκύπτουν: τέσσερα

 Παράδειγμα: μεθάνιο: CH4 και

 Συνεισφορά s- τροχιακού: 25 %

 Στερεοδιάταξη υβριδικών τροχιακών: τετραεδρική,

 Γωνία υβριδικών τροχιακών : 109,5ο

 Χωρίς υβριδισμό το άτομο C θα σχημάτιζε έναν ομοιοπολικό δεσμό με το
H, με αποτέλεσμα το υδρίδιο του άνθρακα να διέθετε Μ.Τ. και όχι
CH2 που είναι ο σωστός.

CH4





Δεσμοί σε ενώσεις του άνθρακα

Κατά τον σχηματισμό σ ομοιοπολικών δεσμών ο άνθρακας χρησιμοποιεί

υβριδικά τροχιακά τύπου sp3, sp2 ή sp, ενώ κατά το σχηματισμό π ομοιο-

πολικών δεσμών ο άνθρακας χρησιμοποιεί p αμιγή ατομικά τροχιακά.

α. Αλκάνια (CvH2v+2, v≥1)

 Πλήθος σ δεσμών στο μόριο ενός κορεσμένου Η/C (αλκανίου): 3ν+1 ,

όπου ν είναι το πλήθος των ατόμων C του μορίου.

 Tύπος υβριδικών τροχιακών που χρησιμοποιούν όλα τα άτομα C του

μορίου ενός κορεσμένου υδρογονάνθρακα (αλκανίου):

 Όλα τα άτομα C του μορίου σχηματίζουν μόνο δεσμούς.

 Παράδειγμα: στο μόριο του αιθανίου (CH3-CH3) 

1 σ δεσμός C-C τύπου 

6 σ δεσμoί C-H τύπου 

sp3

σ

sp3 – sp3

sp3 – s



β.  Αλκένια (CvH2v, v≥2)

 Πλήθος σ δεσμών στο μόριο ενός κορεσμένου Η/C (αλκανίου): 3ν-1 ,    όπου ν είναι 
το πλήθος των ατόμων C του μορίου, πλήθος π-δεσμών:

 Τύποι υβριδικών τροχιακών που χρησιμοποιούν τα άτομα C του μορίου ενός 
ακόρεστου υδρογονάνθρακα με έναν διπλό δεσμό (αλκένιου):
1. τα δύο άτομα C του διπλού δεσμού: 

2. υπόλοιπα άτομα άνθρακα:    

 Ο σ δεσμός του διπλού δεσμού είναι πιο σταθερός από τον π δεσμό λόγω μεγαλύτερης 
επικάλυψης. Η περιγραφή του διπλού δεσμού με υβριδισμό δικαιολογεί πολλές από 
τις ιδιότητες του διπλού δεσμού. Π.χ. αντιδράσεις προσθήκης.

 Σε ένα μόριο αλκενίου, στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται μέχρι έξι άτομα: τα δύο άτομα C
του διπλού δεσμού και τα τέσσερα άτομα που συνδέονται απευθείας με σ δεσμούς με 
τα άτομα C του διπλού δεσμού.

 Παράδειγμα: Ένα μόριο του αιθυλενίου (CH2=CH2). 
Στο μόριο του CH2 = CH2 :

ένας

sp2

sp3



γ.  Αλκίνια (CvH2v, v≥2)

 Πλήθος σ δεσμών στο μόριο ενός κορεσμένου Η/C (αλκανίου): 3ν-3,    όπου ν 
είναι το πλήθος των ατόμων C του μορίου, πλήθος π-δεσμών:

 Τύποι υβριδικών τροχιακών που χρησιμοποιούν τα άτομα C του μορίου ενός 
ακόρεστου υδρογονάνθρακα με έναν τριπλό δεσμό (αλκίνιου):
1. τα δύο άτομα C του τριπλού δεσμού: 

2. υπόλοιπα άτομα άνθρακα:    

 Ο σ δεσμός του τριπλού δεσμού είναι πιο σταθερός από τον π δεσμό λόγω
μεγαλύτερης επικάλυψης. Η περιγραφή του διπλού δεσμού με υβριδισμό
δικαιολογεί πολλές από τις ιδιότητες του διπλού δεσμού. Π.χ. αντιδράσεις
προσθήκης.

 Σε ένα μόριο αλκινίου, στην ίδια ευθεία βρίσκονται μέχρι τέσσερα
άτομα: τα δύο άτομα C του τριπλού δεσμού και τα δύο άτομα που 
συνδέονται απευθείας με σ δεσμούς με τα άτομα C του τριπλού 
δεσμού.

δύο

sp

sp3



Παράδειγμα: Ένα μόριο του ακετυλενίου (CHCH). Το μόριο του 

ακετυλενίου περιέχει:     

 έναν τριπλό δεσμό CC που αποτελείται από 

α. έναν σ δεσμό C-C τύπου 

β. δύο π δεσμούς τύπου  

 δύο σ δεσμοί C- H τύπου 

sp – sp

sp – s

p – p (πλευρική επικάλυψη)



 Σύγκριση ισχύος των δεσμών C-C, C=C και CC: 

 Σύγκριση μήκους δεσμού των δεσμών C-C, C=C και CC:

 Σύγκριση ενέργειας δεσμού των δεσμών C-C, C=C και CC: 

 Σύγκριση μήκους δεσμού των δεσμών: -C-Η (αιθάνιο), =C-Η (αιθένιο) και  C-Η 

(αιθίνιο): 

 τύπος υβριδικών τροχιακών των ατόμων άνθρακα εντός οργανικών μορίων:

τ.δ.>δ.δ>α.δ

τ.δ.>δ.δ>α.δ

τ.δ.<δ.δ<α.δ

C-Η (αιθάνιο) > C-Η (αιθένιο) > C-Η (αιθίνιο)



Προσοχή!!!
Για άτομα του ίδιου στοιχείου (π.χ. άνθρακας), ως προς την ενέργεια ισχύει: 

E2s < Εsp < Esp2 < Esp3 < E2p

αφού στα sp τροχιακά η συμμετοχή των s αμιγών τροχιακών είναι 50%, στα sp2 33% 

ενώ στα sp3 25%. Tα sp τροχιακά διαθέτουν την πιο κοντινή τιμή ενέργειας ως προς 

τα 2s τροχιακά και σχήμα που προσεγγίζει το σφαιρικό (σχήμα των ns τροχιακών). 

Τα sp3 τροχιακά διαθέτουν την πιο κοντινή τιμή ενέργειας ως προς τα 2p τροχιακά 

και σχήμα που προσεγγίζει το σχήμα λοβού (σχήμα των np τροχιακών).

Mε βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι τα τροχιακά sp, sp2 και sp3 δεν έχουν 

το ίδιο σχήμα. Τα sp τροχιακά έχουν σχεδόν σφαιρικό σχήμα, ενώ τα sp3

σχεδόναπιοειδές. Τα sp2 έχουν ενδιάμεσο σχήμα. 



Εφαρμογές:

 Με βάση τη θεωρία VB (και υβριδισμό) να αναφέρετε τα τροχιακά (αμιγή
και υβριδικά) που επικαλύπτονται ώστε να προκύψουν οι ομοιοπολικοί
δεσμοί στο μόριο του οξικού οξέος (CH3COOΗ).





Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


