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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς
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Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων δίνεται από την σχέση:

όπου:
P: πίεση (N/m2)
V: όγκος (m3)
n: αριθμός γραμμομορίων (mol)
R: σταθερά των αερίων = 0.0821(L· atm/ mol·K)= 62.4(L·mmHg/mol·K) = 8.314(J/mol·K)
T: απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin (K)

Μετατροπές πιέσεων: 1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg = 760 Torr = 1.01325 bar

Σε κανονικές συνθήκες (STP, 0 ◦C και 1atm) 1 mol αερίου έχει όγκο 22.4L.

Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας σε (◦C) με την θερμοκρασία σε (Κ) είναι: Τ(Κ) = Τ(◦C )+273.15

Παράδειγμα: Υπολογίστε τον όγκο 3 mol ιδανικού αερίου το οποίο έχει πίεση 1.5 atm και
θερμοκρασία 30 ◦C
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• Αριθμός γραμμομορίων (mol, n) είναι ο λόγος του αριθμού των σωματιδίων (Ν) (άτομα, 

μόρια, ιόντα κτλ) δια του αριθμού του Avogadro (ΝΑ = 6.023 ×1023 σωματίδια mol-1) 

Μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της σχέσης:         
A

Nn
N

=  

• Γραμμομοριακή μάζα (molar mass, M) ή μοριακή μάζα είναι η μάζα σε γραμμάρια (g) 

ενός γραμμομορίου (1mol) σωματιδίων. Δίνεται από το άθροισμα των ατομικών μαζών των 

στοιχείων σε μια ένωση. 

Έτσι ο αριθμός των γραμμομορίων μπορεί να υπολογιστεί και από την σχέση:    mn
M

=  

όπου, m = μάζα της ουσίας σε γραμμάρια (g) 
και   Μ = γραμμομοριακή μάζα (g/mol) 

 
• Με χρήση της σχέσης της πυκνότητας    d = m/V   μπορεί να εξαχθεί ακόμα μία χρήσιμη 

σχέση η οποία εκφράζει τον αριθμό των γραμμομορίων σαν συνάρτηση της πυκνότητας 
(ρ), του όγκου (V) και της γραμμομοριακής μάζας (Μ): 

        d Vn
M
⋅

=  Στις ασκήσεις αυτό
συμβολίζεται και σαν Fw
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Παραδείγματα υπολογισμού γραμμομοριακής μάζας ατόμων και μορίων: 
 
γραμμομοριακή μάζα Ar = 1×39.95 gmol-1 = 39.95 gmol-1 

γραμμομοριακή μάζα S8 = 8×32.07 gmol-1 = 256.56 gmol-1 

γραμμομοριακή μάζα H2SO4 = ( 2×1.008 + 1×32.07 + 4×16.00) gmol-1 = 98.09 gmol-1 

γραμμομοριακή μάζα Ca(CH3COO)2 =  

( 1×40.08 + 2×( 2×12.01 + 3×1.008  + 2×32.07 )) gmol-1 = 222.45 gmol-1 
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Όταν διαλύουμε μια ουσία σε ένα υγρό, την ονομάζουμε διαλυμένη ουσία, ενώ το υγρό το
ονομάζουμε διαλύτη.

Συγκέντρωση ( C ) ενός διαλύματος είναι η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας σε ορισμένο
όγκο του διαλύτη. Δίνεται από την σχέση:

Όπου το C = συγκέντρωση (mol/L ή M)

n = αριθμός γραμμομορίων της ουσίας (mol)

V = όγκος του διαλύματος (L)

Παράδειγμα: Ένα δείγμα H2SO4 που ζυγίζει 0.38 g τοποθετείται σε ογκομετρική φιάλη 50 
mL. H φιάλη συμπληρώνεται με νερό μέχρι την χαραγή. Ποία είναι η συγκέντρωση του
διαλύματος που προκύπτει.

Μ(H2SO4 )= ( 2×1.008 + 1×32.07 + 4×16.00) gmol-1 = 98.09 gmol-1
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Προσθήκη
διαλύτη

Το διάλυμα στα αριστερά έχει συγκέντρωση C1 και αυτό στα δεξιά έχει συγκέντρωση C2. O 
αριθμός των γραμμομορίων της διαλυμένης ουσίας στα διαλύματα δίνεται από τις σχέσεις

Kατά την προσθήκη διαλύτη δεν υπάρχει αύξηση των γραμμομορίων της διαλυμένης
ουσίας, όποτε n1 = n2

Παράδειγμα: Δίνεται διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 4.0 Μ. Πόσα mL από αυτό το διάλυμα
χρειάζονται για να παρασκευάσουμε 100 mL υδροχλωρικού οξέως διαλύματος 1Μ.
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Η χημικές εξισώσεις μας βοηθούν στο να περιγράψουμε τις χημικές αντιδράσεις.

Αυτές διακρίνονται σε (α) μοριακές εξισώσεις (β) πλήρες ιοντικές εξισώσεις (γ) και
τελικές ιοντικές εξισώσεις.

Μοριακές εξισώσεις = Μια χημική εξίσωση στην οποία αντιδρώντα και προϊόντα
αναγράφονται ως μοριακές ενώσεις ανεξάρτητα αν αυτές στην πραγματικότητα
εμφανίζονται στο διάλυμα υπό μορφή ιόντων

Ca(OH)2 (aq) + Na2CO3 (aq) CaCO3 (s) + 2 NaOH (aq)

Πλήρης ιοντικές εξισώσεις = Μια χημική εξίσωση στην οποία οι ισχυροί ηλεκτρολύτες (οι
ευδιάλυτες ιοντικές ενώσεις) αναγράφονται ως ξεχωριστά ιόντα σε διάλυμα

Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq) + 2 Na+ (aq) + CO3
2- (aq) CaCO3 (s) + 2 Na+ (aq) + 2 OH- (aq)

Τελικές ιοντικές εξισώσεις = Μια χημική εξίσωση απο την οποία τα ιόντα θεατές έχουν
διαγραφεί

Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq) + 2 Na+ (aq) + CO3
2- (aq) CaCO3 (s) + 2 Na+ (aq) + 2 OH- (aq)

Ca2+ (aq) + CO3
2- (aq) CaCO3 (s)

- Μέσα σε υδατικά διαλύματα ισχύει η αντίδραση Η+ (aq) + OH- (aq) H2O (l)

- Οι ασθενείς ηλεκτρολύτες (π.χ. Ασθενείς βάσεις και οξέα) δεν διίστανται πλήρως
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Γράψετε μια τελική ιοντική εξίσωση για κάθε μια από τις ακόλουθες μοριακές εξισώσεις

(α) 2HClO4 (aq) + Ca(OH)2 (aq) Ca(ClO4 ) (aq) + 2 H2O (l)

(β) CH3COOH (aq) + NaOH (aq) Na(CH3COO) + H2O(l)

(γ) 2ΗΝΟ3 (aq) + Mg(OH)2 (s) 2H2O (l) + Mg(NO3)2 (aq)

(δ) Pb(NO3)2 + Na2SO4 (aq) PbSO4 (s) + 2NaNO3 (aq)

To CH3COOH είναι ασθενές οξύ (ή πιο γενικά ασθενής ηλεκτρολύτης)

Λύση:

(α) H πλήρης ιοντική εξίσωση είναι

2Η+ (aq) + 2ClO4
- (aq) + Ca2+ (aq) + 2OH- (aq) Ca2+ (aq) + 2ClO4

- (aq) + 2H2O (l)

Η τελική ιοντική εξίσωση είναι:  Η+ (aq) + OH- (aq) + H2O (l)

(β) H πλήρης ιοντική εξίσωση είναι

CH3COOH (aq) + Νa+ (aq) + OH- (aq) Νa+ (aq) + CH3COO- (aq) + H2O (l)

Η τελική ιοντική εξίσωση είναι: CH3COOH (aq) + OH- (aq) CH3COO- (aq) + H2O (l)

(γ) και (δ) για το σπίτι
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Τα οξέα και οι βάσεις είναι μερικοί από τους σημαντικότερους ηλεκτρολύτες. Τα οξέα
έχουν συνήθως όξινη γεύση (οξικό οξύ στο ξίδι, κιτρικό οξύ στο χυμό λεμονιού και οξικό
οξύ στο πεπτικό υγρό) ενώ οι βάσεις έχουν πικρή γεύση και σαπουνοειδή αφή (αμμωνία
μέσα σε είδη καθαρισμού, φαμόζο)

(φυσικά δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάζουμε την γεύση χημικών ουσιών στο εργαστήριο)

Δείκτης: Είναι μια χρωστική που χρησιμοποιείται για την διάκριση ανάμεσα σε όξινα και
βασικά διαλύματα μεσώ των χρωματικών αλλαγών που υφίστανται σε αυτά τα διαλύματα
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Ορισμοί κατά Arrhenius

Οξύ = είναι η ουσία που παράγει ιόντα υδρογόνου, Η+

ΗΝΟ3 (aq) H+ (aq) + NO3
- (aq)

Βάση = είναι η ουσία που παράγει ιόντα υδροξειδίου, ΟΗ -

NaOH (s) Na+ (aq) + OH - (aq)

Ορισμοί κατά Brønsted και Lowry (γενικότερος ορισμός)

Οξύ = είναι η οντότητα (μόριο ή ιόν) που προσφέρει ένα πρωτόνιο (H+) σε μια άλλη
οντότητα (μόριο ή ιόν) σε μια αντίδραση μεταφοράς πρωτονίου.

Βάση = είναι η οντότητα (μόριο ή ιόν) που δέχεται ένα πρωτόνιο (H+) από μια άλλη
οντότητα (μόριο ή ιόν) σε μια αντίδραση μεταφοράς πρωτονίου.

ΝΗ3 (aq) +  Η2Ο (l)                 NH4
+ (aq) + OH- (aq)

ΗΝΟ3 (aq) + Η2Ο(l)                  H3O+ (aq) + NO3
- (aq)

βάση οξύ

βάσηοξύ

H+

Ιόν υδρονίου
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Ισχυρό Οξύ = είναι το οξύ το οποίο ιοντίζεται πλήρως στο νερό. Το ισχυρό οξύ είναι και
ισχυρός ηλεκτρολύτης. 

ΗCl (aq) + Η2Ο(l)                  H3O+ (aq) + Cl- (aq)
ΗΝΟ3 (aq) + Η2Ο(l)                  H3O+ (aq) + NO3

- (aq)

Ισχυρή Βάση = είναι η βάση η οποίο ιοντίζεται πλήρως στο νερό. Ισχυρή βάση είναι και
ισχυρός ηλεκτρολύτης. 

NaOH (s) Na+ (aq) + OH - (aq)

Ασθενές οξύ = είναι το οξύ που ιοντίζεται μόνο εν μέρει στο νερό. To ασθενές οξύ είναι
ασθενής ηλεκτρολύτης.

HCN (aq) +  Η2Ο (l)                 H3O+ (aq) + CN- (aq)

Η2SΟ3 (aq) + Η2Ο(l)                  H3O+ (aq) + HSO3
- (aq)

ΗSΟ3
- (aq) + Η2Ο(l)                  H3O+ (aq) + SO3

2- (aq)

Ασθενές βάση = είναι η βάση που ιοντίζεται μόνο εν μέρει στο νερό. Η ασθενής βάση είναι
ασθενής ηλεκτρολύτης.

ΝΗ3 (aq) +  Η2Ο (l)                 NH4
+ (aq) + OH- (aq)

Η2Ο

πολυπρωτικό οξύ
έχει 2 ή περισσότερα

όξινα υδρογόνα

μονοπρωτικό οξύ
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Κατάλογος ισχυρών οξέων και βάσεων που πρέπει να γνωρίζεται

Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να θεωρηθούν ως ασθενή βάσεις και οξέα
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Τα οξέα αντιδρούν με βάσεις και αλληλοεξουδετερώνονται. Αντίδραση εξουδετέρωσης
είναι μια αντίδραση μεταξύ οξέως και βάσης που καταλήγει σε μια ιοντική ένωση (ένα
άλας) και πιθανώς νερό.

2HCl (aq) + Ca(OH)2 (aq)           CaCl2 (aq) + 2H2O (l)

HCΝ (aq) + ΚOH (aq)           ΚCΝ (aq) + H2O (l)

H2SO4 (aq) + 2NH3 (aq)              (NH4)2SO4 (aq)

Η συνήθης κινητήρια δύναμη για αυτές τις αντιδράσεις είναι ο σχηματισμός του νερού, που
είναι μια θερμοδυναμικά σταθερή ουσία.

Τα άλατα τα οποία σχηματίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης μπορεί να είναι
ευδιάλυτα, δηλαδή να διίστανται πλήρως η να σχηματίζουν στερεό, το λεγόμενο ίζημα.

Τα πολυπρωτικά οξέα (π.χ. φωσφορικό οξύ Η3PO4) μπορούν να δώσουν διάφορα άλατα. 

H3PO4 (aq) + NaOH (aq) ΝaH2PO4 (aq) + H2O (l)

H3PO4 (aq) + 2NaOH (aq) Νa2HPO4 (aq) + 2H2O (l)

H3PO4 (aq) + 3NaOH (aq) Νa3PO4 (aq) + 3H2O (l)

βάσηοξύ άλας

βάσηοξύ άλας

βάσηοξύ άλας

Όξινα
άλατα
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Τελική ιοντική εξίσωση

Επίστρωση
μεταλλικού
χαλκού

Όταν τοποθετηθεί το σιδερένιο καρφί στο διάλυμα Θειικού Χαλκού τότε ηλεκτρόνια
μεταφέρονται από τα άτομα Fe στα ιόντα χαλκού (Cu2+). Aυτό μετατρέπει τα Cu2+ σε
μεταλλικά άτομα Cu τα οποία επικάθονται πάνω στο καρφί.

Οι αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής (ή οξειδωνοαναγωγικές αντιδράσεις) είναι οι
αντιδράσεις κατά τις οποίες μεταφέρονται ηλεκτρόνια ανάμεσα σε οντότητες.

Άλλως ορισμός: είναι οι αντιδράσεις κατά τις οποίες υπάρχει μεταβολή του αριθμού οξείδωσης
των στοιχείων που λαμβάνουν μέρος στην αντίδραση.

Μοριακή εξίσωση
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Ο αριθμός οξείδωσης επινοήθηκε ως μια απλή μέθοδος παρακολούθησης της ροής των
ηλεκτρονίων σε μια αντίδραση.

Ο αριθμός οξείδωσης (ή κατάσταση οξείδωσης) ενός ατόμου σε μια χημική ένωση είναι
το πραγματικό φορτίο του ατόμου, αν εμφανίζεται στην ένωση ως μονοατομικό ιόν ή το
υποθετικό φορτίο το οποίο αποδίδεται στο άτομο με βάση κάποιων κανόνων.

- Ο αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου ή μορίου το οποίο αποτελείται από ένα είδος
στοιχείου είναι πάντοτε μηδέν

- Τα μονατομικά ιόντα ο αριθμός οξείδωσης ισούται με το φορτίο του ιόντος

Στην αντίδραση ο χαλκός έχει πάθει ανάγωγη μείωση του αριθμού οξείδωσης

Ενώ ο σίδηρος έχει πάθει οξείδωση αύξηση του αριθμού οξείδωσης

Επίσης μπορούμε να πούμε ότι ο χαλκός δρα σαν οξειδωτικό μέσο ενώ ο σίδηρος σαν
αναγωγικό μέσο.

Για τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ισχύει ότι το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των
αντιδρώντων ισούται με το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των προϊόντων

0 0+2 +2
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Κανόνες για την απόδοση αριθμών οξείδωσης

1. Στοιχεία: O αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε στοιχειακή κατάσταση είναι μηδέν
2. Μονοατομικά ιόντα: O αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μονοατομικό ιόν ισούται με

το φορτίο του ιόντος.
3. Οξυγόνο: O αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι –2 στις περισσότερες από τις

ενώσεις του. (Εξαίρεση αποτελεί το Ο στο Η2Ο2 και σε άλλα υπεροξείδια, όπου ο
αριθμός οξείδωσης είναι –1.)

4. Ο αριθμός οξείδωσης του υδρογόνου είναι +1 στις περισσότερες από τις ενώσεις
του. (ο αριθμός οξείδωσης του υδρογόνου είναι –1 σε δυαδικές ενώσεις με μέταλλο, 
όπως π.χ. το CaH2).

5. Αλογόνα: O αριθμός οξείδωσης του φθορίου είναι –1 σε όλες τις ενώσεις του. Καθένα
από τα υπόλοιπα αλογόνα (Cl, Br, I) έχει σε δυαδικές ενώσεις αριθμό οξείδωσης –1, 
εκτός από την περίπτωση που το δεύτερο στοιχείο είναι οξυγόνο ή άλλο αλογόνο, 
ευρισκόμενο υψηλότερα στον περιοδικό πίνακα από το εξεταζόμενο.  

6. Ενώσεις και πολυατομικά ιόντα: To άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων
σε μια ένωση είναι μηδέν. Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων σε ένα
πολυατομικό ιόν ισούται με το φορτίο του ιόντος.
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1. Αντιδράσεις συνδυασμού: Α + Β ΑΒ

2. Αντιδράσεις διάσπασης: ΑΒ Α + Β

3. Αντιδράσεις αντικατάστασης: ΑΒ + C A + CB

4. Αντιδράσεις καύσης: mA + nO AmOn ή CxHy + O2 CO2 + H2O

1. Αντιδράσεις συνδυασμού: Είναι η αντίδραση κατά την οποία δύο ουσίες συνδυάζονται για να
σχηματίσουν μία τρίτη ουσία. Δεν είναι όλες οι αντιδράσεις συνδιασμού αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής. Οι απλούστερες περιπτώσεις είναι εκείνες όπου δυο στοιχεία αντιδρούν για να
σχηματίσουν μια ένωση.

2 Na(s)   +   Cl2(g)    → 2NaCl(s)
2Sb   +  3Cl2 → 2SbCl3

CaO +  SO2 → CaSO3(s)



Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Ze
in

al
ip

ou
r

2. Αντιδράσεις διάσπασης: Είναι η αντίδραση κατά την οποία μία και μόνο ένωση
αντιδρά δίνοντας δύο ή περισσότερες ουσίες.

Συχνά οι αντιδράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

2HgO(s) → 2Hg(l)  +  O2(g)

2KClO3(s) → 2KCl(s)  +  3O2(g) 

3. Αντιδράσεις Αντικατάστασης: Aντίδραση απλής αντικατάστασης είναι η αντίδραση
κατά την οποία ένα στοιχείο αντιδρά με μια ένωση αντικαθιστώντας ένα από τα στοιχεία
της.

Cu(s)  +  2AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq)  +  2 Ag(s)
Zn(s)  +  2HCl(aq) → ZnCl2(aq)  +  H2(g)

Σειρά δραστικότητας των συνηθέστερων μετάλλων:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Au

Aντιδρούν ζωηρά με το Η2Ο(υγρό) παράγοντας Η2. 
Aντιδρούν αργά με το Η2Ο(υγρό) αλλά με υδρατμούς αντιδρούν αμέσως παράγοντας Η2.
Δεν αντιδρούν με οξέα παράγοντας Η2.
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4. Αντιδράσεις Καύσης: Είναι μια αντίδραση κατά την οποία μια ουσία αντιδρά με
οξυγόνο, συνήθως υπό ταχεία έκλυση θερμότητας, ικανής να παράγει φλόγα.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οξείδια.

2C4H10(g)  +  13 O2(g) → 8 CO2(g)  +  10 H2O(g)

4 Fe(s)  +  3 O2(g) → 2Fe2O3(s)



Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

IΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Ze
in

al
ip

ou
r



Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

IΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Ze
in

al
ip

ou
r



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1-15, 17-24 (1, 2, 4 & 8 θα τις δούμε στο μάθημα)

Το σετ ασκήσεων μαζί με τις λύσεις για το μάθημα μπορείτε να το
«κατεβάσετε» από την ιστοσελίδα του μαθήματος:

http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021/index.html
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2. Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία, Στυλιανός Λιοδάκης,  Επιστημονικές εκδόσεις
Παρισιανού Α.Ε., 2003.

3. Αρχές Χημείας, Νικόλαου Δ. Χατζηλιάδη, 1992, Μακεδονικές εκδόσεις, Εκδόσεις
‘ΙΩΝ’,1992.

4. Chemistry, The Molecular Nature of Matter and Change, Martin S. Silberberg, 3rd edition, Mc 
Graw Hill, 2003.

5. General Chemistry, The Essential Concepts, Raymond Chang, Annotated Instructor’s 
Edition, 4th edition, Mc Graw Hill, 2006.

6. Introductory Chemistry, Steve Russo and Mike Silver, 3rd edition, Pearson, 2007.
7. General, Organic and Biological Chemistry, Structures of Life, Karen C. Timberlake, 

Platinum edition, Pearson, 2004.
8. Chemistry, Matter and Its Changes, James E. Brady and Fred Senese, 4th edition, Wiley, 

2004.
9. The Practice of Chemistry, Donald J. Wink, Sharon Fetzer-Gislason, Sheila D. McNicholas, 

W.H. Freeman and Company, 2004.
10. Chemistry in your Life, Colin Baird, 2nd edition, W.H. Freeman and Company, 2006.
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