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ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 

Γενική Ενότητα 1 

1.1 – 1.2 

Οξέα (κατά Arrhenius) ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες, όταν 

διαλύονται στο νερό, διίστανται και δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+)  

Δείκτες είναι χημικές ουσίες οι οποίες με την παρουσία οξέων 

αλλάζουν χρώμα. π.χ. μπλε της βρωμοθυμόλης ,βάμμα του 

ηλιοτροπίου, ηλιανθίνη, η φαινολοφθαλεΐνη. 

Δείκτες επίσης περιέχονται στο κόκκινο λάχανο, στο τσάι , στα 
πέταλα πολλών λουλουδιών, όπως τα κόκκινα τριαντάφυλλα, τα 

γεράνια, οι πετούνιες, στα «ιταλικά» ραδίκια και αλλού. 

Ο πιο όμορφος όμως είναι η ορτανσία !!!Σε όξινα εδάφη τα άνθη της 

ορτανσίας είναι κόκκινα, ενώ σε βασικά εδάφη είναι μπλε. 

Όξινος χαρακτήρας  

1. Είναι το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των 
οξέων  

 Έχουν χαρακτηριστική ξινή (όξινη) γεύση. 

 Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών( αν προσθέσουμε 
λίγες σταγόνες του δείκτη μπλε της βρωμοθυμόλης στο 

διάλυμα οποιουδήποτε οξέος, το διάλυμα θα πάρει κίτρινο 
χρώμα) 

 Aντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα (μαγειρική σόδα , 
μάρμαρο )και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα 
 οξύ + ανθρακικό άλας → ..... + διοξείδιο του άνθρακα ↑ 
 
( το πείραμα μπορείτε να το δείτε και εδώ: 

http://www.youtube.com/watch?v=3974b_492VU )  

2HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 

Υδροχλώριο + Ανθρακικό ασβέστιο  → χλωριούχο ασβέστιο + 
νερό + διοξείδιο του άνθρακα 

 Αντιδρούν με πολλά μέταλλα (όχι χαλκός) και παράγεται 
υδρογόνο 
οξύ + μέταλλο → ..... + υδρογόνο↑ 
 
( το πείραμα μπορείτε να το δείτε και εδώ: 
http://www.youtube.com/watch?v=-G-Z7XHFL5Y ) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3974b_492VU
http://www.youtube.com/watch?v=-G-Z7XHFL5Y
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2HCl (aq) + Fe(s) → FeCl2 (aq) + H2 (g) 

Υδροχλώριο + Σίδηρος → Χλωριούχος Σίδηρος + Υδρογόνο 
 

2.Οφείλεται στο ότι τα διαλύματα όλων των οξέων περιέχουν 

κατιόντα υδρογόνου (Η+) τα οποία τα καταλαβαίνουμε όταν ένα 

οξύ πέσει στο νερό και πάθει διάσταση Όσο η περιεκτικότητα των 

Η+ αυξάνει ,τόσο πιο έντονος είναι ο όξινοςχαρακτήρας και το 

διάλυμα γίνεται πιο όξινο  

υδροχλώριο HCl(aq) → H+
(aq) + Cl-(aq) 

   ιόν 
χλωρίου 

θειικό οξύ H2SO4(aq) → 2H+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

θειικό 
ιόν 

νιτρικό οξύ HNO3(aq) → H+
(aq) + NO3

-
(aq) 

νιτρικό 
ιόν 

*οξικό οξύ CH3COOH(aq) → H+
(aq) + CH3COO-

(aq) 
οξικό 
ιόν 

Οξέα στην καθημερινή μας ζωή 

 Στη λεμονάδα και στην πορτοκαλάδα ( κιτρικό οξύ). 
 Στα αναψυκτικά τύπου cola ( φωσφορικό οξύ). 

 Στο ξίδι ( οξικό οξύ). 
 Στους χυμούς των φρούτων (ασκορβικό οξύ) 

 Στην ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ). 

 Στο γαστρικό υγρό στο στομάχι ( υδροχλώριο HCl). 
 Στο δηλητήριο της μέλισσας 

 

1.3 και 2.3  

Το pΗ(πε-χα): 

 είναι μία κλίμακα με την οποία μετράμε την ένταση της 

οξύτητας των διαλυμάτων 

 εκφράζει την περιεκτικότητα ενός διαλύματος σε κατιόντα 

υδρογόνου  

 25°C παίρνει τιμές από 0 έως 14.  

 Τα διαλύματα που περιέχουν οξέα έχουν τιμές pΗ από 0(0 ≤ 

pΗ< 7) έως 7.  

 Η τιμή pΗ < 7 μαρτυρά όξινο χαρακτήρα , όσο μικρότερη είναι 

η τιμή του pΗ,τόσο πιο όξινο είναι το διάλυμα 
 Τα διαλύματα που περιέχουν βάσεις έχουν τιμές pΗ από 7(7 ≤ 

pΗ< 14) έως 14  

 Η τιμή pΗ > 7 μαρτυρά βασικό χαρακτήρα , όσο μεγαλύτερη 
είναι η τιμή του pΗ,τόσο πιο βασικό είναι το διάλυμα 
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1.4  

Το νερό, ακόμα και όταν δεν περιέχει καμία διαλυμένη ουσία, 
περιέχει πάντοτε ένα σχετικά μικρό αριθμό κατιόντων υδρογόνου 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των 
μορίων του νερού δίνει ιόντα, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

Η2Ο(l) → Η+(aq) + ΟΗ-(aq) 

Φαίνεται ότι: 

 από τα μόρια του νερού παράγονται, εκτός από τα κατιόντα 

υδρογόνου, και ανιόντα ΟΗ-, τα οποία ονομάζονται ανιόντα 
υδροξειδίου. 

 τα κατιόντα υδρογόνου που παράγονται από τα μόρια του 

νερού είναι ίσα με τα ανιόντα υδροξειδίου. 

πλήθος Η+(aq) = πλήθος ΟΗ-(aq) 

 

Το pH του καθαρού νερού είναι 7 (στους 25o C).  

 

Ουδέτερα ονομάζονται τα  υδατικά διαλύματα που έχουν pH 7 
στους  25o C.  

 

1.5  

Όταν ένα οξύ διαλύεται στο νερό, παρέχει κατιόντα υδρογόνου. 
Επομένως, στα διαλύματα των οξέων τα ιόντα Η+ θα είναι 

περισσότερα από τα ιόντα ΟΗ-. Έτσι: 

 πλήθος Η+
(aq) > πλήθος ΟΗ-

(aq) δηλαδή σε κάθε διάλυμα οξέος 

ισχύει: pH < 7 
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Όταν προσθέτουμε νερό σε ένα όξινο διάλυμα (δηλαδή όταν το 

αραιώνουμε)  

 το διάλυμα γίνεται λιγότερο όξινο. Επομένως, το pH του 
διαλύματος αυξάνεται. 

 Όσο νερό και αν προσθέσουμε σε ένα όξινο διάλυμα, το 
διάλυμα θα παραμείνει όξινο, δηλαδή το pH του θα είναι πάντα 

μικρότερο από 7. 
 

1.6 

 

Την τιμή pΗ ενός διαλύματος μπορούμε να την προσδιορίσου-
με με δύο τρόπους: 

•Με ειδικό όργανο,το οποίο ονομάζεται πεχάμετρο, όταν απαιτείται 
μεγάλη ακρίβεια . 

•Με ένα ειδικό χαρτί, το οποίο ονομάζεται πεχαμετρικό χαρτί, όταν 
δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια.Το πεχαμετρικό χαρτί είναι 
εμποτισμένο με μείγμα δεικτών και παίρνει διαφορετικό χρώμα 

ανάλογα με το ρΗ του διαλύματος Συγκρίνοντας το χρώμα με ένα 

υπόδειγμα που υπάρχει στη συσκευασία του πεχαμετρικού χαρτιού 
μπορούμε να προσδιορίσουμε το pΗ. 

 

2.1 – 2.2 

Βάσεις (κατά Arrhenius) ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες, όταν 

διαλύονται στο νερό, διίστανται και δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-

). 

Βασικός χαρακτήρας  

1.Είναι το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των 

βάσεων(αλκαλικών διαλυμάτων): 

 Έχουν γεύση καυστική. 
 Έχουν σαπωνοειδή αφή. 

 Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών. (π.χ.ένα αλκαλικό 
διάλυμα γίνεται μπλε αν προστεθούν σταγόνες του δείκτη μπλε 

της βρωμοθυμόλης, ενώ ένα όξινο γίνεται κίτρινο). 

2.Οφείλεται στο ότι τα διαλύματα όλων των βάσεων περιέχουν 
ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) τα οποία τα καταλαβαίνουμε όταν μια 
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βάση  πέσει στο νερό και πάθει διάσταση Όσο η περιεκτικότητα των 

ΟΗ- αυξάνει ,τόσο πιο έντονος είναι ο βασικός χαρακτήρας και το 
διάλυμα γίνεται πιο βασικό 

υδροξείδιο του 
νατρίου 

NaOH(s) 
H2O 

→ 
Na+

(aq) + OH-
(aq) 

υδροξείδιο του 

καλίου 
KOH(s) 

H2O 

→ 
K+

(aq) + OH-
(aq) 

υδροξείδιο του 

ασβεστίου 
Ca(OH)2(s) 

H2O 

→ 
Ca2+

(aq) + 2OH-
(aq) 

υδροξείδιο του 

βαρίου 
Ba(OH)2(s) 

H2O 

→ 
Ba2+

(aq) + 2OH-
(aq) 

*αμμωνία NH3(aq) + Η2Ο(l) 
H2O 

→ 
NH4

+
(aq) + OH-

(aq) 

Βάσεις στην καθημερινή μας ζωή 

 Ασβεστόνερο 
 καθαριστικό τζαμιών 

 διάλυμα αποφρακτικού σωληνώσεων 
 αμμωνία (ΝΗ3) 

 δηλητήριο σφήκας 
 αντιόξινο φαρμάκο, ( κυρίως το υδροξείδιο του αργιλίου, 

Al(OH)3, και υδροξείδιο του μαγνησίου, Mg(OH)2.) 
 

2.3 

Όταν μια βάση διαλύεται στο νερό, δίνει ανιόντα υδροξειδίου έτσι: 

πλήθος ΟΗ-
(aq) > πλήθος Η+

(aq) δηλαδή σε κάθε διάλυμα βάσης 

(στους 25o C) ισχύει: pH > 7 

Πρακτικά η τιμή του pH ενός βασικού διαλύματος είναι μεταξύ του 7 

και του 14. 

 
 

3.1  
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Εξουδετέρωση είναι η αντίδραση κατά την οποία τα κατιόντα υδρογόνου 

Η+ των οξέων αντιδρούν με τα ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ- των βάσεων και 

δίνουν μόρια νερού H2O: 

Η+
(aq) + ΟΗ-

(aq) → H2O(l)  

Η αντίδραση αυτή ονομάζεται εξουδετέρωση, ακριβώς διότι 
«εξουδετερώνονται», «εξαφανίζονται», τόσο οι ιδιότητες του οξέος 

όσο και αυτές της βάσης. 

 

Εξήγηση 
 Τα  οξέα στα υδατικά τους διαλύματα δίνουν κατιόντα 

υδρογόνου Η+ π.χ. 
HCl(aq) → H+

(aq) + Cl-(aq) 

 Οι βάσεις στα υδατικά τους διαλύματα δίνουν ανιόντα 
υδροξειδίου ΟΗ-  π.χ. 

NaOH(s) 
H2O 

→ 
Na+

(aq) + OH-
(aq) 

 Προσθέτοντας σταγόνες από το διάλυμα της βάσης στο 
διάλυμα του οξέος πραγματοποιείται η αντίδραση             

Η+
(aq) + ΟΗ-

(aq) → H2O(l)  

 Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ποσότητα των κατιόντων 

υδρογόνου Η+ στο διάλυμα με αποτέλεσμα τηνμείωση της 
οξύτητας και αύξηση του pΗ. 

 Αν Ποσότητα ΟΗ-  =Ποσότητα  Η+ τότε ουδέτερο διάλυμα pΗ=7  

 Αν Ποσότητα ΟΗ-  >Ποσότητα  Η+ τότε βασικό διάλυμα pΗ>7 

γιατί περισσεύουν ΟΗ-  από την βάση  

 Αν Ποσότητα ΟΗ-  <Ποσότητα  Η+ τότε όξινο διάλυμα pΗ<7 

γιατί περισσεύουν Η+ 
από το οξύ.  

 
Το μπλε της βρωμοθυμόλης είναι ένας δείκτης που βοηθάει σε όλα 

αυτά γιατί  αν προστεθεί: 

 σε όξινο διάλυμα, αυτό αποκτά κίτρινο χρώμα, 

 σε ουδέτερο διάλυμα, αυτό αποκτά πράσινο χρώμα και 

 σε βασικό διάλυμα, αυτό αποκτά μπλε χρώμα. 

( το πείραμα εξουδετέρωσης μπορείτε να το δείτε και εδώ: 

http://www.youtube.com/watch?v=yCc9p-NgroU ) 

 

4.1  

Όταν αναμειγνύονται ένα διάλυμα υδροχλωρίου HCl  με ένα διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου NaOH .Τα ιόνια Na + και CI–που μετέχουν 

και στα δύο μέλη τnsχnμικήsεξίσωσης μπορούν να χαρακτηριστούν, 

http://www.youtube.com/watch?v=yCc9p-NgroU


ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  2012-2013    Κ.ΡΟΖΗ 
 

7 
 

«ιόντα παρατηρητές».Η παρακάτω εξίσωση περιγράφει ο 

φαινόμενο αυτό 
H+(aq) + Cl-(aq) + Na+(aq) + OH-(aq) → H2O(l) + Cl-(aq) + Na+(aq) 

 

Το κοινό μαγειρικό αλάτι είναι η χημική ένωση χλωριούχο νάτριο 
(NaCl).Το χλωριούχο νάτριο βρίσκεται διαλυμένο στο θαλασσινό 

νερό με αποτέλεσμα το νερό αυτό να έχει αλμυρή γεύση 
 

Το αλάτι παραλαμβάνεται από το νερό της θάλασσας κυρίως από τις 
αλυκές, οι οποίες είναι δεξαμενές δίπλα στη θάλασσα. Οι αλυκές 

γεμίζουν με θαλασσινό νερό τον χειμώνα. Τους θερμούς 
καλοκαιρινούς μήνες το νερό εξατμίζεται και στον πυθμένα 

παραμένει ένα παχύ στρώμα στερεού χλωριούχου νατρίου 
μεπροσμίξεις αλάτων μαγνησίου και καλίου.Ο σχηματισμοί του 

αλατιού κατά την εξαέρωση του νερού του διαλύματος μπορεί να 

περιγραφεί με τηνεπόμενη χημική εξίσωση: 

Na+(aq) + Cl-(aq) →NaCl(s) 
 
( το πείραμα εξουδετέρωσης και παρασκευής NaCl μπορείτε να το 

δείτε και εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=btT8Jh_HkSA ) 
 

4.3 

Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση η οποία αποτελείται από ιόντα 

και μπορεί να προκύψει από την αντίδραση ενός οξέος με μία βάση.  

Από την αντίδραση λοιπόν ανάμεσα σε ένα οξύ και μια βάση 

παράγονται ένα άλας και νερό, όπως περιγράφεται στην εξίσωση: 

 

Άλατα στην καθημερινή μας ζωή 

 χλωριούχο νάτριο 

 κιμωλία 
 μάρμαρο 

 όστρακα 
 κελύφη αυγών 

 κελύφη σαλιγκαριών 
 κοράλλια 

 σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
 πολλές κατηγορίες ορυκτών και μεταλλευμάτων 

 
Θειικά άλατα = προκύπτουν από την αντίδραση του θειικού οξέος 

με μια βάση (π.χ. θειικό ασβέστιο CaSO4, θειικό κάλιο K2SO4) 

http://www.youtube.com/watch?v=btT8Jh_HkSA
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Χλωριούχα άλατα = που προκύπτουν από την αντίδραση του 

υδροχλωρίου με μια βάση (π.χ. χλωριούχο κάλιο KCl, χλωριούχο 
βάριο BaCl2, χλωριούχος άργυρος AgCl) 

Νιτρικά άλατα = που προκύπτουν από την αντίδραση του νιτρικού 
οξέος με μια βάση (π.χ.νιτρικό νάτριο NaNO3 ,νιτρικό ασβέστιο 

Ca(NO3)2 

 

5.1 

Βιολογικά υγρά- 
Ένωση 

pH Ασθένεια Αντιμετώπιση 

Γαστρικό υγρό 
(υδροχλωρικό οξύ) 

2 Ενοχλήσεις στο 
στομάχι 

Αντιόξινα (Υδροξείδιο του 
Μαγνησίου ή γάλα 
μαγνησίας και υδροξείδιο 
του αργιλίου) 

Αίμα (Ελαφρώς 
βασικό) 

7,4 pH <7,2 (κώμα) 
pH>7,6 (Μυική 
ακαμψία) 

- 

Μυς όξινο Κούραση 
(γαλακτικό οξύ) 

 

Δόντια (Βακτήρια)  Μετατρέπουν την 
ζάχαρη σε οξέα – 
Τερηδόνα 

 

Δέρμα  5-5,6  Τα ουδέτερα σαπούνια 
δεν καθαρίζουν ενώ τα 
βασικά τρέφουν τα 
μικρόβια 

Αλάτι  Υπερβολική 
ποσότητα 
δημιουργεί 
υπέρταση και 
κατακράτηση 
υγρών 

 

 

5.2 

Χημικά που χρησιμοποιούνται σαν καθαριστικά 
 

 Τουαλέτες:Καθαριστικό υδροχλωρικό οξύ(HCl) 
 Λεκέδες από λίπη:Καυστική σόδα–Υδροξείδιο του 

Νατρίου(NaOH) Δέρμα:Σαπούνια(Άλατα ορισμένων οξέων) 
 Λεκέδες σε ρούχα:Απορρυπαντικά(Προϊόντα του πετρελαίου 

και ουσίες όπως ανθρακικό νάτριο καιδιάφορα φωσφορικά 
άλατα). 

 

5.3 



ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  2012-2013    Κ.ΡΟΖΗ 
 

9 
 

To Έδαφος έχει pΗ από 4 έως8 .Με τη βροχή το έδαφος 

εμπλουτίζεται σε κατιόντα υδρογόνου(Η+),οπότε γίνεται πιο 
όξινο.Κάθε είδος φυτού χρειάζεται διαφορετική οξύτητα οπότε πρέπει 

οι αγρότες να ρυθμίζουν ανάλογα την οξύτητα του εδάφους.Το 
έδαφος στην διάρκεια χάνει τα συστατικά του οπότε πρέπει να 

αποκαθίστανται αυτές οι ελλείψεις με διάφορα χημικά.Για να γίνει 
αυτό χρειάζονται ουσίες με τη μορφή οργανικών βιολογικών 

λιπασμάτων(κοπριά) είτε ανόργανων  λιπασμάτων 
βιομηχανικής παραγωγής. Περιέχουν συνήθως τρία θρεπτικά 

συστατικά (το άζωτο, το φωσφόρο και το κάλιο) 
 

5.4 

Η όξινη βροχή είναι συνέπεια της έντονης βιομηχανικής 

δραστηριότητας των τελευταίων δεκαετιών, έχει pH συχνά κάτω από 

4. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από 10 φορές πιο όξινη από την 

κανονική βροχή, η οποία έχει pH μεταξύ του 5 και του 6 (κυρίως 

λόγω του διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 που περιέχει αλλά και  

οξειδίων του θείου (SO2, SO3) και του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2). Οι 

αέριοι ρύποι μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις από τους τόπους 

παραγωγής τους μέσω των ρευμάτων του αέρα. 

Οι ενώσεις αυτές αντιδρούν με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και 

παράγουν: τα οξείδια του θείου (SO2, SO3) → θειϊκό οξύ 

(H2SO4)και τα οξείδια του ζώτου(ΝΟ, ΝΟ2) → νιτρικό οξύ(HNO3) 

Γενική Ενότητα 2 

1.1  

Ο πρώτος περιοδικός πίνακας των στοιχείων παρουσιάστηκε λίγο 
πριν από το 1870 από το Ρώσο χημικό Mendeleev. Στον πίνακά του 

τα χημικά στοιχεία κατατάχτηκαν από το στοιχείο με τα 
ελαφρύτερα άτομα προς αυτό με τα βαρύτερα. Οι οριζόντιες 

γραμμές του πίνακα ονομάστηκαν περίοδοι και οι κατακόρυφες 
στήλες ονομάστηκαν ομάδες. 

 1.2 

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών 

στοιχείων κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. Περιλαμβάνει: 

 επτά οριζόντιες γραμμές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι 

 δεκαοκτώ κατακόρυφες στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες. 
(Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες 
χημικές ιδιότητες)  
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Η 1η περίοδος περιλαμβάνει δύο στοιχεία, ενώ η 2η και η 3η 

περίοδος οκτώ στοιχεία η καθεμία. Η 4η και η 5η περιλαμβάνουν από 
18 στοιχεία η καθεμία, ενώ η 6η περίοδος περιλαμβάνει 32 στοιχεία, 

εκ των οποίων τα 14 βρίσκονται σε παράρτημα εκτός του πε- 

ριοδικού πίνακα. Η 7η περίοδος δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη. 

 

Νόμος της περιοδικότητας:  

1.Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του 

ατομικού τους αριθμού. 

2.Ορισμένες ομάδες στοιχείων του πίνακα έχουν ιδιαίτερα ονόματα. 

Έτσι: 

 τα στοιχεία της 1ης ομάδας, εκτός από το υδρογόνο, 
ονομάζονται αλκάλια, 

  τα στοιχεία της 2ης ομάδας ονομάζονται αλκαλικές γαίες, 
 τα στοιχεία της 17ης ομάδας ονομάζονται αλογόνα  

 και τα στοιχεία της 18ης ομάδας ονομάζονται ευγενή αέρια. 

 

1.3 

Τα χημικά στοιχεία με βάση τις ιδιότητές τους διακρίνονται επίσης σε 

μέταλλα και αμέταλλα. 

1.4 

Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων καθορίζονται από τον τρόπο 
που είναι κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια στις στιβάδες.  
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Τα στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν τον ίδιο αριθμό 

ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα, δηλαδή στην πιο 
απομακρυσμένη στιβάδα από τον πυρήνα, έχουν παρόμοιες 

ιδιότητες.  

Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην εξωτερική στιβάδα έχουν την 

περισσότερη ενέργεια και όσο πλησιάζουμε στον πυρήνα η ενέργεια 

αυτή ελαττώνεται. 

3.1 

Μέταλλα  

 βρίσκονται στο αριστερό τμήμα του περιοδικού πίνακα.  

 είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι  

 βρίσκονται στο στερεό φλοιό της Γης, συνήθως με τη μορφή 

ενώσεων όμως τα μέταλλα που δεν είναι δραστικά, όπως ο 
άργυρος και ο χρυσός, βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση ως 

αυτοφυή. 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Έχουν μεγάλες πυκνότητες (εκτός από το λίθιο, το νάτριο και 

το κάλιο) 

2. Έχουν υψηλά σημεία τήξης γιαυτό και  είναι στερεά σώματα, με 

εξαίρεση τον υδράργυρο που είναι υγρός. 

3.  Έχουν υψηλά σημεία βρασμού  

4. Έχουν γενικά αργυρόλευκο χρώμα (εκτός από το χρυσό που είναι 

κιτρινωπός και το χαλκό που έχει κόκκινη απόχρωση) και 
«μεταλλική» λάμψη  

5. είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού 

6. είναι ελατά, δηλαδή μπορούν να δώσουν ελάσματα  

7. είναι όλκιμα, δηλαδή μπορούν να δώσουν σύρματα.  

 

3.4 

Κράματα είναι τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 

στοιχεία, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο, και 

εμφανίζουν τις ιδιότητες των μετάλλων. Τα δημιουργούμε γιατί 
θέλουμε υλικά με επιθυμητές ιδιότητες, όπως μεγάλη σκληρότητα, 

αντοχή στη διάβρωση και στη σκουριά, ιδιαίτερη μαγνητική και 
ηλεκτρική συμπεριφορά κτλ.Πολύ σημαντικά κράματα είναι: 

1. μπρούντζος που είναι μείγμα χαλκού και κασσίτερου (Cu – 

Sn) χρησιμοποιείται σε αγάλματα ,καμπάνες κ.λ.π. 

2. ατσάλι ή χάλυβας  που  ένα μείγμα σιδήρου με άνθρακα (Fe 

– C) περιέχει σε μικρά ποσοστά και άλλα μέταλλα, όπως το 
χρώμιο Cr που τον μετατρέπει σε ανοξείδωτο και το νικέλιο Ni 

που τον καθιστά ελατό και όλκιμο. Χρησιμοποιείται, κυρίως, ως 
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δομικό υλικό στην κατασκευή κτιρίων, γεφυρών, σε μαγειρικά 

σκεύη κ.λ.π. 

3. ορείχαλκος που είναι  κράμα χαλκού και ψευδαργύρου (Cu – 

Zn) χρησιμοποιείται σε αγάλματα  

4. ντουραλουμίνιο που είναι κράμα του αλουμινίου 
χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική, αλλά και στην 

κατασκευή παραθυρόφυλλων  

5. οδοντιατρικό αμάλγαμα που είναι κράμα  του υδραργύρου 
με άργυρο κασσίτερο και ψευδάργυρο (Hg - Ag - Sn – Zn)  

χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική 

 

4.1. 

Ο άνθρακας  
 είναι το πρώτο στοιχείο της14ηςομάδας του περιοδικού πίνακα 

 Στη φύση βρίσκεται είτε ελεύθερος με τη μορφή:  
1. των Γαιανθράκων σχηματίστηκαν στο εσωτερικό της Γης πριν 

από εκατομμύρια χρόνια από φυτική ύλη που καταπλακώθηκε 
από χώματα και τελικά απανθρακώθηκε(«μετατράπηκε» σε 

άνθρακα) με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων 
χωρίς την παρουσία αέρα. Διακρίνονται σε:  

 ανθρακίτη (μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα άρα και 
θερμαντική ικανότητα...),  

 λιθάνθρακα,  

 λιγνίτη και  
 τύρφη(μικρότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα άρα και 

θερμαντική ικανότητα....) 
2. του διαμαντιού (καθαρή κρυσταλλική μορφή άνθρακα που 

χρησιμοποιείται ως πολύτιμος λίθος στην κατασκευή 
κοσμημάτων, στο κόψιμο του γυαλιού και στο τρύπημα 

σκληρών πετρωμάτων, λόγω της μεγάλης σκληρότητάς του 
(10 στην κλίμακα σκληρότητας Mohs). 

3. του γραφίτη (καθαρή κρυσταλλική μορφή άνθρακα που 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτροδίων και μολυβιών, 

καθώς και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι πολύ 
μαλακός (0,5-1,5 της κλίμακας Mohs) και καλός αγωγός του 

ηλεκτρισμού και της θερμότητας.  
Οι διαφορές που εμφανίζουν το διαμάντι και ο γραφίτης 

οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται 

τα άτομα άνθρακα μεταξύ τους. 
4. των ανθρακικών αλάτων,όπως το:  

 ανθρακικό ασβέστιο CaCO3  και 
 οξειδίων του άνθρακα CO2 ,CO 

5. Με την μορφή ενώσεων (αμινοξέα, πρωτεΐνες, υδατάν-
θρακες) τον συναντάμε επίσης τους οργανισμούς και στα 

προϊόντα της αποσύνθεσής τους,όπως το πετρέλαιο,το φυσικό 
αέριο κλπ. 
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4.3. 

 
Στους τεχνητούς άνθρακες ανήκουν: 

 το κοκ (μεταλλουργία) 

 ο ξυλάνθρακας (κν. Ξυλοκάρβουνα-  καύσιμο) 

 ο ενεργός άνθρακας (φίλτρο) 

 ο ζωικός άνθρακας (φίλτρο)  

 η αιθάλη (κν. Φούμο- μελάνι χρώματα)  

 

4.4. 

 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει CO2 σε ποσοστό 3-4% που 

αυξάνεται λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το CO2είναι 

απαραίτητο στα φυτά για τη φωτοσύνθεση, ευθύνεται όμως και για 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, επειδή είναι αέριο του 

θερμοκηπίου. 

Χρησιμοποιείται: 

 στα αναψυκτικά με ανθρακικό  

 στους απλούς πυροσβεστήρες 

 Το στερεό διοξείδιο του άνθρακα (ξηρός πάγος) και 

χρησιμοποιείται για την κατάψυξη  

 

 

4.5. 

Ανθρακικά ονομάζονται τα άλατα που περιέχουν ως ανιόν το 
ανθρακικό ανιόν (CO3

2-). 

 Τα σπουδαιότερα ανθρακικά άλατα είναι: 

 το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), το οποίο απαντάται στον 
ασβεστόλιθο και στο μάρμαρο  

 το ανθρακικό νάτριο (Na2CO3), δηλαδή η σόδα πλυσίματος 

Τα ανθρακικά άλατα παράγουν διοξείδιο του άνθρακα όταν: 
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 αντιδρούν με τα διαλύματα των οξέων 

 ατά τη θέρμανση ορισμένων ανθρακικών αλάτων, όπως το 
ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3 )όταν θερμαίνονται σε υψηλή 

θερμοκρασία γιατί το ανθρακικό ασβέστιο διασπάται και 
παράγεται ο ασβέστης (CaO, οξείδιο του ασβεστίου)και το CO2  

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 

ανθρακικό ασβέστιο → ασβέστης ή οξείδιο του ασβεστίου + 

διοξείδιο του άνθρακα 

 

4.6. 

Κονιάματα ονομάζονται τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στις 
οικοδομές για τη σύνδεση των οικοδομικών υλικών(πέτρες, τούβλα 
κτλ.).  

1.Αεροπαγή=Τα κονιάματα που σκληραίνουν με την επίδραση του 
αέρα π.χ. λάσπη των οικοδομών η οποία είναι μείγμα από ασβέστη, 

άμμο και νερό. Με την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα της 
ατμόσφαιρας σχηματίζεται ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αποτελεί τη 

συνδετική ύλη των οικοδομικών υλικών, και συγχρόνως αποβάλλεται 
νερό. 

Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l) 

ανθρακικό ασβέστιο(της λάσπης) + διοξειδίο του άνθρακα (της 
ατμόσφαιρας) → ανθρακικό ασβέστιο(ενώνει σαν κόλλα τα 

πάντα)+νερό(φεύγει γιατί εξατμίζεται) 

2.Υδατοπαγή=αυτά που σκληραίνουν με την επίδραση του νερού π.χ. 

 Τσιμέντο για το οποίο  χρησιμοποιούνται ασβεστόλιθοι σε 
ποσοστό 75% και αργιλοπυριτικά υλικά σε ποσοστό 25.  

 Σκυρόδεμα (béton)=το μείγμα τσιμέντου με χαλίκια (σκύρα) 
και νερό. 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα (béton armé):σκυρόδεμα με 

σιδηρόβεργες ώστε να αυξηθεί η αντοχή του  

5.1. 

Το πυρίτιο βρίσκεται στην 14η ομάδα του περιοδικού πίνακα, στην 
ίδια ομάδα με τον άνθρακα, αλλά στην επόμενη περίοδο. Δεν 
βρίσκεται ελεύθερο στη φύση. Το συναντάμε ως διοξείδιο του 

πυριτίου (SiO2): 

 σε κρυσταλλική μορφή (χαλαζίας, αμέθυστος)  
 σε άμορφη (όνυχας, οπάλιος, αχάτης κ.ά.). 
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 Κυρίως όμως σαν πυριτική άμμο (άμμος θάλασσας). 

5.2. 

Το γυαλί είναι: 

1. Εύθραυστο 

2. Σκληρό 

3. Άμορφο 

4. Στερεό 

5. κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας 

6. Όταν θερμαίνεται, ρευστοποιείται. 

Φυσικό γυαλί το γυαλί που παράγεται στη φύση κατά την ταχεία 

άνοδο και ψύξη του μάγματος στην επιφάνεια της Γης. Κυριότερες 
μορφές ο οψιδιανός και ο περλίτης (στα νησιά Νίσυρο και Μήλο). 

Το γυαλί παρασκευάζεται με ανάμειξη άμμου (SiO2), σόδας 

(Na2CO3), ασβεστόλιθου (CaCO3) και με θέρμανση του μείγματος σε 
πολύ υψηλή θερμοκρασία, Με αντικατάσταση της σόδας από ποτάσα 

(K2CO3) παράγεται γυαλί πιο σκληρό και πιο διαφανές από το κοινό, 
ενώ αν στο μείγμα προστεθούν και οξείδια του μολύβδου παράγονται 

τα διάφορα κρύσταλλα. Με την προσθήκη οξειδίων διαφόρων 
στοιχείων παρασκευάζονται ειδικά γυαλιά, όπως τα θερμοανθεκτικά 

(pyrex) και τα έγχρωμα γυαλιά. 

5.3. 

Άργιλος = άμορφο φυσικό υλικό που αποτελείται από Al, Si, H, O. H 

κεραμευτική χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα, δηλαδή 
άργιλο με προσμείξεις. Το αργιλόχωμα, όταν αναμειχτεί με νερό, 

μετατρέπεται σε πλαστική μάζα που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε 
μορφή και σχήμα. Στη συνέχεια το μορφοποιημένο αντικείμενο 

αφήνεται στον αέρα να ξηρανθεί και ακολούθως ψήνεται σε ειδικούς 
φούρνους.  

Στα παραδοσιακά κεραμικά περιλαμβάνονται: 

 τα προϊόντα αγγειοπλαστικής –κεραμίδια, γλάστρες, στάμνες, 

τούβλα. 

 τα πιάτα, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής, που κατασκευάζονται 
από ειδικό πηλό, τη φαγεντιανή γη. 

 οι πορσελάνες, που αποτελούν το καλύτερο είδος κεραμικού 
και κατασκευάζονται από καολίνη, την καθαρότερη μορφή 

αργίλου. 

 τα πυρίμαχα κεραμικά, που παρασκευάζονται από ειδικής 
ποιότητας άργιλο που περιέχει οξείδιο του μαγνησίου 

(MgO).π.χ. πυρίμαχα τούβλα στα  τζάκια 
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5.4. 

Οι οπτικές ίνες είναι κατασκευασμένες από γυαλί πολύ μεγάλης 

καθαρότητας, έχουν κυλινδρική μορφή και διάμετρο όσο περίπου μια 
ανθρώπινη τρίχα. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

στηρίζεται στις πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό της οπτικής 
ίνας. 

Συγκρινόμενες με τους παραδοσιακούς χάλκινους αγωγούς 

παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως: 

1. το διοξείδιο του πυριτίουυπάρχει άφθονο στη φύση σε 

αντίθεση με το χαλκό από τον οποίο κατασκευάζονται τα 

καλώδια, 
2. μια οπτική ίνα αντιστοιχεί, ως προς ικανότητα μεταφοράς 

πληροφοριών, σε εκατοντάδες χάλκινους αγωγούς, 
3. έχουν μικρό βάρος 

5.5. 

Οι ημιαγωγοί είναι χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις που 
επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να διέρχεται μόνο κατά μία 
συγκεκριμένη φορά, που ονομάζεται αγώγιμη φορά και όχι κατά 

την αντίθετη κατεύθυνση, που ονομάζεται ανασταλτική φορά. 
Έχουν  τεράστια τεχνολογική σημασία, αφού αποτελούν τη βάση της 

μικροηλεκτρονικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο 
κυριότερος ημιαγωγός από άποψη εφαρμογών είναι το πυρίτιο (Si). 

 

Γενική Ενότητα 3 

1.1. 

Η Οργανική Χημεία  είναι κλάδος της χημείας που μελετά τις 
ενώσεις του άνθρακα (οργανικές ενώσεις), εκτός από τα οξείδια 

του άνθρακα CO2 ,CO και τα ανθρακικά άλατα. .....CO3  που είναι 
Ανόργανες ενώσεις. 

Οι υδρογονάνθρακες είναι μια μεγάλη ομάδα ενώσεων 

(7.000.000!!!)  που αποτελούνται μόνον από άτομα άνθρακα και 
υδρογόνου. 

Ο άνθρακας σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις γιατί τα άτομα του 
άνθρακα έχουν την ικανότητα να συνδέονται μεταξύ τους και να 

σχηματίζουν ανοικτές αλυσίδες και κλειστές αλυσίδες που 
ονομάζονται δακτύλιοι με πάρα πολλούς συνδιασμούς 

 

1.2. 
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Με βάση τη μορφή της ανθρακικής αλυσίδας οι 

υδρογονάνθρακες διακρίνονται σε: 

1. άκυκλους, στους οποίους τα άτομα άνθρακα σχηματίζουν 

ανοικτές αλυσίδες. Σε αυτές τα άτομα του άνθρακα ή είναι 

διατεταγμένα στη σειρά (ευθεία αλυσίδα) ή διακλαδίζονται 
(διακλαδισμένη αλυσίδα) και  

2. κυκλικούς, στους οποίους τα άτομα άνθρακα σχηματίζουν 

κλειστές αλυσίδες, δηλαδή δακτύλιους. 

Με βάση τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα, οι 

υδρογονάνθρακες διακρίνονται σε: 

1. κορεσμένους στους οποίους όλα τα άτομα άνθρακα 

συνδέονται μεταξύ τους με έναν απλό δεσμό. 

2. ακόρεστους στους οποίους δύο τουλάχιστον άτομα άνθρακα 

συνδέονται μεταξύ τους με διπλό ή με τριπλό δεσμό. 

Αλκάνια=Οι άκυκλοι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. Έχουν γενικό 

τύπο CvH2v+2 Όπου ν>0 π.χ. CH3 – CH3 

Αλκένια =άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό . 

Έχουν γενικό τύπο CvH2v Όπου ν>1 π.χ. CH2=CH2 

Αλκίνια= άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με έναν τριπλό 

δεσμό. . Έχουν γενικό τύπο CvH2v-2 Όπου ν>1 π.χ. HC ≡ CH 

 

1.3. 



ΘΕΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  2012-2013    Κ.ΡΟΖΗ 
 

18 
 

Καύση ονομάζεται η χημική αντίδραση ενός στοιχείου ή μιας 

χημικής ένωσης με το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται από παραγωγή 
θερμότητας και φωτός. 

Τέλεια καύση είναι η καύση των οργανικών ενώσεων με επαρκή 

ποσότητα οξυγόνου κατά την οποία ο άνθρακας μετατρέπεται σε 

CO2. Π.χ. CH4  + 2 O2  →   CO2  + 2 H2O  

Ατελής  καύση είναι η καύση των οργανικών ενώσεων με ανεπαρκή 

ποσότητα οξυγόνου κατά την οποία ο άνθρακας μετατρέπεται σε 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή αιθάλη ή καπνιά (C) ή άλλα 

προϊόντα. Π.χ.2 CH4  + 3 O2  →  2 CO  + 4 H2O +θερμότητα 

    2 CH4  +  O2  →   C  + 2 H2O + θερμότητα 

 

Καυσαέρια ονομάζονται τα αέρια προϊόντα της καύσης  

 

1.4. 

Καύσιμα ονομάζονται τα υλικά που καίμε για να παράγουμε 

θερμότητα και ενέργεια γενικά γιατί η καύση είναι εξώθερμη 

αντίδραση δηλαδή όταν γίνεται απελευθερώνει ενέργεια 

Ορυκτά καύσιμα είναι αυτά που εξορύσσουμε από την γη δηλαδή ο 

άνθρακας (κάρβουνο) , το πετρέλαιο (μίγμα κορεσμένων 
υδρογονανθράκων ) και το φυσικό αέριο. (μίγμα κορεσμένων 

υδρογονανθράκων ) 

 

1.5. 

Καυσαέρια ονομάζονται τα αέρια προϊόντα της καύσης. 

Διακρίνονται σε : 

 Αδρανή: Tο Η2Ο και το CO2. Το CO2 δεν είναι τοξικό, αλλά 

είναι αέριο του θερμοκηπίου και ενοχοποιείται για την 

υπερθέρμανση του πλανήτη. 
 Τοξικά: 

α. Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2), τα οποία συμβολίζονται 

ΝΟx, και είναι υπεύθυνα για το φωτοχημικό νέφος, την όξινη 
βροχή και τη δημιουργία όζοντος (Ο3) στα κατώτερα στρώματα 

της ατμόσφαιρας. 

β. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι δηλητηριώδες, γιατί 
δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη του αίματος και σε μεγάλες 

ποσότητες προκαλεί το θάνατο. 

γ. Τα οξείδια του θείου (SΟ3, SΟ2), τα οποία συμβολίζονται 

SΟX είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή και προκαλούν 
προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. 
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1.6. 

Βασικοί τρόποι για τη μείωση των ρύπων. 

α.Αλλαγή στη λειτουργία ων κινητήρων των αυτοκινήτων.Η 

χρήση καταλυτικών μετατροπέων επέτρεψε τη βελτίωση των 
κινητήρων, ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερο λαβερά καύσιμα. 

β.Bελτίωση του καυσίμου που χρησιμοποιείται.Κυρίως συνίσταται 
στην απομάκρυνση του θείου από τα καύσιμα,ώστε να περιοριστεί η 

παραγωγή των οξειδίων του θείου. 
γ.Έμμεσοι τρόποι που αποσκοπούν στον περιορισμό της 

αυτοκίνησης και στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.  
 

2.1 

Χρήση πετρελαίου: 

1. ως καύσιμο για τη θέρμανση και για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας  

2. πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών χρήσιμων προϊόντων, 
όπως τα απορρυπαντικά, τα φάρμακα, τα πλαστικά και πολλά 

άλλα.  

 

Είναι  εύχρηστο και δημοφιλές (μαύρος χρυσός) γιατί τα 

παράγωγα του παρέχουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας και οι αντλίες 

για την άντλησή του εγκαθίστανται με χαμηλό  κόστος. 

 

2.2 

Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες 
μέσα στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί 

υδρογονάνθρακες. Περιέχει επίσης μικρές ποσότητες ενώσεων θείου, 
οξυγόνου και αζώτου. Η ακριβής σύσταση, το χρώμα και η 

πυκνότητα του πετρελαίου εξαρτώνται από την περιοχή προέλευσής 
του.  

 

Τα αποθέματα του πετρελαίου σχηματίστηκαν στο υπέδαφος της 

Γης σε διάστημα πολλών γεωλογικών αιώνων από την αποικοδόμηση 
ζωικής και φυτικής ύλης, κατά κανόνα θαλάσσιας προέλευσης 

(πλαγκτόν). Η οργανική αυτή ύλη εγκλωβίστηκε σε κοιλότητες στο 
εσωτερικό της Γης κατά τη διάρκεια μεγάλων γεωλογικών 

μετακινήσεων και ανακατατάξεων και υπό την επίδραση υψηλών 
θερμοκρασιών και πιέσεων και τη συμμετοχή βακτηριδίων 

μετασχηματίστηκε σε πετρέλαιο.  

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH4) και 

από μικρότερες ποσότητες άλλων κορεσμένων υδρογονανθράκων, 
όπως αιθάνιο (C2H6), προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4H10). 
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Σχηματίστηκε στο υπέδαφος της Γης με τρόπο ανάλογο με αυτό με 

τον οποίο σχηματίστηκε το πετρέλαιο. 

 

2.3 

 

Αργό πετρέλαιο = Το πετρέλαιο που αντλείται από το υπέδαφος και 
για να χρησιμοποιηθεί απαιτείται επεξεργασία.  

Διυλιστήρια= βιομηχανικές μονάδεςπου επεξεργάζονται το 

πετρελαίο. Η πρώτη επεξεργασία την οποία υφίσταται ονομάζεται 
Αποθείωση επεξεργασία του αργού πετρελαίου που  αποσκοπεί 

στην απομάκρυνση των θειούχων προσμείξεων 

Κλασματική απόσταξη = μέθοδος διαχωρισμού των συστατικών 
του πετρελαίου σε ομάδες υδρογονανθράκων (κλάσματα) με 

κριτήριο το σημείο βρασμού τους. Γίνεται στα διυλιστήρια σε ειδική 
κατακόρυφη στήλη μεγάλου μήκους που ονομάζεται αποστακτική 

στήλη  

Βενζίνη=το κλάσμα του πετρελαίου το οποίο περιέχει 
υδρογονάνθρακες με 5-12 άτομα άνθρακα και χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο  

Αριθμός οκτανίου=ένας αριθμός που καθορίζει την ποιότητα της 
βενζίνης. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερη η ποιότητα. Για τη 

βελτίωση της ποιότητας της βενζίνης χρησιμοποιήθηκαν στο 
παρελθόν ως πρόσθετα ενώσεις του μολύβδου. Όμως  ο μόλυβδος 

είναι τοξικός. Έτσι σήμερα οι κινητήρες των αυτοκίνητων έχουν 
καταλυτικούς  μετατροπείς και  λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη.  

2.4 

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για: 

• την παραγωγή ενέργειας 

• την κίνηση των αυτοκινήτων 

• οικιακή χρήση. 

2.5. 

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με το πετρέλαιο. 

α. Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Γιατί όταν η τιμή 

του πετρελαίου αυξάνεται προκαλεί  αύξηση της τιμής των 

περισσότερων προϊόντων...  

β. Εξοικονόμηση ενέργειας. λιγότερες απώλειες σε σχέση με 
άλλες μορφές ενέργειας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα 

γ. Προστασία του περιβάλλοντος.Το φυσικό αέριο είναι η 

καθαρότερη πηγή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές 

2.6. 
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Πετροχημικά= οργανικές ουσίες όπως είναι τα πλαστικά, οι 

διαλύτες, τα φάρμακα, τα απορρυπαντικά, οι τεχνητές υφάνσιμες 
ύλες κ.ά.,που παράγονται από το πετρέλαιο  

Πετροχημεία=Ο κλάδος της Χημείας που μελετά τις διαδικασίες 

παραγωγής προϊόντων από το πετρέλαιο  

2.7. 

Πολυμερισμός = είναι η χημική αντίδραση κατά την οποία πολλά 

μόρια ίδιων ή διαφορετικών οργανικών ενώσεων, που ονομάζονται 

μονομερή, ενώνονται και σχηματίζουν μακρομόρια, τα πολυμερή. 

π.χ. Σε κατάλληλες συνθήκες πολλά μόρια αιθενίου μπορούν να 

ενωθούν μεταξύ τους και να δώσουν ένα γιγαντιαίο μόριο το οποίο 
ονομάζεται πολυαιθένιο ή πολυαιθυλένιο. Το αιθένιο είναι το 

μονομερές και το πολυαιθένιο το πολυμερές. Η αντίδραση αυτή 

είναι ο πολυμερισμός του αιθενίου  

Με ανάλογο τρόπο γίνεται και ο πολυμερισμός του χλωροαιθένιου ή 

βινυλοχλωριδίου και σχηματίζεται το πολυβινυλοχλωρίδιο ή PVC. 

2.8. 

Πλαστικά = τα υλικά τα οποία έχουν ως κύριο συστατικό ένα 
πολυμερές και διάφορες πρόσθετες ουσίες.  

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των πλαστικών είναι το 

χαμηλό κόστος παραγωγής, η ελαστικότητα, η αντοχή στη θραύση, η 
πλαστικότητα, οι μονωτικές ιδιότητες κ.ά.  

2.9. 

Η ίδια η φύση παράγει πληθώρα φυσικών πολυμερών στα 

φυτά (ρετσίνι) και τα ζώα (κερατίνη), ακόμη και μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα (πρωτεΐνες). Φυσικά πολυμερή υπάρχουν ακόμη στο βαμβάκι, 

το ξύλο, το δέρμα και το τρίχωμα των ζώων και των ανθρώπων. Τα 
πολυμερή αυτά εμφανίζουν ιδιότητες (ελαστικότητα, αντοχή, μικρή 

πυκνότητα), τις οποίες οι χημικοί προσπαθούν να επιτύχουν στα 
προϊόντα τα οποία συνθέτουν. Το φυσικό μετάξι, το καουτσούκ, το 

ρετσίνι, το άμυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες είναι λίγα μόνο από 
τα φυσικά πολυμερή. 

2.10 

Τα πλεονεκτήματα των συνθετικών πολυμερών είναι: 

1. Χαμηλό κόστος παραγωγής 

2. Μικρή πυκνότητα και μεγάλη αντοχή  

3. Αντοχή στα συνήθη χημικά αντιδραστήρια  

Τα βασικά μειονεκτήματα των συνθετικών πολυμερών είναι: 

1. Είναι ευπαθή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

2. καίγονται εύκολα και ελευθερώνουν τοξικές ουσίες στο 
περιβάλλον. 
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3. Παραμένουν αναλλοίωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

συσσωρεύονται και ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

Βιοδιασπώμενα πλαστικά νέας μορφής πλαστικά που μπορούν να 
αποικοδομηθούν στη φύση. 

3.1. 

Ζυμώσεις=αντιδράσεις μετατροπής οργανικών ουσιών σε άλλες 
απλούστερες με τη βοήθεια ειδικών οργανικών ουσιών, των 

ενζύμων.π.χ. 

1. Η γλυκόζη, ένα σάκχαρο που περιέχεται στο μούστο παθαίνει  

αλκοολική ζύμωση και προκύπτει το οινόπνευμα, η χημική 
ονομασία του οποίου είναι αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη  που 

περιέχεται στο κρασί. Η αλκοολική ζύμωση είναι μια από τις 
πρώτες χημικές μεταβολές που παρατήρησε και αξιοποίησε ο 

άνθρωπος. 
2. Η αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στο κρασί παθαίνει  οξική 

ζύμωση και προκύπτει το οξικό οξύ που περιέχεται στο ξίδι . 
3. Τα σάκχαρα που περιέχονται στο γάλα παθαίνουν γαλακτική 

ζύμωση και προκύπτει το γαλακτικό οξύ που περιέχεται στο 
γιαούρτι  

 

Ένζυμα ή βιοκαταλύτες = οργανικές ενώσεις, πρωτεϊνικής 
προέλευσης, η παρουσία των οποίων αυξάνει την ταχύτητα χημικών 

αντιδράσεων.  

Διαφέρουν από τους άλλους καταλύτες στην:  

α. αυστηρή εξειδίκευση. Ένα ένζυμο συνήθως καταλύει μια 

και μόνη αντίδραση. 

β. αύξηση της ταχύτητας. Ένα ένζυμο αυξάνει την ταχύτητα 

της αντίδρασης περίπου ένα εκατομμύριο φορές, ενώ οι κοινοί 
καταλύτες λιγότερο. 

γ. ευπάθεια. Τα ένζυμα δρουν σε ορισμένες περιοχές 

θερμοκρασιών και pH, έξω από τις οποίες απενεργοποιούνται. 

3.2. 

 Αιθανόλη (οινόπνευμα= οργανική χημική ένωση με 
μοριακό τύπο C2H5OH. Σε  συνθήκες περιβάλλοντος 

είναι άχρωμο διαυγές υγρό με χαρακτηριστική οσμή και 
αναμειγνύεται με το νερό σε οποιαδήποτε αναλογία.  

3.3. 

Η αλκοολική ζύμωση είναι η αντίδραση παρασκευής της αιθανόλης 
από τη γλυκόζη σύμφωνα με τη διπλανή χημική εξίσωση. Απαιτείται 

το ένζυμο Ζυμάση 

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 

Γλυκόζη→ Αιθανόλη + Διοξείδιο του άνθρακα (παρουσία Ζυμάσης) 

3.4. 
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Η καύση της αιθανόλης είναι μια εξώθερμη αντίδραση κατά την 

οποία παράγεται CO2 και H2O και συμβολίζεται με την ακόλουθη 
χημική εξίσωση: 

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) + Q 

3.5. 

Αλκοολούχα = ποτά που περιέχουν αιθανόλη. Η περιεκτικότητα 

των αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη εκφράζεται σε αλκοολικούς 
βαθμούς. 

Αλκοολικός βαθμός είναι η %v/v περιεκτικότητα του αλκοολούχου 

ποτού σε οινόπνευμα. Έτσι, ένα κρασί του οποίου η ετικέτα 
αναγράφει 11% vol περιέχει 11 mL οινοπνεύματος σε 100 mL του. 

Τα αλκοολούχα ποτά ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους 
διακρίνονται σε: 

• μη αποσταζόμενα (κρασί, μπίρα), 

• αποσταζόμενα (ούζο, τσίπουρο, ρακί, βότκα κ.ά.)  

• ηδύποτα ή λικέρ (τσέρι, κουαντρό, μέντα κ.ά.). 

Το κρασί παρασκευάζεται από την αλκοολική ζύμωση του 

μούστου, δηλαδή του χυμού νωπών σταφυλιών.  

Η μπίρα παρασκευάζεται από ζύμωση των σακχάρων που 
περιέχονται στη βύνη( κριθάρι στο αρχικό στάδιο της βλάστησης) με 

προσθήκη εκχυλίσματος λυκίσκου 

 

3.6. 

Η κατανάλωση οινοπνεύματος σε μικρή ποσότητα έχει διεγερτική 
δράση, προκαλεί ευφορία και σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει 

στην καλή λειτουργία της καρδιάς ενώ σε μεγάλη ποσότητα 
χαλαρώνει τα αντανακλαστικά και των οδηγών .....προκαλεί μέθη, 

μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη και να προκαλέσει βλάβες σε 
ζωτικά όργανα, όπως το συκώτι ,μπορεί να δράσει σαν δηλητήριο και 

να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο.  

Αλκοολισμός=σωματική και ψυχολογική εξάρτηση λόγω της 

συνεχούς χρήσης αλκοολούχων ποτών που καταστρέφει το συκώτι  

 

 

 


