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Προαπαιηούμεμες γμώζεις 

 

Εμδοµοριακές δσμάµεις: 

Οκμµάδμκηαη μη δοκάµεηξ πμο ζογθναημύκ ηα άημµα ζηα µόνηα ηςκ ζημηπείςκ ή ηςκ εκώζεςκ. Σηηξ 

εηενμπμιηθέξ εκώζεηξ μη εκδμµμνηαθέξ δοκάµεηξ είκαη ηζπονέξ ειεθηνμζηαηηθέξ δοκάµεηξ πμο 

ζογθναημύκ ηόκηα ζημοξ ζηενεμύξ θνοζηάιιμοξ. Σηηξ μµμημπμιηθέξ είκαη δοκάµεηξ 

ειεθηνμµαγκεηηθήξ θύζεςξ πμο ζογθναημύκ άημµα. 

 

• Ιμκηηθόξ (ή εηενμπμιηθόξ) δεζµόξ: 

Οκμµάδεηαη μ δεζµόξ πμο ζπεµαηίδεηαη µε µεηαθμνά ειεθηνμκίςκ από έκα άημµμ (µέηαιιμ) ζε έκα 

άιιμ (αµέηαιιμ), μπόηε αοηά µεηαηνέπμκηαη ζε ηόκηα µε ακηίζεημ θμνηίμ, πμο έιθμκηαη θαη 

ζογθναημύκηαη ζε μνηζµέκε απόζηαζε µεηαλύ ημοξ µε ειεθηνμζηαηηθέξ δοκάµεηξ Coulomb. 

 

Πανάδεηγµα: 

Τμ NaCl είκαη εηενμπμιηθή έκςζε όπμο θαηηόκηα Νa+ θαη ακηόκηα Cl– 

ζπεµαηίδμοκ θνύζηαιιηθό πιέγµα 

 

 

Ομμημπμιηθόξ δεζμόξ 

Όηακ θαη ηα δύμ άημμα ζέιμοκ κα “πνμζιάβμοκ” ειεθηνόκηα, μοιράζομηαι από κοιμού έκα δεύγμξ 

ειεθηνμκίςκ δεμημονγώκηαξ έηζη ημκ μμμημπμιηθό δεζμό. 

Kάζε άημμμ μπμνεί κα ζπεμαηίζεη ηόζμοξ μμμημπμιηθμύξ δεζμμύξ όζα είκαη θαη ηα μμκήνε ειεθηνόκηα 

ζηεκ ελςηενηθή ημο ζηηβάδα. 

 

 

 

 

Ηιεθηνανκεηηθόηεηα μκμμάδεηαη ε ηάζε εκόξ αηόμμο κα έιθεη ειεθηνόκηα όηακ ζπεμαηίδεη δεζμμύξ 

με άιια άημμα. 
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Διπολική ροπή (μ): 

Γίκαη μέηνμ ηεξ πμιηθόηεηαξ ημο µμνίμο, είκαη δηακοζμαηηθό µέγεζμξ με θμνά πνμξ ημ ζεηηθό θμνηίμ 

(Τμ µέηνμ ηεξ δίκεηαη από ηε ζπέζε: µ = δ·r όπμο δ: ημ ζημηπεηώδεξ θμνηίμ θαη r: ε απόζηαζε ηςκ 

πόιςκ) 

 
 

 
 

Πολικόηηηα δεμημονγείηαη όηακ έκα από ηα δομ άημμα ημο μμμημπμιηθμύ δεζμμύ έιθεη πενηζζόηενμ ηα 

θμηκά δεύγε ειεθηνμκίςκ. Τόηε μ δεζμόξ μκμμάδεηαη πμιςμέκμξ. 

 

Μη Πολικά μόρια: ηα μόνηα πμο δεκ έπμοκ δηπμιηθή νμπή μ=0 ή οπάνπεη δηπμιηθή νμπή μεηαλύ ηςκ 

αηόμςκ αιιά είκαη ηέημηα ε γεςμεηνία ημο μμνίμο θαη ηέημηα ε πόιςζε ηςκ δεζμώκ πμο ημ 

δηακοζμαηηθό άζνμηζμα ηςκ νμπώκ δίκεη μμι=0. 

         

Πολικά μόρια: ηα μόνηα ηα μπμία έπμοκ πμιςμέκμοξ μμμημπμιηθμύξ δεζμμύξ θαη εμθακίδμοκ 

δηπμιηθή νμπή μμι=0 

 

 

 

Εμδομοριακοί δεζμοί 

Γίκαη μη δεζμμί πμο ζπεμαηίδμκηαη ιόγς ηςκ ειθηηθώκ δοκάμεςκ πμο ακαπηύζζμκηαη ακάμεζα ζηα 

άημμα εκόξ μμνίμο ή εκόξ πμιοαημμηθμύ ηόκημξ θαη ζογθναημύκ ηα άημμα ζηα μόνηα ηςκ ζημηπεηςκ 

ηςκ εκώζεςκ. 

Tμ μέηνμ ηεξ δηπμιηθήξ νμπήξ 

είκαη ίζμ με q r 

Σε έκα μόνημ μπμνεί κα 

οπάνπμοκ πμιςμέκμη δεζμμί 

αιιά κα μεκ εμθακίδεηαη 

δηπμιηθή νμπή. 
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Διαμοριακοί δεζμοί:  

Γίκαη μη δεζμμί πμο ζπεμαηίδμκηαη ελαηηίαξ ηωμ ελκηικώμ δσμάμεωμ ηλεκηροζηαηικής θύζης  

μεηαλύ ηςκ μμνίςκ. Αοηέξ ζεςνμύκηαη οπεύζοκεξ γηα ηεκ αιιειμζογθνάηεζε ηςκ μμνίςκ ζηεκ 

ζηενεή θαη ζηεκ ογνή θαηάζηαζε εκώ ζεςνμύκηαη αμειεηέεξ ζηεκ αένηα. 

Δηαθνίκμκηαη ζηηξ ελήξ θαηεγμνίεξ: 

 Δοκάμεηξ δηπόιμο-δηπόιμο  (Δεζμμί Van der Waals) 

 Δοκάμεηξ ηόκημξ-δηπόιμο  

 Δοκάμεηξ δηαζπμνάξ (London)  

 Δεζμμί Υδνμγόκμο  

 

 Δοκάμεηξ δηπόιμο-δηπόιμο  

Ακαπηύζζμκηαη ακάμεζα ζε μόνηα ζηα μπμία παναηενείηαη 

ακμμμηόμμνθε θαηακμμή ειεθηνμκηθμύ θμνηίμο. Όζμ μεγαιύηενε είκαη 

ε δηπμιηθή νμπή ηόζμ ηζπονόηενεξ είκαη θαη μη δοκάμεηξ δηπόιμο – 

δηπόιμο, όηακ μη εκώζεηξ έπμοκ παναπιήζηα ζπεηηθή μμνηαθή μάδα.  

  

 Δοκάμεηξ ηόκημξ-δηπόιμο  

Γµθακίδμκηαη µεηαλύ εκόξ δηπόιμο µμνίμο θαη εκόξ ηόκημξ (ακηόκ ή θαηηόκ) 

θαη ε ηζπύξ ηςκ δεζµώκ αοηώκ ελανηάηαη από ημ µέγεζμξ θαη ημ θμνηίμ ηςκ 

ηόκηςκ θαζώξ θαη από ημ µέγεζμξ θαη ηε δηπμιηθή νμπή ημο µμνίμο. 

 

 Δοκάμεηξ δηαζπμνάξ (London)  

Ακαπηύζζμκηαη μεηαλύ με πμιηθώκ μμνίςκ ιόγς ζηηγμηαίαξ μεηαηόπηζεξ ηςκ 

ειεθηνμκίςκ μπόηε δεμημονγμύκηαη ζηηγμηαία δίπμια θαη μεηαλύ πμιηθμύ - με πμιηθμύ μμνίμο π.π O2-

H2O ελαηηίαξ ηςκ ζογθνμύζεςκ ημο με γεηημκηθά μόνηα.  

 

Η ηζπύξ ηςκ δεζμώκ δηαζπμνάξ ελανηάηαη: 

Α) από ηεκ ζτεηική μοριακή μάζα (αύλεζε ηεξ Mr         αύλεζε ηεξ ηζπύμξ) 

Β) από ημ ζτήμα ημο μμνίμο. Σηα γναμμηθά μόνηα ακαπηύζζμκηαη ηζπονόηενμη δεζμμί London από 

ηα ζθαηνηθά) 
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 Δεζμμί Υδνμγόκμο  

Γίκαη ε έιλε εκόξ αηόμμο οδνμγόκμο, ημ μπμίμ είκαη πεμηθά ζοδεογμέκμ μέζς μμμημπμιηθμύ 

δεζμμύ με έκα ειεθηνανκεηηθό άημμμ, πνμξ έκα άιιμ ειεθηνανκεηηθό άημμμ π.π Ο, Ν, F.  

 

Μόνηα πμο εμθακίδμοκ δεζμμύξ οδνμγόκμο: 

 Τμ ΗF 

 Oη αιθμόιεξ R-OH 

 Τμ H2O 

 Τα μνγακηθά μλέα R-COOH 

 Η NH3 

 Οη πνςηεΐκεξ 

 

 

 

 

Σσμέπειες ηωμ δεζμώμ σδρογόμοσ 

 Υρειά ζεμεία δέζεςξ ζε ζπέζε με άιιεξ εκώζεηξ ακάιμγεξ ζπεηηθήξ μμνηαθήξ μάδαξ. 

 Μεγάιε δηαιοηόηεηα ζημ κενό ηςκ πνώηςκ μειώκ ηςκ αιθμμιώκ θαη ηςκ μνγακηθώκ μλέςκ. 

 Ο πάγμξ κα επηπιέεη ζημ κενό. 

 Μεγάιε ακημπή ημο κάϋιμκ. 

 Τμ DNA κα ζπεμαηίδεη ηε δηπιή έιηθα, μη πνςηεΐκεξ κα έπμοκ ειηθμεηδή δμμή θ.ά.  

 

 

 

ΙΣΦΥΣ ΔΕΣΜΩΝ      

Δεζμμί Υδνμγόκμο> Δοκάμεηξ δηπόιμο-δηπόιμο> Δοκάμεηξ London 
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Σσμέπειες ηωμ διαμοριακώμ δσμάμεωμ: 

 Δηαιοηόηεηα  

Γεκηθά μη μοζίεξ πμο ηα μόνηά ημοξ είκαη πμιηθά δηαιύμκηαη ζε πμιηθμύξ δηαιύηεξ όπςξ θαη ηα με 

πμιηθά ζε με πμιηθμύξ δηαιύηεξ. Αοηό ζομβαίκεη γηαηί μη μμνηαθέξ δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη μεηαλύ 

ηςκ μμνίςκ ημο δηαιύηε θαη ηεξ μοζίαξ είκαη ηζπονόηεηενεξ από ηηξ δηαμμνηθέξ δοκάμεηξ πμο 

αζθμύκηαη μεηαλύ ηςκ μμνίςκ ηεξ μοζίαξ θαη μεηαλύ ηςκ μμνίςκ ημο δηαιύηε. Έηζη ηα 

δηαζθμνπηζμέκα μόνηα ηεξ δηαιομέκεξ μοζίαξ βνίζθμκηαη μέζα ζημ δηαιύηε ζοκδεδεμέκα με ηα μόνηά 

ημο.  

Γεκηθά: “Τα όµοια διαλύοσμ όµοια” 
 

 Σεμείμ βναζμμύ- Σεμείμ ηήλεξ 

Όζμ αολάκεη ε ηζπύξ ηςκ δεζμώκ ηόζμ ημ ζεμείμ βναζμμύ  αολάκεη (γηα εκώζεηξ με παναπιήζηα Mr)  

 Υγνμπμίεζε 

Όζμ αολάκεη ε ηζπύξ ηςκ δεζμώκ ηόζμ εοθμιόηενα ογνμπμηείηαη μία μοζία. 

 Τάζε Αημώκ 

 

 

Φύλλο μαθηηή 

Ερώηημα 1 

Ιζπονόηενεξ δοκάμεηξ δηαζπμνάξ (London) ακαπηύζζμκηαη μεηαλύ ηςκ μμνίςκ: 

a. 
CH

3
CH

2
CH

2
CH

2
CH

3  

b. 

CH
3
-C-CH

3

CH
3

CH
3

 

c. 
CH

3
CH

2
CH

3  

d. 
CH

3
CH

3  
(ζέμα 2002) 

Ερώηημα 2 

Μεηαλύ ηςκ µμνίςκ εκόξ οδναιμγόκμο αζθμύκηαη:  

a. δεζµμί οδνμγόκμο  

b. δοκάµεηξ Van der Waals  

c. δοκάµεηξ δηπόιμο - ηόκημξ  

d. δοκάµεηξ Van der Waals ή δεζµμί οδνμγόκμο, ακάιμγα µε ημ είδμξ ημο οδναιμγόκμο.  

 

Ερώηημα 3 

Σε πμημ από ηα παναθάης μόνηα εμθακίδεηαη δεζμόξ οδνμγόκμο: 

a. HCHO 

b. CH3ΟH 

c. H2S 

d. CH4O  
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Ερώηημα 4 

Μεηαλύ ηςκ μμνίςκ ημο κενμύ εμθακίδμκηαη δεζμμί οδνμγόκμο. Αοηό έπεη ζακ ζοκέπεηα ημ κενό κα 

εμθακίδεη ζπεηηθά: 

a. ορειό ζεµείμ βναζµμύ ημο κενμύ μθείιεηαη:  

b. μεγάιε ποθκόηεηα  

c. µεγάιε ζηαζενόηεηα δεζµώκ Η-Ο ζημ µόνηό ημο 

d. μηθνή ζπεηηθή μμνηαθή μάδα 

 

Ερώηημα 5 

Τμ ζεµείμ βναζµμύ µηαξ ογνήξ μοζίαξ ελανηάηαη:  

a. µόκμ από ηε µμνηαθή ηεξ µάδα  

b. από ηηξ εκδμµμνηαθέξ δοκάµεηξ  

c. από ηε ζενµμθναζία ημο πενηβάιιμκημξ  

d. από ηηξ δηαµμνηαθέξ δοκάµεηξ θαη ηε µμνηαθή ηεξ µάδα.  

 

Ερώηημα 6 

Σε πμηα από ηηξ παναθάης πενηπηώζεηξ έπμοκ θαηαηαπηεί μη μοζίεξ θαηά αολακόμεκε ζεηνά ηζπύμξ 

ηςκ δηαμμνηαθώκ δοκάμεςκ; 

a. HF<Cl<F2<He 

b. He <Cl<F2< HF  

c. He < F2< Cl < HF  

d. He < F2< HF < Cl  

 

Ερώηημα 7 

Πμηα είκαη ε ζςζηή αύλμοζα ζεηνά ηςκ παναθάης με πμιηθώκ μμνίςκ: 

 Οοζία  SiF4 CS2 Cl4 GeCl4 

Μr 104 76 543.5 214.5 

a. CS2< SiF4< GeCl4< Cl4 

b. CS2< GeCl4< SiF4< Cl4 

c. CS2> SiF4> GeCl4> Cl4 

d. Cl4< CS2< SiF4< GeCl4 

 

Ερώηημα 8 

Γηα θάζε είδμοξ δηαμμνηαθέξ δοκάμεηξ ηεξ ζηήιεξ Ι κα βνείηε ημ ακηίζημηπμ δεύγμξ ηεξ ζηήιεξ ΙΙ. 

Ι ΙΙ 

1. Δοκάμεηξ δηαζπμνάξ a. I2- I2 

2. Δοκάμεηξ δηπόιμο-δηπόιμο b. Li+- H 2O 

3. Δεζμόξ οδνμγόκμο c. NaCl-H2O 

4. Δοκάμεηξ  ηόκημξ-δηπόιμο  d. HF-HF 

 e. Cl- - H2O 

 f. Br2- Cl2 
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Ιδιόηηηες ηωμ σγρώμ 

ΙΞΩΔΕΣ 

Η ακηίζηαζε ημο ογνμύ ζηε νμή. Όζμ πημ ηζπονμί είκαη μη δεζμμί ηόζμ πημ μεγάιμ ημ 

ηλώδεξ. Τμ ηλώδεξ ηςκ ογνώκ μεηώκεηαη με ηεκ αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ  

 

Έκα μόνημ ζημ θέκηνμ εκόξ ογνμύ, έιθεηαη μμμηόμμνθα 

πνμξ όιεξ ηηξ θαηεοζύκζεηξ από ηα γύνς ημο μόνηα 

Ακηίζεηα ηα επηθακεηαθά μόνηα έιθμκηαη μμκόπιεονα πνμξ 

ημ εζςηενηθό ημο ογνμύ. Έηζη ε επηθάκεηα εκόξ ογνμύ 

ηείκεη κα ειαπηζημπμηεζεί. Με αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ, ε 

επηθακεηαθή ηάζε ειαηηώκεηαη. 

        

Ο ζοκδεηήναξ «επηπιέεη» ελαηηίαξ ηεξ επηθακεηαθήξ ηάζεξ. 

 

 

Τα έκημμα πενπαημύκ ζημ κενό ιόγς ηεξ επηθακεηαθήξ ηάζεξ. 

 

 

 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ  P0 

Τάζε αημώκ εκόξ ογνμύ ζε θαζμνηζμέκε ζενμμθναζία μκμμάδεηαη 

πίεζε πμο αζθμύκ μη αημμί ημο ογνμύ  ημ ογνό βνίζθεηαη ζε 

ηζμννμπία με ημοξ αημμύξ ημο. P=Pμ 

 

Η Τάζε Αημώκ  P0 ελανηάηαη από: 

 θερμοκραζία: αύλεζε ζενμμθναζίαξ επηθένεη αύλεζε ηεξ 

ηάζεξ αημώκ αθμύ αολάκεηαη ε μέζε ηαπύηεηα ηςκ μμνίςκ θαη έηζη μεηαβαίκμοκ 

πενηζζόηενα μόνηα από ηεκ ογνή ζε αένηα θάζε. 

   Έκα ογνό βνάδεη όηακ ε ηάζε αημώκ γίκεη ίζε με ηεκ αημμζθαηνηθή πίεζε. 
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 θύζη σγρού: ογνά πμο έπμοκ ηζπονέξ δηαμμνηαθέξ δοκάμεηξ δεκ «ζθήκμοκ» ηα 

μόνηα κα μεηαβμύκ ζηεκ αένηα θάζε άνα ελαημίδμκηαη δύζθμια, ζεςνμύκηαη ςξ 

με πηεηηθά θαη έπμοκ μηθνή ηάζε αημώκ. Τμ ακηίζεημ ζομβαίκεη ζηα πηεηηθά 

ογνά. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

αΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανάδεηγμα 1: 

Τη είδμοξ δηαμμνηθέξ δοκάμεηξ αζθμύκηαη μεηαλύ ηςκ επόμεκςκ δεογώκ;΄ 

α. Cl2-Cl2 b. HCl-HCl c. CO2-CO2  d. NH3-H2O   e. HCl-He 

 

a. Ο μμμημπμιηθόξ δεζμόξ ζημ μόνημ ημο Cl2 είκαη με πμιηθόξ όπςξ άιιςζηε θαη ημ μόνημ 

είκαη με πμιηθό. Σοκεπώξ αζθμύκηαη δοκάμεηξ δηαζπμνάξ. 

b. Σημ μόνημ ημο HCl μ δεζμόξ είκαη πμιςμέκμξ άνα μηιάμε γηα πμιηθό μόνημ ζοκεπώξ 

αζθμύκηαη δοκάμεηξ δηπόιμο-δηπόιμο. 

c.  Τμ CO2 είκαη με πμιηθό μόνημ. Σαθώξ μη δεζμμί ακάμεζα ζε C θαη Ο είκαη πμιηθμί επεηδή 

όμςξ ε γεςμεηνία ημο μμνίμο είκαη ηέημηα ώζηε ε ζοκμιηθή δηπμιηθή ημο μμνίμο είκαη 0 

ηειηθά ημ μόνημ είκαη με πμιηθό άνα αζθμύκηαη δοκάμεηξ δηαζπμνάξ. 

d. Τόζμ ε NH3 όζμ θαη ημ H2O είκαη πμιηθά μόνηα αιιά επεηδή ημ Ν θαη ημ Ο είκαη ηζπονά 

ειεθηνανκεηηθά θαη μηθνά άημμα ηειηθά ζπεμαηίδεηαη δεζμόξ οδνμγόκμο. 

e. Τμ HCl είκαη πμιηθό εκώ ημ He όπη, άνα ακαπηύζζμκηαη δοκάμεηξ δηπόιμο- ζηηγμηαίμο 

δηπόιμο. 

Καηεγμνία Ι 

Αζθήζεηξ πμο πνέπεη κα ελεηάζμομε ημ είδμξηςκ δηαμμνηαθώκ δοκάμεςκ: 

 Ανπηθά βιέπμομε ακ ηα μόνηα είκαη πμιηθά ή με. 

 Μη πολικά είκαη όιαηα μόνηα ηςκ πεμηθώκ ζημηπείςκ θαη ηα μόνηα ηςκ 

πεμηθώκ εκώζεςκ με πμιςμέκμοξ δεζμμύξ ζηα μπμία ε γεςμεηνία 

είκαη ηέημηα ώζηε κα μεκ εμθακίδεηαη δηπμιηθή νμπή. Π.π CO2, CH4 

 Πολικά είκαη ηα δηαημμηθά μόνηαηςκ πεμηθώκ εκώζεςκ θαηηα 

πμιοαημμηθά μόνηα με πμιςμέκμοξ δεζμμύξμπμο ε γεςμεηνία είκαη 

ηέημηα ώζηε ε δηπμιηθή νμπή κα είκaη δηαθμνεηηθή από μεδέκ. 

Π.π.H2O, NH3 

 

Σηεκ πενίπηςζε πμιηθώκ μμνίςκ πμο πενηέπμοκ F, O ή Ν πνμζμπή γηαηί 
πηζακώξ κα έπμομεδεζμό Υδνμγόκμο. 
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Πανάδεηγμα 2: 

Να ζογθνίκεηε ηα ζεμεία βναζμμύ ηςκ παηαθάης εκώζεςκ: 

a. Cl2  b.HCl  c.NaCl  d.HF   

To NaCl είκαη ημκηηθή έκςζε, ζοκεπώξ ζα πανμοζηάδεη ορειόηενμ ζεμείμ βναζμμύ από ηα 

οπόιμηπα. 

Οη δοκάμεηξ από ηα οπόιμηπα είκαη: 

Cl2:Δοκάμεηξ δηαζπμνάξ  HCl: δηπόιμο-δηπόιμο  HF: δ.Υδνμγόκμο 

 

Γπεηδή μ δεζμόξ οδνμγόκμο είκαη πημ ηζπονόξ από ηηξ δοκάμεηξ δηπόιμο δηπόιμο ζα έπεη θαη 

ορειόηενμ ζεμείμ βναζμμύ. 

Ακάμεζα ζημ Cl2 (Μr=71) θαη ημ HCl (Mr=36.5) μεγαιύηενμ ζεμείμ βναζμμύ ζα έπεη ημ Cl2 

επεηδή έπεη μεγαιύηενμ Μr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καηεγμνία ΙΙ: 

Αζθήζεηξ πμο πνέπεη κα ζογθνίκμομε ζεμεία βναζμμύ ή ζεμεία ηήλεξ: 

 Ανπηθά ειέγπμομε ακ ε μοζία είκαη ημκηηθή ή μμνηαθή. 

 Οη ημκηηθέξ  μοζίεξ έπμοκ γεκηθά ορειόηενα ζεμεία βναζμμύ θαη ηήλεξ 

από ηηξ μμνηαθέξ. 

 Σε μοζίεξ με παναπιήζηεξ ζπεηηθέξ μμνηαθέξ μάδεξ,όζμ ηζπονόηενεξ 

μη δηαμμνηαθέξ ηόζμ μεγαιύηενμ ζεμεία βναζμμύ θαη ηήλεξ. 

 

Σηεκ πενίπηςζε πμο ε μία έκςζε έπεη πμιύ μεγαιύηενμ Μr από ηεκ άιιε 
ζεςνμύμε όηη ζα έπεη θαη μεγαιύηενμ ζεμεία βναζμμύ θαη ηήλεξ.  

Καηεγμνία ΙΙI: 

Αζθήζεηξ πμο μαξ δεημύκ κα πνμβιέρμομε πμηεξ μοζίεξ δηαιύμκηαη θαηπμηεξ 

όπη ζε μνηζμέκμ δηαιύηε. 

 Γλεηάδμομε ακ μ δηαιύηεξ είκαη πμιηθόξ ή με. 
Ακ είκαη πμιηθόξ δηαιύμκηαη ημκηηθέξ θαη πμιηθέξ μοζίεξ. 
Ακ όπη δηαιύμκηαη μη με πμιηθέξ, γεκηθά ζομάμαη: 

Όμμηα δηαιύμοκ όμμηα 
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Πανάδεηγμα 3: 

Πμηεξ από ηηξ επόμεκεξ εκώζεηξ πενημέκεηε κα δηαιύμκηαη ζημ κενό (H2O) θαη πμηεξ 

ζημ ελάκημ (C6H14). 

α.Na2CO3  β. C8H18  γ.  CCl4  δ.ΗCl 

 

ημ ελάκημ είκαη με πμιηθόξ δηαιύηεξ ζε ακηίζεζε με ημ κενό πμο είκαη πμιηθόξ. 

 Σοκεπώξ ημ Na2CO3 ςξ ημκηηθή έκςζε δηαιύεηαη ζημ κενό. 

 Τμ μθηάκημ είκαη με πμιηθό άνα δηαιύεηαη ζημ με πμιηθό ελάκημ. 

 Ο CCl4 είκαη με πμιηθό μόνημ άνα δηαιύεηαη ζημ ελάκημ 

 Τμ ΗCl είκαη πμιηθό άνα δηαιύεηαη ζημ κενό. 

 


