
Διαλύματα ισχυρών οξέων – ισχυρών βάσεων. 

Βήματα επίλυσης άσκησης σε διάλυμα με ισχυρό οξύ ή ισχυρή βάση: 

1) Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του οξέος ή της βάσης. 

2) Γράφουμε τη χημική εξίσωση ιοντισμού του οξέος ή της βάσης. 

3) Συμπληρώνουμε πίνακα με τις συγκεντρώσεις των ουσιών που 

αντιδρούν - παράγονται κάτω από τη χημική εξίσωση ιοντισμού. 

4) Χρησιμοποιούμε τον τύπο υπολογισμού του pH ή του pOH 

Ανάλογα με τα ζητούμενα της άσκησης τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται 

από το 1) προς το 4) ή από το 4) προς το 1). 

Όταν από ένα αρχικό διάλυμα φτιάχνουμε ένα δεύτερο διάλυμα εφαρμόζουμε 

τα παραπάνω βήματα πρώτα για το διάλυμα που έχουμε ποσοτικά δεδομένα 

και στη συνέχεια εφαρμόζουμε πάλι τα βήματα για το διάλυμα που ψάχνουμε 

κάτι να βρούμε. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2017 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων στα 

διαλύματα οξέων - βάσεων. 

Για τον υπολογισμό του pH στα υδατικά διαλύματα οξέων ισχύουν τα εξής: 

 Όταν [Η3Ο
+1]οξέος ≥ 10-6 Μ τότε [Η3Ο

+1]ολική ≈ [Η3Ο
+1]οξέος. Το pH καθορίζεται μόνο 

από το οξύ. 

Για τον υπολογισμό του pΟΗ στα υδατικά διαλύματα βάσεων εξετάζουμε αντίστοιχα 

την τιμή της συγκέντρωσης του [ΟΗ-1]βάσης για να δούμε αν θα ληφθούν υπόψη τα 

ιόντα υδροξυλίου που παράγονται από τον ιοντισμό του νερού. 

 Όταν 10-8 Μ ≤ [Η3Ο
+1]οξέος < 10-6 Μ τότε [Η3Ο

+1]ολική = [Η3Ο
+1]οξέος   +   [Η3Ο

+1]νερού. 

Λαμβάνεται υπόψη και ο αυτοϊοντισμός του νερού. 

 Όταν [Η3Ο
+1]οξέος < 10-8 Μ τότε [Η3Ο

+1]ολική ≈ [Η3Ο
+1]νερού  . Το pH καθορίζεται από 

το νερό. Ισχύει pH ≈ 7 στους 25οC. 



Ασκήσεις στα διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων. 

1. Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος. 

2. Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος μετά την προσθήκη ή την 

αφαίρεση ποσότητας νερού. 

3. Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος μετά την προσθήκη ποσότητας 

οξέος ή βάσεως. 

4. Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος το οποίο περιέχει δύο ισχυρά 

οξέα ή δύο ισχυρές βάσεις. 



Παράδειγμα 5.3 σχολικού βιβλίου, σελίδα 148. 

Να βρεθεί το pH διαλύματος που έχει όγκο 10 L και περιέχει 0,1 mol HCl. 

Βρίσκουμε αρχική συγκέντρωση HCl. 

c = n/v => c = 0,1 mol / 10 L => c = 0,01 M HCl. 

             HCl     +     H2O   →     H3O
+1     +     Cl-1   

Αρχικά:        0,01 Μ 

Αντιδρούν:   0,01 Μ 

Παράγονται:                                  0,01 Μ          0,01 Μ 

Τελικά:           0 Μ                          0,01 Μ          0,01 Μ 

Το νερό ιοντίζεται μερικώς αλλά επειδή [Η3Ο
+1]HCl > 10-6 Μ δεν λαμβάνουμε 

υπόψη τα οξώνια που παράγονται από τον ιοντισμό του νερού. 

Άρα pH = - log 0,01 => pH = - log 10-2 => pH = 2 · log 10 => pH = 2. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου, σελίδα 149. 

Ποιο είναι το pH διαλύματος HBr περιεκτικότητας 8,1 g/L; Δίνονται: Ar(H)=1 και 

Ar(Br)=80. 

Λύση: 

Σε 1 L διαλύματος περιέχονται 8,1g HBr. 
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             HBr     +     H2O   →     H3O
+1     +     Br-1   

Αρχικά:        0,1 Μ 

Αντιδρούν:   0,1 Μ 

Παράγονται:                                  0,1 Μ          0,1 Μ 

Τελικά:           0 Μ                          0,1 Μ          0,1 Μ 

Άρα pH = - log 0,1 => pH = - log 10-1 => pH = 1 · log 10 => pH = 1. 



Παράδειγμα 5.4 σχολικού βιβλίου, σελίδα 149. 

Ποια είναι η συγκέντρωση Η3Ο
+1 σε διάλυμα HCl 10-7 M; 

             HCl     +     H2O   →     H3O
+1     +     Cl-1   

Αρχικά:        10-7 Μ 

Αντιδρούν:   10-7 Μ 

Παράγονται:                                   10-7 Μ           10-7 Μ 

Τελικά:           0 Μ                           10-7 Μ           10-7 Μ 

             H2Ο     +     H2O   ↔     H3O
+1     +     ΟΗ-1   

Παράγονται:                                     x Μ                x Μ 

[H3O
+1] = 10-7 + x M και [ΟΗ-1] = x M 

Αφού το διάλυμα είναι όξινο το x < 10-7 M. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε όμως ότι 

10-7 + x ≈ 10-7M, καθώς το x δεν είναι πολύ μικρότερο του 10-7. Για τον υπολογισμό 

του x χρησιμοποιούμε τη σταθερά Kw. 

Απάντηση: 



Παράδειγμα 5.4 σχολικού βιβλίου, σελίδα 149. 

Kw=[H3O
+1]·[OH-1]=10-14 => (10-7 + x) ∙x = 10-14 => x2 + 10-7∙x = 10-14 =>  

x2 + 10-7∙x – 10-14 = 0 

Διακρίνουσα: Δ=β2 – 4·α·γ => Δ = 10-14 + 4∙10-14 = 5·10-14 = (2,24∙10-7)2 . 

Λύσεις του τριωνύμου x1,2. 
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Άρα [Η3Ο
+1] = 10-7 + 0,62·10-7 = 1,62·10-7 Μ 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου, σελίδα 149. 

Ποια είναι η συγκέντρωση ΟΗ-1 σε διαλύματα: α. ΚΟΗ 10-3 Μ και β. ΚΟΗ 10-7 Μ; 



Περίπτωση διαλύματος ισχυρού οξέος ή βάσεως στο οποίο προσθέτουμε νερό 

ή απομακρύνουμε ποσότητα νερού με εξάτμιση και προκύπτει νέο διάλυμα. 

Επίλυση ασκήσεων διαλυμάτων ισχυρών οξέων – βάσεων. 

1ος τρόπος επίλυσης: 

 Υπολογίζουμε τα mol της διαλυμένης ουσίας στο αρχικό διάλυμα. Τα ίδια mol 

της διαλυμένης ουσίας θα υπάρχουν και στο τελικό διάλυμα. 

 Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του νέου διαλύματος από τη σχέση c=n/V. 

 Υπολογίζουμε το pH του νέου διαλύματος. 

2ος τρόπος επίλυσης: 

 Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στο αρχικό διάλυμα.  

 Υπολογίζουμε τον όγκο του τελικού διαλύματος αν είναι δυνατόν. 

 Χρησιμοποιούμε τον τύπο της αραίωσης: C1·V1 = C2·V2 για να βρούμε τη 

συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στο τελικό διάλυμα. 

 Υπολογίζουμε το pH του νέου διαλύματος. 



Παράδειγμα 5.5 σχολικού βιβλίου σελίδα 149. 

Σε 2 L διαλύματος ΗΝΟ3 με pH = 1 προσθέτουμε 198L H2O. Ποιο είναι το pH του 

αραιωμένου διαλύματος; 

1ος τρόπος επίλυσης: 



Παράδειγμα 5.5 σχολικού βιβλίου σελίδα 149. 

Σε 2 L διαλύματος ΗΝΟ3 με pH = 1 προσθέτουμε 198L H2O. Ποιο είναι το pH του 

αραιωμένου διαλύματος; 

2ος τρόπος επίλυσης: 

Για το αρχικό διάλυμα έχουμε: pH=1 => [H3O
+1]=10-1 M = 0,1 M. 

             HNO3     +     H2O   →     H3O
+1     +     NO3

-1   

                 0,1 Μ                              0,1 M             0,1 M 

Το αραιωμένο διάλυμα έχει όγκο 200 L. 

Για την αραίωση ισχύει η σχέση: C1·V1 = C2·V2 => 0,1·2 = C2·200 =>  

C2 = 0,2/200 => C2 = 0,001 M HNO3 ή C2 = 10-3 M HNO3.  

             HNO3     +     H2O   →     H3O
+1     +     NO3

-1   

                 10-3 Μ                             10-3 M           10-3 M 

Για το αραιωμένο διάλυμα θα έχουμε: 

pH=-log10-3 => pH=3 για το αραιωμένο διάλυμα. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου, σελίδα 150. 

Σε 10L διαλύματος NaOH με pH=13 προσθέτουμε 90L Η2Ο. Ποιο είναι το pH του 

αραιωμένου διαλύματος; 



Περίπτωση διαλύματος ισχυρού οξέος ή βάσεως στο οποίο προσθέτουμε 

επιπλέον ποσότητα ισχυρού οξέος ή βάσεως και προκύπτει νέο διάλυμα. 

Επίλυση ασκήσεων διαλυμάτων ισχυρών οξέων – βάσεων. 

Τρόπος επίλυσης: 

 Υπολογίζουμε τα mol της διαλυμένης ουσίας στο αρχικό διάλυμα. 

Υπολογίζουμε τα mol της διαλυμένης ουσίας στο τελικό διάλυμα από τη σχέση: 

mol δ. ουσ. τελικό διάλυμα = mol δ. ουσ. αρχικό διάλυμα + mol δ. ουσ. προστέθηκαν . 

 Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του νέου διαλύματος από τη σχέση c=n/V. 

 Υπολογίζουμε το pH του νέου διαλύματος. 



Παράδειγμα 5.6 σχολικού βιβλίου σελίδα 150. 

Σε 1 L διαλύματος ΗΝΟ3 με pH = 2 προσθέτουμε 0,09 mol HNO3. Ποιο είναι το 

pH του τελικού διαλύματος; 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου, σελίδα 150. 

Σε 4 L διαλύματος ΚΟΗ με pH=12 προσθέτουμε 0,36 mol KOH και παίρνουμε 4 L 

διαλύματος Α. Ποιο είναι το pH του Α; 



Περίπτωση ανάμειξης δύο διαλυμάτων ισχυρού οξέος ή βάσεως για τη 

δημιουργία ενός νέου διαλύματος. 

Επίλυση ασκήσεων διαλυμάτων ισχυρών οξέων – βάσεων. 

2ος τρόπος επίλυσης: 

 Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στα αρχικά διαλύματα.  

1ος τρόπος επίλυσης: 

 Υπολογίζουμε τα mol της διαλυμένης ουσίας στα δύο αρχικά διαλύματα. 

Υπολογίζουμε τα mol της διαλυμένης ουσίας στο τελικό διάλυμα από τη σχέση: 

mol δ. ουσ. τελικό διάλυμα = mol δ. ουσ. αρχικό διάλυμα 1 + mol δ. ουσ. αρχικό διάλυμα 2 . 

 Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του νέου διαλύματος από τη σχέση c=n/V. 

 Υπολογίζουμε το pH του νέου διαλύματος. 

 Υπολογίζουμε τον όγκο του τελικού διαλύματος. 

 Χρησιμοποιούμε τον τύπο της ανάμειξης διαλυμάτων: C1·V1 + C2 ·V2 = Cτελ·Vτελ 

για να βρούμε τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στο τελικό διάλυμα. 

 Υπολογίζουμε το pH του νέου διαλύματος. 


