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Οι τύποι της χημείας
Οη ρεκηθνί ηύπνη ησλ δηαθόξσλ νπζηώλ είλαη ζεκαληηθνί γηαηί καο δίλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο
γηα ηηο νπζίεο απηέο. Οη ρεκηθνί ηύπνη, από ην πην απιό ζύκβνιν ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλνπ (Η) κέρξη ηνλ πνιππινθόηεξν ρεκηθό ηύπν, απνηεινύλ ηελ πνιπεζληθή γιώζζα ηεο ρεκείαο.
Η εθκάζεζή ησλ ρεκηθώλ ηύπσλ δελ απαηηεί κόλν ζπρλή ελαζρόιεζε (ζαλ ηελ κεηξηθή καο γιώζζα) αιιά επίπνλε πξνζπάζεηα γηαηί έρεη ελζωκαηώζεη γλώζεηο θαη ζεωξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Φεκείαο. Έηζη νη ρεκηθνί ηύπνη θαζηεξώζεθαλ όρη κόλν ζαλ απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ρεκηθώλ ελλνηώλ ζην γξαπηό ιόγν αιιά θαη γηα ηελ
ζθαηξηθή θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο.
Οη ρεκηθνί ηύπνη θαηά ζεηξά απμεκέλεο πνιππινθόηεηαο είλαη:
Δκπεηξηθόο ηύπνο.
Ο εκπεηξηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί γηα ην είδνο θαη ηελ αλαινγία ηωλ αηόκωλ ηωλ ζηνηρείωλ
ζηελ έλωζε.
π.ρ. εκπεηξηθόο είλαη ν ηύπνο (C1H2)ν . Σηνλ ίδην εκπεηξηθό ηύπν κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ πνιιέο ελώζεηο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ αξηζκνύ (λ) γηαηί ν εκπεηξηθόο ηύπνο δελ καο δίλεη ηνλ αθξηβή
αξηζκό ησλ αηόκσλ ζην κόξην.
Μνξηαθόο ηύπνο.
Ο κνξηαθόο ηύπνο καο δίλεη ην είδνο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκό ηωλ αηόκωλ ζην κόξην ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο έλωζεο.
π.ρ. έρνπκε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ζηνηρείσλ νμπγόλνπ Ο2, όδνληνο Ο3, θσζθόξνπ Ρ4 θ.ι.π.
ηνλ κνξηαθόο ηύπνο ηεο έλσζεο πξνπελίνπ C3H61 πνπ καο πιεξνθνξνύλ ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ
αηόκσλ ζην κόξην.
 Υπελζπκίδνπκε όηη νη ηνληηθέο ελώζεηο δελ απνηεινύληαη από κόξηα αιιά από ηόληα2. Έηζη θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε απιά ηνλ όξν ρεκηθό ηύπν θαη λα απνθεύγνπκε ηνλ όξν «κνξηαθό
ηύπν» πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί παξεξκελείεο.
πληαθηηθόο ηύπνο.
Ο ζπληαθηηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί (όηη θαη ν κνξηαθόο θαη επηπιένλ) ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηωλ
αηόκωλ ζην κόξην.
π.ρ. ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ H2O2 είλαη H O O H , ηνπ δηνμεηδίνπ
H

ηνπ άλζξαθα CΟ2 είλαη O C O , ηνπ κεζαλίνπ είλαη H C H θ.ιπ.
H

O ζπληαθηηθόο ηύπνο είλαη ζεκαληηθόο γηαηί πνιύ ζπρλά ζηνλ ίδην κνξηαθό ηύπν αληηζηνηρνύλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελώζεηο γηαηί δηαθέξνπλ ζηνλ ζπληαθηηθό ηύπν.
π.ρ. κε κνξηαθό ηύπν C2H6O ππάξρνπλ ε αηζαλόιε θαη ν δηκεζπιαηζέξαο πνπ έρνπλ αληίζηνηρνπο
H
H
H H
ζπληαθηηθνύο ηύπνπο H C C O H θαη H C O C H
H
H H
H

1

Ο κνξηαθόο ηύπνο ηνπ πξνπελίνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εκπεηξηθό ηύπν (C1H2)ν γηα λ=3.

2

Ο ρεκηθόο ηύπνο ησλ ηνληηθώλ ελώζεσλ δειώλεη ηελ κηθξόηεξε αλαινγία ησλ ηόλησλ ζηνλ θξύζηαιιν.
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Ηιεθηξνληθόο ηύπνο.
O ειεθηξνληθόο ηύπνο δίλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ησλ αηόκσλ.
H
π.ρ. ν ειεθηξνληθόο ηύπνο ηνπ CH4 είλαη H C H, ελώ ηνπ CO2 είλαη O C O
H
ηεξενρεκηθόο ηύπνο.
O ζηεξενρεκηθόο ηύπνο καο πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ αηόκσλ ζην ρώξν.
O
π.ρ. ν ζηεξενρεκηθόο ηύπνο ηνπ λεξνύ είλαη H
H θαη καο πιεξνθνξεί όηη ην κόξην ηνπ λεξνύ
δελ είλαη επζύγξακκν αιιά γσληαθό.
Σηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κνξίσλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε κνληέια πνπ καο δίλνπλ ξεαιηζηηθόηεξα
ηελ εηθόλα ησλ κνξίσλ.
Σηα κνληέια απηά ηα άηνκα παξηζηάλνληαη κε ζθαίξεο πνπ άιισηε ελώλνληαη κε ξάβδνπο δίλνληαο
έκθαζε ζηνπο ππάξρνληεο δεζκνύο θαη άιισηε επηθαιύπηνληαη δίλνληαο έκθαζε ζην ζρήκα θαη ηνλ
όγθν ηνπ κνξίνπ.
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Αριθμός οξείδωσης
H έλλνηα ηνπ αξηζκνύ νμείδωζεο.
Γηα λα γξάθνπκε θαη λα νλνκάδνπκε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε γηα θάζε
ζηνηρείν έλα ή πεξηζζόηεξνπο αξηζκνύο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζηνηρείν θαη νλνκάδνληαη αξηζκνί
νμείδωζεο (α.ν.). 3
Οη αξηζκνί νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο:

Ι. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε ηνληηθή (εηεξνπνιηθή) έλωζε ζαλ κνλαηνκηθό ηόλ ηόηε ν αξηζκόο νμείδωζεο ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ίζνο κε ηα πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο.
Παξαδείγκαηα

Σην ρισξηνύρν λάηξην, ν α.ν. ηνπ Νa είλαη +1 ελώ ηνπ Cl είλαη –1 όζν θαη ηα θνξηία ησλ
+1

αληίζηνηρσλ ηόλησλ ζηε έλσζε ζύκθσλα κε ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν Na , Cl
+2

Τν ρισξηνύρν αζβέζηην έρεη ειεθηξνληθό ηύπν Ca , 2 Cl

-1

-1

.

. Έηζη ην Ca έρεη α.ν. +2

ελώ ην Cl έρεη –1 .
Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ηα πδξίδηα ησλ κεηάιισλ όπνπ ην Η έρεη α.ν. –1, όπσο
+1

-1

πξνθύπηεη από ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν ηνπ πδξίδηνπ ηνπ λαηξίνπ Na , H .

ΙΙ. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε νκνηνπνιηθή έλωζε ηόηε ν α.ν. ηνπ είλαη ίζνο κε ην θνξηίν
πνπ θαίλεηαη λα απνθηά ην άηνκν αλ ηα ειεθηξόληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά δεύγε ,
απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν, εθ’ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ αλόκνηωλ αηόκωλ ή κνηξαζηνύλ ζηα άηνκα εθ’ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ νκνίωλ αηόκωλ.
Παξαδείγκαηα

Τν λεξό είλαη νκνηνπνιηθή έλσζε κε ειεθηξνληθό ηύπν H O H .
Αλ ηα θνηλά δεύγε απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν ην νμπγόλν, ηόηε πξνθύπηεη
+1

-2

+1

ν αθόινπζνο ζπκβαηηθόο ηύπνο κε ηα θαηλνκεληθά θνξηία.: H , O , H .
Έηζη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ νμπγόλνπ –2 .
Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη θαη ην νμείδην ηνπ θζνξίνπ Ο2F πνπ έρεη ειεθηξνληθό ηύπν

3

F O F . Τα θνηλά δεύγε απνδίδνληαη ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν θζνξίνπ νπό-

Οη αξηζκνί νμείδωζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη επίζεο απαξαίηεηνη ζηελ θαηαλόεζε ησλ νμεηδναλαγσγηθώλ αληηδξάζεσλ
θαη ηελ γξαθή ησλ αληίζηνηρσλ εμηζώζεσλ. Ο αξηζκόο νμείδωζεο νλνκάδεηαη θαη ηππηθό ζζέλνο
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-1

ηε έρνπκε ηνλ ζπκβαηηθό ηύπν

+2

4

-1

F ,O , F

από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ F

είλαη –1 θαη ηνπ Ο είλαη +2.
Σην κόξην ηνπ πδξνγόλνπ κε ειεθηξνληθό ηύπν H H , ην θνηλό δεύγνο ησλ ειεθηξνλίσλ
0

0

κνηξάδεηαη κεηαμύ ησλ όκνησλ αηόκσλ νπόηε πξνθύπηεη ην ζρήκα H , H από ην νπνίν
ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη 0.
Σην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ έρνπκε θνηλά δεύγε ειεθηξνλίσλ θαη κεηαμύ όκνησλ αηόκσλ θαη κεηαμύ αλόκνησλ ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: H O O H . Μεηά ηελ ζπκβαηηθή αλαθαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ α.ν. έρνπκε ηνλ ηύπν
+1

-1

-1

+1

H , O , O , H . Έηζη πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ Ο –1 όζν θαη ηα
θαηλνκεληθά θνξηία ησλ ηόλησλ.
III. Αλ ην άηνκν ζπκκεηέρεη θαη ζε νκνηνπνιηθό θαη ζε εηεξνπνιηθό δεζκό ηόηε εθαξκόδνπκε
ηαπηόρξνλα ηνπο θαλόλεο (I) θαη (II).
Παξάδεηγκα
+1

Σην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ ν ειεθηξνληθόο ηύπνο είλαη Na , O H

-1

από ηνλ νπνίν δηα-

πηζηώλνπκε όηη ν α.ν ηνπ Na είλαη +1 θαη ηνπ πνιπαηνκηθνύ ηόληνο πδξνμεηδίνπ (OH) είλαη
–1. Αλ αλαθαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ δεζκνύ Ο-Η πξνθύπηεη ν ηύπνο
-2
+1

+1

Na , O , H από ηνλ νπνίν ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Ο είλαη –2 θαη ηνπ Η είλαη +1.
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Δκπεηξηθνί θαλόλεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ α.ν.
Από ηελ κειέηε ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ ζηα δηάθνξα ζώκαηα πξνθύπηνπλ νξηζκέλνη εκπεηξηθνί θαλόλεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίδνπκε γξήγνξα ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ελόο
αηόκνπ ζ’ όπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη.

Πίλαθαο εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ αξηζκώλ νμείδωζεο

1

Οη α.ν. ησλ ζηνηρείσλ παίξλνπλ ηηκέο από -4 έσο +7.

2

Τα άηνκα πνπ είλαη ειεύζεξα, ηα άηνκα ησλ κεηάιισλ πνπ ζπληζηνύλ κεηαιιηθό θξπζηαιιηθό πιέγκα θαη ηα άηνκα ζηα κόξηα ζηνηρείσλ (π.ρ.Ηe, Fe, Η2, O2, O3 θ.ι.π.) έρνπλ α.ν.=0

3

Όηαλ ηα κέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο , έρνπλ ζεηηθνύο α.ν.
α

ε

3  Τα αιθάιηα π.ρ. ηα K, Νa (1 νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.=+1
β

ε

3  Οη αιθαιηθέο γαίεο π.ρ. ηα Ca, Mg (2 νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.=+2

4

Όηαλ ηα ακέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο, έρνπλ θαη ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο α.ν.
α

4  ην θζόξην έρεη πάληα πάληα α.ν. -1
β

4  ην πδξνγόλν έρεη πάληα α.ν. +1 , εθηόο από ηηο ελώζεηο ηνπ κε κέηαιια πνπ έρεη α.ν. -1
γ

4  ην νμπγόλν έρεη πάληα α.ν. –2 , εθηόο από ηα ππεξνμείδηα (πνπ έρνπλ ηελ νκάδα -Ο-Ο-)
όπνπ έρεη α.ν. -1 θαη ηελ έλσζή ηνπ κε F (O2F) πνπ έρεη α.ν. +2

5

α

5  Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ησλ αηόκσλ ζε κηα ρεκηθή έλσζε είλαη ίζν κε κεδέλ.
β

5  Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ζε πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ίζν κε ην θνξηίν ηνπ ηόληνο.

6

Σε κία ρεκηθή έλσζε είλαη δπλαηόλ δύν ή θαη πεξηζζόηεξα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ λα έρνπλ δηαθνξεηηθνύο α.ν.

Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηωλ εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα λα βξίζθνπκε ηνπο α.ν.
β

Σην ζεητθό νμύ H2SO4 ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ (Η) έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 4 ), ελώ ην άηνκν ηνπ
γ
νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 ). Aλ ν α.ν. ηνπ ζείνπ (S) είλαη x, ηόηε επαιεζεύεηαη ε εμίζσζε: 2 ( 1) x 4 ( 2) 0 (θαλόλαο 5α) από ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ S: x=+6.
Σην ρισξηνύρν ππνρισξηώδεο αζβέζηην (ρισξάζβεζηνο) CaOCl2 ην έλα άηνκν Cl έρεη α.ν.=-1
θαη ην άιιν έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 6)
γ
Σην πνιπαηνκηθό ηόλ ΜnO4-1 ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 ). Aλ ν α.ν.
1 (θαλόλαο 5β) από
ηνπ καγγαλίνπ(Mn) είλαη x ηόηε επαιεζεύεηαη ε εμίζσζε: x 4 ( 2)
ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ Mn: x=+7.
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Πίλαθαο αξηζκώλ νμείδωζεο ηωλ ζηνηρείωλ.
Α
M
E
T
Λ
Λ
Α

M
E
T
Λ
Λ
Α

Η
Ο
F
Cl, Br, I
S
N
P, As
C
B

-2

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-2
-3

-2

Li, K, Na, Ag
Ca, Ba, Zn, Mg
Al, Βi
Cu, Hg
Au
Fe, Co, Ni
Pb, Sn, Pt
Cr
Mn

-3
-3

+2

+1

+3

0
-1

-3
-4

+1

0

+4
+1

+2

0
-2

-1

0

+1

+4

+2

+3

+7
+6

+5
+5

+4

+3
+1

0

+2

0

+3

0

+1

0

+1

+2
+3

0

+2

0

+2

0
0

+3
+3

0
0

+5

+3
+4
+3

+2

+6
+4

+6

+7

Παξαηήξεζε: Ο άλζξαθαο (C) έρεη ζηηο αλόξγαλεο ελώζεηο α.ν. +2 θαη +4.
Με όινπο ηνπο αλαγξαθόκελνπο α.ν. εκθαλίδεηαη ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο.

Συμβουλή : Μαθητή -τρια

,
είναι αναγκαίο, όχι μόνο να απομνημονεύσεις τους βασικούς εμπειρικούς κανόνες , αλλά kαι να
μάθεις να τους χρησιμοποιείς για να υπολογίζεις τους αριθμούς οξείδωσης των στοιχείων είτε είναι
ελεύθερα είτε σχηματίζουν χημικές ενώσεις.
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Γραφή και ονοματολογία πολυατομικών ιόντων και ριζών.
Οη έλλνηεο ηωλ πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ θαη ηωλ ξηδώλ.
Τα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα
πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηνληηθέο ελώζεηο.
Σην θάζε πνιπαηνκηθό ηόλ ηα άηνκα είλαη βέβαηα ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο αιιά νθείιεη ην θνξηίν
ηνπ ζην όηη έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα έρνπλ πξνζιάβεη ή
απνβάιιεη ειεθηξόληα, ώζηε λα απνθηήζνπλ δνκή επγελώλ αεξίσλ. Έηζη ηα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη ζηαζεξά ζωκαηίδηα θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ απηόλνκα .
Γηα παξάδεηγκα ε ηνληηθή έλσζε ληηξώδεο λάηξην
NaΝΟ2 απνηειείηαη από ην ηόλ λαηξίνπ (Na+1) θαη ην
ληηξώδεο ηόλ (ΝΟ2-1) πνπ είλαη απηόλνκα ζσκαηίδηα.

Iονηική ένωζη νιηπώδερ νάηπιο ΝaΝΟ2
+

Na

ΝΟ2

1

νιτρώδες
ιόν

+1
Νa ,

Ο Ν

Ο
N
Na

-1
Ο

Σηηο κνξηαθέο ελώζεηο όια ηα άηνκα ζην κόξην είλαη ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο. Σπρλά
όκσο ζην κόξην, νξηνζεηνύκε νκάδεο αηόκσλ, πνπ νλνκάδνπκε ξίδεο, γηαηί καο εμππεξεηνύλ ζηελ
γξαθή θαη νλνκαζία ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ 4. Οη ξίδεο αληίζεηα κε ηα πνιπαηνκηθά ηόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζαλ απηόλνκα ζωκαηίδηα γηαηί έρνπλ λόεκα θαη ύπαξμε κόλν ζαλ
ηκήκα ηεο έλσζεο.
Μοπιακή ένωζη νιηπώδερ οξύ ΗΝΟ2
Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη πνιινί
καζεηέο θάλνπλ ζύγρπζε ησλ ελλνηώλ ησλ πνιπαηνH
H
κηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο γηαηί ζπρλά έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν ζηελ αληίζηνηρε ηνληηθή ή κνξηαθή έλσζε. Γηα παΗ Ο Ν
Ο
ξάδεηγκα ε κνξηαθή έλσζε ληηξώδεο νμύ ΗΝΟ2 πενιτρώδης
Ο
N
ξηέρεη ηελ ληηξώδε ξίδα ΝΟ2 πνπ δελ είλαη απηόλνκν
ρίζα ΝΟ2
ζσκαηίδην αιιά αλαπόζπαζηε νκάδα ηεο έλσζεο.

Αξηζκόο νμείδωζεο πνιπαηνκηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο.
Ο αξηζκόο νμείδσζεο θαη ζηα πνιπαηνκηθά ηόληα θαη ζηηο ξίδεο είλαη ίζνο κε ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ πνπ ηα απνηεινύλ. Η δηαθνξά είλαη όηη ν αξηζκόο νμείδσζεο ζην πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ην πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο ελώ ν αξηζκόο νμείδσζεο
ζηε ξίδα είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν.
-1

Παξάδεηγκα: Σην ηόλ ΝO2 ηεο έλσζεο ΝaΝO2 θαη ζηε ξίδα ΝO2 ηεο έλσζε ΗΝO2 , ην άηνκν νμπγόλν (Ο) έρεη α.ν. -2 θαη ην άηνκν άδώην (N) έρεη α.ν. +3. Έηζη νη αληίζηνηρνη
α.ν. ηνπ ηόληνο θαη ηεο ξίδαο είλαη (+3) + 2(-2)= -1 .

4

Οη ξίδεο ρξεζηκεύνπλ θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ.
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Γξαθή θαη νλνκαηνινγία πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ (θαη ξηδώλ).
Τα πεξηζζόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα απνηεινύληαη από έλα ζηνηρείν () κέηαιιν ή ακέηαιιν,
ελσκέλν κε νξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ νμπγόλνπ.
Σην πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ ηαμηλνκεκέλα ηα θπξηόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα κε ηα θνξηία
ηνπο.

πνιπαηνκηθά ηόληα κε θαηάιεμε ...ηθό ή ...ώδεο
ππεξ...ηθό
7

1

7

-1

7

-1

ClO 4
ΒrO 4
ΙO4

... ηθό
5

-1

5

-1

ClO 3
BrO 3
5

5

-2

4

-2

5

-3

5

-3

SO4

CO 3

PO 4
7

-1

AsO 4
6

MnO 4
6

CrO 4

-1

3

IO2
3

-2

3

-3

-1

4

-2

3

-3

S O3

PO 3
3

AsO 3

-2

4

-1

N O2

-2

6

AlO 3

3

-2

Cr2 O 7
ZnO 2

-1

BrO 2

-1

6

3

ClO 2

-1

I O3
NO 3

MnO 4

...ώδεο

-3

ππν...ώδεο
1

-1

1

-1

ClO
BrO
1

-1

1

-1

IO
NO

5

Παξαηεξήζεηο
1. Όια ηα ηόληα νλνκάδνληαη κε βαζηθό ζπλζεηηθό ην
«όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ» αθνινπζνύκελν από ηελ θαηάιεμε «...ηθό»ή «...ώδεο» θαη αλ είλαη απαξαίηεην
κε ην πξόζεκα «ππεξ...» ή «ππν...»
-1
π.ρ. ClO4 : ππεξρισξηθό
-1
ΒrO3 : βξσκηθό
-2
SO3 : ζεηώδεο
-1
ΙO : I ππνησδηώδεο θ.ι.π.
Δηδηθόηεξα:
 ζηα ηόληα κε άδσην ην βαζηθό ζπλζεηηθό είλαη
-1
«...λίηξ...»
π.ρ. ΝO3 : I ληηξηθό
-1
ΝO : I ππνληηξώδεο
-2
 ην ηόλ Cr2O7 νλνκάδεηαη δηρξσκηθό.
3. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζηνηρείνπ «»:
 ζε θάζε «ππεξ...ηθό» ηόλ είλαη +7
 ζε θάζε «...ηθό» ηόλ είλαη ν ακέζσο κηθξόηεξνο
πνπ δηαζέηεη ην ζηνηρείν κεηά ην +7
 ζε θάζε «...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +2 θαη ζε
θάζε «ύπν...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +4 από
ηνλ αληίζηνηρν ζην «...ηθό» ηόλ.
4. Τα ηόληα πνπ ζρεκαηίδνληαη από ην ίδην ζηνηρείν έρνπλ ίδην θνξηίν, ελώ ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ κεηώλνληαη θαηά έλα ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά:
ππεξ...ηθό...ηθό...ώδεοππν...ώδεο
Δμαηξνύληαη ην καγγαληθό θαη ην ππεξκαγγαληθό
ηόλ.

όμηλα ηόληα
+1
Πξνθύπηνπλ από ηα ηόληα πνπ έρνπλ θνξηίν -2 ή -3 αλ πξνζιάβνπλ πδξνγνλνθαηηόληα Η
5

Παξαδείγκαηα :

HPO 4

-2

5

όμηλν θσζθνξηθό ηόλ , H 2 PO 4

-1

δηζόμηλν θσζθνξηθό ηόλ

άιια ηόληα
ακκώλην: NH 4

5

+1

-

, πδξνμείδην: OΗ -1 , θπάλην: CN -1 , όμηλν ζεηνύρν ή πδξνζεηνύρν HS -1

Υπελζπκίδνπκε όηη παξόκνηα κε θάζε πνιπαηνκηθά ηόλ γξάθεηαη θαη ε αληίζηνηρε ξίδα π.ρ. ε ζεητθή ξίδα γξάθεηαη
-2
-1
SO4 , ε ληηξηθή ξίδα γξάθεηαη ΝO3 θ.ι.π. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ν α.ν ηνπ ηόληνο ηαπηίδεηαη κε ην πξαγκαηηθό
ηνπ θνξηίν, ελώ ν α.ν ηεο αληίζηνηρεο ξίδαο είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν.
-1
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ηόλ ΟΗ νλνκάδεηαη πδξνμείδην ελώ ε αληίζηνηρε ξίδα νλνκάδεηαη πδξνμύιην.

9
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Συμβουλή: Mαθητή/τρια

για να μάθεις τα πολυατομικά ιόντα (άρα και τις αντίστοιχες ρίζες) πρέπει πρώτα να απομνημονεύσεις τα «...ικά» ιόντα και το φορτίο τους.
Ύστερα με βάση το κάθε «...ικό» ιόν θα μάθεις τα αντίστοιχα «υπέρ...ικό» , «...ώδες» και
«υπο...ώδες» ιόντα (εφ’όσον υπάρχουν) χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του προηγούμενου
πίνακα που σχηματικά αποδίδονται με το παρακάτω διάγραμμα.

Έλα νμπγόλν ιηγόηεξν.
...ώδεο ηόλ

ππέξ...ηθό ηόλ

Έλα νμπγόλν πεξηζζόηεξν.
(εμαίξεζε ην καγγαληθό
θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ)

...ηθό ηόλ

Γύν νμπγόλα ιηγόηεξν.
ππν...ώδεο ηόλ

Σν θνξηίν ηνπ ηόληνο δηαηεξείηαη.
(εμαίξεζε ην καγγαληθό θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ)

Συμβουλή:

Δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύσεις τους α.ο. των στοιχείων στο κάθε ιόν εφ’ όσον μπορείς να
τους υπολογίζεις σύμφωνα με τον κανόνα στην 5β § 1.2.
Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζεις ότι οι α.ο. των στοιχείων μειώνονται σύμφωνα με την σειρά:
ππεξ...ηθό



...ηθό



...ώδεο 

ππν...ώδεο

Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ»
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Γραφή και ονοματολογία των τύπων των χημικών ενώσεων.
Γξαθή ηωλ ηύπωλ ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ.
Γηα λα γξαθνύκε ζσζηά θαη γξήγνξα ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ εθαξκόδνπκε κηα
κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηνπο αξηζκνύο νμείδσζεο. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο κεζόδνπ είλαη:
Κάζε έλωζε (κνξηαθή ή ηνληηθή) ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από δύν κέξε. Τν έλα έρεη ζεηηθό
+
αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξνζεηηθό) Θ θαη ην άιιν έρεη αξλεηηθό αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξαξ-

λεηηθό) Α .
Γηα λα γξάςνπκε ηνλ ηύπν κίαο ρεκηθήο έλσζεο γξάθνπκε πξώηα ην ειεθηξνζεηηθό ηκήκα ηεο
-

+

έλσζεο Θ θαη ύζηεξα ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α .
Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηνπο α.ν. (ρσξίο ην πξόζεκό
ηνπο) «ρηαζηί» δείθηεο, αθνύ πξώηα απινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ην δηπιαλό ζρήκα.
παραδείγμαηα:

Ag+1
H+1
Mg+2
C+4

+
+
+
+

S-2
SO4-2
NO3-1
O-2

Ag2S
H2SO4
HNO3
CO2

Παραηήρηζη: Ο θαλόλαο ηνπνζέηεζεο ησλ δεηθηώλ «ρηαζηί» έρεη (όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε
ζπλέρεηα) αξθεηέο εμαηξέζεηο .

Ολνκαηνινγία ρεκηθώλ ελώζεωλ
Η νλνκαζία ησλ ελώζεσλ θαηά IUPAC (International Union of Pure and Applied ChemistryΓηεζλήο Έλσζε ζεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φεκείαο) είλαη έλα ζύζηεκα θαλόλσλ πνπ ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ νλνκάησλ ησλ δύν ηκεκάησλ Θ-Α ηεο έλσζεο. Σύκθσλα κε
ηνπο θαλόλεο ηεο IUPAC νη ελώζεηο νλνκάδνληαη όπσο γξάθνληαη, αιιά ζηελ Διιάδα νλνκάδνληαη
αληίζεηα απ’ όηη γξάθνληαη δειαδή νλνκάδεηαη πξώηα ην αξλεηηθό θαη ύζηεξα ην ζεηηθό ηκήκα.
Σπρλά γηα ηελ νλνκαζία ησλ ελώζεσλ ρξεζηκνπνηνύκε εκπεηξηθά νλόκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
θάπνηα ηδηόηεηα ηεο έλσζεο ή κε θάπνην ηξόπν παξαζθεπήο ηεο ή γεληθόηεξα ηελ «ηζηνξία» ηεο
ρεκηθήο έλσζεο π.ρ. ην ρισξηνύρν λάηξην NaCl νλνκάδεηαη εκπεηξηθά καγεηξηθό άιαο, ην πδξνριώξην HNO3 νλνκάδεηαη εκπεηξηθά aqua forte (δπλαηό λεξό).
Σημείωση του γράφοντος :

Η διδασκαλία των κανόνων της ονοματολογίας είναι να δυνατό να γίνει με διάφορες μεθόδους. Είναι όμως
καλύτερο να ονομαστούν οι ενώσεις ανά τάξη χημικών ενώσεων (οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια) ώστε η διδασκαλία να είναι προσαρμοσμένη στην διδακτέα ύλη που ακολουθεί και να γίνει ευκολότερη η αφομοίωση
των κανόνων από τους μαθητές

11
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Σα νμέα
Τα νμέα είλαη νη ρεκηθέο ελώζεηο κε αλάινγεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ νλνκάδεηαη όμηλνο ραξαθηήξαο. Σεκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ δηάθνξεο απόςεηο-νξηζκνί γηα ην πνηα ζώκαηα
είλαη νμέα Ο πξώηνο νξηζκόο δηαηππώζεθε από ηνλ S.Arrhenius ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν:

 Ομέα (θαηά Arrhenius)

είλαη νη νη πδξνγνλνύρεο ελώζεηο, πνπ όηαλ δηαιπζνύλ ζην λεξό
ηνληίδνληαη θαη ειεπζεξώλνπλ θαηηόληα πδξνγόλνπ (Η+) .
π.ρ. ν ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε: HCl H+ + Cl-Τα νμέα θαηά Arrhenius είλαη κνξηαθέο ελώζεηο. Τν θάζε Η+ πνπ ειεπζεξώλεηαη από ην νμύ δελ
είλαη ειεύζεξν ζηα πδαηηθά δηαιύκαηα αιιά ελώλεηαη κε έλα κόξην λεξνύ θαη δίλεη ην νμώλην
Η3Ο+.
Παξάδεηγκα:
Ο ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ
παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε:
HCl + H2O H3O++ Clή πην απιά HCl H+ + Cl-

+

Η

HCl(g)

+

-

H2O(l)

H3O

Cl (aq)

(aq)

Τα αλόξγαλα6 νμέα θαηά Arrhenius έρνπλ γεληθό ηύπν ΗρΑ όπνπ ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α-ρ
κπνξεί λα είλαη:
-1
-1 -1
1. αινγόλν F-1, Cl , Br , I ή ζείν S-2 ή ξίδα θπάλην CN-1
2. ξίδα νμπγνλνύρνο κε θαηάιεμε . . . ηθή ή . . . ώδεο.
Οη νλνκαζία ησλ νμέσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
γεληθόο
ηύπνο

ΗαΑ

νλνκαζία

ηύπνο
Κνηλή (ειιεληθή)

κε νμπγνλνύρν νμύ
HF
HCN
H2S
νμπγνλνύρν νμύ.
ΗΝΟ3
Η2SO4
ΗΝΟ2

Ύδξν-όλνκα Α

πδξνθζόξην
πδξνθπάλην
πδξόζεην

Καηά IUPAC
Τδξνγόλν + όλνκα Α-ίδην

πδξνγόλν θζνξίδην
πδξνγόλν θπαλίδην
πδξνγόλν ζνπιθίδην

όλνκα Α +νμύ

νμύ + όλνκα Α

ληηξηθό νμύ ,
ζεηηθό νμύ
ληηξώδεο νμύ

νμύ ληηξηθό,
νμύ ζεηηθό
νμύ ληηξώδεο

εκείωζε:
Τα νμέα HF, ΗCl, HBr, HI, H2S θαη ΗCN πνπ είλαη όια αέξηα , όηαλ είλαη δηαιπκέλα ζην λεξό
ηόηε πξνζηίζεηαη ζηελ θνηλή νλνκαζία ηνπο θαη ε θαηάιεμε «. . . ηθό νμύ».
π. ρ. ΗCl (aq)7 πδξνρισξηθό νμύ, H2S (aq) πδξνζεηϊθό νμύ.
6

O γεληθόο ηύπνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αλόξγαλα νμέα.
Tα νξγαληθά νμέα είλαη ελώζεηο πνπ έρνπλ ηελ ξίδα θαξβνμύιην -COOH π.ρ. CH3-COOH (αηζαληθό ή νμηθό νμύ)
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θπζηθή θαηάζηαζε

δηαιπηόηεηα

12

αέξηα : HF, ΗCl, HΒr , ΗΙ , Η2S , HCN
πγξά : HNO3 , H2SO4 , HClO4
ζηεξεά: H3PO4, H3PO3 , H3AsO4 , H3BO3
αζηαζή : H2CO3 CO2 +Η2Ο , H2SO3

SO2 +Η2Ο

Όια είλαη επδηάιπηα ζην λεξό.

Οη βάζεηο.

Βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη νη ηνληηθέο ελώζεηο πνπ όηαλ δηαιύνληαη ζην λεξό δηίζηαληαη ζε ηόληα θαη δίλνπλ αληόληα ΟΗ- .
Οη βάζεηο θαηά Arrhenius έρνπλ:
γεληθό ηύπν
Οη βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη πδξνμείδηα κεηάιισλ κε γεληθό ηύπν
Μ(ΟΗ)ρ όπνπ Μ=κέηαιιν
θπζηθή θαηάζηαζε Όια είλαη ζηεξεέο θξπζηαιιηθέο ηνληηθέο ελώζεηο
δηαιπηόηεηα

Δίλαη δπζδηάιπηεο ζην λεξό πιελ ησλ NaOH , KOH , Ca(OH)2 , Ba(OH)2

δηάζηαζε ζην λεξό

Δίλαη ηζρπξνί ειεθηξνιύηεο
H2O
ΝaOH
Na++ OH-, Ca(OH)2

.
H2O

Ca+2+ 2OH-

Η ακκωλία ΝΗ3


-

Η ακκσλία ΝΗ3 ,αλ θαη δελ έρεη ηνλ ηύπν Μ(ΟΗ)ζ (δελ πεξηέρεη πδξνμείδην ΟΗ ), είλαη βάζε
γηαηί όηαλ δηαιύεηαη ζην λεξό ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ αληηδξώληαο κε ην λεξό:
ΝΗ3 + Η2Ο
ΝΗ4+ + ΟΗ . 8

Οη νλνκαζία ησλ βάζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
γεληθόο
ηύπνο

Μ(ΟΗ)ζ

7

ηύπνο

ΝaOH
ΚΟH
Ca(OH)2
Αl(OH)3

νλνκαζία
Κνηλή (ειιεληθή)

Καηά IUPAC

Τδξνμείδην ηνπ + όλνκα Μ

όλνκα Μ + πδξνμείδην

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ
πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ
πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ

λάηξην πδξνμείδην
θάιην πδξνμείδην
αζβέζηην πδξνμείδην
αξγίιην πδξνμείδην

Τν ζύκβνιν (aq) δειώλεη όηη ε έλσζε είλαη δηαιπκέλε ζην λεξό.
Τα κόξηα ηεο ακκσλίαο δηαζέηνπλ άηνκν αδώηνπ κε ειεύζεξν δεύγνο ειεθηξνλίσλ άξα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ εκηπνιηθό δεζκό. Όηαλ ηα κόξηα απηά βξεζνύλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ δεζκεύνπλ πξσηόληα Η+ από ηα κόξηα ηνπ λεξνύ
(ζρεκαηίδνληαο κε απηά εκηπνιηθό δεζκό), ελώ ηαπηόρξνλα ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ ΟΗ-.
8
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ζεκείωζε 1ε
 Τα KOH θαη NaΟΗ νλνκάδνληαη θαη θαπζηηθό θάιην ή θαπζηηθή πνηάζα, θαπζηηθό λάηξην ή
θαπζηηθή ζόδα αληίζηνηρα.
ζεκείωζε 2ε
 Τα δηαπγή δηαιύκαηα ησλ Βa(OH)2 , Ca(OH)2 νλνκάδνληαη θαη βάξην ύδωξ, αζβέζηην ύδωξ
αληίζηνηρα.
ζεκείωζε 3ε
 Οηαλ ην κέηαιιν έρεη πνιινύο α.ν. ηόηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ.
π. ρ. Fe(OH)3 : πδξνμείδην ηνπ ηξηζζελνύο ζηδήξνπ

Άιαηα (ηνληηθέο ελώζεηο)
Δίλαη νη ελώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από αληίδξαζε νμένο θαη βάζεο (εμνπδεηέξσζε).
Δίλαη νη ελώζεηο κε ηύπν ΘαΑζ όπνπ:
Τν ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α-α κπνξεί λα είλαη:
-1
-1 -1
1. Ιόλ αινγόλνπ F-1, Cl , Br , I , ή ζείνπ S-2 ή θπάληνπ CN-1
2. Ιόλ νμπγνλνύρν κε θαηάιεμε . . . ηθό ή . . . ώδεο.
Τν ειεθηξνζεηηθό ηκήκα Θ-ζ κπνξεί λα είλαη:
Μεηαιιηθό θαηηόλ Μ+ζ ή ηόλ ακκωλίνπ ΝΗ4+1
Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
γεληθόο
ηύπνο

ηύπνο

ΘαΑζ

κε νμπγνλνύρν άιαο
ΝaF
Ca(CN)2
K2S
νμπγνλνύρν άιαο
ΚΝΟ3
CaSO4
Na3PΟ3

νλνκαζία
Κνηλή (ειιεληθή)
όλνκα Α-νύρν + όλνκα Θ

θζνξηνύρν λάηξην
θπαληνύρν αζβέζηην
ζεηνύρν θάιην

Καηά IUPAC
όλνκα Θ + όλνκα Α-ίδην

λάηξην θζνξίδην
αζβέζηην θπαλίδην
θάιην ζνπιθίδην

όλνκα Α +νμύ

νμύ + όλνκα Α

ληηξηθό θάιην ,
ζεηηθό αζβέζηην
θσζθνξώδεο λάηξην,

θάιην ληηξηθό,
αζβέζηην ζεηηθό
λάηξην θσζθνξώδεο

ζεκείωζε 1ε
 Όηαλ ην κεηαιιηθό θαηηόλ δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ
κεηαιιηθνύ θαηηόληνο
π.ρ. FeCl3 : ρισξηνύρνο ηξηζζελήο ζίδεξνο ή ηξηζζελήο ζίδεξνο ρισξίδην.
 Γηαθνξεηηθά γηα λα δεισζεί έκκεζα ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από ηελ νλνκαζία ηνπ αληόληνο αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αληόλησλ.
π.ρ. FeCl3 : ηξηρισξηνύρνο ζίδεξνο ή ζίδεξνο ηξηρισξίδην.
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ζεκείωζε 2ε
 Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν νλνκαζίαο ησλ αιάησλ oλνκάδνληαη θαη πνιιέο ελώζεηο πνπ δελ είλαη
άιαηα αιιά απνηεινύληαη από δύν ζηνηρεία.
π.ρ. PCl3 : ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο ή θώζθνξνο ηξηρισξίδην ,
CS2 : δηζεηνύρνο άλζξαθαο ή άλζξαθαο δηζνπιθίδην.
Δηδηθόηεξα νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από κέηαιιν θαη έλα από ηα ακέηαιια H, N, C θαη Ρ
νλνκάδνληαη αληίζηνηρα θαη πδξίδηα, ληηξίδηα, θαξβίδηα, θωζθίδηα.
π. ρ. CaH2
πδξνγνλνύρν αζβέζηην
Ca3N2
αδσηνύρν αζβέζηην
Αl4C3
αλζξαθνύρν αξγίιην
Ca2C4
αλζξαθνύρν αζβέζηην
Mg3P2 θσζθνξνύρν καγλήζην

ή
ή
ή
ή
ή

αζβέζηην πδξίδην (πδξόιηζνο),
αζβέζηην ληηξίδην,
αξγηιίν θαξβίδην (αλζξαθαξγίιην)
θαξβίδην αζβέζηην (αλζξαθαζβέζηην)
θωζθίδην καγλήζην.

Μεξηθέο ελώζεηο ηνπ πδξνγόλνπ κε νξηζκέλα ακέηαιια παίξλνπλ εηδηθέο νλνκαζίεο.
παξαδείγκαηα: ακκσλία NH3, θσζθίλε PH3, αξζίλε ΑsH3, αληηκνλίλε SbH3

Ομείδηα

Ομείδηα είλαη νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από ζηνηρείν Θ+ζ ελσκέλν κε νμπγόλν. Τα νμείδηα δηαθξίλνληαη ζηα νμείδηα κεηάιισλ πνπ είλαη ηνληηθέο ελώζεηο θαη ηα νμείδηα ακεηάιισλ πνπ είλαη
κνξηαθέο ελώζεηο.
Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
γεληθόο
ηύπνο

Θ2Οζ

ή
ΘΟζ/2

νλνκαζία

ηύπνο
Κνηλή (ειιεληθή)

Al2O3
Νa2O
CO
SO3

Καηά IUPAC

νμείδην ηνπ + όλνκα Μ

όλνκα Μ + νμείδην

νμείδην ηνπ αξγηιίνπ
νμείδην ηνπ λαηξίνπ

Αξγίιην νμείδην
Νάηξην νμείδην

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα
νμείδην ηνπ ζείνπ (η)

Άλζξαθαο κνλνμείδην
Θείν ηξηνμείδην

ζεκείωζε 1
 Όηαλ ην ζηνηρείν έρεη ηνλ κηθξόηεξν α.ν. ηόηε ην νμείδην νλνκάδεηαη θαη «ππνμείδην».
π. ρ. Cu2Ο : ππνμείδην ηνπ ραιθνύ , ππνμείδην ηνπ αδώηνπ Ν2Ο.
ζεκείωζε 2ε
 Όηαλ ην ζηνηρείν δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ.
π. ρ. FeO : νμείδην ηνπ ζηδήξνπ II ή ζίδεξνο ΙΙ νμείδην


Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα γλσζηνπνηήζνπκε έκκεζα ηνλ α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ ζέηνπκε κπξνζηά
από ηελ ιέμε «νμείδην» αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ ηνπ νμπγόλνπ.
π.ρ. Fe2O3 : ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ ή ζίδεξνο ηξηνμείδην

Tα θαλνληθά νμείδηα παξνπζηάδνπλ ηνπο εμήο ηύπνπο:
Θ2Ο ππνμείδην
(α.ν. ζηνηρείνπ +1),
ΘO3 ηξηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +6),
ΘΟ κνλνμείδην
(α.ν. ζηνηρείνπ +2),
Θ2O4 ηεηξνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +4),
ΘΟ2 δηνμείδην
(α.ν. ζηνηρείνπ +4),
Θ2O5 πεληνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ 5),
Θ2O3 ηξηνμείδην
(α.ν. ζηνηρείνπ +3),
Θ2O7 επηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +7).
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Τπεξνμείδηα:
Δίλαη εθείλα ηα πνπ έρνπλ ηελ ππεξνμεηδηθή νκάδα (-Ο-Ο-) όπνπ ην νμπγόλν έρεη α.ν.=-1.
παξάδείγκαηα: Η2O2 : ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ, ΒaO2 : ππεξνμείδην ηνπ βαξίνπ.
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ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Πωο νξίδεηαη ν αξηζκόο νμείδωζεο (α.ν.) ελόο αηόκνπ;
2. Με πνηνύο εκπεηξηθνύο θαλόλεο ππνινγίδεηαη ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα κόξηα ηωλ ζηνηρείωλ ή
ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ θαη ζηα κνλναηνκηθά ή πνιπαηνκηθά ηόληα;
3. Να ππνινγηζηεί ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα παξαθάηω ζώκαηα:
CH4
Κ2Cr2O7
K2CrO4
H2S
NO3KClO4
K2SO3
KMnO4
SnCl4
NH4+
K2MnO4
H3PO4
Ca(H2PO3)2
CaOCl2
H2SO4
4. Να νλνκαζηνύλ ηα νμέα:
HCl
HNO3
H2SO4
HClO

H2S
HBrO3

HCN
HClO4

5. Να νλνκαζηνύλ κ’όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο νη βάζεηο:
Ca(OH)2
NaOH
Ba(OH)2
Hg(OH)2
6. Nα νλνκαζηνύλ κ’ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα:
Al(NO3)3
K2MnO4
KCl
HgF2
Cr2(SO3)3
ZnS
Ag2S
AlPO4
7. Nα νλνκαζηνύλ κ’ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα:
Ca(HSO4)2
Na2HPO4
Zn(HS)2
NaH2PO3
8. Να νλνκαζηνύλ κ’ όινπο ηνπο δπλαηόλ ηξόπνπο ηα νμείδηα:
CO2
K2O
CaO
SO3
SnO
Cl2O7
ΒaO2
Fe3O4
9. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμέωλ:
πδξόζεην
ζεητθό νμύ
νμύ ρισξηθό νμύ
πδξντσδηθό νμύ

πδξνρισξηθό νμύ
ληηξηθό νμύ

10. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ βάζεωλ:
πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ
θαπζηηθό λάηξην
βάξην ύδσξ
11. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ αιάηωλ:
ληηξηθό αζβέζηην
ησδηνύρν αζβέζηην
ρισξηθόο άξγπξνο
θσζθνξώδεο αζβέζηην
δηρισξηνύρνο θαζζίηεξνο
ππεξκαγγαληθό λάηξην
αλζξαθηθό αξγίιην
ππεξησδηθό αζβέζηην
ρισξηνύρν λάηξην

ππνρισξηώδεο αξγίιην
θσζθνξηθό λάηξην
βξσκηνύρν αξγίιην
θπαληνύρν λάηξην
ληηξηθό δηζζελέο ληθέιην
δηρξσκηθό θάιην
ληηξηθό καγλήζην
θσζθνξηθό ακκώλην
αλζξαθηθό ακκώλην

H2O2
Cr2(SO3)3
Fe3O4

H2SO3
HF

CuOH

NaCN
CaCl2
Ca(H2PO3)2

CO
N2O
ππνρισξηώδεο
πδξντώδην
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12. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ:
ζεηώδεο νμύ
δηρξσκηθό θάιην
πδξνζεητθό νμύ
ππνρισξηώδεο νμύ
πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ
θσζθνξώδεο αζβέζηην
αλζξαθηθό αξγίιην
θπαληνύρν αζβέζηην

καγγαληθό λάηξην
θσζθσξώδεο νμύ
ληηξώδεο νμύ
πδξνριώξην
πδξνμείδην ηνπ θάιηνπ
πδξνμείδην ηνπ βαξίνπ
ρισξηνύρνο ππνραιθόο
ληηξώδεο ηξηζζελέο ρξώκην.

13. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμεηδίωλ:
νμείδην ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ
ππνμείδην ηνπ ραιθνύ
ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ
ηξηνμείδην ηνπ αδώηνπ

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
δηνμείδην ηνπ θαζζίηεξνπ
ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ
πεληνμείδην ηνπ θσζθόξνπ

14. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ:
ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο
θσζθίλε
πδξίδην ηνπ λαηξίνπ
θσζθίδην ηνπ θαιίνπ
αληηκνλίλε
αλζξαθαζβέζηην

ληηξίδην ηνπ καγλεζίνπ
θαξβίδην ηνπ αξγηιίνπ
πδξόιηζνο
ζνπιθίδην ηνπ βαξίνπ
αλζξαθαξγίιην
ακκσλία
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