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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ 
Υδρογόνο Η 
Άνθρακας C 
Oξυγόνο      O 
Άζωτο N 
Φώσφορος P 
Θείο S 
Πυρίτιο Si 
Φθόριο F 
Χλώριο CI 
Ιώδιο I 
Αλουµίνιο, αργίλιο AI 
Σίδηρος Fe 
Χαλκός Cu 
Ψευδάργυρος Zn 
Κάλιο K 
Νάτριο Na 
Μαγνήσιο Mg 
Ασβέστιο Ca 
Υδράργυρος Hg 
Μόλυβδος Pb 
Λευκόχρυσος   Pt 
Χρυσός Au 
Άργυρος Ag 
Αργό  Ar 
 

MOΡΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
Χλώριο   CI2 
Όζον O3 
Άζωτο N2 
Οξυγόνο O2 
Φώσφορος P4 
Ήλιο  He 
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Όγκος είναι ο χώρος ̟ου καταλαµβάνει ένα σώµα. Θεµελιώδης µονάδα του όγκου  
(SI) είναι το κυβικό µέτρο (m3). Mικρότερες µονάδες ̟ου χρησιµο̟οιούνται στο 
εργαστήριο είναι το κυβικό δεκατόµετρο ( dm3) ̟ου είναι ̟ερί̟ου ίσο µε λίτρο (L) και 
το κυβικό εκατοστόµετρο (cm3) ̟ου είναι ̟ερί̟ου ίσο µε το χιλιοστόλιτρο (mL). 
 
1L=1000mL=1000cm3 
1cm3=1mL  
1m3=1000L 
1L=1dm3 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Λίτρο ( L) είναι ο όγκος ̟ου καταλαµβάνει 1 Kg νερού στους 4ºC. 
 
 
Πίεση είναι το µέγεθος ̟ου µας δείχνει ̟όση δύναµη ασκείται σε ένα στοιχειώδες 
εµβαδό ε̟ιφάνειας. 
 

• Μονάδες ̟ίεσης ( P) 
 
1Pa=1N/m2   ( SI) 
Pa →Pascal 
1 atm=76 cmHg=760mmHg=760Torr 
1atm=101325Pa 
 

• Μονάδες θερµοκρασίας 
          ºC , K    (SI) ό̟ου Κ→Κέλβιν 
 
ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ºC , K  
 
Θερµοκρασία =T(K)=θ (ºC) +273 
 
Π.χ    θ=20ºC →Τ=20+273→Τ=293Κ 
          θ=-273 ºC →T= -273+273→T=O K (α̟όλυτο µηδέν) 
 

• Άλλη µονάδα µήκους εκτός α̟ό το µέτρο (m) 
    
    Å= Angstrom 
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 1 Å=100pm ό̟ου 1pm= 10-12m 
 
      
 1Å =10-8cm=10-10m 
 
Μάζα είναι το µέτρο της αντίστασης ̟ου ̟αρουσιάζει ένα σώµα ως ̟ρος την µεταβολή 
της ταχύτητας και εκφράζει το ̟οσό της ύλης ̟ου ̟εριέχεται σε µία ουσία. Ε̟ίσης η 
µάζα είναι το µέτρο της αδράνειας του σώµατος. 
 
Αδράνεια είναι η ιδιότητα της ύλης να αντιστέκεται σε κάθε αίτιο ̟ου ̟ροσ̟αθεί να 
αλλάξει την κινητική της κατάσταση. 
Μονάδα µέτρησης της µάζας στο SI είναι το κιλό (Κg). Πολύ συχνά χρησιµο̟οιούνται 
τα υ̟ο̟ολλα̟λάσια το γραµµάριο (g)  και το χιλιοστόγραµµο (mg). 
 
1Kg=103 g =1000g 
1g=103mg=1000mg 
1tn =1000Kg ό̟ου tn→τόνος 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ = n = moles 
n=m  ό̟ου m=µάζα και MB=το µοριακό βάρος 
    ΜΒ 
 
Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό µέγεθος ̟ου δίνεται α̟ό το ̟ηλίκο της µάζας του 
σώµατος ̟ρος τον αντίστοιχο όγκο ̟ου καταλαµβάνει σε σταθερές συνθήκες ̟ίεσης ( 
όταν ̟ρόκειται για αέριο) 
Ο συµβολισµός, σύµφωνα µε την (IUPAC) είναι p ενώ ̟ολλές φορές στην ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία συµβολίζεται µε d. 
 
                                              p =  m  
                                                      V  
m→µάζα του σώµατος ( Kg)  
V→όγκος του σώµατος (m3) 
 
Η ̟υκνότητα ενός αερίου σώµατος εξαρτάται α̟ό την ̟ίεση και την θερµοκρασία. 
Μονάδα µέτρησης της ̟υκνότητας στο SI είναι το Kg/ m3 ενώ ̟ιο εύχρηστες µονάδες 
είναι g/mL για υγρά, g/cm3 για στερεά και g/L για αέρια ε̟ειδή έχουν χαµηλές τιµές 
̟υκνότητας.  
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Η ̟υκνότητα του νερού (Η2Ο) σε θερµοκρασία 4 ºC και ατµοσφαιρική ̟ίεση (1atm) 
είναι ίση µε 1g/mL. 
 
Πως ε̟ιδρά η αλλαγή της θερµοκρασίας και της ̟ίεσης στην µάζα, τον όγκο, και 
την ̟υκνότητα ενός σώµατος. 
 
Η µεταβολή της ̟ίεσης και της θερµοκρασίας δεν ε̟ηρεάζει τη µάζα. 
Αύξηση της θερµοκρασίας ̟ροκαλεί κατά κανόνα αύξηση του όγκου δηλαδή διαστολή 
των σωµάτων ( στερεών, υγρών και αερίων) ενώ µείωση αυτής ̟ροκαλεί µείωση του 
όγκου δηλαδή συστολή των σωµάτων. Σε µερικά όµως σώµατα υ̟άρχουν ανωµαλίες 
στα φαινόµενα διαστολή-συστολής. Χαρακτηριστική ̟ερί̟τωση είναι του νερού ̟ου 
όταν ψύχεται κάτω α̟ό τους 4 ºC ̟αρατηρείται αύξηση του όγκου του.  
Η µεταβολή της ̟ίεσης δεν ε̟ηρεάζει τον όγκο των υγρών και στερεών σωµάτων ενώ 
για τα αέρια αύξηση της ̟ίεσης ελαττώνει τον όγκο ̟ου καταλαµβάνουν. Τέλος η 
̟υκνότητα του σώµατος αλλάζει µε αλλαγές ̟ίεσης και θερµοκρασίας αφού 
µεταβάλλεται ο όγκος του σώµατος. 
 

 Μεταβολή Μάζα(m) Όγκος(V) p ή d 
(̟υκνότητα) 

Πίεση ↑ - ↓ ↑ 
 ↓ - ↑ ↓ 

Θερµοκρασία ↑ - ↑ ↓ 
 ↓ - ↓ ↑ 

 
Στην χηµεία συνηθίζεται η χρήση µονάδων εκτός του SI. 

Φυσικό µέγεθος σύµβολο µονάδα Σύµβολο µονάδας 
Όγκος V Λίτρο-Liter L 
Πίεση P Ατµόσφαιρα-atm 

Χιλιοστόµετρο 
στήλης 

υδραργύρου (Ηg)-
millimeter of 

mercury 

-atm 
-mmHg(torr) 

Θερµοκρασία Θ Θερµοκρασία-
βαθµός κελσίου-
Celsius degree 

ºC 

θερµότητα q Θερµίδα-calorie cal 
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H σχέση των µονάδων SI µε τις ευρύτερα χρησιµο̟οιούµενες στην Χηµεία δίνεται στον 
̟αρακάτω ̟ίνακα 
 

Μονάδες σε SI Σε συνήθεις µονάδες 

1L=1dm3=10-3m3 1m3=103L=1000L 

1atm=760mmHg=1,013 105Pa 1Pa=9,869 �10-6 atm 

1mmHg=1,315 10-3 atm=1,333Pa 1Pa=7,5 �10-3mmHg 

T(K)=273+θ ºC θ ºC= T(K)-273 
1cal=4,184j →joule 1J=O,239cal 

 
 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 

1. Θέλω να µετατρέψω 2,5 g σε Κg 
 
ΛΥΣΗ 
1Kg=103g   Άρα  1g=1Kg/103 →1g = 10-3Kg 
 
∆εδοµένο α̟ό την εκφώνηση.→ 2,5g. Άρα αυτό ̟ου µ̟ορώ να αντικαταστήσω είναι 
µόνο το g. Παρα̟άνω βρήκαµε ότι το 1g=10-3Kg. 
Άρα 2,5g=2,5�10-3Kg=0,0025kg 
 
 
2.Eνα σώµα έχει µάζα 500g. Πόση είναι η µάζα αυτού του σώµατος σε mg,µg 
 
ΛΥΣΗ 
 
Α. Μετατρο̟ή σε mg.  
Βήµα ̟ρώτο. 1mg =10-3g → 1g=1mg / 10-3 → 1g=103mg  σχέση 1. 
Βήµα δεύτερο.  Η δεδοµένη σχέση α̟ό την εκφώνηση της άσκησης είναι η µάζα του 
σώµατος ̟ου είναι 500g. 
Άρα 500g βάση της σχέσης 1 → 500 �103mg=5 105mg 
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Β. Μετατρο̟ή σε µg 
Βήµα ̟ρώτο. 1µg=10-6g την ονοµάζω σχέση 2→ 1g=1µg /10-6 →1g=106 µg την 
ονοµάζω σχέση 3 
Βήµα δεύτερο Η δεδοµένη σχέση α̟ό την εκφώνηση της άσκησης είναι η µάζα του 
σώµατος ̟ου είναι 500g. 
Άρα 500g βάση της σχέσης 3→ 500�106 µg=5 108 µg 
 
3. Ένα σώµα έχει όγκο 400L. Ποιος είναι ο όγκος του σώµατος αυτού σε α. mL   β. 
m3    
ΛΥΣΗ 
 
Α. Ξέρω ότι 1L=1000mL σχέση 1 
Α̟ό την εκφώνηση η δεδοµένη σχέση είναι τα 400L.σχέση 2 
Άρα η σχέση 2 βάση της σχέσης 1 γίνεται → 400L =400 �1000mL =4 105 mL  
 
Β. Ξέρω ότι 1m3=1000L → 1L=1m3/1000→1L=10-3m3 σχέση 1' 
Α̟ό την εκφώνηση η δεδοµένη σχέση είναι τα 400L  σχέση 2' 
Άρα η σχέση 2' βάση της σχέσης 1' γίνεται →400L=400 10-3m3 =4 102 10-3m3= 
4 10-1 m3 

 

 
ΕΥΡΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Πόσο όγκο καταλαµβάνουν 3Kg φελλού στους 20 ºC αν η ̟υκνότητα του 

φελλού σε αυτήν τη θερµοκρασία είναι 0,24 g/cm3; 
 
∆εδοµένα άσκησης. 
m ( µάζα) = 3Kg 
p (̟υκνότητα)= 0,24 g/ cm3 
Ξέρω ότι η ̟υκνότητα δίνεται α̟ό την σχέση p= m/V ό̟ου V → ο όγκος 
άρα α̟ό την σχέση της ̟υκνότητας µ̟ορώ να βρω τον ζητούµενο όγκο αφού γνωρίζω 
ήδη την µάζα και την ̟υκνότητα. 
 
p= m / V → p V = m → V = m / p = 3Κg                          
                                                                0,24g/ cm3 

                                                                                                                                 σχέση 1 
 

Όµως το 1 Kg αντιστοιχεί 103 g 
           Τα 3 Kg                   χ;        → 1Kg � x= 3Kg�103 g  →x=3 �103 g 
                                                          Άρα τα 3 Kg= 3 �103 g       σχέση 2 
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Η σχέση 1 βάση της σχέσης 2 γίνεται  →   V = m / p = 3Κg                          
                                                                                                  0,24g/ cm3 

 

= 3 103 g            =       3 103 cm3   = 12500cm3=12,5L αφού 1L=1000 cm3 
   0,24 g/cm3                0,24 
 
 
    2. Η ̟υκνότητα του Η2Ο στην θερµοκρασία δωµατίου θεωρείται ̟ερί̟ου 1g/mL . 
Να εκφράσετε την ̟υκνότητα αυτή σε Kg/m3 kαι σε g/L. 
 
Α. Μετατρο̟ή σε Κg/m3. 
Ξέρω ότι  1Kg = 103g → 1g=1Kg/103 = 10-3 Kg    σχέση 1    
 
Και  
 
1L=1000mL  
                    →   1m3=1000 1000mL =106mL  άρα 1mL =m3/106=10-6 m3   σχέση 2 
1m3=1000L          
 
 
Α̟ό την εκφώνηση έχουµε την ̟υκνότητα ίση µε 1g/mL σχέση 3 
 
Η σχέση 3 βάση των σχέσεων 2 και 1 γίνεται →1g / mL =10-3 Kg =  103Kg / m3 
                                                                                                        10-6 m3 

Β. Μετατρο̟ή του 1g/mL  
Ξέρω ότι 1L=1000mL →1mL = 1L / 1000 =10-3 L σχέση 1 
 
Άρα η σχέση 1g/mL βάση της σχέσης 1 γίνεται 1g/mL=1g / 10-3L =103g / L 
 
     3.Ένας σιδερένιος κύβος ακµής 5cm ζυγίζει 984g. Να βρείτε την ̟υκνότητα του 
σιδήρου σε g/cm3 

 

Ο όγκος του κύβου γενικά δίνεται α̟ό την σχέση V=α3 ό̟ου α η ακµή του 
Άρα αφού α=3cm ( α̟ό την εκφώνηση) θα έχω V=α3=(5cm)3=53cm3 
125cm3.  
H ̟υκνότητα δίνεται α̟ό την σχέση p=m / V  
m→µάζα του σώµατος ( g) 
V→όγκος του σώµατος (cm3)  
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Άρα p=  984g    = 7,87 g / cm3 
            125cm3 

 
Βασικές έννοιες και θεωρία  

                     
Ποια είναι τα δοµικά σωµατίδια της ύλης; 
 
Τα δοµικά σωµατίδια της ύλης είναι τα άτοµα, τα µόρια και τα ιόντα. 
 
Άτοµο είναι το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου ̟ου µ̟ορεί να ̟άρει µέρος στο 
σχηµατισµό χηµικών ενώσεων. 
Τα άτοµα λοι̟όν είναι αυτοτελή µικρά υλικά σωµατίδια, δεν µ̟ορούν να υ̟άρχουν 
ελεύθερα στη φύση, µ̟ορούν όµως να συµµετέχουν στο σχηµατισµό ̟ολυ̟λοκότερων 
χηµικών ουσιών. 
Το µέγεθός τους είναι α̟ειροελάχιστο και δεν µ̟ορεί να διαιρεθεί µε συνηθισµένες 
φυσικές και χηµικές µεθόδους. 
Τα άτοµα είναι ̟ολύ δραστικά, και έχουν έντονη τάση να ενώνονται µε άλλα άτοµα 
σχηµατίζοντας σωµατίδια ̟ου µ̟ορούν να υ̟άρξουν ελεύθερα, τα µόρια. 
 
Μόριο είναι το µικρότερο κοµµάτι µιας καθορισµένης ουσίας (ένωσης ή στοιχείου) ̟ου 
µ̟ορεί να υ̟άρξει ελεύθερο, διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης α̟ό την ο̟οία 
̟ροέρχεται. Τα µόρια δηλαδή είναι οµάδες ατόµων µε καθορισµένη γεωµετρική διάταξη 
στο χώρο. 
 
Ένα µόριο α̟οτελείται α̟ό ένα, δύο ή ̟ερισσότερα άτοµα. Ο αριθµός των ατόµων ̟ου 
α̟οτελούν το µόριο ενός χηµικού στοιχείου ή µιας χηµικής ένωσης ονοµάζεται 
ατοµικότητα του στοιχείου. 
 
Τα µόρια, στην ̟ερί̟τωση των χηµικών στοιχείων συγκροτούνται α̟ό ένα είδος ατόµων 
(O2, N2, O3, P4, S8), ενώ στην ̟ερί̟τωση των χηµικών ενώσεων α̟ό δύο ή ̟ερισσότερα 
είδη ατόµων (H2O, CH4, H2S). 
Τα µόρια των χηµικών στοιχείων, όταν α̟οτελούνται α̟ό ένα άτοµο είναι µονοατοµικά, 
α̟ό δύο διατοµικά , α̟ό τρία τριατοµικά, α̟ό τέσσερα τετρατοµικά. 
 
Τα διατοµικά στοιχεία στη φύση είναι N2, H2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Τριατοµικά: Ο3 (όζον)  
Τετρατοµικά P4, As4, Sb4. Οκτατοµικά: S8. 
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Ιόντα είναι φορτισµένα άτοµα (µονοατοµικά ιόντα) είτε φορτισµένα συγκροτήµατα  
ατόµων (̟ολυατοµικά ιόντα). 
Τα µονοατοµικά ιόντα σχηµατίζονται όταν ένα ουδέτερο άτοµο α̟οβάλλει ή 
̟ροσλαµβάνει ένα ή ̟ερισσότερα ηλεκτρόνια (Na+, Ca2+, Cl-1, S-2), ενώ τα ̟ολυατοµικά 
όταν α̟ό το µόριο µιας χηµικής ένωσης α̟οσ̟αστούν ένα ή ̟ερισσότερα άτοµα ή ιόντα. 
Οι ενώσεις ̟ου α̟οτελούνται α̟ό ιόντα λέγονται ιοντικές ενώσεις, ό̟ως για ̟αράδειγµα 
το NaCl 

• Τα ιόντα ̟ου έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο ονοµάζονται κατιόντα  ̟.χ Na+ 
• Και εκείνα ̟ου έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο ονοµάζονται ανιόντα. ̟.χ Cl-  

 
 

Μετατρο̟ές των φυσικών καταστάσεων της ύλης 
Πήξη –τήξη –εξαέρωση 

 
Τα σώµατα στις συνηθισµένες συνθήκες ( του ̟εριβάλλοντος) εµφανίζονται ως στερεά, 
υγρά ή αέρια. Με τις διάφορες όµως αλλαγές στις συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας 
ένα υλικό σώµα µ̟ορεί να αλλάξει φυσική κατάσταση. 
 
Πήξη 
Πρόκειται για µετατρο̟ή ενός υγρού σε στερεό. Π.χ το νερό στους 0°C ψύχεται ο̟ότε 
µετατρέ̟εται σε ̟άγο δηλαδή γίνεται στερεό. 
 
Σηµείο ̟ήξεως ( Σ.Π) – θερµοκρασία ̟ήξεως 
 
Τήξη  
Πρόκειται για µετατρο̟ή ενός στερεού σε υγρό. Π.χ  Oρισµένα µέταλλα σε αρκετά 
υψηλές θερµοκρασίες αρχίζουν να λιώνουν. Ένα άλλο α̟λό ̟αράδειγµα α̟ό την 
καθηµερινότητα µας είναι όταν τα ̟αγάκια τα αφήσουµε στην θερµοκρασία 
̟εριβάλλοντος αρχίζουν να λιώνουν. 
 
Σηµείο τήξεως ( Σ.Π) – Θερµοκρασία τήξεως 
 
Εξαέρωση 
Πρόκειται για µετατρο̟ή ενός υγρού σε αέριο. Η εξαέρωση µ̟ορεί να 
̟ραγµατο̟οιηθεί µε 2 τρό̟ους. Με βρασµό ( ζέση ) α̟ό ολόκληρη την µάζα του και µε 
εξάτµιση α̟ό την ελεύθερη ε̟ιφάνεια του υγρού. Π.χ στους 100°C το νερό αρχίζει να 
βράζει και να µετατρέ̟εται σε αέριο ( υδρατµούς). 
 
Σηµείο ζέσεως ( Σ.Ζ) – Θερµοκρασία ζέσεως ( βρασµού) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το νερό βράζει στους 100°C → Σ.Ζ. Αυτό όµως ̟ραγµατο̟οιείται όταν η 
ατµοσφαιρική ̟ίεση ( η εξωτερική ̟ίεση δηλαδή) είναι 1 Αtm. Όταν η ̟ίεση 
̟αράδειγµα η εξωτερική είναι 10 Αtm το νερό βράζει στους 120 °C. Αυτό συµβαίνει 
στη χύτρα ταχύτητας ο̟ότε το µαγείρεµα τελειώνει σε αρκετά ̟ιο σύντοµο χρονικό 
διάστηµα.  
 

Υγρο̟οίηση – εξάχνωση –α̟όθεση 
 

Υγρο̟οίηση  ή Συµ̟ύκνωση 
 
Πρόκειται για µετατρο̟ή ενός αερίου σε υγρό. Π.χ Oι υδρατµοί µε την ψύξη 
µετατρέ̟ονται σε υγρό νερό. Αυτό το φαινόµενο ̟αρατηρείται το ̟ρωί στα τζάµια. 
Έχουν υγρο̟οιηθεί οι υδρατµοί και είναι γεµάτα νερό. 
 
Εξάχνωση. 
 
Πρόκειται για µετατρο̟ή ενός στερεού α̟ευθείας σε αέριο χωρίς να ̟εράσει καθόλου 
α̟ό την υγρή κατάσταση. Π.χ Kαµφορά και η ναφθαλίνη ̟ου χρησιµο̟οιούνται για 
την ̟ροστασία των ρούχων α̟ό τον σκόρο.  
 
A̟όθεση 
 
Πρόκειται για την µετατρο̟ή ενός αερίου σε στερεό α̟ευθείας χωρίς να ̟εράσει α̟ό 
την υγρή κατάσταση.  
 

 
Ατοµικός αριθµός – µαζικός αριθµός 

 
Η σύσταση του ατόµου είναι ήδη γνωστή α̟ό το γυµνάσιο. Τώρα θα υ̟ενθυµίσουµε 
συνο̟τικά ορισµένες βασικές έννοιες. Το ατοµικό ̟ρότυ̟ο ̟ου έγινε τελικά 
̟αραδεκτό αναφέρει ότι το  άτοµο α̟οτελείται α̟ό µία θετικά φορτισµένη ̟ολύ µικρή 
̟εριοχή στην ο̟οία ̟εριέχεται σχεδόν ολόκληρη η µάζα του ατόµου. Η ̟εριοχή αυτή 
ονοµάζεται ̟υρήνας του ατόµου και ̟εριέχει θετικά φορτισµένα σωµατίδια ( 
̟ρωτόνια, p) καθώς και αφόρτιστα σωµατίδια ( νετρόνια , n ). Γύρω α̟ό τον ̟υρήνα 
σε διάφορες τροχιές και σε ̟ολύ µεγάλες σχετικά α̟οστάσεις ως ̟ρος το µέγεθος του 
̟υρήνα ̟εριστρέφονται τα αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια ( e ). 
 
To άτοµο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο διότι ο αριθµός των ̟ρωτονίων είναι ίσος µε τον 
αριθµό των ηλεκτρονίων. 
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Ο αριθµός των ̟ρωτονίων ̟ου ̟εριέχονται στον ̟υρήνα του ατόµου ενός στοιχείου 
λέγεται ατοµικός αριθµός και συµβολίζεται µε το Ζ. Ενώ ο αριθµός των ̟ρωτονίων 
και των νετρονίων µαζί – νουκλεονίων – λέγεται µαζικός αριθµός και συµβολίζεται µε 
το Α. 
 

Α= Ζ+Ν 
 

Ο ατοµικός αριθµός ενός στοιχείου γράφεται κάτω και αριστερά α̟ό το σύµβολό του 
ενώ ο µαζικός αριθµός γράφεται ̟άνω αριστερά. 
 Ισότο̟α ονοµάζονται τα άτοµα ̟ου έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό ( Ζ)  και 
διαφορετικό µαζικό αριθµό (Α). 
Τα ισότο̟α έχουν ίδια ηλεκτρονική δοµή ( αφού έχουν ίδιο αριθµό ̟ρωτονίων άρα 
και ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων.) Ε̟ειδή ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής 
στοιβάδας είναι ίδιος, οι χηµικές ιδιότητες των ισοτό̟ων είναι ε̟ίσης ίδιες. 
Τα ισότο̟α έχουν διαφορετικό µαζικό αριθµό συνε̟ώς διαφορετικό αριθµό νετρονίων 
. Αυτό ̟ου έχει ̟ερισσότερα νετρόνια έχει  µεγαλύτερη µάζα και φυσικά µεγαλύτερο 
ατοµικό βάρος. 
 
Ισοβαρή είναι τα στοιχεία ̟ου έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό και διαφορετικό ατοµικό 
αριθµό. 
Τα ισοβαρή λοι̟όν στοιχεία έχουν διαφορετικές χηµικές ιδιότητες αφού έχουν 
διαφορετικό αριθµό ηλεκτρονίων στη στοιβάδα σθένους και ανάλογες φυσικές 
ιδιότητες αφού έχουν ίδια µάζα. 

 
 

ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 

1. Το άτοµο του Nα έχει Α= 23 και Ζ=11. Ποιος είναι ο αριθµός των νετρονίων 
̟ου υ̟άρχουν στον ̟υρήνα του Να. 

 
Για κάθε άτοµο ξέρουµε ότι ισχύει. 
Α=Ζ+Ν  
 
Άρα ο αριθµός των νετρονίων είναι →  Ν=Α-Ζ  ή    Ν=23-11=12 
∆ηλαδή τα άτοµα του Να έχουν στον ̟υρήνα τους 12 νετρόνια.     
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα κατιόντα (ιόντα µε θετικό φορτίο) έχουν τόσα ηλεκτρόνια λιγότερα α̟ό τα 
̟ρωτόνια όσο είναι το θετικός τους φορτίο, και τα ανιόντα (ιόντα µε αρνητικό φορτίο) 
τόσα ηλεκτρόνια ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟ρωτόνια όσο είναι το αρνητικό τους φορτίο.  
 

2. Το άτοµο του AI 3+  έχει Ζ=13 και Α = 27. Πόσα ηλεκτρόνια, ̟όσα νετρόνια και 
̟όσα ̟ρωτόνια ̟εριέχονται στο ̟αρα̟άνω κατιόν. 

  
Για κάθε άτοµο ξέρουµε ότι ισχύει. 
Α=Ζ+Ν                             
   
Ζ=13 άρα ο αριθµός ̟ρωτονίων θα είναι 13. 
Ε̟ειδή όµως το ΑΙ είναι κατιόν µε φορτίο +3 ο αριθµός ηλεκτρονίων δεν θα είναι ίσος 
µε τον αριθµό των ̟ρωτονίων αλλά θα είναι  13-3=10 
Άρα ο αριθµός των νετρονίων είναι →  Ν=Α-Ζ  ή    Ν=27-13=14 
  

3. Το άτοµο του S2- έχει Ζ=16 και Α=32. Πόσα ηλεκτρόνια , ̟όσα νετρόνια και 
̟όσα ̟ρωτόνια ̟εριέχονται στο ̟αρα̟άνω ανιόν. 

 
 
Για κάθε άτοµο ξέρουµε ότι ισχύει. 
Α=Ζ+Ν                             
   
Ζ=16 άρα ο αριθµός ̟ρωτονίων θα είναι 16. 
Ε̟ειδή όµως το ΑΙ είναι ανιόν µε φορτίο -2 ο αριθµός ηλεκτρονίων δεν θα είναι ίσος µε 
τον αριθµό των ̟ρωτονίων αλλά θα είναι  16+2=18 
Άρα ο αριθµός των νετρονίων είναι →  Ν=Α-Ζ  ή    Ν=32-16=16 
  
 
 

4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δοθεί ̟ίνακας στοιχείων ό̟ως η άσκηση 51 του βιβλίου, 
Ακολουθούµε τους εξής κανόνες. 

• Ουδέτερα είναι εκείνα τα άτοµα ̟ου έχουν ίδιο αριθµό ̟ρωτονίων και 
ηλεκτρονίων. 

• Φορτισµένα θετικά είναι τα ιόντα ̟ου τα ̟ρωτόνια τους είναι ̟ερισσότερα 
α̟ό τα ηλεκτρόνια. 

• Αρνητικά φορτισµένα είναι τα ιόντα ̟ου έχουν ηλεκτρόνια ̟ερισσότερα 
α̟ό τα ̟ρωτόνια. 
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Ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις; 

 Η στερεά κατάσταση. Σε αυτή τα δοµικά σωµατίδια (̟.χ. µόρια) βρίσκονται σε 
µικρές α̟οστάσεις µεταξύ τους, είναι σχεδόν ακίνητα, (στην ̟ραγµατικότητα 
ταλαντώνονται γύρω α̟ό σταθερές θέσεις στο χώρο) οι δε ελκτικές δυνάµεις ̟ου 
ανα̟τύσσονται µεταξύ τους είναι ισχυρές. Έτσι το σχήµα και ο όγκος τους ̟ρακτικά 
δεν αλλάζει, εφ’ όσον οι συνθήκες ̟ίεσης και  θερµοκρασίας δε µεταβάλλονται. 

 
Η υγρή κατάσταση. Σε αυτή  τα δοµικά σωµατίδια βρίσκονται, συγκριτικά µε τη 

στερεά κατάσταση, σε µεγαλύτερες α̟οστάσεις. Ε̟ίσης οι ελκτικές δυνάµεις µεταξύ των 
σωµατιδίων είναι ασθενέστερες σε σχέση µε τις δυνάµεις στα στερεά σώµατα, µε 
α̟οτέλεσµα να υ̟άρχει µεγαλύτερη κινητικότητα των µορίων. Έτσι τα υγρά έχουν 
καθορισµένο όγκο, δεν έχουν όµως καθορισµένο σχήµα και ̟αίρνουν κάθε φορά το 
σχήµα του δοχείου στο ο̟οίο το̟οθετούνται. 

 
Η αέρια κατάσταση, ό̟ου τα δοµικά σωµατίδια κινούνται ̟ρακτικά ελεύθερα 

και άτακτα ̟ρος όλες τις διευθύνσεις, καθώς οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των µορίων 
είναι ̟ρακτικά αµελητέες. Έτσι στα αέρια δεν έχουµε ούτε καθορισµένο σχήµα, ούτε 
όγκο. Μάλιστα εδώ ̟ροκύ̟τουν σηµαντικές µεταβολές των όγκων, όταν µεταβάλλεται 
η θερµοκρασία ή και η ̟ίεση.  

 

Πως αλλάζουν οι φυσικές καταστάσεις; 

 

Για να αλλάξει η φυσική κατάσταση ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρουµε ενέργεια 
(θέρµανση). Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα να αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων. 
Έτσι τα µόρια κινούνται όλο και ̟ερισσότερο µε α̟οτέλεσµα να χαλαρώνουν οι 
δεσµοί. Έτσι σταδιακά τα στερεά σώµατα µετατρέ̟ονται σε υγρά και στη συνέχεια σε 
αέρια. Όταν ένα σώµα µετατρα̟εί σε αέριο τότε τα µόρια του ̟ρακτικά 
α̟ελευθερώνονται α̟ό τις δυνάµεις ̟ου ασκούν τα άλλα µόρια και κινούνται 
ελεύθερα. Τα στερεά έχουν µεγάλη ̟υκνότητα µορίων στη µονάδα του όγκου ενώ τα 
υγρά µικρότερη και τα στερεά ακόµη µικρότερη.  

 

Ποιες είναι οι ιδιότητες της ύλης; 

Οι ιδιότητες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες : τις φυσικές και τις χηµικές. 

Οι φυσικές ιδιότητες καθορίζονται α̟ό την ουσία αυτή καθ΄ αυτή, χωρίς να γίνεται 
αναφορά σε άλλες ουσίες. Τέτοιες ιδιότητες είναι το χρώµα, το σηµείο τήξης, το σηµείο 
βρασµού (θερµοκρασία στην ο̟οία βράζει ένα υγρό), η ̟υκνότητα α̟οτελούν φυσικές 
ιδιότητες µιας ουσίας. Έτσι, µ̟ορούµε να µετρήσουµε το σηµείο τήξης του ̟άγου  

(δηλαδή τη θερµοκρασία στην ο̟οία το στερεό νερό µετατρέ̟εται σε υγρό νερό), 
θερµαίνοντας ένα κοµµάτι ̟άγου και µετρώντας τη θερµοκρασία στην ο̟οία ο ̟άγος 
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µετατρέ̟εται σε υγρό νερό. Η συγκεκριµένη θερµοκρασία είναι σταθερή σε δεδοµένες 
συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας µε α̟οτέλεσµα να ονοµάζεται φυσική σταθερά του 
νερού. Να ̟αρατηρήσουµε ότι νερό και ̟άγος διαφέρουν µόνο ως ̟ρος τη µορφή της 
ύλης και όχι ως ̟ρος τη χηµική τους σύσταση. Ο ̟ροσδιορισµός δηλαδή της φυσικής 
ιδιότητας µιας ουσίας δε µεταβάλλει τη χηµική της σύσταση.  

Οι χηµικές ιδιότητες καθορίζουν τη συµ̟εριφορά µιας ουσίας σε σχέση µε άλλες χηµικές 
ενώσεις. Όταν για ̟αράδειγµα λέµε ότι το υδρογόνο καίγεται µε το οξυγόνο ̟ρος 
σχηµατισµό νερού, ̟εριγράφουµε µία χηµική ιδιότητα του υδρογόνου. Να 
̟αρατηρήσουµε ότι το υδρογόνο και το νερό δεν έχουν την ίδια χηµική σύσταση. 
∆ηλαδή, ο ̟ροσδιορισµός µιας χηµικής ιδιότητας ̟ροκαλεί µεταβολή στη χηµική σύσταση της 
ουσίας.  

Τι ονοµάζουµε φυσικά και τι χηµικά φαινόµενα; 

Φαινόµενο ονοµάζεται ό,τι συµβαίνει γύρω µας. Αυτά διακρίνονται σε φυσικά 
και χηµικά.  

Στα φυσικά φαινόµενα αλλάζουν ορισµένες µόνο α̟ό τις φυσικές ιδιότητες των ουσιών, 
ενώ η χηµική τους σύσταση διατηρείται.  

Παραδείγµατα φυσικών φαινοµένων είναι το σ̟άσιµο του γυαλιού, το τσάκισµα 
ενός χαρτιού ή το σχίσιµό του, η εξαέρωση του νερού και άλλα. Ειδικά για το νερό η 
µόνη αλλαγή ̟ου συµβαίνει είναι η αλλαγή της φυσικής κατάστασης του νερού, ̟ου 
α̟ό υγρό γίνεται αέριο.  

Στα χηµικά φαινόµενα (χηµικές αντιδράσεις) έχουµε ριζική αλλαγή στη σύσταση και τις 
ιδιότητες των ουσιών.  

Παραδείγµατα χηµικών φαινοµένων είναι το κάψιµο των ξύλων ή του χαρτιού, 
το σά̟ισµα των φρούτων, η αντίδραση µεταξύ στοιχείων ή ενώσεων ό̟ως όταν το 
υδρογόνο καίγεται στον αέρα µε α̟οτέλεσµα να µετατρέ̟εται σε νερό, ̟ου έχει 
διαφορετική σύσταση και διαφορετικές ιδιότητες (φυσικές και χηµικές) α̟ό το 
υδρογόνο ή το οξυγόνο ̟ου το α̟οτελούν. 

 

Πως διακρίνονται τα υλικά σώµατα στη Χηµεία; 

Στη Χηµεία τα υλικά σώµατα µ̟ορούν να διακριθούν σε καθαρές ή καθορισµένες 
ουσίες και στα µίγµατα. 

• Καθαρές ή καθορισµένες ουσίες: Ονοµάζονται εκείνες οι ουσίες ̟ου έχουν ένα 
είδος µορίων στη κατασκευή τους. Α̟οτέλεσµα αυτού του χαρακτηριστικού 
είναι ότι έχουν σταθερή και καθορισµένη σύσταση και ιδιότητες 
ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο ̟αρασκευής τους. 

Οι καθαρές ή καθορισµένες ουσίες  διακρίνονται σε : 

Στοιχεία : Σε αυτά το είδος των µορίων ̟ου τα α̟οτελούν έχουν µόνο ένα είδος 
ατόµων.  

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

 
 

18

Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στα στοιχεία και τις  χηµικές ενώσεις; 

Τα στοιχεία έχουν µόρια τα ο̟οία α̟οτελούνται α̟ό ένα είδος ατόµων άρα δεν 
µ̟ορούν να διασ̟αστούν σε α̟λούστερα σωµατίδια. Αντίθετα τα µόρια χηµικών 
ενώσεων α̟οτελούνται α̟ό δύο τουλάχιστον  είδη ατόµων µε α̟οτέλεσµα να µ̟ορούν 
να διασ̟αστούν σε α̟λούστερα µε χηµικές µεθόδους και να δώσουν άτοµα. 

Ποιες κατηγορίες διαλυµάτων έχουµε; 

Τα διαλύµατα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το κριτήριο. 
Έτσι έχουµε υδατικά διαλύµατα αν ο διαλύτης είναι το νερό. Αν έχουµε ο̟οιοδή̟οτε 
άλλο διαλύτη ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται. Έτσι λέµε «αλκοολικό διάλυµα ΚΟΗ» και 
εννοούµε διάλυµα ΚΟΗ σε αλκοόλη. Αν όµως ̟ούµε «διάλυµα ΝαΟΗ» χωρίς 
̟ροσδιορισµό τότε εννοούµε ότι διαλύτης είναι το νερό. Μ̟ορούµε ε̟ίσης να ̟ούµε 
«υδατικό διάλυµα ΝαΟΗ». 

Έχουµε µοριακά διαλύµατα αν η διαλυµένη ουσία είναι µε µορφή µορίων ενώ 
ιοντικά ή ηλεκτρολυτικά διαλύµατα αν η διαλυµένη ουσία είναι µε την µορφή ιόντων. 
                                        

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

∆ιάλυµα. Κάθε οµογενές µίγµα ̟ου α̟οτελείται α̟ό 2 ή ̟ερισσότερες ουσίες 
 
∆ιαλύτης ή διαλυτικό µέσο. Συστατικό του διαλύµατος ̟ου διατηρεί και µετά την 
ανάµειξη την αρχική του φυσική κατάσταση. Βρίσκεται στην ίδια φυσική κατάσταση 
µε αυτήν του διαλύµατος και στην µεγαλύτερη ̟οσότητα 
Παραδείγµατα διαλυτών. Νερό (Η2Ο), υγρή αµµωνία (ΝΗ3) 
 

Ταξινόµηση διαλυµάτων. 
 

Αέρια. Όλα τα αέρια µίγµατα ̟.χ ο ατµοσφαιρικός αέρας 
 
Στερεά. Ορισµένα κράµατα. Πχ ο ορείχαλκος ̟ου είναι διάλυµα ψευδαργύρου (Ζn) σε 
χαλκό (Cu). 
 
Υγρά. ∆ιαλύµατα ̟ου ο υγρός διαλύτης έχει αναµειχθεί µε ένα αέριο, υγρό ή στερεό. 
 
Συγκέντρωση ή ̟εριεκτικότητα. Η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας µέσα σε 
ορισµένη ̟οσότητα διαλύµατος ή  διαλύτη λέγεται συγκέντρωση ή ̟εριεκτικότητα. 
 
Κορεσµένο διάλυµα. Το διάλυµα στο ο̟οίο έχει διαλυθεί η µέγιστη ̟οσότητα της 
διαλυµένης ουσίας σε ορισµένες συνθήκες 
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Ακόρεστο διάλυµα. Το διάλυµα στο ο̟οίο µ̟ορεί να διαλυθεί και άλλη ̟οσότητα της 
διαλυµένης ουσίας σε ορισµένες συνθήκες. 
 
Υ̟έρκορο διάλυµα. Το διάλυµα ̟ου ̟εριέχει ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας 
µεγαλύτερη α̟ό εκείνη ̟ου µ̟ορεί να διαλυθεί σε δεδοµένη θερµοκρασία. 
 
Αραιό διάλυµα. Όταν η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας είναι σχετικά µικρή 
 
Πυκνό διάλυµα. Όταν η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας είναι σχετικά µεγάλη. 
Μια ουσία είναι ευδιάλυτη σε κά̟οιο διαλύτη όταν σε ορισµένη ̟οσότητα του διαλύτη 
µ̟ορεί να διαλυθεί σχετικά µεγάλη ̟οσότητα ουσίας. 
Μια ουσία είναι δυσδιάλυτη σε κά̟οιο διαλύτη όταν σε ορισµένη ̟οσότητα του 
διαλύτη µ̟ορεί να διαλυθεί σχειτκά µικρή ̟οσότητα ουσίας. 
 
Για να ορίσουµε ̟λήρως ένα διάλυµα ̟ρέ̟ει  
α. Να ορίσουµε τα συστατικά α̟ό τα ο̟οία α̟οτελείται ( ̟οιοτική σύσταση) 
β. Να ορίσουµε την ̟οσοτική του σύσταση. 
 
Α. ορισµός των συστατικών ενός διαλύµατος ( ̟οιοτική σύσταση) 
 
Όταν δίνεται ένα διάλυµα θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουµε τα συστατικά του. Π.χ  
∆ιάλυµα νιτρικού οξέος ( HNO3 ). 
∆ιαλύτης → το νερό (Η2Ο) 
∆ιαλυµένη ουσία→το νιτρικό οξύ ( HNO3) 
 
Β. ορισµός της ̟οσοτικής σύστασης. Η ̟οσοτική σύσταση ενός διαλύµατος µας 
ε̟ιτρέ̟ει να υ̟ολογίσουµε τις ̟οσότητες κάθε συστατικού σε ορισµένη ̟οσότητα του 
διαλύµατος. Αυτό θα δούµε στην συνέχεια ε̟ιτυγχάνεται µε τις διάφορες εκφράσεις 
̟εριεκτικότητας. 
 
Καθαρή ή χηµική ή καθορισµένη ουσία ονοµάζεται το οµογενές σώµα ̟ου έχει 
σταθερή και καθορισµένη σύσταση ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο ̟αρασκευής του. 
Π.χ ο χαλκός (Cu), το οινό̟νευµα (C2H5OH) 
 
Οι καθαρές ή χηµικές ουσίες διακρίνονται σε στοιχεία και σε χηµικές ενώσεις. 
 
Χηµικό στοιχείο ή στοιχείο ονοµάζεται η χηµική ουσία ̟ου δεν διασ̟άται σε 
α̟λούστερη και α̟οτελείται α̟ό ένα είδος ατόµων δηλαδή α̟ό άτοµα µε τον ίδιο 
ατοµικό αριθµό (Ζ). 
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Χηµική ένωση ονοµάζεται η καθαρή ουσία ̟ου µ̟ορεί να διασ̟αστεί σε άλλη 
α̟λούστερη και α̟οτελείται α̟ό δύο τουλάχιστον είδη ατόµων µε διαφορετικό 
ατοµικό αριθµό.̟.χ θειικό οξύ H2SO4, υδρόθειο H2S 
 
Οι χηµικές ενώσεις συµβολίζονται µε µοριακό τύ̟ο (M.T). Ο µοριακός τύ̟ος δείχνει 
την ̟οιοτική και ̟οσοτική σύσταση των χηµικών ενώσεων. 
Π.χ το νερό έχει µοριακό τύ̟ο Η2Ο ̟ου σηµαίνει ότι α̟οτελείται α̟ό 2 άτοµα Η και 
ένα άτοµο Ο τα ο̟οία έχουν ενωθεί µε αναλογία µαζών mH /mO =1 / 8 
 
Μείγµα. Ονοµάζεται το σώµα ̟ου α̟οτελείται α̟ό δύο ή ̟ερισσότερες ουσίες οι 
ο̟οίες συνυ̟άρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. 
 
Τα µείγµατα διακρίνονται σε ετερογενή και οµογενή. 
 
Ετερογενή µείγµατα ονοµάζονται τα µείγµατα ̟ου δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη 
την µάζα τους.̟.χ ετερογενούς µείγµατος είναι το µείγµα α̟ό νερό και λάδι ό̟ου και 
τα δύο τα συστατικά είναι ευδιάκριτα. 
 
Οµεγενή µείγµατα ή διαλύµατα ονοµάζονται τα µείγµατα ̟ου έχουν την ίδια 
σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την µάζα τους. Π.χ οµογενούς µείγµατος είναι το 
υδατικό διάλυµα αλατιού ό̟ου δεν µ̟ορούµε να διακρίνουµε τα 2 συστατικά ̟ου 
είναι  το αλάτι → διαλυµένη ουσία και το νερό → ο διαλύτης. 
 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Α. Περιεκτικότητα ε̟ί τοις εκατό κατά βάρος (% w/w) 
 
H ̟εριεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος ̟ρος βάρος εκφράζει την µάζα σε g της 
διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχεται ανά 100g διαλύµατος. Συµβολίζεται µε % w/w 
. Για να ̟ροσδιορίσουµε την ̟εριεκτικότητα διαλύµατος %w/w ̟ρέ̟ει να γνωρίζουµε  

• Την µάζα της διαλυµένης ουσίας 
• Την µάζα του διαλύµατος ̟ου την ̟εριέχει 
 

Π.χ διάλυµα ζάχαρης 1% w/w . 
Σηµαίνει ότι στα 100 g  του διαλύµατος ̟εριέχονται 1g διαλυµένης ουσίας ζάχαρης. 

 
∆ιάλυµα ΗCI 12 % w/w  
Στα 100 g  διαλύµατος ̟εριέχονται 12 g  διαλυµένης ουσίας ΗCI 
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∆ιάλυµα ζάχαρης 1 %w/w σηµαίνει ότι σε 100 g  του διαλύµατος ̟εριέχονται  1g 
διαλυµένης ουσίας ζάχαρης. 
 
 Σε κάθε διάλυµα ισχύει:  
m (διαλύµατος) = m (διαλύτη) + m (διαλυµένης ουσίας) ε̟οµένως η µάζα του 
νερού ( διαλύτης) ̟ου ̟εριέχεται σε 100g του διαλύµατος ̟ροφανώς θα είναι 100g – 
1g= 99 g 
 
Η ένδειξη ολικά στερεά 13,88 %w /w ̟ου αναγράφεται σε ένα κουτί µε κρέµα 
γάλακτος σηµαίνει ότι σε 100 g διαλύµατος της κρέµας ̟εριέχονται 13,88g  στερεών 
ουσιών( κρέµα, βούτυρο …..)    

 
 Β. Περιεκτικότητα ε̟ί τοις εκατό βάρος κατά όγκο ( % w/v)  
H ̟εριεκτικότητα ενός διαλύµατος στα 100 βάρος ̟ρος όγκο εκφράζει τα g της 
διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχονται στα 100mL διαλύµατος. Συµβολίζεται µε % w/v . 
 
Π.χ διάλυµα NaCI 2% w/v 
Σηµαίνει ότι σε 100 mL διαλύµατος ̟εριέχονται 2 g διαλυµένης ουσίας NaCI. 

 
∆ιάλυµα ζάχαρης 1 % w/v σηµαίνει ότι σε 100mL διαλύµατος ̟εριέχεται 1 g ζάχαρης.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ∆εν µ̟ορούµε να αφαιρέσουµε το 1g α̟ό τα 100mL για να βρούµε το 
νερό ( οι µονάδες είναι ανόµοιες) 
 
 
Γ. Περιεκτικότητα ε̟ ί τοις εκατό κατ όγκο  (% v/v  ή vol   ή  αλκοολικοί βαθµοί º ) 
 
     Η ̟εριεκτικότητα % όγκου σε όγκο ή % v /v εκφράζει τα mL της διαλυµένης ουσίας  
̟ου ̟εριέχονται σε 100 mL του διαλύµατος ή του αερίου µίγµατος. ∆ηλαδή εκφράζει 
την ̟εριεκτικότητα υγρού σε υγρό µίγµα ή την ̟εριεκτικότητα αερίου σε αέριο µίγµα. 
 
Π.χ διάλυµα αλατόνερου 8% v /v σηµαίνει ότι στα 100 mL διαλύµατος ̟εριέχονται 8 
mL διαλυµένης ουσίας αλατιού.  
 
Ο αέρας έχει ̟εριεκτικότητα 20 % v /v σε οξυγόνο σηµαίνει ότι ̟εριέχονται 20 cm3 

οξυγόνου σε 100 cm3 αέρα  ή ότι ̟εριέχονται 20 mL  οξυγόνου σε 100 mL  αέρα. 
 
Στα αλκοολούχα ̟οτά → %v/v ή vol ή αλκοολικοί βαθµοί º . Όταν αναφέρεται σε 
αλκοολούχα (οινο̟νευµατώδη) ̟οτά, δηλώνει τα mL της αλκοόλης ή του οινο̟νεύµατος ( 
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αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη , C2H5OH) ̟ου ̟εριέχονται σε 100 mL του αλκοολούχου 
( οινο̟νευµατώδους) ̟οτού. 
 
Π.χ κρασί 11% v/v ή 11 vol, ή 11º →αλκοολικοί βαθµοί , σηµαίνει ότι σε 100 mL 
κρασιού ( το διάλυµα ) ̟εριέχονται 11 mL  οινο̟νεύµατος (αιθανόλης) δηλαδή 
αλκοόλης ̟ου είναι η διαλυµένη ουσία. 
 

Ειδικές εκφράσεις ̟εριεκτικότητας ̟ολύ αραιών διαλυµάτων . 
 

Σε ̟ολύ αραιά διαλύµατα, ό̟ως στην ̟ερί̟τωση των ατµοσφαιρικών ρύ̟ων, 
χρησιµο̟οιούνται ειδικές εκφράσεις της ̟εριεκτικότητας.  
 
Α. ppm ( parts per million) 
 
Εκφράζει τα µέρη της διαλυµένης ουσίας ̟ου υ̟άρχουν σε ένα εκατοµµύριο (106) µέρη 
διαλύµατος. Η ̟εριεκτικότητα αυτή µ̟ορεί να εκφραστεί είτε κατά βάρος είτε βάρος 
κατ όγκο είτε κατ όγκο. 
 
Π.χ ο αέρας έχει ̟εριεκτικότητα 1ppm ( v) σε όζον (Ο3) δηλώνει ότι 
Σε 1000000 mL αέρα ̟εριέχονται 1 mL όζοντος (Ο3). 
 
Β. ppb ( parts per billion) 
 
Εκφράζει τα µέρη της διαλυµένης ουσίας ̟ου υ̟άρχουν σε ένα δισεκατοµµύριο ( 109) 
µέρη του διαλύµατος. Ισχύουν τα ίδια όσον αφορά την έκφραση της µε την 
̟εριεκτικότητα ppm. 
 

Έκφραση ̟εριεκτικότητας διαλύµατος µε ̟ολλές διαλυµένες ουσίες 
 

Όταν ένα διάλυµα ̟εριέχει ̟ερισσότερες α̟ό µία διαλυµένες ουσίες τότε η 
̟εριεκτικότητα εκφράζεται για καθεµία ουσία ξεχωριστά. 
 
Π.χ διάλυµα 15 %w/w σε χλωριούχο νάτριο (NaCI) και 10% w/w σε χλωριούχο κάλιο 
(KCI) σηµαίνει ότι σε 100g διαλύµατος ̟εριέχονται 15 g NaCI και 10 g ΚCI. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Γενικά σε κάθε διάλυµα ισχύει 
m (διαλύµατος) = m (διαλύτη) + m (διαλυµένης ουσίας) 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 
Αραίωση ενός διαλύµατος είναι η ελάττωση της ̟εριεκτικότητας του. Π.χ η 
αραίωση ̟ραγµατο̟οιείται µε ̟ροσθήκη καθαρού διαλύτη στο διάλυµα (διαλύτης 
είναι συνήθως το νερό H2O. 
 
Στην αραίωση ενός διαλύµατος µε την ̟ροσθήκη νερού ισχύουν τα εξής. 
Ποσότητα τελικού διαλύµατος= ̟οσότητα αρχικού διαλύµατος + ̟οσότητα νερού 
  
V(τελικού διαλύµατος) = V (αρχικού διαλύµατος) +  V(διαλύτη) 
 
m (τελικού διαλύµατος)= m (αρχικού διαλύµατος) + m (διαλύτη) 
 
̟οσότητα διαλυµένης ουσίας αρχική = ̟οσότητα διαλυµένης τελική 
m διαλυµένης ουσίας αρχική = m διαλυµένης ουσίας τελική 

 
Kατά την αραίωση ενός διαλύµατος η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας 
̟αραµένει σταθερή. 
 
 
Συµ̟ύκνωση ενός διαλύµατος είναι η αύξηση της ̟εριεκτικότητάς του. Αντίθετα 
µε την αραίωση , η συµ̟ύκνωση γίνεται µε την αφαίρεση καθαρού διαλύτη α̟ό ένα 
διάλυµα, ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται µε θέρµανση του διαλύµατος ο̟ότε α̟οµακρύνεται ο 
διαλύτης ( εξάτµιση ), ενώ η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας ̟αραµένει σταθερή. 
 
Στην συµ̟ύκνωση ενός διαλύµατος µε την αφαίρεση νερού ισχύουν τα εξής. 
Ποσότητα τελικού διαλύµατος = ̟οσότητα αρχικού διαλύµατος─ ̟οσότητα νερού 
 
V(τελικού διαλύµατος) = V (αρχικού διαλύµατος)  ─  V(διαλύτη) 
 
m (τελικού διαλύµατος)= m (αρχικού διαλύµατος) ─ m (διαλύτη) 
 
̟οσότητα διαλυµένης ουσίας αρχική = ̟οσότητα διαλυµένης τελική 
m διαλυµένης ουσίας αρχική = m διαλυµένης ουσίας τελική 
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Κατά την συµ̟ύκνωση  ενός διαλύµατος µε την αφαίρεση νερού η 
̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας ̟αραµένει σταθερή. 
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 

• Η µάζα της διαλυµένης ουσίας στο τελικό διάλυµα είναι ίση µε το άθροισµα των 
µαζών της αρχικής διαλυµένης ουσίας και της ̟οσότητας της διαλυµένης ουσίας 
̟ου ̟ροστίθεται. 

  
mδιαλυµένης ουσίας τελική= mδιαλυµένης ουσίας αρχική+ mδιαλυµένης ουσίας ̟ου ̟ροστέθηκε 

  
• Η µάζα του τελικού διαλύµατος ισούται µε το άθροισµα των µαζών του αρχικού 

διαλύµατος και της ̟οσότητας της ουσίας ̟ου ̟ροστίθεται. 
 

mδιαλύµατος τελική = mδιαλύµατος  αρχική + m διαλυµένης  ουσίας  ̟ου ̟ροστέθηκε 

 
• Αν η διαλυµένη ουσία ̟ου ̟ροστίθεται είναι υγρό όγκου V τότε ο όγκος του 

τελικού διαλύµατος είναι : 
                   Vτελικού διαλύµατος =V αρχικού διαλύµατος +  V 
 
• Aν η διαλυµένη ουσία ̟ου ̟ροστίθεται είναι αέριο ή στερεό και κατά την 

εκφώνηση δεν αναφέρεται ότι ε̟έρχεται µεταβολή του όγκου, θεωρούµε ότι δεν 
αλλάζει ο όγκος του διαλύµατος. 

 
                                Vτελικού διαλύµατος =V αρχικού διαλύµατος 

 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Ανάµιξη διαλυµάτων ̟ου ̟εριέχουν την ίδια διαλυµένη ουσία 
 
Ισχύουν τα ̟αρακάτω. 

• Η ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας στο τελικό διάλυµα ισούται µε το άθροισµα 
των ̟οσοτήτων των διαλυµένων ουσιών στα αρχικά διαλύµατα ̟ου 
αναµιγνύονται  
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mδιαλυµένης ουσίας τελική= mδιαλυµένης ουσίας 1 + mδιαλυµένης ουσίας 2 +……….. 
                                                                                                           σχέση 1 
 
H λύση των ̟ροβληµάτων στηρίζεται στην σχέση 1. Οι µονάδες των µαζών ̟ρέ̟ει να 
είναι ίδιες. 
 

• Η µάζα του τελικού διαλύµατος ισούται µε το άθροισµα των διαλυµάτων ̟ου 
αναµιγνύονται  
 

  m τελικού διαλύµατος = m διαλύµατος 1 + m διαλύµατος 2 + ……… 
 

• Ο όγκος του τελικού διαλύµατος ισούται µε το άθροισµα των όγκων των 
διαλυµάτων ̟ου αναµιγνύονται , εφόσον δεν αναφέρεται στην εκφώνηση ότι 
γίνεται συστολή ή διαστολή του όγκου. 
 

       V τελικού διαλύµατος = V διαλύµατος 1 + V διαλύµατος 2 + ……… 
 
Ανάµιξη διαλυµάτων ̟ου ̟εριέχουν διαφορετικές διαλυµένες ουσίες 
̟ου δεν αντιδρούν µεταξύ τους. 
Ισχύουν τα ̟αρακάτω 

• Η µάζα της κάθε διαλυµένης ουσίας είναι ίδια στο αρχικό και στο τελικό 
διάλυµα 

• Η µάζα του τελικού διαλύµατος ισούται µε το άθροισµα των µαζών των 
διαλυµάτων ̟ου αναµιγνύονται  

 
  m τελικού διαλύµατος = m διαλύµατος 1 + m διαλύµατος 2 + ……… 
 
•  Ο όγκος του τελικού διαλύµατος ισούται µε το άθροισµα των όγκων των 

διαλυµάτων ̟ου αναµιγνύονται  
 

       V τελικού διαλύµατος = V διαλύµατος 1 + V διαλύµατος 2 + ……… 
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∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 
 

∆ιαλυτότητα µιας ουσίας σε ορισµένο διαλύτη ονοµάζεται η µέγιστη ̟οσότητα της 
ουσίας ̟ου µ̟ορεί να διαλυθεί σε συγκεκριµένη ̟οσότητα του διαλύτη αυτού σε 
ορισµένες συνθήκες ώστε να ̟ροκύψει κορεσµένο διάλυµα. 

 
Παράγοντες διαλυτότητας 

 
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η διαλυτότητα των στερεών στα 

υγρά 
Η διαλυτότητα των στερεών σε υγρούς διαλύτες εξαρτάται α̟ό 
Α. Τη φύση του διαλύτη. Για ̟αράδειγµα το αλάτι NaCI είναι ̟ολύ διαλυτό 
στο νερό αλλά ̟αραµένει σχεδόν αδιάλυτο στον αιθέρα. 
Β. Τη θερµοκρασία. Η διαλυτότητα των στερεών στο νερό συνήθως αυξάνεται µε 
την αύξηση της θερµοκρασίας. Για ̟αράδειγµα ̟ερισσότερη ̟οσότητα NaCI 
διαλύεται σε ορισµένη ̟οσότητα ζεστού νερού α̟ό ότι στην ίδια ̟οσότητα κρύου 
νερού. 
 
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η διαλυτότητα των αερίων στα 

υγρά 
 

Η διαλυτότητα των αερίων σε υγρούς διαλύτες εξαρτάται α̟ό: 
Α. Α̟ό την φύση του διαλύτη 
Β. Τη θερµοκρασία. Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό σε αντίθεση µε την 
διαλυτότητα των στερεών  ελαττώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Για τον λόγο 
αυτό µια ̟αγωµένη µ̟ύρα αφρίζει λιγότερο α̟ό µία ζεστή, αφού το διοξείδιο του 
άνθρακα έχει µεγαλύτερη διαλυτότητα σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
Γ. Την ̟ίεση. Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της 
̟ίεσης. Για ̟αράδειγµα όταν αφαιρούµε το ̟ώµα α̟ό το δοχείο ανθρακούχου 
αναψυκτικού µειώνεται η ̟ίεση ο̟ότε µειώνεται και η διαλυτότητα του CO2 το ο̟οίο 
αρχίζει να εξέρχεται. Αυτός είναι και ο λόγος ̟ου όταν ανοίγουµε ένα µ̟ουκάλι 
µ̟ύρας ή αναψυκτικού αυτό αφρίζει. 

 

Μεθοδολογία για ασκήσεις διαλυτότητας 
• Η διαλυτότητα µιας ουσίας είναι έκφραση ̟εριεκτικότητας ̟ου αναφέρεται στο 

διαλύτη σε ορισµένη θερµοκρασία. 
• ∆ιαλυτότητα % w /w : Καθορίζει τα g της διαλυµένης ουσίας σε 100 g διαλύτη. 
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• ∆ιαλυτότητα % w / v: Καθορίζει τα g της διαλυµένης ουσίας σε 100 mL διαλύτη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο διαλύτης είναι το νερό Η2Ο η διαλυτότητα % w /w ταυτίζεται µε 
την διαλυτότητα % w/v ε̟ειδή τα 100 g Η2Ο κατέχουν όγκο 100 mL  (d H2O= 1g/mL 
)→̟υκνότητα του νερού 

• Α̟ό την διαλυτότητα µιας ουσίας µ̟ορούµε να υ̟ολογίσουµε την 
̟εριεκτικότητα του κορεσµένου διαλύµατος. 

• Αν σε ορισµένη ̟οσότητα διαλύτη ̟ροστεθεί µεγαλύτερη ̟οσότητα διαλυµένης 
ουσίας α̟ό την µέγιστη ̟ου µ̟ορεί να διαλυθεί, τότε η ε̟ι̟λέον ̟οσότητα 
α̟οβάλλεται µε µορφή ιζήµατος. 

• Αν ένα διάλυµα είναι κορεσµένο σε ορισµένη θερµοκρασία και ψυχθεί, η 
διαλυτότητα συνήθως µειώνεται, τότε ένα µέρος της διαλυµένης ουσίας 
α̟οβάλλεται α̟ό το διάλυµα µε µορφή ιζήµατος. 

• Αν ένα διάλυµα είναι κορεσµένο σε ορισµένη θερµοκρασία και ανυψωθεί η 
θερµοκρασία του, διαλυτότητα του αυξάνει. Τότε στο διάλυµα µ̟ορεί να 
διαλυθεί ε̟ι̟λέον ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας. 
 

 
Π.χ Η διαλυτότητα του NaCI στους 15 ºC είναι 35,5 % w/ w. Να υ̟ολογιστεί ή % w/ 
w. 
 
ΛΥΣΗ 
∆ιαλυτότητα 35,5 % w/ w σηµαίνει ότι σε 100 g διαλύτη µ̟ορούν να διαλυθούν 35,5 g 
διαλυµένης ουσίας NaCI και να σχηµατίσουν κορεσµένο διάλυµα µάζας 100 + 35,5 = 
135,5 g 
 
Tα 135,5 g διαλύµατος ̟εριέχουν 35,5 g διαλυµένης ουσίας NaCI  
Τα 100 g διαλύµατος ̟εριέχουν  χ ; 
 
X= 26,2 g ΝαCI. Άρα το διάλυµα είναι 26,2 %  w/ w 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
 
1. Ποια είναι δοµή του ατόµου; 
Μια α̟λή εικόνα ξε̟ερασµένη βέβαια σήµερα είναι αυτή ̟ου έδωσε ο Bohr 
χρησιµο̟οιώντας τα ̟ειραµατικά δεδοµένα του Rutherford. Σύµφωνα µε το Bohr 
κάθε άτοµο α̟οτελείται α̟ό τον ̟υρήνα και τα ηλεκτρόνια. 
Ο ̟υρήνας του ατόµου ̟εριέχει τα θετικά φορτισµένα ̟ρωτόνια και τα ουδέτερα 
νετρόνια. Στον ̟υρήνα είναι ̟ρακτικά συγκεντρωµένη η µάζα του ατόµου. 
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Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε µεγάλες α̟οστάσεις και γύρω α̟ό τον ̟υρήνα σε 
καθορισµένες (ε̟ιτρε̟τές) τροχιές ̟ου ονοµάζονται στιβάδες (ή φλοιός ή 
ενεργειακή στάθµη). 
 
Στη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου οι στιβάδες είναι ε̟τά και χαρακτηρίζονται 
α̟ό τα γράµµατα του αγγλικού αλφαβήτου K, L, M, N, ......Q. 
 
Κάθε στιβάδα έχει ορισµένη τιµή ενέργειας η ο̟οία ελαττώνεται όσο ̟ιο κοντά 
βρίσκεται η στιβάδα αυτή στον ̟υρήνα. 
 
Έτσι η ενέργεια των στιβάδων αυξάνεται µε τη σειρά 
K<L<M<N<O<P<Q 
 
Κάθε στιβάδα χαρακτηρίζεται α̟ό έναν αριθµό ̟ου ονοµάζεται κύριος κβαντικός 
αριθµός συµβολίζεται µε n. Κ→ n=1, L→n=2, M→n=3, N→ n=4  κ.ο.κ 
 
2. Πως γίνεται η κατανοµή των ηλεκτρονίων στις στιβάδες κάθε ατόµου ( 
ηλεκτρονιακή δοµή) 
 
Προκειµένου να γίνει η κατανοµή των e- στις στιβάδες ενός ατόµου ακολουθούµε 
τους εξής κανόνες: 
1. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων ̟ου µ̟ορεί να ̟άρει κάθε µία α̟ό τις τέσσερις ̟ρώτες 
στιβάδες (K, L, M, N,) δίνεται α̟ό τον τύ̟ο 2n2 (ό̟ου n=κύριος κβαντικός αριθµός). 
 
2. Η εξωτερική στιβάδα ή η στοιβάδα σθένους ο̟οιουδή̟οτε ατόµου µ̟ορεί να ̟άρει µέχρι 8 
ηλεκτρόνια (δεν µ̟ορεί να έχει δηλαδή ̟ερισσότερα α̟ό 8 e) εκτός α̟ό την Κ στοιβάδα ̟ου 
συµ̟ληρώνεται µε δύο ηλεκτρόνια. 
 
3. Ο αριθµός e- της ̟ροτελευταίας στιβάδας δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερος α̟ό 18 e αλλά 
ούτε και µικρότερος α̟ό 8e. Αν είναι η Κ στοιβάδα  συµ̟ληρώνεται µε δυο ηλεκτρόνια ο̟ότε 
είναι και η µοναδική εξαίρεση στον κανόνα. ∆ηλαδή η ̟ροτελευταία στοιβάδα δεν µ̟ορεί να 
̟εριέχει ̟ερισσότερα α̟ό 18 ηλεκτρόνια αλλά ούτε λιγότερα α̟ό 8. 
Η κατανοµή των ηλεκτρονίων στα άτοµα γίνεται µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας 
σύµφωνα µε την ο̟οία οι διάφορες στιβάδες ενός ατόµου συµ̟ληρώνονται ξεκινώντας α̟ό τις 
χαµηλότερες ενεργειακά ̟ρος τις υψηλότερες ενεργειακά στιβάδες, δηλαδή ̟ρώτα 
συµ̟ληρώνεται η Κ µετά η L, ακολουθεί η Μ  κ.λ̟. 
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n 
(κύριος κβαντικός 

αριθµός) 

Στοιβάδα Μέγιστος αριθµός 
ηλεκτρονίων ( 2n2) 

1 Κ 2 � 12   =    2 
2 L 2 � 22   =    8 
3 M 2 �  32   =  18 
4 N 2 �   42  =  32 

 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ TOY bohr 
 

Τα ηλεκτρόνια ̟εριστρέφονται γύρω α̟ό τον ̟υρήνα σε ορισµένες µόνο κυκλικές 
τροχιές ̟ου είναι συνολικά 7 και συµβολίζονται µε τα γράµµατα Κ,L,M,N,O,P,Q 
ξεκινώντας α̟ό τον ̟υρήνα ̟ρος τα έξω. 
Τα ηλεκτρόνια όταν κινούνται στις ε̟ιτρε̟όµενες τροχιές έχουν καθορισµένη 
ενέργεια. Όταν ένα ηλεκτρόνιο µετα̟ηδήσει α̟ό τροχιά µε ενέργεια E2 σε τροχιά 
µικρότερης ενέργειας Ε1 τότε το άτοµο εκ̟έµ̟ει ακτινοβολία. 

 
ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
1) Nα γραφεί η ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων 
19K          →                  Κ=2e , L=8e ,M=8e,   N= 1e 
35Br         →                  K=2e,  L=8e, M=18e, N=7e 
54 Xe        →                  K=2e,  L=8e, M=18e, N=18e, O= 8e 
50 Sn        →                  K=2e,  L=8e, M=18e, N=18e, O=4e 
86Rn         →                  Κ=2e,  L=8e, Μ=18e, Ν=32e, Ο=18e, P= 8e 
 
 
2) Να γραφεί η ηλεκτρονιακή δοµή των ιόντων. 
 
 Για να γίνει η κατανοµή των ηλεκτρονίων ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να καθοριστεί ο αριθµός 
τους. Όταν ̟ρόκειται για το άτοµο του στοιχείου( ουδέτερο άτοµο) γνωρίζουµε ότι ο 
αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον ατοµικό αριθµό. Στην ̟ερί̟τωση όµως 
των ιόντων τα ̟ράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Στα ανιόντα υ̟άρχουν τόσα 
̟ερισσότερα ηλεκτρόνια α̟ό τα ̟ρωτόνια όσο είναι το φορτίο τους. Π.χ το 7Ν-3 έχει 
3 ̟ερισσότερα ηλεκτρόνια α̟ό τα ̟ρωτόνια. ∆ηλαδή συνολικά 7+3 = 10e  
Στα κατιόντα υ̟άρχουν τόσο λιγότερα ηλεκτρόνια α̟ό τα ̟ρωτόνια όσο είναι το 
φορτίο τους ̟.χ 19Κ+  έχει 1e λιγότερο α̟ό τα ̟ρωτόνια δηλ έχει 19-1=18e. 
 
Mε βάση τα ̟αρα̟άνω έχουµε. 
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16S-2         16+2=18e    →        K=2e, L=8e, M=8e 
11Na+       11-1=10e    →         K=2e, L=8e 
53I-           53+1=54e    →        K=2e, L=8e, M=18e, N=18e, O=8e 
20Ca +2     20-2=18e     →        K=2e, L=8e, M=8e 
12Mg+2     12-2=10e     →        K=2e, L=8e 
 
3) Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δοµή ενός ατόµου ̟ου έχει µαζικό αριθµό 40 και 
στον ̟υρήνα του υ̟άρχουν 4 νετρόνια ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟ρωτόνια; 
 
ΛΥΣΗ        
 ̟ρωτόνια p 
νετρόνια n=p+4 όµως Α=Ζ+Ν ή Α=p+n → 40=p+n →  40=p+p+4 → 40=2p+4   →  
2p=36  →  p=18 
ε̟οµένως 18 θα είναι και τα ηλεκτρόνια του ατόµου. Η κατανοµή γίνεται ως εξής. 
Κ=2 ,L=8, M=8 
 
4)Το ιόν Α+2 έχει ηλεκτρονιακή δοµή K=2, L=8, M=8 .Αν αριθµός p=αριθµός n να 
βρεθούν ο ατοµικός και ο µαζικός αριθµός του ατόµου του στοιχείου.  
 
ΛΥΣΗ 
Α̟ό την ηλεκτρονιακή δοµή ̟αρατηρούµε ότι υ̟άρχουν συνολικά 2e+8e+8e=18e . 
Πρόκειται όµως για το ιόν Α+2 ̟ου σηµαίνει ότι τα ηλεκτρόνια είναι κατά 2 
λιγότερα α̟ό τα ̟ρωτόνια ε̟οµένως υ̟άρχουν 18+2=20 ̟ρωτόνια. Ο ατοµικός 
αριθµός λοι̟όν είναι Z=20 . Τώρα αφού, αριθµός ̟ρωτονίων = αριθµός νετρονίων 
θα υ̟άρχουν και 20 νετρόνια. Άρα ο µαζικός αριθµός → A=Z+N=20+20=40 
 
5)Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δοµή ενός ατόµου ̟ου έχει µαζικό αριθµό 23 και 
στον ̟υρήνα του υ̟άρχει ένα ̟ερισσότερο νετρόνιο α̟ό τα ̟ρωτόνια.  
 
ΛΥΣΗ 
Πρωτόνια p 
Νετρόνια n=p+1 
A=Z+N ή Α=p+n .Ξέρω όµως ότι Α=23 άρα  23=p+n   άρα 23=p+p+1 → 2p= 22  →  
p=11 
Άρα 11 θα είναι και τα ηλεκτρόνια του ατόµου 
11e  ε̟οµένως η ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου θα είναι  
 Κ=2, Μ=8, Μ=1  
 
6) ∆ίνεται το στοιχείο Α µε ατοµικό αριθµό Ζ και µαζικό αριθµό 40. Αν ισχύει η 
σχέση -αριθµός n / αριθµός p=1,1- ̟οια είναι η ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου. 
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n/p=1,1  →   n=1,1 p 
̟ρωτόνια p 
νετρόνια n=1,1p 
A=Z+N ή Α= p+n .Ξέρω όµως ότι ο µαζικός αριθµός είναι 40. Ε̟οµένως  40= p+n →   
40= p+1,1p  →   40=2,1p  →  p=19 
Και ε̟ειδή ̟ρόκειται για ουδέτερο άτοµο 19 θα είναι τα ηλεκτρόνια. Η 
ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου θα είναι. 
 
K=2, L=8, M=8, N=1 
 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Το ̟εριοδικό σύστηµα ̟εριλαµβάνει την κατάταξη όλων των στοιχείων κατά 
αύξοντα ατοµικό αριθµό. 
 
Έχει ̟αρατηρηθεί ότι οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των στοιχείων είναι ̟εριοδική 
συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. ∆ηλαδή αυξανόµενου του ατοµικού 
αριθµού οι ιδιότητες των στοιχείων µεταβάλλονται αλλά µετά α̟ό ένα ορισµένο 
αριθµό εµφανίζονται στοιχεία µε ανάλογες ιδιότητες και αυτό ε̟αναλαµβάνεται έξι 
φορές. 
 
Τα στοιχεία µε ανάλογες φυσικοχηµικές ιδιότητες είναι το̟οθετηµένα στην ίδια 
κατακόρυφη στήλη ̟ου λέγεται οµάδα ενώ σε κάθε οριζόντια σειρά ̟ου λέγεται 
̟ερίοδος έχουµε στοιχεία των ο̟οίων οι ιδιότητες µεταβάλλονται βαθµιαία α̟ό 
αριστερά ̟ρος τα δεξιά. Κάθε οµάδα διαιρείται δε δύο υ̟οοµάδες Α,Β κύρια και 
δευτερεύουσα αντίστοιχα.  
 
Τα στοιχεία της ΙΑ οµάδας ( Li,Na,K,Rb,Cs,Fr εκτός του Η ) ονοµάζονται αλκάλια, 
της ΙΙΑ (Βe,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra) αλκαλικές γαίες, της ΙΙΙΑ οµάδας (Β,ΑΙ,Ga,In,TI) γαίες, 
της VIIA οµάδας (F,CI,Br,I,At)  αλογόνα και τέλος της µηδενικής οµάδας VIIIA ( 
He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn) ευγενή αέρια. 
 
Τέλος τα στοιχεία α̟ό Ζ=58 µέχρι Ζ=71 έχουν ̟αρόµοιες ιδιότητες µε το λανθάνιο 
Ζ=57  και κανονικά θα έ̟ρε̟ε να το̟οθετηθούν όλα στην ΙΙΙΒ οµάδα ̟ράγµα 
̟ρακτικά αδύνατο γιαυτό το̟οθετούνται στο κάτω µέρος του ̟εριοδικού 
συστήµατος και είναι γνωστά σαν λανθανίδες. 
Το ίδιο συµβαίνει µε τα στοιχεία  α̟ό Ζ= 90 µέχρι Ζ=103 των ο̟οίων οι ιδιότητες 
µοιάζουν µε του ακτινίου Ζ=89 και ονοµάζονται ακτινίδες. 
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• Στον ̟εριοδικό ̟ίνακα υ̟άρχουν συνολικά 7 ̟ερίοδοι. 
 
• Οι οµάδες µε τον χαρακτηρισµό Α είναι οι κύριες και είναι οι εξής 

ΙΑ,ΙΙΑ,ΙΙΙΑ,IVA,VA,VIA,VIIA,VIIIA 
 

• Οι οµάδες µε τον χαρακτηρισµό Β είναι οι δευτερεύουσες και τα στοιχεία ̟ου 
ανήκουν σε αυτές ονοµάζονται µεταβατικά στοιχεία ή στοιχεία µετά̟τωσης. 

 
 

Παρατηρήσεις 
 

Κάθε ̟ερίοδος (εκτός της ̟ρώτης) αρχίζει µε ένα µέταλλο των αλκαλίων και 
τελειώνει µε ένα ευγενές αέριο. 
 
Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στοιβάδας των ατόµων των στοιχείων µιας 
κύριας οµάδας του ̟εριοδικού συστήµατος συµ̟ί̟τει µε τον αύξοντα αριθµό της οµάδας, ενώ ο 
αριθµός των ηλεκτρονιακών στοιβάδων συµ̟ί̟τει µε τον αύξοντα αριθµό της ̟εριόδου. 

• ∆ηλαδή ο αριθµός των στοιβάδων στις ο̟οίες έχουν κατανεµηθεί τα 
ηλεκτρόνια ενός στοιχείου δείχνει τον αριθµό της ̟εριόδου στην ο̟οία ανήκει 
το στοιχείο.  

• Ο αριθµός των ηλεκτρονίων σθένους ή ο αριθµός των ηλεκτρονίων της 
εξωτερικής στοιβάδας ενός στοιχείου στην ηλεκτρονιακή δοµή υ̟οδηλώνει και 
τον αριθµό της κύριας οµάδας του ̟εριοδικού συστήµατος ̟ου ανήκει. 

 
ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
1) Το Ca έχει ατοµικό αριθµό 20. Ε̟οµένως στο άτοµο του υ̟άρχουν και 20 
ηλεκτρόνια.  
Η κατανοµή των ηλεκτρονίων έχει ως εξής. 
Κ=2e,  L=8e,  M=8e,  N=2e. H στοιβάδα σθένους ή εξωτερική στοιβάδα ( τελευταία 
̟άντα στοιβάδα στην ηλεκτρονιακή δοµή ο̟οιουδή̟οτε ατόµου )  είναι η Ν=2e. 
Άρα το ασβέστιο ανήκει στην ΙΙΑ οµάδα ( αφού έχει 2 ηλεκτρόνια στην στοιβάδα 
σθένους ) και στην 4η ̟ερίοδο ( αφού συνολικά έχει 4 ηλεκτρονιακές στοιβάδες.) 
 
2) Ποια είναι η θέση στο ̟εριοδικό σύστηµα των στοιχείων 17Α και 36 Γ 
Αφού ̟ρόκειται για ουδέτερα άτοµα και όχι για ιόντα ο ατοµικός αριθµός Ζ 
εκφράζει και το αριθµό των ηλεκτρονίων. Οι ηλεκτρονιακές δοµές είναι οι εξής. 
17 Α   →     Κ=2e, L=8e, M=7e 
36 Γ   →     K=2e, L=8e, M=18e, N=8e 
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ε̟οµένως το στοιχείο 17Α ανήκει στην VIIA oµάδα (7e στην εξωτερική στοιβάδα) και 
στην 3η ̟ερίοδο( 3 στοιβάδες). Ενώ το 36Γ ανήκει στην VIIIA οµάδα (8e στην 
εξωτερική στοιβάδα) και στην 4η ̟ερίοδο (4 στοιβάδες). 
 
3) Το δεύτερο στοιχείο των αλκαλικών γαιών ανήκει στην 3η ̟ερίοδο. Να 
υ̟ολογιστούν  
Α) Ο ατοµικός αριθµός του  
Β) Αν υ̟άρχει στοιχείο των αλκαλικών γαιών στην 1η ̟ερίοδο 
Γ) Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου των αλκαλικών γαιών ̟ου ανήκει στην 7η 
̟ερίοδο. 
 
 Α) Αφού είναι στοιχείο των αλκαλικών γαιών θα ανήκει στην οµάδα ΙΙΑ ε̟οµένως 
θα έχει 2e στην εξωτερική του στοιβάδα (στοιβάδα σθένους). Ανήκει στην 3η ̟ερίοδο 
άρα θα έχει 3 στοιβάδες. ∆ηλαδή η ηλεκτρονιακή του δοµή έχει ως εξής. 
 
Κ=2, L=8, M=2. Άρα συνολικά θα έχει 12 e . Ε̟ειδή όµως  αριθµός ηλεκτρονίων = 
αριθµός ̟ρωτονίων θα υ̟άρχουν και 12 ̟ρωτόνια στον ̟υρήνα δηλαδή Ζ=12.  
 
Β) Όχι γιατί θα έ̟ρε̟ε να υ̟άρχει 1 στοιβάδα µε 2 e. Τότε όµως το στοιχείο θα ήταν 
ευγενές αέριο (ό̟ως ̟ράγµατι είναι το 2Ηe) διότι θα είχε συµ̟ληρωµένη την 
εξωτερική του στοιβάδα ̟ου είναι η Κ µε 2e 
 
Γ) To ζητούµενο στοιχείο θα έχει 7 στοιβάδες και η τελευταία στοιβάδα θα έχει 2 
ηλεκτρόνια αφού ̟ροκύ̟τει για στοιχείο των αλκαλικών γαιών. 
Ε̟οµένως η ηλεκτρονιακή δοµή θα είναι η εξής. 
                K=2e, L=8e, M=18e, N=32e, O=18e, P=8e, Q=2e 
Συνολικός αριθµός e  = 2 + 8 + 18 + 32 + 18 + 8 + 2=88e και ε̟ειδή αριθµός 
p=αριθµός e θα είναι Ζ=88 
 
4) Να βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του 3ου αλογόνου και του 3ου ευγενούς αερίου. 
 
Είναι αλογόνο συνε̟ώς ανήκει στην VIIA οµάδα έχει δηλαδή 7e στην εξωτερική του 
στοιβάδα ή στην στοιβάδα σθένους του. Θα έχει 4 στοιβάδες δηλαδή θα ανήκει στην 
4η ̟ερίοδο µιας και το ̟ρώτο αλογόνο ανήκει στην 2η ̟ερίοδο το δεύτερο ανήκει 
στην 3η ̟ερίοδο και το τρίτο ανήκει στην 4η ̟ερίοδο. 
Είναι K=2e, L=8e ,M=18e, N=7e 
Συνολικά o αριθµός ηλεκτρονίων θα είναι 2 + 8 + 18 + 7 =35e. Ε̟ειδή όµως αριθµός 
̟ρωτονίων = αριθµός ηλεκτρονίων θα είναι και p=35=Z 
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Είναι ευγενές αέριο συνε̟ώς έχει συµ̟ληρωµένη την εξωτερική του στοιβάδα µε 8e. 
Είναι το τρίτο ευγενές αέριο συνε̟ώς θα ανήκει στην 3η ̟ερίοδο δηλαδή θα έχει 3 
στοιβάδες. Η ηλεκτρονιακή του δοµή θα είναι η εξής. 
K=2e, L=8e, M=8e .Συνολικά ο αριθµός των ηλεκτρονίων θα είναι   2+ 8 + 8=18e 
άρα και ο αριθµός των ̟ρωτονίων θα είναι 18→ p=18  άρα Ζ=18 

 

                                           ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
 
Τα άτοµα αυτών των στοιχείων ̟αρουσιάζουν την τάση να α̟οβάλλουν ηλεκτρόνια 
ώστε να α̟οκτήσουν συµ̟ληρωµένη στοιβάδα ο̟ότε φορτίζονται θετικά 
µετατρέ̟ονται δηλαδή σε θετικά ιόντα. 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα στοιχεία των τριών ̟ρώτων οµάδων του 
̟εριοδικού συστήµατος (ΙΑ,ΙΙΑ,ΙΙΙΑ) και γενικά όλα τα µέταλλα. Συγκεκριµένα, 
στοιχεία των ο̟οίων τα άτοµα διαθέτουν 1 ή 2 ή 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους 
στοιβάδα ή στην στοιβάδα σθένους  (εκτός του Η) έχουν την τάση να α̟οβάλλουν 
ηλεκτρόνια  και ε̟οµένως είναι σαφώς ηλεκτροθετικά. 
 
Η τάση α̟οβολής ηλεκτρονίων (ηλεκτροθετικότητα) είναι τόσο µεγάλη όσο λιγότερα είναι τα 
ηλεκτρόνια σθένους και µακρύτερα βρίσκονται α̟ό τον ̟υρήνα. 
 
Η ηλεκτροθετικότητα στην ίδια οµάδα του ̟εριοδικού συστήµατος αυξάνεται α̟ό ̟άνω ̟ρος τα 
κάτω και στην ίδια ̟ερίοδο α̟ό δεξιά ̟ρος τα αριστερά. 

 
ΗΛΕΚΤΡΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
• Τα άτοµα αυτών των στοιχείων ̟αρουσιάζουν την τάση να ̟ροσλαµβάνουν 

ηλεκτρόνια ο̟ότε φορτίζονται αρνητικά µετατρέ̟ονται δηλαδή σε αρνητικά 
ιόντα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως τα στοιχεία της VA,VIA  και 
της VIIA οµάδας του ̟εριοδικού συστήµατος. 

 
• Συγκεκριµένα: Στοιχεία των ο̟οίων τα άτοµα διαθέτουν 5, 6 ή 7 ηλεκτρόνια 

στην εξωτερική στοιβάδα έχουν την τάση να ̟ροσλάβουν ηλεκτρόνια 
ε̟οµένως, είναι σαφώς ηλεκτραρνητικά. 

 
• Η τάση ̟ρόσληψης ηλεκτρονίων (ηλεκτραρνητικότητα) είναι τόσο µεγάλη 

όσο ̟ερισσότερα είναι τα ηλεκτρόνια σθένους και όσο ̟ιο κοντά βρίσκονται 
αυτά στον ̟υρήνα. 
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∆ηλαδή συγκρίνοντας άτοµα µε ίδιο αριθµό στοιβάδων ( ίδια ̟ερίοδος) αλλά µε 7 ή 6 ή 5 
ηλεκτρόνια σθένους, ̟αρατηρούµε ότι ̟ιο εύκολα ̟ροσλαµβάνεται 1e α̟ό το άτοµο µε τα 7e  
̟αρά α̟ό το άτοµο µε τα 6e ή µε τα 5e , για να α̟οκτήσει δοµή ευγενούς αερίου και 
συγκρίνοντας άτοµα µε ίδιο αριθµό στοιβάδων ̟αρατηρούµε ότι ̟ιο εύκολα ̟ροσλαµβάνεται e  
α̟ό το άτοµο µε µικρότερο αριθµό στοιβάδων. 
 
 Έτσι η ηλεκτραρνητικότητα στην ίδια οµάδα του ̟εριοδικού συστήµατος αυξάνεται α̟ό κάτω 
̟ρος τα ̟άνω και στην ̟ερίοδο α̟ό αριστερά ̟ρος τα δεξιά. 

 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ( ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ) 

 
 Όσο αφορά το µέγεθος ενός ατόµου είναι µία α̟ό τις ̟ιο οµαλά µεταβαλλόµενες 
ιδιότητες ̟άνω στο ̟εριοδικό σύστηµα. 
 
Έτσι αυτό αυξάνει µέσα σε µία οµάδα α̟ό ̟άνω ̟ρος τα κάτω (αφού µεγαλώσει ο αριθµός 
στοιβάδων) ενώ ελαττώνεται σε µία ̟ερίοδο α̟ό αριστερά ̟ρος τα δεξιά ( διότι µεγαλώνει η 
τιµή της ελκτικής δύναµης µεταξύ e  και ̟υρήνα ενώ ο αριθµός στοιβάδων ̟αραµένει ο ίδιος).  
 
Για ̟αράδειγµα το βάριο (Βα) είναι µικρότερο σε µέγεθος α̟ό το καίσιο (Cs) και το 
κάλιο (Κ) είναι µεγαλύτερο σε µέγεθος α̟ό το νάτριο Να. 
 

• Ας δούµε τώρα τι συµβαίνει µε το µέγεθος ενός ατόµου σε σχέση µε το µέγεθος 
του ιόντος του ̟.χ 9F  και 9F- 

To µέγεθος ενός ατόµου ή ιόντος καθορίζεται α̟ό το συνολικό αριθµό των e  του και 
α̟ό τον αριθµό ̟ρωτονίων του ̟υρήνα. 
Η ηλεκτρονιακή δοµή του 9F είναι  
K=2e , L=7e 
Η ηλεκτρονιακή δοµή του 9F- είναι  
K=2e, L=8e 
O αριθµός των στοιβάδων είναι ο ίδιος αλλά το F- έχει µεγαλύτερη ακτίνα ε̟ειδή 
 
Α) έχει ̟ερισσότερα e ( 10e έναντι 9e του 9F) ̟ου σηµαίνει ότι οι α̟ωστικές δυνάµεις 
µεταξύ όλων των e είναι εντονότερες και έτσι α̟οµακρύνονται ̟ερισσότερο µεταξύ 
τους. 
Β) οι ελκτικές δυνάµεις α̟ό τον ̟υρήνα είναι ίδιες ( ίδιος αριθµός ̟ρωτονίων). 
 

ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ Ή ΙΟΝΤΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ 
 

• Είναι ο δεσµός µεταξύ των ατόµων ̟ου δηµιουργείται µε α̟οβολή 
ηλεκτρονίων  α̟ό άτοµο ενός στοιχείου και ̟ρόσληψη τους α̟ό άτοµο ή 
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άτοµα άλλου στοιχείου ώστε να έχουµε θετικά και αρνητικά ιόντα ̟ου 
συγκρατούνται µε δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης. 

 
• Ο αριθµός των ηλεκτρονίων ̟ου α̟οβάλλει ή ̟ροσλαµβάνει ένα άτοµο κατά 

το σχηµατισµό µιας ετερο̟ολικής ένωσης καθορίζει το ετερο̟ολικό σθένος του 
στοιχείου. 

 
• Στην ̟ερί̟τωση του ετερο̟ολικού δεσµού (ΝαCI) δεν υ̟άρχει η έννοια του 

µορίου. ∆εν δηµιουργείται δηλαδή µε τον µηχανισµό α̟οβολής – ̟ρόσληψης 
ηλεκτρονίων ένα νέο σωµατίδιο. Α̟λώς τα ιόντα συµµετέχουν στο 
κρυσταλλικό ̟λέγµα µε καθορισµένη αναλογία. Ε̟ειδή το Να α̟οβάλλει 1e 
έχει ετερο̟ολικό σθένος +1 ενώ το CI ε̟ειδή ̟ροσλαµβάνει 1e λέµε ότι έχει 
ετερο̟ολικό σθένος  -1. 

 
• Προϋ̟όθεση για την δηµιουργία ετερο̟ολικού δεσµού µεταξύ των ατόµων 

είναι να υ̟άρχει δότης ηλεκτρονίων δηλαδή άτοµο ηλεκτροθετικού στοιχείου ( 
µε 1,2,3 ηλεκτρόνια σθένους εκτός του Η) και δέκτης ηλεκτρονίων δηλαδή 
άτοµο ηλεκτραρνητικού στοιχείου (µε 5,6,7 ηλεκτρόνια σθένους ή µερικές 
φορές µε 4) 

          
  

Tα χαρακτηριστικά των ετερο̟ολικών ενώσεων είναι. 
 

• Η δοµική µονάδα µιας ετερο̟ολικής ένωσης δεν είναι µόριο αλλά στοιχειώδης 
κρύσταλλος στον ο̟οίο συµµετέχουν θετικά και αρνητικά ιόντα µε 
καθορισµένη αναλογία µεταξύ τους. 

• Ο συµβολισµός µιας ετερο̟ολικής ένωσης ̟.χ CaCI2 έχει τον χαρακτήρα τύ̟ου 
̟ου δείχνει το είδος των ιόντων ̟ου συµµετέχουν στον ετερο̟ολικό δεσµό και 
την αναλογία µεταξύ τους. 

• Εξαιτίας των ισχυρών ηλεκτροστατικών έλξεων µεταξύ των ιόντων οι 
ετερο̟ολικές ενώσεις είναι σώµατα στερεά, κρυσταλλικά µε υψηλά σηµεία 
τήξης. 

• Οι ετερο̟ολικές διαλύτες διαλύονται σε διαλύτες ό̟ως το νερό. 
• Οι ετερο̟ολικές ενώσεις είναι ηλεκτρολύτες δηλαδή άγουν το ηλεκτρικό 

ρεύµα. 
Ετερο̟ολικές ενώσεις είναι 

• Τα άλατα ̟.χ CaCI2 

• Τα οξείδια των µετάλλων ̟.χ Να2Ο 
• Οι υδροξυλικές βάσεις ̟.χ  ΝαΟΗ. 
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ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ 

• Είναι ο δεσµός ̟ου δηµιουργείται µεταξύ ίδιων ή διαφορετικών ατόµων µε 
αµοιβαία συνεισφορά ενός η ̟ερισσότερων ηλεκτρονίων ο̟ότε σχηµατίζονται 
ένα η ̟ερισσότερα κοινά ζεύγη e. Tα άτοµα α̟οκτούν συµ̟ληρωµένη 
εξωτερική στοιβάδα και συγκρατούνται µε δυνάµεις ηλεκτροµαγνητικής 
φύσης. 

 
• Οµοιο̟ολικό σθένος στοιχείου ονοµάζεται ο αριθµός των ηλεκτρονίων ̟ου 

συνεισφέρει ένα άτοµο του στον σχηµατισµό οµοιο̟ολικού δεσµού. 
 

• Προϋ̟όθεση για την δηµιουργία ενός οµοιο̟ολικού δεσµού είναι να έχουµε 
άτοµα µε 4,5,6 ή 7e  στην εξωτερική στοιβάδα ( ή το Η µε 1e ) ̟ου σηµαίνει 
4,3,2,1 µονήρη ηλεκτρόνια διαθέσιµα για σχηµατισµό κοινών ζευγών. 

 
 

Τα χαρακτηριστικά των οµοιο̟ολικών ενώσεων είναι 
• Η δοµική µονάδα µιας οµοιο̟ολικής ένωσης είναι το µόριο. 
• Μια οµοιο̟ολική ένωση µ̟ορεί να βρίσκεται σε στερεή ( σ̟άνια) σε υγρή ή 

αέρια κατάσταση στις συνηθισµένες συνθήκες.  
• Σε καθαρή µορφή οι οµοιο̟ολικές ενώσεις είναι κακοί αγωγοί του 

ηλεκτρισµού.  
                                Οµοιο̟ολικές ενώσεις είναι 

• Τα οξέα ̟.χ ΗCI, HNO3 
• Tα οξείδια αµετάλλων ̟.χ SO2 
• Η αµµωνία NH3 
• Σχεδόν όλες οι οργανικές ενώσεις ̟.χ CH3-CH2-CH3 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ-ΡΙΖΕΣ-ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΑ ΙΟΝΤΑ 
 
Αριθµός οξείδωσης ενός ατόµου σε µία οµοιο̟ολική ένωση ορίζεται το φαινοµενικό 
φορτίο ̟ου θα α̟οκτήσει το άτοµο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων α̟οδοθούν στο 
ηλεκτραρνητικότερο άτοµο. Αντίστοιχα, αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος σε µία ιοντική 
ένωση είναι το ̟ραγµατικό φορτίο του ιόντος. 
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                   Μέταλλα                    α.ο                   αµέταλλα                α.ο 

K,  Na, Ag +1 F -1 

Ba, Ca, Mg, Zn +2 H +1 (-1) 

Al +3 O -2 (-1, +2) 

Cu, Hg +1, +2 Cl, Br, I -1 (+1, +3, +5, +7) 

Fe, Ni +2, +3 S -2 (+4, +6) 

Pb, Sn +2, +4 N, P -3 (+3, +5) 

Mn +2, +4, +7 C, Si -4, +4 

Cr +3, +6     

 

 
 

ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ. 
 

• Το υδρογόνο έχει αριθµό οξείδωσης στις ενώσεις του +1 (εκτός α̟ό τις ενώσεις 
µε τα µέταλλα (υδρίδια) ̟ου έχει -1 ̟.χ  ΝαΗ, LiH) 

 
• To oξυγόνο στις ενώσεις του έχει αρ. οξείδωσης -2 ( εκτός α̟ό τα υ̟εροξείδια 

̟ου έχουν την οµάδα  -Ο-Ο-  και έχει αριθµό οξείδωσης -1 ̟.χ Η2Ο2 και τις 
ενώσεις µε F ̟ου έχει α.ο +2  ̟.x OF2) 

 
• To φθόριο ( F)  έχει ̟άντα α.ο -1 

 
• Τα αλκάλια ( Να, Κ……..) έχουν ̟άντοτε α.ο +1 

 
• Οι αλκαλικές γαίες ( Mg,Ca......) έχουν ̟άντα α.ο +2 

 
• Τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση έχουν α.ο µηδέν ̟.χ Ο20 , Ν2Ο ενώ ο 

αριθµός οξείδωσης ιόντος ταυτίζεται µε το φορτίο του ιόντος. 
 
Το αλγεβρικό άθροισµα των αρ. οξείδωσης µίας ένωσης είναι ίσο µε το µηδέν. 
Εκµεταλλευόµαστε το γεγονός αυτό για τον υ̟ολογισµό του α.ο ενός στοιχείου. 
 
Π.χ Ποιος είναι ο α.ο του Μn στο υ̟ερµαγγανικό κάλιο ( ΚΜnO4) 
Eίναι 1� (+1)+ 1� χ+4� (-2)=0→ 1+ χ - 8=0→ χ=+7 
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Το αλγεβρικό άθροισµα των αριθµών οξείδωσης των στοιχείων ενός ιόντος  είναι 
ίσο µε το φορτίο του ιόντος. 
 
Π.χ  Ποιος είναι ο α.ο του P στο φωσφορικό ιόν PO4-3 

1� χ + 4�(-2) = -3 → χ-8 = -3 → X =+5 
 
ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΙΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
 
NO3-        νιτρικό ανιόν                                                            
NO2-        νιτρώδες ανιόν 
BrO3-           Bρωµικό ανιόν 
BrO2-           βρωµιώδες ανιόν 
BrO-            υ̟οβρωµιώδες ανιόν 
IO4-              υ̟εριωδικό ανιόν 
IO3-              ιωδικό ανιόν 
IO2-              ιωδιώδες ανιόν 
IO-                υ̟οιωδιώδες ανιόν 
MnO4-       υ̟ερµαγγανικό ανιόν 
MnO4-2     µαγγανικό ανιόν 
CN-             κυανιούχο ανιόν ( κυάνιο) 
OH-            ανιόν υδροξειδίου  ( υδροξύλιο) 
NH4+         κατιόν αµµωνίου ( αµµώνιο) 
CIO4-         υ̟ερχλωρικό ανιόν 
CIO3-         χλωρικό ανιόν 
CIO2-         χλωριώδες ανιόν 
CIO-          υ̟οχλωριώδες ανιόν 
CO32-        ανθρακικό ανιόν 
SO42-          θειικό ανιόν 
SO32-          θειώδες ανιόν 
SiO3-2        ̟υριτικό ανιόν 
CrO4-2      χρωµικό ανιόν 
Cr2O72-    διχρωµικό ανιόν 
PO43-         φωσφορικό ανιόν 
PO33-         φωσφορώδες ανιόν 
AsO43-      αρσενικό ανιόν 
HSO4-       όξινο θειικό ανιόν 
HCO3-      όξινο ανθρακικό ανιόν 
HPO42-     όξινο φωσφορικό ανιόν 
H2PO4-     δισόξινο φωσφορικό ανιόν 
HS-         όξινο θειούχο ανιόν                                                 
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ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
Ποιες ενώσεις ονοµάζονται ηλεκτρολύτες; 
 

Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ενώσεις των ο̟οίων τα υδατικά διαλύµατα 
ε̟ιτρέ̟ουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα α̟ό τη µάζα τους. 
 
Στους ηλεκτρολύτες φορείς ρεύµατος είναι τα ιόντα, ενώ στους µεταλλικούς αγωγούς 
τα ηλεκτρόνια. 
 
Οι ιδιότητες των ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων µελετήθηκαν α̟ό το Σουηδό 
ε̟ιστήµονα Arrhenius το 1887, ο ο̟οίος διατύ̟ωσε και η θεωρία της ηλεκτρολυτικής 
διάσ̟ασης.  
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή. 
 
(1) Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ-βάση -άλας) διαλυθεί στο νερό, διίστανται σε κατιόντα 
(θετικά ιόντα) και ανιόντα (αρνητικά ιόντα) 
NaCl(s) →   Na+ + Cl– 

 
(2) Η διάσταση µ̟ορεί να είναι ̟λήρης, ή µερική. Πλήρης είναι η διάσταση αν 
διίσταται όλη η ̟οσότητα του ηλεκτρολύτη, και µερική αν διίσταται µέρος αυτής. 
KBr(s) → K+ + Br– (̟λήρης διάσταση) 
                                  
                                

 HCN + H2O                             H3O+ + CN– (µερική διάσταση) 
 
                 

(3) Η διάσταση είναι ανεξάρτητη α̟ό την ύ̟αρξη ηλεκτρικού ̟εδίου. 
 
(4)Το συνολικό φορτίο των θετικών ιόντων είναι ίσο µε το συνολικό φορτίο των 
αρνητικών ιόντων στο διάλυµα, ώστε το διάλυµα ̟ου θα ̟ροκύψει να είναι ηλεκτρικά 
ουδέτερο. 
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ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ 
 

Ποιες ενώσεις χαρακτηρίζονται οξέα; 
Σύµφωνα µε τη θεώρηση της ηλεκτρολυτικής διάστασης (Arrhenius) οξύ θεωρείται 
κάθε ένωση η ο̟οία όταν διαλυθεί στο νερό, διίστανται και δίνει κατιόν υδρογόνου  
(Η+) 
 
Γενικός τύ̟ος οξέων ΗxΑ ό̟ου A–x µονοατοµικό ή ̟ολυατοµικό ανιόν. Τα οξέα 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το ανιόν A–x. 

 
(α) στα µη οξυγονούχα οξέα ό̟ου το A–x είναι ένα α̟ό τα ιόντα F–1,Cl–1,Br–1, I–1, CN–1, 
S–2. ̟.χ HCI, HF 
 
(β) τα οξυγονούχα οξέα ό̟ου το A–x είναι ̟ολυαατοµικό ανιόν.̟.χ ΗΝΟ3 , Η2CO3 

 
Ανάλογα µε τον αριθµό των H+ ̟ου δίνουν κατά τη διάσταση τους διακρίνονται σε 
 
(α)  Μονο̟ρωτικά οξέα (ή µονοβασικά) όταν κατά τη διάσταση τους ελευθερώνουν 
ένα υδρογόνοκατιόν, ό̟ως για ̟αράδειγµα HCl, HNO3 

 
(β) ∆ι̟ρωτικά οξέα (ή διβασικά) όταν κατά τη διάσταση τους ελευθερώνουν δυο 
υδρογονοκατιόντα, ό̟ως για ̟αράδειγµα H2S, H2SO4 και 
 
(γ) Τρι̟ρωτικά οξέα (ή τριβασικά) όταν κατά τη διάσταση τους ελευθερώνουν τρία 
υδρογονοκατιόντα, ό̟ως για ̟αράδειγµα H3PO3, H3PO4. 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΞΕΩΝ. 
 
    H+ ,S-2    →   Η2S   → υδρόθειο  
    Η+, CI-  →   HCI   → υδροχλώριο 
    H+ , F-   →   HF     → υδροφθόριο 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η-αµέταλλο ( ή CN)   →   υδρό + όνοµα αµετάλλου 
 
Η+, NO3-   →  HNO3  → Nιτρικό οξύ 
H+, SO4-2 → H2SO4  → θειικό οξύ 
Η+, PO4-3 → H3PO4  → φωσφορικό οξύ 
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ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η-̟ολυατοµικό ιόν  → όνοµα ιόντος + οξύ 
 
Ποιες ενώσεις χαρακτηρίζονται βάση; 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius, βάση θεωρείται κάθε ένωση η ο̟οία, όταν 
διαλυθεί στο νερό, διίστανται και δίνει ανιόντα υδροξειδίου (ΟH–). 
 
Γενικός τύ̟ος των οξέων είναι: M(OH)x. Ανάλογα µε τον αριθµό των OH– ̟ου δίνουν 
κατά τη διάσταση τους, οι βάσεις µε γενικό τύ̟ο M(OH)x διακρίνονται σε: 
 
(α)    Μονο̟ρωτικές (ή µονόξινες, µονουδροξυλικές) βάσεις όταν κατά τη διάσταση 
του ελευθερώνουν ένα υδροξείδιο ό̟ως για ̟αράδειγµα KOH, NaOH. 
 
(β)  ∆ι̟ρωτικές (ή δισόξινες, διυδροξυλικές) βάσεις όταν κατά τη διάσταση τους 
ελευθερώνουν δυο υδροξείδια ό̟ως για ̟αράδειγµα Ca(OH)2, Ba(OH)2. 
 
(γ)  Tρι̟ρωτικές (ή τρισόξινες, τριυδροξυλικές) βάσεις όταν κατά τη διάσταση τους 
ελευθερώνουν τρία υδροξείδια ό̟ως για ̟αράδειγµα Al(OH)3. 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ 
 
Κ+    , ΟΗ- →  KOH      → υδροξείδιο του καλίου 
Ca+2, OH- →  Ca(OH)2 → υδροξείδιο του ασβεστίου 
Αg+,  OH- → AgOH      → υδροξείδιο του αργύρου 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Μέταλλο ή ( NH4) – OH → υδροξείδιο + όνοµα µετάλλου 
 
Τι είναι ισχύς των ηλεκτρολυτών (οξέων και βάσεων); 
 
Ισχύς των ηλεκτρολυτών είναι µια γενικότερη έκφραση της ικανότητας ̟ου έχουν οι 
ενώσεις να διίστανται ̟λήρως ή µερικώς σε ιόντα σε δεδοµένες συνθήκες. 
Όταν όλη η ̟οσότητα του ηλεκτρολύτη ̟ου διαλύεται στο νερό διασταθεί ̟λήρως 
(̟οσοστό διάστασης =100%) σε ιόντα, τότε ο ηλεκτρολύτης θεωρείται ισχυρός. 
Αν διασταθεί ένα µέρος της ̟οσότητας του ηλεκτρολύτη (̟οσοστό διάστασης <100%), 
ενώ η υ̟όλοι̟η ̟αραµένει αδιάστατη, τότε το οξύ θεωρείται ασθενής. 
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Ισχυρά οξέα 
 
Ορισµένα ισχυρά οξέα είναι HCl (σ̟ίρτο άλατος), H2SO4 (βιτριόλι), HNO3 
(ακουαφόρτε), HClO4, HBr, HI κλ̟. Τα οξέα αυτά διίστανται ̟λήρως  
HA(aq) → H+ (aq) + A–1(aq) 

 

Παράδειγµα: 
HCl + H2O → H3O+ + CΙ- 
 Η αντίδραση ιοντισµού του ΗCl στο νερό. 
 

Ισχυρές βάσεις 
 
Τα υδροξείδια των µετάλλων είναι ισχυρές βάσεις και διίστανται ̟λήρως 
 ΒΟΗ(aq) → Β+ (aq) + ΟΗ– (aq) 

 

Παραδείγµατα 
 
NaOH → Na+ + OH- 
ΚΟΗ  → Κ+ + OH- 
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- 

 
Ασθενή οξέα 

Ορισµένα ασθενή οξέα είναι το οξικό οξύ, κιτρικό οξύ (λεµόνι) ανθρακικό οξύ 
(αναψυκτικό). Το ̟ιο ασθενές οξύ είναι το HCN το ο̟οίο α̟οτελεί τοξικότατο 
δηλητήριο, ανεξάρτητα α̟ό όξινο χαρακτήρα του. 
  
Τα ̟ιο συνηθισµένα υδατικά διαλύµατα ασθενών οξέων: 
 
HF   →     Υδροφθορικό οξύ 
HCN   → Υδροκυανικό οξύ 
HClO →  Υδατικό διάλυµα υ̟οχλωριώδους οξέος 
HCOOH  →  Μυρµηκικό ή µεθανικό οξύ 
CH3COOH  →    Οξικό ή αιθανικό οξύ 
 
 
Παράδειγµα 
 
ΗF + H2O                             H3O+  + F - 
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Η αντίδραση ιοντισµού του HF στο νερό 
 
 
Ασθενείς βάσεις 
Παράδειγµα ασθενής βάσης α̟οτελεί η αµµωνία (ΝΗ3) ̟ου χρησιµο̟οιείται κυρίως 
ως καθαρτικό στα σ̟ίτια. 
 
Παράδειγµα 
 

ΝΗ3 + Η2Ο                        ΝΗ4+  + ΟΗ- 
                    
 

Η αντίδραση ιοντισµού της αµµωνίας στο νερό 
 
 

ΟΞΕΙ∆ΙΑ 
 

Τα οξείδια είναι χηµικές ενώσεις διαφόρων χηµικών στοιχείων µε το οξυγόνο και ο 
µοριακός τύ̟ος τους έχει τη γενική µορφή: Σ2Οx, ό̟ου Σ+x είναι το ηλεκτροθετικό 
τµήµα και Ο-2 το ηλεκτραρνητικό τµήµα (στο οξείδιο του φθορίου το οξυγόνο α̟οτελεί 
το ηλεκτροθετικό τµήµα και το φθόριο το ηλεκτραρνητικό τµήµα: ΟF2 (O+2, F-1).  
 
Γενικά τα οξείδια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  
 
Α) στα κανονικά οξείδια, ό̟ου το Ο έχει Α.Ο. ίσο µε -2, ̟.χ. CaO, PbO, SO2, κ.λ.̟.  
 
Β) στα υ̟εροξείδια, ό̟ου το Ο έχει Α.Ο. ίσο µε -1, ̟.χ. Η2Ο2 (υ̟εροξείδιο του 
υδρογόνου), Na2O2 (υ̟εροξείδιο του νατρίου), κ.λ.̟.  
 
Σηµείωση: Υ̟άρχουν και τα ε̟ιτεταρτοξείδια, τα ο̟οία είναι µίγµατα δύο κανονικών 
οξειδίων του ίδιου µετάλλου σε ορισµένη αναλογία: Fe2O4 (ε̟ιτεταρτοξείδιο του 
σιδήρου ̟ου είναι µίγµα των FeO - οξείδιο του δισθενούς σιδήρου, και του Fe2O3 – 
οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου, σε αναλογία 1:1 αντίστοιχα).  
 
Τα οξείδια ανάλογα τη συµ̟εριφορά τους ̟ρος τα οξέα και τις βάσεις διακρίνονται σε όξινα 
(ανυδρίτες οξέων), βασικά (ανυδρίτες βάσεων) και ε̟αµφοτερίζοντα.  
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Όξινα οξείδια – Oξείδια αµετάλλων 
 

Αυτά ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό οξυγονούχα οξέα µε «αλγεβρική αφαίρεση» των ατόµων 
του Η µέσω της «αφαίρεσης» των µορίων του νερού. Όταν ο αριθµός των ατόµων των 
υδρογόνων του οξέος είναι ̟εριττός, αφαιρούµε µόριο-ια νερού α̟ό 2-̟λάσιο αριθµό 
µορίων οξέος, ̟.χ. 
 
Η2SO4 – H2O → SO3 
2HNO3 –H2O → N2O5 
2H3PO4 – 3H2O → P2O5   
 

Βασικά οξείδια  - οξείδια µετάλλων 
 
Αυτά ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό «τον τυ̟ικό µοριακό τύ̟ο» της αντίστοιχης βάσης µε 
«αλγεβρική αφαίρεση» των ατόµων του Η µέσω της «αφαίρεσης» των µορίων του 
νερού. Όταν ο αριθµός των ατόµων των υδροξυλίων της βάσης είναι ̟εριττός, 
αφαιρούµε µόριο-ια νερού α̟ό 2-̟λάσιο αριθµό µορίων βάσης. 
 
2 ΚΟΗ – Η2Ο → Κ2Ο 
Ca(OH)2 -H2O →CaO  
                                      ε̟ι̟λέον ̟αραδείγµατα 

 
 
 
                               

    
   
 
 
 

 
Ε̟αµφοτερίζοντα οξείδια 

Ένα ε̟αµφοτερίζον οξείδιο λειτουργεί ως οξύ ή βάση ανάλογα µε το χηµικό 
̟εριβάλλον στο ο̟οίο βρίσκεται, ̟.χ. το Al2O3 σε υδατικό διάλυµα µ̟ορεί να 
λειτουργήσει ως βάση Al(OH)3 ή ως οξύ H3AlO3.  
 
 
 
 
 

Οξείδια αµετάλλων Οξείδια µετάλλων 
 

H2SO3 (-H2O) = SO2 H4SnO4 (-2H2O) = SnO2 

H2CO3 (-H2O) = CO2 H4PbO4 (-2H2O) = PbO2 
 

2HCIO3 (-H2O) = CI2O5 H2CrO4 (-H2O) = CrO3 
 

2HNO2 (-H2O) = N2O3 2HMnO4 (-H2O) = Mn2O7 
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Τα κυριότερα ε̟αµφοτερίζοντα οξείδια είναι τα ̟αρακάτω: 

 
Αντίστοιχο οξύ Ε̟αµφοτερίζον 

οξείδιο 
Αντίστοιχη βάση 

H3AlO3 Al2O3 Al(OH)3 
H2ZnO2 ZnO Zn(OH)2 

 
H2SnO2 SnO Sn(OH)2 

 
H2PbO2 PbO Pb(OH)2 

 
 
 

 
Άλατα 

Τα οξέα και οι βάσεις, ̟ου ̟εριγράψαµε στην ̟ροηγούµενη ενότητα, δεν α̟αντούν 
συνήθως ελεύθερα στη φύση. Πρώτες ύλες για την ̟αρασκευή αυτών α̟οτελούν 
κυρίως τα άλατα τους, ̟ου βρίσκονται στη φύση υ̟ό µορφή ορυκτών ή διαλυµένα στο 
νερό. Το ̟ιο γνωστό άλας είναι το αλάτι ή µαγειρικό αλάτι (NaCl), ̟ου υ̟άρχει 
άφθονο ως ορυκτό ή διαλυµένο στο θαλασσινό νερό. Οι χρήσεις του είναι 
̟ολυάριθµες, ̟.χ. µαγειρική, συντήρηση τροφίµων, βιοµηχανική ̟αρασκευή χλωρίου 
κλ̟. Άλλα γνωστά άλατα είναι το ανθρακικό νάτριο (Na2CO3), ̟ου χρησιµο̟οιείται 
̟.χ. για την ̟αρασκευή γυαλιού, το υ̟οχλωριώδες νάτριο (NaClO), ̟ου το αραιό 
διάλυµα του είναι η χλωρίνη, το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), ̟ου α̟αντά στα 
µάρµαρα, ο βρωµιούχος άργυρος (ΑgBr), ̟ου χρησιµο̟οιείται στη φωτογραφική, το 
φθοριούχα άλατα χρησιµο̟οιούνται στις οδοντό̟αστες κλ̟. 
 
 
Συµβολισµός και ονοµατολογία αλάτων 

Tα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις ̟ου ̟εριέχουν κατιόν Μ (µέταλλο ή θετικό 
̟ολυατοµικό ιόν, ̟.χ. ΝΗ4+) και ανιόν Α (αµέταλλο εκτός Ο ή αρνητικό ̟ολυατοµικό 
ιόν ̟.χ. CO32-). 
 Έτσι, ο γενικός τύ̟ος των αλάτων είναι:  ΜψAx 
 
Ό̟ου, x και ψ δείχνουν την αναλογία ανιόντων και κατιόντων στην ιοντική ένωση. 
Υ̟άρχουν και ̟ιο σύνθετα άλατα, ό̟ως είναι τα δι̟λά, τα µικτά, τα ένυδρα και τα 
σύµ̟λοκα. Το θέµα όµως αυτό ξε̟ερνά τα όρια µελέτης του ̟αρόντος βιβλίου.  
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Τα άλατα µ̟ορούν να  διακριθούν σε: 
 
α.  Μη οξυγονούχα άλατα  (το ανιόν τους δεν ̟εριέχει οξυγόνο). 
Τα άλατα αυτά ονοµάζονται µε ̟ρώτη λέξη το όνοµα του ανιόντος µε την κατάληξη –
ούχος και δεύτερη λέξη το όνοµα του µετάλλου ή το αµµώνιο. Π.χ.,  

NaCl:  χλωριούχο νάτριο 
FeS:    θειούχος σίδηρος (ΙΙ) 
FeCl3: χλωριούχος σίδηρος (ΙΙΙ) ή τριχλωριούχος σίδηρος 
KCN:  κυανιούχο κάλιο 
NH4I:   ιωδιούχο αµµώνιο   
 

β. Οξυγονούχα άλατα (το ανιόν τους ̟εριέχει οξυγόνο). Τα άλατα αυτά ονοµάζονται 
µε ̟ρώτη λέξη το όνοµα του ανιόντος και δεύτερη λέξη το όνοµα του µετάλλου ή το 
αµµώνιο. Π.χ., 

 Ca3(PO4)2: φωσφορικό ασβέστιο 
           ZnCO3:  ανθρακικός ψευδάργυρος   
 KHSO4:  όξινο θειικό κάλιο 

Βa(ClO)2:  υ̟οχλωριώδες βάριο 
Al(NO3)3:  νιτρικό αργίλιο 

 
 

ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 
 

• Παραδείγµατα Να2SO4 (θειικό νάτριο), CaSO4 (θειικό ασβέστιο), CuSO4 (θειικός 
χαλκός (II) ) , Κ2SO4 ( θειικό κάλιο)  

 
• Ονοµάζουµε ̟ρώτα την θειική ρίζα (SO4-2) και µετά το όνοµα του µετάλλου ( 

νάτριο, ασβέστιο, χαλκός) 
 

• Τα θειικά άλατα γενικά  ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εξής αντίδραση 
                                      
                               Θειικό οξύ (H2SO4) + βάση → θειικό άλας + νερό 
 

 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΑΛΑΤΑ 

 
• Παραδείγµατα KCI (χλωριούχο κάλιο), BaCI2 (χλωριούχο βάριο), AgCI 

(χλωριούχος άργυρος)   
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• Ονοµάζουµε ̟ρώτα το όνοµα του αµετάλλου (χλώριο) και µετά το όνοµα του 
µετάλλου (κάλιο, βάριο, άργυρος). 

 
• Τα θειικά άλατα γενικά ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εξής αντίδραση  

                                    
 
                            Υδροχλώριο ( ΗCI) + βάση → χλωριούχο άλας + νερό 
 

 
ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 

 
• Παραδείγµατα NaNO3 (νιτρικό νάτριο), Ca(NO3)2 (νιτρικό ασβέστιο), ΚNO3( 

νιτρικό κάλιο) 
 

• Ονοµάζουµε ̟ρώτα την νιτρική ρίζα (NO3 -) και µετά το όνοµα του µετάλλου ( 
νάτριο, ασβέστιο, κάλιο) 

 
• Τα νιτρικά άλατα γενικά ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εξής αντίδραση 

 
 

Νιτρικό οξύ ( HNO3) + βάση → νιτρικό άλας + νερό 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
 Ποια η ταξινόµηση των χηµικών αντιδράσεων; 
Οι χηµικές αντιδράσεις χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες 
 
Α. Τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 
Β. Τις µεταθετικές αντιδράσεις 
 
Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ονοµάζονται οι αντιδράσεις κατά τις ο̟οίες 
µεταβάλλεται ο αριθµός οξείδωσης κά̟οιων στοιχείων ̟ου συµµετέχουν σε αυτές. 
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ̟ραγµατο̟οίηση µιας οξειδοαναγωγικής 
αντίδρασης είναι κά̟οιο στοιχείο ένωσης της αντίδρασης να οξειδώνεται και κά̟οιο 
άλλο να ανάγεται. 
 
Οξείδωση ονοµάζεται η αλγεβρική αύξηση του αριθµού οξείδωσης ενός στοιχείου 
Αναγωγή ονοµάζεται η αλγεβρική ελάττωση του αριθµού οξείδωσης ενός στοιχείου. 
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Για να καταλάβουµε τις έννοιες της οξείδωσης και αναγωγής δίνουµε το ̟αρακάτω 
̟αράδειγµα. 
 

Η αντίδραση Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu 
 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο Fe oξειδώνεται γιατί αυξάνεται ο αριθµός οξείδωσης του α̟ό 0 
σε +2, ενώ ο Cu ανάγεται αφού ο αριθµός οξείδωσης ελαττώνεται α̟ό +2 σε 0. 
Ο χαλκός (Cu+2, στην ένωση CuSO4) ονοµάζεται οξειδωτική ουσία γιατί ̟ροκαλεί την 
οξείδωση του σιδήρου ενώ ο ίδιος ανάγεται. 
Ο σίδηρος (Fe, µεταλλικός) ονοµάζεται αναγωγική ουσία, γιατί ̟ροκαλεί αναγωγή του 
Cu+2, ενώ ο ίδιος οξειδώνεται. 
  
ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Στην κατηγορία των οξειδωαναγωγικών αντιδράσεων ανήκουν: 

• Αντιδράσεις σύνθεσης 
• αντιδράσεις α̟οσύνθεσης-διάσ̟ασης 
• αντιδράσεις α̟λής αντικατάστασης 

 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 
Αντιδράσεις σύνθεσης ονοµάζονται εκείνες οι αντιδράσεις κατά τις ο̟οίες δυο ή 
̟ερισσότερες χηµικές ουσίες αντιδρούν µεταξύ τους και σχηµατίζουν µια νέα χηµική 
ένωση. 

Γενικό σχήµα Α + Β →→→→ ΑΒ 
 
Kατηγορίες αντιδράσεων σύνθεσης: 
 
α) Αντίδραση µετάλλων ή αµέταλλων µε οξυγόνο ̟ου δίνει οξείδιο µετάλλων ή 
αµέταλλων αντίστοιχα 
 
2Mg + O2 → 2MgO 

C + O2 → CO2 

 
β) Αντίδραση νερού µε οξείδιο δίνει οξύ ή βάση. Συγκεκριµένα τα όξινα οξείδια 
(οξείδια αµετάλλων) αντιδρούν µε το νερό και δίνουν οξέα  ενώ τα βασικά οξείδια 
(οξείδια µετάλλων) αντιδρούν µε  το νερό και δίνουν βάση. Σχηµατικά έχουµε: 
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όξινο οξείδιο + Η2Ο → οξύ 

βασικό οξείδιο + Η2Ο → βάση 
Παραδείγµατα: 
CO2 + Η2Ο → H2CO3                               CO2 (όξινο οξείδιο) 

K2O + Η2Ο → 2KOH                                K2O (βασικό οξείδιο) 
 
γ) Αντίδραση µετάλλου µε αµέταλλο ̟ου οδηγεί στο σχηµατισµό άλατος 
 

2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s) 

Fe(s) + S(g) → FeS(s) 
 
 δ) Αντίδραση υδρογόνου µε ορισµένα αµέταλλα ̟ου δίνει υδραλογόνο ή αµµωνία 
 

H2(g) + Cl2(g)    → 2HCl(g) 

3H2(g) + N2(g)  → 2NH3(g) 
Κάθε αµέταλλο µ̟ορεί να αντικαταστήσει ένα άλλο σε µια ένωση, όταν αυτό είναι 
δραστικότερο. 
 
Σειρά δραστικότητας αµέταλλων (σειρά ηλεκτρολυτικότητας)  
 
                   F2>O3>,Cℓ2 >Br2>O2>I2>S>Se>P. 
                                    → (µείωση δραστικότητας) 
 

Παράδειγµα       Cl2 + 2KI → 2KCl +I2   ενώ    η  I2 + KCl → δεν γίνεται 
 
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
 
Αντιδράσεις διάσ̟ασης ονοµάζονται οι αντιδράσεις στις ο̟οίες µια χηµική ένωση 
διασ̟άται σε δυο ή ̟ερισσότερα ̟ροϊόντα. Όταν η χηµική ένωση διασ̟άται στα 
στοιχεία της τότε η αντίδρασης λέγεται αντίδραση α̟οσύνθεσης. Γενικό σχήµα: 

AB →→→→ A + B 
Παρείγµατα: 
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) (αντίδραση διάσ̟ασης) 

2Αg2O(s) →4Ag(s) + O2(g) (αντίδραση α̟οσύνθεσης) 
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Κατηγορίες αντιδράσεων διάσ̟ασης - σύνδεσης 
 
(α) Τα µεταλλικά οξείδια διασ̟ώνται µε θέρµανση σε µέταλλα και οξυγόνο  
 

2ΜgO(s) → 2Mg(s) + O2(g) 
(β) Βάσεις ή οξέα διασ̟ώνται µε θέρµανση και δίνουν τον αντίστοιχο ανυδρίτη και 
νερό (αφυδάτωση) 
 
Ca(OH)2 → CaO(s) + H2O 
Η2SO4  →      SO3(g) + H2O 
 
(γ) Τα οξυγονούχα άλατα διασ̟ώνται και δίνουν οξείδια ή µη οξυγονούχα άλατα 
 

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 

2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g) 
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Αντιδράσεις α̟λής αντικατάστασης ονοµάζονται οι αντιδράσεις στις ο̟οίες ένα 
ελεύθερο στοιχείο αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο ̟ου είναι τµήµα της χηµικής ένωσης. 
 

Γενικό σχήµα: Α + ΒΧ →→→→ ΑΧ+Β 

                           Μ+ ΒΧ →→→→ ΜΧ+Β 
 

Κάθε µέταλλο αντικαθίσταται σε µια ένωση του α̟ό άλλα µέταλλα, ̟ου είναι ̟ιο 
δραστικά α̟ό αυτό. Η σειρά δραστικότητας των µετάλλων είναι η εξής: 
 
Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Αg, Pd, Pt, Au.    
(µείωση δραστικότητας ̟ρος τα δεξιά)  → 
Έτσι σύµφωνα µε την µείωση δραστικότητας ̟αρα̟άνω σειρά κάθε µέταλλο µ̟ορεί να 
αντικαταστήσει τα ε̟όµενα του και να αντικατασταθεί α̟ό τα ̟ροηγούµενα του 
 
2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu            ̟ραγµατο̟οιείται 

ενώ η αντίδραση Cr + MgSO4 → ∆εν ̟ραγµατο̟οιείται 
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γιατί το Mg του άλατος είναι δραστικότερο του Cr και δεν µ̟ορεί να αντικατασταθεί 
α̟ό αυτόν. 
 

Κατηγορίες αντιδράσεων α̟λής αντικατάστασης 
 

(α) Αντιδράσεις αντικατάστασης µετάλλου α̟ό µέταλλο 
 

µέταλλο (1)+άλας (1) → µέταλλο (2)+άλας(2) 
 
Παραδείγµατα: 
Fe + CuSO4 →Cu + FeSO4 

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag 
(β) Αντιδράσεις αντικατάστασης του υδρογόνου των οξέων 
 

                                     µέταλλο + οξύ → άλας+ υδρογόνο 
 
Το υδρογόνο των οξέων µ̟ορεί να αντικατασταθεί α̟ό τα µέταλλα Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, 
Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, και Pb δηλαδή όλα τα µέταλλα της σειράς δραστικότητας ̟ου είναι 
µ̟ροστά α̟ό το υδρογόνο. 
 
Παραδείγµατα: 
Zn + H2SO4  →  ZnSO4 + H2 ↑ 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ 
 
 (γ) Αντιδράσεις µετάλλου µε νερό. Τα ̟ολύ δραστικά µέταλλα Li, K, Ba,Ca, Na, 
αντιδρούν «εν ψυχρώ» µε νερό και δίνουν αντίστοιχη βάση και υδρογόνο (Η2)  
 

µέταλλο + νερό →βάση + υδρογόνο 
 

Na + H2O → NaOH + 1/2H2 ↑ 

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ 
Τα υ̟όλοι̟α µέταλλα α̟ό Mg ως το Pb αντιδρούν «εν θερµώ » µε το νερό και δίνουν 
το αντίστοιχο οξείδιο και υδρογόνο (H2): 
Mg + H2O → MgO +H2 ↑ 
 
 (δ) Τέλος ο Cu, ο Hg, ο Ag, η Pt, και ο Au δεν αντιδρούν µε το νερό. 
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Ορισµένα µέταλλα (Al, Zn, Pb, Sn) αντιδρούν µε βάσεις των αλκαλίων (NaOH, KOH) 
και δίνουν άλατα και H2 
Zn + 2NaOH → (Na2ZnO2 ψευδαργυρικό νάτριο) + H2 

 
 

EΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ 
 

Στην εξουδετέρωση οι βάσεις και τα οξέα σαν αντιδρώντα ̟ραγµατο̟οιούν ̟άντα 
χηµική αντίδραση σε υδατικό διάλυµα δίνοντας ως ̟ροϊόντα άλας και νερό.  
 

Οξύ + βάση        →       άλας + νερό ( Η2Ο) 
                                                          ΑΝΤΙ∆ΡΩΝΤΑ                               ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Ο όρος εξουδετέρωση σηµαίνει ότι εξαφανίζεται τόσο ο όξινος όσο και ο βασικός 
χαρακτήρας. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Κατά την διάρκεια της εξουδετέρωσης µε χρήση ενός θερµοµέτρου 
µ̟ορεί να ̟αρατηρηθεί εύκολα ότι αυξάνεται η θερµοκρασία. Άρα η εξουδετέρωση 
είναι αντίδραση εξώθερµη. 

 
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ. 

 
Γνωρίζουµε ήδη ότι όταν τα οξέα διαλυθούν στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου H+ 
και οι βάσεις µε την διάλυσή τους στο νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ-.  
 
ΗCI ( aq)  → H+ (aq)+ + CI- (aq) 
 
NαOH ( aq)  → Na+(aq)+ OH- ( aq) 
 
 
Τα ιόντα H+  και τα OH- αντιδρούν. 
H+ (aq)  +   OH- ( aq)     →  Η2Ο( l) 
Αν όλα τα H+ δεσµευτούν α̟ό τα ΟΗ- το διάλυµα δεν έχει ούτε όξινες ούτε βασικές 
ιδιότητες αλλά είναι ουδέτερο ( καθαρό νερό ). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Aυτό ̟ραγµατο̟οιείται µόνο όταν ο αριθµός των H+ γίνει ίσος µε τον 
αριθµό των ΟΗ- στην ̟ερί̟τωση την ο̟οία θα έχουµε ̟λήρη εξουδετέρωση. 
 
Ταυτόχρονα τα κατιόντα Να+ αντιδρούν µε τα ανιόντα CI- και ̟αράγεται αλάτι. 
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                                   Να+  (aq) + CI- (aq)→ NαCI (s) 
 
H τελευταία αντίδραση ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε θέρµανση και α̟οµάκρυνση του νερού. 
 
Όταν αναµειγνύονται ένα διάλυµα υδροχλωρίου (οξύ) µε ένα διάλυµα υδροξειδίου 
του νατρίου (βάση) η χηµική εξίσωση ̟ου ̟εριγράφει το φαινόµενο είναι η εξής. 
 
H+ (aq) +  CI-(aq)  +  Na+(aq) +  OH- (aq)   →  H2O(l) +  CI– (aq) +  Na+(aq) 
 
Τα ιόντα Να+ και CI- ̟ου µετέχουν και στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης 
µ̟ορούν να χαρακτηριστούν  -ιόντα ̟αρατηρητές- 
 
 

ΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

1. ΑΝΥ∆ΡΙΤΗΣ ΟΞΕΟΣ + ΒΑΣΗ → ΑΛΑΣ + ΝΕΡΟ 
 
Για να βρούµε το άλας ̟ου σχηµατίζεται, σκεφτόµαστε ̟οιανού οξέος είναι ο 
ανυδρίτης ο̟ότε το ανιόν του άλατος θα είναι το ανιόν του οξέος γιατί ο ανυδρίτης σε 
υδατικό διάλυµα µετατρέ̟εται στο αντίστοιχο οξύ. 
  
Π.χ  CO2 + 2KOH→ K2CO3 + H2O 
        N2O5 + 2 NaOH → 2NaNO3 + H2O 
        P2O5 + 3 Ca(OH)2→ Ca3( PO4) 2 + 3 H2O 
             

2. OΞΎ + ΑΝΥ∆ΡΙΤΗΣ ΒΑΣΗΣ → ΑΛΑΣ + ΝΕΡΌ 
 
Για να γράψουµε σωστά το άλας βρίσκουµε ̟οιανής βάσης είναι ο ανυδρίτης της 
ο̟ότε το κατιόν της βάσης θα είναι το κατιόν του άλατος, γιατί ο ανυδρίτης της σε 
υδατικό διάλυµα µετατρέ̟εται στην αντίστοιχη βάση. 
 
Π.χ    H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O 
          2 H3PO4 + 3 K2Ο→ 2 K3PO4 + 3 H2O 
          2 HCI + BaO + BaCI2 + H2O 
                                                                                   

3. ΑΝΥ∆ΡΙΤΗΣ ΟΞΕΟΣ + ΑΝΥ∆ΡΙΤΗΣ ΒΑΣΗΣ → ΑΛΑΣ 
 
  Π.χ  P2O5+ 3 MgO → Mg3(PO4) 2 
          CO2 + MgO → MgCO3 
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4. ΟΞΥ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ ∆ΙΝΕΙ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ (NH4+) 

 

  Π.χ   HNO3 + NH3 → NH4NO3  

           H2SO4 +2 NH3 → (NH4)2SO4 

 

 

ΑΝ Τ Ι ∆ Ρ Α Σ Ε Ι Σ    ∆ Ι Π Λ Η Σ   Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 
 
Αντιδράσεις δι̟λής αντικατάστασης ονοµάζονται οι αντιδράσεις µεταξύ δύο 
ηλεκτρολυτών, οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιούνται µέσα σε υδατικό διάλυµα µε ανταλλαγή 
ιόντων: 

Γενικό σχήµα: Α+Β– + Γ+∆– →→→→ Α∆ + ΓΒ 
Για να ̟ραγµατο̟οιηθεί µια αντίδραση δι̟λής αντικατάστασης ̟ρέ̟ει ένα α̟ό τα 
̟ροϊόντα της αντίδρασης να είναι: 
 
(α) ∆υσδιάλυτo σώµα δηλαδή να καταβυθιστεί ίζηµα 
Πάντα είναι ευδιάλυτα τα άλατα: Κ+, Να+, ΝΗ4+, ΝΟ3–, ClΟ3–, ΗCO3– 

 
(β) Αέριο σώµα 
Τα συνηθέστερα αέρια είναι: HCl, HBr, HI, H2S, NH3, CO2, SO2 ,HF ,ΗCN 
Τα H2S, CO2 διαλύονται λίγο στο νερό και ελευθερώνονται εύκολα, ενώ για τα 
υ̟όλοι̟α αέρια ̟ρέ̟ει να θερµάνουµε το διάλυµα. 
Το HF έχει σηµείο ζέσεως (Σ.Ζ.) 19°C και το ΗCN έχει Σ.Ζ. 26°C. 
 
(γ) Ασθενής ηλεκτρολύτης 
 
Τα κυριότερα ιζήµατα ̟ου συναντάµε στις αντιδράσεις δι̟λής αντικατάστασης 
είναι: 
 

 Ιζήµατα Εκτός α̟ό τα... 

ΆΛΑΤΑ 
Ανθρακικά 
Φωσφορικά 

 
Όλα 
Όλα 

 
Κ+, Νa+,NH4

+ 

Θειούχα (S2-) Όλα 
 

Κ+, Νa+,NH4
+ 

Mg2+,Ca2+,Ba2+ 
Αλογονούχα (Χ-) AgX,PbX2,CuX Όλα τα υ̟όλοι̟α 

 
Θειϊκά  CaSO4, PbSO4, ΒaSO4 Όλα τα υ̟όλοι̟α 
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Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 

Όλα 
 

ΚΟΗ, ΝaOH 
Ca(OH)2, Ba(OH)2 

OΞΕΑ Η2SiO3 Όλα τα υ̟όλοι̟α 
 

 
Προσοχή!!! 
Οι ενώσεις Η2CO3, H2SO3, NH4OH είναι ασταθείς. Για τον λόγο αυτό όταν 
σχηµατίζονται ως ̟ροϊόντα στις αντιδράσεις δι̟λής αντικατάστασης στη θέση τους θα 
γράφουµε: 
Η2CO3 CO2   +   H2O 
H2SO3 SO2  +  H2O 
NH4OH NH3   +    H2O 
 
 
∆ΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

• ΟΞΥ ( 1) + ΑΛΑΣ (1)→ ΟΞΥ (2) + ΑΛΑΣ(2) 
 
 H2SO4 + CaF2 →CaSO4↓ + 2 HF↑ 
 
 HCI + AgNO3 →HNO3 + AgCI ↓ 
 
  2H3PO4 + 3CaS  → Ca3(PO4)2↓ + 3 H2S↑ 
 
Χαρακτηριστικές ̟ερι̟τώσεις 
 
Na2CO3 + 2 HCI → 2 NaCI + H2CO3 
                                                        ↓ 
                                                 H2O+ CO2↑ 
 
Na2SO3 + H2SO4→Na2SO4 + H2SO3 
                                                        ↓ 
                                                H2O + SO2↑ 
 
 
To ανθρακικό οξύ και το θειώδες οξύ σαν ασταθή διασ̟ώνται σε H2O και  CO2 το 
̟ρώτο και   H2O και  SO2 το δεύτερο. 
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• ΒΑΣΗ (1) + ΑΛΑΣ(1)→ΒΑΣΗ(2)+ ΑΛΑΣ(2) 

 
  Ca(OH)2 + Na2CO3→2NaOH+CaCO3↓ 
 
  2KOH + PbSO4→ Pb(OH)2↓ + K2SO4 
 
Χαρακτηριστική ̟ερί̟τωση 
NH4CI + NaOH→ NaCI + NH4OH 
                                                     ↓ 
                                            NH3↑ + H2Ο 
 
 
 

• ΑΛΑΣ (1) + ΑΛΑΣ(2) → ΑΛΑΣ(3) + ΑΛΑΣ(4) 
 
  KCI + AgNO3 → KNO3 + AgCI↓ 
  K2S + Pb(NO3)2→ 2 KNO3 + PbS↓ 
  (NH4)2SO4 + CaS → CaSO4↓ + (NH4)2S 
  BaCI2 + CaSO4 → CaCI2 + BaSO4↓ 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Συµ̟ληρώστε τις ̟αρακάτω αντιδράσεις 
CI2 + KBr→ 
Ca + O2→ 
C + O2→ 
MgO + H2O → 
Na + Br2 → 
H2 + N2→ 
Ba + S → 
N2O5 + H2O→ 
H2 + F2→ 
Ba + H2Ο→ 
H3PO4→ 
KOH→ 
NaCIO3→ 
Mg + HCI→ 
Zn(OH)2 + HNO3 → 
Mg + H2O→ 
K + Zn(NO3)2→ 
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Να + Η2CO3 → 
P2O5 + Ba(OH)2→ 
NH3 + H3PO4 → 
N2O5 + CaO → 
Na2O + HNO3→ 
HBr + AgNO3→ 
HI + Na2CO3→ 
Ca(OH)2 + K2CO3 → 
KBr + AgNO3→ 
Ca(OH)2 + HCI→  
Ca + H2O→ 
K2O + SO3→ 
NaOH + H2SO4→ 
H2 + I2 → 
F2 + KCI→  
BaCI2 + K2SO4 →  
CaO + HNO3 → 

 
4ºΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
Ατοµικό βάρος (Α.Β) ή σχετική ατοµική µάζα ενός στοιχείου λέγεται ο αριθµός ̟ου 
δείχνει ̟όσες φορές είναι µεγαλύτερη η µάζα ενός ατόµου του στοιχείου α̟ό το 1/12 
της µάζας του ατόµου του 12C. 
 
Μοριακό βάρος ή σχετική µοριακή µάζα στοιχείου ή µοριακής ένωσης λέγεται ο 
αριθµός ̟ου δείχνει ̟όσες φορές είναι µεγαλύτερη η µάζα ενός µορίου του στοιχείου ή 
της ένωσης α̟ό το 1/12 της µάζας του ατόµου του 12C. 
 
Αριθµός Avogadro (NA) ονοµάζεται ο αριθµός ατόµων 12 C ̟ου ̟εριέχονται σε 12 g  
άνθρακα. Ισούται µε NA= 6,023 1023 . Αναλυτικότερα εκφράζει  ̟όσα άτοµα κάθε 
στοιχείου ̟εριέχονται σε µάζα τόσων γραµµαρίων α̟ό το στοιχείο όσο είναι το 
ατοµικό βάρος του ή ̟όσα µόρια µιας ουσίας ( στοιχείου ή ένωσης ) ̟εριέχονται σε 
µάζα τόσων γραµµαρίων α̟ό την ουσία όσο είναι το µοριακό της βάρος. 
 
Ένα mole ( mol) είναι µια ̟οσότητα ̟ου ̟εριέχει NA= 6,023 1023 σωµατίδια ( άτοµα, 
µόρια, ιόντα κτλ) 

• Έτσι 1 mol µορίων H2 ̟εριέχει NA µόρια Η2 και ζυγίζει όσο το Μr  του  H2 σε g 
• 1 mol ατόµων Η ̟εριέχει ΝΑ άτοµα Η και ζυγίζει όσο το  Αr  του  H σε g 
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• 1 mol ιόντων ΟΗ- ̟εριέχει ΝΑ ιόντα ΟΗ- και ζυγίζει όσο το άθροισµα του Αr 

του  O και του Αr  του  H σε g 
 
Η µάζα σε g  1 mol ατόµων ονοµάζεται γραµµοάτοµο (grat)  και ισούται µε το Α.Β σε 
g. 
 
Π.χ 1 grat Ο = 16g O2 
Η µάζα σε g  1 mol µορίων ονοµάζεται γραµµοµόριο ( mole) και ισούται µε το Μ.Β σε 
g. 
 
Π.χ 1 mole H2 = 2g H2 
H µάζα σε g 1 mol ιόντων ονοµάζεται γραµµοιόν ( gion)  και ισούται µε το άθροισµα 
των Α.Β των στοιχείων ̟ου α̟οτελούν το ιόν. 
 
Π.χ 1gion OH- =  Αr H + Ar O= 1+ 16=17 g 
 
Mοριακός ή γραµµοµοριακός όγκος (Vm) αερίου ( στοιχείου ή ένωσης) είναι ο όγκος 
τον ο̟οίο καταλαµβάνει το mol του, δηλαδή ο όγκος ̟ου καταλαµβάνουν 6,023 1023 
µόρια του αερίου  σε ορισµένες συνθήκες  ̟ίεσης και θερµοκρασίας . 
 

• 1 mol NH3 ̟εριέχει ΝΑ µόρια ΝΗ3 ζυγίζει όσο το Μr σε g και καταλαµβάνει 
όγκο 22,4 L ή 22400 mL σε κανονικές ή ̟ρότυ̟ες συνθήκες ( STP) 

 
 
EΥΡΕΣΗ Μ.Β Ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Για να υ̟ολογίσουµε το M.B  ή Μr  
µιας ουσίας ̟ρέ̟ει να γνωρίζουµε το σωστό χηµικό τύ̟ο  της ουσίας και τα Α.Β ή Αr  
των στοιχείων α̟ό τα ο̟οία α̟οτελείται η ένωση. 
 

• Μοριακό βάρος ή Μr ενώσεων 
Μ.Β ή Μr = αλγεβρικό άθροισµα ( Α.Β ή Αr) � ( αριθµό ατόµων στοιχείων) 

 
Π.χ  ΝΗ3 
 
Ξέρω ότι Α.Β ή Αr  N =14 και Α.Β ή Ar  H =1 
Άρα ΜΒ ή Mr = Ar N + 3 Ar H = 14 + 3� 1 = 17 
 

• Moριακό βάρος στοιχείου  
Π.χ Η2 
Μ.Β ή Mr = ( ατοµικό βάρος) �( ατοµικότητα) 
Ξέρω ότι Α.Β ή  Αr H =1  
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Άρα Μ.Β ή Mr   H2 = 2 � Ar H= 2�1=2 
 
Σε ̟ρότυ̟ες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας STP δηλαδή ΟºC ( ή 273 Κ) και ̟ίεση 1 
atm ( 760mmHg) o γραµµοµοριακός όγκος των αερίων βρέθηκε ίσος µε 22,4 L ή 22400 
mL 
 
Υ̟όθεση Avogadro. Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας 
̟εριέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Ισχύει και το αντίστροφο. 
 
Γνωρίζουµε ότι οι δείκτες των στοιχείων στο µοριακό τύ̟ο µιας ένωσης ή του ίδιου του 
στοιχείου φανερώνουν ̟όσα άτοµα του στοιχείου αυτού ̟εριέχονται στο µόριο της 
ένωσης ή του στοιχείου 
 
 
 

• 1 µόριο NH3 ̟εριέχει 1 άτοµο αζώτου Ν και 3 άτοµα υδρογόνου Η. 
• 1 mol ΝΗ3 ̟εριέχει 1 ΝΑ άτοµα Ν και 3 ΝΑ άτοµα υδρογόνου Η 
• 1 mol  ΝΗ3 ̟εριέχει 1 mol ατόµων αζώτου Ν και 3 mol ατόµων  υδρογόνου Η 
• 1 mol  ΝΗ3 ̟εριέχει 1� ( Αr N) g αζώτου και 3 � ( Αr  H) g υδρογόνου. 

                                                      │                                          │ 
                                                    14g                                        3g 
 

 
MEΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ 

 
• Όταν το µίγµα είναι στερεό ή υγρό και ζητείται η σύσταση  ν συστατικών , θα 

ονοµάζουµε  x mol,  y mol , ω mol κτλ τις ν ̟οσότητες. 
          Μετά θα στηριχτούµε σε ν ̟ροτάσεις της άσκησης για να σχηµατίσουµε ν 

εξισώσεις.  Στην συνέχεια ε̟ιλύουµε το σύστηµα των ν εξισώσεων. 
 

• Όταν το µίγµα είναι αέριο, θα εκφράσουµε τους αγνώστους σε mole αν δίνονται 
στοιχεία ̟ου σχετίζονται µε την µάζα. Αν τα στοιχεία ̟ου δίνονται έχουν σχέση 
µε όγκους θα θεωρούµε αγνώστους ( x,y,w) τους όγκους των συστατικών του 
µίγµατος. Μετά θα λύνουµε το σύστηµα των ν εξισώσεων µε τους ν αγνώστους 
και θα βρίσκουµε τους ζητούµενους όγκους. 

 
• Ισοµοριακό µίγµα. Στο ισοµοριακό µίγµα έχουµε τον ίδιο αριθµό mole για τα 

συστατικά του µίγµατος. 
• Στα αέρια µίγµατα η αναλογία των όγκων ισούται µε την αναλογία µορίων και 

την αναλογία των mole. 
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• Στα αέρια µίγµατα είναι . d (µίγµατος)=  m (µίγµατος)  

                                                                              V (µίγµατος) 
          dµίγµατος →  η ̟υκνότητα του µίγµατος 
          m µίγµατος→ η µάζα του µίγµατος 
          V µίγµατος→ ο όγκος του µίγµατος 
 
 

• Περιεκτικότητες 
•  

Περιεκτικότητα α% κ.β (w/). Σηµαίνει ότι στα 100 g µίγµατος ̟εριέχονται α g  ουσίας 
Περιεκτικότητα β% κ.ο(v/v). Σηµαίνει ότι στα 100 mL µίγµατος ̟εριέχονται β mL 
ουσίας 
Περιεκτικότητα γ% κ.ο (w/v). Σηµαίνει ότι στα 100 mL µίγµατος ̟εριέχονται γ g  
ουσίας. 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ σε µάζα, mol, και Vm 
 

• n = m  
           Mr  
 

ό̟ου n → ο αριθµός mole 
ό̟ου m → η µάζα σε g  
ό̟ου Μr→ η σχετική µοριακή µάζα ή το Μοριακό βάρος 
Αν είναι γνωστή η µάζα m µιας ουσίας και θέλουµε να υ̟ολογίσουµε τον αριθµό mole 
n διαιρούµε την µάζα m σε g  µε το µοριακό βάρος. 
 

• m = n � Mr 
Αν είναι γνωστός ο αριθµός mole n  µιας ουσίας και θέλουµε να υ̟ολογίσουµε την 
µάζα m σε g  ̟ολλα̟λασιάζουµε τον αριθµό mole n  ε̟ί το Mr.  
 
 

• Αν έχουµε n mol ενός αερίου σώµατος, τα ο̟οία καταλαµβάνουν όγκο V  L σε 
STP τότε ισχύουν οι σχέσεις. 

n=V(L)     ή    n =  V(mL) 
     22,4                    22400 

Γενικά σε ορισµένες συνθήκες ̟ίεσης και θερµοκρασίας ( όχι α̟αραίτητα ̟ρότυ̟ες) 
ισχύει n =  V  
                  Vm      ό̟ου Vm→ ο γραµµοµοριακός όγκος στις ̟αρα̟άνω συνθήκες 
̟ίεσης και θερµοκρασίας. 
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Ποιοι οι νόµοι ̟ου αναφέρονται στα ιδανικά αέρια; 
Α̟άντηση 
Οι νόµοι ̟ου αναφέρονται στα ιδανικά αέρια είναι τρεις 
Α. Ο νόµος Boyle: «ο όγκος (V) ̟ου καταλαµβάνει ένα αέριο είναι αντιστρόφως 
ανάλογος της ̟ίεσης (P) ̟ου έχει, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο αριθµός των mol (n) και η 
θερµοκρασία (Τ) του αερίου ̟αραµένουν σταθερά». 
 
Β. Ο νόµος Charles: «ο όγκος (V) ̟ου καταλαµβάνει ένα αέριο είναι ανάλογος της 
α̟όλυτης θερµοκρασίας (Τ), µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο αριθµός των mol (n) και η ̟ίεση 
(P) ̟αραµένουν σταθερά».  
Γ. Ο νόµος Gay – Lussac: «η ̟ίεση (P) ̟ου ασκεί ένα αέριο είναι ανάλογη της 
α̟όλυτης θερµοκρασίας (Τ), όταν ο αριθµός των mol (n) και ο όγκος (V) είναι 
σταθερά».  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 
Πειραµατικά βρέθηκε ότι για ορισµένη µάζα ενός αερίου υ̟άρχει µια έκφραση ̟ου 
συνδέει την ̟ίεση P ,τον  όγκο V και την α̟όλυτη θερµοκρασία του T, ̟ου ̟αραµένει 
σταθερή. Αυτή είναι: 
P � V  = σταθερή. 
   Τ 
 
Μ̟ορούµε τώρα να υ̟ολογίσουµε την τιµή της ̟αρα̟άνω σταθεράς για ένα mol 
ο̟οιουδή̟οτε αερίου σε STP συνθήκες ό̟ου είναι P =1 atm, V=22,4 L/mol και θ=0 º C 
→  T= O+ 273 = 273 K 
 
 
P � V   = 1 atm � 22,4 L/ mol =  0.082  L � atm   = R 
   Τ                          273 K                       K � mol 
 
Η ̟αρα̟άνω σταθερά ονοµάζεται ̟αγκόσµια σταθερά των αερίων και συµβολίζεται 
µε το γράµµα R. Ε̟ίσης είναι ανεξάρτητη α̟ό την φύση του αερίου. 
 

• Αν αντί για ένα mol αερίου είχαµε n  moles  τότε η ̟αρα̟άνω ισότητα 
τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

P� V  = n � R   → P � V = n�R�T    (1)  ̟ου είναι η καταστατική εξίσωση των αερίων. 
  T 
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Υ̟ενθυµίζουµε ότι στην ̟αρα̟άνω εξίσωση P είναι η ̟ίεση του αερίου και µετριέται 
σε atm , V είναι ο όγκος του αερίου και µετριέται σε L,  n  είναι ο αριθµός των moles , 
R είναι η ̟αγκόσµια σταθερά των αερίων και µετριέται σε  

L � atm 
K � mol 

και τέλος Τ είναι η α̟όλυτη θερµοκρασία του αερίου και µετριέται σε Κelvin. 
 
Πρέ̟ει να είµαστε ̟ροσεκτικοί στις ασκήσεις ̟ου λύνονται µε την βοήθεια της 
καταστατικής εξίσωσης τα µεγέθη να εµφανίζονται µε τις µονάδες ̟ου αναφέραµε 
̟αρα̟άνω. Εάν κά̟ου συναντήσουµε διαφορετικές µονάδες ̟ρέ̟ει να τις 
µετατρέψουµε έχοντας υ̟όψη ότι: 
 

• 1 αtm =76 cm Hg =760 mmHg = 760 Torr 
• 1 L = 1000 mL = 1000cm3  και 1 m3 = 1000L 

 
 T ( K) = θ + 273 δηλαδή K = ºC +273  
 
 Π.χ  θ  = 20 ºC   →  Τ =  20 + 273 = 293 Κ 
  θ = -273  ºC    →  Τ= -273 + 273 = 0 Κ 
 
P = 38 cmHg       → P= 38/76 = 0.5 atm 
P= 190 mmHg    → P = 190/760 = 0,25 atm 
V= 200 mL         → V= 200/1000=0,2 L 
 

• Γνωρίζουµε ότι ο αριθµός των moles συνδέεται µε την µάζα ενός αερίου µε την 
σχέση n =m/Mr . Aν αντικαταστήσουµε στον τύ̟ο της καταστατικής εξίσωσης το 
n µε την ̟αρα̟άνω σχέση θα είναι:                           P �V= m� R� T           ( 2) 

                                                                                                              Mr       
 

• Mε την βοήθεια αυτού του δεύτερου τύ̟ου της καταστατικής εξίσωσης µ̟ορούµε 
να δηµιουργήσουµε µια ακόµη µορφή αυτής.   

 
P �V =m� R� T   → P = m  R T    →   αφού d=m/V ,  d σε g/L   θα έχουµε  
           Mr                         V Mr 
                   
     P=d   �R�  T           (3) 
              Mr 
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Στις ασκήσεις χρησιµο̟οιούµε ό̟οιον α̟ό τους τρεις τύ̟ους της καταστατικής 
εξίσωσης µας βολεύει. 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ή  ΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Molarity) 
 
Η µοριακότητα κατά όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity εκφράζει τα mol της διαλυµένης 
ουσίας ̟ου ̟εριέχονται σε 1 L διαλύµατος. ∆ηλαδή έχουµε  
                             C =  n 
                                     V 
Ό̟ου c = η συγκέντρωση του διαλύµατος 
           n = o αριθµός mol  της διαλυµένης ουσίας 
          V=  ο όγκος του διαλύµατος σε L. 
 
Moνάδα της συγκέντρωσης είναι το mol L -1  ή  M 
 
Π.χ ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου NaOH  συγκέντρωσης 1,5 Μ. σηµαίνει ότι σε 1 L 
( 1000mL) διαλύµατος ̟εριέχονται 1,5 mole NaOH. 
 
Π.χ ∆ιάλυµα NaCI  2 M σηµαίνει ότι σε 1 L διαλύµατος ̟εριέχονται 2 moles  ΝαCI. 
 
MOΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ m ( molality) 
 
Εκφράζει τον αριθµό των moles της διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχεται σε ένα 
χιλιόγραµµο διαλύτη (1000g  διαλύτη).  
 
Π.χ διάλυµα HCI   3m.  Σηµαίνει ότι σε 1000 g  διαλύτη ̟εριέχονται 2 mol HCI. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ορίζουµε ως γραµµοµοριακό κλάσµα συστατικού Α ενός διαλύµατος ΝΑ 
το ̟ηλίκο 
 
ΝΑ =               αριθµός των mol  του συστατικού Α 
           Ολικό αριθµό των mol των συστατικών του διαλύµατος 

 
ΑΡΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Αραίωση διαλύµατος ονοµάζουµε την ̟ροσθήκη καθαρού διαλύτη στο διάλυµα. 
Α̟οτέλεσµα αυτής είναι η ελάττωση της ̟εριεκτικότητας (συγκέντρωσης) του 
διαλύµατος 
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Έστω ότι ̟ροσθέτουµε νερό ( καθαρό διαλύτη ) σε υδατικό διάλυµα . Για την αραίωση 
ισχύουν. 
 

• V δ/τος τελ = V δ/τος αρχ + VH20 
• m δ/τος τελ = m δ/τος αρχ + m H20 
• ̟οσότητα διαλυµένης  ουσίας τελική = ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας αρχική 
• m διαλυµένης ουσίας αρχική = m διαλυµένης ουσίας τελική 
• n διαλυµένης ουσίας αρχική =n διαλυµένης ουσίας τελική 
• Για την αραίωση ισχύει: (M �V)̟ριν= (M �V)µετά   δηλαδή            M1VI=M2V2 ή 

C1VI=C2V2 
Ό̟ου C1 και V1 η συγκέντρωση και ο όγκος του διαλύµατος ̟ριν την αραίωση και 
C2 V2 η συγκέντρωση και ο όγκος του διαλύµατος µετά την αραίωση. 
 
Η σχέση αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό το γεγονός ότι. 
n διαλυµένης ουσίας αρχική = n διαλυµένης ουσίας τελική και ότι ο αριθµός mole 
διαλυµένης ουσίας = M�V  ή C�V 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Y̟οτίθεται ότι κατά την ̟ροσθήκη του νερού δεν ̟αρατηρείται διαστολή 
ή συστολή του όγκου. 

 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Συµ̟ύκνωση διαλύµατος ονοµάζουµε την αφαίρεση καθαρού διαλύτη α̟ό το 
διάλυµα. Αυτή γίνεται συνήθως µε θέρµανση. Α̟οτέλεσµα της συµ̟ύκνωσης είναι η 
αύξηση της ̟εριεκτικότητας ( συγκέντρωσης )του διαλύµατος. 
Για την συµ̟ύκνωση ισχύουν. 

• V δ/τος τελ = V δ/τος αρχ  - VH20 
• m δ/τος τελ = m δ/τος αρχ     -  m H20 
• ̟οσότητα διαλυµένης  ουσίας τελική = ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας αρχική 
• Για την συµ̟ύκνωση  ισχύει: (M�V)̟ριν= (M �V)µετά   δηλαδή            M1VI=M2V2 

ή C1VI=C2V2  ό̟ου V2 = VI – H2O 
 
Συµ̟ύκνωση διαλύµατος µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί και µε ̟ροσθήκη διαλυµένης 
ουσίας. Ο̟ότε. 

m δ/τος τελ = m δ/τος αρχ   + m διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟ροστέθηκε 

 

• ̟οσότητα διαλυµένης  ουσίας τελική = ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας αρχική + 
̟οσότητα διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟ροστέθηκε. 

 
C1V1 + n διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟ροστέθηκε=C2V2 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

 
 

66

 

 
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Στην κατηγορία αυτή θα µελετήσουµε τις εξής ̟ερι̟τώσεις 
α) ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας 
β) ανάµειξη διαλυµάτων διαφορετικών διαλυµένων ουσιών ̟ου δεν αντιδρούν µεταξύ 
τους 

α) ΑΝΑΜΕΙΞΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ι∆ΙΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
 
Για αυτού του είδους την ανάµειξη ισχύουν: 
 
VI + V2 =Vτελ 

Μάζα (∆1) + µάζα ( ∆2) = µάζα (∆ τελικο) ό̟ου ∆: διάλυµα 
Ποσότητα διαλυµένης ουσίας  1 + ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας  2 = ̟οσότητα 
διαλυµένης ουσίας τελική 
 
Ακόµη ισχύει M1V1 + M2V2 = Mτελ V τελ     ή      C1V1 + C2V2 = Cτελ V τελ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: υ̟οτίθεται ότι κατά την ανάµειξη δεν έχουµε συστολή ή διαστολή του 
όγκου. Αν η άσκηση µας ̟ληροφορεί ότι υ̟άρχει µεταβολή του όγκου ο τύ̟ος  
VI + V2 =Vτελ   ισχύει µα διαφορο̟οιείται ανάλογα  µε την ̟ερί̟τωση. 
 
Β) ΑΝΑΜΕΙΞΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ. 
 
H ανάµειξη διαλυµάτων διαφορετικών διαλυµένων ουσιών ουσιαστικά αντιστοιχεί µε 
αραίωση για την κάθε διαλυµένη ουσία. 
Έστω ότι αναµειγνύουµε διάλυµα ουσίας Α µε διάλυµα ουσίας Β. 
Για την ουσία Α ισχύει. 
Vτελ = VI + V2    ή m ∆τελικ = m1 + m 2 
 
Ποσότητα διαλυµένης ουσίας  1 = ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας τελική    ή  
M1V1=Mτελ Vτελ 
 
Για την ουσία Β ισχύει. 
 
Vτελ = VI + V2    ή m ∆τελικ = m1 + m 2 
Ποσότητα διαλυµένης ουσίας  2 = ̟οσότητα διαλυµένης ουσίας τελική    ή  
M2V2=Mτελ Vτελ 
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Στις ασκήσεις αυτές δηλαδή δουλεύουµε για την κάθε διαλυµένη ουσία χωριστά 
εφαρµόζοντας κάθε φορά την µεθοδολογία της αραίωσης. 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
 
Στις ασκήσεις αυτές ζητείται να ̟αρασκευάσουµε ορισµένη ̟οσότητα ενός διαλύµατος 
ορισµένης συγκέντρωσης α̟ό κά̟οιο άλλο διάλυµα της ίδιας διαλυµένης ουσίας του 
ο̟οίου γνωρίζουµε την συγκέντρωση. 
 
Μεθοδολογία: Zητείται να υ̟ολογισθεί η ̟οσότητα του διαλύµατος ̟ου διαθέτουµε 
για να ̟αρασκευάσουµε το ζητούµενο διάλυµα. 
α) Y̟ολογίζουµε την ̟οσότητα της καθαρής διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχεται στην 
̟οσότητα του διαλύµατος ̟ου θέλουµε να ̟αρασκευάσουµε στηριζόµενοι στην 
συγκέντρωσή του. 
β) Tέλος µε βάση την ̟οσότητα της διαλυµένης ουσίας ̟ου υ̟ολογίσαµε υ̟ολογίζουµε 
την ζητούµενη ̟οσότητα του διαλύµατος ̟ου την ̟εριέχει. 
 

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Πόσα άτοµα ̟εριέχονται  σε 5,4  g  αργιλίου ( Α.Β = 27) 
2. Να υ̟ολογιστεί η µάζα ενός ατόµου Η.( Α.Β=1) 
3. Πόσο ζυγίζουν 1000 άτοµα θείου ( Α.Β =32) 
4. Πόσα άτοµα ̟εριέχονται σε 52 g  Zn.( A.B=65) 
5. Πόσο ζυγίζουν 30115 άτοµα Cu ( A.B =63,5) 
6. Πόσο ζυγίζουν 9,0345 1024 µόρια αζώτου; Πόσα mol είναι η ̟οσότητα αυτή; 
(A.B=14) 
7. ∆ίνεται ̟οσότητα 17 g H2S  και ζητούνται α) ̟όσα moles είναι β) ̟όσο όγκο 
κατέχει σε STP γ)̟όσα µόρια ̟εριέχει δ) ̟όσα γραµµάρια υδρογόνου ̟εριέχει; ( Αr 
S=32, ArH=1) 
8. Πόσα γραµµάρια NH3 ̟εριέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου µε 33,6 L 
υδρόθειου ( H2S) σε STP; ( Αr S=32, ArH=1, Ar N=14) 
9. Πόσα γραµµάρια ζυγίζουν τα 0,4 ΝA µόρια Fe2(SO4)3 ; ̟όσα άτοµα οξυγόνου 
̟εριέχουν; ( Ar Fe =56, Ar S= 32, ArO=16) 
10.Πόσα γραµµάρια φωσφορικού ασβεστίου ̟εριέχουν 9,0345 1024 άτοµα 
ασβεστίου; (Αr Cα=40, Ar O=16 , Ar P=31) 
 11.Πόσα λίτρα SO2  σε STP  ̟εριέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων οξυγόνου µε 29,4 g  
H2SO4; ( Αr S =32, Ar O = 16, Ar H=1) 
12.Πόσα mol  AI2(CO3)3  ̟εριέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων οξυγόνου µε 4,6 g 
KCIO3.( AΒ ΑΙ=27, C=12,0=16,K=39,CI=35,5) 
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13.Πόσος είναι ο γραµµοµοριακός όγκος ενός αερίου σε θερµοκρασία  20ºC  και 
̟ίεση 2 atm; 
14.Nα βρεθεί το µοριακό βάρος αερίου του ο̟οίου 240 cm3 σε STP ζυγίζουν 0,3 g. 
15.Πόσα άτοµα N  και Η ̟εριέχονται σε 3 moles  ΝΗ3; 
16Ένα δοχείου ̟εριέχει 20 L CO2 σε P=390mmHg σε -91ºC. Ποιος είναι ο όγκος του 
CO2 σε STP; 
17.Πόσος είναι ο γραµµοµοριακός όγκος ενός αερίου  σε θερµοκρασία  25ºC  και 
̟ίεση 1520 mmHg; 
18.Ποιο είναι το Μ.Β ενός αερίου του ο̟οίου η ̟υκνότητα είναι ίση µε 3,17 g/L 
θερµοκρασίας  -20 ºC και ̟ίεσης 2,35 atm; 
19.Ποια ̟ίεση ̟ρέ̟ει να ασκείται στο οξυγόνο ώστε να έχει ̟υκνότητα 2g/L στους 
20ºC 

 
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Ποιος είναι ο α.ο του S στις ενώσεις. Η2S, Nα2S, H2SO4,  SO3, και στα ιόντα SO4-2, 

SO3-2 
 
2. Nα βρεθεί ο α.ο του C στις ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεις.CH4, CO, CO2 ,H2CO3 
 
3. α)Να συµ̟ληρώσετε τον ̟ίνακα. 
   

 CI- OH- SO42- NO3- PO43- 
Na+      
Ca2+      
Fe2+      
Fe3+      
AI 3+      
 
          
 β) Nα ονοµαστούν οι χηµικές ενώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν 
 

4. Να γραφούν οι χηµικοί τύ̟οι 
Θειικό οξύ                                                             θειώδες οξύ 
Υ̟ερχλωρικό οξύ                                            ανθρακικό ασβέστιο 
Υδροξείδιο του νατρίου                                   βρωµιώδες οξύ 
Υδροξείδιο του βαρίου                               όξινο θειικό νάτριο 
Θειικό νάτριο                                          υδροξείδιο του χαλκού (II)  
Ανθρακικό κάλιο                                  φωσφορικός ψευδάργυρος 
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Υ̟οχλωριώδες οξύ                                        διοξείδιο του θείου 
Φωσφορικό οξύ                                          υ̟ερχλωρικό µαγνήσιο 
Φωσφορώδες οξύ                                          υ̟οχλωριώδες κάλιο 
Μονοξείδιο του αζώτου                               βρωµιώδες ασβέστιο 
∆ιοξείδιο του άνθρακα                                 οξείδιο του νατρίου 
Τριοξείδιο του αζώτου                                          υδρόθειο 
Αµµώνιο                                                               υδροφθόριο 
Αµµωνία                                                υ̟εροξείδιο του υδρογόνου 
 
 5.   Να βρεθεί ο α.ο του CI στις εξής ενώσεις 
 NaCI, HCI, NaCIO, HCIO2,  KCIO3, Mg(CIO4)2, Ca(CIΟ2)2 

 
6.Να γραφεί το δισόξινο φωσφορικό νάτριο  και το όξινο ανθρακικό κάλιο και να 
βρεθούν οι αριθµοί οξείδωσης του φωσφόρου και του άνθρακα αντίστοιχα. 

 
     7. Να ονοµαστούν οι ενώσεις: 
        HClO4, HIO3, H2CO3, HMnO4, HCN, H3PO4, HBr, CaF2, Al2(SO4)3, CaCO3, 

K2Cr2O7, Ca(ClO3)2,  SO3, K2O, H2O2, N2O5, Na2O , CO2. 
 
      8. ∆ώστε τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων και να αναφέρετε την    

εξουδετέρωση γράφοντας τρία ̟αραδείγµατα ολοκληρωµένων αντιδράσεων 
εξουδετέρωσης. 

 
9.  Έχω ένα όξινο διάλυµα µε pH = 3. Τι θα συµβεί κατά την αραίωση του 
διαλύµατος; Υ̟άρχει ̟ερί̟τωση κά̟οια στιγµή να ̟άρουµε βασικό διάλυµα µε 
̟ροσθήκη αρκετά µεγάλης ̟οσότητας νερού; 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 
 

1. Ορισµένη ̟οσότητα θειικού αµµωνίου διασ̟άται α̟ό ̟ερίσσεια διαλύµατος  
υδροξειδίου του νατρίου ο̟ότε εκλύεται αέρια αµµωνία. Η αµµωνία 
διαβιβάζεται κατάλληλα σε διάλυµα υδροχλωρίου και εξουδετερώνει ̟λήρως 
την ̟οσότητα του οξέος. Στην συνέχεια ̟ροσθέτουµε ορισµένη ̟οσότητα 
νιτρικού αργύρου στο διάλυµα ο̟ότε σχηµατίζονται 28,7 g ιζήµατος. Να 
υ̟ολογιστεί η ̟οσότητα του θειικού αµµωνίου ̟ου είχαµε αρχικά. 

 
2. Να υ̟ολογιστεί ο όγκος διαλύµατος υδροξειδίου του ασβεστίου 0,4 M ̟ου 

α̟αιτείται για να αντιδράσει ̟λήρως µε µείγµα 3,4 g υδρόθειου και 5,4 g  
υδροκυανίου. 
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3. Μείγµα υδροξειδίου του νατρίου και υδροξειδίου του καλίου συνολικής µάζας 

22g  αντιδρά ̟λήρως µε 250 mL διαλύµατος υδροχλωρίου µε συγκέντρωση 1,8M. 
Να υ̟ολογιστεί η κατά βάρος σύσταση του µείγµατος. 

 
4. 4,48 L αέριας αµµωνίας (STP) διαλύονται σε φιάλη µε νερό ο̟ότε µε την 

συµ̟λήρωση ε̟ι̟λέον ̟οσότητας νερού σχηµατίζεται διάλυµα ∆1 όγκου 0,2L. 
α) Να υ̟ολογίσετε την molarity του διαλύµατος ∆1 ̟ου σχηµατίστηκε 
β) Στην ̟οσότητα του διαλύµατος ∆1 ̟ροσθέτουµε 0,4L  διαλύµατος ∆2 
αµµωνίας συγκέντρωσης 4M. Στο διάλυµα ∆3 ̟ου ̟ροέκυψε ̟ροσθέτουµε νερό 
έτσι ώστε να σχηµατιστεί διάλυµα ∆4 όγκου 1L. Να υ̟ολογίσετε την molarity του 
διαλύµατος ∆4. 
 

      5.  Να υ̟ολογιστεί η σύσταση του διαλύµατος  ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ανάµειξη 0,4 
L διαλύµατος   HCIO συγκέντρωσης 0,3 Μ µε 0,6L  διαλύµατος υδροξειδίου του 
καλίου συγκέντρωσης 0,2M  

 
      6. Αναµειγνύουµε 0,3L διαλύµατος HNO2 ̟εριεκτικότητας 47% w/v µε 0,2L 

διαλύµατος KOH ̟εριεκτικότητας 56%w/v. Να υ̟ολογιστεί η σύσταση του 
τελικού διαλύµατος  βρίσκοντας την συγκέντρωση σε mol/L για κάθε διαλυµένη 
ουσία ̟ου υ̟άρχει στο διάλυµα. 

 
       7. 19,5 g Zn αντιδρούν µε την κατάλληλη ̟οσότητα HCI. Το αέριο Η2 ̟ου εκλύεται 

αντιδρά µε την α̟αιτούµενη ̟οσότητα Ν2 µε α̟οτέλεσµα να σχηµατίζεται 
ΝΗ3.Η ̟οσότητα της αµµωνίας εξουδετερώνεται ̟λήρως α̟ό 200 mL 
διαλύµατος ΗBr. Να βρεθεί. 

           α) η συγκέντρωση του διαλύµατος του HBr 
           β) η µάζα του αµµωνιακού διαλύµατος ̟ου σχηµατίστηκε τελικά.  
 

∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ: Ν=14, C=12, H=1, O=16 , Na=23, CI=35,5 , 
Br=80,   K=39, S=32, Zn= 65, Ca=40, Ag=108 

 
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Η ατοµική ακτίνα του χαλκού είναι 0,128nm. Ποια είναι η τιµή της ατοµικής 

ακτίνας α. σε m και β. σε angstrom 
 
2. Η µάζα του ατόµου του οξυγόνου είναι ίση µε 2,6 10-23 g. Ποια είναι η µάζα του 

ατόµου του οξυγόνου α. σε Kg και β. σε mg. 
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3. Το άτοµο του Ag έχει 47̟ρωτόνια και 65 νετρόνια στον ̟υρήνα του. Ποιος είναι 
ο µαζικός του αριθµός; 
 
4.  Ποια είναι η δοµή του ατόµου ̟ου έχει Z=18 και Α=40 ; 
 
5. Ποια είναι η δοµή και το φορτίο του ιόντος ̟ου έχει 18 ηλεκτρόνια, Ζ=17 και 
Α=35 ; 
 
6.  Ένα ανιόν έχει φορτίο -1, έχει 10 ηλεκτρόνια και A=19. Ποια είναι η δοµή του 
ιόντος και του ατόµου του στοιχείου; 
 
7.  Το στοιχείου Γ έχει Ζ=37. Ποιος είναι ο µαζικός του αριθµός αν στον ̟υρήνα του 
υ̟άρχουν 9 νετρόνια ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟ρωτόνια; 
 

      8. Να γίνουν οι ̟αρακάτω µετατρο̟ές.  
        1) 60 g/ mL → Kg / L 
 
        2) 300 mg    →  Kg 
 

9. Στις ̟αρακάτω ερωτήσεις να βάλετε σε κύκλο το γράµµα ̟ου αντιστοιχεί στην 
σωστή α̟άντηση. 
1. Το 1L είναι ίσο µε  
α) 1 κυβικό µέτρο                    β) το 1 / 1000 του m3 
γ) 1000 κυβικά µέτρα             δ) το 1 / 10 του m3         

                                                                                                                                                                                   
2. Μία σιδερένια σφαίρα όγκου V και µάζας m έχει στο εσωτερικό της µία 
κοιλότητα  όγκου V1. H ̟υκνότητα p του σιδήρου δίνεται α̟ό την σχέση. 
α) p=m/V                                                           
β) p=m � V 
γ) p= m / V + V1  

δ)p=m/V-V1     

                                                                                                                                                                                                                                  

3.Tα ισότο̟α έχουν  
α) Ίδιο αριθµό ̟ρωτονίων και νετρονίων  
β) Ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
γ) Ίδιο αριθµό ̟ρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων 
δ)Ίδιο αριθµό ̟ρωτονίων και διαφορετικό αριθµό ηλεκτρονίων. 
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10. ∆ίνονται τα ισότο̟α άτοµα 35Χ (Ζ=α) και 37Χ ( Ζ=γ). Να βρεθεί ο αριθµός των 
υ̟οατοµικών σωµατιδίων για κάθε άτοµο αν γνωρίζουµε ότι το ̟ρώτο άτοµο( 
µε Α=35) έχει ένα νετρόνιο ̟ερισσότερο α̟ό τα ̟ρωτόνιά του.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να γραφούν οι µοριακοί τύ̟οι των ̟αρακάτω ενώσεων. 

 
Χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχος ψευδάργυρος, χλωριούχο 
βάριο, χλωριούχο νάτριο, θειούχο µαγνήσιο, θειούχος άργυρος, βρωµιούχος 
άργυρος, ιωδιούχος σίδηρος ΙΙΙ, αζωτούχο νάτριο, αζωτούχο αργίλιο, κυανιούχο 
κάλιο, κυανιούχο ασβέστιο, χλωριούχος µόλυβδος ΙΙ, βρωµιούχος σίδηρος ΙΙ, 
κυανιούχο αργίλιο, θειούχο αµµώνιο, φθοριούχο κάλιο, φθοριούχο βάριο, ιωδιούχο 
αµµώνιο, αζωτούχος µόλυβδος ΙΙ, κυανιούχο αµµώνιο, ανθρακικό βάριο, 
ανθρακικό αµµώνιο, νιτρικός άργυρος, νιτρώδες αργίλιο, φωσφορικό νάτριο, 
φωσφορικό ασβέστιο, φωσφορώδες κάλιο, υ̟οχλωριώδες νάτριο, υ̟ερλωρικό 
µαγνήσιο, χλωριώδες κάλιο, υ̟οχλωριώδες κάλιο, χλωρικό οξύ, φωσφορώδες οξύ,  
θειικό νάτριο, θειικό οξύ, θειικό µαγνήσιο, θειώδες άργυρος, όξινο θειικό ασβέστιο, 
υ̟ερχλωρικός άργυρος, χρωµικό οξύ, διχρωµικό οξύ, διχρωµικό βάριο, δισόξινο 
φωσφορικό αργίλιο, όξινος φωσφορικός σίδηρος ΙΙΙ, δισόξινος φωσφορικός 
άργυρος, υ̟ερµαγγανικός άργυρος, νιτρώδης ψευδάργυρος, βρωµικό οξύ, 
υ̟οβρωµιώδες κάλιο, υ̟οβρωµιώδες ασβέστιο, υδροξείδιο του αργύρου, υδροξείδιο 
του καλίου, αµµωνία, θειώδες ανιόν, θειικό ανιόν, τριοξείδιο του θείου, ̟εντοξείδιο 
του αζώτου, υδρόθειο, υδροξείδιο του αµµωνίου, υδροξείδιο του χαλκού ΙΙ, 
υδροξείδιο του υδραργύρου Ι, ιωδικό οξύ, οξείδιο του βαρίου, οξείδιο του αργιλίου, 
µονοξείδιο του άνθρακα, υ̟εροξείδιο του υδρογόνου, τετροξείδιο του αζώτου, 
υδροβρώµιο, υδροχλωρικό οξύ, διάζωτο τριοξείδιο, υδροκυάνιο, αζωτούχο 
αµµώνιο, όξινο θειούχο κάλιο, θειούχος χαλκός ΙΙ, υδρογονούχο νάτριο, υδρίδιο  
του καλίου, φωσφορούχο ασβέστιο, όξινος ανθρακικό βάριο, διοξείδιο του αζώτου, 
οξείδιο του υδραργύρου Ι, υδρογονούχο µαγνήσιο 
 
Α̟ό τις ̟αρα̟άνω ενώσεις να ταξινοµήσετε τα οξέα σε µονο̟ρωτικά, δι̟ρωτικά 
κτλ, και τις βάσεις σε µονόξινες (µονουδροξυλικές) κτλ. Ε̟ίσης να αναφέρεται ̟οια 
είναι άλατα και ̟οια οξείδια. 
 
2. Να γράψετε τις αντιδράσεις διάστασης του υδροχλωρικού οξέος και του 
υδροκυανίου. Ποια ισχυρά και ̟οια ασθενή οξέα γνωρίζετε; 
Να γράψετε 4 ισχυρές βάσεις και µία ασθενή. 
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3. Να βρείτε τους ανυδρίτες των ̟αρακάτω οξέων και βάσεων και µε τους δύο 
τρό̟ους. 
Ανθρακικό οξύ, φωσφορικό οξύ, νιτρικό οξύ, νιτρώδες οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, 
υδροξείδιο του βαρίου, υδροξείδιο του καλίου, θειώδες οξύ. 
 
 

AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ 
 

1.1    Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1. NaCIO     2. H2SO4        3. CaO        4. NaHSO4      5. HCl        6. NH3        7.H3PO4 

  
1.2    Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1. MgO       2. Fe(OH)3     3. HClO3    4. Al(OH)3      5. Βα3(PO3)2   6. CuSO3    7. Μg3Ν2 
 
1.3     Να γράψετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
 
Α) µονοξείδιο του άνθρακα :                                 Β) βρωµιούχος άργυρος :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ) υ̟ερχλωρικό κάλιο:                                           ∆) οξείδιο του ψευδαργύρου: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε) ανθρακικό νάτριο:                                             ΣΤ) υδροβρωµικό οξύ: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ) κατιόν αµµωνίου:                                              Η) υδροξείδιο του καλίου: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θ) θειούχο αµµώνιο:                                               Ι) όξινο ανθρακικό νάτριο: 
 

 
1.4 Να ονοµάσετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
  
 Α)  HBrO3  :                                                            Β) HF :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ)   NH4I  :                                                              ∆) Na3PO4  : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε)  ΑΙ2S3  :                                                             ΣΤ)  NH3 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ)  SO3 :                                                                 Η)  CaO : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θ)  Ag2S  :                                                              Ι)  Ba(HSO4)2 : 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.5  Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1.Μg(OH)2     2. H2S      3. CaCO3       4. H2SO3      5. HClO        6. N2O5        7. AlPO4 

  
1.6  Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1. ΚOH        2. FePO4     3. HClO    4. Al2O3      5. BaH2   6. K2SO3    7. Fe2(CrO4)3 

  
1.7  Να γράψετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
 
Α)  θειούχο κάλιο :                                              Β)  κυανιούχο αµµώνιο :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ)   οξείδιο του χαλκού (II):                                 ∆) υ̟ερµαγγανικό οξύ: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε)  φωσφoρικός σίδηρος (II) :                           ΣΤ)  υ̟εριωδιικό οξύ: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ) όξινο φωσφορικό αργίλιο:                           Η) υ̟εροξείδιο του υδρογόνου: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θ) τριοξείδιο του φωσφόρου:                            Ι) δισόξινο φωσφορικό  ασβέστιο: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.8     Να ονοµάσετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
  
 Α)  HClO2  :                                                            Β) H2S :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ)   FeBr3  :                                                               ∆) BaSO4  : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε)  ΑΙΙ3  :                                                                 ΣΤ)  NH4NO3 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ)  KF :                                                                   Η)  Cu2O : 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Θ)  KCN  :                                                              Ι)  Ca(HCO3)2 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.9     Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1.Mg(OH)2     2. HCN     3. Αg2O         4. H2CrO4      5. HNO3        6. AlPO4 
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1.10   Να ταξινοµήσετε (οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) και να ονοµάσετε τις ̟αρακάτω 
ενώσεις: 
1. H2Cr2O7      2. Fe(CN)3     3. HClO4      4. Al2(SO4)3       5. BaH2      6. K2SO3     7. FeO 

  
 
1.11    Να γράψετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
 
Α)  νιτρικό οξύ :                                                 Β)   κυανιούχο νάτριο :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ)  οξείδιο του αργιλίου :                                 ∆)  ανθρακικό αµµώνιο: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε)  µαγγανικό οξύ     :                                     ΣΤ)  ιωδιούχος άργυρος: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ) υ̟οχλωριώδες οξύ:                                     Η) υδροξείδιο του  ασβεστίου: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θ) τριοξείδιο του αζώτου:                               Ι) όξινος θειικός άργυρος: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.12   Να ονοµάσετε τους ̟αρακάτω χηµικούς τύ̟ους: 
 
Α)  HClO3  :                                                            Β) NO :    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ)   AlCl3  :                                                              ∆) CuSO4  : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ε) SO2  :                                                                  ΣΤ)  NH4NO3 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ζ)  P2O5 :                                                                Η)  NaI : 
---------------------------------------------------------------- 

 
 

ANTI∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ 
 

1.   ……..+ ………….. → CO2 
2.  Zn + O2→ ........... 
3.  Na+ CI2→............... 
4.  N2+H2→ .............. 
5.  S +O2 → 
6.  H2 + ............... →HBr 
7.  K+CI2 →  
8.  Na + ............ →Na2O 
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9.  K2CO3→..........+.............. 
10.  KCIO3→..................+............. 
11.  ΖnO→...............+................ 
12.  Zn + Br2→..........+................ 
13. Ag2O + H2O→ 
14.  P2O5+ H2O→ 
15.  Zn(OH)2→ 
16.  H2SO4→ 
17.  NaOH→ 
18.  HNO3→ 
19.  N2O3+H2O→ 
20.  Fe + S→  
 

ANTI∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. Zn + CuSO4→  
2. Ag+ HCIO→ 
3. Na+H2O→ 
4. Ba + H2O→ 
5. I2 + NaBr→ 
6. Ca + AgNO3 → 
7. AI + FeBr2→ 
8. Ca + HBr→ 
9. K + H3PO4→ 
10. Zn + H3PO3→ 
11. CI2+ NaI→ 
12. Mg + H2O→ 
13. S + KBr 
14. Br2 + NaF 
15. Ba + HI→ 
16. Ag + H2SO4→ 
17. Br2 + Na2S→ 
18. CI2 + AI2S3→ 
19. CI2 + AII3→ 
20. Na + CuSO4→ 

 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 

 
1. KOH+ H2SO4→ 
2. NaOH + H3PO3 → 
3. Ca(OH)2 + HCIO2→ 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

 
 

77

4. KOH+ HBr→ 
5. AI(OH)3 + HIO3 → 
6. NaOH + H2S→ 
7. NH3+ HF→ 
8. AgOH + HNO3 → 
9. NH3+ H3PO4→ 
10. Zn(OH)2 + HI→ 
11. Fe(OH)2 + HCIO4 → 
12. Ca(OH)2 + H2CO3→ 
13. NaOH + SO3→ 
14. Ca(OH)2 +CO2 → 
15. AgOH + P2O5→ 
16. NaOH + N2O5→ 
17. KOH+N2O3→ 
18. AI(OH)3 + SO3 → 
19. Na2O + HBr→ 
20. ZnO + HNO3 → 
21. Fe2O3 + HCI→ 
22. MgO+ H3PO4 → 
23. CaO + CO2→ 
24. BaO + N2O5→ 
25. Fe2O3 + CO2→ 
26. NH3+ HCI→ 
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

1. θειικό οξύ + χλωριούχο νάτριο 
2. ανθρακικό ασβέστιο + θειικό οξύ 
3. χλωριούχο κάλιο + νιτρικός άργυρος 
4. υδροξείδιο του ασβεστίου + ανθρακικό νάτριο 
5. θειικό κάλιο + χλωριούχο βάριο 
6. φωσφορικό ασβέστιο + θειικό οξύ 
7. υδροξείδιο του βαρίου + φωσφορικό κάλιο 
8. θειώδες νάτριο + φωσφορικό οξύ 
9. χλωριούχο αµµώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου 
10. θειώδες κάλιο + νιτρικό οξύ 
11. θειικό αµµώνιο + νιτρικό βάριο 
12. θειούχο κάλιο + νιτρικό οξύ 
13. ανθρακικό νάτριο + θειικό οξύ 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

 
 

78

 
 

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

 

1. ∆ίνεται ο ̟αρακάτω ̟ίνακας: 
 

 NO3- ClO2- SO42- PO43- S 2- OH- Cl- O2- 

Na+         

Ca2+         

Cu2+         

Al3+   Al2(SO4)3      

Fe3+         

NH4+         

H+         

 

α.  Να συµ̟ληρώσετε τον ̟ίνακα γράφοντας σε κάθε κενό τον αντίστοιχο µοριακό 
τύ̟ο, ό̟ως δείχνει το ̟αράδειγµα. 

β.  Να αριθµήσετε και να ονοµάσετε τις  ενώσεις του ̟ίνακα και να χαρακτηρίσετε 
τις ενώσεις( οξέα, βάσεις, άλατα, οξείδια) 
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2. Συµ̟ληρώστε τις ̟αρακάτω αντιδράσεις 
 

1. Η2 +Ι2 �  

2.  Να +  Cl2 � 

3. Ca +  O2 �  

4. Fe +  Cl 2 �  

5. Ba +  S �  

6. CaO +  CO2 � 

7. Fe2O3 +  H2O �  

8. BaO +  H2O �  

9. Na2O + H2O �  

10.  CaO +  H2SO4 �  

11.  BaO +  HNO3 �   

12.  KClO3 �  

13.  HgO �  

14.  Na +  HCl �  

15.  CaO +  HNO3 �  

16.  Na2O +  HCl �  

17.  BaO + H2SO4 �   

18.  K2O +  H3PO4 �  

19.  NaOH +  HCl �   

20.  KOH +  H2SO4 �  

21.  Ca(OH)2 +  CO2 � 

22.  Ba(OH)2 +  N2O5 �   

23.  KOH +  H3PO4 �   

24.  NaOH +  H2SO4 �  

25.  Na +  H2SO4 �   
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26.  Ba +  H3PO4 �   

27.  Cl2 +  NaI �  

28.  Zn +  Fe(NO3)2 � 

29.  K +  CaCO3 �   
 

3. Να γραφούν οι εξισώσεις για τις αντιδράσεις ̟ου ̟εριγράφονται:  

1. αργίλιο και θείο � θειούχο αργίλιο 
2. αργίλιο και οξυγόνο �οξείδιο του αργιλίου 
3. σίδηρος και χλώριο � χλωριούχο σίδηρο (ΙΙΙ) 
4. κασσίτερος και οξυγόνο � οξείδιο του κασσίτερου (ΙΙ) 
5. οξείδιο του χαλκού (ΙΙ) διασ̟άται σε χαλκό και οξυγόνο 
6. βρωµιούχος άργυρος διασ̟άται σε άργυρο και βρώµιο 
7. ψευδάργυρος + υδροβρώµιο → … 
8. ιώδιο + φθοριούχο νάτριο → … 
9. νάτριο + χλωριούχο αργίλιο → … 
10.  χαλκός + νιτρικός άργυρος → … 
11.  άργυρος + υδροχλώριο → … 
12.  κάλιο + φωσφορικό οξύ → … 
13.  βάριο + νερό → … 
14.  ψευδάργυρος + νερό → … 
15.  χλωριούχο αργίλιο + νιτρικός άργυρος � 
16.  ανθρακικό βάριο + υδροχλώριο � 
17.  θειώδης ψευδάργυρος + θειικό οξύ � 
18.  νιτρικό βάριο + θειικό νάτριο � 
19.  χλωριούχο αµµώνιο + υδροξείδιο του µαγνησίου � 
20.  όξινο ανθρακικό νάτριο + υδροϊώδιο � 
21.  θειικό αµµώνιο + υδροξείδιο του καλίου � 
22.  νιτρικός µόλυβδος (ΙΙ) + θειούχο νάτριο � 
23.  ̟εντοξείδιο του φωσφόρου + υδροξείδιο του καλίου � 
24.  τριοξείδιο του θείου + υδροξείδιο του αργιλίου � 
25.  διοξείδιο του άνθρακα + υδροξείδιο του ασβεστίου � 
26.  θειικό οξύ + οξείδιο του καλίου � 
27.  νιτρικό οξύ + οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ) � 
28.  ̟εντοξείδιο του αζώτου + οξείδιο του ασβεστίου � 
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4. Να συµ̟ληρωθούν οι εξισώσεις των αντιδράσεων ̟ου ακολουθούν  και να 
χαρακτηρισθούν οι αντιδράσεις σαν Συνθέσεις – Α̟οσυνθέσεις – Α̟λές 
αντικαταστάσεις :  

1. ___ H2 + ___ Cl2 �___ ………..    _______________________  

2. ___ Na2O +  …….. � ___ NaOH                _______________________ 

3. ___ Ca + ___.............� ____ CaO               _______________________ 

4. ___ Ba +  ___ ............. � ___ Ba(OH)2 + ___ ……….. _______________________ 

5. ___ H2 + ___ S � ____ …………               _______________________ 

6. ___ N2O5+ ___ …….. � ____ HNO3                    _______________________ 

7. ___ ……. + ___ FeS � ___ K2S + ___ ……              _______________________ 

8. ___ KClO3 � ___ KCl + ___ ……..                 _______________________ 

9. ___ H2SO3 � ___ SO2 + ___ ………               _______________________ 

10. ___ N2 + ___ H2 � ___ ........                 _______________________ 

11. ___ SO3 + ___ H2O � ___...............              _______________________ 

12. ___ Ba + ___ Fe2(SO4)3 � ___ Fe + ___ …………  _______________________ 

13. ___ H2 + ___ I2 � ___ ……………….               _______________________ 

14. ___ S + ___ …….. � ___ SO3                        _______________________ 

15. ____ Cl2 + ___NaBr � ___ ……….+ ____ Br2                      _______________________ 

16. ___ C + ___ O2 � ____ ……….      _______________________ 

17. ___ CaCO3 � ___CaO + ____……..               _______________________ 

18. ___ NH4OH � ___ H2O + ____    _______________________ 

19. ___ HgO � ___……+ ____……..                 _______________________ 

20. ___ Mg + ____…..� ____ MgO    _______________________ 
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5. Να βρείτε τους αριθµούς οξείδωσης του χρωµίου στα ̟αρακάτω. 
∆ιχρωµικό οξύ, διχρωµικό ασβέστιο, διχρωµικό ανιόν, χρωµικός ψευδάργυρος. 
• Να βρείτε τους αριθµούς οξείδωσης του µαγγανίου στα ̟αρακάτω. 
Υ̟ερµαγγανικό βάριο, υ̟ερµαγγανικό κάλιο, µαγγανικό οξύ. 
• Να βρείτε τους αριθµούς οξείδωσης του φωσφόρου στα ̟αρακάτω. 
Φωσφορικό οξύ, φωσφορώδες νάτριο, όξινο φωσφορικό ανιόν. 
 
6. Να βρείτε τους ανυδρίτες των ̟αρακάτω ενώσεων. 
Θειικό οξύ, θειώδες οξύ, ανθρακικό οξύ, νιτρώδες οξύ, υδροξείδιο του µαγνησίου, 
υδροξείδιο του αργιλίου, υδροξείδιο του ασβεστίου. 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

1. Ποια α̟ό τα ̟αρακάτω στοιχεία έχουν ̟αρόµοιες χηµικές ιδιότητες: 
37Rb, 82Pb, 10Ne, 11Na, 54Xe, 16S 
 
2. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή δύο στοιχείων Χ , Υ  και να βρείτε τη θέση τους 
στον ̟εριοδικό ̟ίνακα αν ξέρετε ότι τα ιόντα τους Χ+2,και Υ3- αντίστοιχα είναι 
ισοηλεκτρονιακά µε το 36Κr. 
 
3. Ποιο α̟ό τα ̟αρακάτω έχει µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα 
α.το Ca ή Ca+2  β. το 16S ή το 17CI 
 
4. ∆ίνονται τα στοιχεία 12Mg, 7N, 35Br, 17CI, 14Si. Να βρείτε ̟οια ανήκουν στην ίδια 
οµάδα και ̟οια στην ίδια ̟ερίοδο. 
 
5. ∆ύο στοιχεία Χ και Υ µε ατοµικούς αριθµούς 20 και 16 αντίστοιχα φέρονται σε 
ε̟αφή και αντιδρούν. Με τι δεσµό ενώνονται; Να ̟εριγραφεί ο τρό̟ος ̟ου ενώνονται 
µεταξύ τους. 
 
6.∆ίνονται τα ̟αρακάτω ζευγάρια στοιχείων. 
α. 11Να, 8Ν και β. 12Μg 7N 
Nα βρεθεί η δοµή τους και να ̟εριγραφεί ο τρό̟ος ̟ου ενώνονται. 
 
7.Να βρείτε την θέση ενός στοιχείου στον ̟εριοδικό ̟ίνακα αν γνωρίζετε ότι έχει Ζ=56 
και βρίσκεται σε κύρια οµάδα. 
 
8. ∆ίνονται τα στοιχεία 19Κ,20Ca,3Li, 36Kr, 6C.Να βρείτε ̟οια ανήκουν στην ίδια οµάδα 
και ̟οια στην ίδια ̟ερίοδο. 
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9. Ποια στοιχεία λέγονται ηλεκτροθετικά και ̟οια ηλεκτραρνητικά; Πως µεταβάλλεται 
ο ηλεκτροθετικός και ο ηλεκτραρνητικός χαρακτήρας των στοιχείων σε µία οµάδα και 
σε µία ̟ερίοδο του ̟εριοδικού ̟ίνακα; 
 
10. Ποια είναι τα αλκάλια, οι αλκαλικές γαίες, τα αλογόνα και τα ευγενή αέρια; 
 
11. Το ιόν Ca+2 έχει 18 ηλεκτρόνια. Να βρείτε τη θέση του Ca στον ̟εριοδικό ̟ίνακα 
 
12. ∆ίνονται τα ιόντα. 56Βα2+ και 53Ι- . Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δοµή τους 
 
13. Να ̟εριγράψετε µε ηλεκτρονιακούς τύ̟ους του χηµικούς δεσµούς στα ̟αρακάτω 
µόρια. 
Ι2, CO2. ∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί. 53Ι, 6C, 8O 
 
14. Να γραφούν οι χηµικοί τύ̟οι του Ca+2  και του NH4+ µε τα ιόντα. OH-,NO3-, CO3-2 
και PO4-3 

 
15. Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης του Ν στις ̟αρακάτω ενώσεις. 
NO, NO2  , HNO3, Ca(NO3)2 ,NH3 

 

16. Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης του χρωµίου Cr στα ̟αρακάτω ιόντα. 
CrO4 2-   ,   Cr2O7 2- 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
1. Πόσο ζυγίζουν τα 2,5 mol µονοξειδίου του άνθρακα ; 
 
2. Πόσο ζυγίζουν τα 0,4 mol νιτρώδους οξέος; 
 
3. Πόσα mol  είναι τα 90 g  νερού; 
 
4. Πόσο όγκο καταλαµβάνουν σε STP   τα   α. 0,3mol αµµωνίας     β. 4 mol θειικού 

οξέος. 
 
5. Πόσο όγκο καταλαµβάνουν σε STP α. 5 g µονοξειδίου του αζώτου   β. 17 g  

υδρόθειου. 
 
6. Πόσα µόρια υδροχλωρίου ̟εριέχονται σε 10 g υδροχλωρίου; 
 
7. Πόσα µόρια αζώτου ̟εριέχονται σε 33,6 L Ν2 µετρηµένα σε STP; 
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8. Αέριο µίγµα α̟οτελείται α̟ό 3 mol υδρογόνου και 2 mol διοξειδίου του 

άνθρακα 
 α. Πόσα g ζυγίζει το µίγµα; 
 β. Ποιος είναι ο όγκος του σε STP; 
 
9. Aέριο µίγµα α̟οτελείται α̟ό αµµωνία και οξυγόνο.  Ο όγκος του µίγµατος σε 

̟ρότυ̟ες συνθήκες είναι 56L. Αν η µάζα του οξυγόνου στο µίγµα είναι 16g ̟όση 
είναι η µάζα της αµµωνίας. 

 
     10. Πόσα g οξυγόνου ̟εριέχονται σε 31,5 g νιτρικού οξέος; 

 
11. Πόσα g θείου ̟εριέχονται σε 11,65 g θειικού βαρίου; 
 

     12. Πόσα άτοµα υδρογόνου ̟εριέχονται σε 49 g φωσφορικού οξέος; 
 
13. Πόσα mol θειικού οξέος ̟εριέχουν 0.5ΝΑ µόρια θειικού οξέος; 
 

   14. 80 g αερίου Α καταλαµβάνουν σε ̟ρότυ̟ες συνθήκες όγκο 112L. Να 
υ̟ολογιστεί η σχετική µοριακή µάζα του Α. 
 
15. Πόσα άτοµα συνολικά ̟εριέχονται σε 51 g  αµµωνίας; 
 

      16. Πόσα άτοµα Ο ̟εριέχονται σε 5 mol διοξειδίου του θείου;  
 
 17.Ποιος όγκος H2S µετρηµένος σε ̟ρότυ̟ες συνθήκες ̟εριέχει τόσα άτοµα 

υδρογόνου όσα ̟εριέχονται σε 3,4 g αµµωνίας; 
 

      18. Ισοµοριακό µίγµα H2  και αµµωνίας ζυγίζει 7,6g. Να υ̟ολογιστούν  
         α. η σύσταση του µίγµατος σε γραµµάρια 
         β. ̟όσα άτοµα και ̟όσα γραµµάρια υδρογόνου ̟εριέχει το µίγµα 
 
      19. Να υ̟ολογιστεί η % w/w ̟εριεκτικότητα σε άνθρακα για τις ̟αρακάτω 

ενώσεις. 
        CO, CO2, CaCO3 

 
      20. Πόσα γραµµάρια θειικού οξέος ̟εριέχουν δι̟λάσιο αριθµό ατόµων υδρογόνου 

α̟ό όσα ̟εριέχονται σε 4,48 L αµµωνίας µετρηµένα σε STP; 
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      Ar S= 32, ArO=16 ArH=1,  Ar N=14    Ar Ca=40   Ar C=12   Ar Βα=137   Ar P=31   
Ar Fe=56 

 
 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Σε  270 γραµµάρια νερού διαλύουµε 60 g χλωριούχου καλίου ο̟ότε ̟ροκύ̟τει 
διάλυµα όγκου 300mL. Για το διάλυµα να υ̟ολογιστούν α. η ̟υκνότητα  β. η 
%w/w και η %w/v ̟εριεκτικότητα. 

 
2. Σε  400mL ενός κρασιού ̟εριέχονται 50mL οινο̟νεύµατος (αιθανόλης). α. 

Πόσων αλκοολικών βαθµών είναι το κρασί αυτό;  β. Ποια είναι η % w/v 
̟εριεκτικότητα του κρασιού σε οινό̟νευµα;    p (αιθανόλης)  = o,8g /mL 

 
3. Αναµιγνύουµε νερό και ζάχαρη µε αναλογία µαζών 4 : 1 αντίστοιχα ο̟ότε 

̟ροκύ̟τει διάλυµα Ε το ο̟οίο έχει ̟υκνότητα 1,15g /mL. Να υ̟ολογιστούν. α. 
η ̟οσότητα της ζάχαρης ̟ου ̟εριέχεται σε 500g  του διαλύµατος Ε.  β. η %w/w 
και η %w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος Ε. 

 
4. Πόσα γραµµάρια ζάχαρης ̟ρέ̟ει να διαλύσουµε σε 400g νερού ώστε να 

̟ροκύψει διάλυµα µε ̟εριεκτικότητα 20%w/w. 
 

5. Υδατικό διάλυµα ̟εριέχει 10%w/w υδροξείδιο του νατρίου και 5% w/w 
υδροξείδιο του καλίου. Να υ̟ολογιστούν οι µάζες των διαλυµένων ουσιών και η 
µάζα του διαλύτη ̟ου ̟εριέχονται σε 400g διαλύµατος. 

 
6. Να υ̟ολογιστεί η µάζα της διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχεται σε καθένα α̟ό τα 

ε̟όµενα υδατικά διαλύµατα. α. σε 500 mL διαλύµατος νιτρικού οξέος  10%w/v    
β. σε 300 g διαλύµατος   γλυκόζης  5%w/w. 

 
7. Ο αέρας ̟εριέχει 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2.  α. Πόσα λίτρα O2 ̟εριέχονται σε 

250 λίτρα αέρα. β. Πόσα m3 αέρα ̟εριέχουν 600L 02;  
 

8. Ένα υγρό Α  ̟ου έχει ̟υκνότητα 1,2g/mL διαλύεται σε ένα άλλο υγρό Β ̟ου έχει 
̟υκνότητα 0,8g/mL. Αν το διάλυµα ̟ου ̟ροκύ̟τει έχει ̟υκνότητα 0,9  g/mL να 
βρεθεί η αναλογία των όγκων των δύο υγρών ̟ου αναµιγνύονται 

 
9. Υδατικό διάλυµα βρωµιούχου καλίου έχει ̟εριεκτικότητα 20% w/w και 

̟υκνότητα 1,2g/mL. Να υ̟ολογιστούν α. η ̟οσότητα του βρωµιούχου καλίου 
̟ου ̟εριέχεται σε 5 g διαλύµατος. β. η %w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος. 
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10.  Υδατικό διάλυµα υδροφθορίου έχει ̟εριεκτικότητα 10 % w/w και ̟υκνότητα 

1,1g/mL. α. Σε ̟οιον όγκο διαλύµατος ̟εριέχονται 50 g υδροφθορίου; β. Ποια 
είναι η %w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος; 

 
11. Πόσα g υδροκυανίου ̟εριέχονται σε 500g διαλύµατος υδροκυανίου 

̟εριεκτικότητας 10%w/w; 
 

12. Ποια είναι η ̟εριεκτικότητα διαλύµατος ̟ου έχει συνολική µάζα 400g και 
̟εριέχει 20g  καθαρό υδροξείδιο του ασβεστίου. 

 
13. Ένα µ̟ουκάλι ̟εριέχει 750mL κρασιού 10ο. Να υ̟ολογίσετε α. τον όγκο του 

οινο̟νεύµατος ̟ου ̟εριέχεται στο κρασί  β. την µάζα του οινο̟νεύµατος αν η 
̟υκνότητά του είναι 0,8g/mL. 

 
14. Σε 540 g νερό διαλύουµε 60g µαγειρικού άλατος. Αν το διάλυµα ̟ου ̟ροκύ̟τει 

έχει ̟υκνότητα 1,2g/mL να υ̟ολογίσετε α. τη συνολική µάζα του διαλύµατος β 
την %w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος σε µαγειρικό αλάτι γ. τον συνολικό 
όγκο του διαλύµατος δ. την % w/v  ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος σε µαγειρικό 
αλάτι. 

 
15. Πόσα γραµµάρια διαλυµένης ουσίας ̟εριέχονται  σε 60g  διαλύµατος µε 

̟εριεκτικότητα 10v/v , αν η ̟υκνότητα του διαλύµατος είναι 1,2g/mL και η 
̟υκνότητα της διαλυµένης ουσίας 1,1g/mL; 

 
16. ∆ιάλυµα υδροιωδίου 8% w/v έχει ̟υκνότητα 1,2g/mL. Να υ̟ολογιστεί η 

%w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος. 
 
 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Υδατικό διάλυµα θειικού οξέος (∆) έχει ̟εριεκτικότητα 15 % w/w και µάζα 
2Kg. Να υ̟ολογιστούν 

           α. Πόσα g θειικού οξέος ̟εριέχονται στο διάλυµα ∆. 
  β. Η % w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει αν ̟ροσθέσουµε στο 
διάλυµα ∆   3 Kg νερού. 

 
2. Υδατικό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου( διάλυµα ∆) έχει ̟εριεκτικότητα 

10%w/w.  
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     α Πόσα γραµµάρια νερού ̟ρέ̟ει να ̟ροσθέσουµε σε 200g  του διαλύµατος ∆ 
ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα   4%w/w. 
     β. Πόσα γραµµάρια υδροξειδίου του νατρίου ̟ρέ̟ει να ̟ροσθέσουµε σε 300g του 
διαλύµατος ∆ ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα 20%w/w. 
 

3. Σε 400 γραµµάρια υδατικού διαλύµατος χλωριούχου νατρίου 20 %w/w 
̟ροσθέτουµε 150 g  νερού ο̟ότε ̟ροκύ̟τει διάλυµα ∆ µε ̟υκνότητα 1,1 g/mL. 
Nα υ̟ολογιστεί η %w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος ∆. 

 
4. Υδατικό διάλυµα άλατος έχει ̟εριεκτικότητα 12% w/v και ̟υκνότητα 1,1 

g/mL. 
 Ποια είναι η % w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος; 
 Πόσα γραµµάρια νερού ̟ρέ̟ει να εξατµίσουµε α̟ό 500mL του διαλύµατος αυτού 
ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα 20%w/w; 
 

5. Αναµιγνύουµε 300 g διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 10w/w µε 200g 
διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 2,5% w/w. Να υ̟ολογιστεί η %w/w 
̟εριεκτικότητα του διαλύµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει. 

 
6. Σε 180 g νερού διαλύουµε 20g χλωριούχου νατρίου ο̟ότε ̟ροκύ̟τει διάλυµα 

∆1. 
Ποια είναι η %w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος; 
Αναµιγνύουµε το διάλυµα ∆1 µε 400g υδατικού διαλύµατος χλωριούχου νατρίου 
4% w/w.Να υ̟ολογίσετε την % w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος ̟ου 
̟ροκύ̟τει. 
 

7. Με ̟οια αναλογία όγκων ̟ρέ̟ει να αναµίξουµε διάλυµα θειικού οξέος 20% 
w/v (∆1) µε διάλυµα θειικού οξέος 8 %w/v (∆2) ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα 
12% w/v ; 

 
8. Σε 600mL διαλύµατος υδροχλωρίου (∆1) ̟ροσθέτουµε 200mL  διαλύµατος 

υδροχλωρίου (∆2) ̟εριεκτικότητας 20% w/w και ̟υκνότητας 1,2g/mL.Αν το 
διάλυµα ̟ου ̟ροκύ̟τει έχει ̟εριεκτικότητα 12%w/v να υ̟ολογιστεί η % w/v  
̟εριεκτικότητα του διαλύµατος ∆1. 

 
9. Αναµιγνύουµε 400mL διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 15w/v µε 200mL 

διαλύµατος υδροξειδίου του καλίου 6%w/v. Να υ̟ολογιστεί η %w/v 
̟εριεκτικότητα του τελικού διαλύµατος σε υδροξείδιο του νατρίου και σε 
υδροξείδιο του καλίου. 
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10.  Να υ̟ολογίσετε τη συγκέντρωση των ̟αρακάτω υδατικών διαλυµάτων 
 

Σε 400mL διαλύµατος ̟εριέχονται 0,24 mol  υδροξειδίου του νατρίου. 
Σε 200mL διαλύµατος ̟εριέχονται 5,85 g NaCI. 
 
11.  Nα υ̟ολογίσετε τη συγκέντρωση στα ̟αρακάτω υδατικά διαλύµατα 

υδροξειδίου του νατρίου. 
∆ιάλυµα ̟εριεκτικότητας 2% w/v. 
∆ιάλυµα ̟εριεκτικότητας 8%w/w ̟ου έχει ̟υκνότητα 1,07g/mL. 
 
12. Να υ̟ολογιστεί η µάζα της διαλυµένης ουσίας ̟ου ̟εριέχεται  
α. Σε 400mL διαλύµατος υδροχλωρίου 0,5Μ 
β. Σε 600g διαλύµατος νιτρικού οξέος 3Μ ̟ου έχει ̟υκνότητα 1,2g/mL. 
 
13. Oρισµένη ̟οσότητα αέρια αµµωνίας διαλύεται στο νερό ο̟ότε ̟ροκύ̟τουν 4L 
διαλύµατος 0,5Μ. 
Nα υ̟ολογιστούν:  
α. ο όγκος της αέριας αµµωνίας µετρηµένος σε STP 
β. η %w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος. 
 
14.  Ποιος όγκος διαλύµατος υδροχλωρίου 5Μ ̟ρέ̟ει να αραιωθεί ώστε να 

̟ροκύψουν 400mL διαλύµατος 1Μ. 
Ποιος όγκος νερού ̟ρέ̟ει να εξατµιστεί α̟ό 250 mL διαλύµατος θειικού 
νατρίου 0,2Μ ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα 0,5Μ. 

 
15.  Σε 400mL υδατικού διαλύµατος θειικού οξέος 2,45% w/v ̟ροσθέτουµε 100mL 

νερού. Να υ̟ολογιστεί η συγκέντρωση του αραιωµένου διαλύµατος. 
 

16.  Υδατικό διάλυµα νιτρικού οξέος έχει ̟εριεκτικότητα 12,6%w/v. 
 

Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος; 
Πόσα mL νερού ̟ρέ̟ει να ̟ροσθέσουµε σε 125mL του διαλύµατος αυτού ώστε να 
̟ροκύψει διάλυµα  0,4Μ.; 
 
17. Πόσα mL νερού ̟ρέ̟ει να εξατµιστούν α̟ό 400mL διαλύµατος χλωριούχου 
νατρίου 0,5Μ ώστε να ̟ροκύψει διάλυµα συγκέντρωσης 0,8Μ; 

 
18.  Υδατικό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου έχει συγκέντρωση 0,3Μ όγκο 

200mL. Να υ̟ολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει όταν. 
α. ̟ροστεθούν στο διάλυµα 400mL νερού 
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β. εξατµιστούν α̟ό το διάλυµα 50mL νερού 
γ. ̟ροστεθούν στο διάλυµα 4g υδροξειδίου του νατρίου χωρίς να µεταβληθεί ο 
όγκος του. 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Να ονοµασθούν οι ̟αρακάτω ενώσεις. 
1. HCl   

2. NH4ClO3  

3. Na2O  

4. CO2  

5. Ca(HSO4)2  

6. NH3   

7. Fe(OH)3  

8. H3PO4  

9. Al2O3  

10.K2CO3  

 

ΘΕΜΑ 2Ο 
Να γραφούν οι χηµικοί τύ̟οι των ενώσεων. 

1. υδροξείδιο του καλίου 
2. οξείδιο του χαλκού (I)  
3. βρωµιούχο νάτριο   
4. µονοξείδιο του άνθρακα 
5. οξείδιο του βαρίου  
6. ανθρακικό αµµώνιο   
7. υδρόθειο    
8. νιτρικό οξύ    
9. ανθρακικό µαγνήσιο 
10. θειούχος άργυρος  
11. υ̟ερχλωρικό νάτριο          
12. θειικό ασβέστιο               
13. κυανιούχος άργυρος         
14.  φωσφορικό κάλιο           
15.  χλωριούχο αργίλιο           
16.  υ̟ερµαγγανικό κάλιο       
17.  διχρωµικό µαγνήσιο        
18.  υ̟εροξείδιο του υδρογόνου  
19.  υδροξείδιο του καλίου    
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ΘΕΜΑ 3Ο 
Να συµ̟ληρωθούν οι αντιδράσεις. 

1. Fe + HCl  � 
2. Na + H2O  � 
3. AgNO3 + NaCl � 
4. CaCO3 + H2SO4 � 
5. Al(OH)3 + H2CO3 � 
6. K + H2O                  � 
7. Mg + H2O               � 
8. Η3PO4 + KOH        � 
9. CO2 + H2O              � 
10. NH3 + H2S               � 
 

ΘΕΜΑ 4°  
Α. 26 g Ζn  αντιδρούν µε ΗCI. Να υ̟ολογίσετε. 
 α. Πόσα mol HCI  αντέδρασαν; 
 β. Πόσα g άλατος ̟αράχθηκαν; 
 γ. Πόσα L αερίου Η2 ̟αράχθηκαν µετρηµένα σε (STP) ; Αr Zn= 65 ,H=1, CI=35,5 

                                                                                                                     
 B. Σε 360 g νερού διαλύουµε 80g ΝαΟΗ o̟ότε ̟ροκύ̟τει διάλυµα µε ̟υκνότητα 1,1g/mL. 
α. Να βρεθεί ο όγκος του διαλύµατος 
β. Ποια είναι η % w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος; 
γ. Ποια είναι ο %w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος;       
 
ΘΕΜΑ 5ο  
∆ιαλύουµε 48 gr NaOH σε νερό και ̟αρασκευάζουµε διάλυµα 200 ml. Αν η µάζα του διαλύµατος 
είναι 240 gr να βρεθούν : 
α) Η ̟υκνότητα του διαλύµατος 
β) Η % κ.ο. (w/v) ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος 
γ) Η % κ.β. (w/w) ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος .          
 
ΘΕΜΑ 6ο  
Αναµιγνύονται 400ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,5% w/v µε 100 ml διαλύµατος ΚΟΗ  0,6 %w/v. Να 
υ̟ολογιστούν οι % w/v ̟εριεκτικότητες των ΝαΟΗ και ΚΟΗ στο τελικό διάλυµα. 
 
ΘΕΜΑ 7ο  
∆ιαθέτουµε 60 ml διαλύµατος ζάχαρης 10% w/v Να βρείτε : 
i. Την % w/w ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος αν ξέρεις ότι η ̟υκνότητά του είναι 1,2 g/mL 
ii. Την % w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος όταν το αρχικό διάλυµα αραιώνεται µε 
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νερό µέχρι ο όγκος του να δι̟λασιαστεί 
iii. Την % w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος όταν εξατµίζεται νερό µέχρι ο όγκος του να γίνει ο 
µισός 
iv. Την % w/v ̟εριεκτικότητα του διαλύµατος όταν ̟ροσθέσουµε 1,5gr ζάχαρης  (V=σταθερός) 
v. Την %  w/v ̟εριεκτικότητα του νέου διαλύµατος όταν ̟ροσθέσουµε άλλα 50ml διαλύµατος 
ζάχαρης 50 % w/v 
 
ΘΕΜΑ 8ο  
5,6 g KOH εξουδετερώνουν ̟λήρως 200ml διαλύµατος ΗCl. Ποια είναι η συγκέντρωση του 
διαλύµατος HCl; (ΜrKOH=56) 
 
ΘΕΜΑ 9ο  
Πόσα gr διαλύµατος HCl 7,3% w/w χρειάζονται για να αντιδράσουν ̟λήρως µε 11,2 g Fe; Πόσα L 
αερίου εκλύονται (σε STP) κατά την αντίδραση αυτή; (ΑrFe= 56 , Η =1, CI=35,5) 
 
ΘΕΜΑ 10ο  
∆ίνονται 67,2 L NH3 σε ̟ρότυ̟ες συνθήκες (stp). Για τον όγκο αυτού να υ̟ολογίσετε: 
(α) ̟όσα µόρια ̟εριέχει 
(β) ̟όση είναι η µάζα του σε γραµµάρια 
(γ) ̟όσα άτοµα αζώτου και ̟όσα άτοµα υδρογόνου ̟εριέχει 
∆ίνονται Ar(N) =14 και Ar(H) =1 
 
ΘΕΜΑ 11ο  
Mίγµα CO2 και Η2S έχει µάζα 11,2g και όγκο 6,72L σε ̟ρότυ̟ες συνθήκες. 
Να βρεθεί: 
(α) η αναλογία moles των συστατικών του µίγµατος 
(β) η%w/w σύσταση του µίγµατος ( C=12, S=32, O=16, H=1) 
 
ΘΕΜΑ 12ο  
Α. Πόσα ml διαλύµατος Η2SO4 συγκέντρωσης 2Μ ̟ρέ̟ει να αραιωθούν µε νερό ώστε να ̟ροκύψουν 
500ml διαλύµατος Η2SO4 µε συγκέντρωση 1,2Μ. 
 
Β. Αναµειγνύουµε 5L διαλύµατος H2SO4 0,2Μ µε 2L διαλύµατος H2SO4 συγκέντρωσης 0,9 M. Να 
υ̟ολογιστεί η µοριακότητα κατ’ όγκο του διαλύµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει 
 
ΘΕΜΑ 13ο  
41,1g Ba ̟ροστίθενται σε Η2Ο. Το αέριο (Α) ̟ου ̟αράγεται αντιδρά µε Ν2 σε κατάλληλες συνθήκες, 
ο̟ότε ̟ροκύ̟τει αέρια ένωση ̟ου για την ̟λήρη εξουδετέρωση της α̟αιτούνται 36g διαλύµατος HCl 
3 M και d=1,8 g/ml. Να βρείτε: α) ̟όση ̟οσότητα αερίου (Α) αντέδρασε και β) την ̟οσότητα του 
̟ροϊόντος στην τελευταία αντίδραση(Ba=137,N=14) 
 
ΘΕΜΑ 14ο  
∆ιάλυµα ̟εριέχει 9,8g H2SO4. Σε αυτό ̟ροσθέτουµε διάλυµα ̟ου ̟εριέχει 7,84g KOH. Να 
υ̟ολογίσετε τις ̟οσότητες των σωµάτων ̟ου ̟αράγονται. ( K=39, O=16, H=1, S=32) 

 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

 
 

92

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Οργανική χηµεία. Είναι ο κλάδος της χηµείας ̟ου ασχολείται µε τις ενώσεις του 
άνθρακα. 
Οργανικές ενώσεις. Είναι οι χηµικές ενώσεις ̟ου ̟εριέχουν άνθρακα. 
Εξαίρεση α̟οτελούν το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) , το διοξείδιο του άνθρακα 
 (CO2) το ασταθές ανθρακικό οξύ ( H2CO3) και τα ανθρακικά άλατα (̟.χ CaCO3, 
Na2CO3) ̟ου εξετάζονται α̟ό την ανόργανη χηµεία. 
Ε̟ι̟ρόσθετες εξαιρέσεις  είναι ενώσεις του άνθρακα µε µέταλλα , κυανιούχα µέταλλα 
και ( SC)2. 
Το ̟λήθος των οργανικών ενώσεων ̟ου α̟οµονώθηκαν και ̟αρασκευάστηκαν 
συνθετικά µέχρι σήµερα ξε̟ερνά τα 18000000. Aντίθετα οι ανόργανες ενώσεις είναι 
µόνο εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτός ο µεγάλος αριθµός των οργανικών ενώσεων 
οφείλεται στα εξής. 

• Στην ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου του άνθρακα. 
Ο άνθρακας βρίσκεται στην ̟ρώτη θέση της VIA κύριας οµάδας του ̟εριοδικού 
̟ίνακα και έχει ατοµικό αριθµό  Z=6. Η ηλεκτρονιακή δοµή του είναι : K(2) L(4) 
δηλαδή έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα. Άρα µε τα 4 
µονήρη ηλεκτρόνια ̟ου διαθέτει το άτοµο άνθρακα µ̟ορεί να ενωθεί µε άτοµα 
άλλων στοιχείων ή και µε άλλα άτοµα C σε διάφορους συνδυασµούς. 
    .                                                                                                                                       │  
 . C .  έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια άρα σχηµατίζει 4 οµοιο̟ολικούς δεσµούς ▬ C ▬ 
    .                                                                                                                                       │ 
 

• Έχει µικρή ατοµική ακτίνα. 
Το άτοµο του άνθρακα έχει µικρό σχετικά µέγεθος άρα τα ηλεκτρόνια των δεσµών 
̟ου σχηµατίζει συγκρατούνται ισχυρά ε̟ειδή βρίσκονται κοντά στον ̟υρήνα του  
C. 
Άρα. 
Ο άνθρακας σχηµατίζει σταθερούς οµοιο̟ολικούς δεσµούς µε τα ̟ερισσότερα 
στοιχεία. Μερικοί α̟ό τους δεσµούς  αυτού ς είναι C-H,C-X ( X: F, CI, Br, I), C-O, C-
N 
Ο δεσµός C-C είναι ̟ολύ σταθερός µε α̟οτέλεσµα τα άτοµα C να έχουν την 
δυνατότητα  να ενώνονται µεταξύ τους και να σχηµατίζουν ανθρακικές αλυσίδες µε 
διάφορους συνδυασµούς. 
 
Με α̟λό δεσµό. Γίνεται αµοιβαία συνεισφορά α̟ό 1 ηλεκτρόνιο α̟ό κάθε άτοµο C 
ο̟ότε σχηµατίζεται µεταξύ τους ένας α̟λός οµοιο̟ολικός δεσµός. 
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   .     .               |     |                  
. C : C .  ή    ─ C ─ C ─ 
  .      .               |     |  
             H  H 
             |   | 
̟χ    H-C- C- H  
             |   | 
             H  H   
 
Με δι̟λό δεσµό. Κάθε άτοµο C συνεισφέρει 2  ηλεκτρόνια ο̟ότε σχηµατίζονται 
µεταξύ τους 2 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων             
 
   .       .              |      |                     
. C : : C .  ή   ─ C = C ─     
  
 
              H   H 
               |   | 
̟χ    H─C=C─ H  
 
Με τρι̟λό δεσµό. Κάθε άτοµο C συνεισφέρει 3 ηλεκτρόνια ο̟ότε σχηµατίζονται 3 
κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων 
               
 
. C  : : : C .  ή   - C ≡ C -    ̟χ   H-C≡C-H 
 
 Ένα άτοµο άνθρακα µ̟ορεί να σχηµατίζει α̟λό δεσµό, δι̟λό δεσµό η τρι̟λό δεσµό 
µε τα άτοµα των άλλων στοιχείων  
̟.χ Α̟λός δεσµός.   
    |                | 
─ C ─H ,   ─C─X ( X: CI,Br, I, F) 
    |                | 
 
 ∆ι̟λός δεσµός.  
    ─ C = Ν ─  ,         ─ C =Ο    
       |                             | 
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 Τρι̟λός δεσµός  
─C ≡ Ν 

 
 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
 
Α) Aνάλογα µε το είδος του δεσµού µεταξύ των ατόµων C  διακρίνονται σε:  
Κορεσµένες  αν τα άτοµα του  C της ανθρακικής αλυσίδας συνδέονται µε α̟λό 
οµοιο̟ολικό δεσµό ( ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων)  ̟χ CH3-CH3 
Ακόρεστες αν µεταξύ των ατόµων C υ̟άρχει τουλάχιστον ένας δι̟λός ( 2 κοινά 
ζεύγη ηλεκτρονίων) ή τρι̟λός (3 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων) οµοιο̟ολικός 
δεσµός.̟.χ CH2=CH-CH3, HC≡CH 
 
Β)Ανάλογα µε την µορφή της ανθρακικής αλυσίδας σε  
Άκυκλες  ή αλειφατικές . Περιέχουν στο µόριο τους ανοιχτή ανθρακική αλυσίδα . 
Χωρίζονται σε αυτές µε ευθύγραµµη (ευθεία) αλυσίδα και σε αυτές µε 
διακλαδισµένη. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 
 

• ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 
CH3-CH2-CH2-CH3                          βουτάνιο 
CH2=CH-CH3                             ̟ρο̟ένιο 
CH3-O-CH3                           διµεθυλο αιθέρας 
 

• ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΣΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 
CH3-CH-CH2-CH3         2-µεθυλοβουτάνιο 
         | 
       CH3 
 
        CH3 
         | 
CH3-C-CH3                        διµεθυλο̟ρο̟άνιο 
         | 
        CH3 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικά για να έχω διακλάδωση ̟ρέ̟ει να είναι σε µεσαίο 
άτοµο άνθρακα 
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Κυκλικές. Οι ενώσεις στο µόριο των ο̟οίων υ̟άρχει τουλάχιστον ένας δακτύλιος 
δηλαδή ̟εριέχουν κλειστή ανθρακική αλυσίδα 
 
Πχ κλειστής ανθρακικής αλυσίδας 
 
CH2 ▬ CH2 
│           │           κυκλοβουτάνιο 
CH2▬ CH2 
    
      CH2              κυκλο̟ρο̟άνιο 
   /         \ 
CH2   ─  CH2 
 
 Χωρίζονται στις ετεροκυκλικές ό̟ου ο δακτύλιο ̟εριέχει και άτοµα άλλων 
στοιχείων ( ̟χ N, O, S) και όχι µόνο άτοµα άνθρακα.  
 
Π.χ          Ο 
           /         \ 
          CH2  ─  CH2 
 
Και στις ισοκυκλικές ό̟ου ο δακτύλιος (η κλειστή ανθρακική αλυσίδα) α̟οτελείται 
α̟οκλειστικά α̟ό άτοµα C . 
Παράδειγµα ισοκυκλικής ένωσης είναι το κυκλοβουτάνιο. 
 
CH2 ▬ CH2 
│           │ 
CH2▬ CH2 
 
Οι ισοκυκλικές ενώσεις χωρίζονται στις αρωµατικές ̟ου ̟εριέχουν στο µόριό τους 
εξαµελή αρωµατικό δακτύλιο µε τρεις δι̟λούς δεσµούς εναλλασσόµενους µε τρεις 
α̟λούς δεσµούς. 
 

 
  Σχήµα:  Αρωµατικός δακτύλιος εξαµελής    
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Και στις αλεικυκλικές ̟ου ̟εριλαµβάνουν τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις ισοκυκλικών 
ενώσεων. 
Π.χ  
CH2 ▬ CH2 
│           │            κυκλοβουτάνιο 
CH2▬ CH2 
 
      CH2 
   /         \              κυκλο̟ρο̟άνιο. 
CH2 ─  CH2 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

Χαρακτηριστική οµάδα µιας οργανικής ένωσης είναι ένα άτοµο ή ένα συγκρότηµα 
ατόµων ή ο̟οία όταν συνδέεται µε άτοµα άνθρακα της ανθρακικής αλυσίδας 
ε̟ηρεάζει σηµαντικά (χαρακτηριστικά) τις ιδιότητες της ένωσης 
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OMA∆Α                              ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ                      ΧΗΜΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
   |  
--C-OH                                           υδροξύλιο                                        αλκοόλες (-όλη) 
   | 
 
   |           | 
--C—O—C—                                   αιθεροµάδα                                         αιθέρας 
   |           | 
( Tο οξυγόνο µ̟αίνει  
̟άντα στην µέση και  
έχει αριστερά και δεξιά άτοµα C ) 
 
 
 
  | 
  C=O                                                  καρβονύλιο                                   καρβονυλικές  
  |                                                                                                                      ενώσεις 
 
   
  --CH=O                                           αλδευδοµάδα                               αλδεύδες  (-άλη) 
                                                   ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη) 
   |           | 
--C—C—C─                                           κετονοµάδα                               κετόνες (-όνη) 
   |   ||   |                        (ο δι̟λός δεσµός C=O µ̟αίνει ̟άντα 
         O                            στην µέση και έχει αριστερά και δεξιά 
                                                            Άτοµα C) 
 
 
--COOH ή –-C —OH               καρβοξύλιο                                        καρβοξυλικά οξέα 
                      ||                 ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη)                             (-ικό οξύ) 
                       O 
 
                 |                             | 
--C—O—C—    ή  --COO—C--           εστεροµάδα                           εστέρες 
 ||           |                             | 
  O 
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-Χ ( X: F,CI,Br , I )                         αλογονοµάδα                  αλογονο̟αράγωγο 
      -- αλογόνα--                                                                          ---αλογονίδιο--- 
 
--C≡N ή  --CN                               κυανοµάδα                                    νιτρίλια 
                                           ( µ̟αίνει ̟άντα στην άκρη)        
 
 
-- NH2 ή  --N—H                        αµινοµάδα                                       αµίνες 
                    | 
                    H 
 
 --NH2       → ̟ρωτοταγής αµίνη 
  --NH--      →  δευτεροταγής αµίνη 
   --N—        →  τριτοταγής αµίνη 
      | 
 

ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
 

Οµόλογη σειρά ονοµάζεται το σύνολο των οργανικών ενώσεων ̟ου ̟αρουσιάζουν 
τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

• Έχουν τον ίδιο γενικό µοριακό τύ̟ο 
• Έχουν την ίδια χαρακτηριστική οµάδα 
• Παρασκευάζονται µε ανάλογο τρό̟ο 
• Έχουν ̟αρόµοιες φυσικές ιδιότητες µεταβαλλόµενες σε συνάρτηση  µε το ΜΒ 

( µοριακό βάρος) τους. 
• Έχουν ανάλογες χηµικές ιδιότητες (οφείλονται στην ίδια χαρακτηριστική 

οµάδα) 
• Κάθε µέλος διαφέρει α̟ό το ̟ροηγούµενο ( και το ε̟όµενο) κατά την ρίζα 
(─CH2─) ̟ου λέγεται µεθυλένιο.                                                    
                                                      µεθυλένιο 
                                                               ↑ 
Πχ  CH3─CH3     ε̟όµενο→ CH3─CH2─CH3 
        Αιθάνιο                                 ̟ρο̟άνιο 
 
 

ΑΛΚΥΛΙΑ 
 

Αλκύλιο ονοµάζουµε την µονοσθενή ρίζα ̟ου ̟ροκύ̟τει όταν α̟ό ένα αλκάνιο  
Cν Η2ν+2 α̟οσ̟αστεί  ένα άτοµο υδρογόνο H. 
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 CνΗ2ν+2  αφαίρεση ενός H    →   Cν Η2ν+1─   ή  
 R─ H αφαίρεση ενός H  →   R─ 
 
∆ηλαδή το αλκύλιο το συµβολίζουµε µε το R µε την διαφορά ότι αντί για την 
κατάληξη –άνιο βάζουµε την κατάληξη –ύλιο.   

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΚΥΛΙΩΝ 

 
         
                                                              δεσµός 
                                                                      ↑ 

• CH4  αφαίρεση ενός H   →   CH3─  
        (µεθάνιο)                               (µεθύλιο) 
  
 
                                                                                      (δεσµός:δυνατότητα σύνδεσης 
                                                                                     µε άτοµα στοιχείων εκτός α̟ό                         
                                                                                                   C µε Ν, Ο, S) 
                                                                                                           ↑ 

• C2H6    → CH3 ─CH3   αφαίρεση ενός H  → CH3 ─CH2─ 
                           ( Αιθάνιο )                                          ( αιθύλιο) 
                                                        

 
        (̟ρο̟άνιο) 
• CH3─CH2─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH2─      (̟ρο̟ύλιο) 
• CH3─CH2─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH─          ( ισο̟ρο̟ύλιο ή    
                                                                                    |        δευτεροταγές ̟ρο̟ύλιο) 
                                                                                   CH3 
 

                 (βουτάνιο) 
• CH3─CH2─CH2 ─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH2 ─CH2─ 
                                                                                           ( βουτύλιο) 
 
                 (βουτάνιο) 
• CH3─CH2─CH2 ─CH3  αφαίρεση ενός H  → CH3─CH2─CH─ 
                                                                                                          | 
                                                                                                        CH3 
                                                                              (δευτεροταγές βουτύλιο) 
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• CH3─CH─CH3 αφαίρεση ενός H  → CH3─CH─CH2─ 
                 |                                                               | 
               CH3                                                          CH3 
     (ισοβουτάνιο)                                        (ισοβουτύλιο) 
 
                                                                                CH3 
                                                                                  | 
• CH3─CH─CH3 αφαίρεση ενός H  → CH3─C─ 
                |                                                                | 
              CH3                                                           CH3 
 
(Ισοβουτάνιο)                                 (τριτοταγές βουτύλιο) 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
1. Αλκάνια ή κορεσµένοι υδρογονάνθρκες ή ̟αραφίνες 
Υδρογονάνθρακας είναι µία ένωση ̟ου έχει υδρογόνο και άνθρακα αλλά 
δεν έχει χαρακτηριστική οµάδα. 
 
CvH2v+2       v≥1   ή RH ό̟ου R→ CνΗ2ν+1 ─   ( αλκύλιο)                                                          
           
                                                                H 
                                                                | 
Για ν=1      CvH2v+2   →   CH4   ή   H─C─H     (µεθάνιο) 
                                                                | 
                                                                H 
 
                                                                                       H   H 
                                                                                       |    | 
Για ν=2      CvH2v+2    →  C2H6  ή CH3─CH3 ή    Η─C─C─H 

                                                 |    | 
                                                 H    H   

                                                    (αιθάνιο) 
 

2. Αλκένια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε έναν δι̟λό δεσµό ή ολεφίνες. 
                          CvH2v    v≥2 
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                                                                             Η    Η 
                                                                             |     | 
Για ν=2    CvH2v→  C2H4  ή CH2 =CH2  ή      C = C   (αιθένιο) 
                                                                             |     |   

                              Η    Η 
 

3. Αλκίνια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε έναν τρι̟λό δεσµό 
                          CvH2v-2      v≥2 
 
Για ν=2    CvH2v-2  →  C2H2 ή   HC≡CH ή   H ─C≡C─H  (αιθίνιο) 
 
 
4. Αλκαδιένια ή ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε 2 δι̟λούς δεσµούς ή 

διολεφίνες 
                         CvH2v-2            v≥3  
 
Για ν=3     CvH2v-2  →  C3H4    ή   CH2=C=CH2     ( ̟ρο̟αδιένιο) 
 
5.Kορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες 
 
CvH2v+1OH   v≥1  ή CvH2v+2O ή  ROH ό̟ου R =αλκύλιο ( CvH2v+1─ ) 
          
     
Για ν=1            CH3-OH        µεθανόλη 
Για ν=1      CH3-CH2-OH     αιθανόλη 
 
6.Kορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες 
 
CvH2v+1─O─CλΗ2λ+1 
  v≥1                 λ≥1 
 
  ή 
 
 CkH2k+2O  k≥2  ή     R-O-R ( α̟λός αιθέρας) ή R-O-R`( µικτός αιθέρας) 
 
Για  κ=2    C2H6O ή CH3-O-CH3 διµεθυλαιθέρας 
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7. Kορεσµένες µονοσθενείς αλδεύδες 
 
CvH2vO  v≥1     ή    Ck H2k+1-C-H  k≥ O     ή   RCHO 
                                               || 
                                                O                
Για κ=1 CH2O   ή   HCHO ή     Η-C=O      φορµαλδεύδη 
                                                            | 
                                                            H 
 
8. Kορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 
 
CvH2v+1─C─CλΗ2λ+1 
               || 
                O 
  v≥1                 λ≥1  
 
  ή 
 
 CkH2kO  k≥3     ή     R-C-R (α̟λή κετόνη) ή     R-C-R`(µικτή κετόνη) 
                                       ||                                        || 
                                        Ο                                          Ο 
 
Για κ=3    C3H6O   ή     CH3-C-CH3    ακετόνη (ασετόν) ή ̟ρο̟ανόνη 
                                                ||                 ή διµεθυλοκετόνη 
                                                 O 
Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλδεύδες και οι κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 
λέγονται καρβονυλικές ενώσεις. 
 
9. Kορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
 
CvH2v+1-C-OH  v ≥ O    ή    Ck H2k O2 k≥1  ή     R-C-OH ή R-COOH               
             ||                                                                 || 
              O                                                                  O 
 
Για ν=Ο      H-C-OH ή HCOOH    µυρµηκικό οξύ ή µεθανικό οξύ 
                        || 
                         O  
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Για ν=1        CH3-C-OH   ή    CH3COOH  αιθανικό οξύ ή οξικό οξύ 
                             || 
                              O 
 
10.Εστέρες κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων µε κορεσµένες µονοσθενείς 
αλκοόλες 
 
CvH2v+1-C-O-CλΗ2λ+1    ή      CkH2kO2  k≥2    ή    R-C-O-R ή    RCOOR` 
             ||                                                                   ||    
              Ο                                                                     O 
v≥Ο                    λ ≥1              
 
για κ=2  C2H4O2  ή    HCOOCH3 ή   H-C-O-CH3  µεθανικός µεθυλεστέρας 
                                                                    || 
                                                                     O 
 
11. Aλκυλαλογονίδια 
 
CvH2v+1X  v≥ 1  ή     R-X ό̟ου  Χ = αλογόνο ( F, CI, Br, I) 
 
Για ν=1   CH3-CI         χλωροµεθάνιο ή µεθυλοχλωρίδιο 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
 

Για να ονοµάσουµε µια οργανική ένωση (κατά I.U.P.A.C) ορίζουµε την µεγαλύτερη 
ανθρακική αλυσίδα ̟ου θα ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά τους ακόρεστους δεσµούς ( 
δι̟λούς ή τρι̟λούς ή και τους δύο) και την χαρακτηριστική οµάδα ( αν υ̟άρχουν ).  
 
Στο όνοµα µιας άκυκλης οργανικής ένωσης διακρίνουµε γενικά δύο µέρη. 

• Το βασικό όνοµα ̟ου αναφέρεται στην κύρια ανθρακική αλυσίδα 
• Τα ονόµατα των διακλαδώσεων ̟ου µ̟αίνουν ̟ριν α̟ό το βασικό όνοµα ως 

̟ροθέµατα. 
 
Οι ονοµασίες των άκυκλων οργανικών ενώσεων ̟ου έχουν ευθεία (συνεχή) αλυσίδα 
χωρίς διακλαδώσεις ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον συνδυασµό τριών συνθετικών. Τα 
συνθετικά  δίνονται ̟αρακάτω. 
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Πρώτο συνθετικό. ∆ηλώνει τον αριθµό ατόµων C της µεγαλύτερης συνεχόµενης 
ανθρακικής αλυσίδας. 
 
 

Άτοµα   
C 

1 2 3 4 5 6 

ονοµασία Μεθ- Αιθ- Προ̟- Βουτ- Πεντ- Εξ- 
  
∆εύτερο συνθετικό.  ∆ηλώνει αν η ένωση είναι κορεσµένη ή ακόρεστη δηλαδή (τον 
βαθµό κορεσµού της ένωσης). 
 
Αν η ένωση είναι κορεσµένη   →          -αν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 1 δι̟λό δεσµό     →            -εν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 2 δι̟λούς δεσµούς   →     -διεν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 1 τρι̟λό δεσµό         →       -ιν- 
Αν η ένωση είναι ακόρεστη µε 2 τρι̟λούς δεσµούς    →   -διιν- 
 
Τρίτο συνθετικό.  ∆ηλώνει την οµόλογη σειρά ̟ου ανήκει η ένωση ή την χηµική τάξη 
ανάλογα µε την χαρακτηριστική οµάδα. 
 
Αν η ένωση είναι υδρογονάνθρακας →    -ιο 
Αν η ένωση είναι αλκοόλη.   →    -όλη 
Αν η ένωση είναι αλδεύδη.   →    -άλη 
Αν η ένωση είναι κετόνη.     →     -όνη 
Αν η ένωση είναι καρβοξυλικό οξύ   →  -ικό οξύ ή ( -οΪκό οξύ ) 
 
Παραδείγµατα 
 
1. CH3-CH2-CH3                                      ̟ρο̟-άν-ιο 
                        ( 3 άτοµα C –κορεσµένη ένωση-υδρογονάνθρακας) 
 
2. CH3-OH                                               µεθ-αν-όλη 
                                   ( 1 άτοµο C –κορεσµένη ένωση- αλκοόλη) 
 
3. CH3-CH2-CH=O                              ̟ρο̟-αν-άλη 
                                   ( 3 άτοµα C – κορεσµένη ένωση –αλδεΰδη) 
 
4. CH3-C-CH3                                       ̟ρο̟-αν-όνη 
             ||                       ( 3 άτοµα C-κορεσµένη ένωση – κετόνη ) 
              O 
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5. CH3-COOH                     αιθ-αν-ικό οξύ ή (αιθ-αν-οϊκό οξύ) 
                                         ( 2 άτοµα C-κορεσµένη ένωση –οξύ) 
 
6. CH3-CH2-CH2-COOH  βουτ-αν-ικό οξύ ή (βουτ-αν-οΪκό οξύ) 
                                      ( 4 άτοµα C –κορεσµένη ένωση –οξύ ) 
 
7. CH3-C-CH2-CH3                                        βουτ-αν-όνη 
             ||                            ( 4 άτοµα C – κορεσµένη ένωση-κετόνη) 
              O 
 
8. CH2=CH-CH3                                                                    ̟ρο̟-έν-ιο 
                     ( 3 άτοµα C –ακόρεστη ένωση µε 1 δι̟λό δεσµό –υδρογονάνθρακας ) 
 
9. CH≡C-CH3                                               ̟ρο̟-ίν-ιο 
  ( 3 άτοµα C – ακόρεστη ένωση µε 1 τρι̟λό δεσµό- υδρογονάνθρακας) 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 
Με ευθεία αλυσίδα ονοµάζονται κανονικοί. 
 
Π.χ.  CH3-CH2-CH2-CH3                κανονικό βουτάνιο  
 
 
Με διακλάδωση ακολουθούµε την εξής διαδικασία. 

• ∆ιαλέγουµε την αλυσίδα εκείνη ̟ου ̟εριέχει τα ̟ερισσότερα άτοµα C  
     (ανεξάρτητα αν είναι ευθεία ή σχηµατίζουν κά̟οια γωνία). 
• Αριθµούµε τα άτοµα του άνθρακα της αλυσίδας ξεκινώντας α̟ό εκείνο το 

άκρο ̟ου βρίσκεται ̟λησιέστερα στις διακλαδώσεις ώστε να χρησιµο̟οιούνται 
οι µικρότεροι αριθµοί ̟ου καθορίζουν τα άτοµα του άνθρακα της 
διακλάδωσης. Αν δεν µ̟ορούµε ευθύς εξαρχής να καθορίσουµε το άκρο αυτό, 
τότε αριθµούµε και α̟ό τις δύο µεριές και α̟ό ό̟ου το άθροισµα των 
διακλαδώσεων είναι ̟ιο µικρό είναι και το ̟ιο σωστό. 

• Πρώτα ονοµάζουµε την κεντρική αριθµηµένη αλυσίδα και στην συνέχεια 
µ̟ροστά α̟ό την ένωση τα αλκύλια κατά αλφαβητική σειρά µε τον αριθµό 
της αλυσίδας ̟ου ανήκουν. 
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                                                3     4        5      6  
                                       CH3-CH-CH2-CH2-CH3 
                                                | 
                                             2 CH2 
                                                | 
                                             1 CH3 

 

                                          3-µεθυλο-εξάνιο 
 
                                                      
 
                                                     CH3 
                                               1   2|    3         4 
                                            CH3-C-CH2-CH3 
                                                     | 
                                                     CH3 
 
 
                                       2,2 –διµεθυλο-βουτάνιο 

 
 
 
                                        5         4          3         2       1 
                                      CH3-CH2-CH2-CH-CH3 
                                                                 | 
                                                               CH3 

 

                                          2-µεθυλο –̟εντάνιο 
 
 

                                         
                                            CH3           C2H5 
                                   1      2|  3       4    5|   6         7 
                                   CH3-C-CH2-CH-C-CH2-CH3 
                                            |          |     | 
                                            CH3  C2H5  CH3         
 
                            4,5-διαιθυλο-2,2,5-τριµεθυλο-ε̟τάνιο 
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• Όταν δίνεται το όνοµα της ένωσης και ζητείται να γραφεί  ο συντακτικός τύ̟ος της 
γράφουµε τα άτοµα του C στη σειρά,  τα αριθµούµε α̟ό ό̟οιο άκρο θέλουµε, στην συνέχεια 
το̟οθετούµε τις διακλαδώσεις στις αντίστοιχες θέσεις και τέλος σε κάθε άτοµο C 
συµ̟ληρώνουµε τα α̟αιτούµενα άτοµα Η. 

                                                   
 
               Π.χ   3,5-διαιθυλο-4-̟ρο̟υλο-2,5,7-τριµεθυλο-οκτάνιο 
 
Βήµα ̟ρώτο.   
  οκτάνιο→ άρα 8 άτοµα άνθρακα σε ευθεία→   C-C-C-C-C-C-C-C 
 
Βήµα δεύτερο →Αρχίζω την αρίθµηση της ανθρακικής αλυσίδας α̟ό ό̟οιο άκρο 
θέλω. 
                                          1    2    3    4    5    6    7   8 

                                         C-C-C-C-C-C-C-C 
Βήµα τρίτο      →  Το̟οθετώ τις διακλαδώσεις στις αντίστοιχες θέσεις  
                                                                              C2H5   C3H7  CH3 
                                                           1          2        3|       4|       5|         6          7        8  

                                         C  –  C –   C  -  C  -  C  -  C  -  C  - C 
                                                  |                       |              | 
                                                          CH3                     C2H5            CH3 
 
 
Βήµα τέταρτο   →   συµ̟ληρώνω τα α̟αιτούµενα άτοµα Η. 
 
 
                                          C2H5     C3H7        CH3 
                        1                 2            3|           4|            5|        6                7            8 

              CΗ3  –  CΗ –   CΗ  -  CΗ  -  C  -  CΗ2  -  CΗ  - CΗ3 
                             |                                |                   | 
                                  CH3                                C2H5                CH3 

 
 
                                                            ▬ 
 
Ως κύρια ανθρακική αλυσίδα θεωρείται η µεγαλύτερου µήκους συνεχής ανθρακική 
αλυσίδα η ο̟οία ̟εριέχει κατά σειρά ̟ροτεραιότητας τις  
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̟ερισσότερες χαρακτηριστικές οµάδες και τους ̟ερισσότερους ̟ολλα̟λούς δεσµούς 
και ε̟ι̟λέον έχει τα ̟ερισσότερα άτοµα άνθρακα. 
  4         3       2         1                                          3        4           5  

 CH2=CH- CH -  CH2                          CH3-CH-CH2-CH3 
                    |        |                               | 
                    CH2    OH                           2CH 
                    |                                         || 
                    CH3                                                      1 CH2 

 
H κύρια ανθρακική αλυσίδα δηλαδή ̟εριέχει τη χαρακτηριστική οµάδα κα τον 
̟ολλα̟λό δεσµό. 
                                   6           5          4           3 

                                  CH3-CH2-CH2-CH-CH3 

                                                              | 
                                                              2CH2 
                                                              | 
                                                             1 CH3 
H κύρια αλυσίδα έχει τα ̟ερισσότερα άτοµα C σε συνεχόµενη διάταξη. 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

• ∆ιαλέγουµε τη µεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα ̟ου ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά τον 
ή τους ̟ολλα̟λούς δεσµούς. 

• Αριθµούµε τα άτοµα άνθρακα της αλυσίδας ξεκινώντας α̟ό εκείνο το άκρο 
̟ου βρίσκεται ̟λησιέστερα στον ̟ολλα̟λό δεσµό. Αν αυτός βρίσκεται σε θέση 
συµµετρική κα υ̟άρχουν διακλαδώσεις η αρίθµηση θα αρχίζει α̟ό εκείνο το 
άκρο ̟ου το άθροισµα των αριθµών των διακλαδώσεων τον ατόµων C είναι 
̟ιο µικρό. 

• Αρχικά γράφουµε τις διακλαδώσεις , στην συνέχεια το όνοµα της κύριας 
αλυσίδας ενώ στο τέλος δηλώνεται η θέση των ̟ολλα̟λών δεσµών. 

 
  1            2         3         4         5 

 CH2=CH-CH=CH-CH3                 →   1,3-̟ενταδιένιο 
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         CH3 
        3|  4           5        6 

CH3-C-CH2-CH-CH3            →   3,3,5-τριµεθυλο-1-εξένιο 
         |           | 
       2 CH       CH3 
         || 
        1CH2 
 
 4           3     2       1 

CH2  = C – C = CH2                                   → 2,3-διαιθυλο-1,3-βουταδιένιο 
             |     | 
            CH2  CH2 
            |      | 
           CH3  CH3 

 

1               2       3           4 

CH3-C=CH-CH3                                         →   2-µεθυλο -2- βουτένιο 
         | 
        CH3 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Όταν η ένωση ̟εριέχει δι̟λό και τρι̟λό δεσµό σε θέσεις συµµετρικές ο δι̟λός 
δεσµός είναι ̟ιο ισχυρός όσο αφορά την αρίθµηση ενώ η ένωση ακούγεται ως 
αλκίνιο αφού µ̟αίνει κατάληξη –ίνιο   
                                        
                           1             2            3         4 

                          CH2= CH – C ≡ CH      1-βουτεν-3-ίνιο 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

 
• ∆ιαλέγουµε ̟άντα την αλυσίδα η ο̟οία ̟εριέχει την χαρακτηριστική 

οµάδα. 
• Αριθµούµε τα άτοµα C ξεκινώντας α̟ό εκείνο το άκρο ̟ου βρίσκεται 

̟λησιέστερα στη χαρακτηριστική οµάδα και αν αυτή έχει C υ̟ολογίζεται και 
αυτός στην αλυσίδα. 

• Η χ.ο είναι ̟ιο ισχυρή α̟ό τον ̟ολλα̟λό δεσµό και αυτός ̟ιο ισχυρός α̟ό την 
διακλάδωση. 
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Η αρίθµηση της κύριας ανθρακικής αλυσίδας αρχίζει α̟ό το άκρο ̟ου είναι 
̟λησιέστερο στη χαρακτηριστική οµάδα ή α̟ό το άκρο  ̟ου είναι ̟λησιέστερο 
στον ̟ολλα̟λό δεσµό αν δεν υ̟άρχει χαρακτηριστική οµάδα, ή α̟ό το άκρο 
̟ου είναι ̟λησιέστερο στην ̟ρώτη διακλάδωση αν δεν υ̟άρχει ούτε 
χαρακτηριστική οµάδα ούτε ̟ολλα̟λός δεσµός. 
∆ηλαδή η σειρά ̟ροτεραιότητας για την αρίθµηση είναι η εξής. 
Χαρακτηριστική οµάδα > ̟ολλα̟λός δεσµός  > διακλάδωση  
 
 
Παραδείγµατα 
1            2         3          4      5                                                5          4          3        2          1 

CH3-CH-CH2-C=CH2                                            CH3-CH-CH-CH=CH2 
         |               |                                              |      | 
        OH            CH2                                                              CH3  CH2 
                           |                                                      | 
                          CH3                                                                              CH3 

 

 
                                  CH3 
 6        5        4       3      |2    1 

CH3-CH2-CH-CH2-C-CH3 
                    |             | 
                   CH3        CH3 

 

Tα ονόµατα των διακλαδώσεων αναφέρονται ̟ριν α̟ό το βασικό όνοµα της 
κύριας ανθρακικής αλυσίδας κατά αλφαβητική σειρά.(αίθυλο > µέθυλο > 
̟ρό̟υλο) 
 
Ονοµάζουµε την αλυσίδα µε την κατάληξη της χ.ο µαζί µε τον αριθµό ατόµου C  
̟ου την συγκρατεί, ενδιάµεσα µ̟αίνει το ̟ρόθεµα ̟ου δηλώνει το είδος του 
δεσµού µαζί µε τον αριθµό του ατόµου C ̟ου τον συγκρατεί ενώ στην αρχή 
µ̟αίνουν ̟άντα οι διακλαδώσεις. 
5            4         3          2    1 

CH3-CH-CH=C-CH2-OH         2,4-διµεθυλο-2-̟εντεν-1-όλη 
         |              | 
        CH3          CH3   
 4             3         2          1 

CH2=CH-CH2-COOH               3-βουτενικό οξύ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ    
Στις αλδεύδες ( -CH=O) , στα καρβοξυλικά οξέα (-COOH) και στα νιτρίλια ( -CN) 
,η χαρακτηριστική οµάδα βρίσκεται ̟άντα στην άκρη της ανθρακικής 
αλυσίδας ( ακραία οµάδα) και η αρίθµηση αρχίζει α̟ό αυτήν. Έτσι δεν 
χρειάζεται να γραφεί ο αριθµός 1 στο όνοµά τους για να δείξει την θέση της 
οµάδας.     
 

• Όταν η χ.ο βρίσκεται σε θέση συµµετρική η αρίθµηση γίνεται µε βάση τους 
ακόρεστους δεσµούς ( δι̟λούς ή τρι̟λούς) ή τις διακλαδώσεις ̟ου ̟ιθανόν 
υ̟άρχουν. 

 
1            2        3          4          5 

CH3-CH-CH-CH2-CH3               2-µεθυλο-3-̟εντανόλη 
         |      | 
        CH3  OH 
 
 
5             4         3         2      1 

CH2=CH-CH-C=CH2               2-µεθυλο-1,4-̟ενταδιεν-3-όλη 
                  |     | 
               OH    CH3 
 
 
5            4           3    2        1 

CH3-CH2-C-CH-CH3            2-µεθυλο-3-̟εντανόνη 
                 || | 
                  O  CH3          

  
Όταν η θέση της χ.ο, του ακόρεστου δεσµού και της διακλάδωσης είναι 
µοναδική δεν την δηλώνουµε. 
 
CH3-C-CH3                                       Προ̟ανόνη ( όχι 2-̟ρο̟ανόνη) 
        || 
         O 
 
         CH3 
         | 
CH3-C-C≡CH  διµεθυλοβουτίνιο  (όχι 3,3-διµεθυλο-1-βουτίνιο)  
         | 
        CH3 
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         CH3 
         | 
CH3-C-CH2-OH  διµεθυλο-̟ρο̟ανόλη  (όχι 2,2-διµεθυλο-1-̟ρο̟ανόλη) 
         | 
         CH3 

 

 

Αν η ανθρακική αλυσίδα ̟εριέχει ̟ερισσότερες α̟ό µία όµοιες χ.ο τότε η 
αρίθµηση αρχίζει α̟ό εκείνο το άκρο ̟ου δίνει µικρότερο άθροισµα αριθµών ̟ου 
δηλώνουν τη θέση των χ.ο και θα χρησιµο̟οιείται αριθµητικό ̟ου θα δηλώνει των 
αριθµό των οµάδων.( δι, τρι, κτλ). 
 
                          OH  OH 
 7           6        5   4|  3|       2       1 

CH3 – CH = C - C- CH - C= CH2  
                       |    |            | 
                 C2H5   CH3       CH3 

 

5-αιθυλο-2,4-διµεθυλο-1,5-ε̟ταδιεν-3,4-διόλη 
 
Αν η αλυσίδα ̟εριέχει ̟ερισσότερες α̟ό µία διαφορετικές χ.ο τότε η αρίθµηση 
αρχίζει α̟ό εκείνη την οµάδα ̟ου είναι ̟ιο ισχυρή και α̟ό την ο̟οία θα ̟άρει 
την κατάληξή της, ενώ οι υ̟όλοι̟ες οµάδες µ̟αίνουν µ̟ροστά α̟ό το κυρίως 
όνοµα σαν ̟ροθέµατα. 
 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
-COOH > -COOR > -CN > -CH=O > -C=O > -OH >-NH2> 
δεσµοί > -X ( Αλογόνα)   > -ΝΟ2            | 
                           ή 
 
 καρβοξύλιο> εστεροµάδα >   κυανοµάδα > αλδευδοµάδα >  
 κετονοµάδα > υδροξύλιο > αµινοµάδα > δεσµοί > αλογονοµάδα > νιτροµάδα 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ. 
 
-CN                        →    κυανο- 
-CH=O                   →   οξο-  ή φορµυλο- ή  (αλδο-) 
-C=O                      →    οξο- ή κετο- 
  | 
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-OH                        →    υδροξυ- 
-NH2                                   →     αµινο- 

- CI,Br,I                 →     χλωρο-, βρωµο-, ιωδο-, 
--ΝΟ2                      →    νιτρο- 
-COOH                  →    καρβοξυ- 
 
 
                        CH3    CH3 
 7          6          |5     |4     3        2          1 

CH3 - CH2 -   C  –  C  – CH - CH2 - COOH 
                        |       |     | 
                            C2H5   CH3   OH 
 
5-αιθυλο-4,4,5-τριµεθυλο-3-υδροξυε̟τανικό οξύ 
 
 
 
 8            7          6          5         4           3    2           1 

CH2-CH2-CH=CH-CH2-C-CH2-COOH 
|                                        || 
OH                                     O 
 
3-κετο-8-υδροξυ- 5-οκτενικό οξύ 
 
                       CH3 
 5            4        |3      2          1 

CH3  -  CH  -  C  -  CH  -  CH  =  O  
              |        |       | 
             CI     CH3   CH3 

 

2,3,3-τριµεθυλο-4-χλωρο-̟εντανάλη 
 
 
 3           2         1 

CH3-CH-COOH                         2-υδροξυ̟ρο̟ανικό οξύ   
          |                         
        OH                                 
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ 
 

Ονοµάζονται µε το όνοµα των αλκυλίων (κατά  αλφαβητική σειρά)  
και τη λέξη  -αιθέρας- 
 

CH3-O-CH2-CH3  

Αιθυλο µεθυλο αιθέρας 
 
 

CH3-O-CH3 

∆ιµεθυλο αιθέρας 
 
 

CH3-CH-O-CH-CH3 
                                                                 |          | 

CH3      CH3 

 

∆ιισο̟ρο̟υλο αιθέρας 
 

CH3CH2-O-CH-CH3 
         | 

         CH3 

Αιθυλο ισο̟ρο̟υλο αιθέρας 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι αιθέρες µ̟ορούν να ονοµασθούν και κατά  κά̟οιο διαφορετικό 
τρό̟ο. Το αλκύλιο µε τα ̟ερισσότερα άτοµα C το λαµβάνουµε ως 
κύρια αλυσίδα και το υ̟όλοι̟ο τµήµα ( -O-R ) ως ̟ρόθεµα.  
 
 
 
               2        1 

CH3-O-CH-CH3                               2-µεθοξυ̟ρο̟άνιο 
               | 
             3 CH3 
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                        2        1  

CH3-CH2-O-CH-CH3                2-αιθοξυ̟ρο̟άνιο 
                       3| 
                       CH3 
 
CH3-CH2-O-CH3                         (1)µεθοξυαιθάνιο 
 
CH3-O-CH3                                            µεθοξυµεθάνιο 
                        
 
                           ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΕΡΩΝ 
 
ΚΑΘΕ ΕΣΤΕΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΞΥ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΑΛΚΟΟΛΗ. 
 
RCOOH +    R´OH                →           RCOO R´ + H2O  
                                                  ←  

H ονοµασία των εστέρων  γίνεται µε το όνοµα του αντίστοιχου οξέος. Η ονοµασία τους 
ακολουθεί το ̟αρακάτω ̟ρότυ̟ο: 

        όνοµα οξέος (-ικός) – αλκυλ – εστέρας 
 
CH3COOCH3             αιθανικός ή (οξικός ) µεθυλεστέρας 

HCOOCHCH3 
  | 

   CH3 

 

                 µεθανικός ή (µυρµηκικός) ισο̟ρο̟υλεστέρας 
 

COOCH3 
                                                                 | 

COOCH3 

 

Αιθανοδιικός ( ή οξαλικός ) µεθυλεστέρας 
 

CH3CH2COOCH2-CH-CH3 
                       | 

                            CH3 

 

Προ̟ανικός ισοβουτυλεστέρας 
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ONOMATOΛΟΓΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ 

 
Ονοµάζονται µε το όνοµα του αλκυλίου ( -R ) και τη λέξη κυανίδιο 
 
CH3CH2CN             →   αιθυλοκυανίδιο ( ή ̟ρο̟ανονιτρίλιο) 
CH3CH2CH2CN     →    ̟ρο̟υλοκυανίδιο( ή βουτανονιτρίλιο) 

 
OΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΙΝΩΝ 

 
Ονοµάζονται µε το όνοµα των αλκυλίων και τη λέξη αµίνη. 
 
CH3CH2-NH2                 →     αιθυλαµίνη (̟ρωτοταγής) 
 
CH3-NH-CH3                         →   διµεθυλαµίνη (δευτεροταγής) 
 
CH3-N-CH2-CH3                 → αιθυλοδιµεθυλαµίνη (τριτοταγής) 
         | 
         CH3 
 

ONOMATOΛΟΓΙΑ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 
(ΑΛΟΓΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΑ) 

 
Αλογονο̟αράγωγα ή αλογονίδια είναι οι ενώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό 
υδρογονάνθρακες µε αντικατάσταση ενός ή ̟ερισσοτέρων ατόµων Η α̟ό 
αλογόνα (CI,Br,I,F). Ονοµάζονται µε το όνοµα του υδρογονάνθρακα και µ̟ροστά 
βάζουµε το όνοµα και τη θέση του αλογόνου ( ή των αλογόνων). Ακόµη τα 
αλκυλαλογονίδια µ̟ορούν να ονοµασθούν µε το όνοµα του αλκυλίου , το όνοµα 
του αλογόνου και την κατάληξη –ίδιο. 
 
CH3-CH-CH3 →    2-βρωµο-̟ρο̟άνιο ή ισο̟ρο̟υλοβρωµίδιο 
         | 
         Br 
CH3-CH2-CI   →          χλωροαιθάνιο ή αιθυλοχλωρίδιο 
 
CH2-CH2           →                  1,2-διχλωροαιθάνιο  
|      | 
CI    CI 
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CH2=CH-CH-CH3      →          3-χλωρο-1-βουτένιο 
                  | 
                 CI 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
1. Να ονοµάσετε τις ενώσεις. 
CH3CH2CH3                                               CH3COCH3 
CH3CH2CH2CH3                                       CH3CH=CH2 
CH3-CH-CH2-CH3                        CH3-CH=CH-CH2-CH3 
          |                                            CH2=CH-CH2-CH=CH2 
         CH3                                                                 CH2CI-CH2-CH2CH2Br 
CH3CH2OH                                      HC≡C-CH2-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH=O                              CH3-CH2-CH2-COOH 
HC-CH2-CH2-CH3                               CH3-CH2-CH-CH3 
  ||                                                                           | 
   O                                                                          OH 
CH3CH2C≡C-CH3                               CH3CH2CH2CCH3 
HC≡CCH2COOH                                                     || 
CH2=CH-CH2-C≡CH                                                O 
CH2=CHCH2-C-CH3                            CH2=CH-CH-CH3 
                         ||                                                     | 
                          O                                                   OH 
CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3                   CH2=CH-CH=O 
         |                        | 
        CH3                   CH3 
                                                                         CH3 
                                                                            | 
CH3-CH-CH-CH3                                   CH3-C-CH2-CH2 
          |       |                                                      |           | 
         C2H5 CH3                                               CH3        C2H5 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

1. Ποιες α̟ό τις ̟αρακάτω ενώσεις είναι ακόρεστες και ̟οιες κορεσµένες; 
 
CH3-C-H                          CH3-C-CH3                         CH3-C≡CH              CH2=CH2 
        ||                                     || 
         O                                       O   
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CH3-CH2-CH2-CH-CH3                          CH3-C-OH                             CH3-CH2-OH 
                           |                                             || 
                          CH3                                          O 
 
CH3-C≡ N                                CH3-CH2-CH3                                    H-C-O-CH2-CH3 
                                                                                                                   || 
                                                                                                                    O     
 
2. Nα γράψετε τον µοριακό τύ̟ο του ̟ρώτου και του έκτου µέλους κάθε µιας α̟ό 

τις ̟αρακάτω οµόλογες σειρές. 
• Αλκένια 
• Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
• Κορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες 
• Κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 
 

3. Σε ̟οιες οµόλογες σειρές ανήκουν οι ̟αρακάτω ενώσεις 
C3H8, C5H10, C3H4, C4H8O2, C2H6O, C4H8O, CH2O2 
 
4.Nα ονοµάσετε τις ενώσεις. 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH=CH-CH3 
CH3-CH2-C≡CH 
CH3-C-CH2CH2CH2CH3 
        || 
         O 
CH3-CH2-CH-CH2-CH3 
                  | 
                  OH 
 
 
CH2-CH-CH2-CH-CH3 
|       |              | 
CH3  CH3         CH3 
 
(CH3)2C=CH-CH3 
 
CH3-CH2-CH-C=CH2 
                  |     | 
                CH3  CH3 
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CH3-CΗ-CH2-CH3 
          | 
        C2H5 
 
CH2=CH-CH-COOH 
                  | 
                CH3 
 
5. Nα βρείτε τα συντακτικά ισοµερή ̟ου αντιστοιχούν στoν  µοριακό τύ̟ο  
  C4H6 και να τα ονοµάσετε. 
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