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Aντί προλόγου

«Σε έναν κόσμο όπου κάθε προσδοκία για τη ζωή, στηρίζεται με αυξανόμενο τρόπο στην επιστημο-

νική και τεχνολογική πρόοδο, η υποστήριξη της απόκτησης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στην επιστήμη 

και την τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητη για όλα τα έθνη, όχι μόνο για να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, 

αλλά και για να δημιουργήσουν εγγράμματους επιστημονικά και τεχνολογικά πολίτες, ώστε να εδραιωθεί 

η πραγματική δημοκρατία.»

http://unesco.org/education/ (μετάφραση των συγγραφέων)

Mπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο οι πολίτες δεν κατανοούν τα θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
τη διατροφή, την υγιεινή, την έλλειψη πόσιμου νερού, τα φάρμακα, δηλαδή τα θέματα που 
πραγματεύεται η επιστήμη της Xημείας; Πώς αυτοί οι πολίτες θα απαντήσουν στα ερωτήμα-
τα που αφορούν την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και πώς θα επηρεάσουν αυτούς που 
λαμβάνουν αποφάσεις;

Tο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας γράφτηκε με τη σκέψη ότι εσείς, οι μαθητές του 
σήμερα, αύριο θα λαμβάνετε αποφάσεις. Γι’ αυτό κυρίως το λόγο έχει γίνει προσπάθεια τα 
θέματα της Xημείας να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και με την εξέλιξη της επιστήμης.

Mε τη χρήση σημαντικών διαθεματικών εννοιών, όπως η αλληλεπίδραση, η επικοι νωνία, 
η μεταβολή κ.ά., επιχειρείται η σύνδεση με όλους τους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας 
και τις άλλες επιστήμες.

Tο βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες:

1η ενότητα Oξέα – Bάσεις – Άλατα
2η ενότητα Tαξινόμηση των στοιχείων – Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
3η ενότητα H Xημεία του άνθρακα

Kάθε ενότητα χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία συνοδεύονται από ερωτήσεις, 
ασκήσεις και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διδακτέα ύλη και να 
αυτοαξιολογηθείτε. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν κείμενα που συνδέουν την ύλη με 
την καθημερινή ζωή ή τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Tα κείμενα αυτά θεω-
ρούνται απαραίτητα για να συνδυάσετε τις γνώσεις που σας παρέχει το μάθημα της Xη μείας 
με αυτά που γνωρίζετε μέσα από την εμπειρία σας, αλλά και να αναπτύξετε την κριτική σας 
ικα νότητα.

Έγινε προσπάθεια να εξεταστούν τα θέματα με απλότητα και σαφήνεια, διατηρώντας την 
αναγκαία επιστημονική ακρίβεια. Eλπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει την αφορμή που θα 
εξάψει την περιέργειά σας για την επιστήμη και τις μεθόδους της.

Oι συγγραφείς
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Kάθε μάθημα παρουσιάζεται με τη βοήθεια ενός
ή περισσοτέρων πειραμάτων για την καλύτερη 
κατανόηση των φαινομένων που εξετάζονται.

Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχουν κείμενα 
που το συνδέουν με την καθημερινή ζωή,

τις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία.

Kαι κείμενα βοηθητικά
για τις δραστηριότητες

Kαι... ασκήσεις για 
την αξιολόγησή σας

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται 
με λόγια και εικόνες οι συνδέσεις του με 
την καθημερινή ζωή και παρουσιάζονται 

οι στόχοι της διδασκαλίας.
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Tα ποτέ
Ποτέ δεν πρέπει να δια-
βάζετε Xημεία ξαπλω-
μένοι στον καναπέ.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάτε το διάβασμά 
σας, χωρίς να ξέρετε τι πρέπει να επιτύχετε.

Ποτέ δεν πρέπει να διαβάζετε αποσπασμα-
τικά ορισμένα κομμάτια από το μάθημα.

Ποτέ δεν πρέπει να αφήνετε κενά στις γνώ-
σεις σας. H επιστήμη της Xημείας είναι μια 
αλυσίδα γνώσεων. Aν χάσετε έναν κρίκο, η 
αλυσίδα διακόπτεται.

Ποτέ μην παραβλέπετε τα θέματα που δεν 
κατανοείτε! Aγαπάμε ό,τι καταλαβαίνουμε.

Ποτέ μην παραλείπετε να διαβάσετε τα 
πα ραθέματα, παρ’ ότι δεν αποτελούν εξετα-
στέα ύλη.

Ποτέ μην επαναπαύεστε ότι επιτύχατε τους 
στόχους του μαθήματος χωρίς να τους ελέγ-
ξετε.

Ποτέ μην απογοητεύεστε αν τα αποτελέ-
σματα της αυτοαξιολόγησης δεν είναι αυτά 
που θα θέλατε.

Tα πάντα
Πάντα πρέπει να έχετε δίπλα σας στυλό και πρόχειρο χαρτί, ώστε 
να σημειώνετε τις απορίες που σας δημιουργούνται και να κρατά-
τε σημειώσεις για τα βασικά στοιχεία του μαθήματος.

Πάντα πρέπει να κάνετε μια καλή ανάγνωση στα εισαγωγικά κεί-
μενα και τους στόχους του μαθήματος, ώστε να γνωρίζετε τι εξυ-
πηρετεί καθετί που διαβάζετε.

Πάντα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά, χωρίς να απομνημονεύε-
τε, τα πειράματα που περιγράφονται και στη συνέχεια να μαθαίνε-
τε τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν. Δεν είναι ανάγκη να 
απομνημονεύετε αριθμητικά στοιχεία ή στοιχεία που βρίσκονται 
σε πίνακες, παρ’ ότι είναι πολύ σημαντικό, να τα διαβάζετε προσε-
κτικά, ώστε να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα.

Πάντα πρέπει να διαβάζετε το μάθημα της ημέρας, ακόμη και αν 
είστε άρρωστοι, ώστε να μη δημιουργούνται κενά.

Aν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών, απευθυν-
θείτε στο δάσκαλό σας της Xημείας, ώστε να επιλυθούν οι απορί-
ες σας.

Πάντα να διαβάζετε τα παραθέματα γιατί είναι οι κρίκοι που συν-
δέουν τη Xημεία σας με την καθημερινή ζωή, τις άλλες επιστήμες 
και την τεχνολογία.

Πάντα να αξιολογείτε τον εαυτό σας για τις γνώσεις που απέκτησε 
και τις δεξιότητες που κατέκτησε στο τέλος του μαθήματος.
Για την αυτοαξιολόγησή σας υπάρχουν οι ερωτήσεις στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου στο σχολικό βιβλίο και οι απαντήσεις που θα σας 
βοηθήσουν να ελέγξετε αν επιτύχατε τους στόχους σας. 
Συμπληρωματικά υπάρχουν και οι ερωτήσεις του Tετραδίου σας.

Πάντα να χρησιμοποιείτε την αξιολόγηση για να βελτιώνεστε και 
να αποκτάτε γνώση σε βάθος.
Aν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησής σας είναι κατώτερα 
από αυτά που θα θέλατε, εντοπίστε τα προβλήματα που υπάρ-
χουν και ξαναγυρίστε στο σχολικό σας 
βιβλίο για να διαβάσετε προσεκτικά τα 
συγκεκριμένα κομμάτια. Aν παρ’ όλα αυτά 
δεν μπορέσετε να  αντιμετωπίσετε τα θέμα-
τα, σημειώστε τα στον κατάλογο των απορι-
ών σας και απευθυνθείτε στο δάσκαλό σας.

Kαλή επιτυχία

Πρόταση μελέτης
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Στις ετικέτες των μπουκαλιών της διπλανής φωτογραφίας, στις 
οποίες αναγράφεται η σύσταση του περιεχομένου τους, υπάρχει 
μια κοινή λέξη, η λέξη οξύ.
• Στη λεμονάδα και στην πορτοκαλάδα περιέχεται κιτρικό οξύ.
• Στα αναψυκτικά τύπου cola περιέχεται φωσφορικό οξύ.
• Στο ξίδι περιέχεται οξικό οξύ.
• Στους χυμούς των φρούτων περιέχεται ασκορβικό οξύ.
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1. Tα οξέα

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα αυτή, θα μπορείτε:
1. Να διαπιστώνετε τον όξινο χαρακτήρα ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα του 

άμεσου περιβάλλοντός σας. 
2. Να ορίζετε τα οξέα κατά τον Arrhenius.
3. Να γράφετε τους μοριακούς τύπους ορισμένων οξέων, όταν δίνονται τα ονόματά τους.
4. Να ονομάζετε ορισμένα οξέα, όταν δίνονται οι μοριακοί τύποι τους.
5. Να γράφετε τις χημικές εξισώσεις σχηματισμού ιόντων κατά τη διάλυση ορισμένων 

οξέων στο νερό.
6. Να μετράτε το pH ενός διαλύματος με το πεχαμετρικό χαρτί.

Έννοιες κλειδιά:  oξύ • όξινος χαρακτήρας • δείκτες • κατιόν υδρογόνου   
 • κλίμακα pH • οξύτητα
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1.1 Ιδιότητες των οξέων
Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν ορισμένες κοινές ιδιότητες. Μερικές από αυτές 
γίνονται αντιληπτές με το πείραμα που ακολουθεί.

Οι ιδιότητες που παρατηρήσαμε στο προηγούμενο πείραμα 
είναι χαρακτηριστικές των διαλυμάτων των οξέων και όχι μόνο 
του κιτρικού οξέος που περιέχεται στο χυμό του λεμονιού ή 
του αραιού υδροχλωρικού οξέος. 
Ας τις εξετάσουμε πιο αναλυτικά:

1.  Τα διαλύµατα των οξέων έχουν όξινη γεύση.
Η χαρακτηριστική όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιλη-
πτή, όταν πίνουμε ένα φυσικό χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού, 
τα οποία περιέχουν κιτρικό οξύ, όταν τρώμε τη σαλάτα μας με 
ξίδι το οποίο περιέχει οξικό οξύ ή όταν τρώμε γιαούρτι το 
οποίο περιέχει γαλακτικό οξύ.

Προσοχή: Απαγορεύεται να δοκιμάζουμε τη γεύση οξέων που 
υπάρχουν στο εργαστήριο, όπως νιτρικό οξύ, θειικό οξύ και υδρο-
χλωρικό οξύ. Κινδυνεύουμε να πάθουμε σοβαρά εγκαύματα.

2. Τα διαλύµατα των οξέων µεταβάλλουν το χρώµα 
των δεικτών.

Οι δείκτες είναι χημικές ουσίες οι οποίες με την παρουσία 
οξέων αλλάζουν χρώμα. Για παράδειγμα, αν προσθέσουμε 
λίγες σταγόνες του δείκτη μπλε της βρομοθυμόλης στο διάλυμα οποιουδήποτε οξέος, 
το διάλυμα θα πάρει κίτρινο χρώμα. Οι πιο συνηθισμένοι από τους δείκτες που χρησι-
μοποιούνται στα χημικά εργαστήρια είναι 
το βάμμα του ηλιοτροπίου, η ηλιανθίνη, 
το μπλε της βρομοθυμόλης και η φαινο-
λοφθαλεΐνη.

Δείκτες περιέχονται στο κόκκινο λάχα-
νο, στο τσάι, στα πέταλα πολλών λουλου-
διών, όπως τα κόκκινα τριαντάφυλλα, τα 
γεράνια, οι πετούνιες, στα «ιταλικά» ραδί-
κια και αλλού.

Tα οξέα
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ΠΕ ΙΡΑΜΑΠΕΙΡΑΜΑ Διαπιστώνουµε µερικές από τις ιδιότητες των οξέων.

Στύβουμε ένα λεμόνι.
1. Δοκιμάζουμε το χυμό του. Τι γεύση έχει;
2. Ρίχνουμε λίγο από το χυμό του σε ένα ποτήρι ζέσης που περιέχει τσάι. 

Τι συμβαίνει στο χρώμα του τσαγιού;
3. Ρίχνουμε λίγο από το χυμό του σε μαγειρική σόδα. Τι παρατηρούμε;
4. Σε έναν καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε ένα κουταλάκι με ρινί-

σματα ψευδαργύρου και προσθέτουμε 20 mL αραιού υδροχλωρικού 
οξέος. Τι παρατηρούμε;

Τι
 θ

α
 κ

ά
νο

υ
µ

ε

Και λίγη ιστορία...

Στο «Μάθημα Χημείας», 
που δημοσίευσε το 1675 ο 
N. Lemery, για να εξηγήσει 
γιατί ένα υγρό είναι όξινο, 
διατυπώνει την παρακάτω 
άποψη: 

«Τα όξινα υγρά περιέ-
χουν αιχμηρά σωματίδια, τα 
οποία προκαλούν τσούξιμο 
στη γλώσσα. Όσο πιο 
λεπτές είναι οι αιχμές αυτών 
των σωματιδίων, τόσο μεγα-
λύτερη είναι και η δυνατό-
τητά τους να εισέρχονται 
στους πόρους των σωμάτων 
με τα οποία έρχονται σε 
επαφή.»

Όπως φαίνεται από το 
κείμενο, ο Lemery, ως χημι-
κός του 17ου αιώνα, χτίζει 
λανθασμένα την άποψη για 
τα οξέα με πρωταγωνιστές 
τα σχήματα και την κίνηση.

Διαλύματα οξέων με δείκτη «κόκκινο» λάχανο
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3. Τα διαλύµατα των οξέων αντιδρούν µε το µάρµαρο 
και τη µαγειρική σόδα. Από τις αντιδράσεις αυτές 
παράγεται διοξείδιο του άνθρακα.

Αν ρίξουμε ξίδι πάνω σε μαγειρική σόδα ή σε μικρά κομμάτια 
μαρμάρου, θα παρατηρήσουμε σχηματισμό φυσαλίδων. Το 
οξικό οξύ που περιέχεται στο ξίδι αντιδρά με τη σόδα. Από τη 
χημική αντίδραση παράγεται ένα αέριο σε μορφή φυσαλίδων, 
το διοξείδιο του άνθρακα. Παρόμοια φαινόμενα θα παρατηρή-
σουμε αν αντί για ξίδι χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμονιού. 

Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις πραγματοποιούνται οι 
χημικές αντιδράσεις: 

οξύ  +  μάρμαρο  →  ………….  +  διοξείδιο του άνθρακα  ↑
οξύ  +  μαγειρική σόδα   →  ………….  +  διοξείδιο του άνθρακα  ↑

Τόσο η μαγειρική σόδα όσο και το μάρμαρο ανήκουν σε μια κατηγορία χημικών ενώσεων 
που ονομάζονται ανθρακικά άλατα (για τα άλατα θα μιλήσουμε σε επόμενη ενότητα).

Τα διαλύματα των οξέων, κατά κανόνα, αντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα.

οξύ  +  ανθρακικό άλας →   ….  +  διοξείδιο του άνθρακα ↑

4. Τα διαλύµατα των οξέων αντιδρούν µε πολλά 
µέταλλα και ελευθερώνουν αέριο υδρογόνο.

Αν βάλουμε σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα μικρά κομμάτια 
ψευδαργύρου και ρίξουμε μέσα διάλυμα υδροχλωρίου, θα 
παρατηρήσουμε παραγωγή ενός αερίου. Το αέριο αυτό είναι 
το υδρογόνο.

Όπως ο ψευδάργυρος, έτσι και πολλά άλλα μέταλλα αντι-
δρούν με ορισμένα διαλύματα οξέων και παράγουν αέριο 
υδρογόνο.

οξύ   +   μέταλλο  →  ………….   +   υδρογόνο  ↑

Μερικά μέταλλα, όπως ο χαλκός, δεν αντιδρούν με αυτά τα διαλύματα.

Το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των διαλυµάτων των οξέων ονοµάζεται όξι-
νος χαρακτήρας.

Όξινος χαρακτήρας
Τα υδατικά διαλύματα των οξέων:
1. Έχουν χαρακτηριστική ξινή (όξινη) γεύση.
2. Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών.
3. Aντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα και παράγεται διοξεί-

διο του άνθρακα.
4. Αντιδρούν με πολλά μέταλλα και παράγεται υδρογόνο.

Tα οξέα
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Eπίδραση διαλύματος 
υδροχλωρίου σε κομματάκια 
μαρμάρου

Eπίδραση διαλύματος υδροχλωρίου σε 
ορισμένα μέταλλα

H ταξινόμηση σε σύνολα με κοινές ιδι-
ότητες χαρακτηρίζει όλες τις επι-
στήμες. Για παράδειγμα, η βιολο-
γία κατατάσσει τα ζώα σε θηλα-
στικά, ερπετά, πτηνά κτλ. με βάση 
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 
τους.
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1.2 Οξέα κατά Arrhenius
Γιατί όμως τα διαλύματα όλων των οξέων έχουν κοινές ιδιότητες;        
Απάντηση στο ερώτημα αυτό έδωσε το 1887 ο Σουηδός Χημικός          
S. Arrhenius: 

Τα διαλύματα όλων των οξέων περιέχουν κατιόντα υδρογόνου 
(Η+). Σ’ αυτά ακριβώς τα ιόντα οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των οξέων.

Έτσι, σύμφωνα με τον Arrhenius:

Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις οι οποίες, όταν διαλύονται στο 
νερό, δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+).

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ιόντα που παρέχουν τα πιο συνηθισμένα 
οξέα, όταν διαλύονται στο νερό:

Tα οξέα
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S. Arrhenius
(1859–1927)
Nobel Xημείας 1903

Πίνακας 1: Η διάλυση των oξέων στο νερό

όνοµα οξέος διάλυµα οξέος  κατιόν  ανιόν όνοµα ανιόντος

υδροχλώριο HCl(aq) →  H+(aq) + Cl–(aq) ιόν χλωρίου

θειικό οξύ H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO4
2– (aq) θειικό ιόν

νιτρικό οξύ HNO3(aq) → H+(aq) + NO –3 (aq) νιτρικό ιόν

*οξικό οξύ CH3COOH(aq) → H+(aq) + CH3COO–(aq) οξικό ιόν

* Η χημική εξίσωση για το CH3COOH 
αναφέρεται σε όσα μόρια παράγουν ιόντα.

1
2, 5

2
1

1

1

1

3, 4, 5

1. Τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας; Να αναφέρετε τις κοινές ιδιότητες των οξέων.
2. Πού οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των διαλυμάτων των οξέων;
3. Ποιες χημικές ενώσεις ονομάζονται οξέα κατά Arrhenius;
4. Ποιες ουσίες ονομάζονται δείκτες;
5. Αν ρίξετε ξίδι ή χυμό λεμονιού σε μαρμαρόσκονη, θα παρατηρήσετε παρα-

γωγή φυσαλίδων. Στην παραγωγή ποιου αερίου οφείλονται οι φυσαλίδες;
6. Δεν μπορούμε να φυλάσσουμε διαλύματα οξέων σε δοχεία από σίδηρο ή 

αργίλιο (αλουμίνιο). Γιατί;
7. Να αναφέρετε το αέριο το οποίο θα παραχθεί σε καθεμιά από τις επόμενες 

περιπτώσεις:
α.  διάλυμα υδροχλωρίου αντιδρά με σίδηρο,
β.  μαγειρική σόδα αντιδρά με διάλυμα θειικού οξέος.

 Να περιγράψετε ένα πείραμα με το οποίο μπορεί να επιβεβαιωθεί ποιο είναι 
το αέριο που παράγεται σε κάθε περίπτωση.

8. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των χημικών ενώσεων: υδροχλώριο, θειικό 
οξύ, νιτρικό οξύ και οξικό οξύ. Να γράψετε επίσης τις χημικές εξισώσεις που δεί-
χνουν το σχηματισμό ιόντων κατά τη διάλυση των παραπάνω οξέων στο νερό.

EPΩTHΣEIΣ – AΣKHΣEIΣ ΣTOXOI

Προσομοίωμα 
νιτρικού οξέος

Προσομοίωμα 
οξικού οξέος Προσομοίωμα 

υδροχλωρίου
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Tα οξέα
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1.3 H κλίμακα pH (πε-χα) ως μέτρο της οξύτητας
Η οξύτητα είναι μια μετρήσιμη ιδιότητα των διαλυμάτων, η 
οποία εκφράζει το πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα. Όσο περισ-
σότερα κατιόντα υδρογόνου υπάρχουν σε ορισμένο όγκο 
ενός διαλύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητά του. Η 
περιεκτικότητα ενός υδατικού διαλύματος σε κατιόντα υδρο-
γόνου μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Η επικρα-
τέστερη έκφραση για την περιεκτικότητα αυτή είναι ένας αριθ-
μός, το pH του διαλύµατος.

Στα διαλύματα των οξέων, το pH παίρνει τιμές µικρότερες 
από 7 και πρακτικά µεγαλύτερες από 0, εφόσον βρίσκονται 
σε θερμοκρασία 25°C. Όσο πιο µικρό είναι το pH ενός 
υδατικού διαλύματος τόσο πιο όξινο είναι το διάλυµα 
αυτό, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητά του σε 
κατιόντα υδρογόνου. Έτσι, ένα διάλυμα με pH = 1 είναι πιο 
όξινο από ένα διάλυμα με pH = 2,5, το οποίο με τη σειρά του 
είναι πιο όξινο από ένα διάλυμα με pH = 6,2.

Oι κλίμακες
στη ζωή μας

Ένας αριθμός, το pH, προσ-
διορίζει το πόσο όξινο είναι 
ένα διάλυμα.

Ένας αριθμός επίσης, ο 
«αριθμός οκτανίου», καθο-
ρίζει την ποιότητα της βεν-
ζίνης, ένας άλλος, ο αιματο-
κρίτης, καθορίζει την «ποι-
ότητα» του αίματος και 
ένας ακόμη αριθμός στην 
κλίμακα Μποφόρ την έντα-
ση του ανέμου. 
Και άλλες κλίμακες: 
• η μισθολογική κλίμακα 
• η βαθμολογική κλίμακα 
• η φορολογική κλίμακα

1.4 To pH του καθαρού νερού
Έχει βρεθεί πειραματικά ότι το νερό, ακόμα και όταν 
δεν περιέχει καμία διαλυμένη ουσία, περιέχει πάντοτε 
ένα σχετικά μικρό αριθμό κατιόντων υδρογόνου. Η 
παρουσία αυτών των κατιόντων οφείλεται στο γεγονός 
ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των μορίων του 
νερού δίνει ιόντα, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

Η2Ο(l)   →   Η+(aq)  +   ΟΗ–(aq)  

Από αυτή τη χημική εξίσωση φαίνεται ότι από τα 
μόρια του νερού παράγονται, εκτός από τα κατιόντα 
υδρογόνου, και ανιόντα ΟΗ–, τα οποία ονομάζονται 
ανιόντα υδροξειδίου.

Σκεφτείτε ότι...
Aπό ένα δισεκατομμύριο μόρια νερού μόνο 
τέσσερα δίνουν κατιόντα H+ και ανιόντα OH–.
Μη σκεφτείτε ότι...
Θα μπορούσατε να δείτε μόρια με  μεγεθυ-
ντικό φακό, γιατί είναι πολύ-πολύ μικρά.
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