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Ως γνωστόν «Η χηµεία είναι µία». Αυτό σηµαίνει ότι σαν οξέα και βάσεις ορίζονται στην ορ-
γανική σώµατα µε την ίδια συµπεριφορά όπως στην ανόργανη. 

Οξέα ονοµάζονται τα σώµατα που δίνουν Η+, ενώ βάσεις είναι τα σώµατα που παίρνουν Η+. 
Η µορφή τους µας ξενίζει λίγο γιατί δεν είναι αντίστοιχη µε αυτή που έχουµε γνωρίσει στην 

ανόργανη χηµεία. 
α. Οξέα. 
Οξέα στην οργανική χηµεία είναι τέσσερις κατηγορίες σωµάτων: 
1. Τα καρβοξυλικά οξέα. Με χαρακτηριστική οµάδα το καρβοξύλιο (-COOH) είναι τα 

σώµατα µε τον περισσότερο έντονο όξινο χαρακτήρα.  Σε διαλύµατα 0,1 Μ έχουν 
ρΗ περίπου 3 και αντιδρούν µε ανθρακικά άλατα και απελευθερώνουν CO2, µε 
βάσεις δίνοντας άλας και νερό (εξουδετέρωση), αντιδρούν µε δραστικά µέταλλα 
και απελευθερώνουν Η2 σαν αέριο. 

CH3-CH2-COOH + Na                    CH3-CH2-COONa + ½ H2

CH3-CH2-COOH + NaOH                   CH3-CH2-COONa + H2O 
CH3-CH2-COOH + Na2CO3                    CH3-CH2-COONa + CO2 + H2O  
2. Οι φαινόλες. Φαινόλες ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις µε αρωµατικό δακτύλιο 

που έχουν το υδροξύλιο άµεσα ενωµένο πάνω σε άνθρακα του αρωµατικού δα-
κτυλίου. Το όνοµα το πήρανε από το πρώτο µέλος της οικογένειας που ονοµάζεται 
φαινόλη και προέρχεται από το βενζόλιο µε αντικατάσταση ενός Η του δακτυλίου 
από ΟΗ : C6H5 – OH. Η εξαιρετική σταθερότητα του αρωµατικού δακτυλίου προ-
καλεί µεγάλη πόλωση στον δεσµό Ο-Η του υδροξυλίου µε αποτέλεσµα αυτό να 
αποµακρύνεται πολύ εύκολα. Έτσι είναι οι φαινόλες είναι τα δεύτερα δραστικότε-
ρα οξέα. Έτσι αντιδρούν µε βάσεις δίνοντας άλας και νερό (εξουδετέρωση), αντι-
δρούν µε δραστικά µέταλλα και απελευθερώνουν Η2 σαν αέριο. Όµως δεν µπο-
ρούν να αντιδράσουν µε ανθρακικά άλατα γιατί είναι ασθενέστερα οξέα από αυτό. 
Τα υδατικά τους διαλύµατα έχουν όξινο ρΗ. 

C6H5 - OH + Na                    C6H5 - ONa + ½ H2

C6H5 - OH + NaOH                   C6H5 - ONa + H2O 
C6H5 - OH + Na2CO3       X           
3. Οι αλκοόλες. Το ΟΗ των αλκοολών συµπεριφέρεται σαν όξινη ρίζα. Προσοχή 

αυτό συνήθως προκαλεί σύγχυση γιατί από την ανόργανη χηµεία τη παρουσία 
του ΟΗ την έχουµε ταυτίσει µε τις βάσεις. Εδώ οι αλκοόλες είναι οξέα. Όµως είναι 
πολύ ασθενή οξέα. Η µόνη αντίδραση που δίνουν είναι µε τα δραστικά µέταλλα, 
οπότε δίνουν αλκοολικά άλατα και Η2. Τα αλκοολικά άλατα είναι ιοντικές ενώσεις 
και έχουν ονόµατα του τύπου «αλκοξείδιο του … Κ ή Να». Εκεί απελευθερώνουν 
τα Η+, που είναι το χαρακτηριστικό της όξινης συµπεριφοράς και φεύγουν σαν αέ-
ριο Η2. Από εκεί και µετά δεν δίνουν  καµία άλλη αντίδραση όξινης συµπεριφοράς. 
Είναι τόσο ασθενή οξέα που δεν επηρεάζουν καν την ισορροπία του νερού. Με Κα 
της τάξεως των 10-16, το ρΗ των υδατικών τους διαλυµάτων είναι σχεδόν 7. 

 CH3-CH2-OH + Na                    CH3-CH2-ONa + ½ H2

 CH3-CH2-OH + NaOH       X            
 CH3-CH2-OH + Na2CO3       X           
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4. Τα 1 – αλκίνια. Ο τριπλός δεσµός στους ακραίους άνθρακες προκαλεί πολύ µεγά-

λη πολικότητα στον δεσµό C – H του άνθρακα – 1. Έτσι τα 1 – αλκίνια αντιδρούν 
µε τα δραστικά µέταλλα και δίνουν άλατα (ιοντικές ενώσεις), που λέγονται ακετυ-
λίδια ή ακετυλενίδια, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα Η2. Το όνοµα το πήρανε από 
το ακετυλένιο που είναι το µοναδικό αλκίνιο που έχει δύο Η σε θέση 1 δίνοντας 
του τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσει σταδιακά µε δραστικά µέταλλα. Τα 1 – 
αλκίνια είναι πολύ ασθενή οξέα µε αποτέλεσµα να δίνουν µόνο τις αντιδράσεις µε 
τα δραστικά µέταλλα και να µην επηρεάζουν το ρΗ του νερού στα διαλύµατά τους. 

CH3 – C ≡  C - H + Na                    CH3 – C ≡  C - Na + ½ H2

 CH3 – C  C - H + NaOH       X            ≡

 CH3 – C  C - H + Na≡ 2CO3       X           
 
β. Βάσεις. 
Οι βάσεις στην οργανική χηµεία είναι πέντε κατηγορίες ενώσεων. 
1. Αµίνες. Είναι παράγωγα της αµµωνίας (ΝΗ3) και προέρχονται από σταδιακή α-

ντικατάσταση των Η της ΝΗ3 από αλκύλια. Αν έχει φύγει ένα Η, η αµίνη που 
προκύπτει είναι 1ο ταγής, αν έχουν αντικατασταθεί 2 Η λέγεται 2ο ταγής, αν έ-
χουν αντικατασταθεί και τα τρία Η λέγεται 3ο ταγής. Επειδή η χαρακτηριστική 
οµάδα σε όλες τις αµίνες προέρχεται από την ΝΗ3 Έχουν Kb της τάξεως του 10-4 
– 10-5. ∆ίνουν όλες τις αντίστοιχες αντιδράσεις της ΝΗ3 µε µόνη διαφορά ότι αντί 
για Η έχει 1 ή περισσότερα αλκύλια. 

CH3-CH2-ΝΗ2 + HCl                    CH3-CH2-ΝΗ3Cl  (εξουδετέρωση) 
CH3-CH2-ΝΗ2 + H2O                    CH3-CH2-ΝΗ3+ + OH- (βασική συµπεριφορά) 
CH3-CH2-ΝΗ3Cl                    CH3-CH2-ΝΗ3+ + Cl-  (διάσταση άλατος σε υδατικό περιβάλλον) 
CH3-CH2-ΝΗ3+ + H2O                   CH3-CH2-ΝΗ2 + H3O+ (υδρόλυση ιόντος συζυγούς οξέος) 
Οι βάσεις που ακολουθούν είναι οι συζυγείς βάσεις των οξέων που είδαµε πριν λίγο. Ισχύει η 

σχέση µεταξύ των συζυγών οξέων και βάσεων που σηµαίνει ότι από τα καρβοξυλικά οξέα οι συζυγείς 
βάσεις έχουν σταθερά της τάξης του 10-9, από τις φαινόλες 10-3 ενώ από τις αλκοόλες και τα 1 – αλκίνια 
είναι πολύ ισχυρές βάσεις µε σταθερές της τάξης του 102 - 103. 

2. Συζυγείς βάσεις καρβοξυλικών οξέων. ( R – COO- ). Όπως φαίνεται πιο πάνω 
είναι ασθενείς βάσεις µε όξινη συµπεριφορά. 

CH3-CH2-COOH + Na                    CH3-CH2-COONa + ½ H2 (δηµιουργία άλατος) 
CH3-CH2-COONa                     CH3-CH2-COO- + Na+ (διάσταση) 
CH3-CH2-COO- + Η2Ο                    CH3-CH2-COOH + ΟΗ- (βασική συµπεριφορά) 
3. Συζυγείς βάσεις φαινολών. (C6H5–O-). Αρκετά ισχυρότερες από τις προηγούµε-

νες βάσεις αλλά πάλι ασθενείς βάσεις. 
C6Η5 – OΝa                     C6Η5 – O- + Na+    (διάσταση) 
C6Η5 – O- + H2O                    C6Η5 – OH + OH- (βασική συµπεριφορά) 
4. Συζυγείς βάσεις αλκοολών (R – O-). Πολύ ισχυρές βάσεις που προκύπτουν 

από αλκοόλες. 
CH3-CH2-O- + Η2Ο                     CH3-CH2-OΗ + ΟΗ-. 
Η αντίδραση αυτή είναι µονόδροµη, επειδή η συζυγής βάση είναι πολύ ισχυρή. 
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5. Συζυγείς βάσεις 1 – αλκινίων (R – C ≡  C-). Επίσης πολύ ισχυρή βάση. 
CH3 – C ≡  C- + Η2Ο                    CH3 – C ≡  C – Η + ΟΗ-

Και εδώ είναι µονόδροµη η αντίδραση. 
 
Πρακτική εξάσκηση : Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την επίδραση 
α. Να, ΝαΟΗ, Na2CO3, στα παρακάτω σώµατα. 
HCOOH, CH3 – C6H4 – OH, CH3 – OH, HC ≡  CH (εξαντλητική επίδραση). 
β. HCl, στα παρακάτω σώµατα. 
CH3 – NH2, HCOONa, CH3 – C ≡  C Na, CH3 – ONa. 
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