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• ΟΞΕΑ 

Οξέα, κατά Arrhenius, είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο 

νερό δίνουν λόγω διάστασης Η+. 

 

Συμβολισμός και ονοματολογία ανόργανων οξέων. 

Τα οξέα κατά Arrhenius έχουν το γενικό τύπο: HxA 

 όπου Α: είναι αμέταλλο ή ομάδα ατόμων και  

          χ: ο αριθμός οξείδωσης του Α. 

Ανάλογα με το είδος του Α, τα οξέα ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 

 

α. τα μη οξυγονούχα οξέα 

   π.χ. HCl, HBr 

    Τα οξέα αυτά ονομάζονται με την πρόταξη υδρο-στο όνομα του Α. 

     Δηλαδή, HCl     υδροχλώριο 

                  HBr     υδροβρώμιο 

                  HCN    υδροκυάνιο 

                  HF       υδροφθόριο 

                  H2S     υδρόθειο 

                  HI       υδροιώδιο 

     Τα υδατικά διαλύματα αυτών των οξέων ονομάζονται με το αρχικό υδρό-          

και την κατάληξη –ικό οξύ. 

 

β. τα οξυγονούχα οξέα 

    π.χ. HNO3, HClO4. 

    Τα οξέα αυτά ονομάζονται με το όνομα του Α και τη λέξη οξύ. 
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 Δηλαδή, HNO3  νιτρικό οξύ 

                HClO4   υπερχλωρικό οξύ 

                H2SO4   θειικό οξύ 

         

    Ισχυρά και ασθενή οξέα 

 

Τα οξέα διακρίνονται σε ισχυρά (αυτά που διίστανται πλήρως σε ιόντα) και  

ασθενή (αυτά που διίστανται μερικώς σε ιόντα).   
Ισχυρά οξέα: HCl, HBr, HI, HNO3 

Ασθενή οξέα: H2S, HCN, H3PO4 

 

• ΒΑΣΕΙΣ 

 

Βάσεις, κατά Arrhenius, είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν 

λόγω διάστασης ΟΗ-. 

 

              Συμβολισμός και ονοματολογία ανόργανων βάσεων. 

 

Οι βάσεις κατά Arrhenius έχουν το γενικό τύπο:  Μ(ΟΗ)χ 

Όπου Μ: μέταλλο και 

          χ: ο αριθμός οξείδωσης του Μ. 

Οι βάσεις ονομάζονται με τη λέξη υδροξείδιο και το όνομα του μετάλλου. 

π.χ. ΝaOH   υδροξείδιο του νατρίου 

       Ca(OH)2 υδροξείδιο του ασβεστίου 

 

                     

             Ισχυρές και ασθενείς βάσεις 
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Οι βάσεις διακρίνονται σε ισχυρές (διίστανται πλήρως σε ιόντα) και ασθενείς 

(διίστανται μερικώς σε ιόντα).  
Ισχυρές βάσεις: NaOH, KOH 

Ασθενείς βάσεις: NH3 

 

• ΑΛΑΤΑ 

 

Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ (μέταλλο ή θετικό 

πολυατομικό ιόν, π.χ. NH4
+) και ανιόν Α (αμέταλλο ή αρνητικό πολυατομικό 

ιόν). 

Ο γενικός τύπος τους είναι ΜΨΑΧ, 

Όπου χ και ψ δείχνουν την αναλογία των ανιόντων και κατιόντων στην ιοντική 

ένωση. 

Τα άλατα διακρίνονται σε: 

 

α. μη οξυγονούχα άλατα 

  π.χ. NaCl  χλωριούχο νάτριο 

          FeS   θειούχος σίδηρος(ΙΙ) 

          KCN   κυανιούχο κάλιο 

 

β. οξυγονούχα άλατα 

  π.χ. Ca3(PO4)2 φωσφορικό ασβέστιο 

             ZnCO3        ανθρακικός ψευδάργυρος 

 

• ΟΞΕΙΔΙΑ 

 

Οξείδια ονομάζονται οι ενώσεις των στοιχείων με το οξυγόνο. 

Τα οξείδια έχουν γενικό τύπο:  Σ2ΟΧ 

Όπου χ είναι ο αριθμός οξείδωσης του στοιχείου. 
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Τα οξείδια ονομάζονται με τη λέξη οξείδιο και ακολουθεί το όνομα του 

στοιχείου. 

Π.χ. Na2O οξείδιο του νατρίου 

        K2O   οξείδιο του καλίου 

Όταν ένα στοιχείο σχηματίζει περισσότερα οξείδια, τότε στην ονομασία 

μπαίνει το αριθμητικό μονο-,δι-, τρι-, κτλ. 

Π.χ. CO  μονοξείδιο του άνθρακα 

        CO2 διοξείδιο του άνθρακα 
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