




























 

στ. Επίδραση της δομής στην οξύτητα 

Για να γίνει κατανοητό γιατί οι οξύτητες των οξέων κατά Brønsted - Lowry ποικίλουν αλλά και για 

να κατανοηθούν οι τάσεις οξύτητας θα εξεταστούν ορισμένες χαρακτηριστικές επιδράσεις της δομής 

στην οξύτητα των ενώσεων. Οι βασικότερες επιδράσεις στην οξύτητα των ενώσεών είναι:  

1. η ισχύς του δεσμού (θέση στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων),  

2. η ηλεκτραρνητικότητα (θέση στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων),  

3. το μέγεθος/στερικές επιδράσεις (θέση στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων),  

4. η επίδραση του φαινομένου του συντονισμού,  

5. η επίδραση του φαινομένου της επαγωγής (θέση στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων και 

απόσταση),  

6. ο υβριδισμός,  

7. η συζυγία,  

8. η αρωματικότητα,  

9. το περιβάλλον.  

Επίδραση της ηλεκτραρνητικότητας και του μεγέθους των στοιχείων στην οξύτητα των ενώσεών 

τους. Συγκεκριμένα:  

• Ο ισχυρός δεσμός Η–Α εμφανίζει την τάση να μειώνει την οξύτητα, λόγω της δυσχέρειας θραύσης 

του δεσμού. Αντίθετα, όσο ασθενέστερος είναι ο δεσμός, τόσο αυξάνεται η οξύτητα (δεν ευνοείται 

ενεργειακά η πλευρά των αντιδρώντων στην ισορροπία της αντίδρασης).  

• Όσο σταθερότερο είναι το ανιόν, τόσο ευνοείται η κατεύθυνση προς τα προϊόντα της ισορροπίας 

της αντίδρασης. Η επίδραση της σταθερότητας του ανιόντος είναι ένας γενικός ισχυρός κανόνας με 

σημαντική επίδραση, αλλά και με μια εξαίρεση: η σταθερότητα του ανιόντος ασκεί, συνήθως, 

μεγαλύτερη επίδραση από την ισχύ δεσμού. Υπάρχει όμως μια σημαντική εξαίρεση (HF, HCl, HBr, 

HI), που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Η σταθερότητα του ανιοντος επηρεάζεται από το επαγωγικό 

φαινόμενο. Το φαινόμενο του συντονισμού. Τον υβριδισμό. Την ηλεκταρνητικότητα. Για τα 

υδραλογονα σημαντικότερη επίδραση ασκεί η ισχύς του δεσμού έναντι της σταθερότητας του 

ανιόντος. Τα pKa αντίστοιχα για το HF(3.5), HCl(7), HBr(8), HI(9). Η σχετική σταθερά των ανιόντων 

έχει την αντίθετη τάση καθώς το F– είναι το πιο ισχυρό από τα ανιόντα. Για τις αντίστοιχες ενέργειες 

δεσμού στα μόρια των ΗΧ ισχύει το αντίθετο, λόγω μικρότερης ατομικής ακτίνας η ενέργεια δεσμού 

είναι μεγαλύτερη για το ΗF > HCl  > HBr> HI και τελικά οι διαφορές τους κυριαρχούν έναντι της 

σταθερότητας των ανιόντων και καθορίζουν την σχετική οξύτητα του καθενός. Η ίδια λογική 

εφαρμόζει σε όλες τις συγκρίσεις του ΠΠ, όμως είναι γενικά σπάνιο να επικρατεί η ισχύς του δεσμού 

όπως εδώ όπου το HCl είναι πιο ισχυρό από το HF. 
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