
Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ   http://ekfe.ser.sch.gr      Μανδηλιώτης Σ – Θανασούλιας Α. 

 Σελ. 1 

 

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΕΠΑ.Λ   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 

«Αναπαράσταση οργανικών ενώσεων-δεσµών µε µοντέλα» 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τη χρήση των  προσοµοιωµάτων των 

ατόµων (µοντέλων) µπορούµε να απεικονίσουµε 

διάφορα ανόργανα και οργανικά µόρια και 

εποµένως µπορούµε να απεικονίσουµε διάφορα 

χηµικά φαινόµενα όπως ορισµένες κατηγορίες 

χηµικών αντιδράσεων (προσθήκη, αντικατάσταση, 

καύση, πολυµερισµός κλπ) ή τα διάφορα είδη 

ισοµέρειας. 

Τα µοντέλα των ατόµων που χρησιµοποιούµε 

συνήθως, είναι τα εξής: Υδρογόνου, Χλωρίου, 

Οξυγόνου, Θείου, Αζώτου, Άνθρακα, Φωσφόρου, 

Μετάλλου. 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Α.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Κατασκευάζουµε τα µοντέλα των παρακάτω µορίων: 
 

Σχολιάζουµε τον αριθµό οξείδωσης των στοιχείων (ανάλογες οπές) 

CH4    NH3 Η2Ο HCl Cl2 Ο2 H2 

Άτοµο Χλωρίου 

Άτοµο Υδρογόνου 

Άτοµο Οξυγόνου 

Άτοµο Θείου 

Άτοµο Αζώτου 

Άτοµο Άνθρακα 

Άτοµο Φωσφόρου 

Άτοµο Μετάλλου 
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Β.  ΕΙ∆Η ∆ΕΣΜΩΝ 

 

1. Απλοί δεσµοί 

Κατασκευάζουµε το µοντέλο του 
προπανίου. 

Σχολιάζουµε τον συµβολισµό του απλού 
οµοιοπολικού δεσµού (Ένα συνδετικό) 

 

2. ∆ιπλός δεσµός 

Κατασκευάζουµε το µοντέλο του 
προπενίου. 

Σχολιάζουµε τον συµβολισµό του διπλού 
οµοιοπολικού δεσµού (∆ύο συνδετικά) 

 

3. Τριπλός δεσµός 

Κατασκευάζουµε το µοντέλο του προπινίου. 

 

Σχολιάζουµε τον συµβολισµό του τριπλού οµοιοπολικού δεσµού (Τρία συνδετικά) 
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Γ.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΕΩΝ 

1. Άκυκλες 

Επιδεικνύουµε το µοντέλο του προπανίου. (Βλέπε παραπάνω). 

2. Ισοκυκλικές 

Κατασκευάζουµε κλειστό δακτύλιο µε πέντε άτοµα άνθρακα. 

 
 

2. Ετεροκυκλικές 

Στο προηγούµενο µοντέλο, αντικαθιστούµε ένα άτοµο άνθρακα µε ένα 

άτοµο αζώτου.  
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∆.  ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ 

1. Αλυσίδας 

∆ίνουµε στους µαθητές 4 άτοµα 
άνθρακα και τους ζητάµε να τα 
συνδέσουν µεταξύ τους µε όσους 
τρόπους µπορούν. Έτσι προκύπτουν 
δύο διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης, 
δηλαδή δύο διαφορετικές αλυσίδες. 

 
 

2. Θέσης χαρακτηριστικής οµάδας 

α) Κατασκευάζουµε δύο µοντέλα 
προπανίου. Από το ένα αφαιρούµε ένα  
 

 
άτοµο Η από ένα ακραίο άτοµο άνθρακα 
και από το άλλο αφαιρούµε ένα άτοµο Η 
από το µεσαίο άτοµο άνθρακα. Έτσι 
προκύπτουν το προπύλιο και το 
ισοπροπύλιο. 

 
β) Στα δύο προηγούµενα µοντέλα 

συνδέουµε από ένα άτοµο χλωρίου 
στις κενές θέσεις που προέκυψαν µετά 
την αφαίρεση των ατόµων Η. Έτσι 
προκύπτουν δύο διαφορετικοί 
συντακτικοί τύποι (στην πραγµα-
τικότητα  στερεοχηµικοί)  που αντι-
στοιχούν στον ίδιο µοριακό τύπο. 
(Μπορούµε να ζητήσουµε από τους 
µαθητές να γράψουν το µοριακό τύπο 
για κάθε ένα µοντέλο. Με τον τρόπο 
αυτό θα διαπιστώσουν ότι µπορύν να 

γράψουν µόνο ένα Μ.Τ.: C2H7 Cl). 

 
1-χλωροπροπάνιο (πάνω) 

2-χλωροπροπάνιο ή Ισοπροπάνιο (κάτω) 
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3. Οµόλογης σειράς 

∆ίνουµε στους µαθητές δύο άτοµα άνθρακα, ένα άτοµο οξυγόνου και έξι άτοµα 
υδρογόνου. Ζητάµε να συνδέσουν µεταξύ τους τα άτοµα του άνθρακα και του 
οξυγόνου µε όσους τρόπους µπορούν (δύο) και να συµπληρώσουν µε τα άτοµα του 
υδρογόνου. Τονίζουµε ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλα τα άτοµα σε κάθε 
περίπτωση. Έτσι προκύπτουν δύο συντακτικοί τύποι που ανταποκρίνονται στον ίδιο 
µοριακό (αιθανόλη και διµεθυλαιθέρας). 

 
 

4. Στερεοϊσοµέρεια 

Κατασκευάζουµε δύο µοντέλα του διχλωροαιθυλενίου µε τα άτοµα του χλωρίου 
σε διαφορετικά άτοµα άνθρακα. Τονίζουµε ότι τα δύο µόρια δεν µπορούν να 
ταυτιστουν γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής των ατόµων Η και 
Cl γύρω από τον άξονα του διπλού δεσµού. 

 


