
Σήμερα, 23 Οκτωβρίου είναι ημέρα του γραμμομορίου Mole Day.

Αυτό γίνεται γιατί η ημερομηνία 23/10 ή σύμφωνα με τον αμερικάνικο τρόπο γραφής 10/23 από
6:02 π.μ. έως 6:02 μ.μ. ορίστηκε ως ημέρα του mole (6,02 10/23)

Η έννοια του γραμμομορίου στη Χημεία μας διευκολύνει να μιλήσουμε για τις ποσότητες ουσιών που
εμπλέκονται σε χημικές αντιδράσεις.

Αυτό σημαίνει ότι είναι μια θεμελιώδης έννοια και για αυτό την χρησιμοποιούν όλοι οι χημικοί.

Το πρόβλημα που έχουν οι χημικοί με τα άτομα και τα μόρια είναι ότι είναι πολύ μικρά, πράγμα
που καθιστά τον υπολογισμό τους ουσιαστικά αδύνατο. Κατά τη διεξαγωγή χημικών αντιδράσεων,
συχνά θέλουμε να έχουμε μια ιδέα για την ποσότητα του προϊόντος που περιμένουμε να πάρουμε
από την αντίδραση, αλλά ο τεράστιος αριθμός ατόμων ή μορίων που εμπλέκονται ακόμη και σε ένα
μικρό δείγμα θα έκαναν αυτούς τους υπολογισμούς απίστευτα δύσκολους.

Εδώ είναι που χρειάζεται η έννοια του mole.

Ορίζεται ως η ποσότητα της ουσίας που περιέχει ακριβώς 6,02214076 × 10 23 άτομα, μόρια ή
ιόντα. Ο Γάλλος επιστήμονας Jean Perrin πρότεινε ο αριθμός αυτός να πάρει το όνομα του Ιταλού
επιστήμονα Amedeo Avogadro. Ο Avogadro πιστεύεται ότι ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε ότι
ο όγκος ενός αερίου, σε δεδομένη θερμοκρασία και πίεση, είναι ευθέως ανάλογος με τον αριθμό
ατόμων ή μορίων, ανεξάρτητα από το είδος του αερίου.
Για αυτό το λόγο ο αριθμός 6.022 x 1023 είναι γνωστός και σαν «αριθμός του Avogadro» και
συμβολίζεται ΝΑ .

Ο αριθμός Avogadro, μέχρι το 2019, οριζόταν ως ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε 12
γραμμάρια άνθρακα-12.

Τώρα ορίζεται απλώς ωςΝΑ = 6.022 140 76 × 1023 στοιχειώδεις οντότητες.

Ένα mole οποιασδήποτε ουσίας, λοιπόν, περιέχει ακριβώς αυτόν τον αριθμό ατόμων ή μορίων.

Προφανώς, ανάλογα με τη μάζα των ατόμων ή των μορίων, η συνολική μάζα ενός mole μιας ουσίας
μπορεί να ποικίλλει – ένα mole νερού ζυγίζει πολύ οριακά πάνω από 18 γραμμάρια, ενώ ένα mole
από το αλάτι που έχετε στην κουζίνα σας, χλωριούχο νάτριο, ζυγίζει 58,4 γραμμάρια.

Αυτό μπορεί να φαίνεται μπερδεμένο στην αρχή, αλλά είναι λογικό αν το σκεφτείτε. Διαφορετικές
ουσίες θα έχουν άτομα, μόρια ή ιόντα που έχουν διαφορετικές μάζες. Τα άτομα χρυσού έχουν
μεγαλύτερη μάζα από τα άτομα σιδήρου, επομένως η μάζα που περιέχεται σε ένα mole ατόμων
χρυσού είναι μεγαλύτερη.
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Ωραία – αλλά γιατί χρειαζόμαστε το mole;

 Λοιπόν, για αρχή, κάνει την έκφραση ποσοτήτων στη Χημεία πολύ πιο εύκολη.

Δεν χρειάζεται να αντιπροσωπεύουμε τον αριθμό των μορίων μιας ουσίας που έχουμε, και να
χρησιμοποιούμε τους μεγάλους αριθμούς που αυτό θα συνεπαγόταν, και μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε μόρια στους υπολογισμούς μας για να τους απλοποιήσουμε.

Μπορούμε να βρούμε την ποσότητα σε mole οποιασδήποτε μάζας οποιασδήποτε ουσίας, απλώς
διαιρώντας τη μάζα που έχουμε της ουσίας με τη «μοριακή μάζα» – δηλαδή, το άθροισμα των
ατομικών μαζών των ατόμων που αποτελούν την ουσία.

Επιπλέον, η χρήση του mole μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε εύκολα τις μάζες των
προϊόντων που μπορούμε να λάβουμε από τις αντιδράσεις.
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