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ΟΗ ΣΟΥΟΗ 
 

ην ηέινο απηήο ηεο δηδαθηηθήο 
ελφηεηαο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 
 Να νξίδεηο, λα ζπκβνιίδεηο, λα 
νλνκάδεηο θαη λα ηαμηλνκείο ηα νμέα, 
ηηο βάζεηο, ηα άιαηα θαη ηα νμείδηα.  
 Να πεξηγξάθεηο ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
νμέσλ θαη βάζεσλ. 

 

ΟΞΔΑ – ΒΑΔΗ –
ΑΛΑΣΑ – ΟΞΔΗΓΗΑ 
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 Να νξίδεηο ηη είλαη pH δηαιχκαηνο 
θαη λα ηαμηλνκείο ηα δηαιχκαηα ζε 
φμηλα βαζηθά θαη νπδέηεξα, 
αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπο. 
 Να ζπκβνιίδεηο έλα ρεκηθφ 
θαηλφκελν (ρεκηθή αληίδξαζε) κε 
κηα ρεκηθή εμίζσζε θαη λα 
ηζνζηαζκίδεηο απηή. 
 Να ηαμηλνκείο ηηο ρεκηθέο 
αληηδξάζεηο ζε θαηεγνξίεο θαη λα 
αλαγλσξίδεηο απφ έλα ζχλνιν 
αληηδξάζεσλ ζε πνηα θαηεγνξία 
αλήθεη ε θαζεκηά.  
 Να αλαιχεηο ην ξφιν ηεο ηαρχ-
ηεηαο θαη ηεο απφδνζεο κηαο 
ρεκηθήο αληίδξαζεο.  
 Να ζπλδέεηο ηνπο φξνπο νμέα, 
βάζεηο, άιαηα, νμείδηα θαη pH κε 
θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο καο 
δσήο (π.ρ. φμηλε βξνρή, 
ζηαιαθηίηεο). 

 
 

6 / 81 



ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

3.1 Ομέα θαη βάζεηο - Οξηζκφο 
πκβνιηζκφο- Ολνκαηνινγία -
Σαμηλφκεζε - 
Ηδηφηεηεο (φμηλνο θαη βαζηθφο 
ραξαθηήξαο), pH  

3.2 Ομείδηα- Οξηζκφο-πκβνιηζκφο- 
Ολνκαηνινγία-Σαμηλφκεζε 

3.3 Άιαηα - Οξηζκφο -πκβνιηζκφο-
Ολνκαηνινγία - Ηδηφηεηα 

3.4 Υεκηθέο αληηδξάζεηο 
πκβνιηζκφο - Μεξηθά είδε ρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ 

3.5 Ομέα, βάζεηο, νμείδηα, άιαηα, 
εμνπδεηέξσζε θαη … θαζεκεξηλή 
δσή 

Δξσηήζεηο – πξνβιήκαηα  
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Σα κνλαδηθά κέξε ηνπ πιαλήηε καο 
πνπ έρνπλ κείλεη αθφκα παξζέλα 
απφ ηνλ άλζξσπν είλαη ηα ζπήιαηα. 
Δθεί ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο 
παίξλνπλ άιιεο δηαζηάζεηο θαη 
ξπζκνχο. Δθεί ν ζπειαηνιφγνο 
κπνξεί λα παξαηεξεί αιιαγέο πνπ 
έγηλαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο πξηλ 
απφ ρηιηάδεο ρξφληα, ζαλ λα έγηλαλ 
ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα. Ο 
ζρεκαηηζκφο ησλ ζηαιαθηηηψλ θαη 
ζηαιαγκηηψλ είλαη εμαηξεηηθά αξγφο 
θαη νθείιεηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ 
φμηλνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, πνπ 
είλαη δηαιπκέλν ζην λεξφ, ζε 
αλζξαθηθφ αζβέζηην, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. 

 
 
 
( ε εηθφλα ζηελ επφκελε ζειίδα)  
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    ΟΞΔΑ - ΒΑΔΗ - ΟΞΔΗΓΗΑ  
ΑΛΑΣΑ 

 
 
 

Δηζαγσγή 
 

Σα νμέα θαη νη βάζεηο, αιιά θαη ηα 
άιαηα, είλαη νπζίεο πνπ ζπλερψο 
ζπλαληάκε ζηελ θαζεκεξηλή καο 
δσή. Δίηε θάπνηνο έρεη είηε φρη 
κειεηήζεη ρεκεία, πάληα έρεη κία 
εκπεηξία θαη γλψζε γχξσ απφ 
απηά. Πνιινί απφ εκάο γλσξίδνπλ 
φηη ην νμχ είλαη π.ρ. «έλα πγξφ» πνπ 
κπαίλεη ζηηο κπαηαξίεο ησλ απηνθη-
λήησλ. Δίλαη κία νπζία ε νπνία 
πξνθαιεί εγθαχκαηα θαη  κπνξεί λα 
εμνπδεηεξσζεί απφ θάπνην πξντφλ 
πνπ δηαθεκίδεη ε ηειεφξαζε θαη 
πνπ ιέγεηαη βάζε. Καη ην ιεκφλη 
είλαη έλα νμχ αιιά δελ πξνθαιεί 
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εγθαχκαηα. Άξα θάηη ππάξρεη πνπ 
θάλεη θάπνηα νμέα ηζρπξφηεξα απφ 
θάπνηα άιια. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη 
βάζεηο δελ είλαη θαη ηφζν ζπλεζη-
ζκέλα πξντφληα. Ίζσο φκσο ήδε 
γλσξίδνπκε φηη έρνπλ αθή 
ζαπσλνεηδή, φηη επίζεο κπνξνχλ λα 
πξνθαινχλ εγθαχκαηα θαη φηη 
κπνξνχλ λα «μεβνπιψλνπλ» κία 
απνρέηεπζε απφ ζηεξενπνηεκέλα 
ιίπε. Οη αξαβηθήο πξνέιεπζεο 
ιέμεηο άιθαιη, αιθαιηθόο αιιά θαη ε 

Διιεληθή θαπζηηθόο έρνπλ θαηά 
θάπνην ηξφπν ζπλδεζεί κε απηέο. 
Σα άιαηα ηα γλσξίδνπκε ζαλ … 
«αιάηη» ή επηηξαπέδην άιαο ή θνηλφ 
καγεηξηθφ αιάηη, ην ρισξηνχρν 
λάηξην (NaCl) θαη θαηαιήγνπκε λα 
ην «απνθεχγνπκε», εθφζνλ ε 
αιφγηζηε ρξήζε ηνπ απμάλεη ηελ 
αξηεξηαθή καο πίεζε….Όκσο, ηα 
άιαηα δελ είλαη κφλν ην θνηλφ αιάηη. 
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ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία 
πξνζπάζεηα, λα ζπζηεκαηνπνη-
εζνχλ απηέο νη «ζθφξπηεο» γλψζεηο 
θαη λα ηεζνχλ εη δπλαηφλ, θάησ απφ 
κία ζεσξία. Πξψηα βέβαηα πξέπεη 
θαλείο λα ηηο «γλσξίζεη» κε ην 
φλνκά ηνπο θαη ηνλ ηύπν ηνπο.  Να 

κειεηήζεη κεηά ηηο ηδηόηεηέο ηνπο 
εθθξάδνληάο ηηο κε ηηο θαηάιιειεο 
ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Να ηηο ηνπν-
ζεηήζεη κέζα ζην γεληθφ ζχλνιν 
ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ σο  
ειεθηξνιύηεο. Πνιχ ζπνπδαίν 
επίζεο ζα είλαη λα ζπλδέζεη θαη λα 
εμεγήζεη ηηο ηδηφηεηεο απηέο κέζα 
απφ ηε  δνκή ηνπο, πξάγκα ην 
νπνίν είλαη θαη ε νπζία ηεο ρεκείαο 
σο επηζηήκεο. 
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3.1 Θεσξία ειεθηξνιπηηθήο 
δηάζηαζεο 
 

Σα νμέα, νη βάζεηο θαη ηα πξντφληα 
αληηδξάζεσο απηψλ, ηα άιαηα, 
απνηεινχλ κεγάιεο ηάμεηο ρεκηθψλ 
ελψζεσλ κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. 
Οη ηξεηο ηάμεηο ησλ ελψζεσλ απηψλ 
είλαη γλσζηέο σο ειεθηξνιχηεο. Σα 
πδαηηθά δηαιχκαηα ησλ ειεθηξνιπ-
ηψλ άγνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Ζ 
έξεπλα γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηεο 
αγσγηκφηεηαο ησλ ειεθηξνιπηηθψλ 
δηαιπκάησλ νδήγεζαλ ηνλ 
Arrhenius ην1887 ζηε δηαηχπσζε 
ηεο ζεσξίαο ηεο ειεθηξνιπηηθήο 
δηάζηαζεο. Ζ ζεσξία απηή 
ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο ζεκεία:  
1.   Όηαλ ν ειεθηξνιχηεο (νμχ, 
βάζε, άιαο) δηαιπζεί ζην λεξφ, 
απηφο δηίζηαηαη ζε θαηηφληα (ζεηηθά 
ηφληα) θαη αληφληα (αξλεηηθά ηφληα).   
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2.   Ζ δηάζηαζε κπνξεί λα είλαη 
πιήξεο, ή κεξηθή.

 
Πιήξεο αλ δηί-

ζηαηαη φιε ε πνζφηεηα ηνπ ειε-
θηξνιχηε, θαη κεξηθή, αλ δηίζηαηαη 
κέξνο απηήο. 
3.  Ζ δηάζηαζε είλαη αλεμάξηεηε 
απφ ηελ χπαξμε ειεθηξηθνχ 
πεδίνπ. 
4.  Σν ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ ζεηηθψλ 
ηφλησλ είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ 
θνξηίν ησλ αξλεηηθψλ ηφλησλ ζην 
δηάιπκα, ψζηε ην δηάιπκα πνπ 
πξνθχπηεη λα είλαη ειεθηξηθφ 
νπδέηεξν.  

 

Δμάιινπ ηα νμείδηα κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ σο παξάγσγα ησλ 
νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ, θαζψο 
πνιιά απφ απηά πξνθχπηνπλ κε 
πιήξε αθπδάησζε νμέσλ (φμηλα 
νμείδηα) ή βάζεσλ (βαζηθά νμείδηα). 

 
 

14 / 84 



3.2 Ομέα  θαη Βάζεηο 
  

3.2.1 Οξηζκφο-Ολνκαηνινγία -
Σαμηλφκεζε Ομέσλ θαη Βάζεσλ 
 

Ομέα 
 

Σα νμέα πεξηέρνληαη ζε πνιιά 
ηξφθηκα, πνηά, θάξκαθα θαη άιια 
πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Ζ 
αζπηξίλε, γηα παξάδεηγκα, πεξηέρεη 
αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ, ηα ιεκφληα 
θηηξηθφ νμχ, ην μίδη νμηθφ νμχ, ε 
coca-cola θσζθνξηθφ νμχ θαη  
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (φμηλν 
νμείδην) θιπ. ην ζηνκάρη καο ην 
πδξνρισξηθφ νμχ παίδεη βαζηθφ 
ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο πέςεο.  
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Svante Arrhenius(1859- 
1927) νπεδφο ρεκηθφο. 
Σηκήζεθε κε βξαβείν  
Νφκπει ην 1903 γηα ηε  
ζεσξία ηνπ πεξί ειε-

θηξνιπηηθήο δηάζηαζεο. πρλά ηνπ 
άξεζε λα δηεγείηαη ηελ ππνδνρή 
πνπ ηνπ επηθχιαμε ε επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπ 
πεξί ειεθηξνιπηηθήο δηάζηαζεο:  
« …έηξεμα  ζηνλ θαζεγεηή κνπ 
Cleve, πνπ ηφζν εθηηκνχζα (ζην 
παλεπηζηήκην ηεο Οπςάιαο), θαη 
ηνπ αλαθνίλσζα κε ελζνπζηαζκφ 
ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο πνπ 
είρα δηακνξθψζεη γηα ηελ εξκελεία 
ηεο ειεθηξνιπηηθήο αγσγηκφηεηαο 
ησλ ειεθηξνιπηψλ.   
“Υάξεθα πνιχ θαη γηα ζαο!”  
κνπ απάληεζε θνθηά. 
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Πνιχ αξγφηεξα κνπ εθκπζηεξεχηε-
θε πσο είρε βαξεζεί ηελ επνρή  
εθείλε λα αθνχεη βιαθψδεηο 
ζεσξίεο….».  Οη αληηιήςεηο ηνπ 
Αrrhenius πνιχ δχζθνια κπνξνχ-
ζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο ηελ 
επνρή πνπ δηαηππψζεθαλ, αθνχ 
ηφηε αθφκα  ε παξνπζία ηνπ 
ειεθηξνλίνπ ήηαλ ακθηζβεηήζηκε. 
 
 
 
 ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνιπ-
ηψλ θνξείο ξεχκαηνο είλαη ηα ηφληα. 
Αληίζεηα, ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσ-
γνχο ν θνξέαο ξεχκαηνο είλαη ηα 
ειεθηξφληα. 
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Οξηζκφο νμέσλ 
 

Έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο 
δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα 
νμέα. Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα 
άπνςε πεξί νμέσλ θαη βάζεσλ 
δφζεθε ην 1675 απφ ην Γάιιν 
θαξκαθνπνηφ Lémery. O Lémery 
ζπζρέηηζε ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά 
ησλ νμέσλ θαη βάζεσλ κε ην ζρήκα 
θαη ηε δνκή ηνπο. Σα νμέα, ζχκθσ-
λα κε ηηο απφςεηο ηνπ Lémery, 
έρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο 
«θαξθηά», πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί 
ην γδάξζηκν πνπ πξνθαινχλ ζην 
δέξκα καο. Αξγφηεξα, ην 1787 ν 
Γάιινο  Lavoisier (1743 - 1794) 
παξαηήξεζε φηη ε θαχζε νξηζκέ-
λσλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ν 
άλζξαθαο, ην ζείν, ην άδσην νδεγεί 
ζε ελψζεηο (νμείδηα) νη νπνίεο 
δηαιπφκελεο ζην λεξφ δίλνπλ νμέα. 
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Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ ν 
Lavoisier ραξαθηήξηζε σο νμέα ηηο 
ρεκηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ 
ακέηαιιν θαη νμπγφλν  
(νμχ + γελλψ).  

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί 
νμέσλ θαη βάζεσλ έρνπλ αθεηεξία 
ηε ζεσξία ειεθηξνιπηηθήο δηαζηά-
ζεσο ηνπ νπεδνχ ρεκηθνχ 
Arrhenius, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
νμέα είλαη νη πδξνγνλνχρεο ελψζεηο 
πνπ δηαιπφκελεο  ζην λεξφ 

παξέρνπλ θαηηφληα πδξνγφλνπ (Ζ
+
). 

 
 
 
 
 
 
 

Ομέα είλαη νη 
πδξνγνλνχρεο 
ελψζεηο πνπ φηαλ 
δηαιπζνχλ ζην 
λεξφ δίλνπλ ιφγσ 

δηάζηαζεο Ζ
 +

. 
 

 

Θεσξία 

Arrhenius 
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πκβνιηζκφο θαη νλνκαηνινγία 
αλφξγαλσλ νμέσλ 
 

Σα νμέα θαηά Arrhenius έρνπλ ην 
γεληθφ ηχπν:  
φπνπ,   
 

Α: είλαη ακέηαιιν, π.ρ. Cl, ή νκάδα 

αηφκσλ (ξίδα), π.ρ. SO4,  θαη  

x: ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ Α 
Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Α, ηα νμέα 
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 
θαηεγνξίεο: 
 

α. Τα κε νμπγνλνύρα νμέα, ηα 
νπνία νλνκάδνληαη κε ηελ πξφηαμε           

πδξν- ζην φλνκα ηνπ Α . Π.ρ., 
HBr πδξνβξψκην 

H2S πδξφζεην 

HCN πδξνθπάλην 
Σα πδαηηθά δηαιχκαηα απηψλ ησλ 
νμέσλ νλνκάδνληαη κε ην αξρηθφ     

πδξν- θαη αθνινπζεί ε θαηάιεμε  

ΖxΑ 
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-ηθό νμύ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ην 
πδαηηθφ δηάιπκα ηνπ αεξίνπ HCl, 
δειαδή ην HCl(aq), νλνκάδεηαη 
πδξνρισξηθφ νμχ. 
 

β. ηα νμπγνλνύρα νμέα , ηα νπνία 
νλνκάδνληαη κε ην φλνκα ηνπ Α θαη 
ηε ιέμε νμχ. Π.ρ., 

HNO3     ληηξηθφ νμχ 

HClO2     ρισξηψδεο νμχ 

H2SO4     ζεηηθφ νμχ 

 

Ζ αζπηξίλε είλαη κία ζρε- 
 ηηθά πνιχπινθε κνξηαθή  
 έλσζε πνπ ζπκπεξηθέ-

ξεηαη σο νμχ, αθνχ θαηά ηε δηάιπζή 

ηεο ζην λεξφ παξέρεη Ζ
+
. 
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 Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, 
πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ 
αθνινπζνχκε ζηελ Διιάδα, έλα νμχ 
ηεο κνξθήο ΖΑ νλνκάδεηαη: πδξν-
γφλν θαη αθνινπζεί ε νλνκαζία ηνπ 
Α  π.ρ.  HCl: πδξνγφλν ρισξίδην 
 
  Μεξηθέο «θνηλέο» νλνκαζίεο 
νμέσλ είλαη: 

H2SO4 :   βηηξηφιη 

HNO3 : αθνπαθφξηε 

 
Σα ηζρπξά νμέα  
έρνπλ κεγάιε  
δηαβξσηηθή ηθαλφ- 
ηεηα θαη πξνθαινχλ  
εγθαχκαηα ζην  
δέξκα. Γη’ απηφ ηα  
δνρεία πνπ έρνπλ  

ηέηνηα δηαβξσηηθά πγξά θέξνπλ ηελ 
παξαπάλσ εηηθέηα. 

CORPOSIVE 
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Σν HCN είλαη έλα  
αζζελέο νμχ, κε πνιχ  
επηθίλδπλε δειεηε- 
ξηψδε δξάζε. Σα  
ηνμηθά πιηθά ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπο θέξνπλ ηελ 
παξαπάλσ εηηθέηα. 

 
Άιιε ηαμηλφκεζε νμέσλ  
 

1. Σα νμέα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ Ζ
+
 πνπ απνδίδνπλ ζηα πδαηηθά 

ηνπο δηαιχκαηα, δηαθξίλνληαη ζε 

κνλνπξωηηθά (ή κνλνβαζηθά), 

δηπξωηηθά (ή δηβαζηθά) θιπ. Έηζη 
έρνπκε: 

HCl:    κνλνπξσηηθφ νμχ 

H2SO4:  δηπξσηηθφ νμχ 

H3PO4:  ηξηπξσηηθφ νμχ 

2. Σα νμέα δηαθξίλνληαη επίζεο ζε 

ηζρπξά,  ηα νπνία δερφκαζηε φηη 
δηίζηαληαη (ή θαιχηεξα ηνληίδνληαη) 

TOXIC 
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πιήξσο ζε ηφληα, θαη αζζελή, πνπ 
δηίζηαληαη κεξηθψο ζε ηφληα. ηελ 
ηειεπηαία δειαδή πεξίπησζε ζπλπ-
πάξρνπλ ζην δηάιπκα αδηάζηαηα 
κφξηα θαη ηφληα. Παξαθάησ δίλνληαη 
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα 
θάζε πεξίπησζε: 

Ηζρπξά νμέα:  HCl, HBr, HI, HNO3    

Αζζελή νμέα:  H2S, HCN, H3PO4 
 

Γειαδή έρνπκε,  

HCl    →    H
+
 + Cl

-   
(ηζρπξφ νμχ)  

 

HCN          H
+
 + CN

-
 (αζζελέο νμχ) 

 

Όπσο είλαη επλφεην, δηάιπκα 
ηζρπξνχ νμένο π.ρ. πδξνρισξηθνχ 
νμένο (HCl), παξνπζηάδεη κεγάιε 
αγσγηκφηεηα. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε ιάκπα πνπ εηθνλίδεηαη ζηε 
δηάηαμε ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο 
αλάβεη έληνλα. Αληίζεηα, ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ έρνπκε δηάιπκα 
αζζελνχο νμένο π.ρ. θσζθνξηθνχ 

νμένο (H3PO4), ε ιάκπα αλάβεη 

ακπδξά ιφγσ ηεο κηθξήο 
ζπγθέληξσζεο ηφλησλ ζην δηάιπκα.  
  
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.1  Πεηξακαηηθή δηάηαμε 
γηα ηε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσ-
γηκόηεηαο δηαιύκαηνο. Σε δηάιπκα 
αζζελνύο νμένο ε ιάκπα αλάβεη 
ακπδξά ή θαζόινπ. Αληίζεηα, ζε 
δηάιπκα ηζρπξνύ νμένο ίδηαο ζπγθέ-
ληξσζεο ε ιάκπα αλάβεη έληνλα. 
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  Ζ ηζρχο ησλ ειεθηξνιπηψλ: είλαη 
κία γεληθή έθθξαζε ηεο ηθαλφηεηαο 
πνπ έρνπλ νη ειεθηξνιχηεο λα 
δηίζηαληαη (ηνλίδνληαη) πιήξσο ή 
κεξηθψο ζε ηφληα, θάησ απφ  δεδν-
κέλεο ζπλζήθεο.  
Σα πεξηζζφηεξα νμέα είλαη αζζελή, 
εθηφο απφ ηα: 

HCl, HBr,  HΗ, HNO3, H2SO4, HClO4 

 

Βάζεηο 
 

Οη βάζεηο πεξηέρνληαη ζε πνιιά 
πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Σα 
αληηφμηλα θάξκαθα, πνπ ρξεζηκν-
πνηνχληαη φηαλ έρνπκε ζηνκαρηθέο 
δηαηαξαρέο, πεξηέρνπλ βάζεηο, π.ρ. 
πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ (γάια 
ηεο καγλεζίαο). Σα απνθξαθηηθά 
ληπηήξσλ θαη ζσιήλσλ (π.ρ. 
tuboflo) πεξηέρνπλ πδξνμείδην ηνπ 
λαηξίνπ. Ζ βάζε ακκσλία απνηειεί 
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ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ θαζαξηζηηθψλ 
ζπηηηνχ (π.ρ. Ajax). Σν πδξνμείδην 
ηνπ αζβεζηίνπ απνηειεί ζεκαληηθφ 
πιηθφ ηεο νηθνδνκηθήο. Βάζεηο επί-
ζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο 
βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, φπσο γηα 
ηελ παξαζθεπή ησλ ζαπνπληψλ, 
ηεο ηερλεηήο κέηαμαο, ζηελ 
επεμεξγαζία ράξηνπ θιπ.  
 

 χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 
αληηιήςεηο πεξί ρεκηθψλ δεζκψλ, 
ζεσξνχκε φηη νη εηεξνπνιηθέο 
ελψζεηο (π.ρ. πδξνμείδηα κεηάιισλ 
θαη άιαηα) δηίζηαληαη, ζε αληηπα-
ξάζεζε κε ηηο νκνηνπνιηθέο ελψ-
ζεηο πνπ ηνληίδνληαη, δειαδή, αληη-
δξνχλ κε ην λεξφ θαη ζρεκαηίδνληαη 
ηφληα.    
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Βάζεηο είλαη ελψζεηο 
πνπ φηαλ δηαιπζνχλ 
ζην λεξφ δίλνπλ 
ιφγσ δηάζηαζεο 

ΟΖ
-
. 

 

Οξηζκφο βάζεσλ 
 

 
 
 
 
 
 
 

πκβνιηζκφο θαη νλνκαηνινγία 
αλφξγαλσλ βάζεσλ 
 

Οη βάζεηο θαηά Arrhenius έρνπλ 
θαηά ην πιείζηνλ ην γεληθφ ηχπν: 
                   φπνπ,   
 
Μ: είλαη κέηαιιν, π.ρ. Na, θαη   
x: ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ M 
 

Οη  βάζεηο (πδξνμείδηα ησλ κεηάι-
ισλ) νλνκάδνληαη κε ηελ πξφηαμε 

ηεο ιέμεο πδξνμείδην- ζην φλνκα 
ηνπ κεηάιινπ. Αλ βέβαηα ην Μ έρεη 

Μ(ΟΖ)x 

Θεσξία  

Arrhenius 
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πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αξηζκνχο 
νμείδσζεο, ηφηε ζην ηέινο ηεο 
νλνκαζίαο αθνινπζεί έλαο ιαηηλη-
θφο αξηζκφο πνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ 
νμείδσζεο ηνπ Μ. Έηζη έρνπκε: 
 

NaOH      πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

Ca(OH)2  πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

Fe(OH)2  πδξνμείδην ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗ) 

 
Να παξαηεξήζνπκε φηη ε ακκσλία 
ζηα πδαηηθά ηεο δηαιχκαηα ζπκπε-
ξηθέξεηαη σο βάζε, παξ’ φιν πνπ 
δελ πεξηέρεη πδξνμείδην. Σα ηφληα 
ηνπ πδξνμεηδίνπ ζρεκαηίδνληαη απφ 
ηελ αληίδξαζε (ηνληηζκφο):  

NH3 + H2O           NH4
+
 + OH

-
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  Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, 
πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ αθνινπ-
ζνχκε ζηελ Διιάδα, νη βάζεηο  
νλνκάδνληαη: 
 

ΚΟΖ: θάιην πδξνμείδην 

Fe(OH)3: ζίδεξνο (ΗΗΗ) πδξνμείδην. 

 

  Οξηζκέλεο «θνηλέο» νλνκαζίεο 
βάζεσλ είλαη: 
ΚΟΖ :   θαπζηηθή πνηάζα 
NaOH : θαπζηηθή ζφδα 
 
 Σα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ ηεο 
ΗΑ θαη ΗΗΑ νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα πνπ είλαη δηαιπηά ζην λεξφ 
είλαη ηζρπξνί ειεθηξνιχηεο. Σα 
πεξηζζφηεξα άιια πδξνμείδηα είλαη 
αζζελείο βάζεηο, ιφγσ κηθξήο 
δηαιπηφηεηαο, παξφιν πνπ ην 
δηαιπκέλν κέξνο ηνπ ειεθηξνιχηε 
δηίζηαηαη πιήξσο. 
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Σαμηλφκεζε βάζεσλ  
 

1. Οη βάζεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ΟΖ
-
 πνπ απνδίδνπλ ζηα 

πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα, δηαθξίλν-

ληαη ζε κνλνπδξνμπιηθέο (ή κνλφ-
μηλεο), πνιππδξνμπιηθέο  (ή πνιπφ-
μηλεο). Έηζη έρνπκε: 
KOH:      κνλφμηλε βάζε 

Ba(OH)2:  δηζφμηλε βάζε 
 

2. Οη βάζεηο δηαθξίλνληαη επίζεο ζε 

ηζρπξέο, φηαλ δηίζηαληαη πιήξσο 

ζε ηφληα, θαη αζζελείο, φηαλ 
δηίζηαληαη κεξηθψο ζε ηφληα. 
Παξαθάησ δίλεηαη ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε: 

Ηζρπξή βάζε :    NaOH  Na
+
 + OH

-
 

Αζζελήο βάζε:   

NH3 + H2O            NH4
+
 + OH

-
 

 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (αζζε-
λνχο βάζεο) πξνθαλψο 
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ζπλππάξρνπλ ζην δηάιπκα 
αδηάζηαηα κφξηα θαη ηφληα, γη απηφ 
θαη ην δηάιπκα παξνπζηάδεη ζρεηηθά 
κηθξή αγσγηκφηεηα. 
 

3.2.2.  Όμηλνο θαη Βαζηθφο 
ραξαθηήξαο 
 

Ηδηφηεηεο νμέσλ  
 

Σα νμέα παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά 
απφ θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ νλνκά-

δνληαη όμηλνο ραξαθηήξαο ή όμηλεο 

ηδηόηεηεο ή όμηλε αληίδξαζε. Οη 
θνηλέο απηέο ηδηφηεηεο νθείινληαη 
ζηελ παξνπζία θαηηφλησλ πδξνγφ-

λνπ (Ζ
+
) ζε πδαηηθά δηαιχκαηά ηνπο. 

Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη: 
 

α. Όμηλε γεύζε 
Σα νμέα έρνπλ μηλή γεχζε.  
 

β. Αιιάδνπλ ην ρξώκα ηωλ δεηθηώλ 
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Οη δείθηεο είλαη νπζίεο πνπ αιιά-
δνπλ ρξψκα αλάινγα κε ην 
πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη 
(φμηλν ή βαζηθφ). Γηα παξάδεηγκα, ε 
θαηλνινθζαιεΐλε έρεη αλνηθηφ 
θφθθηλν ρξψκα ζε δηάιπκα βάζεο 
(π.ρ. NaOH), ην νπνίν, φκσο, κε 
πξνζζήθε θαηάιιειεο πνζφηεηαο 
νμένο ράλεηαη (απνρξσκαηηζκφο 
δηαιχκαηνο). Δπίζεο, ην βάκκα ηνπ 
ειηνηξνπίνπ απφ κπιε ρξψκα ζε 
βαζηθφ πεξηβάιινλ, γίλεηαη θφθθηλν 
ζε φμηλν πεξηβάιινλ. ην εκπφξην 
θπθινθνξνχλ εηδηθέο ζηελέο 
ισξίδεο ραξηηνχ δηαπνηηζκέλεο κε 
δηάθνξνπο δείθηεο (περακεηξηθφ 
ραξηί). Έηζη, αλάινγα κε ην ρξψκα 
πνπ ζα πάξεη ην ραξηί, φηαλ 
πξνζζέζνπκε ζ’ απηφ κία ζηαγφλα 
απφ ην δηάιπκα,  θαηαιαβαίλνπκε 
πφζν φμηλν ή πφζν βαζηθφ είλαη ην 
δηάιπκα.  
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«Έθθξαζε» ζηελ φμηλε 
 γεχζε 

 

 

γ. Αληηδξνύλ κε κέηαιια 
 

Οξηζκέλα δξαζηηθά κέηαιια αληη-
δξνχλ κε δηαιχκαηα νμέσλ ειεπζε-
ξψλνληαο αέξην πδξνγφλν π.ρ. 

Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.2 Η αληίδξαζε ελόο 
δξαζηηθνύ κεηάιινπ κε νμύ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή ηνπ 
πδξνγόλνπ. 
 

(ζηελ επφκελε ζειίδα) 
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Με πξνζζήθε νμένο ζε δηάιπκα 
βάζεο ε θαηλνινθζαιεΐλε, πνπ 
βξίζθεηαη ζην δηάιπκα, 
απνρξσκαηίδεηαη. 

H2(g) 

σιήλαο γηα 
ηελ πξνζζήθε 
νμένο 

Ομχ 
Νεξφ 

Φεπδάξγπξνο 
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δ. Αληηδξνύλ κε βάζεηο  
 

Ζ αληίδξαζε απηή κεηαμχ ελφο 
νμένο θαη κηαο βάζεο πξνο ζρεκα-
ηηζκφ άιαηνο θαη λεξνχ νλνκάδεηαη 

εμνπδεηέξωζε. Οπζηαζηηθά ε 
εμνπδεηέξσζε είλαη ε αληίδξαζε 

ησλ Ζ
+
 ηνπ νμένο θαη  ησλ ΟΖ

-
 ηεο 

βάζεο πξνο ζρεκαηηζκφ λεξνχ. 
 

 

HCl  +  NaOH    NaCl  +  H2O 

 
ΟΞΤ     ΒΑΖ     ΑΛΑ    ΝΔΡΟ 
 

ε. Άγνπλ ην ειεθηξηθό ξεύκα θαη 
θαηά ηελ ειεθηξόιπζή ηνπο 
ειεπζεξώλεηαη πδξνγόλν ζηελ 
θάζνδν 
 

Σα ηφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
δηάζηαζε ηνπ νμένο, φπσο ήδε 
έρνπκε αλαθέξεη, είλαη θνξείο  
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ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (βιέπε ζρήκα 
3.1). Μάιηζηα ε αγσγηκφηεηα, ε 
επθνιία δειαδή πνπ πεξλά ην 
ξεχκα, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρχ ηνπ 
ειεθηξνιχηε. Πεηξακαηηθά έρεη δηα-
πηζησζεί φηη ε δηαβίβαζε ζπλερνχο 
ξεχκαηνο ζε δηάιπκα νμένο απε-
ιεπζεξψλεη ζηελ θάζνδν (αξλεηηθφ 

πφιν ηεο πεγήο) αέξην Ζ2. Ζ δηαδη-

θαζία απηή νλνκάδεηαη ειεθηξό-
ιπζε. Ζιεθηξφιπζε, γεληθψο, είλαη 
ην ζχλνιν ησλ ρεκηθψλ αληηδξά-
ζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά  
ηε δηαβίβαζε ζπλερνχο ξεχκαηνο 
ζε δηαιχκαηα ειεθηξνιπηψλ. 

37 / 88 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 3.3  Καηά ηελ  ειεθηξόιπζε 
πδαηηθνύ δηαιύκαηνο νμένο ζηελ 

θάζνδν ειεπζεξώλεηαη Η2 
 

Ηδηφηεηεο βάζεσλ  
 

Με αλάινγν ηξφπν νη βάζεηο 
παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά απφ θνη-
λέο ηδηφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη 

βαζηθόο ή αιθαιηθόο ραξαθηήξαο 

ή βαζηθή αληίδξαζε. Οη θνηλέο 
απηέο ηδηφηεηεο ησλ βάζεσλ, πνπ 
νθείινληαη ζηελ παξνπζία ηνπ 

αληφληνο πδξνμεηδίνπ (ΟΖ
-
), είλαη: 

πδξνγφλν 

δηάιπκα 

νμένο 

- + 

άλνδνο 
θάζνδν
ο 
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α. Αθή ζαπωλνεηδήο θαη θαπζηηθή 
γεύζε 
 

β. Αιιάδνπλ ην ρξώκα ηωλ 
δεηθηώλ 
Π.ρ. ε  θαηλνινθζαιεΐλε ζε  δηάιπ-
κα νμένο  είλαη άρξσκε, ελψ κε 
πξνζζήθε θαηάιιειεο πνζφηεηαο 
βάζεο απνθηά αλνηθηφ θφθθηλν 
ρξψκα (ην δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη). 
 

γ. Δμνπδεηεξώλνπλ ηα νμέα 
 

δ. Άγνπλ ην ειεθηξηθό ξεύκα ηόζν 
ηα ηήγκαηα βάζεωλ όζν θαη ηα 
πδαηηθά ηνπο δηαιύκαηα.  
Καηά ηελ ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ 
δηαιχκαηνο βάζεο απειεπζεξψ-
λεηαη ζηελ άλνδν (ζεηηθφο πφινο 

πεγήο) αέξην Ο2. 
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Με πξνζζήθε  
βάζεο ζε δηάιπκα 
νμένο ε 
θαηλνινθζαιεΐλε  
πνπ βξίζθεηαη ζην  
δηάιπκα ρξσκαηί- 
δεηαη θφθθηλε. 
 
 
 

 

  pH: απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ 
Puissanse Hydrogene (δχλακε  
πδξνγφλνπ). 

–200ml 
–150 
–100 
–50 
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Τν pH (πε -ρα) 
 

ε θάζε πδαηηθφ δηάιπκα νμένο ή 
βάζεο ππάξρνπλ θαηηφληα πδξνγφ-

λνπ (Ζ
+
) θαη αληφληα πδξνμεηδίνπ 

(ΟΖ
-
). Οη πνζφηεηεο απηέο ησλ 

ηφλησλ θαζνξίδνπλ ην πφζν φμηλν ή 
βαζηθφ είλαη ην δηάιπκα.  

Έηζη, αλ ην πιήζνο ησλ Ζ
+
 είλαη 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ ΟΖ
-
, ηφηε 

ην δηάιπκα ραξαθηεξίδεηαη όμηλν. 

Αληίζεηα, αλ ην πιήζνο ησλ Ζ
+
 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ησλ ΟΖ
-
, ηφηε ην 

δηάιπκα ραξαθηεξίδεηαη βαζηθό. 

Σέινο, αλ ην πιήζνο ησλ Ζ
+
 είλαη 

πεξίπνπ ίδην κε απηφ ησλ ΟΖ
-
, ηφηε 

έρνπκε νπδέηεξν δηάιπκα. 
Σν pH εθθξάδεη πφζν φμηλν ή 
βαζηθφ είλαη έλα δηάιπκα, απνηειεί 
δειαδή έλα κέηξν ηεο νμχηεηαο 
απηνχ.  
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 Τν pH παίξλεη πξαθηηθά ηηκέο 
από 0 σο 14. Σηα νπδέηεξα δηαιύ-
καηα (π.ρ. ζην λεξό) ην pH =7. Σηα 
όμηλα δηαιύκαηα έρνπκε pH<7 θαη 
κάιηζηα, όζν κηθξόηεξε είλαη ε ηηκή 
απηή, ηόζν πην όμηλν είλαη ην 
δηάιπκα. Σηα βαζηθά δηαιύκαηα 
έρνπκε pH >7 θαη κάιηζηα, όζν 
κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή απηή, ηόζν 
πην βαζηθό είλαη ην δηάιπκα. 

 
Γηαγξακκαηηθά έρνπκε: 
0    7           14 
 

        φμηλν              βαζηθφ      
 

      νπδέηεξν 
 
Σν pH ελφο δηαιχκαηνο κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί θαηά πξνζέγγηζε κε 
ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ. Ηδηαίηεξα 
εχρξεζηνο είλαη ν ιεγφκελνο 
παγθφζκηνο δείθηεο (universal), ν 
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νπνίνο θπθινθνξεί ζην εκπφξην 
ζπλήζσο ζε  κνξθή ζηελψλ 
ισξίδσλ ραξηηνχ δηαπνηηζκέλσλ 
κε ην δείθηε. Ο δείθηεο απηφο γηα 
θάζε ηηκή ηνπ pH απφ 0 σο 14 
παίξλεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη 
κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ηα 
ρξψκαηα ζην θάζκα ηνπ ιεπθνχ 
θσηφο (νπξάλην ηφμν), φπσο 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.   
 

ΣΧΗΜΑ 3.4 Ο παγθόζκηνο δείθηεο 
παίξλεη δηάθνξα ρξώκαηα, θαζώο ην 
pH ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβάιιεηαη 
από 0 έσο 14.  
Πξώηε ζεηξά από αξηζηεξά πξνο ηα 
δεμηά έρνπκε δηαιύκαηα κε pH = 1, 
pH = 4, αληίζηνηρα. 
Γεύηεξε ζεηξά από αξηζηεξά πξνο 
ηα δεμηά έρνπκε δηαιύκαηα κε pH = 
7, pH = 9, pH = 11, αληίζηνηρα. 

(ζηελ επφκελε ζειίδα) 
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Τγξφ κπαηαξίαο Ξχδη 

Πφζηκν  
λεξφ 

Μαγεηξηθή 

ζφδα Ακκσλία 

44 / 90 



Ζ αθξηβήο, φκσο, κέηξεζε ηνπ pH 
δηαιχκαηνο γίλεηαη κε έλα φξγαλν 
πνπ ιέγεηαη περάκεηξν θαη πνπ 
είλαη ίζσο ην «δεκνθηιέζηεξν» θαη 
ζίγνπξα ην πην απαξαίηεην φξγαλν 
θάζε ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.5  Ο πξνζδηνξηζκόο  
ηνπ pH κε περάκεηξν κπνξεί λα γίλεη 
κε κεγάιε αθξίβεηα. 
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Σν pH έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δσή. ηελ ηειεφξα-
ζε πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη 
ηνλ φξν pH ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ 
ζακπνπάλ, ησλ ζαπνπληψλ θιπ. 
ήκεξα γλσξίδνπκε ην pH πνιιψλ 
βηνινγηθψλ πγξψλ, ρπκψλ, πνηψλ 
θαη εηδψλ δηαηξνθήο. ην ζρήκα 
πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ηηκέο 
pH κεξηθψλ γλσζηψλ δηαιπκάησλ: 
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ΣΧΗΜΑ 3.6  Τηκέο pH νξηζκέλσλ 
γλσζηώλ καο δηαιπκάησλ. 

                       

 Τγξά 

κπαηαξίαο 

Ξχδη 
Βξνρή 

Γάια 
Αίκα 

Θαιαζζηλφ  
λεξφ 

Γάια κα-
γλεζίαο 

Ακκσλία 

Υπκφ 
ιεκνληνχ 

Μήιν 

Υπκφο 

ληνκάηαο 

άιην 
5,7-7,1 

Μαγεηξηθή 
ζφδα 

1 
3 

5 
7 

9 
11 

13 
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3.3 Ομείδηα 
 

Οξηζκέλα νμείδηα έρνπλ ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα ζηελ θαζεκεξηλή καο 
δσή. Σν πην γλσζηφ απφ απηά είλαη 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ 

είλαη ην βαζηθφ πξντφλ ηεο αλαπλν-
ήο ησλ έκβησλ φλησλ θαη ρξεζηκν-
πνηείηαη ζηε θσηνζχλζεζε. Αθφκα, 

ην CO2 είλαη θπξίσο ππεχζπλν γηα 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), ην 

κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (ΝΟ), ην 

δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (ΝΟ2) θαη ην 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, πνπ ηφζν 
πνιχ έρνπλ ηαιαηπσξήζεη ηνπο 
θαηνίθνπο πνιιψλ κεγαινππφιεσλ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα.  
Άιια ραξαθηεξηζηηθά νμείδηα είλαη 
ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ (CaO), ν 
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γλσζηφο καο αζβέζηεο, πνπ απν-
ηειεί βαζηθφ πιηθφ ηεο νηθνδνκηθήο 
θαη πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή 
ηνπ γπαιηνχ. Σέινο, πνιχ ζεκαληη-

θά νμείδηα είλαη ην Al2O3 θαη ην 

Fe2O3, πνπ ππφ κνξθή νξπθηψλ 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 
βηνκεραληθή παξαγσγή 
(κεηαιινπξγία) ησλ κεηάιισλ Al θαη  
Fe, αληίζηνηρα.  
 

Οξηζκφο, ζπκβνιηζκφο, νλνκαην-
ινγία θαη ηαμηλφκεζε νμεηδίσλ 
 

Ομείδηα νλνκάδνληαη νη ελψζεηο ησλ 
ζηνηρείσλ κε ην νμπγφλν.  
Σα πεξηζζφηεξα νμείδηα έρνπλ ην 
γεληθφ ηχπν:  
 

Όπνπ, x είλαη ν αξηζκφο νμείδσζεο 
ηνπ ζηνηρείνπ . 

2Οx 
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Σα νμείδηα νλνκάδνληαη κε ηε ιέμε 

νμείδην θαη αθνινπζεί ην φλνκα ηνπ 
ζηνηρείνπ. Π.ρ. 
 CaO:    νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

 Al2O3:  νμείδην ηνπ αξγηιίνπ 

 Cu2O:  νμείδην ηνπ ραιθνχ (Η) 

 Na2O:  νμείδην ηνπ λαηξίνπ 

 
Όηαλ έλα ζηνηρείν (ζπλήζσο ακέ-
ηαιιν) ζρεκαηίδεη πεξηζζφηεξα 
νμείδηα, ηφηε απηά δηαθξίλνληαη κε 
πξφηαμε ζην φλνκά ηνπο ησλ 
αξηζκεηηθψλ κνλν-, δη-, ηξη- θιπ.  
Έηζη, έρνπκε: 
 CO:   κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 CO2:  δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 N2O3:   ηξηνμείδην ηνπ αδψηνπ 

 SO3:    ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ 
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 Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, 
πνπ δελ αθνινπζνχκε επί ηνπ 
παξφληνο ζηελ Διιάδα, ηα νμείδηα 
νλνκάδνληαη: 

Ν2Ο5: δηάδσην πεληνμείδην 

SO2: ζείν δηνμείδην 
 

Σαμηλφκεζε νμεηδίσλ 
 

Σα νμείδηα, αλάινγα κε ηε ρεκηθή 
ηνπο ζπκπεξηθνξά, κπνξνχλ λα 
δηαθξηζνχλ ζε φμηλα νμείδηα, βαζηθά 
θαη επακθνηεξίδνληα νμείδηα. 
 

1. Όμηλα νμείδηα (αλπδξίηεο 
νμέωλ) 
 

Σα φμηλα νμείδηα είλαη θαηά ην πιεί-
ζηνλ νμείδηα ακεηάιισλ. Πξνθχ-
πηνπλ (ζεσξεηηθά) απ’ ηα  αληίζηνη-
ρα νμπγνλνχρα νμέα κε αθαίξεζε, 
κε ηε κνξθή λεξνχ, φισλ ησλ 
αηφκσλ πδξνγφλνπ πνπ πεξηέρνπλ.  
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Έηζη, γηα λα βξνχκε ηνλ αλπδξίηε 

ηνπ ζεηηθνχ νμένο (H2SO4) αθαηξνχ-

κε έλα κφξην Ζ2Ο απφ έλα κφξην 

Ζ2SO4, νπφηε, πξνθχπηεη  SO3.   

Γειαδή,      H2SO4 – H2O  SO3 

Οκνίσο, γηα λα βξνχκε ηνλ 

αλπδξίηε ηνπ ΖΝΟ3, αθαηξνχκε απφ 

δχν κφξηα ΖΝΟ3 έλα κφξην λεξνχ, 

νπφηε πξνθχπηεη Ν2Ο5.  

Γειαδή,      2ΖΝΟ3 – Ζ2Ο  Ν2Ο5 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαζνξηζκνχ 
ηνπ αλπδξίηε ελφο νμένο είλαη ν 
αθφινπζνο: 
Έζησ γηα παξάδεηγκα φηη ζέινπκε 

λα βξνχκε ηνλ αλπδξίηε ηνπ Ζ3ΡΟ4. 

Καη’ αξράο βξίζθνπκε ηνλ αξηζκφ 
νμείδσζεο ηνπ Ρ ζην νμχ:  
3(+1) + x +4(-2) = 0 ή x = +5. 
Σνλ ίδην  αξηζκφ νμείδσζεο ζα έρεη 
ν Ρ θαη ζην νμείδηφ ηνπ. πλεπψο, 
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ην νμείδην ζα έρεη ηνλ κνξηαθφ  

ηχπν:  Ρ2Ο5. 
 

 Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
φμηλσλ νμεηδίσλ είλαη αλάινγε ησλ 
αληίζηνηρσλ νμέσλ ηνπο. 
 

 

2. Βαζηθά νμείδηα (αλπδξίηεο 
βάζεωλ) 
 

Σα νμείδηα απηά είλαη ζπλήζσο 
νμείδηα κεηάιισλ θαη παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ νμεηδίσλ είλαη ην Na2O, ην 

CaO, ην Fe2O3.  

Σα βαζηθά νμείδηα πξνθχπηνπλ 
(ζεσξεηηθά)  απφ ηηο αληίζηνηρεο 
βάζεηο κε  αθαίξεζε, κε ηε κνξθή 
λεξνχ φισλ ησλ αηφκσλ 
πδξνγφλνπ πνπ πεξηέρνπλ. 
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Με ηε ινγηθή απηή βξίζθνπκε ηνπο 
αλπδξίηεο ησλ βάζεσλ Ca(OH)2, 

NaOH θαη Fe(OH)3 : 

Ca(OH)2 – H2O  CaO 

2NaOH – H2O  Na2O 

2Fe(OH)3 – 3H2O  Fe2O3 
 

Έλαο πην εχθνινο ηξφπνο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ αλπδξίηε κηαο 
βάζεο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηή-
ξεζε, φηη ηφζν ν αλπδξίηεο φζν θαη 
ε βάζε πεξηέρνπλ ην κέηαιιν κε 
ηνλ ίδην αξηζκφ νμείδσζεο . Καηφ-
πηλ ηνχηνπ,  ν αλπδξίηεο ηνπ 

Mg(ΟΖ)2  είλαη ην MgO,  αθνχ ην Mg 

θαη ζηηο δχν ελψζεηο έρεη αξηζκφ 
νμείδσζεο +2. 
 

 Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
βαζηθψλ νμεηδίσλ είλαη αλάινγε 
ησλ αληίζηνηρσλ βάζεψλ ηνπο. 
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3. Δπακθνηεξίδνληα 
 

Δπακθνηεξίδνλ είλαη ην νμείδην 
εθείλν πνπ άιινηε ζπκπεξηθέξεηαη 
σο νμχ θαη άιινηε σο  βάζε. Απηή 
ηνπ ε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη 
απφ ηε θχζε ηεο νπζίαο κε ηελ 

νπνία αληηδξά. Έηζη, ην Al2O3 θαηά 

ηελ αληίδξαζε κε έλα νμχ ζπκπεξη-

θέξεηαη σο βάζε, Al(OH)3, ελψ θαηά 

ηελ αληίδξαζή ηνπ κε κία βάζε, 

ζπκπεξηθέξεηαη  σο νμχ, H3AlO3, 

(αξγηιηθφ νμχ ). 
 

 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
επακθνηεξηδφλησλ νμεηδίσλ: ZnO, 

Al2O3, PbO, SnO. 
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3.4 Άιαηα 
 

Σα νμέα θαη νη βάζεηο, πνπ πεξηγξά-
ςακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 
δελ απαληνχλ ζπλήζσο ειεχζεξα 
ζηε θχζε. Πξψηεο χιεο γηα ηελ 
παξαζθεπή απηψλ απνηεινχλ 
θπξίσο ηα άιαηα ηνπο, πνπ βξίζθν-
ληαη ζηε θχζε ππφ κνξθή νξπθηψλ 
ή δηαιπκέλα ζην λεξφ. Σν πην γλσ-
ζηφ άιαο είλαη ην αιάηη ή καγεηξηθφ 
αιάηη (NaCl), πνπ ππάξρεη άθζνλν 
σο νξπθηφ ή δηαιπκέλν ζην ζαιαζ-
ζηλφ λεξφ. Οη ρξήζεηο ηνπ είλαη 
πνιπάξηζκεο, π.ρ. καγεηξηθή, 
ζπληήξεζε ηξνθίκσλ, βηνκεραληθή 
παξαζθεπή ρισξίνπ θιπ. Άιια 
γλσζηά άιαηα είλαη ην αλζξαθηθφ 

λάηξην (Na2CO3), πνπ ρξεζηκνπνηεί-

ηαη π.ρ. γηα ηελ παξαζθεπή 
γπαιηνχ, ην ππνρισξηψδεο λάηξην 
(NaClO), πνπ ην αξαηφ δηάιπκά ηνπ 
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είλαη ε ρισξίλε, ην αλζξαθηθφ 

αζβέζηην (CaCO3), πνπ απαληά ζηα 

κάξκαξα, ν βξσκηνχρνο άξγπξνο 
(ΑgBr), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 
θσηνγξαθηθή, ην θζνξηνχρα άιαηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 
νδνληφπαζηεο θιπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα νζηά ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχ-

ληαη θπξίσο απφ Ca3(PO4)2, έλα 

δπζδηάιπην ζην λεξφ  αιάηη ηνπ 
αζβεζηίνπ. 
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πκβνιηζκφο θαη νλνκαηνινγία 
αιάησλ 
 

Tα άιαηα είλαη ηνληηθέο ελψζεηο πνπ 
πεξηέρνπλ θαηηφλ Μ (κέηαιιν ή   

ζεηηθφ πνιπαηνκηθφ ηφλ, π.ρ. ΝΖ4
+
) 

θαη αληφλ Α (ακέηαιιν εθηφο Ο ή 
αξλεηηθφ πνιπαηνκηθφ ηφλ π.ρ. 

CO3
2-

). 

 Έηζη, ν γεληθφο ηχπνο ησλ αιάησλ 
είλαη:   
 

Όπνπ, x θαη ς δείρλνπλ ηελ αλαιν-
γία αληφλησλ θαη θαηηφλησλ ζηελ 
ηνληηθή έλσζε. 
Τπάξρνπλ θαη πην ζχλζεηα άιαηα, 
φπσο είλαη ηα δηπιά, ηα κηθηά, ηα 
έλπδξα θαη ηα ζχκπινθα. Σν ζέκα 
φκσο απηφ μεπεξλά ηα φξηα κειέηεο 
ηνπ παξφληνο βηβιίνπ.  
 

ΜςΑx 
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 KNaCO3:  κηθηφ άιαο 

CuSO4·5H2O:  έλπδξν άιαο 

Fe4[Fe(CN)6]3: ζχκπινθν άιαο 
 

Σα άιαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 
ζε: 

α.  κε νμπγνλνύρα άιαηα (ην αληφλ 
ηνπο δελ πεξηέρεη νμπγφλν). 
Σα άιαηα απηά νλνκάδνληαη κε 
πξψηε ιέμε ην φλνκα ηνπ αληφληνο 

κε ηελ θαηάιεμε –νύρνο θαη δεχηε-
ξε ιέμε ην φλνκα ηνπ κεηάιινπ ή ην 
ακκψλην. Π.ρ.,  

NaCl:  ρισξηνχρν λάηξην 
FeS:    ζεηνχρνο ζίδεξνο (ΗΗ) 

FeCl3: ρισξηνχρνο ζίδεξνο 

(ΗΗΗ) ή ηξηρισξηνχρνο ζίδεξνο 
KCN:  θπαληνχρν θάιην 

NH4I:   ησδηνχρν ακκψλην   

β. νμπγνλνύρα άιαηα (ην αληφλ 
ηνπο πεξηέρεη νμπγφλν). Σα άιαηα 
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απηά νλνκάδνληαη κε πξψηε ιέμε ην 
φλνκα ηνπ αληφληνο θαη δεχηεξε 
ιέμε ην φλνκα ηνπ κεηάιινπ ή ην 
ακκψλην. Π.ρ., 

Ca3(PO4)2: θσζθνξηθφ αζβέζηην 

ZnCO3: αλζξαθηθφο ςεπδάξγπξνο   

KHSO4: φμηλν ζεηηθφ θάιην 

Βa(ClO)2: ρισξηψδεο βάξην 

Al(NO3)3: ληηξηθφ αξγίιην 
 

 Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, 
πνπ δελ αθνινπζνχκε επί ηνπ 
παξφληνο ζηελ Διιάδα, ηα άιαηα  
νλνκάδνληαη: 
ZnS:   ςεπδάξγπξνο ζνπιθίδην 

FeBr2: ζίδεξνο (ΗΗ) βξσκίδην 

NaCN: λάηξην θπαλίδην 

NaClO3: λάηξην ρισξηθφ 

Fe2(SO4)3: ζίδεξνο (ΗΗΗ) ζεηηθφο 

NaH2PO4: λάηξην δηπδξνγφλν 

θσζθνξηθφ 
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 Οξηζκέλεο «θνηλέο» νλνκαζίεο 
αιάησλ είλαη: 

NaHCO3 : ζφδα 

CaCO3:  αζβεζηφιηζνο 

CaSO4.2H2Ο: γχςνο 

CuSO4.5H2O: γαιαδφπεηξα 
 

Υαξαθηεξηζηηθέο  ηδηφηεηεο ησλ 
αιάησλ 
 

Σα άιαηα, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέ-
ξεη, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ 
ηελ εμνπδεηέξσζε νμέσλ κε βάζεηο 
ή κε αληηδξάζεηο δξαζηηθψλ 
κεηάιισλ κε νμέα.  Σα άιαηα, σο 
ηνληηθέο ελψζεηο, δηίζηαληαη 
πιήξσο, είλαη δειαδή ηζρπξνί 
ειεθηξνιχηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 
πδαηηθά δηαιχκαηα θαζψο θαη ηα 
ηήγκαηά ηνπο, είλαη θαινί αγσγνί 
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Γεληθψο, 
ηα άιαηα  έρνπλ πςειά ζεκεία 
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ηήμεο θαη πνιιά απ’ απηά είλαη 
επδηάιπηα ζην λεξφ.  
 
 

 Σήγκα: ιησκέλν 
 

 

3.5 Υεκηθέο αληηδξάζεηο 
 

Υεκηθά θαηλφκελα (αληηδξάζεηο) 
νλνκάδνληαη νη κεηαβνιέο θαηά ηηο 
νπνίεο απφ νξηζκέλεο αξρηθέο 
νπζίεο (αληηδξψληα) δεκηνπξγνχ-
ληαη λέεο (πξντφληα) κε δηαθνξε-
ηηθέο ηδηφηεηεο.  

Υεκηθέο αληηδξάζεηο γίλνληαη 
ζπλερψο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπν-
γελέο πεξηβάιινλ κε ή ρσξίο ηελ 
παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ. ηνλ 
άλζξσπν, πνπ είλαη έλα ηεξάζηην 
ρεκηθφ εξγαζηήξην κε ηξηζεθαηνκ-
κχξηα θχηηαξα, γίλνληαη αδηάθνπα 
ρεκηθέο αληηδξάζεηο κε ζπλερή 
αιιειεμάξηεζε, πνπ έρνπλ ζαλ 
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απνηέιεζκα ηελ ηζνξξνπία ηνπ 
νξγαληζκνχ. ηα θπηά, απφ ηελ 
αληίδξαζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2) κε λεξφ (Ζ2Ο), δεκηνπξγείηαη 

ε γιπθφδε (C6H12O6) θαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 
Απηή είλαη ε αληίδξαζε ηεο θσην-
ζχλζεζεο, πνπ επηηειείηαη ζηνπο 
ρισξνπιάζηεο θαη  απνηειεί ηε 
βαζηθή αλαβνιηθή ιεηηνπξγία ησλ 
απηφηξνθσλ νξγαληζκψλ.  

Χζηφζν, ρεκηθέο αληηδξάζεηο 
γίλνληαη θαη ζην κήιν πνπ ζαπίδεη, 
ζηελ κπαλάλα πνπ καπξίδεη, ζην 
γάια πνπ μηλίδεη, ζην θξαζί πνπ 
γίλεηαη μίδη. Υεκηθέο αληηδξάζεηο 
γίλνληαη ζηα κάξκαξα πνπ κεηαηξέ-
πνληαη ζε γχςν, θαηά ηε δεκηνπξ-
γία ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο θιπ. 
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Πσο ζπκβνιίδνληαη νη ρεκηθέο 
αληηδξάζεηο 
 

Κάζε ρεκηθή αληίδξαζε ζπκβνιί-

δεηαη κε κία ρεκηθή εμίζωζε. ηε 
ρεκηθή  απηή εμίζσζε δηαθξίλνπκε 
δχν κέιε, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε έλα βέινο (). ην πξψην 
κέινο γξάθνπκε ηα ζψκαηα πνπ 
έρνπκε αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε 
αληίδξαζε, πνπ νλνκάδνληαη 

αληηδξώληα, ελψ ζην δεχηεξν 
κέινο γξάθνπκε ηα ζψκαηα πνπ 
ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ αληίδξαζε 

θαη  νλνκάδνληαη πξνϊόληα. 
 

ΑΝΣΗΓΡΧΝΣΑ               ΠΡΟΨΟΝΣΑ     
 

Αο εμεηάζνπκε ηψξα κία απιή ρεκη-
θή αληίδξαζε π.ρ. ηελ αληίδξαζε 
ηνπ αδψηνπ κε ην πδξνγφλν πξνο 
ζρεκαηηζκφ ακκσλίαο. Σν ρεκηθφ 

πλζήθεο 
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απηφ θαηλφκελν πεξηγξάθεηαη κε 
ηελ παξαθάησ ρεκηθή εμίζσζε: 
 

Ν2 + Ζ2  ΝΖ3      (1) 
 

ην πξψην κέινο γξάθνπκε ηα 

κφξηα ησλ αληηδξώληωλ, δειαδή, 
ην άδσην θαη ην πδξνγφλν, ελψ ζην 
δεχηεξν κέινο ηεο εμίζσζεο γξά-

θνπκε  ηα πξνϊόληα ηεο αληίδξα-
ζεο, δειαδή ηελ ακκσλία . 
Χζηφζν, ε  ρεκηθή εμίζσζε (1) δελ 
είλαη αθφκα ζσζηά γξακκέλε, 
θαζψο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θάζε 
ζηνηρείνπ ζα  πξέπεη λα είλαη ίδηνο 
ζηα αληηδξψληα θαη πξντφληα, αθνχ 
ηα άηνκα νχηε θζείξνληαη, νχηε 
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο. Θα πξέ-
πεη, ινηπφλ λα γίλεη ηζνζηάζκηζε 
κάδαο.  Έηζη,  βάδνπκε θαηάιιε-

ινπο ζπληειεζηέο ζηα δχν κέιε 
ηεο εμίζσζεο, ψζηε λα 
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ηθαλνπνηεζεί ε παξαπάλσ 
απαίηεζε. 
ην παξάδεηγκα ηεο ζχλζεζεο ηεο 
ακκσλίαο, βάδνπκε ζπληειεζηή δχν 
κπξνζηά απφ ηελ ακκσλία, ψζηε 
λα ηζνζηαζκίζνπκε ηα άηνκα 
αδψηνπ, νπφηε ε ρεκηθή εμίζσζε 
γξάθεηαη: 
 

Ν2 + Ζ2  2ΝΖ3     (2) 
 

Δπίζεο βάδνπκε ζπληειεζηή ηξία  
κπξνζηά απφ ην κφξην ηνπ 
πδξνγφλνπ, ψζηε λα ηζνζηαζκί-
ζνπκε ζηα δχν κέιε ηεο ρεκηθήο 
εμίζσζεο (αληηδξψληα θαη 
πξντφληα) ηνλ αξηζκφ αηφκσλ 
πδξνγφλνπ. Έηζη, ε ρεκηθή εμίζσζε 
παίξλεη ηε κνξθή: 
  

Ν2 + 3Ζ2  2ΝΖ3      (3) 
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Ζ (3) είλαη ηψξα ζσζηά γξακκέλε 
ρεκηθή εμίζσζε, θαζψο έρεη γίλεη 
ηζνζηάζκηζε ησλ αηφκσλ ζηα δχν 
κέιε ηεο εμίζσζεο. Δπηπιένλ 
πνιιέο θνξέο αλαγξάθεηαη θαη ε 
θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 
αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ, φπσο 
ζα δνχκε παξαθάησ. 
 

 Antoine Lavoisier  
(1743-1794). Αλ θαλείο  
ήζειε λα νξηνζεηήζεη ηελ  
επνρή πνπ αξρίδεη ε  
αλάπηπμε ηεο ρεκείαο σο  
επηζηήκε ζα μεθηλνχζε 

απφ ηελ Γάιιν ρεκηθφ Lavoisier. 
Μηα ιακπξή πξνζσπηθφηεηα, 
πξνηθηζκέλε κε πνιιέο αξεηέο. Σν 
εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν ήηαλ πνιχ 
πινχζην. Μεηαμχ ησλ άιισλ πεξη-
ιακβάλεηαη ν  λφκνο δηαηήξεζεο 
ηεο κάδαο: 
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«Σε θάζε ρεκηθή αληίδξαζε ε 
κάδα ηωλ αληηδξώληωλ είλαη ίζε 
κε ηε κάδα ηωλ πξνϊόληωλ.» 
Σν βηβιίν ηνπ «ηνηρεηψδεο  
χγγξακκα ηεο Υεκείαο» απνηέιεζε 
ηε βάζε γηα ηε ζεκειίσζε θαη 
δηάδνζε ηεο ρεκηθήο επηζηήκεο. 
Παξάιιεια κε ηηο επηζηεκνληθέο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, είρε αλαπηχμεη 
θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε, έρνληαο 
κηα θνξνεηζπξαθηηθή εηαηξεία. Ζ 
εηαηξεία απηή ηνπ εμαζθάιηδε 
κεγάια θέξδε, ψζηε λα απηνρξεκα-
ηνδνηεί ηηο έξεπλεο ηνπ. Όκσο, απηή 
ηνπ ζηνίρηζε ην θεθάιη. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηα-
ζεο θαηεγνξήζεθε γηα νηθνλνκηθά  
εγθιήκαηα θαη θαξαηνκήζεθε.  
« Υάζεθε ζ’ έλα ιεπηφ έλα θεθάιη 
πνπ νχηε  θάζε εθαηφ ρξφληα δε 
γελληέηαη»   
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πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, κία 
ρεκηθή εμίζσζε πεξηιακβάλεη: 
 

 ηα αληηδξώληα θαη  ηα 
πξνϊόληα ηνπο θαηάιιεινπο 
ζπληειεζηέο,  

 

 ώζηε ηα άηνκα θάζε ζηνηρείνπ 

λα είλαη ηζάξηζκα ζηα δύν κέιε 
ηεο ρεκηθήο εμίζωζεο. 

 

Παξαθάησ δίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα ρεκηθψλ εμηζψζεσλ 
ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη θαη ε 
θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 
αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ .       

P4(s) + 6Cl2(g)  4PCl3(s)    (4) 

CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)  
(5) 

Οη παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζψζεηο 
κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ θαη κε 
πξνζνκνηψκαηα κνξίσλ ( κνξηαθά 
κνληέια), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 
πνπ αθνινπζεί. 
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ΣΧΗΜΑ 3.7   
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ΣΧΗΜΑ 3.7  Δηθνληθή παξνπζίαζε 
ησλ αληηδξάζεσλ ζε κνξθή 
κνξηαθώλ κνληέισλ : 

α. P4(s) + 6Cl2(g)  4PCl3(s) (πάλσ) 

β. CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 

2H2O(g) (θάησ). 
 

 χκβνια: 
(s)  ζηεξεφ 
(l)   πγξφ 

(g)  αέξην 

(aq) πδαηηθφ δηάιπκα 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ  
 

α. Πφηε πξαγκαηνπνηείηαη κία 
ρεκηθή αληίδξαζε; 
 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ρεκηθή 
αληίδξαζε ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε 

ηε ζεωξία ηωλ ζπγθξνύζεωλ,  
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ηα κφξηα (ή γεληθφηεξα νη δνκηθέο 
κνλάδεο ηεο χιεο) ησλ αληηδξψ-
λησλ λα ζπγθξνπζηνχλ θαη κάιηζηα 

λα ζπγθξνπζηνύλ θαηάιιεια. Με 
ηνλ φξν «λα ζπγθξνπζηνχλ 
θαηάιιεια» ελλννχκε φηη πξέπεη λα 
έρνπλ ηελ θαηάιιειε ηαρχηεηα θαη 
έλα νξηζκέλν πξνζαλαηνιηζκφ. 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο 
είλαη φηη «ζπάλε» νη αξρηθνί δεζκνί 
(ησλ αληηδξψλησλ) θαη δεκηνπξγνχ-
ληαη λένη (ησλ πξντφλησλ). Έρεη 
εθηηκεζεί φηη κφλν έλα πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ 

αληηδξψλησλ είλαη απνηειεζκα-
ηηθέο. 
 

 Απνηειεζκαηηθέο είλαη νη 
ζπγθξνχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ 
αληίδξαζε. 
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  ε βαζχηεξν επίπεδν ηελ απά-
ληεζε ζην εξψηεκα  πφηε πξαγκα-
ηνπνηείηαη κηα ρεκηθή αληίδξαζε 
δίλεη ε Υεκηθή Θεξκνδπλακηθή 
(βιέπε ζρνιηθφ βηβιίν Γ΄ Λπθείνπ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 3.8  Γηα λα γίλεη ε αληίδξαζε 

NO+Cl2  NOCl + Cl ζα πξέπεη ηα 
αληηδξώληα κόξηα λα έρνπλ ην 
ζσζηό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ 
θαηάιιειε ηαρύηεηα (ελέξγεηα).   
Α: απνηειεζκαηηθή ζύγθξνπζε    
Β: κε απνηειεζκαηηθή ζύγθξνπζε. 

Ο 
Ν 

Cl 
Cl 

Ο 
Ν 

Cl Cl 

Ν 
Ο 

Cl 
Cl 

Ν 
Ο Cl 

Cl 
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β. Πφζν γξήγνξα γίλεηαη κία ρε-
κηθή αληίδξαζε; 
(Σαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο) 
 

Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 
ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα δηάθνξα 
ρεκηθά θαηλφκελα εμειίζζνληαη 
πνηθίιιεη. Έηζη, π.ρ. ν Fe ζθνπ-
ξηάδεη (δηάβξσζε) πνιχ αξγά, ελψ 
ε έθξεμε ηεο ππξίηηδαο ή ε θαχζε 

ηνπ Mg  κε ην Ο2 γίλνληαη αθαξηαία. 

Δπίζεο, ε αληίδξαζε  

2Ζ2 + Ο2  2Ζ2Ο ζηε ζπλήζε 

ζεξκνθξαζία πξνρσξεί ηφζν αξγά, 
ψζηε πξαθηηθά δε γίλεηαη. Αλ φκσο 
ηε «βνεζήζνπκε» κε έλα ζπηλζήξα, 
ηφηε γίλεηαη έθξεμε, δειαδή ε 
αληίδξαζε γίλεηαη κε πνιχ κεγάιε 
ηαρχηεηα.  
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 Ζ ζπγθέληξσζε εθθξάδεη ην 
πιήζνο ησλ κνξίσλ αλά κνλάδα 
φγθνπ (ζην επφκελν θεθάιαην ζα 
κηιήζνπκε αλαιπηηθά γηα ηε 
ζπγθέληξσζε). 

 
Πξνθαλψο ν ξπζκφο ησλ ελεξγψλ 
ζπγθξνχζεσλ θαζνξίδεη ηελ 
ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο. 
 

 Ταρύηεηα κηαο αληίδξαζεο νξί-

δεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέ-
ληξωζεο ελόο από ηα αληηδξώληα 
ή ηα πξνϊόληα, ζηε κνλάδα ηνπ 
ρξόλνπ. 

 

  Όηαλ έρνπκε ππξεηφ (πςειή 
ζεξκνθξαζία), φιεο νη αληηδξάζεηο 
ηνπ νξγαληζκνχ επηηαρχλνληαη. 
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  Ζ δάραξε ζηνλ αέξα θαίγεηαη ζε  

ζ > 600 C, ελψ ζηνλ νξγαληζκφ 

καο «θαίγεηαη» ζηνπο 37 C. Γηαηί; 

 
Ζ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο κπνξεί 
λα απμεζεί : 

1. Με αχμεζε ηεο πνζόηεηαο (ζπ-
γθέληξωζεο) ησλ αληηδξψλησλ. 

2. Με αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

3. Με ηελ παξνπζία θαηαιπηώλ. Ο 
θαηαιχηεο απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο 
αληίδξαζεο, ρσξίο λα θαηαλαιψλε-
ηαη. Οη αληηδξάζεηο ζηνπο δσληα-
λνχο νξγαληζκνχο θαηαιχνληαη 

απφ ηα έλδπκα ή βηνθαηαιύηεο. 

4. Με ηελ αχμεζε ηεο επηθάλεηαο 
επαθήο ηωλ ζηεξεώλ ζωκάηωλ 
πνπ κεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε. Π.ρ. 
ν άλζξαθαο ζε κεγάια θνκκάηηα 
θαηγεηαη αξγά, ελψ ζε κνξθή ζθφ-
λεο ζρεδφλ αθαξηαία. 
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γ. Δλεξγεηαθέο κεηαβνιέο πνπ 
ζπλνδεχνπλ ηε ρεκηθή αληίδξαζε 
 

Δίλαη πηα γλσζηφ φηη ζηηο ρεκηθέο 
κεηαβνιέο (αληηδξάζεηο) ηα άηνκα 
δηαηεξνχληαη, ελψ αλαθαηαλέ-
κνληαη. Γειαδή, νη αξρηθνί δεζκνί 
«ζπάδνπλ» θαη δεκηνπξγνχληαη 
θαηλνχξγηνη ζρεκαηίδνληαο έηζη ηα 
πξντφληα ηεο αληίδξαζεο. Π.ρ. ζηελ 

αληίδξαζε H2 + Cl2  2HCl, 

«ζπάδνπλ» νη δεζκνί Ζ-Ζ θαη Cl-Cl 
θαη δεκηνπξγείηαη ν δεζκφο H-Cl.  
Γεληθά, γηα λα «ζπάζεη» έλαο 
δεζκφο, ρξεηάδεηαη ελέξγεηα, ελψ 
φηαλ δεκηνπξγείηαη εθιχεηαη. Απηφ 
ην «πάξε – δψζε» ελέξγεηαο θξίλεη 
ηειηθά θαηά πφζν ε αληίδξαζε 
ζπλνιηθά ειεπζεξψλεη ή απνξξνθά 
ελέξγεηα ζε κνξθή ζεξκφηεηαο. 
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 Δμώζεξκε νλνκάδεηαη κία ρεκηθή 
αληίδξαζε πνπ ειεπζεξώλεη 
ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. 
 

 Δλδόζεξκε είλαη ε αληίδξαζε  
πνπ απνξξνθά ζεξκόηεηα από ην 
πεξηβάιινλ.   

 

 Δθιχεηαη: ειεπζεξψλεηαη 
 
 Δμψζεξκε: 

C + O2  CO2 + 394kJ 

 
 Δλδφζεξκε:  

CaCO3  CaO+CO2 -178kJ 

 

δ. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη 
κία αληίδξαζε;  
(Απφδνζε αληίδξαζεο) 
 

Πνιιέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ 
είλαη πιήξεηο, δειαδή κέξνο κφλν 
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ησλ αληηδξψλησλ κεηαηξέπνληαη ζε 
πξντφληα (ακθίδξνκεο 
αληηδξάζεηο).  
 

 Η απόδνζε κηαο αληίδξαζεο 
θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο 
πνζόηεηαο ελόο πξντόληνο πνπ 
παίξλνπκε πξαθηηθά θαη ηεο 
πνζόηεηαο πνπ ζα παίξλακε 
ζεσξεηηθά, αλ ε αληίδξαζε ήηαλ 
πιήξεο (κνλόδξνκε). 

 

Όπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην 
βηβιίν ηεο  Β΄ Λπθείνπ θαηεχζπλζεο, 
κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ απφ-
δνζε κηαο αληίδξαζεο 
κεηαβάιινληαο: 
 

1. ηελ πνζφηεηα (ζπγθέληξσζε) 
ησλ αληηδξψλησλ ή ησλ πξντφλησλ 
 

2. ηε ζεξκνθξαζία 
 

3. ηελ πίεζε, εθ’ φζνλ ζηελ 
αληίδξαζε κεηέρνπλ αέξηα. 
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Μεξηθά είδε ρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ 
 

Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα 
ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν κεγάιεο 
θαηεγνξίεο, ηηο νμεηδναλαγσγηθέο 
θαη ηηο κεηαζεηηθέο. 
 

Α. ΟΞΔΙΓΟΑΝΑΓΩΓΙΚΔΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΣΔΙΣ 
 

ηηο αληηδξάζεηο απηέο ν αξηζκφο 
νμείδσζεο νξηζκέλσλ απφ ηα 
ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ κεηαβάι-
ιεηαη. Σέηνηεο αληηδξάζεηο απιήο 
κνξθήο είλαη νη ζπλζέζεηο, νη απν-
ζπλζέζεηο, νη δηαζπάζεηο, νη αληη-
δξάζεηο απιήο αληηθαηάζηαζεο. 
Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη αληηδξάζεηο 
νμεηδναλαγσγήο πνιχπινθεο 
κνξθήο, νη νπνίεο φκσο δε ζα καο 
απαζρνιήζνπλ ζην θεθάιαην απηφ. 
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1.  Αληηδξάζεηο ζύλζεζεο 
 

Καηά ηηο αληηδξάζεηο απηέο 
αληηδξνχλ δχν ή πεξηζζφηεξα 
ζηνηρεία γηα λα ζρεκαηίζνπλ κία 
ρεκηθή έλσζε. Αο δνχκε κεξηθά 
παξαδείγκαηα. 
 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
 

H2(g) + Cl2(g)     2HCl(g) 

2K(s) + Cl2(g)   2KCl(s) 

C(s) + O2(g)   CO2(g) 
 
Δθαξκνγή  
Να γξαθνχλ νη ρεκηθέο εμηζψζεηο 
ησλ επφκελσλ αληηδξάζεσλ:  
α) αξγίιην θαη ζείν δίλνπλ ζεηνχρν 
αξγίιην, β) αξγίιην θαη νμπγφλν 
δίλνπλ νμείδην ηνπ αξγηιίνπ, γ) 
ζίδεξνο θαη ριψξην δίλνπλ 
ρισξηνχρν ζίδεξν (ΗΗΗ),  
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δ) θαζζίηεξνο θαη νμπγφλν δίλνπλ 
νμείδην ηνπ θαζζίηεξνπ (ΗΗ). 
 

2.Αληηδξάζεηο απνζύλζεζεο θαη 
δηάζπαζεο  
 

Καηά ηηο αληηδξάζεηο απηέο κία 
ρεκηθή έλσζε δηαζπάηαη ζηα ζηνη-
ρεία ηεο (απνζχλζεζε) ή ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξεο απινχζηεξεο ρεκηθέο 
νπζίεο (δηάζπαζε). Αο δνχκε 
κεξηθά παξαδείγκαηα. 
 

2HgO(s)  2Hg(l) + O2(g) 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 

2KClO3(s)  2KCl(s) + 3O2(g) 
 
Χζηφζν , ππάξρνπλ αληηδξάζεηο 
δηάζπαζεο πνπ δελ είλαη 
νμεηδναλαγσγήο, π.ρ.  

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g) 
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Δθαξκνγή 
Να γξαθνχλ νη ρεκηθέο εμηζψζεηο 
ησλ επφκελσλ αληηδξάζεσλ:  
α. νμείδην ηνπ ραιθνχ (ΗΗ) δηαζπάηαη 
ζε ραιθφ θαη νμπγφλν,  
β. βξσκηνχρνο άξγπξνο δηαζπάηαη 
ζε άξγπξν θαη βξψκην. 
 

3. Αληηδξάζεηο απιήο αληηθαηά-
ζηαζεο  
 

Καηά ηηο αληηδξάζεηο απηέο έλα 
ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζε ειεχζεξε 
θαηάζηαζε αληηθαζηζηά έλα άιιν 
ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζε κία 
έλσζή ηνπ. Έηζη, έλα κέηαιιν Μ 
αληηθαζηζηά έλα άιιν κέηαιιν Μ΄ ή 
ην πδξνγφλν, ζχκθσλα κε ην 
γεληθφ ζρήκα: 

 

Μ + Μ΄Υ  ΜΥ + Μ΄ 
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ή έλα ακέηαιιν Α αληηθαζηζηά έλα 
άιιν ακέηαιιν Α΄, ζχκθσλα κε ην 
γεληθφ ζρήκα: 

 

Α + ΦΑ΄  ΦΑ + Α΄ 
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 
γίλεη ε αληίδξαζε απιήο αληηθαηά-
ζηαζεο είλαη ην Μ λα είλαη δξαζηη-
θφηεξν ηνπ Μ΄ θαη ην Α δξαζηηθφ-
ηεξν ηνπ Α΄.  
 

 Σν Μ δξαζηηθόηεξν ηνπ Μ΄ 
ζεκαίλεη φηη ην Μ δεκηνπξγεί πην 
«εχθνια» ρεκηθή έλσζε κε ην Υ απ’ 
φηη ην Μ΄. 
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Παξαθάησ δίλεηαη ε ζεηξά 
δξαζηηθφηεηαο ησλ θπξηφηεξσλ 
κεηάιισλ θαη ακεηάιισλ. 

 

ΔΗΡΑ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ                

ΑΜΔΣΑΛΛΧΝ 
ΜΔΣΑΛΛΑ:  
K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, 

Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 
              

Αχμεζε δξαζηηθφηεηαο 
 
ΑΜΔΣΑΛΛΑ: 

F2, Cl2, Br2, O2, I2, S 
 

Αο δνχκε ηψξα κεξηθά παξαδείγκαηα 
 

α) Μέηαιιν + άιαο   

άιαο + κέηαιιν 

Zn(s) + CuSO4(aq)   

      ZnSO4(aq) + Cu(s) 
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2Na(s) + FeCl2(aq)   

      2NaCl(aq) + Fe(s) 
 

β) Μέηαιιν + νμύ  άιαο + Η2 

2Al(s) + 6HCl(aq)  2AlCl3(aq) + 

3H2(g) 
 
Να παξαηεξήζνπκε φηη ζηηο αληη-
δξάζεηο απηέο ην κέηαιιν εκθαλί-
δεηαη ζηα πξντφληα κε ην κηθξφηεξν 
αξηζκφ νμείδσζεο. Δμαηξείηαη ν 

ραιθφο πνπ δίλεη ελψζεηο ηνπ Cu
2+

. 
 

Π.ρ. Fe(s) + 2HBr(aq)  

 FeBr2(aq) + H2(g) 
 

Δπίζεο, ηα ππθλά δηαιχκαηα ζεηη-
θνχ νμένο θαηά ηηο αληηδξάζεηο ηνπο 
κε κέηαιια δίλνπλ πνιχπινθεο 
νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο (θαη 
φρη αληηδξάζεηο απιήο αληηθαηά-
ζηαζεο). Σν ίδην ηζρχεη  
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θαη γηα ηα δηαιχκαηα  ππθλνχ θαη 
αξαηνχ ληηξηθνχ νμένο. 
 

γ) Μέηαιιν + λεξό  …… + Η2 
 

Σα πην δξαζηηθά κέηαιια K, Ba, Ca, 
Na αληηδξνχλ κε ην λεξφ θαη δίλνπλ 
ηελ αληίζηνηρε βάζε (πδξνμείδην 

ηνπ κεηάιινπ) θαη Ζ2. 
 

π.ρ. 2Na(s) + 2H2O(l)   

2NaOH(aq) + H2(g) 
 

Σα ππφινηπα πην δξαζηηθά απφ ην 
πδξνγφλν κέηαιια αληηδξνχλ κε 
πδξαηκνχο ζε πςειή ζεξκνθξαζία 
θαη δίλνπλ νμείδην ηνπ κεηάιινπ θαη 
πδξνγφλν, 
 

π.ρ. Mg(s) + H2O(g)   

MgO(s) + H2(g) 
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Ζ αληίδξαζε ηνπ λεξνχ κε Na 
(πάλσ) θαη K (θάησ) γίλεηαη πνιχ 

βίαηα, ην δε Ζ2 πνπ ειεπζεξψλεηαη 

απηαλαθιέγεηαη. 
 

Δθαξκνγή  
Να γξαθνχλ νη ρεκηθέο εμηζψζεηο 
ησλ αληηδξάζεσλ (εθφζνλ απηέο 
γίλνληαη): 

1. ςεπδάξγπξνο + πδξνβξψκην  
…........,  

2. ηψδην + θζνξηνχρν λάηξην  …..., 

3. λάηξην + ρισξηνχρν αξγίιην  
.......…,  

4. ραιθφο + ληηξηθφο άξγπξνο  …., 

5. άξγπξνο + πδξνριψξην  .......…,  
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6. θάιην + θσζθνξηθφ νμχ  .......…,     

7. βάξην + λεξφ  ..........…,  

8. ςεπδάξγπξνο + λεξφ  …............ 
 

Β.  ΜΔΤΑΘΔΤΙΚΔΣ ΑΝΤΙΓΡΑΣΔΙΣ 
 

ηηο αληηδξάζεηο απηέο νη αξηζκνί 
νμείδσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ κεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε 
παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Σέηνηεο 
αληηδξάζεηο είλαη νη αληηδξάζεηο 
δηπιήο αληηθαηάζηαζεο θαη ε 
εμνπδεηέξσζε. 
 

   Ζιεθηξνιχηεο είλαη ηα νμέα,  
νη βάζεηο θαη ηα άιαηα 
 
   χκβνια:  

 : ίδεκα, δειαδή δπζδηάιπηε νπζία  

 : αέξηα νπζία 

89 / 102 



 

  Αλ ην αέξην πξντφλ είλαη 
επδηάιπην, ηφηε ζεξκαίλνπκε γηα λα 
απνκαθξπλζεί απφ ην δηάιπκα. 

 

1. Αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηά-
ζηαζεο  
 

Αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηα-
ζεο νλνκάδνληαη νη αληηδξάζεηο 
κεηαμχ δχν ειεθηξνιπηψλ ζε 
πδαηηθά δηαιχκαηα, θαηά ηηο νπνίεο 
νη ειεθηξνιχηεο αληαιιάζζνπλ  
ηφληα, ζχκθσλα κε ην ζρήκα: 
 

Α
+
Β

-
 + Γ

+
Γ

-
  Α

+
Γ

-
 + Γ

+
Β

-
 

 

’ απηφ ην είδνο αληηδξάζεσλ 
αλήθνπλ θαη νη αληηδξάζεηο κεηαμχ 
νμέσλ θαη βάζεσλ (εμνπδεηεξψ-
ζεηο), νη νπνίεο εμεηάδνληαη ρσξη-
ζηά ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 
Αο δνχκε, φκσο,  κεξηθά 
παξαδείγκαηα. 
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AgNO3(aq) + NaCl(aq)   

NaNO3(aq) + AgCl 
 

Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq)   

 2NaOH(aq) + CaCO3 
 

BaCl2(aq) + 2HNO3(aq)  

 Ba(NO3)2(aq) + 2HCl 
 

Δδψ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε 
φηη κία αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηά-
ζηαζεο γίλεηαη κφλν εθφζνλ έλα 
απφ ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο: 

1. «πέθηεη» σο ίδεκα (θαηαβχζηζε). 

2. εθθεχγεη σο αέξην απφ ην 
αληηδξψλ ζχζηεκα 

3. είλαη ειάρηζηα ηνληηδφκελε 
έλσζε, δειαδή δηίζηαηαη ζε πνιχ 
κηθξφ   πνζνζηφ. 
 

Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε ζίγεηαη 
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ 
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εμνπδεηέξσζε, φπνπ ζρεκαηίδεηαη 
ε ειάρηζηε ηνληηδφκελε έλσζε λεξφ. 
Γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα 
πξέπεη λα κάζνπκε λα αλαγλσξί-
δνπκε πνηα είλαη ηα ηδήκαηα θαη ηα 
αέξηα. Απηά δίλνληαη ζε κνξθή 
πίλαθα παξαθάησ.  
 

 
 
 

ΑΔΡΗΑ:  HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, 

SO2, CO2, NH3 

ΗΕΖΜΑΣΑ:  AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, 

CaSO4, PbSO4 

Όια ηα αλζξαθηθά άιαηα εθηφο απφ 

K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3. 

Όια ηα ζεηνχρα άιαηα εθηφο απφ 

K2S, Na2S, (NH4)2S. 

Όια ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ 

εθηφο απφ KOH, NaOH, Ca(OH)2, 

Ba(OH)2 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1: Κπξηφηεξα αέξηα  

θαη ηδήκαηα 
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Παξαηήξεζε: Σν αλζξαθηθφ νμχ 

(Ζ2CO3) θαη  ην ζεηψδεο νμχ (H2SO3) 

είλαη αζηαζείο ελψζεηο, ελψ ην 

πδξνμείδην ηνπ ακκσλίνπ (ΝΖ4ΟΖ) 

είλαη κφξην ππνζεηηθφ. Γη’ απηφ ζηε 
ζέζε ησλ πξντφλησλ γξάθνπκε: 
 

CO2 + H2O    αληί  H2CO3  
 

SO2 + H2O     αληί   H2SO3  
 

NH3 + H2O    αληί    NH4OH 
 

Δθαξκνγή 
Να ζπκπιεξσζνχλ νη αληηδξάζεηο: 
1. ρισξηνχρν αξγίιην + ληηξηθφο 
άξγπξνο 
2. αλζξαθηθφ βάξην + πδξνριψξην 
3. ζεηψδεο ςεπδάξγπξνο + ζεηηθφ 
νμχ 
4. ληηξηθφ βάξην + ζεηηθφ λάηξην 
5. ρισξηνχρν ακκψλην + πδξνμείδην 
ηνπ καγλεζίνπ 
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6. φμηλν αλζξαθηθφ λάηξην + 
πδξντψδην 
7. ζεηηθφ ακκψλην + πδξνμείδην ηνπ 
θαιίνπ 
8. ληηξηθφο κφιπβδνο (ΗΗ) + ζεηνχρν 
λάηξην 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.9   Δηθνληθή παξνπζίαζε 
ηεο αληίδξαζεο δηπιήο αληηθαηά-

ζηαζεο κεηαμύ Pb(NO3)2 θαη KI πξνο 
ζρεκαηηζκό ηνπ θίηξηλνπ ηδήκαηνο 

PbI2. 

Pb(NO3)2 
Kl 

Pbl2 
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2. Δμνπδεηέξωζε 
 

Δμνπδεηέξσζε νλνκάδεηαη ε αληί-
δξαζε ελφο νμένο κε κία βάζε. 
Καηά ηελ αληίδξαζε απηή ηα πδξν-

γνλνθαηηφληα (Ζ
+
) πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ην νμχ ελψλνληαη κε ηα 

αληφληα πδξνμεηδίνπ (ΟΖ
-
) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε, θαη 
δίλνπλ λεξφ: 
 

Η
+

 + ΟΗ
-
  Η2Ο 

 

Δμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο απηήο 
πνιιέο θνξέο «εμαθαλίδνληαη» 
(εμνπδεηεξψλνληαη) ηφζν νη ηδηφηε-
ηεο ηνπ νμένο (πνπ νθείινληαη ζηα 

Ζ
+
) φζν θαη νη ηδηφηεηεο ηεο βάζεο 

(πνπ νθείινληαη ζηα ΟΖ
-
). Γη’ απηφ 

θαη ε αληίδξαζε νλνκάδεηαη 

εμνπδεηέξωζε. 
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Καηά ηελ εμνπδεηέξσζε ην αληφλ 
ηνπ νμένο θαη ην θαηηφλ ηεο βάζεο  
ζρεκαηίδνπλ  άιαο. Αο δνχκε 
κεξηθά παξαδείγκαηα 
 

NaOH(aq) + HCl(aq)   

NaCl(aq) + H2O(l) 
 

H2SO4(aq) + 2KOH(aq)   

K2SO4(aq) + 2H2O(l) 
 

3Ca(OH)2(aq) + 2H3PO4(aq)  

 Ca3(PO4)2 + 6H2O(l) 
 

 ηηο εμνπδεηεξψζεηο 
πεξηιακβάλνληαη νη αληηδξάζεηο: 
 

1. νμχ + βάζε   
 

2. φμηλν νμείδην + βάζε 
 

3. βαζηθφ νμείδην + νμχ 
 

4. φμηλν νμείδην + βαζηθφ  νμείδην 
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Οη αληηδξάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ 

απνηεινχλ παξαδείγκαηα πιήξνπο 
εμνπδεηέξσζεο, νπφηε ην άιαο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη είλαη έλα νπδέηεξν ή 
θαλνληθό άιαο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ε εμνπδεηέξσζε είλαη κεξηθή, 
είλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηηζηνχλ 

όμηλα ή βαζηθά άιαηα (π.ρ. KHSO4 

θαη Ca(OH)Cl). Απηέο φκσο νη 
αληηδξάζεηο παξαζθεπήο φμηλσλ 
θαη βαζηθψλ αιάησλ είλαη πέξα 
απφ ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ 
πνπ δίλνληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 
Όπσο ήδε αλαθέξακε, ηα φμηλα 
νμείδηα έρνπλ ζηα πδαηηθά ηνπο 
δηαιχκαηα ζπκπεξηθνξά νμέσλ θαη 
αληίζηνηρα ηα βαζηθά νμείδηα 
ζπκπεξηθνξά βάζεσλ. Έηζη, ζηηο 
αληηδξάζεηο εμνπδεηέξσζεο 
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  
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 N2O5(aq) + 2NaOH(aq)  

 
 

 

2NaNO3(aq) + H2O(l)    
      άιαο 

 

CaO(aq) + 2HCl(aq)   
 

 

CaCl2(aq) + H2O(l)   
 
 
 

  Γηα λα πξνβιέςνπκε ηα πξντφληα 
ηεο αληίδξαζεο ζεσξνχκε ζηε ζέζε 

ηνπ Ν2Ο5 ην αληίζηνηρν νμχ, 

δειαδή, ην ΖΝΟ3. 

 

φμηλν νμείδην βάζε 

βαζηθφ νμείδην νμχ 
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Μία εμαίξεζε: 

ηηο αληηδξάζεηο ηεο ΝΖ3 κε νμέα 

θαη ζηηο αληηδξάζεηο κεηαμχ φμηλσλ 
θαη βαζηθψλ νμεηδίσλ δελ έρνπκε 
παξαγσγή λεξνχ. Π.ρ. 

2NH3(aq) + H2SO4(aq)   

(NH4)2SO4(aq) 

3SO3 + Fe2O3  Fe2(SO4)3(aq) 
 

Δθαξκνγή  
Να ζπκπιεξσζνχλ νη αληηδξάζεηο: 
1. πεληνμείδην ηνπ θσζθφξνπ + 
πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ 
2. ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ + πδξνμείδην 
ηνπ αξγηιίνπ 
3. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + 
πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 
4. ζεηηθφ νμχ + νμείδην ηνπ θαιίνπ 
5. ληηξηθφ νμχ + νμείδην ηνπ ζηδήξνπ 
(ΗΗΗ) 
6. πεληνμείδην ηνπ αδψηνπ + νμείδην 
ηνπ αζβεζηίνπ 
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3.6  Oμέα , βάζεηο, νμείδηα, άιαηα, 
εμνπδεηέξσζε θαη…θαζεκεξηλή 
δσή  
 
Όμηλε βξνρή θαη πεξηβάιινλ  
 

 Όμηλε νξίδεηαη ε βξνρή πνπ έρεη 
pH κηθξόηεξν ηνπ 5,6 (pH ηεο 
«θαζαξήο»  βξνρήο).  

 

Οη δχν θχξηεο πεγέο ξππαληψλ πνπ 
πξνθαινχλ ηελ φμηλε βξνρή είλαη 

ην SO2, πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηηο βηνκεραλίεο, θαη ην NO, πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη 
ηα απηνθίλεηα Σα νμείδηα απηά 
κεηαηξέπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα ζε 

SO3 θαη NO2 θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληηδξψληαο κε ην λεξφ ηεο βξνρήο 

κεηαηξέπνληαη ζε Ζ2SO4 θαη ΖNO3, 

αληίζηνηρα.  
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ΣΧΗΜΑ 3.10   Δηθνληθή παξνπζίαζε 
ηεο δεκηνπξγίαο όμηλεο βξνρήο. 
 

Έλα κε αλακελφκελν πείξακα ζε 
γήηλν επίπεδν έδσζε αδηακθηζβή-
ηεηεο απνδείμεηο γηα ηελ επαηζζεζία 
πνπ παξνπζηάδνπλ νη δψληεο νξγα-
ληζκνί θαη ηα δηάθνξα νηθνζπζηή-
καηα  αθφκα θαη ζε κηθξέο κεηαβν-
ιέο ηεο νμχηεηαο (pH) ησλ ιηκλψλ,  

ζχλλεθα 

ιίκλε 

δάζνο 

φμηλε βξνρή 

απηνθίλεηα 

βηνκεραλία 

SΟx 

NOx 

νμείδσζε 
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πνηακψλ θαη ζαιαζζψλ. 
Σηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε 

νμχηεηα ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ 
πνπ πέθηνπλ ζε κεγάιεο πεξηνρέο 
ησλ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο απμήζεθε 
ζεκαληηθά. Απηφ, πξνθαλψο, 
νθείιεηαη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο 
πνζφηεηεο  αέξησλ ξππαληψλ, 
φπσο ηνπ δηνμείδηνπ ηνπ ζείνπ 

(SO2), θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ 

(ΝΟx), ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηηο 

θαχζεηο ησλ απνιηζσκέλσλ θαπζί-
κσλ (π.ρ. γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην). 
Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 
όμηλε βξνρή πξνθάιεζε ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζε νξηζκέλεο επαίζζεηεο 
θαηεγνξίεο δψσλ, φπσο ζην ζνιν-
κφ θαη ηελ πέζηξνθα θαη βαξηέο 
δεκηέο ζε πνιιά θπηά. 

Κάπνηα νμχηεηα βέβαηα, ζην 
λεξφ ηεο βξνρήο θαη ζην ρηφλη είλαη  
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αλακελφκελε, αθνχ ην αέξην CO2 

δηαιχεηαη ζην λεξφ δίλνληαο έλα 
αζζελψο φμηλν δηάιπκα. Σν 
ειάρηζην pH πνπ αλακέλεηαη λα έρεη 

ην λεξφ ζε ηζνξξνπία κε ην CO2 

είλαη πεξίπνπ 5,6. Όκσο, ην pH ηεο 
βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ ζε πνιιέο 
πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θαη 
ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ησλ ΖΠΑ,  
έπεζε γχξσ ζην 5 θαη ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ζην 3. Ζ 
απμεκέλε απηή νμχηεηα νθείιεηαη 
ζηηο θαηαηνλήζεηο απηέο ηνπ ζεηηθνχ 
θαη ηνπ ληηξηθνχ νμένο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ φμηλσλ 
απηψλ θαηαηνλήζεσλ βεβαηψζεθαλ 
εηδηθφηεξα ζηε θαλδηλαβία. 
Ρππαληέο απφ ηελ Αγγιία θαη άιιεο 
βηνκεραληθέο ρψξεο παξαζχξζε-
θαλ απφ ηνπο αλέκνπο πξνο βνξξά 
ή πξνο αλαηνιάο θαη απνηέζεθαλ  
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ζηηο ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο. 
Πεξίπνπ 5.000 ιίκλεο ζηε νπεδία 
βξέζεθαλ λα έρνπλ pH 5 ή κηθξφ-
ηεξν, θαη νη πιεζπζκνί ησλ ςαξηψλ 
επεξεάζηεθαλ ζνβαξά θάησ απφ 
απηέο ηηο ζπλζήθεο. ηε Ννξβεγία 
κειέηεο έδεημαλ φηη ε κέζε νμχηεηα 
ησλ θαηαηνλήζεσλ έπεζε ζε pH 4,6, 
θαη ν αξηζκφο ησλ ιηκλψλ κε ηνπο 
ζνινκνχο θαη ηηο πέζηξνθεο πνπ 
ηέζεθαλ ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ 
απμήζεθε έληνλα.  
          

 

 
 
Οη επηπηψζεηο ηεο φμηλεο 
 βξνρήο ζηνπο πδξφβηνπο 
 νξγαληζκνχο 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο κφιπλζεο 
ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηα νμείδηα 
ηνπ ζείνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά 
ζηελ πεξίπησζε ηεο γλσζηήο 

νκίριεο ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ πξνθά-
ιεζε ην ζάλαην 4 000 αλζξψπσλ ην 
1952. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.11 Οη επηπηώζεηο  
ηεο όμηλεο βξνρήο ζηα δάζε. 
 

Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ 
ζηα δάζε, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο θαλ-
δηλαβίαο έδεημαλ εθηεηακέλεο 
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βιάβεο ζε δέλδξα. Οη βιάβεο απηέο 
ζπλδέζεθαλ κε ηελ φμηλε βξνρή, αλ 
θαη ε ζρέζε απηή ακθηζβεηείηαη. 

Κχξηα αηηία ησλ αληηζέζεσλ θαη 
ακθηζβεηήζεσλ γχξσ απφ ηα αίηηα 
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φμηλεο 
βξνρήο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαη 
πνιηηηθέο δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ 
θξάηε (ή θαη πνιηηείεο ζηηο ΖΠΑ), 
κηα θαη νη ξππαληέο κεηαθέξνληαη 
απφ ρψξα ζε ρψξα «ρσξίο 
ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο».  

Κακία γξήγνξε ιχζε δε θαίλεηαη 
ζην άκεζν κέιινλ. Αθφκε θαη αλ νη 
θπβεξλήζεηο θαη νη βηνκεραλίεο 
ζπκθσλήζνπλ γηα ηηο πεγέο πνπ 
πξνθαινχλ ηηο φμηλεο θαηαηνλήζεηο, 
ζα ρξεηαζηνχλ ρξφληα θαη πνιιά 
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα 
εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο εμνπιη-
ζκφο, ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ε 
ξχπαλζε ηνπ αέξα. Όζν  
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νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηα απαξαί-
ηεηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, 

ψζηε λα κεησζεί ε έθιπζε NOx θαη 

SO2, απιψο ζπλερίδνληαη, ηφζν ην 

πξφβιεκα ηεο φμηλεο βξνρήο θαη 
ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζα παξακέλεη 
αλαιινίσην γχξσ καο ...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 3.12  Καηαζηξνθή καξκάξη-
λσλ κλεκείσλ ηζηνξηθήο αμίαο. Η 
όμηλε βξνρή κεηαηξέπεη ην κάξκαξν 

(CaCO3) ζε γύςν (CaSO4.2H2O) –
γπςνπνίεζε ηνπ καξκάξνπ. 
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Έληνκα θαη νμέα –  βάζεηο 
 

Σν ακπληηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ 
βαζίδεηαη ζηελ έθθξηζε νμέσλ ή 
βάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηζί-
κπεκα ηεο ζθήθαο έρεη βαζηθέο 
ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα «εμνπδε-
ηεξσζεί» κε νμχ (π.ρ. μίδη ή ιεκφλη). 
Αληίζεηα, ην ηζίκπεκα απφ θνπλνχ-
πη ή κέιηζζα είλαη φμηλν θαη «εμνπ-
δεηεξψλεηαη» κε βάζε (π.ρ. 

καγεηξηθή ζφδα ή ΝΖ3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 3.13  Τν θεληξί ηεο ζθήθαο 
εθθξίλεη βάζε. 
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Έδαθνο θαη νμέα - βάζεηο 
 

Σν pH ηνπ εδάθνπο έρεη κεγάιε 
ζεκαζία γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε 
ησλ θπηψλ. Γη’ απηφ πνιιέο θνξέο 
νη γεσξγνί δηνξζψλνπλ ην pH ηνπ 
εδάθνπο (π.ρ. πξνζζέηνληαο 
αζβεζηφιηζν), ψζηε λα πεηχρνπλ ηε 
κέγηζηε ζπγθνκηδή ζηηο θαιιηέξ-
γεηέο ηνπο. Αμίδεη λα παξαηεξή-
ζνπκε φηη νξηζκέλα θπηά, ιφγσ ησλ 
δεηθηψλ πνπ έρνπλ ζηα άλζε ηνπο, 
εκθαλίδνληαη κε δηαθφξνπο 
ρξσκαηηζκνχο, αλάινγα κε ην pH 
ηνπ εδάθνπο. Χο παξάδεηγκα 
θέξλνπκε ηελ νξηαλζία, πνπ 
εηθνλίδεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα. 
 

Η νξηαλζία βγάδεη κπιε ή  
θόθθηλα ινπινύδηα αλά- 
ινγα κε pH ηνπ εδάθνπο 

109 / 108 



pH θαη πγηεηλή 
 

Σν δέξκα καο είλαη φμηλν κε pH 
κεηαμχ 5 θαη 5,6. Καη’ απηφ ηνλ 
ηξφπν απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ ζην ζψκα καο. 
Γη’ απηφ πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνί-
εζε ζακπνπάλ κε pH 5 έσο 6. 

Δμ’ άιινπ ε θζνξά πνπ πξνθα-
ιείηαη ζηα δφληηα καο νθείιεηαη ζε 
βαθηεξίδηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηε 
δάραξε ζε νμέα. Σα νμέα απηά 
θαηαζηξέθνπλ ην ζκάιην θαη 
πξνθαινχλ ηξχπεο ζηα δφληηα. 

Σν pH ζην ζηνκάρη καο είλαη 
πεξίπνπ 1 θαη νθείιεηαη ζηελ 
παξνπζία πδξνρισξηθνχ νμένο, 
πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα ηνηρψκαηα 
ηνπ ζηνκάρνπ, φπσο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. Απηή ε ζπγθέ-
ληξσζε ηνπ νμένο είλαη ηθαλή λα 
δηαιχζεη αθφκα θαη έλα θνκκάηη 
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κέηαιιν, π.ρ. Zn. ε κεξηθνχο 
αλζξψπνπο ε πνζφηεηα ηνπ νμένο 
πνπ εθθξίλεηαη ζην ζηνκάρη είλαη 
πεξηζζφηεξε απφ φηη ρξεηάδεηαη γηα 
ηε ρψλεπζε ησλ ηξνθψλ, κε απνηέ-
ιεζκα λα πξνθαινχληαη ζηνκαρηθέο 
δηαηαξαρέο. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκν-
πνηνχληαη νη ιεγφκελεο αληηφμηλεο 
νπζίεο (antacids), δειαδή βάζεηο, 

φπσο ζφδα (NaHCO3), γάια ηεο 

καγλεζίαο (Mg(OH)2),  ηα νπνία 

εμνπδεηεξψλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηνπ 
νμένο. 

111 / 108 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 3.14 Τν pH ζην ζηνκάρη καο 
είλαη πεξίπνπ 1.   
 

ηαιαθηίηεο θαη ηαιαγκίηεο 
 

Οη ζηαιαθηίηεο θξέκνληαη απφ ηηο 
νξνθέο ησλ ζπειαίσλ, ελψ νη 
ζηαιαγκίηεο αλαπηχζζνληαη απφ ην 
έδαθνο ηνπ ζπειαίνπ. Καη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο έρνπκε ζρεκαηηζκφ 

CaCO3 κε βάζε ηελ αληίδξαζε:  

Ca(HCO3)2 (aq)  

CaCO3(s) +CO2(g) +H2O 

pH ζηνκαρηνχ 
πεξίπνπ 1 Cl

-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 
Cl

-
 Cl

-
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 H

+
 

H
+
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Σν φμηλν αλζξαθηθφ αζβέζηην 

Ca(HCO3)2  βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζε 

λεξφ πνπ έρεη πεξάζεη κέζσ 
αζβεζηνιηζηθψλ  πεηξσκάησλ. Σν 
λεξφ απηφ πέθηεη απφ ηελ νξνθή 
ηνπ ζπειαίνπ ζηαγφλα – ζηαγφλα 
θαη εμαηκίδεηαη, νπφηε ζρεκαηίδεηαη 
ζηαιαθηίηεο. Αλ πξνιάβεη ην λεξφ 
θαη πέζεη ζην έδαθνο θαη αθνινπ-
ζήζεη εμάηκηζε, ηφηε έρνπκε 
ζρεκαηηζκφ ζηαιαγκίηε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 3.15 Η ξνή ηνπ λεξνύ 
θαζνξίδεη ην ζρήκα ηνπ ζηαιαγκίηε. 
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Γλσξίδεηο φηη…… 
 
 
 

Σν pH ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηα 
αληηφμηλα 
 

Σα ηνηρψκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ 
ζηνκάρνπ πεξηέρνπλ ρηιηάδεο 
θχηηαξα ηα νπνία εθθξίλνπλ αξαηφ 
δηάιπκα HCl (0,1 Μ). Ζ απνζηνιή 
απηνχ ηνπ νμένο είλαη λα εκπνδίζεη 
ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ θαη λα 
βνεζήζεη ηελ πδξφιπζε (πέςε) ησλ 
ηξνθψλ. πλήζσο ε εζσηεξηθή 
κεκβξάλε ηνπ ζηνκάρνπ δελ πιε-
γψλεηαη απφ ηελ παξνπζία απηνχ 
ηνπ ηζρπξνχ νμένο, εθφζνλ ην 
εζσηεξηθφ απηφ ηνίρσκα, ε ιεγφ-
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κελε mucosa, αληηθαζίζηαηαη κε 
ξπζκφ 500 000 θπηηάξσλ ην ιεπηφ. 
Όηαλ θάπνηνο θάεη πνιχ, ην 
ζηνκάρη αληαπνθξίλεηαη κε έθθξηζε 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο HCl. Απηφ 
θαηεβάδεη ην pH ζε ηηκέο πνπ 
πξνθαινχλ πιένλ δπζθνξία, θαη ην 
ζηνκάρη αξρίδεη λα «ρσλεχεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ». Δπηπρψο φκσο, ε 
κεκβξάλε πξνζηαηεχεηαη απφ έλα 
παρχ ζηξψκα ιίπνπο. 
Όηαλ εκθαλίδεηαη έλα ηέηνην ζηνκα-
ρηθφ πξφβιεκα ιφγσ ππεξέθθξηζεο 
νμένο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 
θαηαθεχγνπλ ζηα αληηόμηλα 
θάξκαθα. Απηά είλαη ελψζεηο πνπ 
κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ HCl 
ζην ζηνκάρη θαη θξαηνχλ ηελ ηηκή 
ηνπ pH  ζηα φξηα 1,2 έσο 0,3. Ζ 
κείσζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί 
θαη κε δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο, 
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φπσο π.ρ. κε ξφθεζε ή ηνλελαι-
ιαγή.  
Σα αληηφμηλα ινηπφλ είλαη ελψζεηο 
βαζηθήο αληίδξαζεο πνπ εμνπδεηε-
ξψλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηνπ νμένο 
(ππεξρισξηδξίαζε θαη πεπηηθό 
έιθνο). Παξαθάησ αλαθέξνληαη 
κεξηθά απφ απηά, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξνπλ: 
 
Ομείδην ηνπ καγλεζίνπ, MgO  

MgO +2 HClMgCl2 +H2O 
 

Γάια καγλεζίαο (αηψξεκα Mg(OH)2) 

Mg(OH)2 +2 HClMgCl2+2H2O 
 

φδα, NaHCO3     

NaHCO3 + HClNaCl+CO2+H2O 
 

Τδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ 

Al(OH)3+3HClAlCl3 +3H2O 
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Σέινο, λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα 
αληηφμηλα απιψο αλαθνπθίδνπλ ην 
ζχκπησκα θαη δε ζεξαπεχνπλ ηελ 
αηηία ηνπ ζηνκαρηθνχ πξνβιήκαηνο. 
Δπίζεο, ηα αληηφμηλα  δε ζα  πξέπεη 
λα αλεβάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ pH 
πνιχ, γηαηί ηφηε ην ζηνκάρη αληηδξά 
θαη εθθξίλεη λέεο πνζφηεηεο νμένο 
(επαλαθνξά ή rebound ηνπ νμένο). 
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Αλαθεθαιαίσζε 
 

1. Με βάζε ηε ζεσξία ειεθηξνιπ-
ηηθήο δηάζηαζεο ηνπ Arrhenius o 
ειεθηξνιχηεs (νμχ, βάζε, άιαο), 
φηαλ δηαιπζεί ζην λεξφ, δηίζηαηαη 
ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηφληα. 
 

2. Ομέα θαηά Arrhenius είλαη νη 
πδξνγνλνχρεο ελψζεηο, πνπ φηαλ 
δηαιπζνχλ ζην λεξφ, δίλνπλ ιφγσ 

δηάζηαζεο Ζ
+
, ελψ νη βάζεηο δίλνπλ 

αληίζηνηρα ΟΖ
-
. 

 

3. Ηζρπξά ιέγνληαη ηα νμέα (ή νη 
βάζεηο)  ηα νπνία δηίζηαληαη 
πιήξσο ζε ηφληα, ελψ αζζελή είλαη 
εθείλα πνπ δηίζηαληαη κεξηθψο. 
 

4. Όμηλνο ραξαθηήξαο (ή αληίδξα-
ζε) νλνκάδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ 
νμέσλ πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπ-

ζία Ζ
+
. Βαζηθφο ραξαθηήξαο (ή 

αληίδξαζε) νλνκάδνληαη  
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νη ηδηφηεηεο ησλ βάζεσλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ παξνπζία ΟΖ
-
. 

 

5. Σν pH είλαη έλα κέηξν ηεο νμχηε-
ηαο ησλ δηαιπκάησλ. Αλάινγα κε 
ηελ ηηκή ηνπ pH,  έλα δηάιπκα 
κπνξεί  λα ραξαθηεξηζηεί φμηλν, 
βαζηθφ ή νπδέηεξν. 
 

6. Ομείδηα νλνκάδνληαη νη ελψζεηο  
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ κε ην νμπγφλν. 
Άιαηα είλαη νη ηνληηθέο ελψζεηο πνπ 
πεξηέρνπλ θαηηφλ κέηαιιν ή ζεηηθφ 
πνιπαηνκηθφ ηφλ θαη αληφλ ακέηαι-
ιν ή αξλεηηθφ πνιπαηνκηθφ ηφλ. 
 

7.  ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο  γίλεηαη 
αλαθαηαλνκή χιεο θαη ελέξγεηαο. ε 
θάζε ρεκηθή αληίδξαζε ε κάδα ησλ 
αληηδξψλησλ είλαη ίζε κε ηε κάδα 
ησλ πξντφλησλ. 
 

8. Ομεηδναλαγσγηθέο ιέγνληαη νη 
αληηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο 
νμείδσζεο νξηζκέλσλ απφ ηα 
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ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο 
κεηαβάιιεηαη. ηελ θαηεγνξία 
απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ αλήθνπλ 
νη ζπλζέζεηο, νη απνζπλζέζεηο, νη 
δηαζπάζεηο θαη νη απιέο αληηθαηα-
ζηάζεηο. Μεηαζεηηθέο ιέγνληαη νη 
αληηδξάζεηο ζηηο νπνίεο νη αξηζκνί 
νμείδσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ κεηέρνπλ ζ’ απηέο παξακέλνπλ 
ζηαζεξνί. Δμνπδεηέξσζε είλαη ε 
αληίδξαζε ελφο νμένο κε κία βάζε. 

Καηά ηελ αληίδξαζε απηή, ηα Ζ
+
 ηνπ 

νμένο  ελψλνληαη κε ηα ΟΖ
-
 ηεο 

βάζε πξνο ζρεκαηηζκφ λεξνχ. 
 

9. Όμηλε νξίδεηαη ε βξνρή κε pH 
κηθξφηεξν ηνπ 5,6 (pH «θαζαξήο» 
βξνρήο). Ζ φμηλε βξνρή νθείιεηαη 

θπξίσο ζηε δεκηνπξγία H2SO4 ή 

ΖΝΟ3, ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ φμηλε 

βξνρή πξνθαιεί κεγάιεο δηαηαξα-
ρέο ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα.  
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Λέμεηο Κιεηδηά  
 

 

ειεθηξνιχηεο  δείθηεο 
δηάζηαζε περάκεηξν 
νμχ, βάζε, άιαο νμείδην 
ηζρπξφο 
ειεθηξνιχηεο 

φμηλν νμείδην 

αζζελήο 
ειεθηξνιχηεο 

βαζηθφ νμείδην 

φμηλνο 
ραξαθηήξαο   

επακθνηεξίδνλ 
νμείδην 

βαζηθφο 
ραξαθηήξαο 

ρεκηθή 
αληίδξαζε 

pH δηαηήξεζε  
ηεο κάδαο 

φμηλν δηάιπκα ελεξγέο 
ζπγθξνχζεηο 

βαζηθφ δηάιπκα  ηαρχηεηα 
αληίδξαζεο  

νπδέηεξν 
δηάιπκα 

εμψζεξκε 
αληίδξαζε 
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ελδφζεξκε 
αληίδξαζε 

κεηαζεηηθή 
αληίδξαζε 

απφδνζε 
αληίδξαζεο  

εμνπδεηέξσζε 

νμεηδναλαγσγή  φμηλε βξνρή 
 

Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο – 
Πξνβιήκαηα 
 

Δξσηήζεηο Δπαλάιεςεο 
 

1. Ση είλαη νμχ θαη ηη βάζε ζχκθσλα 
κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius; 
 

2. Να αλαθέξεηε ηη είλαη φμηλνο θαη ηη 
βαζηθφο ραξαθηήξαο.  
 

3. Πψο ζπκβνιίδεηαη γεληθά έλα νμχ 
κία βάζε θαη έλα νμείδην; 
 

4. Ση είλαη ηα νμείδηα; Πψο ζπκβνιί-
δεηαη έλα νμείδην; 
 

5. Πνηεο νπζίεο ιέγνληαη ειεθηξν-
ιχηεο; Πνηεο θαηεγνξίεο ελψζεσλ 
αλήθνπλ ζηνπο ειεθηξνιχηεο; 
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6. Ση είλαη ε ειεθηξφιπζε; Ση 
παξάγεηαη θαηά ηελ ειεθηξφιπζε 
ελφο πδαηηθνχ δηαιχκαηνο νμένο; Ση 
παξάγεηαη θαηά ηελ ειεθηξφιπζε 
ελφο πδαηηθνχ δηαιχκαηνο βάζεο; 
 

7. Ση νλνκάδεηαη εμνπδεηέξσζε; 
Πνην είλαη ην ρεκηθφ θαηλφκελν πνπ 
ζπκβαίλεη θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε 
ελφο νμένο απφ κηα βάζε; 
 

8. Ση είλαη δείθηεο; Να αλαθέξεηε 
κεξηθέο νπζίεο πνπ είλαη ή πεξηέ-
ρνπλ δείθηεο. 
 

9. Ση εθθξάδεη ε ηζρχο ελφο 
ειεθηξνιχηε; 
 

10. Ση είλαη άιαο;  Να δψζεηε ην 
γεληθφ ηχπν ελφο άιαηνο. 
 

11. Ση είλαη ρεκηθή αληίδξαζε; 
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12. Πφηε κία αληίδξαζε ραξαθηεξί-
δεηαη εμψζεξκε θαη πφηε ελδφζεξκε; 
 

13. Να δηαηππψζεηε ην λφκν  
δηαηήξεζεο ηεο κάδαο. 
 

14. α) Ση καο δείρλεη ε ηαρχηεηα κηαο 
αληίδξαζεο; 
 β) Ση είλαη νκνγελήο αληίδξαζε; 
 

15. Πψο κπνξνχκε λα απμήζνπκε 
ηελ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο; 
 

16. Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα απμή-
ζνπκε ηελ απφδνζε κηαο 
αληίδξαζεο. 
 

17. Πνηεο αληηδξάζεηο ραξαθηεξί-
δνληαη: 
α) νμεηδναλαγσγηθέο 
β) κεηαζεηηθέο 
γ) ζχλζεζεο 
δ) απνζχλζεζεο 
ε) απιήο αληηθαηάζηαζεο 
ζη) δηπιήο αληηθαηάζηαζεο 
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δ) εμνπδεηέξσζεο 
Να δψζεηε απφ έλα παξάδεηγκα ζε 
θάζε πεξίπησζε. 

 
Αζθήζεηο - Πξνβιήκαηα 
 

α. Ομέα - Βάζεηο - Ομείδηα - 
Άιαηα  
 

18. Να γξάςεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ 
ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη 
ζηα παξαθάησ ζψκαηα: 
 

1. αζπηξίλε   4. ιεκφληα   
2. αληηφμηλα 
ράπηα 

5. μίδη 

3. tuboflo 6. coca – cola. 
 

19. Πνηνο είλαη ν ρεκηθφο ηχπνο:  
 

1. θαπζηηθή 
πνηάζα 

4. θαπζηηθή  
ζφδα 

2. βηηξηφιη  5. ζφδα   
3. αθνπαθφξηε  6. αζβεζηφιηζνο 
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20. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο ή 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 
α. Σα νμέα είλαη πδξνγνλνχρεο 
ελψζεηο. 
β. Οη βάζεηο είλαη νμπγνλνχρεο 
ελψζεηο. 
γ. Κάζε έλσζε πνπ πεξηέρεη 
πδξνγφλν είλαη νμχ. 

δ. Ζ ακκσλία (ΝΖ3) είλαη 

ηξηπξσηηθφ νμχ. 
ε. Σα πδξνμείδηα ηνπ ζηδήξνπ είλαη 
πνιππξσηηθέο βάζεηο. 
ζη. Σν ληηξηθφ νμχ είλαη δηπξσηηθφ 
νμχ. 
 

21. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο ή 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

α. Ζ έλσζε H2SO4 είλαη νμχ, γηαηί 

δηαιχεηαη ζην λεξφ. 
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β. Ζ έλσζε ΖΝΟ3 είλαη νμχ, γηαηί ην 

πδαηηθφ ηεο δηάιπκα πεξηέρεη Ζ
+
. 

γ. Ζ έλσζε ΝaOH είλαη βάζε, γηαηί 
ην πδαηηθφ ηεο δηάιπκα πεξηέρεη 

ΟΖ
-
. 

δ. Ζ έλσζε Ca(OH)2 είλαη βάζε, 

γηαηί πεξηέρεη κέηαιιν. 

ε. Ζ έλσζε Ζ3ΡΟ4 είλαη νμχ, γηαηί 

κεηαβάιιεη ην ρξψκα ελφο 
δηαιχκαηνο. 
 

22. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξα-
θάησ πξνηάζεηο: 
α. Όια ηα νμέα έρνπλ κία ζεηξά 
θνηλψλ ηδηνηήησλ πνπ νλνκάδνληαη 
………….   ………… θαη πνπ νθείιν-
ληαη ζην ………..…      ……………. 
β. Όιεο νη βάζεηο έρνπλ κία ζεηξά 
θνηλψλ ηδηνηήησλ πνπ νλνκάδνληαη 
……...........…    …...………. θαη πνπ 
νθείινληαη ζην ……......… ……...… 
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23. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο 
ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: 
1. ληηξηθφ νμχ   2. πδξνμείδην ηνπ 
αζβεζηίνπ   3. θσζθνξηθφ νμχ    
4. πδξνμείδην ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ)    
5. πδξνριψξην   6. ζεηηθφ νμχ    
7. πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ (Η)    
8. ρισξηθφ νμχ   9. πδξνμείδην ηνπ 
ςεπδαξγχξνπ   10. πδξφζεην    
11. πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ    
12. πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ. 
 

24. Πψο κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε 
κε ηε βνήζεηα κηαο απιήο πεηξακα-
ηηθήο δηάηαμεο ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ 
δηαιχκαηνο ελφο ειεθηξνιχηε; 
 

25. Να δηαιέμεηε ηηο ζσζηέο απα-
ληήζεηο ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
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1. Με ειεθηξφιπζε ησλ πδαηηθψλ 
δηαιπκάησλ ησλ νμέσλ παξάγεηαη 
ζηελ  θάζνδν: 
α. αέξην πδξνγφλν 
β. αέξην νμπγφλν 
γ. ηφληα πδξνγφλνπ 
δ. έλα αέξην πνπ εμαξηάηαη απφ ην 
νμχ 
ε. θαλέλα αέξην. 
2. Με ειεθηξφιπζε ησλ πδαηηθψλ 
δηαιπκάησλ ησλ βάζεσλ παξάγεηαη 
ζηελ άλνδν: 
α. αέξην άδσην 
β. αέξην νμπγφλν 
γ. ηφληα κεηάιινπ 
δ. ηφληα πδξνμεηδίνπ 
ε. θαλέλα αέξην. 
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*26. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ην 

νμηθφ νμχ (CH3COOH) θαη ην 

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (NaOH) 
είλαη νπζίεο επδηάιπηεο ζην λεξφ. 
Σξία πνηήξηα Α, Β θαη Γ πεξηέρνπλ 
μερσξηζηά έλα δηάιπκα νμηθνχ 
νμένο (άρξσκν), έλα δηάιπκα 
πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (άρξσκν) 
θαη απνζηαγκέλν λεξφ, ρσξίο λα 
γλσξίδνπκε ηη πεξηέρεηαη ην θάζε 
πνηήξη. Με πνην απιφ πείξακα ζα 
δηαπηζηψζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ 
θάζε πνηεξηνχ; 
 

27. Πνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχ-
πηνπλ γηα ηα παξαθάησ δηαιχκαηα 
πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία  

25 
ν
C; 

α. ην pH ελφο δηαιχκαηνο Α είλαη 
κηθξφηεξν απφ ην 7. 
β. ην pH ελφο δηαιχκαηνο Β είλαη 
κεγαιχηεξν απφ ην 7. 
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Ση πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 
αληίζηνηρα ζηα δηαιχκαηα Α θαη Β 
ψζηε απηά λα γίλνπλ νπδέηεξα; 
 

28. Να πεξηγξάςεηε δχν ηξφπνπο 
κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 
πξνζδηνξίζνπκε ην pH ελφο 
δηαιχκαηνο. Πνηνο απφ απηνχο είλαη 
αθξηβήο; 
 

29. Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

ΓΗΑΛΤΜΑ 
ρέζε Ζ

+
 

θαη ΟΖ
-
 

pH 

(ζ=25
ν
C) 

φμηλν   
βαζηθφ   

νπδέηεξν   
 

30. Πνηα απφ ηα παξαθάησ δηαιχ-
καηα είλαη φμηλα, πνηα είλαη βαζηθά 
θαη πνηα είλαη νπδέηεξα; 
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1. βξνρή 2. αζβεζηφλεξν 
3. λεξφ ζάιαζζαο 4. αίκα 
5. απνζηαγκέλν 
λεξφ  

6. μίδη 
 

7. ζφδα  8. ρπκφο 
ιεκνληνχ 

 9. Coca-Cola. 
 

31. Να ζπλδπάζεηε ηα γξάκκαηα κε 
ηνπο αξηζκνχο: 
  

Γηάιπκα 
1. πδξνρισξηθφ 
νμχ 
2. πδξνμείδην ηνπ 
θαιίνπ 
3. απνζηαγκέλν 
λεξφ 

pH δηαιχκαηνο 
α.13 

 
β.7 

 
γ.0 

 
32. Να ζπλδπάζεηε ηα γξάκκαηα κε 
ηνπο αξηζκνχο: 
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Γηάιπκα 
1. αξαηφ δηάιπκα 
NaOH 
2. ππθλφ δηάιπκα 
HCl 
3. αξαηφ δηάιπκα 
HCl 
4. δηάιπκα NaCl 
5. ππθλφ δηάιπκα 
ΚΟΖ 

pH δηαιχκαηνο 
α.1 

 
β.7 

 
γ.6 

 
δ.13 
ε.8 

 

33. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο ή 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 
α. Μεηαμχ δχν δηαιπκάησλ νμέσλ, 
πεξηζζφηεξν φμηλν είλαη εθείλν πνπ 
έρεη ην κηθξφηεξν pH.  
β. Μεηαμχ δχν δηαιπκάησλ βάζεσλ, 
πεξηζζφηεξν βαζηθφ είλαη εθείλν 
πνπ έρεη ην κηθξφηεξν pH.  
γ. Γηάιπκα HCl έρεη pH = 9. 
δ. Γηάιπκα NaOH έρεη pH = 14. 
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*34. Έλα δηάιπκα Α πνπ πεξηέρεη 
HCl (πδξνρισξηθφ νμχ), έρεη φπσο 
γλσξίδνπκε φμηλε γεχζε, κεηαηξέ-
πεη ζε θφθθηλν ην κπιε βάκκα ηνπ 
ειηνηξνπίνπ θαη αληηδξά κε Na 
ειεπζεξψλνληαο αέξην πδξνγφλν. 
Έλα δηάιπκα Β πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ, NaOH (ην γλσζηφ καο 
tuboflo), είλαη θαπζηηθφ, κεηαηξέπεη 
ζε κπιε ην θφθθηλν βάκκα ηνπ 
ειηνηξνπίνπ θαη θαηά ηελ 
ειεθηξφιπζε ειεπζεξψλεη αέξην 
νμπγφλν.  
α) Πνχ νθείινληαη νη παξαπάλσ 
ηδηφηεηεο ησλ δηαιπκάησλ Α θαη Β; 
β) Να αλαθέξεηε δχν δηαιχκαηα 
πνπ λα έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Α θαη 
δχν δηαιχκαηα πνπ λα έρνπλ ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ Β.  
γ) Αλ ηα δηαιχκαηα Α θαη Β 
αλακηρζνχλ κε ηέηνηα αλαινγία, 
ψζηε κεηά ηελ αληίδξαζε ην ηειηθφ 
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δηάιπκα λα κελ αιιάδεη ην ρξψκα 
ηνπ δείθηε ηνπ ειηνηξνπίνπ, ηφηε 
πνην ζα είλαη ην pH ηνπ ηειηθνχ 

δηαιχκαηνο (ζ = 25
ν
C);  

 

35. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο 
πξνηάζεηο: 
α. Όμηλα ιέγνληαη ηα νμείδηα ……… 
β. Βαζηθά ιέγνληαη ηα νμείδηα ………  
γ. Δπακθνηεξίδνληα ιέγνληαη ηα 
νμείδηα ……..........…  
 

*36. Να ηνπνζεηήζεηε ζηα θελά ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα ηνπο κνξηαθνχο 
ηχπνπο ησλ ελψζεσλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 
λεξνχ ζηα νμείδηα: 
 

SO3 N2O5 CaO Na2O 
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*37. Να ηνπνζεηήζεηε ζηα θελά ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα ηνπο κνξηαθνχο 
ηχπνπο ησλ αλπδξηηψλ ησλ 
αληίζηνηρσλ νμέσλ ή βάζεσλ: 
 

Ζ3ΡΟ4 H2SO3 KOH Al(OH)3 

    
 

38. Nα γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο 
ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: 
1. νμείδην ηνπ θαιίνπ, 2. δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα, 3. νμείδην ηνπ ζηδήξνπ 
(ΗΗΗ), 4. ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ,  
5. νμείδην ηνπ αξγηιίνπ, 6. νμείδην 
ηνπ ραιθνχ (Η), 7. κνλνμείδην ηνπ 
άλζξαθα, 8. νμείδην ηνπ 
ςεπδαξγχξνπ. 
 

39. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο 
ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: 
1. δηάδσην ηξηνμείδην, 2. λάηξην 
νμείδην, 3. ζείν δηνμείδην, 4. δηάδσην 
πεληνμείδην, 5. ζίδεξν(ΗΗ) νμείδην. 
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40. Να πεξηγξάςεηε κέζσ κηαο 
απιήο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ηε 
κηθξή αγσγηκφηεηα ελφο αζζελνχο 
νμένο θαη ηε κεγάιε αγσγηκφηεηα 
ελφο ηζρπξνχ νμένο. 
 

41. Να αλαθέξεηε δχν ηζρπξά θαη 
δχν αζζελή νμέα πνπ γλσξίδεηε 
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Να 
αλαθέξεηε επίζεο κία ηζρπξή βάζε 
θαη κία αζζελή βάζε πνπ γλσξίδεηε 
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. 
 

42. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πξνηά-
ζεηο: 
 α. Έλαο ειεθηξνιχηεο είλαη 
ηζρπξφο φηαλ ………………. 
 β. Έλαο ειεθηξνιχηεο είλαη 
αζζελήο φηαλ ……………….       
 

43. Να ζπλδπάζεηε ηνπο αξηζκνχο 
ηεο πξψηεο ζηήιεο κε ηα γξάκκαηα 
ηεο δεχηεξεο: 
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1.  πνιππξσηηθφ 
νμχ  

Α. HCl 

2. δηπξσηηθή 
βάζε 

B. M(OH)x 

3. κνλνπξσηηθφ 
νμχ 

Γ. HxA 

4. ηξηπξσηηθφ 
νμχ 

Γ. Ca(OH)2 

5. πνιππξσηηθή 
βάζε 

E. H3PO4 

6. κνλνπξσηηθή 
βάζε 

Z.NaOH 

 

 

44. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο 
ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ:  
1. ζεηηθφ αξγίιην, 2. αλζξαθηθφο 
ςεπδάξγπξνο, 3. ππνρισξηψδεο 
λάηξην, 4. ζεηνχρν ακκψλην, 5. 
βξσκηνχρν θάιην, 6. θσζθνξηθφ 
αζβέζηην, 7. ληηξηθφο ζίδεξνο (ΗΗΗ), 
8. ρισξηνχρνο ραιθφο (Η), 9. φμηλν 
θσζθνξηθφ βάξην, 10. ησδηνχρνο 
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πδξάξγπξνο (ΗΗ), 11. θπαληνχρνο 
άξγπξνο. 
 

45. Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ 
ελψζεηο: 

1. CaCO3,  2. Ba(OH)2,  3. FeCl3,   

4. H3PO4,  5. Fe(OH)2,  6. Al2S3,           

7. (NH4)3PO4,  8. KCN,  9. HBr,   

10. N2O5,  11. HNO3,  12. H2SO4,        

13.  Al(OH)3,  14. Fe2(SO4)3,   

15. SO3,  16. NaOH,  17. CuOH,   

18. ZnO,  19.  CO2,  20. H2S. 
 

*46. Να γξάςεηε ην ρεκηθφ ηχπν 
(κνξηαθφ) θαη ηελ νλνκαζία: 
α) ελφο δηπξσηηθνχ νμπγνλνχρνπ 
νμένο 
β) ελφο κνλνπξσηηθνχ κε νμπγν-
λνχρνπ νμένο 
γ) ελφο νμπγνλνχρνπ άιαηνο 
δ) κηαο ηξηπξσηηθήο βάζεο 
ε) ελφο κε νμπγνλνχρνπ άιαηνο 
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ζη) ελφο νμπγνλνχρνπ άιαηνο ηνπ 
ακκσλίνπ 
 

47. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
α. Σα φμηλα νμείδηα ή …….……    
………… είλαη ζπλήζσο νμείδηα 
..……… θαη φηαλ δηαιπζνχλ ζην 
λεξφ ……..… κε απηφ θαη παξέρνπλ 
ην ….………  
β. Σα βαζηθά νμείδηα ή ……..……    
………… είλαη ζπλήζσο νμείδηα 
………… θαη φηαλ δηαιπζνχλ ζην 
λεξφ …….....… κε απηφ θαη 
παξέρνπλ ηελ ……...…… . 
γ. Σα άιαηα είλαη ηνληηθέο ελψζεηο 
πνπ πεξηέρνπλ σο θαηηφλ ..….....… 
ή ……....…     …....…….     …...……. 
θαη σο αληφλ …....…… ή ….....……    
……....….     …......……. 
δ. Σα άιαηα  έρνπλ σο γεληθφ ηχπν 

ΜςΑx φπνπ +x είλαη ……… ηνπ 
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……….. θαη -ς είλαη ……… ηνπ 
……….  
ε. Σα νμέα αληηδξνχλ κε ηηο ……… 
θαη παξέρνπλ ……… θαη ………. 
ζη. Αξθεηά κέηαιια πνπ είλαη 
δξαζηηθφηεξα ηνπ ……… αληηδξνχλ 
κε ηα δηαιχκαηα ησλ ……… θαη 
παξέρνπλ άιαο θαη αέξην ……… 
 
β. Χεκηθέο αληηδξάζεηο 
 

48. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο 
ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη 
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 
 

49. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο 
πξνηάζεηο: 
α. Κάζε ρεκηθή αληίδξαζε 
ζπκβνιίδεηαη κε κία ……… . 
β. ηε ρεκηθή εμίζσζε δηαθξίλνπκε 
… ……… πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ   
ηνπο κε ………… …………… . 
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γ. ην πξψην κέινο ππάξρνπλ ηα 
…...… …...… . 
δ. Φάζε είλαη ……………. 
ε. Απνηειεζκαηηθέο είλαη νη 
θξνχζεηο …………. 
 

50. Να δψζεηε κία ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
κία ρεκηθή αληίδξαζε. 
 

*51. Να βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο 
ζπληειεζηέο ζηηο παξαθάησ 
αληηδξάζεηο: 

α.   S +   O2     SO3 

β.   Zn +   HCl      ZnCl2 +   H2 

γ.   C +   FeO      Fe +   CO2 

δ.   Cl2 +   KI     KCl +   I2 

ε.   Al +   HBr     AlBr3 +   H2 
 

52. Να δηθαηνινγήζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
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1. Σν κήιν ζαπίδεη πην γξήγνξα 
έμσ απφ ην ςπγείν. 
2. Σν ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ 

(Ζ2Ο2) δηαζπάηαη ζε πδξνγφλν θαη           

νμπγφλν παξνπζία ηεο ρεκηθήο 
νπζίαο θαηαιάζε.  
3. Σν ςπγείν ελφο απηνθηλήηνπ 
ζθνπξηάδεη πην εχθνια απφ φηη κία                
ειεθηξηθή ζπζθεπή.   
 

53. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο 
πξνηάζεηο: 
α. Ακθίδξνκε ιέγεηαη ε αληίδξαζε 
…………… 
β. Ζ απφδνζε κίαο αληίδξαζεο 
δείρλεη …………  
 

54. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο 
πξνηάζεηο: 
α. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 
γίλεη κία αληίδξαζε απιήο 
αληηθαηάζηαζεο είλαη ……… 
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β. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 
λα γίλεη κία αληίδξαζε δηπιήο 
αληηθαηάζηαζεο είλαη ……… 
 
1. ………….. 
2. ………….. 
3. …………..  
 

55. Να γξάςεηε: 
α) ηα ζχκβνια 8 κεηάιισλ θαηά 
ζεηξά ειαηησκέλεο δξαζηηθφηεηαο. 
β) ηα ζχκβνια 5 ακεηάιισλ θαηά 
ζεηξά ειαηησκέλεο δξαζηηθφηεηαο. 
 

*56. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο 
αληηδξάζεηο: 

α) Na(s) + Cl2(g)   …......,   

β) Al(s) + Br2(l)  .......…,  

γ) C(s) + O2(g)  ......…,   

δ) N2(g) + H2(g)  …....,  

ε) H2(g) + I2(g) …......, 

ζη) HgO(s) ….........,  
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δ) HCl(g) …......., 
 

 ε) Ζ2Ο2                        …......, 
 

 

*57. Nα ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ 
ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ 
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

1) Na(s) + HCl(aq)  …...,  

2) Ag(s) + HCl(aq) …....,              

3)Ba(s) + HI(aq)  .....…,       

4) Al(s) + HCl(aq)  …....., 

5) Al(s) + FeBr2(aq)  ….....,        

6) Ca(s) + AgNO3(aq) …....., 

7) Fe(s) + K3PO4(aq)  ….....,       

8) Br2(l) + KI(aq)  ....…, 

9) Cl2(g) + AlI3(aq)  ....…,  

10) S(s) + KCl(aq)  …....,   

11) Zn(s) + H2O(l) ….....,   

12) Μg(s) + H2O(l) …...., 

13) Ca(s) + H2O(l)  …....,          

14) Ba(s) + H2O(l)  ....…  

θαηαιχηεο 
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*58.Να ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ ηηο 
παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

AgNO3(aq) + BaCl2(aq)  ….., 

NaNO3(aq) + KCl(aq) ….., 

H2SO4(aq) + AlBr3(aq)  ….., 

ZnCl2(aq)+NaOH(aq) ….., 

Pb(NO3)2(aq) + Na2S(aq)  ..…, 

HNO3(aq)+ZnCl2(aq)  ….., 

Fe(NO3)3(aq) + Ca(OH)2(aq)  ..…, 

KNO3(aq)+CaBr2(aq) ….., 

NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq)  ….., 

CaSO3(aq) + HCl(aq)  ..…, 

Na2CO3(aq) + H3PO4(aq)  ….. . 
 

*59. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ αληηδξάζεηο: 

HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq)  ..…, 

Zn(OH)2(aq)+H2SO4(aq) ..…, 

KOH(aq) + H3PO4(aq)  …..,  
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Fe(OH)3(aq) + H2SO4(aq) ….., 

N2O5 + NaOH(aq)  ..…,  

P2O5 + Ca(OH)2(aq) ..…, 

CO2(g) + Al(OH)3(aq)  …..,  

BaO + HCl(aq)  ..…, 

Fe2O3 + HNO3(aq)  …..,  

Al2O3 + H2SO4(aq)  ..…, 

NH3(aq) + H2SO4(aq)  ..…,  

NH3(aq) + HBr(aq)  ..…, 

CO2 + Al2O3  ..…,   

P2O5 + Na2O  …... 
 

*60.Να ζπκπιεξψζεηε ηηο αληηδξά-
ζεηο: 

SO3 + H2O  

N2O5 + H2O  

Na2O + H2O   

MgO + H2O   

P2O5 + H2O            

Fe2O3 + H2O  
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61. Σν SO3 αληηδξά κε δηάιπκα ΚΟΖ 

γηαηί: 

α. ην SO3 αληηδξά κε φιεο ηηο ελψ-

ζεηο πνπ πεξηέρνπλ Ζ 
β. φια ηα νμείδηα αληηδξνχλ κε ηηο 
βάζεηο 

γ. ην SO3 είλαη αέξηα έλσζε 

δ. ηα φμηλα νμείδηα αληηδξνχλ κε ηα 
δηαιχκαηα ησλ βάζεσλ 
 

62. Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ 
κέηαιια θαηά ζεηξά κεησκέλεο 
δξαζηηθφηεηαο: Fe, Ca, Cu, Al, Pb, 
Ag, Na, Hg. 
1….    2.…     3.…    4.…    5.…    6.…    
7.…    8…. 
 

63. Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ 
ακέηαιια θαηά ζεηξά απμεκέλεο 

δξαζηηθφηεηαο: Cl2, I2, S, F2. 

1.…   2.…   3.…   4.… 
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64. Να ηνπνζεηήζεηε ζε θάζε θελφ 
ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα ηνπο ηχπνπο 
ησλ αιάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 
απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ θάζε νμένο 
πνπ πεξηέρεηαη ζηελ θάζεηε ζηήιε 
θαη ηεο έλσζεο πνπ πεξηέρεηαη 
ζηελ νξηδφληηα ζηήιε. 
 

 Fe(OH)3 Na2O CaCO3  NH3 

H2SO4     

HBr     

H3PO4     
 

65. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο ή 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 
α. δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
ζην λεξφ 
β. δηάιπκα πεληνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 
ζην λεξφ 
γ. δηάιπκα νμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ ζην 
λεξφ 
δ. δηάιπκα πδξνρισξίνπ ζην λεξφ 
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66. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο ή 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 
α. ηα βαζηθά νμείδηα αληηδξνχλ κε 
βάζεηο                                      
β. ηα φμηλα νμείδηα αληηδξνχλ κε 
βάζεηο 
γ. ηα επακθνηεξίδνληα νμείδηα αληη-
δξνχλ είηε κε νμέα είηε κε                
βάζεηο 
δ. φια ηα άιαηα πεξηέρνπλ κεηαιιη-
θφ θαηηφλ 
ε. ην πδξνρισξηθφ νμχ αληηδξά κε 
φια ηα κέηαιια θαη ειεπζεξψλεηαη 
πδξνγφλν 
 

67. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο θαη 
κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 
α. ην Na αληηδξά κε ην λεξφ θαη 

δίλεη βάζε θαη αέξην Ζ2 
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β. ην Mg αληηδξά κε ηνπο πδξα-
ηκνχο θαη δίλεη νμείδην ηνπ καγλε-

ζίνπ θαη Ζ2 

γ. γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 
αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο             
ζα πξέπεη λα παξάγεηαη νπσζδή-
πνηε αέξηα έλσζε 
δ. ν Ag αληηδξά κε πδξνρισξηθφ 

νμχ θαη εθιχεηαη αέξην Ζ2 
 

*68. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο 
ή κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο θαη λα 
ηεθκεξηψζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 
 

α. ε αληίδξαζε: Zn(s) + 2HCl(aq)  

 ZnCl2(aq) + H2(g) είλαη κεηαζεηηθή 
 

β. ε αληίδξαζε: CaCO3(s)   

CaO(s) + CO2(g) είλαη κεηαζεηηθή 
 

γ. ε αληίδξαζε: H2(g) + Cl2(g)   

2HCl(g) είλαη νμεηδναλαγσγηθή 
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δ. ε αληίδξαζε: Cu(OH)2(aq) + 

H2SO4(aq)  

CuSO4(aq) + 2H2O(l) είλαη 

νμεηδναλαγσγηθή 
 

*69. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξα-
θάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά 
θαη πνζνηηθά: 

α.  HCl +  K2CO3    …. +  CO2 +  .… 

β.  FeS +  .…    H2S +  FeBr2 

γ.  NaOH +  ….    Na2SO4 +  H2O 

δ.  K +  H2O    .… +  .… 
 

*70. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά θαη 
πνζνηηθά: 

α.  …. +  H2O   H3PO4 

β.  …. +  H2O   Fe(OH)2 

γ.  …. + H2O   NaOH +  …. 

δ.  …. +  ….  NH3 

 ε.  HgO   …. + …. 
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*71. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψ-
ζεηο ησλ αληηδξάζεσλ απφ ηηο 
νπνίεο παξάγνληαη ηα άιαηα: 
1. ρισξηνχρνο ζίδεξνο (ΗΗ) 
2. ζεηηθφ λάηξην 
3. θσζθνξηθφ θάιην 
4. ληηξηθφο ραιθφο (ΗΗ) 
απφ ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θαηάι-
ιεινπ βαζηθνχ νμεηδίνπ κε ην 
θαηάιιειν νμχ.  
 

72. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψ-
ζεηο ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 
απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα 

άιαηα: CaBr2, Na3PO4, Al(NO3)3 απφ 

ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θαηάιιεινπ 
νμένο κε ηελ θαηάιιειε βάζε. 
 

*73. Να αλαθέξεηε δχν παξαδείγ-
καηα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 
εμνπδεηέξσζεο θαηά ηηο νπνίεο  
δελ έρνπκε παξαγσγή λεξνχ. 
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74. Καηά ηελ επίδξαζε ζθφλεο 
καγλεζίνπ ζε αξαηφ πδαηηθφ 
δηάιπκα πδξνρισξίνπ: 
α. Γελ ζα γίλεη ρεκηθή αληίδξαζε. 
β. Θα γίλεη ρεκηθή αληίδξαζε αλ 
ζεξκάλνπκε ην δηάιπκα. 
γ. Θα γίλεη νπσζδήπνηε ρεκηθή 
αληίδξαζε.  
δ. Θα γίλεη ρεκηθή αληίδξαζε αλ ην 
δηάιπκα ηνπ πδξνρισξίνπ γίλεη 
ππθλφηεξν. 
Να αηηηνινγήζεηε ηε ζσζηή 
απάληεζε. 
 

75. Καηά ηελ αλάκεημε δηαιχκαηνο 

AgNO3 κε δηάιπκα HBr ζα γίλεη 

ρεκηθή  αληίδξαζε γηαηί:  
α. παξάγεηαη αέξην 
β. ηα άιαηα αληηδξνχλ πάληνηε κε 
ηα νμέα 
γ. θαηαβπζίδεηαη ίδεκα 
δ. είλαη κεηαζεηηθή αληίδξαζε 
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Να αηηηνινγήζεηε ηε ζσζηή 
απάληεζε. 
 

*76. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο αληη-
δξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξα-

ζθεπή ησλ αιάησλ Ag2SO4 θαη 

Ca3(PO4)2 κε αληηδξψληα ζψκαηα: 

α) νμχ θαη βάζε 
β) βάζε θαη φμηλν νμείδην 
γ) νμχ θαη βαζηθφ νμείδην 
δ) βαζηθφ νμείδην θαη φμηλν νμείδην 
 

77. Πνηα είλαη ηα πξντφληα ηεο 
αληίδξαζεο ελφο νμένο: 
α) κε βάζε,  β) κε βαζηθφ νμείδην,   
γ) κε κέηαιιν θαη  δ) κε άιαο. 
Με πνηεο πξνυπνζέζεηο αληηδξά 
έλα νμχ κε έλα κέηαιιν ή κε έλα 
άιαο; 
 

*78. ε απνζηαγκέλν λεξφ πξνζζέ-
ηνπκε κία ζηαγφλα δηαιχκαηνο 
θαηλνινθζαιεΐλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

155 / 121-122 



πξνζζέηνπκε έλα κηθξφ θνκκάηη 
λάηξην. 
α) Να πεξηγξάςεηε δχν θαηλφκελα 
πνπ ζα παξαηεξήζεηε κεηά ηελ 
πξνζζήθε ηνπ λαηξίνπ.  
β) Να γξάςεηε κία ρεκηθή εμίζσζε 
πνπ πεξηγξάθεη έλα απφ ηα 
θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζαηε. 
 

*79. ε θάζε έλα απφ ηα δνρεία Α, Β 
θαη Γ πεξηέρνληαη ηα δηαιχκαηα 

H2SO4, HCl θαη NaCl, ρσξίο λα 

γλσξίδνπκε πνηα ρεκηθή έλσζε 
πεξηέρεηαη ζην θάζε δνρείν. ε θάζε 
δνρείν πξνζζέηνπκε κηθξή πνζφηε-
ηα κεηαιιηθνχ βαξίνπ. Παξαηεξνχ-
κε φηη ζην δνρείν Α εθιχεηαη αέξην. 
ην δνρείν Β δελ παξαηεξνχκε 
θακία αιιαγή, ελψ ζην δνρείν Γ 
θαηαβπζίδεηαη ίδεκα ελψ ηαπηφρξν-
λα εθιχεηαη αέξην. Να εμεγήζεηε 
δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο 
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ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ θαηλνκέλσλ, 
πνην ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν 
πεξηερφκελν ηνπ θάζε δνρείνπ πξηλ 
απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ βαξίνπ. 
 

*80. ε αζζελή πνπ βξέζεθε λα 
πάζρεη απφ ππεξέθθξηζε γαζηξη-
θνχ πγξνχ ν γηαηξφο ζπλέζηεζε 
ζεξαπεία κε ραπάθηα ALUDROX ηα 

νπνία πεξηέρνπλ Mg(OH)2 θαη 

Αl(OH)3, ελψ ηνπ απαγφξεπζε λα 

παίξλεη αζπηξίλε. Πψο δηθαηνινγεί-
ηε ηελ ηαηξηθή ζπκβνπιή; 
 

*81. ε θάζε έλα απφ ηα δνρεία Α, Β 
θαη Γ πεξηέρεηαη έλα απφ ηα 
παξαθάησ: δηάιπκα αζπηξίλεο, 
δηάιπκα απφ ραπάθη ALUDROX θαη 
θπζηνινγηθφο νξφο (δηάιπκα  

NaCl 0,9% w/v). Πψο ζα δηαπηζηψ-

ζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 
δνρείνπ; 
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**82. ε έλα ρεκηθφ εξγαζηήξην 
ππάξρνπλ ηξία δνρεία θαηαζθεπα-
ζκέλα απφ ραιθφ θαη δχν δνρεία 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αξγίιην. ηα 
δνρεία απηά ζέινπκε λα απνζεθεχ-
ζνπκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηε-
κα, ρσξίο λα αιινησζνχλ, ηα 
παξαθάησ δηαιχκαηα: 

1.ζεηηθνχ ζηδήξνπ (ΗΗ): FeSO4 

2.ρισξηνχρνπ θαιίνπ: KCl 

3.ζεηηθνχ καγλεζίνπ: MgSO4 

4.ληηξηθνχ ςεπδαξγχξνπ:Zn(NO3)2 

5.πδξνρισξηθνχ νμένο: HCl 
ε ηη είδνπο δνρείν πξέπεη λα 
απνζεθεπηεί ην θάζε δηάιπκα; 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο. 
Γίλεηαη ε ειεθηξνρεκηθή ζεηξά ησλ 
ζηνηρείσλ: 
K, Na, Mg, Al, Zn, H2, Cu, Hg. 
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Γξαζηεξηφηεηα 
 
Ομέα –Βάζεηο –Γείθηεο  
 

Σα νμέα είλαη νπζίεο πνπ έρνπλ έλα 

θνηλφ ζχλνιν ηδηνηήησλ. Οη βάζεηο 

(γλσζηέο θαη ζαλ αιθάιηα) είλαη 
άιιεο νπζίεο κε δηαθνξεηηθέο ηδηφ-
ηεηεο. Με ηα παξαθάησ πεηξάκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απιέο νπζίεο 
«ηνπ ζπηηηνχ» κπνξείηε λα 
δηεξεπλήζεηε θάπνηεο απφ ηηο 
ηδηφηεηεο απηέο. Δπίζεο,  κπνξείηε 

λα θαηαλνήζεηε ηελ θιίκαθα ηνπ pH 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρεκηθνί γηα 
λα πεξηγξάςνπλ ηηο νπζίεο απηέο.  
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Ζ πην εληππσζηαθή ηδηφηεηα ησλ 
νμέσλ – βάζεσλ είλαη φηη αιιάδνπλ 

ην ρξψκα ησλ δεηθηώλ. ην 
πείξακα πνπ πεξηγξάθεηαη, ζαλ 
δείθηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
εθρχιηζκα απφ έλα θνηλφ ιαραληθφ, 
ην θόθθηλν ιάραλν. ην πξψην βήκα 
ζα παξαζθεπάζεηε ην εθρχιηζκα 
απηφ. Κφβεηε ην ιάραλν ζε 
θνκκάηηα κήθνπο πεξίπνπ 2,5 cm  
θαη παίξλεηε απφ απηά δπν θνχπεο 
(πεξίπνπ 500 mL). Σα ηνπνζεηείηε 
ζε έλα blender κε έλα πνηήξη λεξφ 
(250 mL) θαη ηα θαηεξγάδεζηε ψζηε 
λα γίλεη έλαο πνιηφο. Γηεζείηε κε 
έλα θφζθηλν θαη ην δηήζεκα ζα είλαη 
ην δηάιπκα ηνπ δείθηε. 
 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ρξψκαηα 
πνπ παίξλεη ν «δείθηεο» απηφο ζε 
δηάθνξεο ηηκέο pH.  
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pH ρξψκα εθρπιίζκαηνο 
2 θφθθηλν 
4 πνξηνθαιί 
6 ηψδεο 
8 κπιε 
10 κπιε–πξάζηλν 
12 πξάζηλν 
 

Να ειέγμεηε ηψξα κε ηε βνήζεηα ηνπ 
«δείθηε» ζαο ηελ θαηά πξνζέγγηζε, 
ηηκή ηνπ pH ησλ παξαθάησ 
δηαιπκάησλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ 
ζαο, φπσο: μχδη, ιεκφλη, νηθηαθφ 
πγξφ θαζαξηζκνχ ηδακηψλ, δηάιπκα 
ζφδαο καγεηξηθήο, δηάιπκα 
δάραξεο, ζακπνπάλ, αληηφμηλα 
ράπηα, αλαςπθηηθά, γάια θιπ. Να 
θαηαγξάςεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

161 / 123 



 

Τιηθφ Υξψκα 
δείθηε 

pH 
  
Τιηθφ Υξψκα 

δείθηε 
PH 
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Απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνύ 
ιάζνπο 
 

20. Λ είλαη: γ, δ, ζη 
       είλαη: α, β, ε 

43. (1-Γ), (2-Γ),  
      (3-Α), (4-Δ),  
      (5-Β),(6-Ε)  

 21. Λ είλαη: α, δ, ε 
        είλαη: β, γ 

61. δ        

25. (1-α), (2-β) 
 

65.  είλαη: α, δ 
      Λ είλαη: β, γ 

27. Σν Α είλαη φμη-
λν, ην Β είλαη βαζη-
θφ. ην Α πξνζζέ-
ηνπκε βάζε θαη 
ζην Β νμχ. 

66.  είλαη: β, γ 
   Λ είλαη: α, δ, ε  

31. (1-γ), (2-α), 
      (3-β) 

67.  είλαη: α, β 
      Λ είλαη: γ, δ 

32. (1-ε), (2-α), 
    (3-γ), (4-β), (5-δ) 

68.  είλαη: β, γ  
      Λ είλαη: α, δ 

33.  είλαη: α, δ  
      Λ είλαη: β, γ 

74. γ  

       75.  γ 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
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