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Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε 

άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. 



Ιοντικά υδατικά διαλύματα 

Χημικές ενώσεις 

Ιοντικές ενώσεις. Οι ενώσεις αποτελούνται από 

ιόντα. π.χ. άλατα (NaCl), βάσεις Μ(ΟΗ)x (NaOH). 

Ομοιοπολικές ενώσεις. Οι ενώσεις αποτελούνται 

από μόρια. π.χ. οξέα (ΗCl), βάσεις όπως η ΝΗ3 και οι 

αμμίνες (CH3NH2), οργανικές ενώσεις (CH3CH3). 



Ιοντικά υδατικά διαλύματα 

Ιοντικές ενώσεις 

Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται στο νερό. Αυτές που διαλύονται πολύ 

ονομάζονται ευδιάλυτες και αυτές που διαλύονται λίγο, δυσδιάλυτες. 

Μηχανισμός διάλυσης ιοντικών ενώσεων: Τα δίπολα μόρια του νερού 

αποσπούν ιόντα από το κρυσταλλικό ιοντικό πλέγμα. Έτσι, τα ιόντα 

απελευθερώνονται και περνούν στο διάλυμα. Μέσα στο διάλυμα τα ιόντα δεν είναι 

γυμνά, αλλά περιβάλλονται από έναν ορισμένο αριθμό μορίων νερού με τα οποία 

συνδέονται με ισχυρές ηλεκτροστατικές έλξεις (εφυδάτωση). 



Ιοντικά υδατικά διαλύματα 

Ιοντικές ενώσεις 

Ηλεκτρολυτική διάσταση στις ιοντικές ενώσεις είναι η απομάκρυνση των 

ιόντων του κρυσταλλικού πλέγματος. 

Συμβολισμός διάστασης μιας ιοντικής ένωσης (π.χ. NaCl) στο νερό: 

1ος τρόπος: NaCl(s)  →  Na+1(H2O)x  +  Cl-1(H2O)y  

2ος τρόπος: NaCl(s)  →  Na+1
(aq)  +  Cl-1(aq)  

 Οι ιοντικές ενώσεις κατά τη διάλυσή τους στο νερό διίστανται πλήρως. Για 

το λόγο αυτό γράφουμε μονό βέλος στις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων 

διάστασης. 



Ιοντικά υδατικά διαλύματα 

Ομοιοπολικές ενώσεις 

Ομοιοπολικές ενώσεις 

Αδιάλυτες στο νερό, π.χ. αιθάνιο (CH3CH3). 

Διαλυτές στο νερό, π.χ. ζάχαρη (C12H22O11), 

αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl). 

Μοριακά διαλύματα. 

Δημιουργούνται διαλύματα 

που περιέχουν μόρια, π.χ. 

διάλυμα ζάχαρης. 

Ιοντικά διαλύματα. Οι 

ομοιοπολικές ενώσεις αντιδρούν 

με το νερό δημιουργώντας ιόντα, 

π.χ. διάλυμα αμμωνίας και 

υδροχλωρίου. Οι αντιδράσεις 

αυτές ονομάζονται αντιδράσεις 

ιοντισμού. 



Ιοντικά υδατικά διαλύματα 

Ομοιοπολικές ενώσεις 

Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι η αντίδραση των μορίων αυτής με τα 

μόρια του διαλύτη (π.χ. νερού) προς σχηματισμό ιόντων. 

Ιοντισμός ομοιοπολικής 

ένωσης 

Πλήρης. Μονό βέλος στη χημική εξίσωση ιοντισμού. 

Μερικός. Διπλό βέλος στη χημική εξίσωση ιοντισμού. 



Οξέα – βάσεις κατά Arrhenius 

Θεωρία Arrhenius: 

Οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η+1. 

(π.χ. HCl.) 

Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ-1 (π.χ. NaOH). 

Μειονεκτήματα θεωρίας Arrhenius: 

 Ο ιοντισμός των οξέων και βάσεων περιορίζεται μόνο σε υδατικά διαλύματα. 

 Δεν μπορεί να ερμηνεύσει την όξινη ή τη βασική συμπεριφορά ορισμένων 

υδατικών διαλυμάτων αλάτων (π.χ. NH4Cl). 

 Θεωρεί ότι σε υδατικά διαλύματα υπάρχουν ελεύθερα ιόντα Η+1. Σε υδατικό 

διάλυμα όμως τα ιόντα Η+1 υδατώνονται και βρίσκονται κυρίως με τη μορφή Η3Ο
+1 

(οξώνιο). 



Οξέα – βάσεις κατά Bronsted - Lowry 

Θεωρία Bronsted - Lowry: 

Οξύ είναι η ουσία που μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα πρωτόνια (Η+1). 

Βάση είναι η ουσία που μπορεί να δεχτεί ένα ή περισσότερα πρωτόνια (Η+1). 

π.χ.   HF     +     H2O        ↔     H3O
+1     +    F-1  

      Οξύ 1    +    βάση 2    ↔     οξύ 2      +    βάση 1 

 Δεν μπορεί να εκδηλωθεί ο όξινο χαρακτήρας χωρίς την παρουσία βάσης, και 

αντίστοιχα, δεν μπορεί να εκδηλωθεί ο βασικό χαρακτήρας χωρίς την παρουσία 

οξέος. 

Κατά Bronsted – Lowry ισχύει: Ένα οξύ αποβάλλει πρωτόνιο και μετατρέπεται 

σε βάση, τη συζυγή του βάση. Επίσης μιας βάση δέχεται πρωτόνιο και 

μετατρέπεται σε οξύ, το συζυγές της οξύ. 



Οξέα – βάσεις κατά Bronsted - Lowry 

Όσο ισχυρότερο είναι το οξύ (όσο δηλαδή μεγαλύτερη τάση έχει να αποβάλει 

πρωτόνιο), τόσο πιο ασθενής είναι η συζυγής του βάση (τόσο δηλαδή μικρότερη 

τάση έχει να προσλάβει πρωτόνιο). 

Συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης είναι το ζεύγος οξέος – βάσης στο οποίο το οξύ 

διαφέρει από τη βάση κατά ένα πρωτόνιο (Η+1). 



Οξέα – βάσεις κατά Bronsted - Lowry 

Αμφιπρωτικές ουσίες (ή αμφολύτες) ονομάζονται οι ουσίες οι οποίες δρουν 

άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις κατά Bronsted – Lowry ανάλογα με την 

ουσία με την οποία αντιδρούν. 

Παραδείγματα της αμφιπρωτικής ουσίας Η2Ο: 

HF   +   H2O   ↔   H3O
+1   +   F-1.  Το νερό παίζει το ρόλο της βάσης. 

ΝΗ3   +   Η2Ο   ↔   ΝΗ4
+1   +   ΟΗ-1.  Το νερό παίζει το ρόλο του οξέος. 

Η θεωρία των Bronsted – Lowry είναι πολύ γενικότερη εκείνης του Arrhenius και 

επεκτείνεται εύκολα σε οποιονδήποτε διαλύτη, ερμηνεύοντας όλες τις 

αντιδράσεις μεταφοράς πρωτονίων. 

Σε μία αντίδραση οξέος – βάσης κατά Bronsted – Lowry της μορφής 

οξύ(1)  +   βάση(2)   ↔   βάση(1)   +   οξύ(2)  

η ισορροπία μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου 

οξέος και της ασθενέστερης βάσης. 



Ασκήσεις πάνω στον ορισμό των οξέων – βάσεων 

κατά Bronsted – Lowry. 

1. Για ορισμένα οξέα να γράψουμε τις συζυγείς βάσεις και το αντίστροφο. 

2. Σε αντιδράσεις οξέος – βάσης να βρούμε τα συζυγή ζεύγη οξέων – βάσεων 

τα οποία υπάρχουν. 

3. Να διαταχθούν οξέα και βάσεις σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά ισχύος 

ανάλογα με το προς τα πού είναι μετατοπισμένες οι ισορροπίες των 

αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν. 

4. Να εξετάσουμε αν κάποιες ουσίες είναι αμφιπρωτικές. 


