
Szerves vegyületek n e v e z é k t a n a 
V. Szénhidrogének származékainak megnevezése 
A szerves anyagok nagyrésze szénhidrogénekből származtatható azoknak egy, 

vagy több hidrogén atomjának más elem atomjával, vagy atomcsoportjával való 
helyettesítésével. Ezek az atomok, vagy atomcsoportok polárosabb kötéssel 
kapcsolódnak a szénlánchoz, mint a szénláncon belüli kötések. A molekulának ezért 
ezek a kötések, vagy az atomcsoporton belüli még polárosabb kötések lesznek a 
leggyengébb pontjai. Így a molekula kémiai viselkedését, a kémiai "funkcióját" ezek 
határozzák meg. Ezért nevezik őket funkciós csoportoknak, s a molekulát funkciós 
származéknak, vagy vegyületnek. 

A funkciós vegyületek szisztematikus megnevezésére két módszer használatos a 
szakgyakorlatban: a.) a szubsztituciós nómenklatúra 

b.) a csoportfunkciós nómenklatúra 
a.) nomenklatúra: a szénhidrogén-származék nevét az alapszén

hidrogén vegyület (alap szénlánc) nevéből vezetik le a benne levő funkciós csoport 
(csoportok) milyenségének, számának és helyzetének feltüntetésével. A funkciós 
csoport neve előtagként és utótagként is használható az 1. és 2. táblázatban levő 
megszorításokkal. 

1. táblázat. 
A szubsztitúciós nomenklatúrában csak előtagként megnevezthető funkciós csoportok neve 

2. táblázat. 
A szubsztitúciós nomenklatúrában elő- és utótagként figyelembe vehető csoportok neve 

és rangsora (A zárójelben levő szénatom benne foglaltatik az 
alapnévben. A funkciós csoportokban M fémet, X halogént jelent.) 

b.) A csoportfunkciós nomenklatúra szerint a szénhidrogén gyök nevéhez illeszt
jük a funkciós csoport nevét. 
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Alkalmazva ezt a kétféle megnevezési módot egy adott vegyületre, pl. 
H 3C-CHCl-CH 3 A vegyület neve: a.) 2-klór-propán; b.) izopropil-klorid 

Amennyiben egy vegyületben több funkciós csoport van, akkor a szubsztituciós 
nómenklatúrát (a) alkalmazzuk úgy, hogy a legnagyobb rangú csoportot tekintjük 
főszoportnak. Ennek nevét utótagként kötjük az alapszénlánc neve után. Az összes 
többi csoportot (szubsztituenst) előtagként soroljuk fel. A funkciós csoportok rang
sorolását a 2. táblázat tartalmazza. 

Az alapszénlánc kiválasztásánál a szén
h id rogének nevezéktanánál tárgyalt 
feltételek mellett a következőkre is tekin
tettel kell lenni: 

1. az alapszénlánc a legtöbb fő funk
ciós csoportot tartalmazza: 

2. a fő funkciós csoportokat hordozó 
szénatomok sorszáma a lehető legkisebb 
legyen: 

3. Maximál is számú, e lő tagkén t 
használt szubsztituenst tartalmazzon: 

4. A lehető legkisebb sorszámú szub-
sztituenseket tartalmazza. 

5. Az ABC sorrendben előbb levő szub
sztituenst tartalmazza. 

6. A lehető legkisebb sorszám illesse az 
ABC sorrendben előbb található szubszti
tuenst. 

Nagyszámú, gyakorlati jelentőségű 
vegyületeknél a nem szisztematikus, 
triviális neveket is használják 

CHCl 3 - kloroform 
C 6 H 5 -NH 2 - anilin 
COCl 2 - foszgén 
C 5 H 5 - OCH 3 - anizol Románszky Loránd 
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