
 

 

 

 

 

Οξέα – Βάσεις - Άλατα 

  



Οξέα 

Είναι οι ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου. 

Ιδιότητες οξέων 

1. Έχουν όξινη γεύση 

2. Αλλάζουν τα χρώμα των δεικτών 

3. Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. 

4. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν υδρογόνο. 

Όξινος χαρακτήρας: είναι το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των οξέων. 

Δείκτες  

Είναι οι ουσίες που όταν αντιδράσουν με οξέα ή βάσεις αλλάζουν χρώμα. 

Γνωστοί δείκτες είναι: 

1. Βάμμα του ηλιοτροπίου 

2. Ηλιανθίνη 

3. Μπλε της βρομοθυμόλης 

4. Φαινολοφθαλεϊνη 

 

 

 



Βάσεις 

Είναι οι ουσίες οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό, δίνουν ανιόντα 

υδροξειδίου 

Ιδιότητες βάσεων 

1. Έχουν καυστική γεύση 

2. Αλλάζουν τα χρώμα των δεικτών 

3. Έχουν σαπωνοειδή αφή 

Βασικός χαρακτήρας: είναι το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των βάσεων. 

 

Εξουδετέρωση  

Ονομάζουμε τη διαδικασία κατά την οποία κατιόντα υδρογόνου των οξέων 

ενώνονται με τα ανιόντα υδροξειδίου των βάσεων και δημιουργούνται μόρια 

νερού. 

 

 

Ο δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης  

 Σε οξύ έχει κίτρινο χρώμα 

 Σε ουδέτερο διάλυμα έχει πράσινο χρώμα 

 Σε βάση έχει μπλε χρώμα. 

ΟΗ-    +    Η+        Η2Ο 



Κλίμακα πε-χα (PH) 

Είναι η κλίμακα που μας δείχνει πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. 

Από 0 – 7 στην κλίμακα PH ορίζεται η όξινη περιοχή. Από 7 – 14 ορίζεται 

η βασική περιοχή. Ένα διάλυμα με PH = 7 ονομάζεται ουδέτερο. Το PH του 

καθαρού νερού είναι 7 στους 25 oC. 

 

 

 

 

 

Όταν πλήθος Η+  >  πλήθος ΟΗ- τότε όξινο διάλυμα 

Όταν πλήθος Η+  <  πλήθος ΟΗ- τότε βασικό διάλυμα 

Όταν πλήθος Η+  =  πλήθος ΟΗ- τότε ουδέτερο διάλυμα 

 

Όταν προσθέσω νερό σε ένα όξινο διάλυμα το PH ανεβαίνει και γίνεται 

λιγότερο όξινο. 

Όταν προσθέσω νερό σε ένα βασικό διάλυμα το PH κατεβαίνει και γίνεται 

λιγότερο βασικό. 

Όσο νερό και να προσθέσω σε όξινο διάλυμα δεν θα πάρει ποτέ την τιμή 7, 

θα είναι πάντα οξύ. 

Όργανα μέτρησης PH 

1. Πεχαμετρικό χαρτί (μικρή ακρίβεια) 

2. Ηλεκτρονικό πεχάμετρο (μεγάλη ακρίβεια) 



Άλατα 

Ονομάζονται οι χημικές ενώσεις οι οποίες αποτελούνται από ιόντα και 

προκύπτουν από την αντίδραση ενός οξέος με μια βάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θειικά άλατα : προκύπτουν από θειικά οξέα και βάσεις 

Χλωριούχα άλατα : προκύπτουν από υδροχλώριο και βάσεις   

Νιτρικά άλατα : προκύπτουν από νιτρικά οξέα και βάσεις 

Ανθρακικά άλατα : προκύπτουν από ανθρακικά οξέα και βάσεις 

 

Ευδιάλυτα άλατα : είναι αυτά που διαλύονται εύκολα στο νερό 

Δυσδιάλυτα άλατα : είναι αυτά που δεν διαλύονται εύκολα στο νερό 

Οξύ +  Βάση    Αλάτι + Νερό 



Ονοματολογία 

Σε μια ένωση είτε αυτή είναι οξύ είτε βάση είτε αλάτι διαβάζουμε τα 

στοιχεία που την αποτελούν από το τέλος προς την αρχή. 

 

Α) Οξέα 

H2SO4  :  θειικό οξύ 

HNO4 :  νιτρικό οξύ 

Εξαίρεση είναι το ΗCl που διαβάζεται υδροχλώριο και το CH3COOH που 

διαβάζεται οξικό οξύ. 

Τα οξέα χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότητα τους σε κατιόντα 

υδρογόνου Η+. 

Β) Βάσεις  

NaOH : υδροξείδιο του νατρίου 

KOH   : υδροξείδιο του καλίου 

Ca(OH)2 : υδροξείδιο του ασβεστίου 

Ba(OH)2 : υδροξείδιο του βαρίου 

Εξαίρεση αποτελεί η αμμωνία η οποία δεν περιέχει ΟΗ αλλά είναι βάση. 

Οι  βάσεις χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότητα τους σε ανιόντα 

υδροξειδίου ΟΗ-. 

 

 

 

 



Γ) Άλατα 

Τα άλατα χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Τα θειικά, τα χλωριούχα 

και τα νιτρικά. 

1) Όταν θειικό οξύ αντιδράσει με μια βάση τότε προκύπτει θειικό αλάτι. 

Πχ    CaSO4 : θειικό ασβέστιο 

        K2SO4 : θειικό κάλιο 

2) Όταν υδροχλώριο αντιδράσει με μια βάση τότε προκύπτει χλωριούχο 

αλάτι. 

Πχ       KCl : χλωριούχο κάλιο 

        BaCl2 : χλωριούχο βάριο 

         AgCl : χλωριούχο άργυρος  

3) Όταν νιτρικό οξύ αντιδράσει με μια βάση τότε προκύπτει νιτρικό 

αλάτι. 

Πχ     NaNO3  : νιτρικό νάτριο 

       Ca(NO3)2  : νιτρικό ασβέστιο 

 

Κάθε χημική ένωση αποτελείται από ιόντα και το κάθε ιόν έχει ένα δικό 

του φορτίο (+1,+2,-1,-2….).Τα ιόντα που κάνουν ενώσεις είναι αυτά που 

έχουν διαφορετικά φορτία( + , - ). 

Πχ   

              HCl       H+  +  Cl-      (όταν μια ένωση σπάει) 

  2H+  +  (SO4)
-2     H2SO4   (οξύ)  (όταν μια ένωση δημιουργείται)   

 

Πχ    Ba+2  +  2(OH)-      Ba(OH)2     (βάση) 

Πχ    K+      +  (SO4)
-2     K2SO4       (αλάτι) 


