Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς ΙΙ.

Μάθημα 18

Βασικές έννοιες για τους χημικούς
υπολογισμούς
Ατομική μονάδα μάζας

18-1. SOS Ερώτηση: Τι ορίζεται ως 1 mol;

Απάντηση:
To mol είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) και ορίζεται ως:
η ποσότητα της ύλης που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες (δηλαδή χημικά σωματίδια
όπως άτομα, μόρια ή ιόντα) όσος είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε 12 g του 12C.

18-2. Τι είναι ο αριθμός του Avogadro;

Ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του

12

C ονομάζεται αριθμός Avogadro,

συμβολίζεται (NΑ και υπολογίσθηκε με πειραματικές μεθόδους και με μεγάλη προσέγγιση ίσος
με 6,02·1023. Δηλαδή,
NA= 6,02∙1023 mol -1
18-3. Πώς σχετίζεται ο αριθμός του Avogadro με το ένα (1) mol;

Ένας ισοδύναμος ορισμός για το mol είναι ο :
1 mol είναι η ποσότητα μιας ουσίας που περιέχει NA οντότητες.
Με τον όρο οντότητες το σχολικό βιβλίο εννοεί τεμάχια. Στη Χημεία αυτά είναι συνήθως τα
μόρια, τα άτομα και τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια. Έτσι :
1 mol ατόμων περιέχει Na άτομα.
1 mol μορίων περιέχει Na μόρια.
1 mol ιόντων περιέχει Na ιόντα.

18-4. 5. Ερώτηση: Τι εκφράζει ο αριθμός του Avogadro;

Απάντηση:
Ο αριθμός Avogadro εκφράζει:
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τον αριθμό των ατόμων οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχονται σε μάζα τόσων
γραμμαρίων όσο είναι η σχετική ατομική ατομική του μάζα Αr



τον αριθμό των μορίων οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχονται σε μάζα τόσων
γραμμαρίων όσο είναι η σχετική μοριακή του μάζα Mr.

18-5. Ποια είναι η σχέση του ενός (1) mol ατόμων , του αριθμού αυτών των ατόμων και
στης σχετικής ατομικής του μάζας;

1 mol ατόμων περιέχει NΑ άτομα και ζυγίζει Ar g
Παράδειγμα:
1 mol ατόμων Ο περιέχει 6,02·1023 άτομα και ζυγίζει 16 g (Αrο=16)
1 mol ατόμων Fe περιέχει 6,02·1023 άτομα και ζυγίζει 56g (Ar Fe=56)
18-6. Ποια είναι η σχέση του ενός (1) mol ατόμων , του αριθμού αυτών των ατόμων και
στης σχετικής μοριακής του μάζας;

1 mol μορίων περιέχει ΝΑ μόρια και ζυγίζει Μr γραμμάρια.
Παράδειγμα:
1 mol μορίων Ν2 περιέχει 6,02·1023 μόρια και ζυγίζει 28 g (Mr= 28)
1 mol μορίων H2O περιέχει 6,02·1023 μόρια και ζυγίζει 18 g (Μr=18)
18-7. Από πού προέρχεται ο όρος mol;

Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει σωρό από πέτρες, τοποθετημένες για
την κατασκευή λιμενοβραχίονα.
18-8. Ποια είναι η σχέση της μάζας του ενός mol Η2Ο και του ενός mol οινοπνεύματος;
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Ερωτήσεις
α) Τι ονομάζεται αριθμός του Avogadro;1
β) Τι είναι το 1 mol;
γ) Πόσο ζυγίζει το 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας;
δ) Πόσο ζυγίζει το 1 mol ατόμων ενός στοιχείου;
18-9.

18-10. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
1) Το 1 mol είναι η.................. μιας ουσίας που περιέχει............σωματίδια.
2) Ο αριθμός του Avogadro (ΝΑ = 6,02-1023) εκφράζει:
α) τον αριθμό των ατόμων που ζυγίζουν τόσα γραμμάρια όσο είναι η........................... του στοιχείου
β) τον αριθμό των μορίων που ζυγίζουν τόσα γραμμάρια όσο είναι η ………….της χημικής ουσίας
18-11. Το 1 mol μορίων σιδήρου ζυγίζει το ίδιο με το 1 mol ατόμων σιδήρου
18-12. Δίνονται τα Mr των ουσιών Ν2 (14), Ο2 (32), S (32), C(6). Να προσδιορίσετε τη μάζα σε g και τον
αριθμό των μορίων σε 2 mol καθεμιάς από αυτές τις ουσίες.
18-13. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις:.
α) 1 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας περιέχει πάντοτε NΑ δομικά σωματίδια.
β) Τα 2 mol CO2 περιέχουν 2 · NΑ μόρια.
γ) Τα 0,5 mol ηλεκτρονίων περιέχουν 3,01 · 1023 ηλεκτρόνια.
δ) Τα 3 mol ΗΝΟ3 περιέχουν συνολικά 15 άτομα.
ε) To μόριο του H2SO4 έχει μεγαλύτερη μάζα από το μόριο του SO2.
στ) Τα 5 mol H2 περιέχουν διπλάσιο αριθμό μορίων από τα 5 mol He.
ζ) To 1 mol CH4 περιέχει συνολικά 5 · NΑ άτομα.
18-14. Να διατάξετε τις ακόλουθες ποσότητες κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού μορίων που
περιέχουν: α) 8g H2 β) 8g Ο2 γ) 28g N2
18-15. . Να υπολογιστούν:
i. η μάζα ενός ατόμου άνθρακα -12 (12C) και

ii. η μονάδα ατομικής μάζας (amu).

18-16. Έχουμε ποσότητα σιδήρου η οποία περιέχει ΝΑ σιδήρου. Πόσα g σιδήρου έχουμε;

1

Με έντονα γράμματα οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
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