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Ινληηζκόο νμέσλ – βάζεσλ 

 

Ηλεκτρολύτες ολοκάδοληαη οη οσζίες ηωλ οποίωλ ηα σδαηηθά δηαιύκαηα επηηρέποσλ ηε δηέιεσζε ηοσ 

ειεθηρηθού ρεύκαηος, εκθαλίδοσλ δειαδή ειεθηρηθή αγωγηκόηεηα. 

Πξωηνιπηηθή αληίδξαζε νλνκάδεηαη ε αληίδξαζε κεηαμύ ελόο νμένο ΗΑ θαη κηαο βάζεο Β, θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά πξσηνλίνπ από ην νμύ ΗΑ ζηε βάζε Β, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεηαη ε 

ζπδπγήο ηνπ βάζε Α‾ θαη ην ζπδπγέο νμύ ΒΗ
+
. 

ΗΑ     +     Β      ⇋      Α‾    +     ΒΗ
+
 

                                         νμύ (1)            βάζε (2)           βάζε (1)           νμύ (2) 

 

Οη πξσηνιπηηθέο αληηδξάζεηο είλαη ακθίδξνκεο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Σε κηα 

πξσηνιπηηθή αληίδξαζε, ε ηζνξξνπία είλαη κεηαηνπηζκέλε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αζζελέζηεξνπ νμένο θαη 

ηεο αζζελέζηεξεο βάζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηζνξξνπία: 

HCN   +   NO2‾   ⇋    CN‾   +   HNO2 

είλαη κεηαηνπηζκέλε πξνο ηα αξηζηεξά. Άξα ην ΗΝΟ2 είλαη ηζρπξόηεξν νμύ από ην HCN, ελώ ην CN‾ είλαη 

ηζρπξόηεξε βάζε από ην NO2‾. 

 

 

ΒΑΘΜΟ ΙΟΝΣΙΜΟΤ 

Βαζκόο ηνληηζκνύ (α) ελόο ειεθηξνιύηε νλνκάδεηαη ην πειίθν ηνπ αξηζκνύ ησλ moles ηνπ ειεθηξνιύηε 

πνπ ηνληίδνληαη (n) πξνο ηνλ αξρηθό (ζπλνιηθό) αξηζκό moles ηνπ ειεθηξνιύηε πνπ έρνπλ δηαιπζεί (no). 

                                                



n

n
                                                        

Ο βαζκόο ηνληηζκνύ α κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο πειίθν ζπγθεληξώζεσλ: 

                                           
c

x

V

n
V

n

n

n

oo

  

όπνπ: 

x (mol/L): ε ζπγθέληξσζε ηνπ ειεθηξνιύηε πνπ έρεη ηνληηζηεί, αληέδξαζε δειαδή κε ηνλ δηαιύηε,  

c (mol/L): ε αξρηθή (ζπλνιηθή) ζπγθέληξσζε ηνπ ειεθηξνιύηε.  

 

Ο βαζκόο ηνληηζκνύ α εθθξάδεη ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ηνληηζκνύ ηνπ ειεθηξνιύηε ζηνλ δηαιύηε.  

 

Δμαξηάηαη από: 

 

1.  Τε θύζε ηνπ ειεθηξνιύηε. 

 

2.  Τε θύζε ηνπ δηαιύηε. 
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Η ηζρύο ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ εμαξηάηαη από ηε θύζε ηνπ δηαιύηε, αθνύ ηα κόξηα ηνπ δηαιύηε 

παίδνπλ αληίζηνηρα ην ξόιν ηεο βάζεο ή ηνπ νμένο ζηελ αληίδξαζε ηνληηζκνύ. Σπλήζσο όκσο σο δηαιύηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξό. 

Παξαδείγκαηα: 

Τν CH3COOH ζε πδαηηθό δηάιπκα είλαη αζζελέο νμύ, ελώ ζε πγξή ΝΗ3 ζπκπεξηθέξεηαη σο ηζρπξό νμύ, 

εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ βαζηθνύ ραξαθηήξα ηεο ΝΗ3. 

CH3COOH  +  H2O   ⇋   CH3COO‾  +  H3O
+
 

CH3COOH  +  NH3   ⇋   CH3COO‾  +  NH4
+
 

Τν HCl είλαη ηζρπξόηεξν νμύ από ην CH3COOH ζε δηαιύηε λεξό. Αληίζεηα, ζε δηαιύηε πγξή ΝΗ3 θαη ηα 

δύν δηαιύκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρύ (θαηλόκελν ηζνπέδωζεο). 

 

3.  Τε ζεξκνθξαζία. 

Η αληίδξαζε ηνληηζκνύ είλαη ελδόζεξκε (ΓΗ > 0). Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ αξρή Le Chatelier, κε ηελ 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε ηζνξξνπία κεηαηνπίδεηαη δεμηά, νπόηε ε ηηκή ηνπ βαζκνύ ηνληηζκνύ α απμάλεηαη. 

 

4.  Τελ αξρηθή ζπγθέληξωζε ηνπ ειεθηξνιύηε c. 

Με ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο c ειαηηώλεηαη ε ηηκή ηνπ βαζκνύ ηνληηζκνύ α θαη αληίζηξνθα (λόκνο 

αξαίσζεο ηνπ Ostwald). 

 

5.  Τελ επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο. 

Δάλ ζην δηάιπκα ηνπ αζζελνύο ειεθηξνιύηε πξνζζέζνπκε έλαλ άιιν ειεθηξνιύηε ν νπνίνο έρεη θνηλό ηόλ 

κε ηνλ αζζελή, ν βαζκόο ηνληηζκνύ α ηνπ αζζελνύο ειεθηξνιύηε ειαηηώλεηαη (αξρή Le Chatelier). 

 

 

Αζθήζεηο  

 

1. Πνηεο ρεκηθέο νπζίεο νλνκάδνληαη ακθηπξσηηθέο; Πνηεο από ηηο επόκελεο νπζίεο είλαη ακθηπξσηηθέο; 

α)  H2O                      β)  F‾                       γ)  HS‾               δ)  H3O
+
                ε)  H2PO4‾        

ζη)  H2NCH2COOH   δ)  HSO3‾                 ε)  HCO3‾ 

 

2. Μηα ηνληηθή (εηεξνπνιηθή) έλσζε δηαιύεηαη ζην λεξό. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο; 

α)  Η έλσζε ηνληίδεηαη. 

β)  Τα κόξηα ηνπ Η2Ο αληηδξνύλ κε ηελ έλσζε, νπόηε δεκηνπξγνύληαη ηα ηόληα. 

γ)  Τν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα. 

δ) Με ηε δηάιπζε δηαζπάηαη ην θξπζηαιιηθό πιέγκα θαη απειεπζεξώλνληαη ηα ηόληα. 

ε)   Τα ηόληα ζην δηάιπκα είλαη εθπδαησκέλα. 

ζη)  Τν δηάιπκα είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν. 

δ)  Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ ηόλησλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ αξλεηηθώλ ηόλησλ. 

 

3. Υδαηηθό δηάιπκα HCl αληηδξά κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH. Να γξαθεί ε αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηε ζεσξία: 

α)  Arrhenius,                 β)  Brönsted - Lowry. 
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4. Να ζπγθξίλεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηεο NH3 ζηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα: 

α)  Γηάιπκα ΝΗ3 0,01 Μ  (ζ = 25 
ν
C). 

β)  Γηάιπκα ΝΗ3 0,1 Μ  (ζ = 25 
ν
C). 

γ)  Γηάιπκα ΝΗ3 0,01 Μ  (ζ = 35 
ν
C). 

δ)  Γηάιπκα ΝΗ3 1 Μ (ζ = 20 
o
C)  

 

5. Υδαηηθό δηάιπκα νμένο HA έρεη όγθν 100 mL θαη [Η3Ο
+
] = 10

–3
 Μ. Τν δηάιπκα αξαηώλεηαη ζε ηειηθό 

όγθν 500 mL θαη ζην αξαησκέλν δηάιπκα βξέζεθε [Η3Ο
+
] = 2 10

–4
 Μ. Να εμεηάζεηε αλ ην νμύ ΗΑ είλαη ηζρπξό ή 

αζζελέο. 

 

 

Πξνβιήκαηα 

 

6. 3,7 g αζζελνύο νμένο ΗΑ δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 500 mL ζην νπνίν 

βξέζεθε [Η3Ο
+] = 10–3 Μ. Να ππνινγίζεηε: 

α)  ηε ζπγθέληξσζε θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζην δηάιπκα απηό, 

β)  ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ ΗΑ. 

Γίλεηαη γηα ην ΗΑ:  Ka = 10–5.                  

                                          (απ.: Mr = 74) 

 

7. Πνζόηεηα αέξηαο ακκσλίαο ΝΗ3 ίζε κε 22,4 L, κεηξεκέλα ζε STP, δηαιύεηαη ζην λεξό, νπόηε 

πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 2 L, ζην νπνίν βξέζεθε όηη [ΟΗ‾] = 10–3 Μ.  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ θαη ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3. 

β) Η αζζελήο κνλνπξσηηθή βάζε Β ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 1% ζε έλα πδαηηθό δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 

0,5 Μ. Πνηα είλαη ηζρπξόηεξε βάζε, ε ΝΗ3 ή ε βάζε Β; 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC. 

(απ.: ισχ. η Β) 

 

8. Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ αξαηώλεηαη κε πξνζζήθε λεξνύ από αξρηθό όγθν V ζε ηειηθό 

όγθν V΄ = 100V. 

α)  Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν ησλ βαζκώλ ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ θαη ηνλ ιόγν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 

ηόλησλ Η3Ο
+ ζην αξρηθό θαη ζην αξαησκέλν δηάιπκα. 

β)  Να ζπγθξίλεηε ηνλ αξηζκό moles ηόλησλ Η3Ο
+ ζην αξρηθό θαη ζην αξαησκέλν δηάιπκα. 

Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή.  

Γηα ην ΗΑ ηζρύεη Ka/c < 10–2, νπόηε κπνξνύλ λα γίλνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 

 

9. Γηαζέηνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα αζζελνύο νμένο ΗΑ, Γ1 θαη Γ2, κε ζπγθεληξώζεηο 0,25 Μ θαη 

0,05 Μ αληίζηνηρα. Με αλάκημε ησλ δύν δηαιπκάησλ πξνθύπηεη δηάιπκα Γ3.  

α)  Να ζπγθξίλεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζηα ηξία δηαιύκαηα. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2, ώζηε ζην δηάιπκα Γ3 ην 

ΗΑ λα ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 1%; 

Γίλεηαη γηα ην ΗΑ: Ka = 10–5. Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή. 

(απ.: V1/V2 = 1/3) 
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10. 0,05 mol αζζελνύο νμένο ΗΑ δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 όγθνπ 200 mL, 

ζην νπνίν βξέζεθε όηη [Η3Ο
+] = 5 10–3 Μ. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ θαη ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ. 

β) Πόζα mol HA πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ, ώζηε λα δηπιαζηαζηεί ε [Η3Ο
+] ηνπ 

δηαιύκαηνο; Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δε κεηαβάιιεηαη. 

γ) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1, ώζηε ζην αξαησκέλν δηάιπκα ην ΗΑ λα 

ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 5%; Πνηα είλαη ε [Η3Ο
+] ζην αξαησκέλν δηάιπκα; 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC. 

(απ.: [Η3Ο
+
] = 2 10

–3
 Μ) 

 

11. Σε πδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ βξέζεθε όηη ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηζρύεη [ΗΑ] = 9 

[Α‾]. 

α)  Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζην δηάιπκα απηό; 

β) Πώο κεηαβάιιεηαη ν ιόγνο ησλ ζπγθεληξώζεσλ [Α‾]/[ΗΑ] ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαηά ηελ 

αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο; 

Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή. 

(απ.: α = 0,1) 

 

 

Ινληηζκόο ηνπ λεξνύ - pH 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ Kw Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Η ηηκή ηεο Kw εμαξηάηαη κόλν από ηε ζεξκνθξαζία, όπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο ζηαζεξέο 

ηζνξξνπίαο.   

Η αληίδξαζε ηνληηζκνύ ηνπ Η2Ο είλαη ελδόζεξκε: 

H2O  +  H2O  ⇋ H3O
+  +  OH‾,    ΓΗ > 0 

Σύκθσλα κε ηελ αξρή Le Chatelier, κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά, επνκέλσο ην γηλόκελν:  Kw = [H3O
+] [OH‾]  απμάλεηαη.  

Πεηξακαηηθνί ππνινγηζκνί έδεημαλ όηη ζηνπο 25 oC ηζρύεη: 

                               Kw = [H3O
+] [OH‾] = 10–14

 
Kw (x10

14
) 
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                                                 ζ (
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5 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΔΝΝΑΓΙΟ ΠΔ04.02 MSc                 www.gennadios.gr               ΓΙΑΣΑΗ/ΙΟΝΣΙΜΟ – pH – ΑΛΑΣΑ – ΔΚΙ   

Η ζηαζεξά Kw έρεη κνλάδεο (mol/L)2 νη νπνίεο όκσο έρεη θαζηεξσζεί λα παξαιείπνληαη. 

 

 

ΥΡΗΙΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

α.  Όηαλ δίλεηαη ε ηηκή pH ελόο δηαιύκαηνο, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε εύθνια ηε [Η3Ο
+] θαη ηε 

[ΟΗ‾]. Ιζρύεη:                                                                                         

pH = x    άξα    [Η3Ο
+] = 10–x M     θαη       [ΟΗ‾]  = 

][

10

3

14





OH
   Μ     

 

β. Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαηά x κνλάδεο, ε [Η3Ο
+] κεηαβάιιεηαη θαηά 10x θνξέο. 

Ιζρύεη: 

Αλ    ΓpH = pH2 – pH1 = x     ηόηε   
x

OH

OH
10

][

][

23

13 




                          

 

γ. Τα πνιύ δξαζηηθά κέηαιια K, Na, Ca θαη Ba, όηαλ πξνζηίζεληαη ζην λεξό, αληηδξνύλ κε απηό θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηα αληίζηνηρα πδξνμείδηα, ηα νπνία δηίζηαληαη πιήξσο. Έηζη πξνθύπηεη βαζηθό δηάιπκα: 

2Na   +   2H2O    →    2NaOH   +   H2 

Ca   +   2H2O    →    Ca(OH)2   +   H2 

Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα νμείδηα απηώλ ησλ κεηάιισλ Na2O, K2O, CaO θαη BaO (αλπδξίηεο 

βάζεσλ), ηα νπνία αληηδξνύλ κε ην λεξό: 

Na2O   +   H2O    →    2NaOH 

CaO   +   H2O    →    Ca(OH)2 

δ. Οη αλπδξίηεο ησλ νμέσλ (π.ρ. SO3) όηαλ δηαιπζνύλ ζην λεξό κεηαηξέπνληαη ζηα αληίζηνηρα νμέα, 

νπόηε δεκηνπξγνύληαη όμηλα δηαιύκαηα:    SO3   +   H2O    →    H2SO4 

 

ε. Ο ασηοϊοληηζκός ηοσ Η2Ο ζα ιακβάλεηαη σπόψε κόλο ζηελ περίπηωζε θαηά ηελ οποία ε ζσγθέληρωζε 

ηωλ ηόληωλ Η3Ο
+ ή ΟΗ‾ ποσ προθύπηοσλ από ηολ ηοληηζκό (ή ηε δηάζηαζε) ηοσ ειεθηροιύηε είλαη κηθρόηερε 

από 10–6 Μ. 

 

Αζθήζεηο ζεωξίαο - εξωηήζεηο θξίζεωο  

 

12.  Τν θαζαξό λεξό ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζ oC έρεη pH = 6,5. 

α)  Να εμεηάζεηε αλ ε ζεξκνθξαζία απηή είλαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από 25 oC. 

β)  Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο Kw ζηνπο ζ oC; 

γ) Έλα πδαηηθό δηάιπκα ζηνπο ζ oC έρεη pH = 7. Τν δηάιπκα απηό είλαη όμηλν νπδέηεξν ή βαζηθό; 

 

13.  Σε έλα πδαηηθό δηάιπκα ζηνπο 25 oC ηζρύεη [Η3Ο
+] = 100 [ΟΗ‾]. 

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 

β)  Πόζα ηόληα Η3Ο
+ πεξηέρνληαη ζε 1 mL ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ; 

Γίλνληαη:  γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14, αξηζκόο Avogadro: NA = 6,02 1023 ζσκαηίδηα / mol. 
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14.  Να εμεγήζεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο. 

α)  Κάζε νπδέηεξν δηάιπκα έρεη pH = 7. 

β)  Υδαηηθό δηάιπκα HCl έρεη pH = 3. Αλ ρσξίζνπκε ην δηάιπκα ζε ηξία ίζα κέξε, ην θάζε κέξνο έρεη 

pH = 1. 

γ)  Σε έλα νπδέηεξν δηάιπκα ηζρύεη pH = ½ pKw. 

δ)  Υδαηηθό δηάιπκα ΗΝΟ3 10–7 Μ έρεη pH = 7 ζηνπο 25 oC. 

ε) Όηαλ αξαηώλνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα κε πξνζζήθε λεξνύ, ην pH ηνπ δηαιύκαηνο απμάλεηαη. 

ζη)  Όηαλ πξνζζέζνπκε Na ζην λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα κε pH > 7 ζηνπο 25 oC. 

δ) Τν αζζελέο νμύ ΗΑ είλαη ηζρπξόηεξν από ην νμύ ΗΒ. Άξα θάζε πδαηηθό δηάιπκα ΗΑ έρεη 

κηθξόηεξε ηηκή pH από θάζε πδαηηθό δηάιπκα ΗΒ ηεο ίδηαο ζεξκνθξαζίαο. 

 

15. Γπν πδαηηθά δηαιύκαηα αζζελώλ κνλνπξσηηθώλ νμέσλ ΗΑ θαη ΗΒ έρνπλ ηε ίδηα ζπγθέληξσζε, 

ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ίδην όγθν. Αλ ην δηάιπκα ηνπ ΗΑ έρεη κηθξόηεξε ηηκή pH, λα ζπγθξίλεηε:  

α)  ηελ ηζρύ ησλ νμέσλ ΗΑ θαη ΗΒ, 

β)  ηελ ηζρύ ησλ ζπδπγώλ βάζεσλ Α‾ θαη Β‾, 

γ)  ηνλ αξηζκό moles NaOH πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ησλ δύν νμέσλ. 

 

16. α) Πώο κεηαβάιιεηαη ην pH ηνπ θαζαξνύ λεξνύ όηαλ ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ; 

β) Σε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζ νC ην θαζαξό λεξό έρεη pH = 6,75. 

     i)  Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο Kw ζηνπο ζ oC; 

     ii) Έλα πδαηηθό δηάιπκα ζηνπο ζ oC έρεη pH = 6,9. Τν δηάιπκα απηό είλαη όμηλν, βαζηθό ή 

νπδέηεξν; 

 

17.  Nα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θαζεκία από ηηο επόκελεο εξσηήζεηο. 

α) Τν γηλόκελν [Η3Ο
+][ΟΗ‾] έρεη ηηκή 10–14 ζηνπο 25 oC: 

i)    κόλν ζην θαζαξό λεξό  

ii)   κόλν ζε δηαιύκαηα νμέσλ 

iii)  ζηα ειεθηξνιπηηθά δηαιύκαηα         

iv)  ζε θάζε πδαηηθό δηάιπκα 

β) Τν θαζαξό λεξό ζηνπο 60 oC έρεη pH: 

     i)  7                 ii)  6,5               iii)  7,5               iv)  10–14 

γ) Καηά ηε δηάιπζε HCl ζην λεξό, ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ε ηηκή ηνπ γηλνκέλνπ [Η3Ο
+][ΟΗ‾]: 

     i)   απμάλεηαη                               ii)  ειαηηώλεηαη 

     iii) παξακέλεη ζηαζεξή                iv)  απμάλεηαη ειάρηζηα 

δ) Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο είλαη πάληνηε ζσζηή ζε έλα νπδέηεξν δηάιπκα; 

     i)    [OH‾] = 10–7 M                      ii)   pH = 7        

     iii)  [H3O
+] = ½ Kw                      iv)   pH = ½ pKw 

ε) Σην θαζαξό λεξό ζηνπο 30 oC ηζρύεη: 

     i)    pH > pOH                                   ii)   Kw > 10–14 

     iii)  [H3O
+] > [OH‾]                          iv)   pH > 7 

ζη) Έλα πδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ 10–2 Μ, ζηνπο 25 oC, είλαη δπλαηό λα έρεη pH: 

     i)  2                 ii)  1                 iii)  5                 iv)  8 

δ) Σε έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 10–7 M ζηνπο 25 oC ηζρύεη: 
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     i)   [H3O
+]νι = 10–7 Μ                       ii)  pH = 7           

     iii) [H3O
+]νι = 2 10–7 Μ                    iv) [H3O

+]νι = 1,6 10–7 Μ    

ε) Σε πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 0,1 Μ ζηνπο 25 oC ηζρύεη: 

     i)  pOH = 1             ii)  pH = 13              iii)  7 < pH < 13            iv)  pH > 13 

ζ) Σε έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 10–8 M ζηνπο 25 νC ηζρύεη: 

     i)    pH = 8                                 ii)  pH = 7,02      

     iii) [H3O
+] > [OH‾]                   iv) [Cl‾] > [H3O

+] 

η) Υδαηηθό δηάιπκα NaOH  5 10–3 M ζηνπο 25 oC έρεη pH: 

     i)  11                ii)  12                iii)  2,5               iv)  11,7 

ηα) Υδαηηθό δηάιπκα ΗΝΟ3 κε pH = 1,7 έρεη ζπγθέληξσζε: 

     i)  5 10–3 M          ii)  0,02 M            iii)  0,12 M            iv)  0,17 M 

 

18. Υδαηηθό δηάιπκα έρεη pH = 6,9 ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζ oC. Να εμεηάζεηε αλ ην δηάιπκα απηό 

είλαη όμηλν, νπδέηεξν ή βαζηθό.  

Γίλνληαη ζηνπο ζ oC γηα ην Η2Ο: Kw = 4 10–14, log2 = 0,3. 

 

 

Πξνβιήκαηα 

 

19. 40 mg Ca δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ όγθνπ 200 mL θαη ειεπζεξώλεηαη 

αέξην. Να ππνινγηζηνύλ: 

α)  O όγθνο ηνπ αεξίνπ, κεηξεκέλνο ζε STP.  

β)  Τν pΗ ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: pH = 12) 

 

20. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη, αλ ζε 400 mL λεξνύ δηαιύζνπκε:  

α)  12,4 g Na2O,              β)  2,16 g N2O5. 

Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο κε ηελ πξνζζήθε παξακέλεη ζηαζεξόο. 

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

[απ.: (α) pH = 14,  (β) pH = 1] 

 

Απαίωζη - ζςμπύκνωζη διαλύμαηορ 

 

α) Υδαηηθό δηάιπκα ηζρπξνύ νμένο ΗΑ αξαηώλεηαη ζε δεθαπιάζην όγθν. Πνηα είλαη ε κεηαβνιή 

ζην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 

β)  Σε πνηα νξηαθή ηηκή ηείλεη ην pH κεηά από πνιύ κεγάιε αξαίωζε; 

Απάληεζε 

α) Καηά ηελ αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο από όγθν V ζε ηειηθό όγθν V΄= 10V, ν αξηζκόο mol ηνπ HCl 

παξακέλεη θπζηθά ζηαζεξόο: 

nαξρ. = nηει.    ή    cV = c΄V΄    ⇒      cV = c΄10V    ⇒    c΄ = 
10

c
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ΓpH = pH΄ – pH =  – log
10

c
 – ( – logc)  =  – log

10

1
 = 1 

                                                                                      

ΓΕΝΙΚΑ:  

Καηά ηελ αξαίσζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο ΗΑ από αξρηθό όγθν V ζε ηειηθό όγθν V΄ = 

10x V ηζρύνπλ: 

[Η3Ο
+]αξρ. = c     θαη     [Η3Ο

+]ηει. = c΄ = x

c

10
    νπόηε πξνθύπηεη: 

ΓpH  =  pHηει. –  pHαξρ. =  x 

 

β) Με πνιύ κεγάιε αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ΗΑ ηείλεη ζην κεδέλ, νπόηε ε 

[Η3Ο
+] θαζνξίδεηαη από ηνλ απηντνληηζκό ηνπ Η2Ο. 

Τν pH ηνπ δηαιύκαηνο ηείλεη πξνο ην pH ηνπ θαζαξνύ λεξνύ (pH =7 ζηνπο 25 oC). 

 

 

 

Πξνβιήκαηα 

 

21. Πνζόηεηα Ca δηαιύεηαη ζην λεξό, νπόηε ειεπζεξώλνληαη 560 mL αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP, θαη 

ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ όγθνπ 5 L. Να ππνινγηζηνύλ: 

α) ε κάδα ηνπ Ca θαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ, 

β) ν όγθνο ηνπ λεξνύ πνπ απαηηείηαη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH ηνπ 

θαηά κηα κνλάδα. 

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: VH2O = 45 L) 

 

22.  Υδαηηθό δηάιπκα ΗΝΟ3 (Γ) έρεη πεξηεθηηθόηεηα 0,63% w/v.  

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 

β)  Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

ηνπ θαηά δύν κνλάδεο; 

γ)  Πόζα g HNO3 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 400 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

ηνπ θαηά κηα κνλάδα; Με ηελ πξνζζήθε ΗΝΟ3 ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δε κεηαβάιιεηαη. 

[απ.: (γ) 22,68 g] 

 

23.  Yδαηηθό δηάιπκα ΚΟΗ (Γ) έρεη ζπγθέληξσζε 0,04 Μ. 

α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 50 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα 

κε pH = 11; 

β) Πόζα g NaOH πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 250 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

θαηά κηα κνλάδα; Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη. 

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: 3,6 g NaOH) 

 

24. Υδαηηθό δηάιπκα NaOH (Γ) έρεη πεξηεθηηθόηεηα 0,4% w/v θαη όγθν 500 mL. 

α) Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 
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β) Πόζα g NaOH πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH ηνπ θαηά κηα 

κνλάδα; Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δε κεηαβάιιεηαη. 

γ) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH  ηνπ θαηά κηα 

κνλάδα; 

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: 18 g NaOH, 4,5 L H2O) 

 

 

 

Καηηγοπία 3η 

Ανάμειξη διαλςμάηων 

 

25. Αλακηγλύνπκε 400 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 0,05 M κε 100 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗΝΟ3 

0,3 Μ. Σην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη λα ππνινγίζεηε: 

α)  Τν pH. 

β)  Τηο ζπγθεληξώζεηο όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ. 

Γίλεηαη γηα ην H2O: Kw = 10–14. 

 

26. Έλα κίγκα NaOH θαη Ca(OH)2 πεξηέρεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κε αλαινγία mol 2:1 αληίζηνηρα. Τν 

κίγκα απηό δηαιύεηαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 4 L κε pH = 13. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ 

κίγκαηνο.  

(απ.: 8 g NaOH) 

 

27. Έλα κίγκα πνπ απνηειείηαη από Na θαη Ca έρεη κάδα 0,66 g. Τν κίγκα απηό δηαιύεηαη ζην λεξό, 

νπόηε ειεπζεξώλεηαη αέξην πνπ έρεη όγθν 336 mL, κεηξεκέλν ζε STP, θαη πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 3 L. Να 

ππνινγίζεηε:  

α)  Τε ζύζηαζε ηνπ αξρηθνύ κίγκαηνο.  

β)  Τν pH ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλεηαη γηα ην H2O: Kw = 10–14.                                                                                            (απ.: pH = 12) 

 

 

28. α) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε δηάιπκα HCl κε pH = 0 θαη δηάιπκα HCl κε pH 

= 2, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε pH = 1; 

β) Αλακηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο δηαιπκάησλ HCl κε pH = 0 θαη pH = 1. Πνην είλαη ην pH ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη; 

Γίλεηαη: log55 = 1,74. 

(απ.: pH = 0,26) 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ 

 

απαίωζη - ζςμπύκνωζη διαλςμάηων 

 

Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ αξαηώλεηαη κε πξνζζήθε λεξνύ. 
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α)  Πνηα κεηαβνιή παξνπζηάδεη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 

β) Πόζεο κνλάδεο ζα κεηαβιεζεί ην pH, αλ ην δηάιπκα αξαηωζεί ζε δεθαπιάζην όγθν;  

Γίλεηαη όηη γηα ην ΗΑ ηζρύεη Ka/c < 10–2, ζ = ζηαζεξή.  

Απάληεζε 

α) Γηα ηνπο αζζελείο ειεθηξνιύηεο θαη εθόζνλ νη πξνζεγγίζεηο είλαη δεθηέο ηζρύεη: 

x  =  [H3O
+]  =  cKa   

Με ηελ αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο ειαηηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε c ηνπ ΗΑ, επνκέλσο ην pH απμάλεηαη.  

  Όηαλ ε αξαίσζε είλαη πνιύ κεγάιε, ηόηε cHA → 0 θαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ηείλεη ζην pH ηνπ 

θαζαξνύ λεξνύ. 

β)  Καηά ηελ αξαίσζε ζε V΄ = 10V ηζρύεη: 

nαξρ. = nηει.     cV  = c΄V΄     cV  = c΄10V     c΄ = 
10

c
 

αξρηθό δηάιπκα:  [Η3Ο
+] = cK a , ηειηθό δηάιπκα: [H3O

+] = 'cK a                                         

 

10

1

][

][

.3

.3 






OH
         θαη     pH΄ – pH  = 

2

1
 

 

ΓΕΝΙΚΑ:  

Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ αξαηώλεηαη από αξρηθό όγθν V ζε ηειηθό όγθν V΄ = 10xV.   

 Δάλ ηζρύεη 
c

K a
 < 10–2, ηόζν ζην αξρηθό όζν θαη ζην ηειηθό δηάιπκα, έρνπκε:  

  [Η3Ο
+]αξρ. = cKa      θαη      [H3O

+]ηει. = 'cKa      όπνπ    c΄ = x

c

10
 

                                                                    

           
.3

.3

][

][











OH
 = x10      νπόηε      pHηει. – pHαξρ. =  

2

1
 x              

                                                                       

 

Πξνβιήκαηα   

 

29. Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ (Γ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΒ (Γ2) έρνπλ 

ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε, ηνλ ίδην όγθν θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Τν δηάιπκα Γ1 έρεη pH = 3, ελώ ην δηάιπκα Γ2 

έρεη pH = 4. 

α)  Πνην από ηα δύν νμέα είλαη ηζρπξόηεξν; 

β)  Πνην δηάιπκα απαηηεί πεξηζζόηεξα mol NaOH γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε; 

γ) Σε πνην από ηα δύν δηαιύκαηα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε λεξό, ώζηε ηα δπν δηαιύκαηα λα 

απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ηηκή pH; 

 

30.  Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 αζζελνύο νμένο ΗΑ έρεη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ. 

α) Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζην δηάιπκα Γ1. 
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β) Σε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 5,4 g από ην νμύ ΗΑ, νπόηε ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ 

ΗΑ κεηαβάιιεηαη θαηά 50%. Να ππνινγίζεηε: 

     i)    ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ νμένο ΗΑ, 

     ii)   ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πνπ πξνθύπηεη. 

Θεσξείζηε όηη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ΗΑ δε κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλνληαη: γηα ην ΗΑ: Ka = 10–5, log2 = 0,3.           

  (απ.: pH = 2,7) 

 

31. Υδαηηθό δηάιπκα νμένο HA (Γ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα νμένο ΗΒ (Γ2) έρνπλ ηνλ ίδην όγθν V θαη 

ηελ ίδηα ηηκή pH = 2. Όηαλ αξαησζνύλ ηα δύν δηαιύκαηα ζε όγθν V΄ = 100 V, ην Γ1 απνθηά pH = 3, ελώ ην Γ2 

απνθηά pH = 4.  

α)  Να εμεηάζεηε αλ ηα νμέα ΗΑ θαη ΗΒ είλαη ηζρπξά ή αζζελή νμέα. 

β)  Πώο κεηαβάιινληαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ θαη ηνπ ΗΒ θαηά ηελ αξαίσζε; 

(απ.: το ΗΑ ασθενές)  

 

32.  Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ (Γ1) έρεη pH = 3. 

α)  Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH ηνπ 

θαηά κηα κνλάδα; 

β)  Να ζπγθξίλεηε ζην αξρηθό θαη ζην αξαησκέλν δηάιπκα: 

     i)   ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ HA, 

     ii)  ηνλ αξηζκό ησλ ηόλησλ Α–. 

Γίλεηαη γηα ην ΗΑ: Ka = 10–6. 

(απ.: προσθήκη 198 L, α΄ = 10α) 

 

33.  Υδαηηθό δηάιπκα Γ νμένο ΗΑ έρεη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ θαη  pH = 3. 

α)  Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο Ka ηνπ ΗΑ. 

β) Σε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 10,8 g θαζαξήο πνζόηεηαο ΗΑ, νπόηε ην pH ηνπ 

δηαιύκαηνο κεηαβάιιεηαη θαηά κηζή κνλάδα. Να ππνινγηζηεί ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ ΗΑ.  

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ΗΑ ν όγθνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο δε κεηαβάιινληαη. 

(απ.: Μr = 60) 

 

34.  Έλα πδαηηθό δηάιπκα ηνπ CH3COOH (Γ1) έρεη pH = 3, ελώ έλα άιιν πδαηηθό ηνπ δηάιπκα (Γ2) 

έρεη pH = 2,5.  

α)  Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ CH3COOH ζηα δύν δηαιύκαηα; 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δύν δηαιύκαηα, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

pH = 2,7; 

Γίλνληαη: γηα ην CH3COOH: Ka =10–5, log2 = 0,3. 

(απ.: V1 = 2V2) 

 

35. Υδαηηθό δηάιπκα CH3COOH (Γ) έρεη pH = 2,5. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 20 mL ηνπ 

δηαιύκαηνο απηνύ, θαηαλαιώζεθαλ 40 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,25 Μ. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά 

ηνληηζκνύ θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα Γ. 

(απ.: Ka = 2 10
–5

) 
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36. Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ έρεη pH = 3 ζηνπο 25 oC. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50 

mL ηνπ δηαιύκαηνο θαηαλαιώζεθαλ 25 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,2 Μ. 

α)   Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ νμένο; 

β)   Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ. 

γ)  Τν HCOOH ζε πδαηηθό δηάιπκα 0,5 Μ ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 2% ζηνπο 25 oC. Πνην είλαη 

ηζρπξόηεξν νμύ, ην ΗΑ ή ην HCOOH; 

 [απ.: Ka(HA) = 10
–5

, Ka(HCOOH) = 2 10
–4

] 

 

 
ΓΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ 

 

Αζθήζεηο ζεωξίαο - εξωηήζεηο θξίζεωο 

 

37. Υδαηηθό δηάιπκα άιαηνο NaA (Γ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα άιαηνο NaB (Γ2) έρνπλ ηελ ίδηα 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Αλ ην δηάιπκα NaA έρεη κηθξόηεξε ηηκή pH, λα ζπγθξίλεηε ηελ ηζρύ 

ησλ νμέσλ HΑ θαη ΗΒ. Tα νμέα  HA θαη  HB είλαη αζζελή.                                           

 

38. Να εμεηάζεηε αλ ηα πδαηηθά δηαιύκαηα ησλ παξαθάησ αιάησλ είλαη όμηλα, νπδέηεξα ή βαζηθά. 

α)  KBr                         β)  NaNO2                       γ)  HCOONa    

δ)  MgCl2                               ε)  CH3NH3Cl                  ζη)  CH3COONH4   

δ)  C6H5COOK            ε)  HCOONH4                          ζ)  NH4NO3      

η)  NH4F 

Γίλνληαη: γηα ην HCOOH: Ka = 2 10–4, γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10–5, γηα ην CΗ3CΟΟΗ: Κa = 2 10–5, γηα ην 

HF: Ka = 7 10–4. 

 

39. Η βάζε Β αληηδξά πιήξσο κε ην νμύ ΗΑ, νπόηε πξνθύπηεη ηo αληίζηνηρν άιαο. Τη ζπκπέξαζκα 

πξνθύπηεη γηα ηελ ηζρύ ηεο βάζεο Β θαη ηνπ νμένο ΗΑ, αλ ην πδαηηθό δηάιπκα ηνπ άιαηνο πνπ πξνθύπηεη 

ζηνπο 25 oC έρεη: 

α)  pH < 7;           β)  pH > 7;           γ)  pH = 7; 

 

40. Υδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 θαη πδαηηθό δηάιπκα CH3NH2 έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε θαη ηνλ ίδην 

όγθν. Να ζπγθξίλεηε: 

α)  ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ησλ δύν βάζεσλ θαη ην pH ησλ δύν δηαιπκάησλ, 

β)  ηνλ αξηζκό ησλ moles HCl πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε, 

γ)  ην pH ησλ δηαιπκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ εμνπδεηέξσζε. 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC.  

Γίλνληαη: γηα ηελ NH3: Kb = 2 10–5, γηα ηε CH3NH2: Kb = 4 10–4. 

 

Πξνβιήκαηα 

 

41. Υδαηηθό δηάιπκα NH4Cl (Γ1) έρεη ζπγθέληξσζε 0,05 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ηνληηζκνύ ηνπ ΝΗ4
+ ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Σε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 2,4 g ΝΗ4ΝΟ3, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2 όγθνπ 200 

mL. Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ηνληηζκνύ NH4
+ ζην δηάιπκα Γ2.  
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Γίλνληαη: γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10–5, γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: α΄= 5 10
–5

) 

 

42. Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 άιαηνο Β+Α‾ έρεη ζπγθέληξσζε 1 Μ θαη pH = 10. Γλσξίδνπκε όηη έλα κόλν 

από ηα ηόληα ηνπ άιαηνο αληηδξά κε ην Η2Ο. 

α) Να εμεγήζεηε πνην ηόλ αληηδξά κε ην Η2Ο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο απηήο. 

β) Τν δηάιπκα Γ1 αξαηώλεηαη ζε ηεηξαπιάζην όγθν. Πώο κεηαβάιιεηαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο 

ηνληηζκνύ; 

γ) Να εμεηάζεηε αλ ηα επόκελα πδαηηθά δηαιύκαηα είλαη όμηλα, νπδέηεξα ή βαζηθά: 

i)  Γηάιπκα BCl         ii)  Γηάιπκα NaA          iii)  Γηάιπκα NH4A 

Γίλνληαη: γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10‾5, γηα ην Η2Ο: Kw = 10‾14.   

[απ.: (β) α΄ = 2α]  

 

43. Γύν πδαηηθά δηαιύκαηα άιαηνο NaA (Γ1 θαη Γ2) έρνπλ pH = 9 θαη 9,5 αληίζηνηρα. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θάζε δηαιύκαηνο. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δπν δηαιύκαηα, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα ζην 

νπνίν ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο βάζεο A‾ λα είλαη 5 10–5; Πνην είλαη ην pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο; 

Γίλνληαη: γηα ην ΗΑ: Ka = 10–5, γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14, log2 = 0,3. 

(απ.: pH = 9,3) 

 

44. Τν ηόλ ΝΗ4
+ ζε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NH4Cl (Γ1 θαη Γ2) έρεη βαζκό ηνληηζκνύ α θαη 4α 

αληίζηνηρα.  

α)  Να ππνινγίζεηε ην πειίθν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ ΝΗ4Cl ζην δύν δηαιύκαηα. 

β)  Με πνηα αλαινγία πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2, ώζηε ζην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη 

ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ΝΗ4
+ λα είλαη 2α;  

Γηα ηα ηόλ ΝΗ4
+ ηζρύεη όηη Ka/c < 10–2, νπόηε κπνξνύλ λα γίλνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.   

                                                                                                      (απ.: V2 = 4V1) 

 

 

 

Δπίδξαζε θνηλνύ ηόληνο 

Αζθήζεηο ζεωξίαο - εξωηήζεηο θξίζεωο 

 

45. Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ έρεη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ θαη pH = 4. Να εμεγήζεηε πνηα 

κεηαβνιή παξνπζηάδεη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ θαη πνηα ην pH ηνπ δηαιύκαηνο, αλ ζην δηάιπκα απηό 

πξνζζέζνπκε: 

α)  ζηεξεό ΗΑ                                              β)  ζηεξεό ΝaA 

γ)  αέξην HCl                                               δ)  ζηεξεό NaBr 

ε)  πδαηηθό δηάιπκα KCl                             ζη) πδαηηθό δηάιπκα HCl  

δ)  πδαηηθό δηάιπκα HA 0,01 M                  ε)  λεξό  

ζ)  πδαηηθό δηάιπκα ΗΑ 0,5 Μ 

Με ηελ πξνζζήθε ζηεξενύ ή αεξίνπ δε κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 
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46.  Σε πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 πξνζζέηνπκε: 

α)  ζηεξεό NH4Cl,                      β)  ζηεξεό NaOH, 

γ)  ζηεξεό NaCN,                       δ)  λεξό. 

Να εμεηάζεηε πώο κεηαβάιινληαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3, ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ΝΗ4
+ θαη 

ην pH ηνπ δηαιύκαηνο. Με ηελ πξνζζήθε ζηεξενύ δε κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Η ζεξκνθξαζία 

παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

47. Υδαηηθό δηάιπκα νμένο ΗΑ (Γ1) έρεη pH = 5. Σην δηάιπκα απηό πξνζηίζεηαη ζηεξεό NaA, ρσξίο 

λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Τν δηάιπκα Γ2 πνπ πξνθύπηεη έρεη επίζεο pH = 5. 

α)  Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Τν δηάιπκα Γ1 αξαηώλεηαη από όγθν V ζε όγθν 1000V. Πνην είλαη ην pH ηνπ αξαησκέλνπ 

δηαιύκαηνο;  

Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

 

48.  Σε πδαηηθό δηάιπκα CH3COONa πξνζζέηνπκε: 

α)  NaOH                β)  CH3COOH             γ)  NaCN 

ρσξίο λα κεηαβιεζνύλ ν όγθνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο. Να εμεηάζεηε πώο κεηαβάιινληαη ηα 

παξαθάησ κεγέζε: 

    i)    Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ CH3COO‾. 

    ii)   To pH ηνπ δηαιύκαηνο. 

    iii)  Η ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ CH3COO‾. 

 

49. Υδαηηθό δηάιπκα HCl (Γ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 (Γ2) έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε c = 0,1 

M, ηνλ ίδην όγθν θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, 25 oC. Να ζπγθξίλεηε:  

α) ην pH ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2, 

β) ηνλ αξηζκό moles NaOH πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ησλ δύν νμέσλ, 

γ) ην pH ησλ δύν δηαιπκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ησλ δύν νμέσλ. 

 

50. Τν H2SO4 είλαη ηζρπξό νμύ ζην πξώην ζηάδην ηνληηζκνύ, ελώ ζην δεύηεξν ζηάδην ηνληηζκνύ έρεη 

Ka2 = 1,2 10–2. 

α) Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ ηνληηζκνύ ηνπ H2SO4 ζε πδαηηθό δηάιπκα θαη 

λα ππνδείμεηε ηα ζπδπγή δεύγε νμένο - βάζεο. 

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ην H2SO4 είλαη ηζρπξόηεξν νμύ ζην πξώην ζηάδην ηνληηζκνύ. 

γ)  Πνηα επίδξαζε έρεη ην πξώην ζηάδην ηνληηζκνύ ζηνλ βαζκό ηνληηζκνύ α2; 

δ) Πνην από ηα ζσκαηίδηα H2SO4, SO4
2–, HSO4‾, H3O

+ θαη OH‾ έρεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζε έλα 

πδαηηθό δηάιπκα H2SO4; 

 

 
Πξνβιήκαηα 

 

Για ηη λύζη ηωμ παρακάηω προβλημάηωμ δίμεηαι για ηο Η2Ο: Kw = 10–14. 
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51. Υδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 0,2 Μ έρεη όγθν 100 mL (Γ1). Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 ζην δηάιπκα 

απηό είλαη 1%. 

α)   Να ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Kb ηεο ΝΗ3. 

β)  Σην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 400 mL δηαιύκαηνο NH4NO3 0,1 M (Γ2). Σην δηάιπκα Γ3 πνπ 

πξνθύπηεη λα ππνινγηζηνύλ:  

    i)   νη ζπγθεληξώζεηο όισλ ησλ ηόλησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό, 

    ii)  ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3. 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC. Γίλεηαη γηα ην Η2Ο: Kw = 10–14. 

(απ.: pHΓ3 = 9) 

 

52. Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 0,2 Μ θαη πδαηηθό δηάιπκα 

NH4Cl 0,1 Μ, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε pH = 9; Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 ζην ηειηθό 

δηάιπκα; 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10–5. 

(απ.: α = 2,5 10
–4

) 

 

53. Υδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 (Γ1) έρεη όγθν 200 mL θαη πεξηεθηηθόηεηα 1,7% w/v. 

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Σην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 200 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH (Γ2), νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα 

Γ3 κε [NH4
+] = 5 10–5 M. Να ππνινγηζηνύλ: 

     i)     ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, 

     ii)   ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ3, 

     iii)  ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 ζην δηάιπκα Γ3. 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 10–5. 

(απ.: αΝΗ3 = 10
–4

) 

 

54.  Υδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ (Γ) έρεη ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. 

α)  Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζην δηάιπκα Γ. 

β) Πόζα mol άιαηνο NaA πξέπεη  λα πξνζζέζνπκε ζε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί 

ην pH θαηά δύν κνλάδεο;  

γ) Πόζα mol HCl  πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

θαηά δύν κνλάδεο; Να ππνινγηζηεί ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ HA ζην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη. 

Με ηελ πξνζζήθε NaA ή HCl δελ κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλεηαη: γηα ην ΗΑ: Ka = 2 10–5, log2 = 0,3.  

[απ.: (β) 0,1 mol NaA,  (γ) αHA = 10
–4

] 

 

55. Αλακηγλύνπκε 100 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,2 M κε 200 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΗ 

0,05 Μ. 

α)  Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ πξνθύπηεη. 

β)  Σην δηάιπκα Γ1 δηαβηβάδνληαη 672 mL αέξηαο ΝΗ3, κεηξεκέλα ζε STP, νπόηε ζρεκαηίδεηαη 

δηάιπκα Γ2 όγθνπ 300 mL. Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3, ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ΝΗ4
+ 

θαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ2. 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10–5.                                                                 [απ.: (α) pH = 13,  (β) α = 2·10
–4

] 
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56. Υδαηηθό δηάιπκα άιαηνο NaA (Γ1) έρεη pH = 11. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ Α‾ ζην δηάιπκα απηό. 

β) Σε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ζηεξεό NaOH, νπόηε κεηαβάιιεηαη ην pH ηνπ 

δηαιύκαηνο θαηά κηα κνλάδα. Να ππνινγίζεηε: 

     i)  ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ Α‾ ζην ηειηθό δηάιπκα, 

     ii) ηε κάδα ηνπ NaOH πνπ πξνζηέζεθε. 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ζηεξενύ ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο πξαθηηθά δε κεηαβάιιεηαη. Γίλεηαη γηα ην ΗΑ: 

Ka = 5 10–9. 

(απ.: 0,2 g) 

 

57. Αλακηγλύνπκε  300 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο C2H5NH2 0,4 M θαη 100 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

C2H5NH3Cl 0,8 M, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ κε pH = 11. 

α) Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο όισλ ησλ ηόλησλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηάιπκα Γ θαη ηνλ βαζκό 

ηνληηζκνύ ηεο C2H5NH2. 

β) Πνηα είλαη ε ηζρπξόηεξε βάζε, ε ΝΗ3 ή ε C2H5NH2; 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ην δηάιπκα C2H5NH3Cl είλαη όμηλν. Πνηα είλαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ 

C2H5NH3
+; 

δ) Να ζπγθξίλεηε ην pH δύν δηαιπκάησλ C2H5NH3Cl θαη NΗ4Cl ηεο ίδηαο ζπγθέληξσζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. 

Όια ηα δηαιύκαηα είλαη πδαηηθά θαη έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC.  

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΗ3: Kb = 2 10–5. 

(απ.: Kb(C2H5NH2) = 2/3 10
–3

, το ΝΗ4
+
 έχει μικρότερο pH)    

 

58. Γηαιύνπκε 8 g κίγκαηνο HCOOH θαη HCOONa ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 500 

mL ζην νπνίν είλαη [Η3Ο
+] = 2 10–4 Μ. Nα ππνινγηζηνύλ: 

α)   ε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο, 

β)   ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ HCOOH ζην δηάιπκα. 

Γίλεηαη γηα ην HCOOH: Ka = 10–4.                                                                               (απ.: αHCOOH = 10
–3

) 

 

59. Υδαηηθό δηάιπκα CH3COOH (Γ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα νμένο ΗΑ (Γ2) έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή pH = 3. 

Σε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πξνζζέηνπκε 0,5 mol από ην άιαο NaA, νπόηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο δε 

κεηαβάιιεηαη. 

α) Να ζπγθξίλεηε ηελ ηζρύ ησλ νμέσλ ΗΑ θαη CH3COOH. 

β) Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ησλ δύν νμέσλ ζηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2. 

γ) Αλακηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο από ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 

πνπ πξνθύπηεη θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΗΑ ζην δηάιπκα Γ3. 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC. Γίλεηαη γηα ην CH3COOH: Ka = 10–5.  

(απ.: αCH3COOH = 2 10
–4

) 


