
[1] 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΠΕ04.02 MSc        ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ – ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ – ΔΕΙΚΣΕ – ΟΓΚΟΜΕΣΡΗΗ                          

Αλάκεημε δηαιπκάησλ ειεθηξνιπηώλ  

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε 
 

 

Οη θπξηόηεξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμύ ειεθηξνιπηώλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζε αζθήζεηο 

ππνινγηζκνύ pH αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

ΜΕΣΑΘΕΣΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ 

 

Ανηιδπάζειρ εξοςδεηέπωζηρ 

Οη αληηδξάζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο καο είλαη γλσζηέο. Θα πξέπεη όκσο λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: 

α. Όηαλ ε ΝΖ3 αληηδξά κε νμέα, ζρεκαηίδεη άιαηα ηνπ ακκσλίνπ (ΝΖ4
+). Καηά ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο 

ΝΖ3 δε ζρεκαηίδεηαη λεξό.  

ΝΗ3  +  HCl   →   NH4Cl 

β. Σα όμηλα νμείδηα (SO3, N2O5, ….) ζπκπεξηθέξνληαη όπσο ηα αληίζηνηρα νμέα, ελώ ηα βαζηθά 

νμείδηα (Na2O, CaO, ….) ζπκπεξηθέξνληαη όπσο νη αληίζηνηρεο βάζεηο. 

2NaOH  +  SO3   →   Na2SO4  + Ζ2Ο 

2KOH  +  N2O5   →   2KNO3  +  H2O 

Na2O  +  2HCl   →   2NaCl  +  H2O 

CaO  +  2HNO3   →   Ca(NO3)2  +  H2O 

 

Ανηιδπάζειρ διπλήρ ανηικαηάζηαζηρ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο, πξέπεη θάπνην από ηα πξντόληα:  

1.  Να θαηαβπζίδεηαη σο ίδεκα. 

2.  Να απνκαθξύλεηαη σο αέξην. 

3.  Να είλαη πνιύ αζζελήο ειεθηξνιύηεο. 

 

Οη πεξηπηώζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε είλαη θπξίσο νη εμήο: 

 

ιζσςπό οξύ  +  άλαρ αζθενούρ οξέορ   →     αζθενέρ οξύ       +       άλαρ 

    HCl       +        RCOONa             →         RCOOH        +      NaCl 

  HNO3     +           NaF                   →             HF             +     NaNO3 

  ΖΝΟ3     +        Νa2CO3                →      CO2  +  H2O      +     NaNO3 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηα πξντόληα ηεο ηειεπηαίαο αληίδξαζεο δε γξάθνπκε H2CO3 επεηδή είλαη αζηαζήο 

έλσζε θαη δηαζπάηαη ζε CO2 θαη Ζ2Ο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ηνπ H2SO3 

(δηάζπαζε ζε SO2 θαη Ζ2Ο). 

Καηά ηνλ ίδην ηξόπν δελ αλαγξάθεηαη ε έλσζε ΝΖ4ΟΖ σο πξντόλ επεηδή δηαζπάηαη ζε ΝΖ3 θαη Ζ2Ο: 
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ιζσςπή βάζη  +  άλαρ αζθενούρ βάζηρ  →   αζθενήρ βάζη     +     άλαρ 

   NaOH        +          NH4Cl                →          NH3  +  H2O        +    NaCl 

  2NaOH       +       (NH4)2SO4            →          2NH3  +  2H2O     +    Na2SO4 

    KOH         +         RNH3Cl              →          RNH2  +  H2O      +    KCl 

 

 

ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 

 

α.      Mέηαλλο  +        οξύ         →       άλαρ              +      Η2   

               Zn        +       2HCl       →       ZnCl2            +       H2 

               Fe        +      H2SO4      →       FeSO4            +       H2 

               Ca        +   2RCOOH    →   (RCOO)2Ca      +       H2 

 

ΖΜΔΗΩΖ:  Σν κέηαιιν πξέπεη λα είλαη πξηλ από ην Ζ2 ζηε ζεηξά δξαζηηθόηεηαο (δελ αληηδξνύλ ηα 

κέηαιια Cu, Hg, Ag, Pt θαη Au). ην άιαο πνπ πξνθύπηεη, ην κέηαιιν εκθαλίδεηαη κε ηνλ 

μικπόηεπο αξηζκό νμείδσζήο ηνπ. 

 

β.      Μέηαλλο          +    Η2Ο    →    ςδποξείδιο ηος μεηάλλος  +  Η2 

               (K, Ba, Ca και Na)  

                        2Na            +    2H2O    →          2NaOH         +      H2 

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

 

 

 Πποβλήμαηα 

 

1. Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζε έλα πδαηηθό δηάιπκα Γ1 είλαη α = 10–2. 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) ε 300 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 100 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,4 Μ (Γ2). Nα 

ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 πνπ πξνθύπηεη. 

Γίλεηαη γηα ην CH3COOH: Ka = 2 10–5 θαη Kw = 10-14
. 

(απ.: pH = 5) 

 

2. ε 500 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,5 M πξνζζέηνπκε 6,5 g Zn, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο 

ηνπ δηαιύκαηνο. Να ππνινγηζηνύλ: 

α)  ν όγθνο ηνπ Ζ2 πνπ ειεπζεξώλεηαη, κεηξεκέλνο ζε STP, 

β)  ην pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο. 

Γίλεηαη Ar(Zn) = 65 θαη Kw = 10-14
 

                                                                                                               (απ.: pH = 1) 

 

3. Τδαηηθό δηάιπκα HCl έρεη pH = 0, ελώ πδαηηθό δηάιπκα NaOH έρεη pH = 13. Με πνηα αλαινγία 

όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δηαιύκαηα απηά, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε pH: 

α)  1;                    β)  7;                 γ)  12; 

Γίλεηαη Kw = 10-14                                                                                                                       
[απ.: (α) 2:9, (β) 1:10, (γ) 9:101] 
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4.  Τδαηηθό δηάιπκα ΝΖ3 έρεη όγθν 2 L θαη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ. 

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο; 

β)  Πόζα mol HCl πξέπεη λα πξνζζέζνπκε, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε pH: 

     i)  5;                     ii)  9;                     iii)  1; 

Με ηελ πξνζζήθε HCl δελ κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΖ3: Kb = 10–5. Kw = 10-14
 

 

[απ.: (i) 0,2 mol,  (ii) 0,1 mol,  (iii) 0,4 mol] 

 

5. ε 110 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΖ3 0,1 Μ πξνζηίζεηαη πνζόηεηα HCl θαη πξνθαιείηαη κεηαβνιή 

ζην pH ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο θαηά κηα κνλάδα. Να βξεζνύλ: 

α)  ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ηεο ΝΖ3 πξηλ από ηελ πξνζζήθε ηνπ HCl, 

β)  ν αξηζκόο ησλ moles ηνπ HCl ηα νπνία πξνζηέζεθαλ ζην δηάιπκα ηεο ΝΖ3. 

Θεσξείζηε όηη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ηεο ΝΖ3 δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πξνζζήθε HCl. 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΖ3: Kb = 10–5. Kw = 10-14
 

 

(απ.: nHCl = 10
–3

) 

 

6. Τδαηηθό δηάιπκα (Γ1) πεξηέρεη ΝΖ3 ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ θαη NaOH ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ. 

α) Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηεο ΝΖ3. 

β) ε 400 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε αέξην HCl, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ 

δηαιύκαηνο, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό mol ηνπ HCl ώζηε ην δηάιπκα Γ2 λα 

έρεη pH: 

i)  11                  ii)  9                     iii)  5                     iv)  2 

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Kb(NH3) = 10-5 θαη Kw = 10-14. 

[απ.: (α) pH=13, α =10
-4

 (β) (i) 0,04 mol,  (ii) 0,06 mol,  (iii) 0,08 mol, (iv) 0,084 mol] 

 

7. Τδαηηθό δηάιπκα (Γ1) πεξηέρεη NaOH ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ θαη NaF ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ. Να 

ππνινγίζεηε: 

α) ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, 

β) πόζα mol αεξίνπ HCl πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ 

όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα Γ2 ην νπνίν έρεη pH = 2.  

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Ka(HF) = 5 10-4 θαη Kw = 10-14. 

[απ.: (α) pH=13 (β) 0,06 mol] 

 

 

Ρπζκηζηηθά δηαιύκαηα 

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

α. ε όια ηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα ππάξρεη επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο. Δπεηδή νη αξρηθέο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ ζπζηαηηθώλ (cνμένο θαη cβάζεο) δελ είλαη πνιύ κηθξέο (ζπλήζσο 0,1 - 1 Μ), γεληθά 

επηηξέπνληαη νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 
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β. Όηαλ έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα πεξηέρεη ην νμύ θαη ηε ζπδπγή ηνπ βάζε κε ίζεο ζπγθεληξώζεηο (cνμένο 

= cβάζεο), ηζρύεη όηη: 

pH = pKa     θαη     pOH = pKb 

 

γ. Γηα λα παξαζθεπάζνπκε έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα κε νξηζκέλε ηηκή pH, επηιέγνπκε έλα αζζελέο νμύ 

κε ηηκή pKa όζν γίλεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ επηζπκεηή ηηκή pH ή κηα αζζελή βάζε ηεο νπνίαο ε ηηκή pKb λα 

είλαη όζν γίλεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ επηζπκεηή ηηκή pOH.  

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ παξαζθεπή ελόο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο κε pH = 4 ελδείθλπηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε  νμένο κε pKa ≈ 4. 

Γηα ηελ παξαζθεπή ελόο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο κε pH = 9, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε βάζε 

ΝΖ3 πνπ έρεη pKb ≈ 5. 

 

Αζκήζειρ θεωπίαρ - επωηήζειρ κπίζεωρ 

 

8. Γηαζέηνπκε ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε, c = 1 M: 

α)  Γηάιπκα CH3COOH.              β)  Γηάιπκα HCl. 

γ)  Γηάιπκα NaOH.                      δ)  Γηάιπκα CH3COONa. 

Να πξνηείλεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηό λα παξαζθεπαζηεί έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα 

CH3COOH - CH3COONa. 

 

9. Να εμεηάζεηε αλ ζα πξνθύςεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα ζε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο 

πδαηηθώλ δηαιπκάησλ: 

α) Αλακηγλύνπκε 100 mL δηαιύκαηνο NH3 1 M κε 200 mL δηαιύκαηνο NH4Cl 1 M. 

β) ε 500 mL δηαιύκαηνο CH3COOH 1 M πξνζζέηνπκε 200 mL δηαιύκαηνο NaOH 2 M. 

γ) ε 200 mL  δηαιύκαηνο CH3COONa 1 M πξνζζέηνπκε 200 mL δηαιύκαηνο HCl 1,2 M. 

δ) ε 2 L δηαιύκαηνο HCOOH 1 M πξνζζέηνπκε 2 10–4 mol HCOONa. 

 

10. Έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα πεξηέρεη CH3COOH - CH3COONa. Να εμεγήζεηε ηη είδνπο κεηαβνιή ζα 

παξνπζηάζεη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο αλ πξνζζέζνπκε:  

α)  λεξό                                        β)  αέξην HCl 

γ)  ζηεξεό NaOH                         δ)  ζηεξεό CH3COONa 

ε)  πδαηηθό δηάιπκα NaCl           ζη) θαζαξό CH3COOH 

Με ηελ πξνζζήθε ζηεξενύ ή αεξίνπ δελ κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

 

Πποβλήμαηα 

Για ηη λύζη ηων προβλημάηων δίνεηαι για ηο Η2Ο: Kw = 10–14. 

 

11.  Τδαηηθό δηάιπκα NH4Cl (Γ) έρεη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ θαη pH = 5. 

α)  Να ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Kb ηεο ΝΖ3. 

β)  Πόζα mol NaOH πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ώζηε λα πξνθύςεη ξπζκηζηηθό 

δηάιπκα όγθνπ 2 L κε pH = 9; 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC.  

 (απ.: 0,1 mol NaOH) 
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12. Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Γ1 πεξηέρεη ΖΑ κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ θαη NaA κε ζπγθέληξσζε 0,3 Μ. 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Γ2 πεξηέρεη ΖΑ κε ζπγθέληξσζε 0,3 Μ θαη NaA κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ. 

α)  Να ζπγθξίλεηε ην pH ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2, ώζηε λα πξνθύςεη 

ξπζκηζηηθό δηάιπκα κε pH = 6;   

Γίλεηαη γηα ην ΖΑ: Ka = 2 10–6.                                                                                             (απ.: V1 = 2V2) 

 

13. Γηαζέηνπκε 500 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CH3COOH 1 M (Γ1) θαη 500 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

CH3COONa 1 M (Γ2). 

α) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο όγθνο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο Γ3 κε pH = 5 πνπ είλαη δπλαηό λα 

παξαζθεπάζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2; 

β) Να ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα Γ3. 

Γίλεηαη γηα ην CH3COOH: Ka = 2 10–5. 

(απ.: α = 3 10
–5

) 

 

14. Τδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΖΑ (Γ) έρεη pH = 3. 

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

β) Με θαηάιιειν ηξόπν ξπζκίδνπκε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΖΑ, αλ ην pH ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή: 

     i)  2                 ii)  4                 iii)  5                 iv)  6 

Να εξκελεύζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. 

Γίλεηαη γηα ην ΖΑ: Ka = 10–5. 

[απ.: (i) α = 10
–3

, (ii) α = 0,1, (iii) α = 0,5, (iv) α = 0,91] 

 

15. Θέινπκε λα παξαζθεπάζνπκε ξπζκηζηηθό δηάιπκα ΖΑ - NaA κε pH = 5. Αλακηγλύνπκε 3 L 

δηαιύκαηνο ΖΑ 0,4 Μ θαη 2 L δηαιύκαηνο NaOH 0,3 M, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1. 

α)  Να εμεηάζεηε αλ ην δηάιπκα Γ1 έρεη pH = 5. 

β) Πόζα mol HΑ ή NaOH πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1, ώζηε λα πξνθύςεη ξπζκηζηηθό 

δηάιπκα Γ2 όγθνπ 5 L κε pH = 5; 

Γίλεηαη γηα ην ΖΑ: Ka = 2 10–5.                                                                       [απ.: (α) όσι, (β) 0,2 mol NaOH] 

 

16. 4,6 g κεηαιιηθνύ λαηξίνπ δηαιύνληαη πιήξσο ζην λεξό, νπόηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Α όγθνπ 2 L. 

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Α; 

β)  ην δηάιπκα Α πξνζζέηνπκε CH3COOH, νπόηε πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα Β όγθνπ 2 L, ην 

νπνίν έρεη pH = 5. Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ CH3COOH πνπ πξνζηέζεθε. 

γ)  ην δηάιπκα Β πξνζηίζεληαη 200 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 1 Μ θαη ην δηάιπκα αξαηώλεηαη, 

νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ όγθνπ 6 L. Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ; 

Γίλεηαη γηα ην CH3COOH: Ka = 2 10–5.                                                [απ.: (β) 18 g CH3COOH, (γ) pH = 3] 

 

17. Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Γ1 πεξηέρεη ΖΑ κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ θαη NaA κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Γ2 πεξηέρεη ΖΑ κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ θαη NaA κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. 

α)  Να ζπγθξίλεηε ην pH ησλ δύν δηαιπκάησλ. 

β) ε 2 L θαζελόο δηαιύκαηνο πξνζζέηνπκε 0,2 mol HCl, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο. Να 

ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή pH ηνπ θαζελόο δηαιύκαηνο. Πνην δηάιπκα έρεη κεγαιύηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα; 
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Γίλνληαη: γηα ην ΖΑ: Ka = 10–4, log4 = 0,6,  log1,5 = 0,18,  log9 = 0,95. 

[απ.: (β) Δ1: pH = 3,82,  Δ2: pH = 3,05] 

 

18. Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Γ, πνπ πεξηέρεη ΝΖ3 θαη NH4Cl κε ζπγθεληξώζεηο c1 θαη c2 αληίζηνηρα, έρεη 

pH = 9. 

α) Nα ππνινγίζεηε ηελ αλαινγία ησλ ζπγθεληξώζεσλ c1 θαη c2. 

β) ε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 0,04 mol HCl, νπόηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο 

κεηαβάιιεηαη θαηά 0,3 κνλάδεο. Να ππνινγίζεηε ηηο αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο c1 θαη c2. Με ηελ πξνζζήθε HCl 

δε κεηαβάιινληαη ν όγθνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλνληαη: γηα ηελ ΝΖ3: Kb = 2 10–5, log2 = 0,3. 

(απ.: c1 = 0,2 M, c2 = 0,4 M) 

 

 

Γείθηεο - Ογθνκέηξεζε 

 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ 

Με ηνπο δείθηεο κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε κηα πεξηνρή pH θαη όρη λα δηαπηζηώζνπκε αλ έλα 

δηάιπκα είλαη όμηλν ή βαζηθό. Σν ρξώκα ηεο όμηλεο κνξθήο ΖΓ εκθαλίδεηαη ζε δηαιύκαηα κε pH ≤ pKa(ΖΓ) – 

1. Έηζη, είλαη δπλαηό ην ρξώκα ηεο όμηλεο κνξθήο λα εκθαλίδεηαη όρη κόλν ζε όμηλα δηαιύκαηα αιιά θαη ζε 

βαζηθά.  

Γηα παξάδεηγκα, ε θαηλνινθζαιεΐλε έρεη pKa = 9,5. H όμηλε κνξθή ηεο (HΓ) είλαη άρξσκε θαη 

επηθξαηεί ζε δηαιύκαηα κε pH ≤ 8,2, δειαδή ζε όμηλα, νπδέηεξα αιιά θαη ζε ειαθξώο αιθαιηθά δηαιύκαηα. 

 

 

Αζκήζειρ θεωπίαρ - επωηήζειρ κπίζεωρ 

 

19. Ο πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΖΓ έρεη pKa = 3,5. Ζ όμηλε κνξθή έρεη θόθθηλν ρξώκα, ελώ ε βαζηθή 

κνξθή έρεη θίηξηλν ρξώκα. 

α)   Πνηα είλαη ε πεξηνρή αιιαγήο ρξώκαηνο ηνπ δείθηε ΖΓ; 

β)  ε πδαηηθό δηάιπκα HCl 10–2 M πξνζζέηνπκε κηα ζηαγόλα από ηνλ δείθηε ΖΓ. 

    i)  Ση ρξώκα ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα; 

    ii) Πνηα από ηα παξαθάησ ζώκαηα κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα απηό, ώζηε λα 

απνθηήζεη θίηξηλν ρξώκα; 

    1. θαζαξό HCl               2. λεξό                     3. NaOH 

 

20. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πξσηνιπηηθνύο δείθηεο είλαη ζσζηέο; 

α) Μεηαβάιινπλ ην ρξώκα ηνπο, αλάινγα κε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ζην νπνίν πξνζηίζεληαη. 

β) Δίλαη ζπλήζσο αζζελή νξγαληθά νμέα ή αζζελείο νξγαληθέο βάζεηο. 

γ) Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ pH κε αθξίβεηα. 

δ) Ζ πεξηνρή αιιαγήο ρξώκαηνο ελόο δείθηε είλαη πεξίπνπ δύν κνλάδεο ζηελ θιίκαθα pH. 

ε) Ζ όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε επηθξαηεί ζε pH < 7, ελώ ε βαζηθή κνξθή επηθξαηεί ζε pH > 7 (25 oC). 

ζη) Δπεηδή ην θαζαξό λεξό είλαη νπδέηεξν (pH = 7 ζηνπο 25 oC), αλ πξνζζέζνπκε έλαλ δείθηε ζα 

πξνθύςεη άρξσκν δηάιπκα. 
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δ) Ζ όμηλε κνξθή ελόο δείθηε απνξξνθά ζηελ κπιε πεξηνρή ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο. Αλ πξνζζέζνπκε 

ηνλ δείθηε απηόλ ζε δηάιπκα HCl κε pH = 1, ην δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη κπιε. 

 

21. Ο πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΖΓ είλαη αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ δείθηε ΖΓ είλαη ζσζηέο; 

α) Ζ πεξηνρή pH ζηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ην ρξώκα ηνπ δείθηε εμαξηάηαη από ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ 

ηνπ δείθηε. 

β) Σν ρξώκα πνπ δίλεη ε ζπδπγήο βάζε Γ‾ επηθξαηεί όηαλ ηζρύεη pH ≤ pKa+1. 

γ) Με ηελ αύμεζε ηνπ pH ηνπ δηαιύκαηνο απμάλεηαη ν ιόγνο ησλ ζπγθεληξώζεσλ [Γ‾]/[ΖΓ]. 

δ) ηε ζρέζε Ka = [H3O
+][Γ‾]/[ΖΓ], ε [Ζ3Ο

+] θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηνλ ηνληηζκό ηνπ δείθηε. 

ε) Σν ρξώκα πνπ παίξλεη ην δηάιπκα εμαξηάηαη από ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ 

Ka(HΓ). 

ζη) Όηαλ έλα πδαηηθό δηάιπκα έρεη pH = 7 ζηνπο 25 oC, γηα ηηο δύν κνξθέο ηνπ δείθηε ηζρύεη [Γ‾] = 

[ΖΓ]. 

δ) Ο δείθηεο ΖΓ ζε δηάιπκα κε pH = 4 εκθαλίδεη θίηξηλν ρξώκα, ελώ ζε δηάιπκα κε pH = 10 

εκθαλίδεη κπιε ρξώκα. Άξα ζε δηάιπκα κε pH = 7 εκθαλίδεη πξάζηλν ρξώκα.  

 

 

22. ην δηπιαλό δηάγξακκα δίλεηαη ε θακπύιε νγθνκέηξεζεο 10 mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Τ1) ελόο δηπξσηηθνύ νμένο Ζ2Α κε πξόηππν δηάιπκα 

NaOH ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. 

α)  Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ νμένο Ζ2Α ζην δηάιπκα Τ1 είλαη: 

i. 0,8 M            ii. 0,4 M              iii. 0,5 M            iv. 0,16 M 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β) Πνηεο νπζίεο πεξηέρνληαη ζην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα ζηα 

ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ε ηεο ιακπύιεο νγθκέηξεζεο; 

 

 

Πποβλήμαηα 

Για ηη λύζη ηων προβλημάηων δίνεηαι για ηο Η2Ο: Kw = 10-14. 

 

23. Ο πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΖΓ είλαη αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ κε Ka = 10–5. Όηαλ ζε έλα πδαηηθό 

δηάιπκα είλαη ι = [HΓ]/[Γ‾] ≥ 10, ην δηάιπκα απνθηά θόθθηλν ρξώκα, ελώ όηαλ ι ≤ 0,1, ην ρξώκα ηνπ 

δηαιύκαηνο γίλεηαη θίηξηλν.    

α)   ε πνηα πεξηνρή ηνπ pH γίλεηαη αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ δείθηε ΖΓ; 

β)  Ση ρξώκα ζα απνθηήζεη ην θαζέλα από ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα, αλ πξνζζέζνπκε δύν 

ζηαγόλεο από ηνλ δείθηε ΖΓ;  

     i)    Γηάιπκα HCl 10–3 M.    

     ii)   Γηάιπκα ΝΖ3 0,1 Μ.  

     iii)  Γηάιπκα ΖΝΟ3 10–5 M. 

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΖ3: Kb = 10–5. 
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24. Ο πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΖΓ είλαη αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ κε Ka = 10–6. Ζ όμηλε κνξθή ΖΓ έρεη 

θίηξηλν ρξώκα, ελώ ε βαζηθή κνξθή Γ‾ έρεη κπιε ρξώκα. Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν ησλ ζπγθεληξώζεσλ 

[Γ‾]/[ΖΓ] ησλ δύν κνξθώλ ηνπ δείθηε θαη λα εμεηάζεηε ηη ρξώκα ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα, αλ πξνζζέζνπκε 

κηα ζηαγόλα ηνπ δείθηε ΖΓ ζε θαζέλα από ηα επόκελα πδαηηθά δηαιύκαηα:  

α)  Γηάιπκα αζζελνύο νμένο ΖΑ 0,5 Μ. 

β)  Γηάιπκα κε pH = 6. 

γ)  Γηάιπκα κε pH = 7,3. 

Γίλνληαη: γηα ην ΖΑ: Ka = 2 10–4, log5 = 0,7.  

 

25.  Γηα ηνλ πξσηνιπηηθό δείθηε ΖΓ ππάξρνπλ ηα εμήο δεδνκέλα: 

 I.    Ζ βαζηθή κνξθή ηνπ δείθηε επηθξαηεί ζε pH ≥ 6. 

 II.  Ο δείθηεο αιιάδεη ρξώκα όηαλ κεηαηξαπεί θαηά 80% ζηελ ηνληηθή κνξθή. 

Να ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ δείθηε. 

(απ.: Ka = 4 10
–6

)   

 

26.  Ζ ειηαλζίλε είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο έρεη ρξώκα εξπζξό όηαλ pH ≤ 3,1 θαη θίηξηλν όηαλ pH ≥ 

4,5. 

α) ε πδαηηθό δηάιπκα CH3COOH (Γ1) 1 Μ πξνζζέηνπκε 2 - 3 ζηαγόλεο ηνπ δείθηε ειηαλζίλε. Να 

εμεηάζεηε ηη ρξώκα ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα Γ1. 

β) Αλ πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 αέξην HCl ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο, λα 

εμεηάζεηε αλ ζα παξαηεξεζεί κεηαβνιή ζην ρξώκα ηνπ. 

γ) ε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε ειηαλζίλε. Αλ ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζνπκε 4 g NaOH, 

ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο, λα εμεηάζεηε πνην ζα είλαη ην ρξώκα ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο. 

Γίλεηαη γηα ην CH3COOH: Ka = 10–5.                                                            (απ.: επςθπό - επςθπό - κίηπινο) 

 

27. O δείθηεο ΖΓ είλαη αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ. Ζ όμηλε κνξθή επηθξαηεί ζε pH ≤ 5 θαη ρξσκαηίδεη 

ην δηάιπκα θίηξηλν, ελώ ε βαζηθή κνξθή επηθξαηεί ζε pH ≥ 7 θαη ρξσκαηίδεη ην δηάιπκα θόθθηλν. 

α) Πνηα είλαη ε ηηκή Ka ηνπ δείθηε ΖΓ; 

     i)  10–5              ii)  10–6              iii)  10–7              iv)  10–12 

β) ε 400 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΖ3 0,1 Μ πξνζζέηνπκε δύν ζηαγόλεο από ηνλ δείθηε ΖΓ. 

     i)  Πνην ρξώκα ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα; 

     ii) Πνηα είλαη ε ειάρηζηε πνζόηεηα HCl πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα απηό, ώζηε λα 

κεηαβιεζεί ην ρξώκα ηνπ; 

Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δείθηε θαη ηνπ HCl.  

Γίλεηαη γηα ηελ ΝΖ3: Kb = 10–5. 

(απ.: nmin.= 0,04 mol HCl) 

 

28. Ρπζκηζηηθό δηάιπκα Υ πεξηέρεη ΖΑ 0,1 Μ θαη NaA 0,3 Μ. ην δηάιπκα Υ πξνζζέηνπκε κηα 

ζηαγόλα από ηνλ δείθηε ΖΓ, νπόηε ην δηάιπκα απνθηά θίηξηλν ρξώκα. Ζ αλαινγία ησλ δύν ζπδπγώλ κνξθώλ 

ηνπ δείθηε ζην δηάιπκα Υ είλαη 50:1. 

α)  Πνην είλαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Υ; 

β)  Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνύ Ka ηνπ νμένο ΖΑ; 

γ) Αλ ην δηάιπκα αξαησζεί ζε δηπιάζην όγθν, λα εμεηάζεηε αλ ζα κεηαβιεζεί ην ρξώκα ηνπ 

δηαιύκαηνο. 
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Γηα ηνλ δείθηε ΖΓ είλαη Ka = 2 10–6. Ζ όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε ΖΓ δίλεη θίηξηλν ρξώκα, ελώ ε βαζηθή 

κνξθή δίλεη κπιε ρξώκα. 

[απ.: Ka(HA) = 3 10
–4

,  δεν μεηαβάλλεηαι] 

 

29. α) ε πδαηηθό δηάιπκα (Τ1) αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο ΖΑ ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ πξνζηίζεληαη 

δπν ζηαγόλεο από ηνλ πξσηνιπηηθό δείθηε ΖΓ, νπόηε ην δηάιπκα απνθηά θόθθηλν ρξώκα. Ο ιόγνο ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ησλ δπν ζπδπγώλ κνξθώλ ηνπ δείθηε είλαη 100:1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Ka 

ηνπ νμένο ΖΑ. 

β) ε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Τ1 πξνζηίζεηαη πνζόηεηα ζηεξενύ NaOH, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ 

ηνπ δηαιύκαηνο, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Τ2 ην νπνίν απνθηά θίηξηλν ρξώκα. ην δηάιπκα Τ2 ν ιόγνο ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ησλ δπν ζπδπγώλ κνξθώλ ηνπ δείθηε ΖΓ είλαη 20:1. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό mol ηνπ 

NaOH πνπ πξνζηίζεηαη.  

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Kw = 10-14. Ο πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΖΓ 

είλαη αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ κε pKa = 5, ε όμηλε κνξθή ηνπ έρεη θόθθηλν ρξώκα ελώ ε βαζηθή κνξθή ηνπ 

έρεη θίηξηλν ρξώκα. 

[απ.: (α) Ka = 10
-5

, (β) 1/21 mol]  

 

30. 20 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ba(OH)2 (Γ1) νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα HCl 0,1 Μ. Γηα 

ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Ba(OH)2 θαηαλαιώζεθαλ 20 mL πξόηππνπ δηαιύκαηνο. Να ππνινγηζηνύλ: 

α)   Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β)   Σν pH ηνπ δηαιύκαηνο κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ παξαθάησ πνζνηήησλ από ην δηάιπκα HCl: 

       i)  0 mL              ii)  10 mL             iii)  20 mL 

Γίλεηαη: log30 = 1,48. 

[απ.: (α) 0,05 Μ, (β) i. pH = 13,  ii. pH = 12,52,  iii. pH = 7]  

 

31. Ζ αζπηξίλε πεξηέρεη σο θύξην ζπζηαηηθό ην αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ αθεηπινζαιηθπιηθό 

(C9H8O4). Έλα δηζθίν αζπηξίλεο κάδαο 600 mg δηαιύεηαη ζην λεξό θαη νγθνκεηξείηαη κε δηάιπκα NaOH 0,05 

M παξνπζία θαηλνινθζαιεΐλεο. Γηα ην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο θαηαλαιώζεθαλ 50 mL 

πξόηππνπ δηαιύκαηνο. Πνηα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηζθίνπ ζε αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ; Σα 

ππόινηπα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην δηζθίν είλαη αδξαλή.  

Γίλνληαη: Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16.                                                                                   (απ.: 75%) 

 

32. 50 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 0,1 M νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH 0,1 M. Ζ 

πξνζζήθε NaOH ζηακάηεζε όηαλ ην δηάιπκα είρε απνθηήζεη pH = 4. Να ππνινγίζεηε ην % ζθάικα ηεο 

νγθνκέηξεζεο.                                                                                                                                         (απ.: 0,2%) 

 

33. ε θσληθή θηάιε πεξηέρνληαη 15 mL δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ. Σν δηάιπκα 

νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH ζπγθέληξσζεο 0,05 Μ. Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ζηελ 

θσληθή θηάιε κεηά ηελ πξνζζήθε: 

α)  20 mL από ην πξόηππν δηάιπκα, 

β)  άιισλ 40 mL από ην πξόηππν δηάιπκα. 

Γίλνληαη: log5,7 = 0,76.                                                                               [απ.: (α) pH = 1,24, (β) pH = 7] 
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34. Τδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο ΖΑ (Γ) έρεη όγθν 20 mL. Σν δηάιπκα απηό 

νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH 0,2 M, παξνπζία θαηάιιεινπ δείθηε. Παξαηεξνύκε όηη γηα ην 

ηειηθό ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο θαηαλαιώζεθαλ 20 mL από ην δηάιπκα NaOH. Δμάιινπ, κεηά ηελ 

πξνζζήθε 10 mL από ην δηάιπκα NaOH, ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη pH = 5. Να ππνινγίζεηε: 

α)  ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ, 

β)  ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Ka ηνπ νμένο ΖΑ,  

γ)  ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Ζ3Ο
+ ζην δηάιπκα Γ, 

δ)  ην pH ζην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο.                                                  (απ.: ζηο Ι.Σ. pH = 9) 

 

35. Τδαηηθό δηάιπκα (Γ1) αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο ΖΑ νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν δηάιπκα 

NaOH (Γ2). Γηα ηελ νγθνκέηξεζε απηή ππάξρνπλ ηα εμήο πεηξακαηηθά δεδνκέλα: 

Μεηά ηελ πξνζζήθε 5 mL από ην πξόηππν δηάιπκα (Γ2) ην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα απνθηά pH=5. 

Μεηά ηελ πξνζζήθε ζπλνιηθά 30 mL πξόηππνπ δηαιύκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο εμνπδεηέξσζε 

(ηζνδύλακν ζεκείν).  

α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνύ Ka ηνπ νμένο ΖΑ. 

β) Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ νγθνκεηξνύκελνπ δηαιύκαηνο κεηά ηελ πξνζζήθε 20 mL από ην 

πξόηππν δηάιπκα.  

γ) Έζησ όηη ε πξνζζήθε ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο (Γ2) ζηακαηά όηαλ ην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα 

απνθηήζεη pH=7. Να ππνινγηζηεί ην % πνζνζηό ηνπ νμένο ΖΑ πνπ έρεη εμνπδεηεξσζεί όηαλ ην 

νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα έρεη pH=7.  

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Kw=10-14. Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο 

επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.  

[απ.: (α) Ka=2 10
-6

   (β) pH = 6    (γ)  95,2%] 

 

36. Τδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΖΑ νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH. Ζ πξνζζήθε ηνπ 

δηαιύκαηνο NaOH ζηακάηεζε όηαλ ην δηάιπκα έγηλε νπδέηεξν (pH = 7). 

α) Να εμεγήζεηε αλ ππήξρε ζθάικα θαηά ηελ νγθνκέηξεζε. 

β) Ση πνζνζηό από ην νμύ ΖΑ είρε εμνπδεηεξσζεί ζην ηειηθό ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο; 

Γίλεηαη γηα ην ΖΑ: Ka = 10–6. 

 (απ.: ηο 90,9% οξέορ) 

 

37. Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Τ1 δηπξσηηθνύ νμένο Ζ2Α. Πνζόηεηα 40 mL από ην δηάιπκα Τ1 

νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο Ζ2Α 

θαηαλαιώζεθαλ 20 mL πξόηππνπ δηαιύκαηνο. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμένο Ζ2Α ζην δηάιπκα Τ1, ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Τ1 θαη ηνλ 

βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ζην δεύηεξν ζηάδην ηνληηζκνύ. 

β) Σν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε αξαηώλεηαη κε λεξό ζε ηειηθό όγθν 400 

mL, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Τ2. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ Τ2. 

γ) i) Να εμεγήζεηε γηαηί ε θακπύιε νγθνκέηξεζεο εκθαλίδεη δπν θαηαθόξπθα ηκήκαηα, δειαδή 

ππάξρνπλ δπν ηζνδύλακα ζεκεία.  

ii) Να εμεγήζεηε αλ ην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα είλαη όμηλν, βαζηθό ή νπδέηεξν όηαλ έρνπλ 

πξνζηεζεί 10 mL από ην πξόηππν δηάιπκα.  

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Kw=10-14 θαη ην νμύ Ζ2Α είλαη ηζρπξό 

ζην πξώην ζηάδην ηνληηζκνύ θαη ζην δεύηεξν ζηάδην έρεη Ka2 = 10-4. 
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[απ.: (α) pH = 1, α2 = 10
-3

 (β) pH = 8,  (γ) ii) pH < 7 ] 

 

 

38. 50 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο νμαιηθνύ νμένο (Τ1) νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα KMnO4 

ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ παξνπζία H2SO4. Γηα ην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο απαηηνύληαη 20 mL 

πξόηππνπ δηαιύκαηνο.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε c1 ηνπ δηαιύκαηνο Τ1. Να εμεγήζεηε γηαηί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νγθνκέηξεζε δελ απαηηείηαη πξσηνιπηηθόο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηζνδύλακνπ ζεκείνπ.  

β)  Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Τ1.  

γ) 40 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο νμαιηθνύ νμένο (Τ2) νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα NaOH 

ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Τ2 απαηηνύληαη 20 mL πξόηππνπ 

δηαιύκαηνο.  

i. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε c2 ηνπ δηαιύκαηνο Τ2. 

ii. Να εμεγήζεηε αλ ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη ζην ζεκείν ηεο πιήξνπο εμνπδεηέξσζεο έρεη 

pH=7, pH < 7 ή pH > 7. 

Γίλνληαη: όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 oC, όπνπ Kw=10-14 θαη γηα ην νμαιηθό νμύ: Ka1 = 

10-3 θαη Ka2 = 10-5. 

[απ.: (α) c1= 0,1 M,  (β) pH = 2,  (γ) pH>7] 

 

 

 

 


