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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. 
 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.  

 

ΟΞΔΑ – ΒΑΔΗ –ΑΛΑΣΑ – 
ΟΞΔΗΓΗΑ 
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 Να αλαιχεηο ην ξφιν ηεο ηαρχηεηαο 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). 
 
 

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  
 

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 απηνθηλήησλ. 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 εγθαχκαηα. Άξα θάηη 
ππάξρεη πνπ θάλεη θάπνηα νμέα ηζρπξφηεξα απφ 
θάπνηα άιια. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη βάζεηο δελ είλαη θαη 
ηφζν ζπλεζηζκέλα 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, αιθαιηθφο 
αιιά θαη ε Διιεληθή θαπζηηθφο 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…. κσο, ηα άιαηα δελ είλαη 
κφλν ην θνηλφ αιάηη. 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα, λα 
ζπζηεκαηνπνηεζνχλ απηέο νη «ζθφξπηεο» γλψζεηο θαη 

λα ηεζνχλ εη δπλαηφλ, θάησ απφ κία ζεσξία. Πξψηα 
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βέβαηα πξέπεη θαλείο λα ηηο «γλσξίζεη» κε ην φλνκά 
ηνπο θαη ηνλ ηχπν ηνπο.  Να κειεηήζεη κεηά ηηο ηδηφηεηέο 

ηνπο εθθξάδνληάο ηηο κε ηηο θαηάιιειεο ρεκηθέο 
αληηδξάζεηο. Να ηηο ηνπνζεηήζεη κέζα ζην γεληθφ 

ζχλνιν ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ σο  ειεθηξνιχηεο. 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. 
 

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 ειεθηξνιπηψλ άγνπλ ην ειεθηξηθφ 
ξεχκα. Ζ έξεπλα γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηεο αγσγηκφ-
ηεηαο ησλ ειεθηξνιπηηθψλ δηαιπκάησλ νδήγεζαλ ηνλ 
Arrhenius ην1887 ζηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο 
ειεθηξνιπηηθήο δηάζηαζεο. Ζ ζεσξία απηή ζπλνςίδεηαη 
ζηα εμήο ζεκεία:  
1.   ηαλ ν ειεθηξνιχηεο (νμχ, βάζε, άιαο) δηαιπζεί ζην 
λεξφ, απηφο δηίζηαηαη ζε θαηηφληα (ζεηηθά ηφληα) θαη 
αληφληα (αξλεηηθά ηφληα).   
2.   Ζ δηάζηαζε κπνξεί λα είλαη πιήξεο, ή κεξηθή.

 
Πιή-

ξεο αλ δηίζηαηαη φιε ε πνζφηεηα ηνπ ειεθηξνιχηε, 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 
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απφ απηά πξνθχπηνπλ κε πιήξε αθπδάησζε νμέσλ 
(φμηλα νμείδηα) ή βάζεσλ (βαζηθά νμείδηα). 
 

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.  
 

Svante Arrhenius(1859-1927) νπεδφο 
 ρεκηθφο.Σηκήζεθε κε βξαβείν  
Νφκπει ην 1903 γηα ηε ζεσξία ηνπ πεξί  
ειεθηξνιπηηθήο 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 εθηη-
κνχζα (ζην παλεπηζηήκην ηεο Οπςάιαο), θαη ηνπ αλα-
θνίλσζα κε ελζνπζηαζκφ ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο 
πνπ είρα δηακνξθψζεη γηα ηελ εξκελεία ηεο ειεθηξνιπ-
ηηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ ειεθηξνιπηψλ.   
“Υάξεθα πνιχ θαη γηα ζαο!” κνπ απάληεζε θνθηά. 
Πνιχ αξγφηεξα κνπ εθκπζηεξεχηεθε πσο είρε βαξεζεί 
ηελ επνρή εθείλε λα αθνχεη βιαθψδεηο ζεσξίεο….».  Οη  
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αληηιήςεηο ηνπ Αrrhenius πνιχ δχζθνια κπνξνχζαλ λα 
γίλνπλ αληηιεπηέο ηελ επνρή πνπ δηαηππψζεθαλ, αθνχ 
ηφηε αθφκα  ε παξνπζία ηνπ ειεθηξνλίνπ ήηαλ 
ακθηζβεηήζηκε. 
 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνιπηψλ θνξείο ξεχκαηνο 
είλαη ηα ηφληα. Αληίζεηα, ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο ν 
θνξέαο ξεχκαηνο είλαη ηα ειεθηξφληα. 

 

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 νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, 
φπσο είλαη ν άλζξαθαο, ην ζείν, ην άδσην νδεγεί ζε 
ελψζεηο (νμείδηα) νη νπνίεο δηαιπφκελεο ζην λεξφ 
δίλνπλ νμέα. Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ ν Lavoisier 
ραξαθηήξηζε σο νμέα ηηο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέ-
ρνπλ ακέηαιιν θαη νμπγφλν (νμχ + γελλψ).  

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

κελεο  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. Σα 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 -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 ζρεηηθά πνιχπινθε  
κνξηαθή  έλσζε πνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο 
 νμχ, αθνχ θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ  

παξέρεη Ζ
+
.  

 Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, πνπ επί ηνπ 
παξφληνο δελ αθνινπζνχκε ζηελ Διιάδα, έλα νμχ ηεο 

ΖxΑ 
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[ 
κνξθήο ΖΑ νλνκάδεηαη: πδξνγφλν 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 ηθαλφηεηα θαη  
πξνθαινχλ εγθαχκαηα ζην δέξκα.  
Γη’ απηφ ηα δνρεία πνπ έρνπλ ηέηνηα  
δηαβξσηηθά πγξά θέξνπλ ηελ  
παξαπάλσ εηηθέηα. 

 
 

 
Σν HCN είλαη έλα αζζελέο νμχ, κε πνιχ  
επηθίλδπλε δειεηεξηψδε 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) 

πιήξσο ζε ηφληα, θαη αζζελή, πνπ δηίζηαληαη κεξηθψο 

TOXIC 
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ζε ηφληα. ηελ ηειεπηαία δειαδή πεξίπησζε 
ζπλππάξρνπλ 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) 

 

πσο 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 πεξίπησζε πνπ έρνπκε δηάιπκα 

αζζελνχο νμένο π.ρ. θσζθνξηθνχ νμένο (H3PO4), ε 

ιάκπα αλάβεη ακπδξά ιφγσ ηεο κηθξήο ζπγθέληξσζεο 
ηφλησλ ζην δηάιπκα.    

 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.1  Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κέηξεζε ηεο 
ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο δηαιχκαηνο. ε δηάιπκα 
αζζελνχο νμένο ε ιάκπα αλάβεη ακπδξά ή θαζφινπ. 
Αληίζεηα, ζε δηάιπκα ηζρπξνχ 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 δηίζηα-
ληαη (ηνλίδνληαη) πιήξσο ή κεξηθψο ζε ηφληα, θάησ απφ  
δεδνκέλεο 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 ρξεζηκνπνηνχληαη 
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 ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ θαζαξηζηηθψλ ζπηηηνχ 
(π.ρ. Ajax). Σν πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ απνηειεί 
ζεκαληηθφ πιηθφ ηεο νηθνδνκηθήο. Βάζεηο επίζεο 
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 ελψζεηο πνπ ηνληίδνληαη, 
δειαδή, αληηδξνχλ 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 κεηάιισλ) νλνκάδνληαη κε 

ηελ πξφηαμε ηεο ιέμεο πδξνμείδην- ζην φλνκα ηνπ 
κεηάιινπ. Αλ βέβαηα ην Μ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
αξηζκνχο νμείδσζεο, ηφηε ζην ηέινο ηεο νλνκαζίαο 
αθνινπζεί έλαο ιαηηληθφο 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 ζπκπεξηθέξεηαη σο βάζε, παξ’ φιν πνπ δελ 
πεξηέρεη πδξνμείδην. Σα ηφληα ηνπ πδξνμεηδίνπ 
ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ αληίδξαζε (ηνληηζκφο):  

NH3 + H2O           NH4
+ + OH

-    
 

Μ(ΟΖ)x 

Θεσξία Arrhenius 
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  Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο IUPAC, πνπ επί ηνπ 
παξφληνο δελ αθνινπζνχκε 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. 

 

Σαμηλφκεζε βάζεσλ  
 

1. Οη βάζεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ΟΖ
-
 πνπ 

απνδίδνπλ ζηα πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα, δηαθξίλνληαη 

ζε κνλνπδξνμπιηθέο (ή κνλφμηλεο), πνιππδξνμπιηθέο  
(ή πνιπφμηλεο). 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

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

3.2.2.  μηλνο θαη Βαζηθφο ραξαθηήξαο 
 

Ηδηφηεηεο νμέσλ  
 

Σα νμέα παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά απφ θνηλέο ηδηφηεηεο 

πνπ νλνκάδνληαη όμηλνο ραξαθηήξαο ή όμηλεο 
ηδηόηεηεο ή όμηλε αληίδξαζε. Οη θνηλέο απηέο ηδηφηεηεο 

νθείινληαη ζηελ παξνπζία θαηηφλησλ πδξνγφλνπ (Ζ
+
) 

ζε πδαηηθά δηαιχκαηά ηνπο. Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη: 

 
α. Όμηλε γεύζε 
Σα νμέα έρνπλ μηλή γεχζε.  
 

β. Αιιάδνπλ ην ρξώκα ηωλ δεηθηώλ 
Οη δείθηεο είλαη νπζίεο πνπ αιιάδνπλ 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 αληηδξνχλ κε δηαιχκαηα 

νμέσλ ειεπζεξψλνληαο αέξην πδξνγφλν π.ρ. Zn(s) + 

2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 

 
ΥΗΜΑ 3.2 Η αληίδξαζε ελφο δξαζηηθνχ κεηάιινπ κε νμχ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή 
ηνπ πδξνγφλνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.2 Η αληίδξαζε ελφο δξαζηηθνχ κεηάιινπ κε 
νμχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξγαζηεξηαθή 
παξαζθεπή ηνπ πδξνγφλνπ. 

H2(g) 

σιήλαο γηα ηελ 

πξνζζήθε νμένο 

Ομχ 
Νεξφ 

Φεπδάξγπξνο 
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Με πξνζζήθε νμένο ζε δηάιπκα βάζεο ε θαηλνινθζα-
ιεΐλε, πνπ βξίζθεηαη ζην δηάιπκα, απνρξσκαηίδεηαη. 

 
δ. Αληηδξνύλ κε βάζεηο  
 

Ζ αληίδξαζε απηή κεηαμχ ελφο νμένο θαη κηαο βάζεο 
πξνο ζρεκαηηζκφ 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 ειεθηξό-
ιπζή ηνπο ειεπζεξώλεηαη πδξνγόλν ζηελ θάζνδν 
 

Σα ηφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζηαζε ηνπ νμένο, 
φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, είλαη θνξείο  ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο (βιέπε ζρήκα 3.1). Μάιηζηα ε αγσγηκφηεηα, ε 
επθνιία δειαδή πνπ πεξλά ην ξεχκα, ζπζρεηίδεηαη κε 
ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνιχηε. Πεηξακαηηθά έρεη δηαπηζησ-
ζεί φηη ε δηαβίβαζε ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε δηάιπκα 
νμένο απειεπζεξψλεη ζηελ θάζνδν (αξλεηηθφ πφιν ηεο 
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πεγήο) αέξην Ζ2. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 

ειεθηξόιπζε. Ζιεθηξφιπζε, γεληθψο, είλαη ην ζχλνιν 
ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά  
ηε δηαβίβαζε ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε δηαιχκαηα 
ειεθηξνιπηψλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.3  Καηά ηελ  ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ 

δηαιχκαηνο νμένο ζηελ θάζνδν ειεπζεξψλεηαη Η2 
 

Ηδηφηεηεο βάζεσλ  
 

Με αλάινγν ηξφπν νη βάζεηο παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά 

απφ θνηλέο 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: 

α. Αθή ζαπωλνεηδήο θαη θαπζηηθή γεύζε 
 

β. Αιιάδνπλ ην ρξώκα ηωλ δεηθηώλ 
Π.ρ. ε  θαηλνινθζαιεΐλε ζε  δηάιπκα νμένο  είλαη 
άρξσκε, ελψ κε πξνζζήθε θαηάιιειεο πνζφηεηαο 

πδξνγφλν 

δηάιπκα 

νμένο 

- + 

άλνδνο 

θάζνδνο 
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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 
απειεπζεξψλεηαη ζηελ άλνδν (ζεηηθφο πφινο πεγήο) 

αέξην Ο2. 
 

 
 
 
 
 
Με πξνζζήθε βάζεο ζε δηάιπκα νμένο 
 ε θαηλνινθζαιεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζην  
δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη θφθθηλε. 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

Σν pH (πε -ρα) 
 

ε θάζε πδαηηθφ δηάιπκα νμένο ή βάζεο ππάξρνπλ 

θαηηφληα πδξνγφλνπ (Ζ
+
) θαη αληφληα πδξνμεηδίνπ (ΟΖ

-
). 

Οη πνζφηεηεο απηέο ησλ ηφλησλ θαζνξίδνπλ ην πφζν 
φμηλν ή βαζηθφ είλαη ην δηάιπκα.  

–200ml 
–150 
–100 

–50 
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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.  

 Σν pH παίξλεη πξαθηηθά ηηκέο απφ 0 σο 14. ηα 
νπδέηεξα δηαιχκαηα (π.ρ. ζην λεξφ) ην pH =7. ηα 
φμηλα δηαιχκαηα έρνπκε pH<7 θαη κάιηζηα, φζν 
κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή απηή, ηφζν πην φμηλν είλαη ην 
δηάιπκα. ηα βαζηθά δηαιχκαηα έρνπκε pH >7 θαη 
κάιηζηα, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή απηή, ηφζν πην 
βαζηθφ 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 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.   

21 / 89-90 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΥΗΜΑ 3.4 Ο παγθφζκηνο δείθηεο παίξλεη δηάθνξα 
ρξψκαηα, θαζψο ην pH ηνπ δηαιχκαηνο κεηαβάιιεηαη 
απφ 0 έσο 14.  
Πξψηε ζεηξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά έρνπκε 
δηαιχκαηα κε pH = 1, pH = 4, αληίζηνηρα. 
Γεχηεξε ζεηξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά έρνπκε 
δηαιχκαηα κε pH = 7, pH = 9, pH = 11, αληίζηνηρα. 
 
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. 
 
 
 

Ξχδη 

Πφζηκν  

λεξφ 
Μαγεηξηθή ζφδα 

Ακκσλία 

Τγξφ κπαηαξίαο 
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ΥΗΜΑ 3.5  Ο πξνζδηνξηζκφο  
ηνπ pH κε περάκεηξν κπνξεί  
λα γίλεη κε κεγάιε αθξίβεηα. 

 

 
 
 
Σν pH έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή καο 
δσή. ηελ ηειεφξαζε πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη ηνλ 
φξν pH ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ ζακπνπάλ, ησλ ζαπνπ-
ληψλ θιπ. ήκεξα γλσξίδνπκε ην pH πνιιψλ βηνινγη-
θψλ πγξψλ, ρπκψλ, πνηψλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο. ην 
ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ηηκέο pH κεξηθψλ 
γλσζηψλ δηαιπκάησλ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.6  Σηκέο pH νξηζκέλσλ γλσζηψλ καο 
δηαιπκάησλ. 

Τγξά κπαηαξίαο 

Ξχδη 

Βξνρή 

Γάια 

Αίκα 

Θαιαζζηλφ  λεξφ 

Γάια 

καγλεζίαο 

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 αλαπλνήο 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 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, νλνκαηνινγία θαη 
ηαμηλφκεζε νμεηδίσλ 
 

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

πνπ, x είλαη ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ ζηνηρείνπ . 

Σα νμείδηα νλνκάδνληαη κε ηε ιέμε νμείδην θαη αθνινπζεί 
ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ. Π.ρ. 
 CaO:    νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

2Οx 
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 Al2O3:  νμείδην ηνπ αξγηιίνπ 

 Cu2O:  νμείδην ηνπ ραιθνχ (Η) 

 Na2O:  νμείδην ηνπ λαηξίνπ 

 
ηαλ έλα ζηνηρείν (ζπλήζσο ακέηαιιν) 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 
 

 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 πιείζηνλ νμείδηα ακεηάι-
ισλ. Πξνθχπηνπλ (ζεσξεηηθά) απ’ ηα  αληίζηνηρα 
νμπγνλνχρα νμέα κε αθαίξεζε, κε ηε κνξθή λεξνχ, 
φισλ ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ πνπ πεξηέρνπλ.  
Έηζη, γηα λα βξνχκε ηνλ αλπδξίηε ηνπ ζεηηθνχ νμένο  
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(H2SO4) αθαηξνχκε 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, 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. 
 

 Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ βαζηθψλ νμεηδίσλ είλαη 
αλάινγε ησλ αληίζηνηρσλ βάζεψλ ηνπο. 
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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 παξαηήξεζε, φηη 
ηφζν ν αλπδξίηεο φζν θαη ε βάζε πεξηέρνπλ ην κέηαιιν 
κε ηνλ ίδην αξηζκφ νμείδσζεο . Καηφπηλ ηνχηνπ,  ν 

αλπδξίηεο ηνπ Mg(ΟΖ)2  είλαη ην MgO,  αθνχ ην Mg θαη 

ζηηο δχν ελψζεηο έρεη αξηζκφ νμείδσζεο +2. 

 
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 ζπκπεξηθέξεηαη 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. 
 

3.4 Άιαηα 
 

Σα νμέα θαη νη βάζεηο, πνπ πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχ-
κελε ελφηεηα, δελ απαληνχλ ζπλήζσο ειεχζεξα ζηε 
θχζε. Πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαζθεπή απηψλ απνηε-
ινχλ θπξίσο ηα άιαηα ηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηε θχζε 
ππφ κνξθή νξπθηψλ ή δηαιπκέλα ζην λεξφ. Σν πην γλσ-
ζηφ άιαο είλαη ην αιάηη ή καγεηξηθφ αιάηη (NaCl), πνπ 
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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 ρξεζηκνπνηείηαη π.ρ. 

γηα ηελ παξαζθεπή γπαιηνχ, ην ππνρισξηψδεο λάηξην 
(NaClO), πνπ ην αξαηφ δηάιπκά ηνπ 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 απνηεινχληαη  

θπξίσο απφ Ca3(PO4)2, έλα δπζδηάιπην  

ζην λεξφ  αιάηη ηνπ αζβεζηίνπ. 
 

 
 

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:   
 

πνπ, x θαη ς δείρλνπλ ηελ αλαινγία αληφλησλ θαη 
θαηηφλησλ ζηελ ηνληηθή έλσζε. 

ΜςΑx 
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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.  
 

 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 δεχηεξε 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 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: 
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ZnS:   ςεπδάξγπξνο ζνπιθίδην 

FeBr2: ζίδεξνο (ΗΗ) βξσκίδην 

NaCN: λάηξην θπαλίδην 

NaClO3: λάηξην ρισξηθφ 

Fe2(SO4)3: ζίδεξνο (ΗΗΗ) ζεηηθφο 

NaH2PO4: λάηξην δηπδξνγφλν θσζθνξηθφ 

 

 Οξηζκέλεο «θνηλέο» νλνκαζίεο αιάησλ είλαη: 

NaHCO3 : ζφδα 

CaCO3:  αζβεζηφιηζνο 

CaSO4.2H2Ο: γχςνο 

CuSO4.5H2O: γαιαδφπεηξα 

 

Υαξαθηεξηζηηθέο  ηδηφηεηεο ησλ αιάησλ 
 

Σα άιαηα, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, 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 ηήμεο θαη πνιιά απ’ απηά είλαη 
επδηάιπηα ζην λεξφ.  
 

 

 Σήγκα: ιησκέλν 
 

 

3.5 Υεκηθέο αληηδξάζεηο 
 

Υεκηθά θαηλφκελα (αληηδξάζεηο) νλνκάδνληαη νη κεηαβν-
ιέο θαηά ηηο νπνίεο απφ νξηζκέλεο αξρηθέο νπζίεο 
(αληηδξψληα) δεκηνπξγνχληαη λέεο (πξντφληα) κε 
δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο.  
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Υεκηθέο αληηδξάζεηο γίλνληαη ζπλερψο ζην θπζηθφ 
θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ κε ή ρσξίο ηελ παξέκ-
βαζε ηνπ αλζξψπνπ. ηνλ άλζξσπν, πνπ είλαη έλα 
ηεξάζηην ρεκηθφ εξγαζηήξην κε ηξηζεθαηνκκχξηα 
θχηηαξα, γίλνληαη αδηάθνπα ρεκηθέο αληηδξάζεηο κε 
ζπλερή αιιειεμάξηεζε, πνπ έρνπλ ζαλ 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 
θσηνζχλζεζεο, 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 αληηδξά-
ζεηο γίλνληαη ζηα κάξκαξα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε γχςν, 
θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο θιπ. 
 

Πσο ζπκβνιίδνληαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο 
 

Κάζε ρεκηθή αληίδξαζε ζπκβνιίδεηαη 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      
πλζήθεο 
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Αο εμεηάζνπκε ηψξα κία απιή ρεκηθή αληίδξαζε π.ρ. 
ηελ αληίδξαζε ηνπ αδψηνπ κε ην πδξνγφλν πξνο 
ζρεκαηηζκφ ακκσλίαο. Σν ρεκηθφ απηφ θαηλφκελν 
πεξηγξάθεηαη κε ηελ παξαθάησ ρεκηθή εμίζσζε: 
 

Ν2 + Ζ2  ΝΖ3      (1) 
 

ην πξψην κέινο γξάθνπκε ηα κφξηα ησλ αληηδξώ-
ληωλ, δειαδή, ην άδσην θαη ην πδξνγφλν, ελψ ζην 

δεχηεξν κέινο ηεο εμίζσζεο γξάθνπκε  ηα πξνϊόληα 
ηεο αληίδξαζεο, 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 πξέπεη, 
ινηπφλ λα γίλεη ηζνζηάζκηζε κάδαο.  Έηζη,  βάδνπκε 

θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο ζηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο, 
ψζηε λα 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 ηζνζηαζκίζνπκε ζηα 
δχν κέιε ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο (αληηδξψληα θαη 
πξντφληα) ηνλ αξηζκφ αηφκσλ πδξνγφλνπ. Έηζη, ε 
ρεκηθή εμίζσζε παίξλεη ηε κνξθή: 

Ν2 + 3Ζ2  2ΝΖ3      (3) 
 

Ζ (3) είλαη ηψξα ζσζηά γξακκέλε ρεκηθή εμίζσζε, 
θαζψο έρεη γίλεη ηζνζηάζκηζε ησλ αηφκσλ ζηα δχν κέιε 
ηεο εμίζσζεο. Δπηπιένλ πνιιέο θνξέο αλαγξάθεηαη θαη 
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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 πξνζσ- 
πηθφηεηα, πξνηθηζκέλε κε πνιιέο αξεηέο. 
Σν εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν ήηαλ πνιχ 
 πινχζην. Μεηαμχ ησλ άιισλ πεξηιακβά- 
λεηαη ν  λφκνο δηαηήξεζεο ηεο κάδαο:  

«ε 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 
απηνρξεκαηνδνηεί ηηο έξεπλεο ηνπ. κσο, απηή ηνπ 
ζηνίρηζε ην θεθάιη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο 
επαλάζηαζεο θαηεγνξήζεθε γηα νηθνλνκηθά  εγθιήκαηα 
θαη θαξαηνκήζεθε. « Υάζεθε ζ’ έλα ιεπηφ έλα θεθάιη 
πνπ νχηε  θάζε εθαηφ ρξφληα δε γελληέηαη»   
 

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

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

Οη παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζψζεηο κπνξνχλ λα παξαζηα-
ζνχλ θαη κε πξνζνκνηψκαηα κνξίσλ ( κνξηαθά κνληέ-
ια), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ΥΗΜΑ 3.7   

P 
Cl 

PCl3 

C 

CH4 

O 

O2 
CO2 H2O 

H 
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ΥΗΜΑ 3.7  Δηθνληθή παξνπζίαζε ησλ αληηδξάζεσλ ζε 
κνξθή κνξηαθψλ 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,  
ηα κφξηα (ή γεληθφηεξα νη δνκηθέο κνλάδεο ηεο χιεο) 
ησλ αληηδξψλησλ λα ζπγθξνπζηνχλ θαη κάιηζηα λα 

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

ησλ αληηδξψλησλ είλαη απνηειεζκαηηθέο. 
 

 Απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ νδεγνχλ 
ζηελ αληίδξαζε. 
 

  ε βαζχηεξν επίπεδν ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα  
πφηε πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρεκηθή αληίδξαζε δίλεη ε 
Υεκηθή Θεξκνδπλακηθή (βιέπε ζρνιηθφ βηβιίν Γ΄ 
Λπθείνπ).  
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ΥΗΜΑ 3.8  Γηα λα γίλεη ε αληίδξαζε NO+Cl2  NOCl + 

Cl ζα πξέπεη ηα αληηδξψληα κφξηα λα έρνπλ ην ζσζηφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θαηάιιειε ηαρχηεηα 
(ελέξγεηα).   
Α: απνηειεζκαηηθή ζχγθξνπζε    
Β: κε απνηειεζκαηηθή ζχγθξνπζε. 
 

β. Πφζν γξήγνξα γίλεηαη κία ρεκηθή αληίδξαζε; 
(Σαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο) 
 

Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 
ηα δηάθνξα ρεκηθά θαηλφκελα εμειίζζνληαη πνηθίιιεη. 
Έηζη, π.ρ. ν Fe ζθνπξηάδεη (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.  

 

Ο 
Ν 

Cl 

Cl 

Ο 
Ν 

Cl 
Cl 

Ν 
Ο 

Cl 

Cl 

Ν 
Ο Cl 

Cl 

Α. 

Β. 
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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. 
 

 Σαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο νξίδεηαη ε κεηαβνιή 

ηεο ζπγθέληξωζεο ελόο από ηα αληηδξώληα ή ηα 
πξνϊόληα, ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. 

 

  ηαλ έρνπκε ππξεηφ (πςειή ζεξκνθξαζία), φιεο νη 
αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ επηηαρχλνληαη. 
 

  Ζ δάραξε ζηνλ αέξα θαίγεηαη ζε ζ > 600 
ν
C, ελψ ζηνλ 

νξγαληζκφ καο «θαίγεηαη» ζηνπο 37 
ν
C. Γηαηί; 

 

Ζ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο κπνξεί λα απμεζεί : 

1. Με αχμεζε ηεο πνζόηεηαο (ζπγθέληξωζεο) 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 δσληαλνχο νξγαληζκνχο 

θαηαιχνληαη απφ ηα έλδπκα ή βηνθαηαιύηεο. 

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

Δίλαη πηα γλσζηφ φηη ζηηο ρεκηθέο κεηαβνιέο 
(αληηδξάζεηο) ηα άηνκα δηαηεξνχληαη, ελψ αλαθαηαλέ-
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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. 



 Δμψζεξκε νλνκάδεηαη κία ρεκηθή αληίδξαζε πνπ 
ειεπζεξψλεη ζεξκφηεηα ζην πεξηβάιινλ. 
 

 Δλδφζεξκε είλαη ε αληίδξαζε  πνπ απνξξνθά 
ζεξκφηεηα απφ 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 ησλ αληηδξψλησλ κεηαηξέπνληαη ζε 
πξντφληα (ακθίδξνκεο αληηδξάζεηο).  
 

 Η απφδνζε κηαο αληίδξαζεο θαζνξίδεη ηε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο πνπ παίξλνπκε 
πξαθηηθά θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα παίξλακε 
ζεσξεηηθά, αλ ε αληίδξαζε ήηαλ πιήξεο (κνλφδξνκε). 
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πσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηεο  Β΄ Λπθείνπ 
θαηεχζπλζεο, κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ απφδνζε 
κηαο αληίδξαζεο κεηαβάιινληαο: 
 

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

2. ηε ζεξκνθξαζία 
 

3. ηελ πίεζε, εθ’ φζνλ ζηελ αληίδξαζε κεηέρνπλ αέξηα. 
 

Μεξηθά είδε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 
 

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

Α. ΟΞΔΙΓΟΑΝΑΓΩΓΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 
 

ηηο αληηδξάζεηο απηέο ν αξηζκφο νμείδσζεο νξηζκέλσλ 
απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ κεηαβάιιεηαη. 
Σέηνηεο αληηδξάζεηο απιήο κνξθήο είλαη νη ζπλζέζεηο, 
νη απνζπλζέζεηο, νη δηαζπάζεηο, νη αληηδξάζεηο απιήο 
αληηθαηάζηαζεο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη αληηδξάζεηο 
νμεηδναλαγσγήο πνιχπινθεο κνξθήο, νη νπνίεο φκσο 
δε ζα καο απαζρνιήζνπλ ζην θεθάιαην απηφ. 
 

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) 

θσο 
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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),  
δ) θαζζίηεξνο θαη νμπγφλν δίλνπλ νμείδην ηνπ 
θαζζίηεξνπ (ΗΗ). 
 

2.Αληηδξάζεηο απνζύλζεζεο θαη δηάζπαζεο  
 

Καηά ηηο αληηδξάζεηο απηέο κία ρεκηθή έλσζε δηαζπάηαη 
ζηα ζηνηρεία 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) 

 
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 αληηθαηάζηαζεο  
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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΄ 
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 αληηθαηάζηαζεο είλαη ην Μ λα είλαη δξαζηη-
θφηεξν ηνπ Μ΄ θαη ην Α δξαζηηθφηεξν ηνπ Α΄.  
 

 Σν Μ δξαζηηθόηεξν ηνπ Μ΄ ζεκαίλεη φηη ην Μ 
δεκηνπξγεί πην «εχθνια» ρεκηθή έλσζε κε ην Υ απ’ φηη 
ην Μ΄. 

 
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 
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Αο δνχκε ηψξα κεξηθά παξαδείγκαηα 
 

α) Μέηαιιν + άιαο  άιαο + κέηαιιν 

Zn(s) + CuSO4(aq)  ZnSO4(aq) + Cu(s) 

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 αληηδξάζεηο απηέο ην 
κέηαιιν εκθαλίδεηαη 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 ζεηηθνχ νμένο θαηά ηηο 
αληηδξάζεηο ηνπο κε κέηαιια δίλνπλ πνιχπινθεο 
νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο (θαη φρη αληηδξάζεηο 
απιήο αληηθαηάζηαζεο). Σν ίδην ηζρχεη 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  .......…,  

6. θάιην + θσζθνξηθφ νμχ  .......…,     

7. βάξην + λεξφ  ..........…,  

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

Β.  ΜΔΣΑΘΔΣΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 
 

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 
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   χκβνια:  

 : ίδεκα, δειαδή δπζδηάιπηε νπζία  

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

 

1. Αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο  
 

Αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο 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 αληηδξά-
ζεηο κεηαμχ νμέσλ θαη βάζεσλ (εμνπδεηεξψζεηο), νη 
νπνίεο εμεηάδνληαη ρσξηζηά ζηελ ακέζσο επφκελε 
ελφηεηα. 
Αο δνχκε, φκσο,  κεξηθά παξαδείγκαηα. 

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 αληηθαηάζηαζεο 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 εμνπδεηέξσζε, φπνπ ζρεκαηίδεηαη ε ειάρηζηε  
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ηνληηδφκελε έλσζε λεξφ. 
Γηα ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα κάζνπκε λα 
αλαγλσξίδνπκε 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 

ια ηα αλζξαθηθά άιαηα εθηφο απφ K2CO3, Na2CO3, 

(NH4)2CO3. 

ια ηα ζεηνχρα άιαηα εθηφο απφ K2S, Na2S, (NH4)2S. 

ια ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ εθηφο απφ KOH, 

NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 
 

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 
6. φμηλν αλζξαθηθφ λάηξην + πδξντψδην 
7. ζεηηθφ ακκψλην + πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ 
8. ληηξηθφο κφιπβδνο (ΗΗ) + ζεηνχρν λάηξην 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1: Κπξηφηεξα αέξηα θαη ηδήκαηα 
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ΥΗΜΑ 3.9   Δηθνληθή παξνπζίαζε ηεο αληίδξαζεο 

δηπιήο αληηθαηάζηαζεο κεηαμχ Pb(NO3)2 θαη KI πξνο 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θίηξηλνπ ηδήκαηνο PbI2. 

 
2. Δμνπδεηέξωζε 
 

Δμνπδεηέξσζε νλνκάδεηαη ε αληίδξαζε ελφο νμένο κε 
κία βάζε. Καηά ηελ αληίδξαζε απηή ηα πδξνγνλνθα-

ηηφληα (Ζ
+
) πνπ πξνέξρνληαη 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 «εμαθαλί-
δνληαη» (εμνπδεηεξψλνληαη) ηφζν νη ηδηφηεηεο ηνπ νμένο 

(πνπ νθείινληαη ζηα Ζ
+
) φζν θαη νη ηδηφηεηεο ηεο βάζεο 

(πνπ νθείινληαη ζηα ΟΖ
-
). Γη’ απηφ θαη ε αληίδξαζε 

νλνκάδεηαη εμνπδεηέξωζε. 

Pb(NO3)2 
Kl 

Pbl2 
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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 

 
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. 
πσο 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. 

 

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 

φμηλν  
νμείδην 

βάζε 

βαζηθφ  
νμείδην 

νμχ 
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3.6  Oμέα , βάζεηο, νμείδηα, άιαηα, εμνπδεηέξσζε 
θαη…θαζεκεξηλή δσή  
 

μηλε βξνρή θαη πεξηβάιινλ  
 

 Όμηλε νξίδεηαη ε βξνρή πνπ έρεη pH κηθξφηεξν 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζχλλεθα 

ιίκλε 

δάζνο 

φμηλε βξνρή 

απηνθίλεηα 

βηνκεραλία 

SΟx 

NOx 

νμείδσζε 
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ΥΗΜΑ 3.10   Δηθνληθή παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγίαο 
φμηλεο βξνρήο. 



Έλα κε αλακελφκελν πείξακα ζε γήηλν επίπεδν έδσζε 
αδηακθηζβήηεηεο απνδείμεηο γηα ηελ επαηζζεζία πνπ 
παξνπζηάδνπλ νη δψληεο νξγαληζκνί θαη ηα δηάθνξα 
νηθνζπζηήκαηα  αθφκα θαη ζε κηθξέο κεηαβνιέο ηεο 
νμχηεηαο (pH) ησλ ιηκλψλ, 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, πξνθα-
λψο, νθείιεηαη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο πνζφηεηεο  

αέξησλ ξππαληψλ, φπσο ηνπ δηνμείδηνπ ηνπ ζείνπ (SO2), 

θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟx), ηα νπνία παξάγνληαη 

απφ ηηο θαχζεηο ησλ απνιηζσκέλσλ θαπζίκσλ (π.ρ. 
γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην). Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, 
ε φμηλε βξνρή πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 
νξηζκέλεο επαίζζεηεο θαηεγνξίεο δψσλ, φπσο ζην 
ζνινκφ θαη ηελ πέζηξνθα θαη βαξηέο δεκηέο ζε πνιιά 
θπηά. 

Κάπνηα νμχηεηα βέβαηα, ζην λεξφ ηεο βξνρήο θαη 

ζην ρηφλη είλαη 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. κσο, 

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. 
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Οη επηπηψζεηο ηεο φμηλεο  βξνρήο ζηνπο 
 πδξφβηνπο  νξγαληζκνχο 

 
 
 
 

Σα απνηειέζκαηα ησλ φμηλσλ απηψλ θαηαηνλήζεσλ 
βεβαηψζεθαλ εηδηθφηεξα ζηε θαλδηλαβία. Ρππαληέο 
απφ ηελ Αγγιία θαη άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο 
παξαζχξζεθαλ απφ ηνπο αλέκνπο πξνο βνξξά ή πξνο 
αλαηνιάο θαη απνηέζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο. 
Πεξίπνπ 5.000 ιίκλεο ζηε νπεδία βξέζεθαλ λα έρνπλ 
pH 5 ή κηθξφηεξν, 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.  
 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κφιπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο 
απφ ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γλσζηήο νκίριεο ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ 
πξνθάιεζε ην ζάλαην 4 000 αλζξψπσλ ην 1952. 
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ΥΗΜΑ 3.11 Οη επηπηψζεηο  ηεο φμηλεο βξνρήο  
ζηα δάζε. 
 

Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα δάζε, ησλ ΖΠΑ 
θαη ηεο θαλδηλαβίαο έδεημαλ εθηεηακέλεο 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 δηζεθα-
ηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο 
εμνπιηζκφο, ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ε ξχπαλζε ηνπ 
αέξα. ζν νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηα απαξαίηεηα βή-
αηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα κεησζεί ε έθιπζε  

52 / 106-107 
 



NOx θαη SO2, απιψο ζπλερίδνληαη, ηφζν ην πξφβιεκα 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.12  Καηαζηξνθή καξκάξηλσλ κλεκείσλ 
ηζηνξηθήο αμίαο. Η φμηλε βξνρή κεηαηξέπεη ην κάξκαξν 

(CaCO3) ζε γχςν (CaSO4.2H2O) – γπςνπνίεζε ηνπ 

καξκάξνπ. 
 

Έληνκα θαη νμέα –  βάζεηο 
 

Σν ακπληηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ βαζίδεηαη ζηελ 
έθθξηζε νμέσλ ή βάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηζίκπεκα 
ηεο ζθήθαο έρεη βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα 
«εμνπδεηεξσζεί» κε νμχ (π.ρ. μίδη ή ιεκφλη). Αληίζεηα, ην 
ηζίκπεκα απφ θνπλνχπη ή κέιηζζα είλαη φμηλν θαη 
«εμνπδεηεξψλεηαη» κε βάζε (π.ρ. καγεηξηθή ζφδα ή 

ΝΖ3).  
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ΥΗΜΑ 3.13  Σν θεληξί ηεο ζθήθαο εθθξίλεη βάζε. 
 

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 θαιιηέξγεηέο ηνπο. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη 
νξηζκέλα θπηά, ιφγσ ησλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ ζηα άλζε 
ηνπο, εκθαλίδνληαη κε δηαθφξνπο ρξσκαηηζκνχο, αλά-
ινγα κε ην pH ηνπ εδάθνπο. Χο παξάδεηγκα θέξλνπκε 
ηελ νξηαλζία, πνπ εηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
Η νξηαλζία βγάδεη κπιε ή θφθθηλα  
ινπινχδηα αλάινγα κε pH ηνπ εδάθνπο 

 
pH θαη πγηεηλή 
 

Σν δέξκα καο είλαη φμηλν κε pH κεηαμχ 5 θαη 5,6. Καη’ 
απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε κηθξννξγα-

5 / 6 
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ληζκψλ ζην ζψκα καο. Γη’ απηφ πξνηείλεηαη ε ρξεζηκν-
πνίεζε ζακπνπάλ κε pH 5 έσο 6. 

Δμ’ άιινπ ε θζνξά πνπ πξνθαιείηαη 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 νθείιε-
ηαη ζηελ παξνπζία πδξνρισξηθνχ νμένο, πνπ εθθξίλε-
ηαη απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζηνκάρνπ, φπσο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. Απηή ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμένο είλαη 
ηθαλή λα δηαιχζεη αθφκα θαη έλα θνκκάηη 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 απνηέιεζκα 
λα πξνθαινχληαη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο. Γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηνχ-
ληαη νη ιεγφκελεο αληηφμηλεο νπζίεο (antacids), δειαδή 

βάζεηο, φπσο ζφδα (NaHCO3), γάια ηεο καγλεζίαο 

(Mg(OH)2),  ηα νπνία εμνπδεηεξψλνπλ ηελ πεξίζζεηα 

ηνπ νμένο. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.14 Σν pH ζην ζηνκάρη καο είλαη πεξίπνπ 1.   

pH ζηνκαρηνχ 

πεξίπνπ 1 Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
- 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

Cl
-
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
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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 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΗΜΑ 3.15 Η ξνή ηνπ λεξνχ 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 πιεγψλεηαη 
απφ ηελ παξνπζία απηνχ ηνπ ηζρπξνχ νμένο, εθφζνλ ην 

εζσηεξηθφ απηφ ηνίρσκα, ε ιεγφκελε mucosa, 
αληηθαζίζηαηαη κε ξπζκφ 500 000 θπηηάξσλ ην ιεπηφ. 
ηαλ 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. 
ηαλ εκθαλίδεηαη έλα ηέηνην ζηνκαρηθφ πξφβιεκα ιφγσ 
ππεξέθθξηζεο νμένο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαηα-

θεχγνπλ ζηα αληηφμηλα 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, φπσο π.ρ. κε ξφθεζε ή ηνλελαιιαγή.  
Σα αληηφμηλα ινηπφλ είλαη ελψζεηο βαζηθήο αληίδξαζεο 
πνπ εμνπδεηεξψλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηνπ νμένο  
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(ππεξρισξηδξίαζε θαη πεπηηθφ 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 
 

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 ειεθηξνιπηηθήο 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. μηλνο ραξαθηήξαο (ή αληίδξαζε) νλνκάδνληαη νη 

ηδηφηεηεο ησλ νμέσλ πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία Ζ
+
. 

Βαζηθφο ραξαθηήξαο (ή αληίδξαζε) νλνκάδνληαη  
νη ηδηφηεηεο ησλ βάζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

παξνπζία ΟΖ
-
. 

 

5. Σν pH είλαη έλα κέηξν ηεο νμχηεηαο 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 ακέηαιιν 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 
ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο κεηαβάιιεηαη. ηελ 
θαηεγνξία απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ αλήθνπλ νη 
ζπλζέζεηο, νη απνζπλζέζεηο, νη δηαζπάζεηο θαη νη απιέο  
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αληηθαηαζηάζεηο. 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. μηλε 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 δηαηαξαρέο ζηα δηάθνξα 
νηθνζπζηήκαηα.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά  
 

 

ειεθηξνιχηεο  φμηλν νμείδην 

δηάζηαζε βαζηθφ νμείδην 

νμχ, βάζε, άιαο επακθνηεξίδνλ νμείδην 

ηζρπξφο ειεθηξνιχηεο ρεκηθή αληίδξαζε 

αζζελήο ειεθηξνιχηεο δηαηήξεζε ηεο κάδαο 

φμηλνο ραξαθηήξαο   ελεξγέο ζπγθξνχζεηο 

βαζηθφο ραξαθηήξαο ηαρχηεηα αληίδξαζεο  

pH εμψζεξκε αληίδξαζε 

φμηλν δηάιπκα ελδφζεξκε αληίδξαζε 

βαζηθφ δηάιπκα  απφδνζε αληίδξαζεο 

νπδέηεξν δηάιπκα νμεηδναλαγσγή 

δείθηεο κεηαζεηηθή αληίδξαζε 

περάκεηξν εμνπδεηέξσζε 

νμείδην  φμηλε βξνρή  
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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 ζπκβνιίδεηαη έλα νμείδην; 
 

5. Πνηεο νπζίεο ιέγνληαη ειεθηξνιχηεο; Πνηεο 
θαηεγνξίεο ελψζεσλ αλήθνπλ ζηνπο ειεθηξνιχηεο; 
 
 
 
 
 

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 πεξηέρνπλ 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 ραξαθηεξίδεηαη 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 απμήζνπκε ηελ απφδνζε κηαο 
αληίδξαζεο. 
 

17. Πνηεο αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη: 
α) νμεηδναλαγσγηθέο 
β) κεηαζεηηθέο 
γ) ζχλζεζεο 
δ) απνζχλζεζεο 
ε) απιήο αληηθαηάζηαζεο 
ζη) δηπιήο αληηθαηάζηαζεο 
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   3. tuboflo 5. μίδη 

2. αληηφμηλα ράπηα 4. ιεκφληα   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. 

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 παξαθάησ πξνηάζεηο: 
α. ια ηα νμέα έρνπλ κία ζεηξά θνηλψλ ηδηνηήησλ πνπ 
νλνκάδνληαη ………….   ………… θαη πνπ νθείινληαη ζην 
………..…      ……………. 
β. ιεο νη βάζεηο έρνπλ κία ζεηξά θνηλψλ ηδηνηήησλ 
πνπ νλνκάδνληαη ……...........…    …...………. θαη πνπ 
νθείινληαη ζην ……......… ……...… 
 

23. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο ησλ παξαθάησ 
ελψζεσλ: 
1. ληηξηθφ νμχ   2. πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ   3. θσζθν-
ξηθφ 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    
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11. πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ   12. πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ. 
 

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

25. Να δηαιέμεηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο: 
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. 
 

*26. πσο 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 πξνθχπηνπλ 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 δηαιχκαηα είλαη φμηλα, πνηα 
είλαη βαζηθά θαη πνηα είλαη νπδέηεξα; 
 
 

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: 
 

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 
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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. 
 

*34. Έλα δηάιπκα Α πνπ πεξηέρεη HCl (πδξνρισξηθφ 
νμχ), έρεη φπσο γλσξίδνπκε φμηλε γεχζε, κεηαηξέπεη 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 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. μηλα 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: 
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SO3 N2O5 CaO Na2O 

    
 

*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. 
 

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 πξνηάζεηο: 
 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 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,  1 

1. 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 νμπγνλνχρνπ νμένο 
γ) ελφο νμπγνλνχρνπ άιαηνο 
δ) κηαο ηξηπξσηηθήο βάζεο 
ε) ελφο κε νμπγνλνχρνπ άιαηνο 
ζη) ελφο νμπγνλνχρνπ άιαηνο ηνπ ακκσλίνπ 
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47. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 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 ……….. 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. Υεκηθέο 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 ………… …………… . 
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. 
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*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 παξαθάησ πξνηάζεηο: 
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 ……… 
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. 
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*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) ….........,  

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)  ....…  
 

*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) ….., 

θαηαιχηεο 
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NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq)  ….., 

CaSO3(aq) + HCl(aq)  ..…, 

Na2CO3(aq) + H3PO4(aq)  ….. . 
 

*59. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 

HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq)  ..…, 

Zn(OH)2(aq)+H2SO4(aq) ..…, 

KOH(aq) + H3PO4(aq)  …..,  

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 αληηδξάζεηο: 

SO3 + H2O  

N2O5 + H2O  

Na2O + H2O   

MgO + H2O   

P2O5 + H2O            

Fe2O3 + H2O  
 

61. Σν SO3 αληηδξά κε δηάιπκα ΚΟΖ γηαηί: 

α. ην SO3 αληηδξά κε φιεο ηηο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ Ζ 

β. φια ηα νμείδηα αληηδξνχλ κε ηηο βάζεηο 

72 / 119 
 



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.… 
 

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 
 

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 αληηδξνχλ είηε κε νμέα 
είηε κε βάζεηο 
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δ. φια ηα άιαηα πεξηέρνπλ κεηαιιηθφ 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 

β. ην Mg αληηδξά κε ηνπο πδξαηκνχο θαη δίλεη νμείδην 

ηνπ καγλεζίνπ θαη Ζ2 

γ. γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αληίδξαζε δηπιήο 
αληηθαηάζηαζεο  ζα πξέπεη λα παξάγεηαη νπσζδήπνηε 
αέξηα έλσζε 
δ. ν Ag αληηδξά κε πδξνρισξηθφ νμχ θαη εθιχεηαη αέξην 

Ζ2 
 

*68. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ 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 
 

δ. ε αληίδξαζε: Cu(OH)2(aq) + H2SO4(aq)  

CuSO4(aq) + 2H2O(l) είλαη νμεηδναλαγσγηθή 
 

*69. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

α.  HCl +  K2CO3    …. +  CO2 +  .… 

β.  FeS +  .…    H2S +  FeBr2 

γ.  NaOH +  ….    Na2SO4 +  H2O 
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δ.  K +  H2O    .… +  .… 
 

*70. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

α.  …. +  H2O   H3PO4 

β.  …. +  H2O   Fe(OH)2 

γ.  …. + H2O   NaOH +  …. 

δ.  …. +  ….  NH3 

ε. HgO   …. + …. 
 

*71. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο 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 θαηάιιεινπ βαζηθνχ 
νμεηδίνπ κε ην θαηάιιειν νμχ.  
 

72. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο 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 παξαδείγκαηα ρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ εμνπδεηέξσζεο θαηά ηηο νπνίεο  
δελ έρνπκε παξαγσγή λεξνχ. 
 

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. 
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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 
Να αηηηνινγήζεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

*76. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ παξαζθεπή 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 πξνζζέηνπκε κία ζηαγφλα 
δηαιχκαηνο θαηλνινθζαιεΐλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
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 πνζφηεηα κεηαιιηθνχ 
βαξίνπ. Παξαηεξνχκε φηη ζην δνρείν Α εθιχεηαη αέξην. 
ην δνρείν Β δελ παξαηεξνχκε θακία αιιαγή, ελψ ζην 
δνρείν Γ θαηαβπζίδεηαη ίδεκα ελψ ηαπηφρξνλα εθιχεηαη  
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αέξην. Να εμεγήζεηε δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο 
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 γαζηξηθνχ 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 δηθαηνινγείηε 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 δηαπηζηψζνπκε ην πεξηερφκελν 

ηνπ θάζε δνρείνπ; 
 

**82. ε έλα ρεκηθφ εξγαζηήξην ππάξρνπλ ηξία δνρεία 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ θαη δχν δνρεία θαηαζθεπα-
ζκέλα απφ αξγίιην. ηα δνρεία απηά ζέινπκε λα 
απνζεθεχζνπκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 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. 

77 / 122 
 



 

 
 

 
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 ηδηφηεηεο. Με ηα παξαθά-
ησ 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.  
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 θφθθηλν 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:  
 

Τιηθφ Υξψκα δείθηε pH   Τιηθφ Υξψκα δείθηε PH 
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Απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη 
ζσζηνχ 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 φμηλν, ην Β είλαη 
βαζηθφ. ην Α πξνζζέηνπκε 
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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ΟΗ ΣΟΥΟΗ 
 

ην ηέινο απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα 
κπνξείο: 
 Να νξίδεηο ηη είλαη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (αηνκηθφ 
βάξνο) θαη ηη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (κνξηαθφ βάξνο). 
 Να αλαιχεηο ηελ έλλνηα ηνπ mol θαη ηνπ 
γξακκνκνξηαθνχ φγθνπ, παίξλνληαο ζαλ βάζε ηελ 
ππφζεζε Αvogadro.  
 Να ππνινγίδεηο ηε κάδα, ηνλ φγθν αεξίνπ (ζε STP 
ζπλζήθεο) ή ηνλ αξηζκφ κνξίσλ, αλ γλσξίδεηο ηνλ 
αξηζκφ ησλ mol κηαο θαζαξήο νπζίαο θαη αληίζηξνθα.   
 Να δηαηππψλεηο ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ. Να 
ππνινγίδεηο έλα απφ ηα κεγέζε P, V, T, n κηαο αέξηαο 
θαζαξήο νπζίαο ή κίγκαηνο, αλ γλσξίδεηο ηα ππφινηπα 
ηξία κεγέζε. Να ππνινγίδεηο, κέζσ ηεο θαηαζηαηηθήο 

 

ΣΟΗΥΔΗΟΜΔΣΡΗΑ 
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εμίζσζεο ηελ ππθλφηεηα ή ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα 
ελφο αεξίνπ. 
 Να εθθξάδεηο ηε ζπγθέληξσζε ελφο δηαιχκαηνο θαη 
λα ππνινγίδεηο ηε ηηκή απηήο ζ’ έλα δηάιπκα, αλ 
γλσξίδεηο ηε κάδα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη ηνλ φγθν 
ηνπ δηαιχκαηνο. Να ππνινγίδεηο ηε ζπγθέληξσζε ελφο 
δηαιχκαηνο θαηά ηελ αξαίσζε ή ηελ αλάκημή ηνπ κε 
άιια δηαιχκαηα (εθ’ φζνλ δελ ιακβάλεη ρψξα 
αληίδξαζε κεηαμχ ηνπο). 
 Να ζπλδέεηο ηηο πνζφηεηεο ησλ αληηδξψλησλ κε 
απηέο ησλ πξντφλησλ, θάλνληαο αλαθνξά ζηελ αηνκηθή 
ζεσξία ηνπ Dalton. Να ππνινγίδεηο ηελ πνζφηεηα ελφο 
αληηδξψληνο ή πξντφληνο, αλ γλσξίδεηο ηελ πνζφηεηα 
ελφο άιινπ αληηδξψληνο ή πξντφληνο (ζηνηρεηνκεηξηθνί 
ππνινγηζκνί).  

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

4.1 Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνχο ππνινγηζκνχο: 
ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (αηνκηθφ βάξνο), ζρεηηθή κνξηαθή 
κάδα (κνξηαθφ βάξνο), mol, αξηζκφο Avogadro,  
γξακκνκνξηαθφο φγθνο 
 

4.2  Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ 
 

4.3  πγθέληξσζε δηαιχκαηνο – Αξαίσζε, αλάκεημε 
δηαιπκάησλ 
 

4.4  ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί  
Δξσηήζεηο – Πξνβιήκαηα 
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 Η παξαζθεπή ηνπ PbI2 (θίηξηλν ίδεκα) κε αληίδξαζε  KI 

(άρξσκν δηάιπκα) κε Pb(NO3)2  (άρξσκν δηάιπκα) 
απνηειεί κία ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε δηπιήο αληηθα-
ηάζηαζεο.  χκθσλα κε ηε ζηνηρεηνκεηξία ηεο ρεκηθήο 
εμίζσζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πνζφηεηα ηνπ ηδήκα-
ηνο, αλ δίλνληαη νη πνζφηεηεο  ησλ αληηδξψλησλ 
ζσκάησλ. 
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           ΣΟΗΥΔΗΟΜΔΣΡΗΑ 

 
 
 
Δηζαγσγή 
 

ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, άξα θαη ζηε ρεκεία, ε «αιήζεηα 
κεηξηέηαη». Σίπνηα δε γίλεηαη απνδεθηφ αλ δε κεηξεζεί 
κε θάπνην ηξφπν. Δπεηδή δε ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο 
ρεκείαο είλαη ε χιε, πξέπεη λα κάζνπκε πψο απηή 
κπνξεί λα κεηξεζεί. ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδνληαη 
δχν ηξφπνη. Ο έλαο είλαη ε κέηξεζε ηεο κάδαο, m, ζαλ 
πνζφ ηεο χιεο πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζψκα. 
Έηζη ζα γλσξίζνπκε ην δπγφ θαη ην kg. κσο,  ε χιε 
κεηξηέηαη θαη κ’ άιιν ηξφπν, αθνχ εθηφο απφ 1,5 kg 
δάραξε ππάξρνπλ θαη 11 καζεηέο ή 36 απγά… 

Ο δεχηεξνο απηφο ηξφπνο μεθηλά απφ ην γεγνλφο 
φηη ε χιε είλαη αζπλερήο, δειαδή είλαη πνιιαπιάζηα 
κηαο δνκηθήο κνλάδαο είηε απηή είλαη κφξην ή ηφλ ή 
άηνκν. πλεπψο, ε χιε κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ζαλ 
αξηζκφο, Ν (Ν = number), απηψλ  ησλ δνκηθψλ κνλά-
δσλ. Μάιηζηα, επεηδή ν αξηζκφο απηφο είλαη ηεξάζηηνο – 
ιφγσ ηεο απεηξνειάρηζηεο κάδαο ησλ δνκηθψλ κνλά-

δσλ –εηζάγεηαη ν αξηζκφο Avogadro (ΝΑ) ζαλ ε «ρεκηθή 

δσδεθάδα ή ληνπδίλα». Καη’ επέθηαζε, νξίδεηαη σο mol 

ε πνζφηεηα ηεο νπζίαο (n)  ε νπνία πεξηέρεη έλαλ 
νξηζκέλν αξηζκφ ζσκαηηδίσλ. 

Ζ ζχλδεζε απηψλ ησλ δχν ηξφπσλ κέηξεζεο ζα 
εμεγήζεη θαιχηεξα ηηο έλλνηεο ηεο ζρεηηθήο αηνκηθήο θαη 
κνξηαθήο κάδαο (ή αηνκηθνχ θαη κνξηαθνχ βάξνπο), πνπ 
είλαη ε βάζε ηεο ζηνηρεηνκεηξίαο θαη ησλ 
ζηνηρεηνκεηξηθψλ ππνινγηζκψλ. 
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Δπίζεο ζα δνχκε πσο ν ρεκηθφο ηχπνο κηαο 
έλσζεο θαη ε ρεκηθή εμίζσζε παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε κάδα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο ησλ 
ζσκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε. Δπεηδή, 
κάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο γίλνληαη ζε 
δηαιχκαηα, κνηξαία ζα νδεγεζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο 

ζπγθέληξσζεο (c) ηνπ δηαιχκαηνο, πνπ απνηειεί ηε 
βαζηθή ρεκηθή κνλάδα πεξηεθηηθφηεηαο.  

ηελά ινηπφλ νξηζκέλε απηή ε ζχλζεηε ειιεληθή 

ιέμε (ζηνηρείν + κέηξεζε) δειψλεη ηε κειέηε ησλ 
πνζνηήησλ αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ κηαο ρεκηθήο 
αληίδξαζεο – εμίζσζεο. Οπζηαζηηθά απηφ ήηαλ θαη ην 
πην ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία ηεο ρεκείαο, θαζψο 
απ’ απηήλ πξνέθπςαλ νη αθξηβέζηαηεο αλαινγίεο 
καδψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ζηνηρεία θαη νη ελψ-
ζεηο παξάγνληαη ή αληηδξνχλ. ιε ε λεψηεξε ρεκεία 
ζηεξίρηεθε ζηα δεδνκέλα απηά. Απαληήζεηο ζε 
πξνβιήκαηα φπσο, πφζα g κηαο βηηακίλεο ρξεηάδεηαη 
εκεξήζηα ν νξγαληζκφο ή πνηα είλαη ε ελ δπλάκεη 
παξαγσγή ελφο κεηαιιείνπ ζε κέηαιιν ή πνηα είλαη ε 
δσή κηαο κπαηαξίαο ή πνηα είλαη ε εθξεθηηθή ηθαλφηεηα 
κηαο ξάβδνπ δπλακίηηδαο, αλάγνληαη ηειηθά ζε 
θάπνηνπο ζηνηρεηνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο. 
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ζπλδπάδνληαη 

 
 
 
 
  

  δνκηθή δνκηθή 
  κνλάδα κνλάδα 

  
 
  

 
ζπλδπάδνληαη 

 
 

 
 
 

Θεκέιηνο ιίζνο γηα ηνπο ρεκηθνχο ππνινγηζκνχο 
απνηέιεζε ε αηνκηθή ζεσξία ηνπ Dalton ε νπνία ζε 
γεληθέο γξακκέο πεξηγξάθεηαη απφ ην παξαπάλσ 
ζρήκα. 
 

 Δίλαη 3 δσδεθάδεο απγά, n = 3  θαη Ν = 3 δσδ. 12 
απγά / δσδ= 36 απγά 

Καη’ αλαινγία ζε 3 mol H2O πεξηέρνληαη 3 ΝΑ κφξηα 

λεξνχ. 

Δ 
Ν 
Χ 
 
Δ 
Η 

 

 
Σ 
Ο 
Η 
Υ 
Δ 
Η 

Α 

 
Α 
Σ 
Ο 
Μ 

Α 

 
Μ 
Ο 
Ρ 
Η 

Α 
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4.1 Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνχο 
ππνινγηζκνχο: ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ζρεηηθή 
κνξηαθή κάδα, mol, αξηζκφο Avogadro,  
γξακκνκνξηαθφο φγθνο 
 

ρεηηθή αηνκηθή κάδα - ρεηηθή κνξηαθή κάδα 
 

Απφ πνιχ λσξίο, ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε δηαηχπσζε 
ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο ηνπ Dalton (1803), θαη γηα κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ρεκηθνί εζηηάζηεθαλ ζην ζέκα ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο κάδαο ησλ αηφκσλ θαη κνξίσλ. Σν 
κέγεζνο βέβαηα ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ είλαη 
αζχιιεπηα κηθξφ κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη 
αδχλαηνο ν απφιπηνο ππνινγηζκφο ηεο κάδαο ηνπο. 
Χζηφζν, απηφ πνπ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη, θαη έγηλε κε ηε 
βνήζεηα ησλ πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ θαζαξψλ νπζηψλ, 
ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο κάδαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ 
κε κία ζπγθεθξηκέλε κνλάδα κάδαο. Απηή είλαη ε 
αηνκηθή κνλάδα κάδαο: 
 

 Αηνκηθή κνλάδα κάδαο (amu) νξίδεηαη σο ην 1/12 

ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ ηνπ άλζξαθα -12 (
12

C).  
 

Να ζεκεησζεί φηη ν 
12

C είλαη εθείλν ην ηζφηνπν ηνπ 

άλζξαθα πνπ έρεη 6 πξσηφληα θαη 6 λεηξφληα ζηνλ 
ππξήλα ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, κία αηνκηθή κνλάδα κάδαο 

ππνινγίδεηαη φηη είλαη ίζε κε 1,66 10
-24

 g. 
 

 Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (Αηνκηθφ Βάξνο) ηηο πην 
πνιιέο θνξέο ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ζπκβνιίδε-
ηαη κε ΑΒ. ην παξφλ βηβιίν πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηεο  

IUPAC  θαη ζπκβνιίδεηαη Αr. 
 

  Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Μνξηαθφ Βάξνο) ηηο πην 
πνιιέο θνξέο ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία  
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ζπκβνιίδεηαη κε ΜΒ. ην παξφλ βηβιίν πηνζεηείηαη ε 

πξφηαζε ηεο IUPAC θαη ζπκβνιίδεηαη Μr. 

 

ρεηηθή αηνκηθή κάδα (Ar) ή αηνκηθφ βάξνο (AB)  
 

 ρεηηθή αηνκηθή κάδα ή αηνκηθφ βάξνο ιέγεηαη ν 
αξηζκφο πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξε ε 
κάδα ηνπ αηφκνπ ηνπ ζηνηρείνπ απφ ην 1/12 ηεο κάδαο 
ηνπ αηφκνπ ηνπ άλζξαθα -12.  

 

Έηζη ινηπφλ, φηαλ ιέκε φηη  ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ 
νμπγφλνπ είλαη 16, ελλννχκε φηη ε κάδα ηνπ αηφκνπ ηνπ 
νμπγφλνπ είλαη δεθαέμη θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 1/12 

ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ 
12

C. Γειαδή, Ar  Ο = 16. Να παξα-

ηεξήζνπκε φηη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο είλαη θαζαξνί 
αξηζκνί εθθξαζκέλεο ζε amu. Έηζη, αλ ζέινπκε λα ππν-
ινγίζνπκε ηελ απφιπηε αηνκηθή κάδα αξθεί λα πνιια-

πιαζηάζνπκε ηε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα κε ην 1,66 10
-24

 g . 

 Σέινο, κειεηψληαο ηνλ πίλαθα ησλ ζρεηηθψλ αηνκη-
θψλ καδψλ ζην παξάξηεκα ηνπ βηβιίνπ, κπνξνχκε λα 
παξαηεξήζνπκε, πσο πνιιά ζηνηρεία έρνπλ δεθαδηθέο 

ηηκέο Ar αληί γηα αθέξαηεο πνπ ζα πεξηκέλακε κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αηνκηθήο κάδαο. ηηο πεξηπηψ-
ζεηο απηέο, νη ηηκέο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη ζην κέζν 
φξν ησλ ζρεηηθψλ αηνκηθψλ καδψλ ησλ ηζνηφπσλ, 
φπσο απηά απαληνχλ ζηε θχζε.    
 
 

 Ο νξηζκφο ηεο Αηνκηθήο Μνλάδαο Μάδαο ζε δηάθνξεο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο.  
1 amu ηζνχηαη: 
- κε ηε κάδα ηνπ ελφο αηφκνπ Ζ (19νο αηψλαο) 
- κε ην 1/16 ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ ηνπ Ο (1904) 
- κε ην 1/12 ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ ηνπ C (1961– ζήκεξα) 

- 1,66 10
-24

 g 
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    mαηφκνπ 

  Αr =        
             1/12mαηφκνπ

12
C 

 
 

 Με ην θαζκαηφκεηξν κάδαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 
κε αθξίβεηα ε ζχζηαζε ησλ ηζνηφπσλ ζ’ έλα ζηνηρείν 
ζηε θχζε, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ 
ηζνηφπσλ. 

 
Παξάδεηγκα 4.1 
Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν θπζηθφο άλζξαθαο απνηειείηαη 

απφ 98,9% 
12

C θαη 1,1%  
13

C , λα ππνινγηζηεί ε 

ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ θπζηθνχ άλζξαθα δερφκελνη 

φηη ην Ar ηνπ 
12

C είλαη 12 θαη ην Ar ηνπ 
13

C είλαη 13. 
 

ΛΤΖ  
Έρνπκε φηη ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ θπζηθνχ 
άλζξαθα είλαη: 
 
                   12 +           13 = 12,011 
 

 
Δθαξκνγή 
 

Ο ραιθφο, έλα κέηαιιν γλσζηφ απφ ηνπο αξραίνπο 
ρξφλνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ειεθηξηθά θαιψδηα, ζηα 
λνκίζκαηα θιπ. Με δεδνκέλν φηη ν ραιθφο απαληά ζηε 

θχζε κε ηε κνξθή δχν ηζνηφπσλ 
63

Cu (ζε πνζνζηφ 

69,09%) θαη 
65

Cu (ζε πνζνζηφ 30,91%) nα ππνινγηζηεί 

ηε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ θπζηθνχ Cu.  
( 63,55 ) 
 

   98,9.1 
100 

1,11 
100 
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ρεηηθή κνξηαθή κάδα (Μr) ή Μνξηαθφ βάξνο (ΜΒ) 
 

 ρεηηθή κνξηαθή κάδα ή κνξηαθφ βάξνο (Μr) ρεκηθήο 

νπζίαο ιέγεηαη ν αξηζκφο πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο 
είλαη κεγαιχηεξε ε κάδα ηνπ κνξίνπ ηνπ ζηνηρείνπ ή 
ηεο ρεκηθήο έλσζεο απφ ην 1/12 ηεο κάδαο ηνπ 
αηφκνπ ηνπ άλζξαθα -12. 

 

Έηζη ινηπφλ φηαλ ιέκε φηη ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ ζεηηθνχ 

νμένο (H2SO4) είλαη 98, ελλννχκε φηη ε κάδα ηνπ κνξίνπ 

ηνπ ζεηηθνχ νμένο είλαη 98 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 

1/12 ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ 
12

C. 

Σν Μr κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια κε βάζε ην 

κνξηαθφ ηχπν, αθνινπζψληαο ην παξαθάησ ζθεπηηθφ:  

α. Σν Μr ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ Ar επί ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ.   

Π.ρ. Μr  Ν2
 = 2  Ar  Ν = 214 = 28 

β. Σν Μr ρεκηθήο έλσζεο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζην κνξηαθφ 

ηχπν ηεο έλσζεο  επί ηα αληίζηνηρα Ar ησλ ζηνηρείσλ    

Π.ρ. Μr Ζ2S
 = 2  Ar Ζ

 + 1 Ar  S
 = 21+132 = 34 

 

 Υεκηθή νπζία: ζηνηρείν ή ρεκηθή έλσζε. 
 

     mκνξίνπ 

  Μr =        

         1/12mαηφκνπ
12

C 

 

 Ζ έλλνηα ηνπ Μr επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηνληηθέο ελψζεηο, 

παξ’ φιν πνπ ζ’ απηέο δελ ππάξρνπλ κφξηα. 

90 / 129 
 



 

Παξάδεηγκα 4.2 

Να ππνινγηζηνχλ  νη ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο (Μr): 

α. Ρ4     β. Αl2(SO4)3 

Γίλνληαη:   Αr : P:31, Al :27,  O:16,  S:32. 

 
ΛΤΖ 

α. Μr Ρ4
 = 4  Αr Ρ = 431 = 124 

β. Mr Αl2(SO4)3
 = 2  Ar Al

 + 3 (Ar S
 + 4Ar O

)   

= 227 + 3 (32 + 4 16) = 342 
 
Δθαξκνγή 

Να βξεζνχλ νη ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο (Μr):  

α.Cl2,  β.Ο3,  γ.CΟ2,  δ.ΖΝΟ3,  ε.Ca3(PO4)2 

Γίλνληαη νη ηηκέο Αr.  Cl: 35,5,  O: 16,  C: 12,  H: 1,  N: 14,  

Ca: 40, P: 31. 
 

Σν mol: κνλάδα πνζφηεηαο νπζίαο ζην S.I. 
 

πσο ήδε αλαθέξακε, ε χιε κπνξεί λα κεηξεζεί είηε κε 
βάζε ηε κάδα είηε αξηζκψληαο ηηο δνκηθέο ηεο κνλάδεο 
(άηνκα, κφξηα ή ηφληα), φπσο αθξηβψο ζηελ θαζεκεξηλή 
καο δσή κπνξνχκε λα αγνξάδνπκε πνξηνθάιηα είηε κε 
ην δχγη είηε κε ηα θνκκάηηα.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο γίλνληαη 
κεηαμχ κνξίσλ (ή αηφκσλ ή ηφλησλ) κε κία νξηζκέλε 
αλαινγία, πξάγκα πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε κέηξεζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ δνκηθψλ ζσκαηηδίσλ γηα ηνπο ππνιν-

γηζκνχο καο (π.ρ. πφζα κφξηα Ζ2Ο παξάγνληαη απφ ηελ 

θαχζε 5 κνξίσλ Ζ2, ζχκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε 

2Ζ2  + Ο2  Ζ2Ο;) 

Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ δνκηθψλ  ζσκαηηδίσλ είλαη 
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 αζηξνλνκηθφο. Έηζη, νη ρεκηθνί νδεγήζεθαλ ζηε ρξήζε 

κηαο κνλάδαο πνπ νλνκάδεηαη mol.  
 

 Σν mol είλαη κνλάδα πνζφηεηαο νπζίαο ζην Γηεζλέο 
χζηεκα κνλάδσλ (S.I.) θαη νξίδεηαη σο ε πνζφηεηα 
ηεο χιεο πνπ πεξηέρεη ηφζεο ζηνηρεηψδεηο νληφηεηεο 
φζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 12 

g ηνπ 
12

C. 
 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 12 g ηνπ 
12

C 

νλνκάδεηαη αξηζκόο Avogadro (ΝΑ) θαη ππνινγίζζεθε 

κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη κε κεγάιε πξνζέγγηζε 

ίζνο κε 6,0210
23

.   Γειαδή,  

 

  ΝΑ = 6,0210
23

 mol
-1     

 

Με απηέο ηηο ζθέςεηο θαηαιήγνπκε: 
 

1 mol είλαη ε πνζφηεηα κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεη ΝΑ 

νληφηεηεο 
 

Ο αξηζκφο Avogadro, φπσο επεθξάηεζε 
 λα απνθαιείηαη πξνο ράξε ηνπ  
δηάζεκνπ Ηηαινχ ρεκηθνχ, ππνινγίζηεθε  
 απφ ηνλ Απζηξηαθφ θαζεγεηή γπκλαζί-

νπ Loschmidt.  
Ζ ζεκεξηλή αθξηβήο ηηκή ηνπ αξηζκνχ Avogadro, κεηά 
απφ πνιπάξηζκεο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, ζπκθσλήζε-

θε φηη είλαη 6,025210
23

. πλήζσο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα απινχζηεπζε ε ηηκή 6,0210
23

.  ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα βέβαηα νη δχν απηνί δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο. 
Φαληαζηείηε αλ ηα λνχκεξα απηά αληηπξνζψπεπαλ 
δξαρκέο θαη ε δηαθνξά ηνπο κνηξαδφηαλ ζην ζεκεξηλφ 
πιεζπζκφ ηεο γεο, ν θαζέλαο καο ζα έπαηξλε πεξίπνπ 
10 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο.  
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Γηα λα θαηαιάβεηε ην κέγεζνο απηψλ ησλ αξηζκψλ αο 
δψζνπκε έλα άιιν παξάδεηγκα. θεθηείηε φηη θάπνηνο 

θέξδηζε ζην ιαρείν, ηε κέξα πνπ γελλήζεθε  ΝΑ 

δξαρκέο θαη απνθάζηδε λα ηα μνδέςεη. Αλ ζπαηαινχζε 
1 δηζεθαηνκκχξην δξρ. ην δεπηεξφιεπην ηφηε πεζαίλν-

ληαο ζηα 90 ηνπ ζα ’ρε αθήζεη άζηθην ην  99,999% ηνπ 

αξρηθνχ πνζνχ. 
 
Με ηνλ φξν νληφηεηεο ελλννχκε άηνκα, κφξηα, ηφληα, 
ειεθηξφληα, απγά θιπ. Έηζη, έρνπκε: 
 

 1mol αηφκσλ πεξηέρεη ΝΑ άηνκα. 

 1mol κνξίσλ πεξηέρεη ΝΑ κφξηα. 

1mol ηφλησλ πεξηέρεη ΝΑ ηφληα. 
 
πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ρεκηθφο 
επηλφεζε ην mol γηα ηε κέηξεζε ησλ δνκηθψλ ζσκαηη-
δίσλ (αηφκσλ, κνξίσλ, ηφλησλ), φπσο αθξηβψο ν 
έκπνξνο επηλφεζε ηελ ληνπδίλα (δσδεθάδα) γηα ηε 
κέηξεζε ησλ απγψλ, φπνπ ηε ζέζε ηεο ληνπδίλαο (12) 

θαηέρεη ν αξηζκφο Αvogadro(6,0210
23

 ). 
 

 Ο φξνο mol πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε moles 
πνπ ζεκαίλεη ζσξφ απφ πέηξεο, ηνπνζεηεκέλεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ιηκελνβξαρίνλα. 
 

 ν φξνο mol είλαη γεληθφο θαη έρεη εθηνπίζεη ηελ 
νξνινγία    
g-at (γξακκoάηνκν). 
g-ion (γξακκντφλ). 
 

Σέινο, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ δψζακε γηα ηηο ζρε-
ηηθέο αηνκηθέο θαη ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο, κπνξνχκε 
λα ζπλδέζνπκε ηα καθξνζθνπηθά κεγέζε κάδα θαη φγθν 
κε ην κηθξφθνζκν ησλ δνκηθψλ ζσκαηηδίσλ (άηνκα, 
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κφξηα ή ηφληα ) ή δηαθνξεηηθά λα γεθπξψζνπκε ην 
πείξακα (π.ρ. κεηξήζεηο κε δπγφ) κε ηε ζεσξία (π.ρ. 
αηνκηθή ζεσξία) 
 

 Ο αξηζκφο Avogadro εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
αηφκσλ νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ πεξηέρνληαη ζε 
κάδα ηφζσλ γξακκαξίσλ φζν είλαη ε ζρεηηθή αηνκηθή 
κάδα ηνπ.  Γειαδή, 
 

1 mol αηφκσλ πεξηέρεη ΝΑ άηνκα θαη δπγίδεη Ar g 
 

π.ρ. 1 mol αηφκσλ Ο πεξηέρεη  6,0210
23

 άηνκα θαη 

δπγίδεη 16 g  (Αr Ο=16) 

θαη 1 mol αηφκσλ Fe πεξηέρεη  6,0210
23

 άηνκα θαη 

δπγίδεη 56g (Αr Fe=56)  
 

 Ο αξηζκφο Avogadro εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
κνξίσλ ζηνηρείνπ ρεκηθήο έλσζεο πνπ πεξηέρνληαη ζε 
κάδα ηφζσλ γξακκαξίσλ φζν είλαη ε ζρεηηθή κνξηαθή 
κάδα ηνπο. Έηζη, έρνπκε: 

 

1 mol κνξίσλ πεξηέρεη ΝΑ κφξηα θαη δπγίδεη Mr g 
 

π.ρ. 1 mol κνξίσλ Ν2 πεξηέρεη 6,0210
23

 κφξηα θαη 

δπγίδεη 28 g (Μr = 28) 

θαη 1 mol κνξίσλ Ζ2Ο πεξηέρεη 6,0210
23 

κφξηα  θαη 

δπγίδεη 18 g (Μr = 18) 
 

 
 

1 mol H2O (18 g) ζε ζχγθξηζε κε 1 mol  

νηλνπλεχκαηνο  – C2H5OH (46 g)  
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ΥΗΜΑ 4.1 Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά πνζφηεηεο  

1 mol απφ: καγεηξηθφ αιάηη (NaCl), δάραξε (C12H22O11), 
άλζξαθα (C), ραιθφ (Cu).  
 

 

 
 
1 mol NaCl (58 g) ζε ζχγθξηζε κε 1 mol 

 CaCO3 (100 g) 

 
 
Παξάδεηγκα 4.3 

Πφζν δπγίδεη ην 1 άηνκν πδξνγφλνπ; (Αr Ζ=1) 

 
ΛΤΖ  
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ mol: 
 
  

                                       =  
 
 

mαηφκνπ =        = 1,6610
-23

g 

δπγίδνπλ 

άξα  ΝΑ άηνκα Ζ   

1 άηνκν 

1g 

  mαηφκνπ 

   1 g. 

   NA 
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Δθαξκνγή 
 

Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξαξγχξνπ 

(ΑrHg
 = 200). 

(3,3210
-22 

g) 

 
Παξάδεηγκα 4.4  

Πφζν δπγίδεη ην 1 κφξην ηνπ ζεηηθνχ νμένο (Ζ2SO4); 

Γίλνληαη νη ηηκέο Αr.  Ζ: 1,  S:32,  O:16. 
 

ΛΤΖ 

Μr Ζ2SO4
 = 21+132+416 = 98 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ mol: 
  
 
  

                                       =  
 
 

mκνξίνπ =        = 1,6310
-22

g 

  
Δθαξκνγή 
Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ κνξίνπ ηεο δάραξεο 

(C12H22O11). 

Γίλνληαη νη ηηκέο Αr: C:12, H: 1,  

O: 16.          

(5,6710
-22 

g) 

δπγίδνπλ 

άξα  ΝΑ κφξηα   

1 κφξην 

98g 

  mκνξίνπ 

   98 g. 

   NA 
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Γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) 
 

O Ηηαιφο θπζηθφο Avogadro δηαηχπσζε ην 1811 ηελ 
νκψλπκε ππφζεζε (ή αξρή ή λφκν) ζηελ πξνζπάζεηά 
ηνπ λα εξκελεχζεη ην λφκν Gay–Lussac, ν νπνίνο 
αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία φγθσλ πνπ έρνπλ ηα αέξηα, 
φηαλ ελψλνληαη. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή: 

 

 Ίζνη φγθνη αεξίσλ ή αηκψλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 
κνξίσλ. Ιζρχεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ίζνη αξηζκνί 
κνξίσλ ή αηκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαηαιακβάλνπλ ηνλ ίδην 
φγθν. 

 

πσο γλσξίδνπκε, 1 mol ρεκηθήο νπζίαο πεξηέρεη 
ζηαζεξφ αξηζκφ κνξίσλ, νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ Avogadro (NA). 
 

ΝΑ= 6,0210
23

 mol
-1

 
 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηαιήγνπκε φηη ην 1 

mol νπνηνπδήπνηε αεξίνπ θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην φγθν, 
ν νπνίνο νλνκάδεηαη γξακκνκνξηαθφο φγθνο. 

 

 Γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) αεξίνπ νλνκάδεηαη ν 

φγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην 1 mol απηνχ, ζε νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. 

 

Amedeo Avogadro (1776-1856). Ηηαιφο  
αξηζηνθξάηεο. πνχδαζε λνκηθά θαη 
έγηλε δεκφζηνο ππάιιεινο. Ζ ελαζρφιε- 
ζή ηνπ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο άξρηζε 
κε δηάβαζκα θαηά ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπ  
θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θπζηθήο 
 ζην παλεπηζηήκην. Αξγφηεξα έγηλε  
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θαζεγεηήο ζε γπκλάζην θαη έρνληαο πεξηζζφηεξν 
ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπ ζπλέρηζε ηηο κειέηεο ηνπ. Βέβαηα 
ε έιιεηςε εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ θαη ην γεληθφηεξν 
ππφβαζξφ ηνπ, ζπλέβαιε ζην λα αθνζησζεί ζε 
ζεσξεηηθέο κειέηεο, απνηειψληαο ίζσο ηνλ πξψην 
ζεσξεηηθφ επηζηήκνλα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σν 
1820  έγηλε θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην, 
θαηαιακβάλνληαο ηελ έδξα ηεο καζεκαηηθήο θπζηθήο.  
 

 Ζ ππφζεζε Avogadro μεθίλεζε ζαλ κηα ππφζεζε ε 
νπνία ζήκεξα έρεη ηζρχ λφκνπ (αξρήο). Με βάζε απηή 
ηελ ππφζεζε ν Avogadro απέδεημε γηα πξψηε θνξά ηε 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη κνξίσλ.  
 

 Αέξηα: Α, Β, Γ, 

1mol Α  ΝΑ κφξηα  VA 

1mol B  NA κφξηα  VB 

1mol Γ  ΝΑ κφξηα  VΓ 

άξα VA = VB = VΓ = … = Vm  

 

 Ο Vm αλαθέξεηαη θαη ζαλ Μνξηαθφο φγθνο ή 

κνιαξηθφο φγθνο 
 

ε πξφηππεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, STP, 

δειαδή, ζε ζεξκνθξαζία 0 
ν
C (ή 273 Κ) θαη πίεζε 1 atm 

(760mmHg), ν γξακκνκνξηαθφο φγθνο ησλ αεξίσλ 
βξέζεθε πεηξακαηηθά ίζνο κε 22,4 L.  
 

Γειαδή,  Vm = 22,4 L mol
-1

 ζε SMTP ζπλζήθεο 
 

 Απφιπηε ζεξκνθξαζία, T (Κ): 

Σ = ζ 
ν
C+273 

 1atm = 760 mmHg 
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ΥΗΜΑ 4.2 Ο γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) ζε STP 

ζπλζήθεο είλαη ν φγθνο ησλ 22,4 L πνπ θαηαιακβάλεη ην 
θίηξηλν θνπηί. Γηα ζχγθξηζε βάδνπκε ηε κπάια.  
  

 Οη πξφηππεο ζπλζήθεο πνιιέο θνξέο ζηελ Διιεληθή 
βηβιηνγξαθία ζπκβνιίδνληαη κε Κ (Καλνληθέο 
πλζήθεο).  ην παξφλ βηβιίν πηνζεηείηαη ν δηεζλψο 
θαζηεξσκέλνο ζπκβνιηζκφο STP. 

 STP ζπλζήθεο (Standard Temperature Pressure). 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη φζα αλαθέξακε θαη 
ζα καο θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ. 
 

ΝΑ άηνκα   1 mol αηφκσλ         Ar g 

  
         *        κέζσ ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ 

 

NA κφξηα  1 mol αηφκσλ             Μr g 

    
                                            STP θαη κφλν γηα αέξηα 
  

                                         Vm = 22,4 L = 22400 mL 
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* Μέζσ ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ 
ησλ mol αηφκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 
αξηζκφ mol ηεο ρεκηθήο νπζίαο. 
Γηα παξάδεηγκα, απφ ην κνξηαθφ ηχπν ηνπ ζεηηθνχ νμένο 

(Ζ2SO4) έρνπκε: 

                                              2 άηνκα Ζ 

ζην 1 κφξην H2SO4 1 άηνκα S 

 4 άηνκα Ο 
 

    

 ζην 1 mol H2SO4  

 

      2NA άηνκα Ζ                2 mol αηφκσλ Ζ 
   

      1ΝΑ άηνκα S    1 mol αηφκσλ S 
 

      4NA άηνκα O  4 mol αηφκσλ O  

 
  

 
 
 
χγθξηζε ηνπ φγθνπ πνπ θαηαιακβάλεη  
1mol αεξίνπ He (4 g)  κε 1 mol ζηεξενχ  
Cu (64 g) θαη 1mol Hg (201 g)  ζε STP  
ζπλζήθεο.  
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ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζπζρεηίδνληαη ηα 
κεγέζε:  
1. αξηζκφο mol  
2. κάδα  
3. αξηζκφο κνξίσλ  
4. φγθνο (κφλν γηα αέξηα) 
κηαο θαζαξήο νπζίαο (ζηνηρείνπ ή έλσζεο). Μάιηζηα κε 
βάζε ηελ ηηκή ηνπ ελφο κεγέζνπο κπνξνχκε λα 
ππνινγίδνπκε ηα ππφινηπα   ηξία.  
 

 Σν H2S είλαη αέξηo ζε STP (Κ.) ζπλζήθεο. 
 

Παξάδεηγκα 4.5  

Πνζφηεηα πδξφζεηνπ (H2S) δπγίδεη 170 g. 

α  Πφζα mol είλαη ε πνζφηεηα απηή; 
β. Πφζν φγθν θαηαιακβάλεη ε πνζφηεηα απηή ζε STP 
ζπλζήθεο.; 

γ. Πφζα κφξηα H2S πεξηέρνληαη ζηελ πνζφηεηα απηή; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Αr. Ζ:1,  S:32. 
 

ΛΤΖ 

α. πσο έρνπκε δεη, ην 1 mol κηαο ρεκηθήο έλσζεο ή 
ελφο ζηνηρείνπ δπγίδεη ηφζα g, φζε είλαη ε ζρεηηθή 
κνξηαθή κάδα ηεο ρεκηθήο έλσζεο ή ηνπ ζηνηρείνπ. 
Δπνκέλσο, 
 
ην                      = 
 

ή  n = 5 mol H2S 
 

Παξαηήξεζε 
Ο ππνινγηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη θάλνληαο  ρξήζε 
ηεο ζρέζεο:  
 

                     n = 

δπγίδνπλ 

        m     . 

Mr g / mol 

 

 1 mol H2S  

n 

34g 

170g 
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φπνπ n = ν αξηζκφο ησλ mol θαη m= ε κάδα ηεο ρεκηθήο 
νπζίαο. 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε: 
 

n
H2S

 =  =  = 5 mol 

 
 

β. Σν 1 mol αέξηαο ρεκηθήο έλσζεο θαηαιακβάλεη σο 
γλσζηφλ φγθν  
 

 = ή  V= 112 L αεξίνπ H2S 

 
22,4 L ζε STP. Δπνκέλσο, 
 

γ. Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη  1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο 
νπζίαο πεξηέρεη ΝΑ κφξηα. Δπνκέλσο, 

 

 = ή x = 5ΝΑ κφξηα,  

 

δειαδή 56,0210
23

 κφξηα! 

 
Δθαξκνγή  

α. Πφζα κφξηα ακκσλίαο (ΝΖ3) πεξηέρνληαη ζε 1,12 L 

απηήο ζε STP; 

β. Πφζν δπγίδνπλ ηα 1,806610
24

 κφξηα ΝΖ3; 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr.  Ν: 14, Ζ: 1. 

(α. 0,05ΝΑ , β. 51 g) 
 

 
πσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, 
κπνξνχκε λα  ππνινγίζνπκε ηηο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ πεξηέρνληαη ζε  κία έλσζε, αλ καο δίλεηαη ε κάδα 
ηεο έλσζεο. Καη αληίζηξνθα, λα ππνινγίζνπκε ηε κάδα 

     m     . 

Mr g/mol 

 

  170g   . 
34g/mol 

 

  22,4L . 

V 
 

 1 mol H2S  

5 mol 

 1 mol H2S  

5mol 

 ΝΑ κφξηα  

x  
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κηαο έλσζεο, αλ γλσξίδνπκε ηελ πνζφηεηα ελφο απφ ηα 
ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία.  
 
Παξάδεηγκα 4.6  
Να ππνινγηζηεί πφζα γξακκάξηα νμπγφλνπ πεξηέρνληαη 

ζε 16 g δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2). 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr:  S: 32, O: 16. 
 

ΛΤΖ  

Μr =132+216 = 64. 

Άξα ην 1 mol SO2 δπγίδεη 64 g θαη έρνπκε ηελ θαηάηαμε  

 

ηα = =   ηα                    άξα  mO = 8 g. 

 
Δθαξκνγή  
Πφζα άηνκα πδξνγφλνπ (Ζ) πεξηέρνληαη ζε 68 g 
πδξφζεηνπ (H2S); 
Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr:  S:32,  H:1.  
 (4ΝΑ) 
 
Σέινο, δίλεηαη ππνδεηγκαηηθά πξφβιεκα κε κίγκα 
νπζηψλ, ζην νπνίν δεηείηαη λα βξεζεί ε ζχζηαζή ηνπ. 
Δδψ νη άγλσζηνη εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε mol. Με 
ηνπο αγλψζηνπο απηνχο θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 
πξνβιήκαηνο π.ρ. g, L, κφξηα θιπ., δεκηνπξγνχκε 
ζχζηεκα ηφζσλ εμηζψζεσλ, φζνη θαη νη άγλσζηνη. 
 
Παξάδεηγκα 4.7  
Αέξην κίγκα πεξηέρεη CO2 θαη SO2. Σν κίγκα απηφ δπγίδεη 
7,6 g, ελψ ν φγθνο ηνπ ζε STP ζπλζήθεο είλαη 3,36 L. 
α. Πφζα mol θάζε αεξίνπ πεξηέρεη ην κίγκα; 
β.  Πνηα είλαη ε κάδα ηνπ CO2 ζην κίγκα; 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: C: 12,  S: 32,  O: 16. 

 

64g SO2 

16g 
216g 

m 
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ΛΤΖ 

Έζησ φηη ην κίγκα πεξηέρεη x mol CO2 θαη ς mol SO2. 

πλαξηήζεη ησλ x θαη ς κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε 
κάδα ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ φγθν ηνπ.  
 

 = ή  m1 = 44x  g 

 
 

 = ή  m2 = 64ς 

 

Δπεηδή φκσο m
CO2

 + m
SO2

 = 7,6 g 

 

έρνπκε   44x +64ς = 7,6       (1) 

 
πλαξηήζεη πάιη ησλ x θαη ς κπνξνχκε λα 
ππνινγίζνπκε ηνλ φγθν ηνπ κίγκαηνο ζε STP. 

 
 =  ή    VCO2 = 22,4x L 

 
 =                         ή V

SO2 = 22,4ς L 

 

Δπνκέλσο, γηα ην κίγκα πνπ έρεη φγθν 3,36 L ζα ηζρχεη 

VCO2 + VSO2 = 3,36 L 
 

θαη έρνπκε: 22,4x + 22,4ς = 3,36  (2) 
 

Λχλνληαο ην ζχζηεκα ησλ (1) θαη (2) βξίζθνπκε: 
 x = 0,1 θαη ς = 0,05 
 

Άξα ην κίγκα πεξηέρεη 0,1 mol CO2, δειαδή 0,144 g 

δειαδή 4,4 g CO2 θαη 0,05 mol SO2. 

 

1 mol SO2 

ς mol 

64g 

m2 

1 mol CO2 

x mol 
44g 

m1 

1 mol CO2 

x mol 
22,4 L 

VCO2 

1 mol SO2 

ς mol 

22,4 L 

VSO2 
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 ζην SI: 

R= 8,314 J K
-1

 mol
-1

 

 
Δθαξκνγή  
Αέξην κίγκα απνηειείηαη απφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη 
πδξφζεην. Σν κίγκα δπγίδεη 13,2 g θαη θαηαιακβάλεη φγθν 
6,72 L ζε STP. 
α. Πφζα mol απφ θάζε αέξην πεξηέρνληαη ζην κίγκα; 
β. Πνηα είλαη ε κάδα ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ ηνπ κίγκαηνο; 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: S: 32, O: 16,  H: 1. 
 

(α.  0,1 - 0,2 β. 6,4 g - 6,8 g ) 
 

4.2 Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ 
 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αεξίσλ είλαη πεξηζζφηεξν απιή 
θαη νκνηφκνξθε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πγξψλ θαη 
ησλ ζηεξεψλ. ε αληίζεζε κε ηηο πγξέο θαη ηηο ζηεξεέο 
νπζίεο, νξηζκέλεο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ αεξίσλ είλαη 
αλεμάξηεηεο ηεο ρεκηθήο ηνπο θχζεο θαη κπνξνχλ λα 
πεξηγξαθνχλ κε λφκνπο, φπσο είλαη:  
 

 Ο λόκνο Boyle: «ν φγθνο (V) πνπ θαηαιακβάλεη έλα 
αέξην είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο ηεο πίεζεο (Ρ) πνπ 
έρεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ mol (n) θαη 
ε ζεξκνθξαζία (Σ) ηνπ αεξίνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά». 
Γειαδή, έρνπκε:  
 

 

 

 
Νφκνο 

Boyle 
P V = ζηαζεξφ 

φηαλ n, T ζηαζεξά 
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ΥΗΜΑ 4.3  Δηθνληθή παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ ηνπ Boyle. 
Ο φγθνο ηνπ αεξίνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο ηεο 
πίεζεο (κε n, Σ ζηαζεξά). 
 
 

R. Boyle (1627-1691) Ηξιαλδφο ρεκηθφο θαη 
θηιφζνθνο. Ήηαλ ην 14ν παηδί κηαο  
εχπνξεο θαη ηζρπξήο νηθνγέλεηαο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απέθηεζε ηεξάζηηα  
θήκε θπξίσο απφ ηα πξσηνπνξηαθά ηνπ  
πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ  
αεξίσλ. Σν βηβιίν ηνπ «Ο θεπηηθηζηήο 

Υεκηθφο» έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
αιρεκεία ζηε κνληέξλα ρεκεία.  
 

 Ο λόκνο Charles «ν φγθνο (V) πνπ θαηαιακβάλεη 
έλα αέξην είλαη αλάινγνο ηεο απφιπηεο ζεξκνθξα-
ζίαο (Σ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ mol (n) 
θαη ε πίεζε (Ρ) παξακέλνπλ ζηαζεξά». Γειαδή, 
έρνπκε:  
 
 

 
 

    VT       φηαλ  n, P 
        ζηαζεξά 

Νφκνο 
Charles 

2 όγθνη 1 όγθνο 
 

1/2 όγθνπ 
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ΥΗΜΑ 4.4  Δηθνληθή παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ ηνπ 
Charles. Ο φγθνο ηνπ αεξίνπ είλαη αλάινγνο ηεο 
απφιπηεο  ζεξκνθξαζίαο (κε n, P ζηαζεξά). 
 
 

C. Charles (1746-1823) Γάιινο ρεκηθφο  
παζίγλσζηνο ζηα ρξφληα ηνπ γηα ηα  
πεηξάκαηα πνπ έθαλε κε κπαιφληα. Έλα  
ρξφλν κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ αεξφζηα- 
ηνπ απφ ηνπο αδειθνχο Montgollfier, ν  
Charles θαηαζθεχαζε ηα δηθφ ηνπ 

αεξφζηαην θάλνληαο ρξήζε πδξνγφλνπ αληί ζεξκνχ 
αέξα. Σν πδξνγφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηε θαηαζθεπή 
ηνπ πξψηνπ κπαινληνχ παξαζθεχαζε ν ίδηνο, 
αληηδξψληαο  250 kg νμένο κε 500 Kg ζηδήξνπ. Σελ   
πξψηε ηνπ απηή πηήζε παξαθνινχζεζε πιήζνο 
θφζκνπ θαη ζηέθηεθε κε επηηπρία. 
 

Gay-Lussac:(1778-1850) Γάιινο ρεκηθφο  
θαη θπζηθφο. Έδεημε κεγάιε ηφικε,  
αθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ  πεηξακάησλ  
ηνπ αλαγθάζηεθε πνιιέο θνξέο λα  
ρξεζηκνπνηεί αεξφζηαην θαη λα αλεβαίλεη 
ζε χςνο κέρξη 7000 m. Καηέιαβε ηαπηφ- 
ρξνλα δχν πεξίβιεπηεο θαζεγεηηθέο  
 

1/2 φγθνπ 1 φγθνο 2 φγθνη 
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έδξεο ηεο ρεκείαο θαη ηεο θπζηθήο ζην παλεπηζηήκην 
ηεο νξβφλλεο. Πέξαζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 
ηνπ ζην ππφγεην εξγαζηήξηφ ηνπ, θάησ απφ δπζκελείο 
ζπλζήθεο, φπνπ ην ρεηκψλα δελ ππήξρε ζέξκαλζε θαη 
ην δάπεδν ήηαλ κνλίκσο πγξφ. Απηά βέβαηα δελ ηνλ 
εκπφδηδαλ λα ρνξεχεη απφ ραξά ζε θάζε πεηπρεκέλν 
πείξακά ηνπ.   
 

 
 
Ζ πίεζε πνπ αζθεί έλα αέξην είλαη  
απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ  
κνξίσλ ηνπ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ΥΗΜΑ 4.5 Με ςχμε (κε πγξφ άδσην) ν φγθνο ηνπ 
αεξίνπ κεηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Charles.  

 

 Ο λφκνο Gay-Lussac: «ε πίεζε (P) πνπ αζθεί  έλα 
αέξην είλαη αλάινγε ηεο απφιπηεο ζεξκνθξα-ζίαο (Σ), 
φηαλ ν αξηζκφο ησλ mol (n) θαη ν φγθνο (V) είλαη 
ζηαζεξά». Γειαδή, έρνπκε:  

 
 
 

Νφκνο 

Gay-Lussac 

 P T      φηαλ n,V   ζηαζεξά 
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ΥΗΜΑ 4.6  Δηθνληθή παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ ηνπ Gay-
Lussac. Η πίεζε ελφο αεξίνπ είλαη αλάινγνο ηεο 
απφιπηεο  ζεξκνθξαζίαο (κε n, V ζηαζεξά). 
 

Με ζπλδπαζκφ ησλ λφκσλ:  

1. Boyle  V  1/P  

2. Charles  V  T  

3. Avogadro  V  n  

Καηαιήγνπκε,  V  (1/P)T n  
 
Ζ αλαινγία απηή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εμίζσζε, αλ 

εηζάγνπκε κηα ζηαζεξά R :        V = R (1/P)T n 
 

Ζ ζηαζεξά R νλνκάδεηαη παγθόζκηα ζηαζεξά ηωλ 

αεξίωλ. 
 

Ζ ζηαζεξά R κπνξεί λα ππνινγηζηεί παίξλνληαο ζαλ 
βάζε 1 mol ελφο αεξίνπ ζε STP ζπλζήθεο: 

  
R =          =   = 
 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε, ε νπνία ζπλήζσο γξάθεηαη κε ηε 
κνξθή: 
 
 P V = n R T 

1 atm22,4 L 

1 mol273 K 

RV 
nT 

0,082 atmL 

 mol K 
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νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθή εμίζωζε ηωλ ηδαληθώλ 

αεξίωλ. 
Ζ θαηαζηαηηθή εμίζσζε εκπεξηέρεη ηνπο ηξεηο λφκνπο 
(Boyle, Charles, Avogadro) θαη πεξηγξάθεη πιήξσο ηε 
ζπκπεξηθνξά (θαηάζηαζε) ελφο αεξίνπ. Γη’ απηφ 
νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθή εμίζσζε.  
 

Σα αέξηα πνπ ππαθνχνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε, 
γηα νπνηαδήπνηε ηηκή πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, 
νλνκάδνληαη ηδαληθά ή ηέιεηα αέξηα.  

 

Σα πεξηζζφηεξα αέξηα, θάησ απφ ζπλζήθεο ρακειήο 
πίεζεο θαη πςειήο  ζεξκνθξαζίαο, πξνζεγγίδνπλ ηελ 
ηδαληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεπψο ππαθνχνπλ ζηνπο 
λφκνπο ησλ αεξίσλ. Απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειέο πηέζεηο (ζπλζήθεο 
πγξνπνίεζεο). Ηδαληθά επίζεο ζπκπεξηθέξνληαη θαη ηα 
πεξηζζφηεξα κίγκαηα αεξίσλ, θάησ απφ νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Έηζη, κπνξνχκε λα 
γξάθνπκε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε θαη γηα αέξηα 
κίγκαηα: 

P V = nνι R T  φπνπ, 

nνι ν ζπλνιηθφο αξηζκφο mol ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο 

V  ν φγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην αέξην κίγκα θαη 

Ρ ε νιηθή πίεζε ησλ αεξίσλ ηνπ κίγκαηνο. 
 
Παξάδεηγκα 4.8  

ε δνρείν φγθνπ 15 L θαη ζεξκνθξαζίαο 27 
ν
C, 

εηζάγνληαη 4 mol αεξίνπ Α. Να ππνινγηζηεί ε πίεζε πνπ 
αζθεί ην αέξην ζην δνρείν. 
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ΛΤΖ 
Αθνχ γλσξίδνπκε ηε ζεξκνθξαζία, ηνλ φγθν θαη ηελ 
πνζφηεηα ζε mol ηνπ αεξίνπ κπνξνχκε λα βξνχκε 
πφζε πίεζε αζθεί, απφ ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε.  
 

Σ = ζ + 273 = (27+273) Κ = 300 Κ 
 

PV = nRT ή P =  =  
 
=  
 

ή  P = 6,56 atm. 
 
Δθαξκνγή 

ε δνρείν φγθνπ 15 L θαη ζεξκνθξαζίαο 800 C, 

εηζάγνληαη 2ΝΑ κφξηα νμπγφλνπ. Πφζε πίεζε αζθεί ην 

νμπγφλν ζην δνρείν; 
(11,73 atm) 
 

ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε κπνξεί λα εηζαρζεί ε 

ππθλφηεηα ηνπ αεξίνπ, ξ, φπσο θαίλεηαη ζην 
παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 
 
[ 
Παξάδεηγκα 4.9 

Πφζε είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) ζε πίεζε 8 

atm θαη ζεξκνθξαζία 273 
ν
C. ΑrΟ=16. 

 

ΛΤΖ 

Σ = ζ + 273 = (273 + 273) K = 546 Κ. 

MrO2
 = 2  16 = 32 

 

κσο,   n =                                                                
 
νπφηε, 

nRT 
V 

4 mol (0,082 atm L/molK) 300K 

15L 

m 

Mr g/mol 
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PV =                        ή P =            
 
 
 

ή P =                             ή  ξ =   
 
 

ή ξ =                                              ή ξ = 5,71 g/L 
                                         
 
Δθαξκνγή 
Αέξην Α έρεη ππθλφηεηα 2,28 g/L ζε ζεξκνθξαζία 546 Κ 
θαη πίεζε 6 atm. Εεηείηαη ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ Α. 

R=0,082 atmL/molK 
(17) 

mRT 

Mr g/mol 

m 
V 

RT 

Mr g/mol 

PMr g/mol 

RT 

8 atm32g/mol 

  0,082           546K   atmL 
 

molK 
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4.3 πγθέληξσζε δηαιχκαηνο – Αξαίσζε, 
αλάκεημε δηαιπκάησλ 
 

πγθέληξσζε ή κνξηαθφηεηα θαη’  φγθν 
δηαιχκαηνο  
  

πσο αλαθέξακε ζην 1ν θεθάιαην, ππάξρνπλ δηάθνξνη 
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ελφο δηαιχκαηνο, δειαδή ηελ πνζφηεηα 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλε 
πνζφηεηα δηαιχκαηνο ή δηαιχηε. Μία απφ ηηο ζπλεζέ-
ζηεξεο κνλάδεο πεξηεθηηθφηεηαο ελφο δηαιχκαηνο είλαη 
ε κνξηαθφηεηα θαη’ φγθν: 



 ε κνξηαθφηεηα θαη’ φγθν ή ζπγθέληξσζε ή Molarity, 
εθθξάδεη ηα mol δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρνληαη 
ζε 1 L δηαιχκαηνο. Γειαδή, έρνπκε:  c = n / V 

 

πνπ, 

c = ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο 

n = o αξηζκφο mol ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη 

V = ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο ζε L.  

Μνλάδα ηεο ζπγθέληξσζεο είλαη ην mol L
-1

 ή  Μ. 

Γηα παξάδεηγκα, δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ  πεξηέρεη 1,5 mol NaOH (60 g) ζε 1 
L (1000 mL) δηαιχκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα. 

 
 
 

 
ΥΗΜΑ 4.7  Παξαζθεπή δηαιχκαηνο νξηζκέλεο 
ζπγθέληξσζεο. 

+ = 

Υαξαπγή 

1 ιίηξνπ 
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Παξαζθεπή δηαιχκαηνο νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο 
 
Παξάδεηγκα 4.10 
 

ε 300 mL δηαιχκαηνο πεξηέρνληαη 6 g πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ (NaOH). Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (κνξηαθφ-
ηεηα θαη’ φγθν) ηνπ δηαιχκαηνο. 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Na: 23,  O: 16,  H: 1. 
 

ΛΤΖ 

1νο ηξόπνο (κε θαηάηαμε) 
Τπνινγίδνπκε θαη' αξρήλ ηα mol ηεο δηαιπκέλεο 
νπζίαο. 

Μr NaOH
 = 123 + 116 + 11 = 40 

  

n =                       =                    = 0,15 mol 
 
 

Άξα ζηα 300 mL δηαιχκαηνο ππάξρνπλ 0,15 mol NaOH  
 

  1000 mL                              n 
 

ή  n = 0,5 mol  
Άξα έρνπκε  ζπγθέληξσζε = 0,5 mol/L. 

m 

Mr g/mol 

6 g 

40 g/mol 
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 2νο ηξόπνο (κε ηνλ ηύπν) 
έρνπκε 0,15 mol NaOH θαη αθνχ V = 300 mL = 0,3 L. 
πλεπψο,  
 

c =        =         = 0,5 mol/L  ή 0,5 Μ 
  
 
Δθαξκνγή  
Πφζα γξακκάξηα θαζαξνχ ληηξηθνχ νμένο πεξηέρνληαη 

ζε 400 mL δηαιχκαηνο ληηξηθνχ νμένο (ΖΝΟ3) 

ζπγθέληξσζεο 2 Μ; 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Ζ: 1, Ν: 14,  Ο: 16.  

(50,4 g) 
 
 Γηα λα ππνινγίζνπκε κία πεξηεθηηθφηεηα φγθνπ  

(π.ρ. c) απφ κία πεξηεθηηθφηεηα βάξνπο (π.ρ. % w/w),  

ή αληίζηξνθα, ρξεηαδφκαζηε  ηελ ηηκή ηεο ππθλφηεηαο 
ηνπ δηαιχκαηνο. 
 
 

Παξάδεηγκα 4.11 

Να βξεζεί ε % w/w (βάξνο ζε βάξνο) πεξηεθηηθφηεηα 

δηαιχκαηνο πδξνρισξίνπ ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ θαη 

ππθλφηεηαο 1,05 g mL
-1

, πνπ πεξηέρεη 14,6 g θαζαξνχ 

πδξνρισξίνπ (HCl). 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr:   H:1, Cl: 35,5. 
 

ΛΤΖ 
Θα βξνχκε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο, ψζηε θαηφπηλ, κε 
ηε βνήζεηα ηεο ππθλφηεηαο, λα βξνχκε ηε κάδα ηνπ 
δηαιχκαηνο. 
      

=  

 

 n. 
V 

 0,15 mol. 

0,3L 

1 mol HCL 

n 
 36,5g. 

14,6 g 

δπγίδεη 
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άξα n = 0,4 mol θαζαξνχ ΖCl.  
 

Απφ ηνλ ηχπν c =   ή  V =         =     = 2 L 
 
δειαδή  V = 2000 mL. 
 
Απφ ηνλ ηχπν ηεο ππθλφηεηαο ππνινγίδνπκε ηε κάδα 
ηνπ δηαιχκαηνο  
 

ξ =      ή  mΓ = ξ  V = 1,05 g/ml  2000mL  

 
ή  mΓ = 2100g. 
 
Γλσξίδνληαο ηψξα ηε κάδα ηνπ δηαιχκαηνο θαη ηε κάδα 

ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο, βξίζθνπκε ηελ % w/w 

πεξηεθηηθφηεηα: 
 
ηα  = 
 
 
= ή x = 0,7 g θαζαξνχ πδξνρισξίνπ 
 

Άξα ην δηάιπκα είλαη πεξηεθηηθφηεηαο 0,7% w/w  

(θαηά βάξνο). 
 
Δθαξκνγή  

Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (c) δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ 

ηνπ λαηξίνπ (NaOH) φγθνπ 500 mL, πεξηεθηηθφηεηαο 8% 

w/w θαη ππθλφηεηαο 1,07 g/mL. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ  

Αr: Na: 23,  O: 16,  H: 1. 

( 2,14 Μ ) 

 n. 
V 

 n. 
c 

 0,4 mol. 

0,2 mol 

mΓ 

V 
 

210 g δηαιχκαηνο 

100 g  

14,6 g θαζαξνχ HCl 

x  
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Αξαίσζε δηαιχκαηνο 
 

ηαλ ζε έλα δηάιπκα πξνζζέζνπκε  
λεξφ, ε πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη 
ζηαζεξή, ελψ ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο κεγαιψλεη. 
πλεπψο, ην ηειηθφ δηάιπκα έρεη κηθξφηεξε 
ζπγθέληξσζε απφ ην αξρηθφ. Καηά ηελ αξαίσζε ηζρχεη 
ε ζρέζε:  

c1 V1 = c2 V2 
φπνπ,    

c1 θαη V1  ε ζπγθέληξσζε θαη ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο, 

αληίζηνηρα, πξηλ ηελ αξαίσζε  θαη  

c2 θαη V2  ε ζπγθέληξσζε θαη ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο, 

αληίζηνηρα, κεηά ηελ αξαίσζε 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Δηθνληθή παξνπζίαζε γηα  ηελ αξαίσζε δηαιχκαηνο 

 
 

 Ζ πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη 
ζηαζεξή θαηά ηε ζπκπχθλσζε ελφο δηαιχκαηνο, 
δειαδή, φηαλ αθαηξείηαη λεξφ απφ ην δηάιπκα κε 
εμάηκηζε. 
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ΥΗΜΑ 4.8 ηελ αξαίσζε  δηαιχκαηνο ε πνζφηεηα ηεο 
δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη ε ίδηα, ελψ ε ζπγθέληξσζε 
κεηψλεηαη.  
 
Παξάδεηγκα 4.12 
ε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH) φγθνπ 400 
mL ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξνζζέηνπκε 1200 mL λεξνχ. 
Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκα-
ηνο. Θεσξνχκε φηη θαηά ηελ αλάκεημε δελ έρνπκε 
κεηαβνιή ηνπ φγθνπ.  
 

ΛΤΖ 

1νο ηξόπνο (κε θαηάηαμε) 
Αξρηθφ δηάιπκα: 
2 M ζεκαίλεη φηη  ζηα  
 
 

=                                                  ή  n = 0,8 mol NaOH. 
 
Μεηά ηελ πξνζζήθε  ηνπ λεξνχ ε πνζφηεηα ηεο 
δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη ζηαζεξή, άξα θαη ζην 
ηειηθφ δηάιπκα ζα ππάξρνπλ 0,8 mol θαζαξνχ NaOH.  
 

κσο Vηει = Vαξρ + V
H2O

 =  

400 mL + 1200 mL = 1600 mL.

1000 mL δηαιχκαηνο 

1000 mL  

2 mol δηαι. νπζίαο 

n  
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Σειηθφ δηάιπκα: 
 
ηα  =  
 
 
ή x = 0,5 mol 
 
Άξα ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο είλαη 0,5 Μ. 

 
2νο ηξόπνο (κε ηνλ ηύπν) 
 

Γλσξίδνπκε φηη  c =            ή  n = cV 
 
Δπεηδή κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λεξνχ ε πνζφηεηα ηεο 
δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη ζηαζεξή έρνπκε φηη: 
 

nαξρ = nηει  ή  cαξρVαξρ = cηει Vηει   ή 
 

 

cηει=                           =                                    cηει = 0,5 M. 

 
Δθαξκνγή  
Πφζα ιίηξα λεξνχ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζε 3 L δηαιχ-
καηνο NaCl 1 Μ γηα λα πξνθχςεη δηάιπκα NaCl 0,1 Μ;  
(27 L) 
 

Αλάκεημε δηαιπκάησλ 
 

ηαλ αλακείμνπκε δχν ε πεξηζζφηεξα δηαιχκαηα πνπ 
πεξηέρνπλ ηελ ίδηα δηαιπκέλε νπζία, ηφηε πξνθχπηεη 
έλα δηάιπκα ην νπνίν ζα έρεη ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 n. 
V 

 2Μ  400  10
-3

 L 

    1600  10
-3

 L 

1600 mL δηαιχκαηνο 

1000 mL  

0,8 mol δηαι. νπζίαο 

x  

 cαξρ Vαξρ  

     Vηει  
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α. Ζ κάδα ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο ζα είλαη ίζε κε ην 
άζξνηζκα ησλ καδψλ ησλ δηαιπκάησλ πνπ αλακείμακε. 
Γειαδή, 

 

mΓηει = mΓ1 + mΓ2 + mΓ3 + … 
 

mΓ = κάδα δηαιχκαηνο 
 

β. Ο φγθνο ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο ζρεδφλ πάληα 
ζεσξνχκε φηη είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ ησλ 
δηαιπκάησλ πνπ αλακείμακε. 
Γειαδή, 
 

Vηει = V1 + V2 + V3 + … 
 

V = φγθνο δηαιχκαηνο 
 

γ. Ζ πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ζην ηειηθφ 
δηάιπκα ζα είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ 
ησλ δηαιπκέλσλ νπζηψλ πνπ ππήξραλ ζηα αξρηθά 
δηαιχκαηα πξηλ απφ ηελ αλάκεημε. Γειαδή: 

mηει = m1 + m2 + m3 + … 

 

ή         nηει = n1 + n2 + n3 + … 
 

m = κάδα δηαιπκέλεο νπζίαο 

n = αξηζκφο mol δηαιπκέλεο νπζίαο 
 

Καηά ηελ αλάκεημε δηαιπκάησλ ηεο ίδηαο νπζίαο ηζρχεη 
ε ζρέζε:  
 

c1  V1 + c2  V2 = cηει  Vηει 

φπνπ,    

c1, c2 θαη V1, V2 νη ζπγθεληξψζεηο θαη νη φγθνη ησλ 

αξρηθψλ δηαιπκάησλ  

θαη cηει θαη Vηει  ε ζπγθέληξσζε θαη ν φγθνο ηνπ ηειηθνχ 

δηαιχκαηνο, αληίζηνηρα. 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη, αλ c1>c2, ηφηε κεηά ηελ αλάκεημε ζα 

έρνπκε φηη c1>cηει>c2. 

 
Παξάδεηγκα 4.13 
 

Αλακεηγλχνληαη 3 L δηαιχκαηνο HCl 1 Μ κε 7 L δηαιχκα-
ηνο HCl 0,5 M. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ 
δηαιχκαηνο. 
 
ΛΤΖ 

1νο ηξόπνο (κε θαηάηαμε) 
Γηάιπκα (Α): 1 Μ. 
 

ην            =                    ή nA = 3 mol 

 
Γηάιπκα (Β): 0,5 Μ. 
 

ην         =                            ή nΒ = 3,5 mol 

 
ην ηειηθφ δηάιπκα έρνπκε φηη 
 

Vηει = VA + VB = 3 L + 7 L = 10 L 

 

nηει = nA + nB = 3 mol + 3,5 mol = 6,5 mol 

 
Άξα ζην ηειηθφ δηάιπκα έρνπκε: 
 

                                   =                            ή  x = 0,65 mol. 
 
Άξα ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο είλαη  
0,65 mol/L, δειαδή 0,65 Μ. 

1 mol HCl 

nΑ 

0,5 mol HCl 

nB 

6,5 mol HCl 

x 

1 L δηαιχκαηνο 

3 L  

1 L δηαιχκαηνο 

7 L  

10 L δηαιχκαηνο 

1 L  
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2νο ηξόπνο (κε ηνλ ηύπν) 
 

Ηζρχεη ζηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ γηα ηελ πνζφηεηα 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο 

nηει = nA + nB    ή  cηειVηει = cAVA + cB VB  ή 
 

 

cηει =         =  

 

ή cηει = 0,65 M 

 
 
Δθαξκνγή 
500 mL δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaΟΖ) 

πεξηεθηηθφηεηαο 8% w/v (θαη' φγθν) αλακεηγλχνληαη κε 

1,5 L άιινπ δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε 
ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο. 
(1,1 Μ) 

cA VA + cB VΒ 

Vηει  

1 mol/L 3 L + 0,5 mol/L  7 L  

10 L  

122 / 146 
 



 

4.4 ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί 
 

H ρεκηθή εμίζσζε, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί ην ζχκβνιν 
κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο, παξέρεη κία ζεηξά 
πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρεκηθή εμίζσζε ηεο 
αληίδξαζεο ζρεκαηηζκνχ ακκσλίαο απφ άδσην θαη 

πδξνγφλν  Ν2 + 3Ζ2   2ΝΖ3  καο απνθαιχπηεη:  

1. Σελ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ αληηδξψλησλ (N2, H2) θαη 

πξντφλησλ (NH3). 

2. Πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη 
ε αληίδξαζε. Γειαδή φηη,  

 1 κφξην Ν2 αληηδξά κε 3 κφξηα Ζ2 θαη δίλεη 2 κφξηα 

ΝΖ3. 

 1 mol Ν2 αληηδξά κε 3 mol Ζ2 θαη δίλεη 2 mol ΝΖ3. 

 1 φγθνο αεξίνπ N2 αληηδξά κε  

ηξεηο φγθνπο αεξίνπ H2 θαη δίλεη δχν φγθνπο αέξηαο NH3 

ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο P θαη T.  
Απηφ φκσο πνπ ηειηθά έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη 
φηη: 

 

 νη ζπληειεζηέο ζε κία ρεκηθή εμίζσζε θαζνξίδνπλ 
ηελ αλαινγία mol ησλ αληηδξψλησλ θαη  πξντφλησλ 
ζηελ αληίδξαζε. Γη’ απηφ θαη νη ζπληειεζηέο 
νλνκάδνληαη ζηνηρεηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο. 

 

Με δεδνκέλν φηη: 
1 mol κηαο ρεκηθήο νπζίαο δπγίδεη ηφζα γξακκάξηα φζν 
ε ζρεηηθή κνξηαθή ηεο κάδα,  

1 mol αεξίνπ νπζίαο θαηαιακβάλεη φγθν Vm ή 22,4 L (ζε 

STP) θαη  

1 mol κηαο κνξηαθήο ρεκηθήο νπζίαο πεξηέρεη ΝΑ κφξηα, 

πξνθχπηεη φηη ε αλαινγία mol ησλ αληηδξψλησλ 
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 θαη ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη ζαλ 

αλαινγία καδώλ, όγθωλ (αεξίσλ) ή  αξηζκνχ κνξίωλ. 
 

 Οη παξαπάλσ ρεκηθνί ππνινγηζκνί, νη νπνίνη ζηεξί-
δνληαη ζηηο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ 
απφ ηνπο ζπληειεζηέο κηαο ρεκηθήο εμίζσζεο 
(ζηνηρεηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο), νλνκάδνληαη 
ζηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί. 

 
Μεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
ζηνηρεηνκεηξίαο 
 

ηα πξνβιήκαηα ζηνηρεηνκεηξίαο αθνινπζνχκε ηελ εμήο 
δηαδηθαζία: 
1. Βξίζθνπκε ηνλ αξηζκφ mol απφ ηε κάδα ή ηνλ φγθν 
πνπ δίλεηαη (π.ρ.  ελφο αληηδξψληνο). 
2. Τπνινγίδνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο 
ηνλ αξηζκφ mol ηνπ αληηδξψληνο ή πξντφληνο πνπ  
δεηείηαη. 
3. Σέινο, απφ ηνλ αξηζκφ mol ππνινγίδνπκε ηε δεηνχ-

κελε κάδα (κέζσ ηνπ Μr) ή ην δεηνχκελν φγθν (κέζσ 

ηνπ Vm ή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο).  

 
Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα πνπ 
αθνινπζεί. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ραξαθηεξηζηηθέο 
πεξηπηψζεηο ζηνηρεηνκεηξηθψλ ππνινγηζκψλ κε 
αληίζηνηρα παξαδείγκαηα.  
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ΥΗΜΑ 4.9  Δηθνληθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο 
πνπ αθνινπζνχκε ζε ζηνηρεηνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο. 
ε κία  ρεκηθή εμίζσζε δελ πεξλάκε απ’ επζείαο απφ ηε 
κάδα ησλ αληηδξψλησλ ζηε κάδα ησλ πξντφλησλ. Θα 
πξέπεη πξψηα νη κάδεο λα κεηαηξαπνχλ ζε mol. Απηφ 
γίλεηαη επεηδή νη ζπληειεζηέο ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο 
θαζνξίδνπλ ηηο αλαινγίεο mol αληηδξψλησλ θαη 
πξντφλησλ. 

Γξφκνο  

θιεηζηφο 

Παξάθακςε 

g πξντφλησλ 

mol 
πξντφλησλ 

δξφκνο ηαρείαο 

θπθινθνξίαο 

N2 + 3 H22 NH3 

δξφκνο δηπιήο 

θπθινθνξίαο 

mol πξντφλησλ 
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Παξάδεηγκα 4.14  

Πφζα γξακκάξηα Ν2 θαη πφζα mol Ζ2 απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξαζθεπή 448 L ΝΖ3 πνπ κεηξήζεθαλ ζε STP; 

Γίλεηαη  Αr Ν =14. 

 

ΛΤΖ 

Βήκα 1 

Βξίζθνπκε θαη’ αξρήλ πφζα mol ΝΖ3 ζα παξαζθεπά-

ζνπκε. 

1 mol ΝΖ3 (STP)    22,4 L 

      n1                        448 L      ή  n1 = 20 mol NH3 

 

Βήκα 2    
Γξάθνπκε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο κε ηελ 
νπνία ζα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί: 

Ν2 + 3Ζ2  2ΝΖ3 

 

 
Βήκα 3 
Γξάθνπκε γηα ηηο νπζίεο ηε ζρέζε mol κε ηελ νπνία 
αληηδξνχλ ή παξάγνληαη, ζρέζε ηελ νπνία δείρλνπλ νη 

ζπληειεζηέο ησλ νπζηψλ (ζηνηρεηνκεηξία ηεο 
αληίδξαζεο). 

Ν2  +  3Ζ2    2ΝΖ3 

1 mol    3 mol        2 mol  

 
Βήκα 4 
Γξάθνπκε θάησ απφ ηα πξνεγνχκελα (ζρέζε mol) ηελ 
πνζφηεηα ηνπ δεδνκέλνπ ζε mol θαη ππνινγίδνπκε ηελ 
πνζφηεηα ηνπ δεηνχκελνπ πάιη ζε mol.  

Ν2 + 3Ζ2  2ΝΖ3   
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                  =              =                 
 

n2 = 10 mol N2 

n3 = 30 mol H2. 

 
Βήκα 5 
Τπνινγίδνπκε ηε δεηνχκελε κάδα. Γειαδή γηα ην Ν2 κε 
ηε βνήζεηα ηεο ζρεηηθήο κνξηαθήο κάδαο (Μr = 28), 
έρνπκε: 
 
     =  
 

ή m = 280 g N2 
 

 Άξα γηα λα παξαζθεπαζηνχλ 448 L ΝΖ3 (ζε STP) 

πξέπεη λα αληηδξάζνπλ   280 g Ν2 κε 30 mol Ζ2.  
 

Δθαξκνγή  
Καίγνληαη 16 g ζείνπ κε ην απαξαίηεην νμπγφλν θαη 
παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ. Να ππνινγηζηεί ν φγθνο 

ηνπ SO2 ζε ζεξκνθξαζία  

27 
ν
C θαη πίεζε 2 atm. Γίλνληαη: 

Αr S
:32 θαη R = 0,082 atm L mol

-1
 K

-1
 

( 6,15 L) 
 
1. Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ε νπζία πνπ δίλεηαη ή δεηείηαη 
δελ είλαη θαζαξή 
 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 
ζε κία ρεκηθή αληίδξαζε δελ είλαη θαζαξέο. Απηφ 
ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε, αθνχ είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 
έρνπκε απφιπηα θαζαξέο νπζίεο. Ζ θαζαξφηεηα ελφο 

δείγκαηνο εθθξάδεηαη ζπλήζσο %. Γηα παξάδεηγκα, 

1 mol  

  n2 

3 mol  

  n3 

 2  mol     

20 mol 

δπγίδεη 
28 g 

  m 

1 mol N2 

10 mol  
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δείγκα ζηδήξνπ θαζαξφηεηαο 95% w/w ζεκαίλεη φηη ζηα 

100 g δείγκαηνο ηα 95 g είλαη Fe θαη ηα  5 g  είλαη μέλεο 
πξνζκείμεηο ηνπ. Αο δνχκε φκσο έλα ζρεηηθφ 
παξάδεηγκα. 
 

Παξάδεηγκα 4.15  

Πφζα ιίηξα Ζ2 κεηξεκέλα ζε STP ζα ζρεκαηηζηνχλ θαηά 

ηελ αληίδξαζε 250 g δείγκαηνο ςεπδαξγχξνπ κε 
πεξίζζεηα δηαιχκαηνο ζεηηθνχ νμένο;  Ζ πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο ζε ςεπδάξγπξν είλαη 97,5% w/w. 

Θεσξνχκε φηη νη πξνζκείμεηο δελ αληηδξνχλ κε ην ζεηηθφ 
νμχ.                        

Γίλεηαη Αr Zn
 = 65. 

 
ΛΤΖ 
Θα ππνινγίζνπκε πξψηα ηελ πνζφηεηα ηνπ θαζαξνχ 
ςεπδάξγπξνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηα 250 g ηνπ δείγκαηνο 
ςεπδάξγπξνπ, θαζψο κφλν απηφο αληηδξά κε ην ζεηηθφ 
νμχ.  
  

 
ηα                                         =  
 
 

ή  m = 243,75 g   Εn. 
 
Άξα 243,75 g Zn αληέδξαζαλ κε ην νμχ. Μπνξνχκε 
πιένλ λα ππνινγίζνπκε ην παξαγφκελν πδξνγφλν, 
αθνχ γξάςνπκε ηελ αληίδξαζε θαη θάλνπκε ηνπο 
ζπλήζεηο ππνινγηζκνχο. 
 

    =   ή  n1 = 3,75 mol Zn 

 
 

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

πεξηέρνληαη 100g δεηγκ. Zn 

250 g  
97,5 g Zn 

m  

1 mol Zn 

n1  

65 g  

243,75 g  
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[ 
 
      =  
 

ή n2 = 3,75mol H2. 
 

Γηα ην Ζ2 ζε STP  έρνπκε: 

 

 =  ή  V = 84 L 
 
 

Δθαξκνγή  
Πφζα γξακκάξηα δείγκαηνο ςεπδαξγχξνπ θαζαξφηεηαο 

80% w/w ζα αληηδξάζνπλ κε 10 L δηαιχκαηνο HCl 0,8 Μ; 

Αr Εn
 : 65. 

(325 g) 
 
2. Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο δίλνληαη νη πνζφηεηεο δχν 
αληηδξψλησλ νπζηψλ 
 

Δδψ δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο: 
 

Α. Οη πνζφηεηεο πνπ δίλνληαη είλαη ζε ζηνηρεηνκεηξηθή 
αλαινγία. 
Γειαδή, νη πνζφηεηεο είλαη νη αθξηβψο απαηηνχκελεο 
γηα πιήξε αληίδξαζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο 
ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη 
ππνινγηζκνί ζηεξίδνληαη ζηελ πνζφηεηα ελφο εθ ησλ 
δχν αληηδξψλησλ.  
Β. Ζ πνζφηεηα ελφο εθ ησλ δχν αληηδξψλησλ είλαη ζε 
πεξίζζεηα. 
 

Γειαδή, ην έλα απφ ηα αληηδξψληα είλαη ζε πεξίζζεηα 
(πεξηζζεχεη), ελψ ην άιιν θαηαλαιψλεηαη πιήξσο 
(πεξηνξηζηηθφ). Οη ζηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί ζηελ 
πεξίπησζε απηή ζηεξίδνληαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ 

1 mol  

n2  
1 mol  

3,75 mol  

1 mol H2 

3,75 mol  

22,4 L 
V  
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πεξηνξηζηηθνχ αληηδξψληνο, φπσο θαίλεηαη ζην 
παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί.  
 

 Αλ νη πνζφηεηεο αληηδξψλησλ  δελ είλαη ζε 
ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία, ηφηε,  νη ζηνηρεηνκεηξηθνί 
πξνζδηνξηζκνί  βαζίδνληαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ 
πεξηνξηζηηθνχ αληηδξψληνο. Απηνχ, δειαδή, πνπ δελ 
είλαη ζε πεξίζζεηα. 
 

Παξάδεηγκα 4.16 

Γηαζέηνπκε 10 mol λαηξίνπ (Na) θαη 8 mol ρισξίνπ (Cl2) 

ηα νπνία αληηδξνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ρισξηνχρν 
λάηξην (ΝaCl). Πφζα mol NaCl ζα ζρεκαηηζηνχλ; 
 

ΛΤΖ 
ην πξφβιεκα απηφ πξέπεη αξρηθά λα ειέγμνπκε πνην 
απφ ηα δχν αληηδξψληα ζα αληηδξάζεη φιν. Γξάθνπκε 
ηε ρεκηθή αληίδξαζε: 
 

2Na + Cl2  2NaCl 
 

Απφ ηελ αληίδξαζε βιέπνπκε φηη 2 mol Na αληηδξνχλ 

κε 1 mol Cl2. Άξα ηα 10 mol Na πνπ δηαζέηνπκε ρξεηά-

δνληαη γηα λα αληηδξάζνπλ 5 mol Cl2. Δκείο φκσο 

δηαζέηνπκε 8 mol Cl2. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ ζα 

αληηδξάζεη φιν ην λάηξην (10 mol) κε 5 mol ρισξίνπ θαη 
ζα παξαρζνχλ κε βάζε ηε ζηνηρεηνκεηξία 10 mol NaCl, 

ελψ ζα πεξηζζέςνπλ 3 mol Cl2. Γειαδή, ην ριψξην 

βξίζθεηαη ζε πεξίζζεηα. 
 

Δθαξκνγή  
Πφζα γξακκάξηα λεξνχ ζα παξαρζνχλ αλ αληηδξάζνπλ 

112 L Ο2 κεηξεκέλα ζε STP κε 10 g Ζ2; Γίλνληαη νη ηηκέο 

ησλ Αr:  Ζ: 1,  Ο: 16. 
(90 g) 
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3. Αζθήζεηο κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο 
 

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνηρεηνκεηξίαο, ζηα νπνία δελ 
έρνπκε κφλν κηα αληίδξαζε αιιά κία ζεηξά δηαδνρηθψλ 
αληηδξάζεσλ. Γηαδνρηθέο αληηδξάζεηο έρνπκε, φηαλ ην 
πξντφλ ηεο πξψηεο αληίδξαζεο  απνηειεί αληηδξψλ ηεο 
δεχηεξεο αληίδξαζεο,  θ.ν.θ. Ο ηξφπνο πνπ επηιχνληαη 
απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα επηδεηθλχεηαη ζηα 
παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  
 
Παξάδεηγκα 4.17  
13 g ςεπδάξγπξνπ (Zn) αληηδξνχλ κε πεξίζζεηα δηαιχ-
καηνο πδξνρισξίνπ. Σν αέξην πνπ παξάγεηαη αληηδξά 
πιήξσο κε νμπγφλν θαη παξάγεηαη λεξφ. Να 
ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ λεξνχ. 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Zn: 65, H: 1,  O: 16. 
 

ΛΤΖ 
Οη δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο είλαη νη εμήο: 

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 (1) 

2H2 + O2  2H2O  (2) 

Aπφ ηελ πξψηε αληίδξαζε παξάγεηαη πδξνγφλν, ην 
νπνίν θαηφπηλ θαίγεηαη θαη δίλεη λεξφ.  
Αθνχ γλσξίδνπκε ηε κάδα ηνπ Zn, ηε κεηαηξέπνπκε ζε 
mol, θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ mol ηνπ 

Ζ2. Απφ ηελ (2) θαη απφ ην γλσζηφ αξηζκφ mol ηνπ Ζ2, 
ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ mol ηνπ λεξνχ θαη ηα νπνία 
κεηαηξέπνπκε ζε g. Έηζη έρνπκε: 
 

 =              ή n1 = 0,2 mol Zn 
 

απφ ηελ (1)   Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 

 

 =                   ή n2 = 0,2 mol H2. 

 65 g 
 13 g 

1 mol Zn  

n1 

1 mol   

0,2 mol 

1 mol   

n2 
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απφ ηελ (2)     2Ζ2 + Ο2  2Ζ2Ο 

  
  = 
 

ή n3 = 0,2 mol H2O 

άξα m
H2O

 = 0,218 g = 3,6 g. 

 
Δθαξκνγή  
11,7 g ρισξηνχρνπ λαηξίνπ αληηδξνχλ κε πεξίζζεηα 
ζεηηθνχ νμένο ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σν αέξην πνπ 
παξάγεηαη δηαβηβάδεηαη ζε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο 
αλζξαθηθνχ λαηξίνπ. Να ππνινγηζηεί ν φγθνο ζε STP 
ηνπ αεξίνπ πνπ ζα παξαρζεί. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr:  
Na : 23,  Cl: 35,5. 
(2,24 L) 
 
Παξαηήξεζε 
Έλαο δεχηεξνο πην γεληθφο ηξφπνο, γηα λα ιχλνπκε 
πξνβιήκαηα κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο, είλαη ν αθφινπ-
ζνο. Οξίδνπκε x ηνλ αξηζκφ ησλ mol ηνπ «πξψηνπ» 
αληηδξψληνο θαη ππνινγίδνπκε ζπλαξηήζεη ηνπ x ηηο 
πνζφηεηεο φισλ ησλ ππνινίπσλ νπζηψλ πνπ ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηηο αληηδξάζεηο. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξν-
βιήκαηνο ππνινγίδνπκε ην x θαη απ’ απηφ βξίζθνπκε 
ηνλ αξηζκφ mol φισλ ησλ άιισλ  νπζηψλ πνπ καο 
ελδηαθέξνπλ. 
 

Παξάδεηγκα 4.18  
Οξηζκέλε πνζφηεηα ςεπδαξγχξνπ αληηδξά κε αξαηφ 
δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο. Σν αέξην πνπ παξάγεηαη αληηδξά 
κε νμείδην ηνπ ραιθνχ, νπφηε παξάγνληαη 31,75 g Cu. 
Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ Zn πνπ αληέδξαζε αξρηθά. 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Cu: 63,5 ,  Zn: 65. 

2 mol   

0,2 mol 

2 mol   

n3 
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ΛΤΖ 
Έζησ x mol ε αξρηθή πνζφηεηα ηνπ Zn.  
Απφ ηελ αληίδξαζε έρνπκε: 

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 

 
1 mol         1 mol 
x mol    ; = x mol 

 

Σα x mol φκσο ηνπ Ζ2 αληηδξνχλ κε ην CuO ζχκθσλα 

κε ηελ αληίδξαζε.  
  

CuO + H2  Cu + H2O 

 1 mol             1 mol  
 x mol           ; = x mol 

 

κσο ηα x mol δπγίδνπλ 31,75 g θαη αθνχ 
 
ην 1 mol  δπγίδεη 63,5 g 
     x mol             31,75 g    ή x = 0,5. 
 

Γειαδή,  mZn = 0,565 g = 32,5 g. 

 
Δθαξκνγή  
Πνζφηεηα καγλεζίνπ αληηδξά κε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο 

HCl θαη δίλεη αέξην ην νπνίν αληηδξά πιήξσο κε Cl2, θαη 

παίξλνπκε λέν αέξην ην νπνίν αληηδξά κε πεξίζζεηα 

δηαιχκαηνο AgNO3 δίλνληαο 28,7 g ιεπθνχ ηδήκαηνο. 

Πνηα είλαη ε κάδα ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο ηνπ 

καγλεζίνπ; Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Mg: 24, Ag: 108, 

Cl: 35,5. 
(2,4 g) 
 
Σειεηψλνληαο ηα πξνβιήκαηα κε ζηνηρεηνκεηξηθνχο 
ππνινγηζκνχο, αο δνχκε πψο κπνξνχκε λα βξνχκε ηε 
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ζχζηαζε ελφο κίγκαηνο κε βάζε ηελ αληίδξαζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ ηνπ κε θάπνηα ή θάπνηεο άιιεο νπζίεο. 
 
Παξάδεηγκα 4.19  
13,3 g κίγκαηνο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη ρισξηνχρνπ 

θαιίνπ αληηδξνχλ πιήξσο κε δηάιπκα AgNO3. Αλ κεηά 

απφ ηηο αληηδξάζεηο έρνπλ θαηαβπζηζηεί 28,7 g AgCl, λα 
βξεζεί ε ζχζηαζε ηνπ αξρηθνχ κίγκαηνο. 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr.  Na: 23, K: 39, Cl: 35,5, Ag: 108. 
 

ΛΤΖ 
Βξίζθνπκε ηηο ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο : 

NaCl  Mr = 58,5 

KCl  Mr = 74,5 

AgCl  Mr = 143,5 

Έζησ x ηα mol ηνπ NaCl  
θαη ς ηα mol ηνπ KCl.  
 

NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl 

1 mol      1 mol 
x mol    ; = x mol 
 

KCl + AgNO3  KNO3 + AgCl 

1 mol           1 mol 
 ς mol         ; = ς mol 
 
κσο γλσξίδνπκε φηη: 

mNaCl + mKCl = 13,3 g 

ή       x58,5 + ς74,5 = 13,3  (1) 
 
Γηα ηνλ AgCl έρνπκε (x+ς) mol, άξα 
         (x+ς)143,5 = 28,7   (2) 
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Λχλσ ην ζχζηεκα ησλ δχν εμηζψζεσλ θαη έρνπκε φηη: 
x=0,1 
ς=0,1 
 
Άξα ζην κίγκα πεξηέρνληαη 0,1 mol ή 0,158,5 g=5,85 g 
NaCl 
θαη 0,1 mol ή 0,174,5 g = 7,45 g KCl. 
 
Δθαξκνγή  
10 g κίγκαηνο Fe θαη FeS αληηδξνχλ πιήξσο κε 
πεξίζζεηα δηαιχκαηνο HCl θαη απφ ηηο δχν αληηδξάζεηο 
εθιχνληαη 3,36 L αέξηνπ κίγκαηνο πνπ κεηξήζεθαλ ζε 
STP. Να βξεζεί ε κάδα θάζε ζπζηαηηθνχ ηνπ αξρηθνχ 

κίγκαηνο. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr:  Fe: 56, S: 32. 

  
(5,6 g Fe - 4,4 g FeS) 
 

5 / 6 
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Γλσξίδεηο φηη… 
 

Οη άλζξσπνη πνπ ράξαμαλ  
ην δξφκν ηεο Υεκείαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 

John DALTON (1766-1844) 

1793 Γάζθαινο Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ ζην  Manchester. 

1801 Μεηεσξνινγηθέο Πξνβιέςεηο, Έξεπλα ζηα αέξηα 
θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. 

1803 Δξκελεία ζπκπεξηθνξάο αεξίσλ κε ηε βνήζεηα 
ησλ αηφκσλ, σο ηα κηθξφηεξα ζσκαηίδηα ηεο 
χιεο 

Άηνκα Μφξηα 
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1805 Πξψηε εηζαγσγή ηεο Αηνκηθήο Θεσξίαο. Πίλαθαο 
Αηνκηθψλ Μαδψλ. 

1808 Έθδνζε βηβιίνπ: «Έλα λέν ζχζηεκα Υεκηθήο 
Φηινζνθίαο». Πξφηαζε ηνπ αηνκηθνχ κνληέινπ 
ηνπ Dalton. Ξεθίλεζε ηελ γξαθή ρεκηθψλ 
ελψζεσλ κε ζχκβνια. 

 
Οη ρεκηθνί ηχπνη, πάλησο, φπσο ηνπο γλσξίδνπκε 
ζήκεξα, πξνέξρνληαη απφ ην Υεκηθφ Berzelius. 
 

Amadeo AVOGADRO (1776-1856) 

1796 Ννκηθέο πνπδέο ζην Σνξίλν 

1809 Καζεγεηήο Φπζηθήο Φηινζνθίαο 

1811 Δηζαγσγή ηεο Μνξηαθήο Θεσξίαο: «Αλαδήηεζε 
κηαο κεζφδνπ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπζρέηηζε 
ησλ ζρεηηθψλ κνξηαθψλ καδψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ 
πιηθνχ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη».  

1811 Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο ζην 
Σνξίλν. 

 

Η Μνξηαθή Θεσξία ηνπ Avogadro αλαγλσξίζηεθε θαη 
έγηλε απνδεθηή κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Η ηειηθή απφθαζε 
πάξζεθε ζε έλα κεγάιν πλέδξην Υεκείαο ην 1860 ζηελ 
Karlsruhe. 
Γηα πνιιά ρξφληα, ππήξρε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε 
δηάθξηζε κεηαμχ αηφκσλ θαη κνξίσλ. Η ζαθήο δηάθξηζε 
κεηαμχ απηψλ, δφζεθε 50 ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνλ 
καζεηή ηνπ Avogadro, Cannizzaro. 

137 / 155 
 



[ 

Γλσξίδεηο φηη… 
 

 
4 mol δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ. Απφ  
δεμηά πξνο η’ αξηζηεξά:   1mol S,  
1 mol Hg,  1mol Cu θαη 1mol He 
 

Ζ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ «mole» O φξνο  
«mol» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 
θπζηθνρεκηθφ Wilhelm Ostwald ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 
αηψλα. Με απηφλ πεξηέγξαθε ηελ πνζφηεηα κηαο νπζίαο 
κε κάδα ζε g αξηζκεηηθά ίζε κε ηε ζρεηηθή κνξηαθή ηεο 
κάδα. (Grundlinien der anorganischen chemie, .Leipzig: 
Engelmann,1900). Πξνηίκεζε ηνλ φξν απηφ απφ ηνλ 
“gram-molecule” ή γξακκνκφξην, ν νπνίνο ήηαλ ζε 
ρξήζε. Ο ιφγνο ήηαλ φηη εθείλε ηελ επνρή ν Ostwald 
αηζζαλφηαλ πσο δελ ππήξραλ αξθεηέο απνδείμεηο γηα 
ηελ χπαξμε ησλ κνξίσλ. Γη’ απηφλ ην mol ήηαλ ε 
πνζφηεηα κηαο νπζίαο ε νπνία ζπκπεξηθεξφηαλε ζαλ 
λα πεξηείρε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ κνξίσλ. Ζ νξνινγία 
ηνπ ήηαλ ζπλεπήο κε ηηο ζθέςεηο ηνπ, εθφζνλ ε ιέμε 
“mole” ζεκαίλεη κεγάιε κάδα (ιαηηληθά moles)  ζε 
αληίζεζε κε ηε ιέμε “molecule” (molecula), πνπ 
ζεκαίλεη κηθξή κάδα. 
Ο Ostwald αξγφηεξα άιιαμε άπνςε ζε φηη αθνξά ηελ 
χπαξμε ησλ κνξίσλ. Απηφ έγηλε κεηά ηελ απφδεημε απφ 
ηνλ Einstein, φηη ε θίλεζε Brown ησλ θφθθσλ ηεο γχξεο 
ζε έλα πνηήξη λεξφ κπνξεί πνζνηηθά λα δείρλεη ην βνκ-
αξδηζκφ ησλ θφθθσλ απηψλ απφ ηα κφξηα ηνπ λεξνχ. 
Σν φλνκα θαη ε ζεκαζία απηήο ηεο θπζηθήο πνζφηεηαο  
έγηλε αηηία πνιιψλ ζπδεηήζεσλ κέρξηο φηνπ, απφ ην 
1971, έγηλε ην mol ε έβδνκε βαζηθή κνλάδα ζην Γηεζλέο 
χζηεκα Μνλάδσλ (S.I.) ηεο θπζηθήο πνζφηεηαο 
«πνζφηεηα νπζίαο».  
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Αλαθεθαιαίσζε 
 

1. ρεηηθή αηνκηθή κάδα (Ar) ή αηνκηθφ βάξνο (ΑΒ) 

ιέγεηαη ν αξηζκφο πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο είλαη 
κεγαιχηεξε ε κάδα ηνπ αηφκνπ ηνπ ζηνηρείνπ απφ ην 
1/12 ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ ηνπ άλζξαθα -12. ρεηηθή 

κνξηαθή κάδα (Mr) ή κνξηαθφ βάξνο (ΜΒ) ρεκηθήο 

νπζίαο ιέγεηαη ν αξηζκφο πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο είλαη 
κεγαιχηεξε ε κάδα ηνπ κνξίνπ ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο 
ρεκηθήο έλσζεο απφ ην 1/12 ηεο κάδαο ηνπ αηφκνπ ηνπ 
άλζξαθα -12. 

2. Ο αξηζκφο Avogadro (6,0210
23

) εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ πεξηέρνληαη 

ζε κάδα ηφζσλ γξακκαξίσλ φζν είλαη ην Αr ή εθθξάδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ  
πεξηέρνληαη ζε κάδα ηφζσλ γξακκαξίσλ φζν είλαη ην 

Μr ηεο νπζίαο. 

3. Σν 1 mol είλαη ε πνζφηεηα κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεη 

ΝΑ νληφηεηεο. 

4. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ Avogadro, ίζνη φγθνη 
αεξίσλ ή αηκψλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 
πίεζεο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ θαη 
αληηζηξφθσο. 

5. Γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) κηαο αέξηαο ρεκηθήο 

νπζίαο νλνκάδεηαη ν φγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην 1 mol 
ηεο νπζίαο απηήο ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 
ζεξκνθξαζίαο. 
6. Ζ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ, πνπ δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε PV = nRT, ζπλδέεη ηελ πίεζε (Ρ), ηνλ φγθν (V), 

ηελ απφιπηε ζεξκνθξαζία (Σ) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ mol 

(n) ελφο ηδαληθνχ αεξίνπ. 
7. Μία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κνλάδεο πεξηεθηηθφηεηαο 
ελφο δηαιχκαηνο είλαη ε κνξηαθφηεηα θαη’ φγθν ή 
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ζπγθέληξσζε ή Molarity, ε νπνία εθθξάδεη ηα mol 
δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρνληαη ζε 1 L δηαιχκαηνο. 
ηαλ ζε έλα δηάιπκα πξνζζέηνπκε λεξφ, ε πνζφηεηα 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ ην 
ηειηθφ δηάιπκα έρεη κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε απφ ην 
αξρηθφ. 
8. Οη ζπληειεζηέο ζε κία ρεκηθή εμίζσζε θαζνξίδνπλ 
ηελ αλαινγία mol ησλ αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ 
ζηελ αληίδξαζε (ζηνηρεηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο). Οη 
ζηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί γίλνληαη κε βάζε ην 
αληηδξψλ πνπ δε βξίζθεηαη ζε πεξίζζεηα (πεξηνξηζηηθφ 
αληηδξαζηήξην). 
 
Λέμεηο Κιεηδηά 
 

ζρεηηθή αηνκηθή κάδα  θαηαζηαηηθή εμίζσζε αεξίσλ 

ζρεηηθή κνξηαθή κάδα  παγθφζκηα ζηαζεξά αεξίσλ 

mol 
ζπγθέληξσζε ή κνξηαθφηεηα 
θαη’  φγθν δηαιχκαηνο 

αξηζκφο Avogadro αξαίσζε δηαιχκαηνο 

ππφζεζε Avogadro αλάκεημε δηαιπκάησλ 

Γξακκνκνξηαθφο 
φγθνο 

ζηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί 

πξφηππεο ζπλζήθεο 
(STP) 

πεξίζζεηα 

 

140 / 157 
 



 

Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο – Πξνβιήκαηα 
 

Δξσηήζεηο Δπαλάιεςεο 
 

1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: 
α) αηνκηθή κνλάδα κάδαο (amu) 
β) ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ή αηνκηθφ βάξνο 
γ) ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ή κνξηαθφ βάξνο. 
 

2. Να δηαηππψζεηε ηελ ππφζεζε ηνπ Avogadro γηα ηα 
αέξηα θαζψο θαη ην αληίζηξνθφ ηεο. 
 

3. α) Ση νλνκάδεηαη αξηζκφο ηνπ Avogadro; 
β) Ση είλαη ην 1 mol; 
γ) Πφζν δπγίδεη ην 1 mol κνξίσλ κηαο ρεκηθήο νπζίαο; 
δ) Πφζν δπγίδεη ην 1 mol αηφκσλ ελφο ζηνηρείνπ; 
 

4. Tη είλαη ν γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) κηαο ρεκηθήο 

νπζίαο; Πνηεο είλαη νη θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα ηα αέξηα; 

Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ Vm γηα ηα αέξηα ζε STP; 
 

5. Να γξάςεηε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ θαη 
λα εμεγήζεηε ηα ζχκβνια ησλ κεγεζψλ. ε πνηεο 
κνλάδεο κεηξνχληαη ηα κεγέζε απηά; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (Αηνκηθφ Βάξνο) ηηο πην 
πνιιέο θνξέο ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ζπκβνιίδε-
ηαη κε ΑΒ.  ην παξφλ βηβιίν πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηεο  

IUPAC  θαη ζπκβνιίδεηαη Αr. 
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  Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Μνξηαθφ Βάξνο) ηηο πην 
πνιιέο θνξέο ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία 
ζπκβνιίδεηαη κε ΜΒ.  ην παξφλ βηβιίν πηνζεηείηαη ε 

πξφηαζε ηεο  IUPAC  θαη ζπκβνιίδεηαη Μr. 

 

Αζθήζεηο - Πξνβιήκαηα  
 

Βαζηθέο έλλνηεο: ρεηηθή Αηνκηθή Μάδα (Αηνκηθφ Βάξνο) 
– ρεηηθή Μνξηαθή Μάδα (Μνξηαθφ Βάξνο) – Mol – 
Αξηζκφο Avogadro – Γξακκνκνξηαθφο φγθνο 
 

6. α) Ση ζεκαίλεη φηη ην Αr (ζρεηηθή αηνκηθή κάδα) ηνπ 

πδξαξγχξνπ είλαη 200; 

β) Ση ζεκαίλεη φηη ην Μr (ζρεηηθή κνξηαθή κάδα) ηνπ 

θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ είλαη 310; 
 

7. Ζ αθξηβήο ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ καγλεζίνπ (Mg) 
θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα φηη είλαη 24,305. Να εμεγήζεηε 
γηαηί ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ καγλεζίνπ είλαη 
δεθαδηθφο αξηζκφο. 
 

8. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
1) Σν 1 mol είλαη ε ……………… κηαο νπζίαο πνπ 
πεξηέρεη ……. ζσκαηίδηα. 

2)Ο αξηζκφο ηνπ  Αvogadro  

(ΝΑ = 6,0210
23

) εθθξάδεη: 

α) ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δπγίδνπλ ηφζα 
γξακκάξηα φζν είλαη ε ………………….…………… ηνπ 
ζηνηρείνπ 
β) ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ δπγίδνπλ ηφζα 
γξακκάξηα φζν είλαη ε ………………….…………… ηεο 
ρεκηθήο νπζίαο 
 

9. Να εμεγήζεηε γηαηί ν γξακκνκνξηαθφο φγθνο (Vm) ζε 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ησλ 
αεξίσλ έρεη ζηαζεξή ηηκή. 
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10. Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (αηνκηθφ βάξνο) ηνπ Cl 
πξνζδηνξίζηεθε κε κεγάιε αθξίβεηα θαη βξέζεθε ίζε κε 
35,453. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη: 
α) φια ηα άηνκα ηνπ ρισξίνπ δελ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθφ 
αξηζκφ 
β) θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ βάξνπο 
ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ 
γ) ην θπζηθφ ριψξην είλαη κίγκα ηζνηφπσλ 
δ) γηα θάπνην δηαθνξεηηθφ ιφγν απφ ηνπο παξαπάλσ. 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

11. Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλ 
είλαη ζσζηέο θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 
1. ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (κνξηαθφ βάξνο) ησλ 
ρεκηθψλ νπζηψλ κεηξηέηαη ζε γξακκάξηα 
2. ην 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε STP 
ζπλζήθεο θαηαιακβάλεη φγθν 22,4 L 
3. ην 1 mol κνξίσλ ζηδήξνπ δπγίδεη ην ίδην κε ην 1 mol 
αηφκσλ ζηδήξνπ 

4. φζν κεγαιχηεξν είλαη ην Μr κηαο ρεκηθήο έλσζεο, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε κάδα ηνπ κνξίνπ ηεο 
 

12. Nα βξείηε ηηο ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο ησλ 
παξαθάησ ζηνηρείσλ θαη ρεκηθψλ ελψζεσλ: 

α) Br2    β) Fe       γ) Ο3    δ) Ρ4    ε) SO2   ζη) ΖΝΟ2   

δ) Ca(OH)2 ε) Fe2(SO4)3 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ  Αr. 

Br: 80, Fe: 56, O: 16, P: 31, S: 32, H: 1, N: 14, Ca: 40 
 

160-56-48-124-64-47-74-400 
 

13. Ζ κάδα ελφο κνξίνπ CH4 είλαη ίζε κε: 

α) 6,0210
23

 g   β) 2,6610
-23

 g  γ) 16 g   δ) 0,000032 g 

Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
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14. Να αληηζηνηρίζεηε ηα γξάκκαηα κε ηνπο αξηζκνχο 
 

Μνξηαθφο ηχπνο ρεηηθή κνξηαθή κάδα 

1. O2 α. 44 

2. CO2 β. 28 

3. N2 γ. 48 

4. O3 δ.32 

5. H2S ε. 34 

Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ Αr: Ο: 16, C: 12, N: 14, H: 1, S: 32 
 

15. Έλα ζηνηρείν έρεη Αr = 31 θαη Μr = 124. Σν ζηνηρείν 

απηφ είλαη: 
α) δηαηνκηθφ  β) κνλναηνκηθφ  γ) ηεηξαηνκηθφ  δ) ηίπνηε 
απφ απηά. 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

16. Πφζν δπγίδνπλ: 
α) 10 mol κνξηαθνχ νμπγφλνπ  
β) 2 mol δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα   
γ) 4 mol θσζθνξηθνχ νμένο; 
 

320 g – 88 g – 392 g 
 

17. Πφζα mol είλαη ηα: 
α) 560 g αδψηνπ  β) 68 g πδξφζεηνπ  γ) 3 kg πδξνγφλνπ 
 

20 mol – 2 mol – 1500 mol 
 

18. Πφζν φγθν θαηαιακβάλνπλ ζε STP ζπλζήθεο: 

α) 3 mol ακκσλίαο (ΝΖ3)   

β) 0,001 mol δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. 
 

67,2 L – 0,0224 L 
 

19. Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θαζεκία απφ 
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
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1.Σα 10 ΝΑ κφξηα ακκσλίαο είλαη: 

 α) 2 mol  β) 0,1 mol  γ) 10 mol   δ) 100 mol 
2. Σα 2,6 mol δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πεξηέρνπλ: 

α) 0,26 ΝΑ κφξηα  β) 260 ΝΑ άηνκα ζπλνιηθά απφ φια ηα 

ζηνηρεία  γ) 26 ΝΑ κφξηα     δ) 2,6 ΝΑ κφξηα 

3. Σα 112 L αεξίνπ H2S ζε STP ζπλζήθεο  είλαη: 

α) 11,2 mol  β) 0,5 mol  γ) 5 mol  δ) 112 mol 
 

20. Aλ νη ελψζεηο κε κνξηαθνχο ηχπνπο C2H4 θαη ΝΖ3 

έρνπλ αληίζηνηρα ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο 28 θαη 17, λα 

βξείηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηεο έλσζεο C2H7N, 

ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο 
ησλ ζηνηρείσλ. 
 

45 
 

 21. Πφζα ιίηξα πδξνγφλνπ, κεηξεκέλα ζε πξφηππεο 
ζπλζήθεο, πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ κε απηφλ 
πνπ πεξηέρεηαη ζε 8 g νμπγφλνπ; 
 

5,6 L 
 

22. 100 g αεξίνπ Υ θαηαιακβάλνπλ φγθν 44,8 L ζε STP 
ζπλζήθεο. Πφζε είλαη ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ Υ; 
 

50 
 

 23. Ζ ππθλφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζε STP ζπλζήθεο είλαη: 
α) 2,24 g/L  β) 32 g/L  γ) 1,43 g/L 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

24. Αέξην Α έρεη ππθλφηεηα 3,04 g/L ζε πξφηππεο 
ζπλζήθεο. Να βξείηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ Α. 
 

68 
 

25. Αέξην κε κνξηαθφ ηχπν XH3 έρεη ππθλφηεηα 3,48 g/L  

ζε STP ζπλζήθεο. Να βξείηε ηε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα  

145 / 160 
 



ηνπ Υ, αλ ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ πδξνγφλνπ είλαη 1. 
 

75 
 

26. Πφζα ιίηξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηξεκέλα ζε 
πξφηππεο ζπλζήθεο πεξηέρνπλ ηφζα άηνκα νμπγφλνπ, 
φζα πεξηέρνληαη ζε 3,2 g δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ; 
 

1,12 L 
 

27. Να δηαιέμεηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο: 
1. ε 90 g λεξνχ πεξηέρνληαη: 
α) 18 g πδξνγφλνπ  β) 10 g πδξνγφλνπ  γ) 60 g 
νμπγφλνπ 
2. 42 g αδψηνπ πεξηέρνληαη ζε: 

α) 51 g NH3  β) 48 g NH3  γ) 126 g NH3 

3. ε 560 mL CO2 πνπ κεηξήζεθαλ ζε STP 

πεξηέρνληαη: 
α) 8 g νμπγφλνπ  β) 0,4 g νμπγφλνπ  γ) 0,8 g νμπγφλνπ 
4. ε 68 g πδξφζεηνπ πεξηέρνληαη: 

α) 4NA άηνκα Ζ  β) 4ΝΑ άηνκα S  γ) 6,8ΝΑ άηνκα Ζ 
 

28. Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλ 
είλαη ζσζηέο θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

1. ηα 20 L Ζ2 πεξηέρνπλ δηπιάζην αξηζκφ κνξίσλ απφ ηα 

20 L He ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο 

2.ζην 1 mol ΝΖ3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά απφ φια ηα 

ζηνηρεία 4ΝΑ άηνκα 

3. ζηα 4 mol Ζ2SO4 πεξηέρνληαη 16 άηνκα νμπγφλνπ 

4. ζηα 4 mol CO2 πεξηέρεηαη δηπιάζηνο αξηζκφο κνξίσλ 

απφ φ,ηη ζηα 2 mol SO2 
 

29. Πφζν δπγίδεη; 
α) 1 άηνκν He  β) 1 άηνκν κνιχβδνπ. 
 

4/ΝΑ g, 207/NA g 
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30. Πνηα είλαη ε κάδα ελφο κνξίνπ; 
α) νμπγφλνπ  β) πδξνρισξίνπ. 
 

32/NA g, 36,5/NA g 
 

31. Να δείμεηε φηη ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ mol δχν 
ρεκηθψλ νπζηψλ είλαη ίζνο κε ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κνξίσλ ηνπο. 
 

32. Γίλεηαη ηζνκνξηαθφ κίγκα δχν αεξίσλ Α θαη Β. Αλ ε 
κάδα ηνπ Α ζην κίγκα είλαη ηα ηξία ηέηαξηα ηεο κάδαο 
ηνπ Β θαη ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ Α είλαη 21, λα 
ππνινγίζεηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ Β. 
 

33. Αέξην κίγκα απνηειείηαη απφ 4 mol ΝΖ3 θαη 2 mol 

N2. Πφζν δπγίδεη ην κίγκα; Πφζνλ φγθν θαηαιακβάλεη ην 

κίγκα ζε STP ζπλζήθεο; 
 

28 
 

34. Αέξην κίγκα απνηειείηαη απφ 3 mol H2S θαη 1,2 mol 

ΝΖ3. Πφζα άηνκα θαη πφζα γξακκάξηα πδξνγφλνπ 

πεξηέρεη ην κίγκα; 
 

124 g, 134,4 L 
 

35. ε 6,8 g κίγκαηνο ακκσλίαο θαη πδξφζεηνπ 

πεξηέρνληαη 0,8NA άηνκα πδξνγφλνπ. Πφζα γξακκάξηα 

ακκσλίαο πεξηέρεη ην κίγκα; 
 

9,6 NA άηνκα 

9,6 g 
 

36. Μίγκα πεξηέρεη ίζα mol δχν αεξίσλ Α θαη Β κε 

ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο ΜΑ θαη ΜΒ αληηζηνίρσο. Να 

ππνινγίζεηε: 
α) ην ιφγν ησλ καδψλ ησλ δχν αεξίσλ ζην κίγκα 
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β) ην ιφγν ησλ φγθσλ ησλ δχν αεξίσλ ζην κίγκα. 
 

3,4 g 
 

36. Μίγκα πεξηέρεη ίζα mol δχν αεξίσλ Α θαη Β κε 

ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο ΜΑ θαη ΜΒ αληηζηνίρσο. Να 

ππνινγίζεηε: 
α) ην ιφγν ησλ καδψλ ησλ δχν αεξίσλ ζην κίγκα 
β) ην ιφγν ησλ φγθσλ ησλ δχν αεξίσλ ζην κίγκα. 
 

37. Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ επφκελν πίλαθα: 
 

 mol g L (STP) κόξηα 

CO2 α 44α   

H2S  β   

NH3   γ  

SO2    δ 

 

Καηαζηαηηθή Δμίζσζε 
 

38. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παγθφζκηαο ζηαζεξάο 
ησλ αεξίσλ (R). 
 

39. Γηα δχν αέξηα Α θαη Β πνπ βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο λα δείμεηε φηη ν 
ιφγνο ησλ φγθσλ ηνπο είλαη ίζνο κε ην ιφγν ησλ mol 
ηνπο, δειαδή φηη ηζρχεη: 
 
                                          = 

 
 

40. Αέξην Υ ζε δνρείν φγθνπ V θαη ζε απφιπηε ζεξκν-

θξαζία Σ αζθεί πίεζε Ρ. 
Η) Μέζσ ελφο εκβφινπ ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηνπ 
αεξίνπ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Ο φγθνο ζα είλαη: 

 α) V  β) 4V  γ) 2V  δ) 0,25V 

VΑ 
VΒ 

nΑ 
nΒ 
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ΗΗ) Γηπιαζηάδνπκε ηελ απφιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ 
ππφ ζηαζεξή πίεζε. Ο φγθνο ζα είλαη: 

 α) 0,5V  β) V  γ) 2V  δ) 10V 
 

Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θάζε πεξίπησζε. 
 

41. Ζ ηηκή ηεο παγθφζκηαο ζηαζεξάο ησλ αεξίσλ (R) 
εμαξηάηαη: 
α) απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ 
β) απφ ηνλ φγθν θαη ηε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ 
γ) απφ ηελ πίεζε θαη ηνλ φγθν ησλ αεξίσλ 
δ) απφ ηε θχζε θάζε αεξίνπ 
ε) δελ εμαξηάηαη απφ θαλέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 
παξάγνληεο 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

 Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαηα-
ζηαηηθή εμίζσζε δίλεηαη, φηη 
 

 R = 0,082 L atm K
-1

 mol
-1

 
 

42. Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλ 
είλαη ζσζηέο θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 
1. ε πξνζζήθε πνζφηεηαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 
δνρείν ζηαζεξνχ φγθνπ πνπ πεξηέρεη κνλνμείδην ηνπ 
άλζξαθα ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, απμάλεη ηελ πίεζε 
πνπ αζθείηαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ 
2. αλ απμήζνπκε ηνλ φγθν ελφο δνρείνπ πνπ πεξηέρεη 
πνζφηεηα νμπγφλνπ δηαηεξψληαο ηελ πίεζε ζηαζεξή, ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ παξακέλεη ζηαζεξή 
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 
 

43. Αέξην δηνρεηεχεηαη ζε έλα κπαιφλη φγθνπ 5 L θαη 
πξνθαιεί αχμεζε ηεο κάδαο ηνπ κπαινληνχ θαηά 16 g 

ζηνπο 32 
ν
C θαη ζε πίεζε 1 atm. Να βξείηε ηε ζρεηηθή 

κνξηαθή κάδα ηνπ αεξίνπ. 
 

80 
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44. Αέξην Υ ζε δνρείν φγθνπ V θαη ζε ζεξκνθξαζία  

27 
ν
C αζθεί πίεζε 3 atm. Σν αέξην ζεξκαίλεηαη ζηνπο 

127 
ν
C, ελψ ν φγθνο ηνπ δνρείνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξφο. 

Πφζε πίεζε αζθεί ην αέξην Υ ζηνπο 127 
ν
C; 

 

4 atm 
 

45. ε δνρείν φγθνπ 5,6 L θαη ζεξκνθξαζίαο 57 
ν
C 

εηζάγνληαη 64g νμπγφλνπ (Ο2). Να ππνινγίζεηε ηελ 

πίεζε πνπ αζθεί ην νμπγφλν ζην δνρείν. 
 

9,7 atm 
 

46. Γνρείν φγθνπ 56 L θαη ζεξκνθξαζίαο 77 
ν
C πεξηέρεη 

νξηζκέλε πνζφηεηα αεξίνπ Υ ηνπ νπνίνπ ε ζρεηηθή 
κνξηαθή κάδα είλαη 40. Αλ ην Υ αζθεί πίεζε 2 atm, λα 
ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ ζην δνρείν.  
 

156 g 
 

47. ε δνρείν φγθνπ 2,8 L θαη ζεξκνθξαζίαο 273 
ν
C 

εηζάγνληαη 0,5ΝΑ κφξηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Πφζε 

πίεζε αζθεί ην αέξην ζην δνρείν; 
 

8 atm 
 

48. Γνρείν Α έρεη δηπιάζην φγθν απφ δνρείν Β. ην Α 

εηζάγνληαη 0,2 mol Ο2 θαη ζην Β 0,4 mol N2. Να 

ππνινγίζεηε ην ιφγν ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ ζηα δχν  
δνρεία, αλ απηά βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
 

14 
 

49. 34 g ηνπ αεξίνπ ΥΖ3 θαηαιακβάλνπλ φγθν 22,4 L ζε 

ζεξκνθξαζία 546 K θαη πίεζε 4 atm. Γίλεηαη Αr Ζ=1 
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  α) Πφζα mol είλαη ηα 34 g ηνπ αεξίνπ; 
 β) Πφζε είλαη ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ αεξίνπ; 
  γ) Πφζε είλαη ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ ζηνηρείνπ Υ; 
 

 α) 2 mol 
 β) 17 
 γ) 14 
 

50. Να ππνινγίζεηε ηελ ππθλφηεηα ηεο ακκσλίαο 

(ΝΖ3): 

α) ζε STP  ζπλζήθεο 

β) ζε πίεζε 2 atm θαη ζεξκνθξαζία 819 
ν
C 

 

 α) 0,76g/L 
 β) 0,38 g/L 
 

51. Nα ππνινγίζεηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ 
αεξίνπ Α, αλ ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη 2 g/L ζε πίεζε 2 atm 
θαη ζεξκνθξαζία 546 Κ. 
 

45 
 

52. ε δνρείν φγθνπ 56 L θαη ζεξκνθξαζία 546 K 

εηζάγνληαη 11 g CO2, 34 g H2S θαη 56 g Ν2. Πφζε πίεζε 

αζθεί ην κίγκα ησλ ηξηψλ αεξίσλ; 
 

2,6 atm 
 

53. ε δνρείν ζεξκνθξαζίαο 57 
ν
C εηζάγνληαη 288 g 

κίγκαηνο νμπγφλνπ θαη αδψηνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηα 

δχν αέξηα ζε αλαινγία mol 14 αληηζηνίρσο. Αλ ην κίγκα 
απηφ αζθεί πίεζε 20 atm, λα βξείηε: 
α) πφζα mol απφ θάζε αέξην πεξηέρεη ην κίγκα 
β) ηνλ φγθν ηνπ δνρείνπ 
 

α) 2 mol – 8 mol 
β) 13,53 L 
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πγθέληξσζε δηαιχκαηνο 
 

54. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
α) Ζ ζπγθέληξσζε ελφο δηαιχκαηνο δείρλεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ …………… ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρνληαη 
ζε ……………. δηαιχκαηνο 
β) Γηάιπκα 2 Μ ζεκαίλεη ………………….     
………………… 
γ) Με ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε λεξνχ απφ δηάιπκα, ε 
…………….. ……........…       …………………       
…………………… παξακέλεη ζηαζεξή. 
 

55. ε 400 mL δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ 
πεξηέρνληαη 0,2 mol KOH. Να ππνινγίζεηε ηε κνξηαθφ-
ηεηα θαη’ φγθνλ (ζπγθέληξσζε) ηνπ δηαιχκαηνο. 
 

0,5 M 
 

56. ε πφζα γξακκάξηα δηαιχκαηνο ληηξηθνχ νμένο, 
ππθλφηεηαο 1,02 g/mL θαη κνξηαθφηεηαο θαη’ φγθνλ 0,2 
Μ, πεξηέρνληαη 6,3 g ηνπ νμένο; 
 

510 g 
 

57. ε 400 g λεξνχ δηαιχνληαη 20 g πδξνμεηδίνπ ηνπ 
λαηξίνπ (NaOH), νπφηε πξνθχπηεη δηάιπκα κε 
ππθλφηεηα 1,04 g/mL. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε 
ηνπ δηαιχκαηνο. 
 

1,24 M 
 

58. Να ππνινγίζεηε ηε κνξηαθφηεηα θαη’ φγθνλ (ζπγθέ-
ληξσζε) ελφο δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ, 

πεξηεθηηθφηεηαο 2% θαη’ φγθνλ (w/v). 
 

0,5 M 
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59. Να ππνινγίζεηε ηελ % θαηά βάξνο (w/w) πεξηεθηη-

θφηεηα δηαιχκαηνο ζεηηθνχ νμένο (H2SO4), ηνπ νπνίνπ ε 

ζπγθέληξσζε είλαη 2 Μ θαη ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη 1,1 
g/mL. 
 

17,8% ww 
 

60. ε 200 mL ζαιαζζηλνχ λεξνχ πεξηέρνληαη 5,85 g 
θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl). Να βξείηε ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζε NaCl. 
 

0,5 M 
 

61. Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θαζεκία απφ 
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, δηθαηνινγψληαο ηηο 
απαληήζεηο ζαο: 
1. ε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ  
λαηξίνπ (ΝaOH) ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξνζζέηνπκε 400 

mL Ζ2Ο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο ζα 

είλαη: α) 2 Μ        β) 4 Μ        γ) 0,5 Μ 
2. Απφ δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl) 
ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ αθαηξνχκε κε εμάηκηζε 500 mL 

H2O. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο ζα είλαη:  

α) 3 Μ     β) 1,5 Μ     γ) 0,15 Μ 
 

62. ε 500 mL δηαιχκαηνο ζεηηθνχ νμένο, πεξηεθηηθφ-

ηεηαο 8% θαη’ φγθνλ (w/v) πξνζηίζεληαη 100 mL λεξνχ. 

Να βξείηε: 

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθφηεηα 

β) ηε κνξηαθφηεηα θαη’ φγθνλ (ζπγθέληξσζε) ηνπ 
ηειηθνχ δηαιχκαηνο. 
 

 α)6,67 % w/v 

 β)0,68 Μ 
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63. Θεξκαίλνπκε 40 mL δηαιχκαηνο ληηξηθνχ λαηξίνπ 
ζπγθέληξσζεο   0,4 Μ, ψζπνπ λα εμαηκηζηνχλ 8 mL 

H2O. Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ 

δηαιχκαηνο; 
 

0,5 Μ 
 

64. Αλακεηγλχνληαη 200 mL δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ 

ηνπ λαηξίνπ (NaOH) πεξηεθηηθφηεηαο 10% θαη’ φγθνλ 

(w/v) κε 300 mL άιινπ δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ πεξηεθηηθφηεηαο 2% θαη’ φγθνλ (w/v). Nα βξείηε 

γηα ην δηάιπκα πνπ πξνέθπςε: 

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθφηεηα 

β) ηε ζπγθέληξσζε (κνξηαθφηεηα θαη’ φγθνλ). 
 

 α) 5,2 % w/v 

 β) 1,3 Μ 
 

65. ε 540 g δηαιχκαηνο ζεηηθνχ νμένο, πεξηεθηηθφηε-

ηαο 9,8 % w/v θαη ππθλφηεηαο 1,08 g/mL, πξνζηίζεληαη 

4,5 L άιινπ δηαιχκαηνο ζεηηθνχ νμένο ζπγθέληξσζεο 2 
Μ. Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο. 
 

1,9 Μ 
 

66. Πφζα ιίηξα δηαιχκαηνο πδξνρισξίνπ 0,1 Μ πξέπεη 
λα αλακηρζνχλ κε 3 L δηαιχκαηνο πδξνρισξίνπ 0,3 Μ 
γηα λα πξνθχςεη δηάιπκα πδξνρισξίνπ 0,15 Μ; 
 

9 L 
 

67. ε πνηα αλαινγία φγθσλ πξέπεη λα αλακηρζνχλ 
δχν δηαιχκαηα πδξνρισξίνπ, ην έλα ζπγθέληξσζεο 2 Μ 

θαη ην άιιν πεξηεθηηθφηεηαο 3,65% w/v, γηα λα πξνθχ-

ςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 1,4 Μ; 
 

23 
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68.  Πφζα mL λεξνχ πξέπεη λα εμαηκηζζνχλ απφ 800 
mL δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ, πεξηεθηηθφηε-

ηαο 10% w/w θαη ππθλφηεηαο 1,05 g/mL, γηα λα 

πξνθχςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 2 Μ; 
 

50mL 
 

ηνηρεηνκεηξηθνί Τπνινγηζκνί 
 

69. Πφζα mol αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ πξέπεη λα αληη-
δξάζνπλ κε δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο, γηα λα εθιπζνχλ 4,48 
L αεξίνπ κεηξεκέλα ζε STP ζπλζήθεο; Πφζα γξακκάξηα 
ζεηηθνχ αζβεζηίνπ ζρεκαηίδνληαη ζπγρξφλσο; 
 

0,2 mol – 27,2 g 
 

70. Εεηείηαη ν φγθνο ηεο ακκσλίαο πνπ παξάγεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία 57 C θαη πίεζε 1,5 atm, φηαλ 

αληηδξάζνπλ 0,1 mol ρισξηνχρνπ ακκσλίνπ κε 
πεξίζζεηα δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ. 
 

1,8 L 
 

71. Πφζα ιίηξα πδξφζεηνπ (κεηξεκέλα ζε STP) ζα 
ζρεκαηηζηνχλ, αλ αληηδξάζνπλ κε πεξίζζεηα δηαιχκα-

ηνο πδξνρισξίνπ, 20 g νξπθηνχ πνπ πεξηέρεη 88% θαηά 

βάξνο (w/w) ζεηνχρν ζίδεξν (ΗΗ); Σα ππφινηπα ζπζηαηη-
θά ηνπ νξπθηνχ δελ αληηδξνχλ κε ην πδξνριψξην. 
 

4,48 L 
 

72. Πφζα γξακκάξηα αθάζαξηνπ ςεπδαξγχξνπ, 

πεξηεθηηθφηεηαο 85% ζε θαζαξφ ςεπδάξγπξν πξέπεη 

λα αληηδξάζνπλ κε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο πδξνρισ- 
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ξίνπ, γηα λα παξαρζνχλ 984 cm
3
 πδξνγφλνπ, κεηξεκέλα 

ζε ζεξκνθξαζία 27
ν
C θαη πίεζε 3 atm; 

 

9,18 g 
 

73. Πφζα ιίηξα δηαιχκαηνο πδξνρισξίνπ 2 Μ αληηδξνχλ 
πιήξσο κε  21,2 g αλζξαθηθνχ λαηξίνπ; 
 

0,2 L 
 

74. Σν γαζηξηθφ πγξφ αζζελνχο πνπ πάζρεη απφ έιθνο 
ηνπ δσδεθαδάθηπινπ έρεη ζπγθέληξσζε πδξνρισξίνπ 
0,05 Μ. Αλ ππνηεζεί φηη κέζα ζην ζηνκάρη εηζέξρνληαη  
3 L  γαζηξηθνχ πγξνχ ηελ εκέξα, πφζα  
γξακκάξηα πδξνμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ απαηηνχληαη 
εκεξεζίσο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο; 
 

3,9 g 
 

75.  Πφζα γξακκάξηα πδξνρισξίνπ ζα παξαρζνχλ, αλ 
επηδξάζνπλ 44,8 L πδξνγφλνπ (κεηξεκέλα ζε STP ζπλ-
ζήθεο) ζε 150 g ρισξίνπ, ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο; 
 

149 g 
 

76. Καηά ηελ θαχζε ηνπ ζείνπ ζρεκαηίδεηαη δηνμείδην 
ηνπ ζείνπ. Πφζα mol δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζα 
παξαρζνχλ, αλ πξνζπαζήζνπκε λα θάςνπκε 3,2 Kg 

ζείνπ κε 1,12 m
3
 νμπγφλνπ κεηξεκέλα ζε STP ζπλζήθεο; 

 

50 mol 
 

77. 2,4 g καγλεζίνπ αληηδξνχλ πιήξσο κε αξαηφ 
δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο. Σν αέξην πνπ παξάγεηαη αληηδξά 
κε βξψκην, νπφηε ζρεκαηίδεηαη λέν αέξην, πνπ δηαβηβά-
δεηαη ζε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο ληηξηθνχ αξγχξνπ. Να 
ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη. 
 

37,6 g 
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78. 10 g αλζξαθηθνχ άιαηνο ελφο κεηάιινπ Μ κε 
αξηζκφ νμείδσζεο 2+, αληηδξνχλ πιήξσο κε δηάιπκα 
πδξνρισξίνπ. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ αεξίνπ 
πνπ παξάγεηαη απαηηείηαη δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 11,2 g 
πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ. Να βξείηε ηε ζρεηηθή αηνκηθή 
κάδα ηνπ Μ. 
 

40 
 
Απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ 
ιάζνπο 
 

10. γ 27. (1-β), (2-α),  
(3-γ), (4-α) 

11.  είλαη: 3, 4 
Λ είλαη:1, 2 

28.  είλαη:  2,4  
Λ είλαη: 1, 3 

13. β 40. I) δ  ΗΗ) γ 

14. (1-δ), (2-α),  
(3-β), (4-γ), (5-ε) 

41. ε 

15. γ 42.  είλαη:  ε 1  

19. (1-γ), (2-δ), (3-γ)       Λ είλαη:  ε 2 

23. γ 61. (1-γ), (2-α) 

62.   
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα 
δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ 
θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 
Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη 
δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί 
λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο. 
Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηφζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 
(ΦEK 1946, 108, A΄). 
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