
Αντιδράσεις οργανικών οξέων – οργανικών βάσεων. 

Σύμφωνα με τους  Brönsted – Lowry: 

α) Οξύ είναι η ουσία η οποία μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα πρωτόνια. 

β) Βάση είναι η ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα πρωτόνια. 

Η ισχύς των οξέων και των βάσεων εκφράζεται με τις σταθερές ιοντισμού, Κa  και 

Kb αντίστοιχα οι οποίες εξαρτώνται  μόνο από τη θερμοκρασία. 

Όσο πιο ισχυρό είναι ένα οξύ τόσο πιο ασθενής είναι η συζυγής βάση. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2016 



Οργανικές ενώσεις με όξινες ιδιότητες. 

Οι κατηγορίες των οργανικών ενώσεων οι οποίες εμφανίζουν ιδιότητες οξέων είναι 

οι ακόλουθες: 

 Τα καρβοξυλικά οξέα ( π.χ. RCOOH ). 

 Οι φαινόλες (π.χ. C6H5OH ). 

 Οι αλκοόλες ( π.χ. ROH ). 

 Τα αλκίνια με ακετυλενικό υδρογόνο ( RC≡CH ). 

Η σειρά ισχύος των οργανικών οξέων είναι η ακόλουθη: 

RCOOH > C6H5OH > ROH > RC≡CH 



Όξινες ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων. 

1) Αντιδρούν με ισχυρές βάσεις ( π.χ. NaOH, KOH) και σχηματίζουν καρβοξυλικά 

άλατα. 

RCOOH   +   NaOH   →   RCOONa   +   H2O     

Παράδειγμα: 

CH3COOH   +   NaOH   →   CH3COONa   +   H2O   

αιθανικό οξύ                        αιθανικό νάτριο 

2) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα (π.χ. Na2CO3) και ελευθερώνουν αέριο CO2. 

2 RCOOH   +   Na2CO3   →   2 RCOONa   +   +   CO2↑  +   H2O     

Παραδείγματα: 

2 CH3COOH   +   Na2CO3   →   2 CH3COONa   +   +   CO2↑  +   H2O 

            αιθανικό οξύ                               αιθανικό νάτριο 

2 CH3COOH   +   CaCO3   →   (CH3COO)2Ca   +   CO2↑   +   H2O  

             αιθανικό οξύ                            αιθανικό ασβέστιο 



Όξινες ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων. 

3) Αντιδρούν με μέταλλα δραστικότερα του Η και ελευθερώνουν αέριο Η2. 

RCOOH   +   Na   →   RCOONa   +   ½ H2     

Παράδειγμα: 

CH3COOH   +   Na   →   CH3COONa   +   ½ H2↑     

αιθανικό οξύ                  αιθανικό νάτριο 

4) Αντιδρούν με την NH3 και σχηματίζουν καρβοξυλικά άλατα αμμωνίου. 

RCOOΗ   +   NΗ3   →   RCOOΝΗ4       

Παράδειγμα: 

CH3COOH   +   NΗ3   →   CH3COONΗ4       

αιθανικό οξύ                  αιθανικό αμμώνιο 



Όξινες ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων. 

5) Τα καρβοξυλικά οξέα είναι ισχυρότερα οξέα από το νερό. Τα καρβοξυλικά οξέα 

είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες και τα υδατικά τους διαλύματα είναι όξινα (pH < 7). 

RCOOH     +     H2O     ↔     RCOO-1     +     H3O
+1  

                      καρβοξυλικό οξύ                 καρβοξυλικό ανιόν 



Όξινες ιδιότητες των φαινολών. 

Φαινόλες ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις οι 

οποίες περιέχουν στο μόριό τους ένα τουλάχιστον 

υδροξύλιο (-ΟΗ) ενωμένο απευθείας με το 

βενζολικό δακτύλιο. Η απλούστερη από τις 

φαινόλες ονομάζεται υδροξυβενζόλιο ή απλά 

φαινόλη (C6H5OH ). 

1) Οι φαινόλες αντιδρούν με ισχυρές βάσεις ( π.χ. NaOH, KOH) και σχηματίζουν 

φαινολικά άλατα. 

  π.χ.   C6H5OH     +     NaOH     →     C6H5ONa     +     H2O 

                               φαινόλη                        φαινοξείδιο του νατρίου     

ή 

Συντακτικοί τύποι φαινόλης 



Όξινες ιδιότητες των φαινολών. 

2) Οι φαινόλες αντιδρούν με δραστικά μέταλλα ( π.χ. Na, K ) και ελευθερώνουν 

αέριο Η2. 

C6H5OH   +   Na   →   C6H5ONa   +   ½ H2     

3) Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από το νερό. Οι φαινόλες είναι ασθενείς 

ηλεκτρολύτες και τα υδατικά τους διαλύματα είναι όξινα (pH < 7). 

C6H5OH     +     H2O     ↔     C6H5O
-1     +     H3O

+1  

                          φαινόλη                           φαινυλοξυανιόν 



Όξινες ιδιότητες των αλκοολών. 

1) Οι αλκοόλες αντιδρούν με τα αλκαλιμέταλλα Na και K και ελευθερώνουν αέριο 

Η2. 

ROH   +   Na   →   RONa   +   ½ H2     

Οι αλκοόλες είναι ασθενέστερα οξέα από το νερό. Ο ιοντισμός των αλκοολών 

στο νερό είναι ελάχιστος και έτσι τα υδατικά τους διαλύματα είναι ουδέτερα 

(pH = 7). 

Παράδειγμα: 

CH3CH2OH     +     Na     →     CH3CH2ONa     +     ½ H2  

  αιθανόλη                         αιθοξείδιο του νατρίου 



Όξινες ιδιότητες αλκινίων της μορφής RC≡CH. 

Τα αλκίνια τα οποία έχουν τον τριπλό δεσμό στην άκρη του μορίου (RC≡CH) και 

το ακετυλένιο (CH≡CH) εμφανίζουν ασθενή όξινο χαρακτήρα. 

1) Αντιδρούν με τα αλκαλιμέταλλα Na και K παράγοντας ακετυλίδια και αέριο Η2. 

RC≡CH   +   Na   →   RC≡CNa   +   ½ H2 ↑    

Παραδείγματα: 

CH≡CH     +     Na   →      CH≡CNa     +     ½ H2   

ακετυλένιο                    νάτριο ακετυλίδιο 

CH≡CH     +     2 Na   →      CNa≡CNa     +      H2   

ακετυλένιο                      δινάτριο ακετυλίδιο 

CH3C≡CH       +       Na    →        CH3C≡CNa       +       ½ H2   

 προπίνιο                         προπυλενίδιο του νατρίου 

Τα υδατικά διαλύματα των αλκινίων με όξινο υδρογόνο είναι ουδέτερα ( pH=7 ). 



Οργανικές ενώσεις με βασικές ιδιότητες. 

Οι κατηγορίες των οργανικών ενώσεων οι οποίες εμφανίζουν ιδιότητες βάσεων 

είναι οι ακόλουθες: 

 Τα αλκυλοανιόντα ( R-1 ). 

 Τα ανιόντα ακετυλιδίου ( RC≡C-1 ). 

 Τα αλκοξυανιόντα (π.χ. RO-1 ). 

 Οι αμίνες  ( π.χ. RNH2, R1NHR2 ). 

 Τα φαινυλοξυανιόντα ( C6H5O
-1 ). 

 Τα καρβοξυλικά ανιόντα (π.χ. RCOO-1 ). 

Η σειρά ισχύος των οργανικών βάσεων είναι η ακόλουθη: 

R-1 > RC≡C-1 > RO-1 > OH-1 > RNH2 > C6H5O
-1 > RCOO-1  

Από τις παραπάνω οργανικές βάσεις ισχυρές είναι οι R-1, RC≡C-1 και RO-1, ενώ 

ασθενείς βάσεις είναι RNH2, C6H5O
-1 και RCOO-1. 



Βασικές ιδιότητες των αλκυλοανιόντων (R-1). 

1) Τα αλκυλοανιόντα μπορούν να προκύψουν από τα αντιδραστήρια 

Grignard  (R-MgX) όταν σπάσει ο ομοιοπολικός δεσμός C - Mg. Είναι 

ισχυρές βάσεις. Αντιδρούν εύκολα με το νερό και δίνουν αλκάνια ( RH ). 

RMgX   +   H2O    →    RH   +    Mg(OH)X   

ή  

R-1   +   H2O   →   RH   +   OH-1  

Παράδειγμα: 

CH3CH2MgCl     +     H2O      →       CH3CH3    +      Mg(OH)Cl    

αιθυλομαγνησιοχλωρίδιο                      αιθάνιο 



Βασικές ιδιότητες των ανιόντων ακετυλιδίου ( RC≡C-1 ). 

Τα ανιόντα ακετυλιδίου προκύπτουν από τη διάσταση των ακετυλιδίων: 

π.χ. RC≡CNa    →   RC≡C-1   +   Na+1   

1) Τα ανιόντα ακετυλιδίου είναι ισχυρές βάσεις και αντιδρούν ποσοτικά με το 

νερό σχηματίζοντας τα αντίστοιχα αλκίνια: 

RC≡CNa   +   H2O   →   RC≡CH   +   NaOH  

ή  

RC≡C-1   +   H2O   →   RC≡CH   +   OH-1   

Παράδειγμα: 

CH3C≡CNa   +   H2O   →   CH3C≡CH   +   NaOH   

                προπυλενίδιο του νατρίου               προπίνιο 



Βασικές ιδιότητες των αλκοξυανιόντων ( RΟ-1 ). 

Τα αλκοξυανιόντα προκύπτουν από τη διάσταση των αλκοξειδίων (RONa).  

RONa   →   RO-1   +   Na+1   

1) Τα αλκοξυανιόντα είναι ισχυρές βάσεις. Αντιδρούν πλήρως με το νερό και 

σχηματίζονται οι αντίστοιχες αλκοόλες. Το διάλυμα που προκύπτει είναι βασικό. 

RONa   +   H2O   →   ROH   +   NaOH 

ή  

RO-1   +   H2O   →   ROH   +   OH-1   

Παράδειγμα: 

CH3ONa       +       H2O       →        CH3OH       +       NaOH  

μεθοξειδιο του νατρίου                  μεθανόλη 



Ονομασία αμινών 

Οι αμίνες διακρίνονται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς. Προκύπτουν 

από την ΝΗ3 με αντικατάσταση των Η από αλκύλια (R). 

Ονομασία αμινών: Τα αλκύλια αναφέρονται στο όνομα της αμίνης με αλφαβητική 

σειρά και στο τέλος μπαίνει η λέξη «αμίνη». 

Παραδείγματα: 

CH3CH2CH2NH2: προπυλαμίνη (πρωτοταγής αμίνη της μορφής R-NH2) 

CH3CH2-NH-CH3: αιθυλο μεθυλαμίνη (δευτεροταγής αμίνη της μορφής R1-NH-R2) 

CH3CH2CH2-N-CH2CH3 : αιθυλο μεθυλο προπυλαμίνη (τριτοταγής αμίνη, R1-N-R2) 

                      |                                                                                                    | 

                     CH3                                                                                               R3  

CH3CH2-N-CH2CH3 : τριαιθυλαμίνη (τριτοταγής αμίνη της μορφής R-N-R) 

                |                                                                                            | 

               CH2CH3                                                                                 R   



Βασικές ιδιότητες των αμινών. 

1) Οι αμίνες είναι ασθενείς βάσεις και σε υδατικό διάλυμα ιοντίζονται μερικώς: 

RNH2   +   H2O   ↔   RNH3
+1   +   OH-1   (πρωτοταγής αμίνη) 

R1NHR2   +   H2O   ↔   R1NH2
+1R2   +   OH-1  (δευτεροταγής αμίνη μεικτή) 

R2NH   +   H2O   ↔   R2NH2
+1   +   OH-1  (δευτεροταγής αμίνη απλή) 

R3N   +   H2O   ↔   R3NH+1   +   OH-1  (τριτοταγής αμίνη απλή) 

Παράδειγμα: 

CH3CH2NH2   +   H2O   ↔    CH3CH2NH3
+1   +   OH-1   

αιθυλαμίνη                           αιθυλαμμώνιο 



Βασικές ιδιότητες των αμινών. 

2) Οι αμίνες αντιδρούν με διαλύματα οξέων και δίνουν τα αντίστοιχα άλατα. 

Παραδείγματα: 

CH3NH2      +      HCl      →      CH3NH3Cl   

μεθυλαμίνη                          υδροχλωρικό άλας της μεθυλαμίνης 

                                            ή χλωριούχο μεθυλαμμώνιο 

(CH3CH2)2NH      +      HCl      →    (CH3CH2)2NH2Cl   

 διαιθυλαμίνη                               υδροχλωρικό άλας της διαιθυλαμίνης 

3) Τα άλατα των αμινών αντιδρούν με ισχυρές βάσεις και δίνουν τις αμίνες: 

RNH3Cl   +   NaOH   →   RNH2   +   NaCl   +   H2O  

Παράδειγμα: 

CH3NH3Cl     +     NaOH     →     CH3NH2     +     NaCl     +     H2O  

χλωριούχο μεθυλαμμώνιο        μεθυλαμίνη 



Βασικές ιδιότητες των φαινυλοξυανιόντων. 

Τα φαινυλοξυανιόντα προκύπτουν από τη διάσταση των φαινολικών αλάτων. 

π.χ.         C6H5ONa           →           C6H5O
-1         +           Na+1   

                  φαινοξείδιο του νατρίου 

1) Τα φαινυλοξυανιόντα είναι ασθενείς βάσεις. Αντιδρούν μερικώς με το νερό και 

δίνουν βασικά υδατικά διαλύματα. 

π.χ. C6H5O
-1   +   H2O   ↔   C6H5OH   +   OH-1  



Βασικές ιδιότητες των καρβοξυλικών ανιόντων (RCOO-1). 

Τα καρβοξυλικά ανιόντα προκύπτουν από τη διάσταση των καρβοξυλικών αλάτων. 

π.χ.         RCOONa           →           RCOO-1        +           Na+1   

1) Τα καρβοξυλικά ανιόντα είναι ασθενείς βάσεις. Αντιδρούν μερικώς με το νερό 

και δίνουν βασικά υδατικά διαλύματα. 

π.χ. RCOO-1   +   H2O   ↔   RCOOH   +   OH-1  

Παράδειγμα: 

CH3COO-1   +   H2O   ↔    CH3COOH   +   OH-1   

αιθανικό ιόν                       αιθανικό οξύ 



Ασκήσεις στις αντιδράσεις οξέων - βάσεων. 

1.Ερωτήσεις σωστού / λάθους, επιλογής της σωστής απάντησης. 

2.Συμπλήρωση των χημικών εξισώσεων αντιδράσεων. 

3.Εύρεση των συντακτικών τύπων των χημικών ενώσεων που συμβολίζονται με 

γράμματα και συμμετέχουν σε σειρά χημικών αντιδράσεων. 

4.  Εύρεση του pH σε διαλύματα οργανικών οξέων και βάσεων. 

5.Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 


