
Βαθμός ιοντισμού 

Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή 

μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες 

συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α). 

Ο βαθμός ιοντισμού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των 

mol που ιοντίζονται προς το συνολικό αριθμό των mol του ηλεκτρολύτη και εκφράζει 

την απόδοση της αντίδρασης ιοντισμού του ηλεκτρολύτη στο διαλύτη (νερό). 

Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. 

Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. 
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Βαθμός ιοντισμού 

Ο βαθμός ιοντισμού εξαρτάται από: 

Ο βαθμός ιοντισμού αποτελεί το μέτρο της ισχύος των ηλεκτρολυτών, με την 

προϋπόθεση ότι  η σύγκριση των ηλεκτρολυτών γίνεται κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες θερμοκρασίας και συγκέντρωσης, στον ίδιο διαλύτη, χωρίς να 

υπάρχει παρουσία κοινού ιόντος. 

 Τη φύση του ηλεκτρολύτη. 

 Τη φύση του διαλύτη. Για παράδειγμα το CH3COOH σε υδατικό διάλυμα 

είναι ασθενές οξύ, ενώ σε υγρή αμμωνία συμπεριφέρεται ως ισχυρό οξύ. 

 Τη θερμοκρασία. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία τόσο η τιμή του α αυξάνεται. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η αντίδραση ιοντισμού είναι ενδόθερμη αντίδραση. 

 Τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση τόσο η 

τιμή του (α) μειώνεται. 

 Την παρουσία κοινού ιόντος. Παρουσία κοινού ιόντος η τιμή του (α) 

μειώνεται. 



Εξισώσεις ιοντισμού οξέων 

Ισχυρά οξέα είναι τα: HCI, HBr, HI, ΗΝO3, HCIO4 και H2SO4 (στην πρώτη βαθμίδα 

ιοντισμού του). 

Η αντίδραση ιοντισμού ενός ισχυρού οξέος είναι μονόδρομη. 

π.χ.  HCl   +   H2O   →   H3O
+1   +   Cl-1  

Μερικά ασθενή οξέα είναι τα: HF, HCN, HClO, HCOOH, CH3COOH. 

Η αντίδραση ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος είναι αμφίδρομη. 

Στα ασθενή οξέα όσα είναι τα υδρογόνα που διαθέτουν τόσες είναι οι διαδοχικές 

αντιδράσεις ιοντισμού που γίνονται. 

Παράδειγμα ιοντισμού μονοπρωτικού ασθενούς οξέος HF. 

HF   +   H2O   ↔   H3O
+1   +   F-1  



Εξισώσεις ιοντισμού οξέων 

Παράδειγμα ιοντισμού διπρωτικού ασθενούς οξέος H2S. 

H2S   +   H2O   ↔   H3O
+1   +   HS-1  

HS-1   +   H2O   ↔   H3O
+1   +   S-2  

Παράδειγμα ιοντισμού τριπρωτικού ασθενούς οξέος H3PO4 . 

H3PO4   +   H2O   ↔   H3O
+1   +   H2PO4

-2  

H2PO4
-2    +   H2O   ↔   H3O

+1   + HPO4
-1   

HPO4
-1    +   H2O   ↔  H3O

+1    + PO4
-3 



Εξισώσεις ιοντισμού βάσεων 

Ισχυρές βάσεις είναι τα υδροξείδια των μετάλλων της ΙΑ και ΙΙΑ ομάδας του 

περιοδικού πίνακα που είναι διαλυτά στο νερό. 

Η αντίδραση ιοντισμού μιας ισχυρής βάσης είναι μονόδρομη και πραγματοποιείται 

σε ένα στάδιο. 

π.χ.  NaOH   →   Na+1   +   OH-1   

Ca(OH)2   →   Ca+2   +   2 OH-1   

Μερικές ασθενείς βάσεις είναι η αμμωνία (ΝΗ3) και οι αμμίνες (π.χ CH3NH2). 

Η αντίδραση ιοντισμού μιας ασθενούς βάσης είναι αμφίδρομη. 

π.χ.   ΝΗ3   +   H2O   ↔   ΝΗ4
+1   +  ΟΗ-1   

CH3NH2   +   H2O   ↔   CH3NH3
+1   +   OH-1   



Ιοντισμός του νερού - pH 

Το καθαρό νερό αποτελείται από μόρια νερού και ιόντα Η3O
+1 (οξωνίου) και ΟΗ-1 

(υδροξειδίου). Τα ιόντα αυτά προκύπτουν από τον ιοντισμό του νερού, σύμφωνα με 

το σχήμα: 

Η αμφίδρομη αντίδραση ιοντισμού του νερού: Η2Ο   +   Η2Ο   ↔   Η3Ο
+1   +   ΟΗ-1 

έχει μια σταθερά χημικής ισορροπίας, η οποία ονομάζεται σταθερά ιοντισμού ή 

γινόμενο ιόντων του νερού. 

Συμβολίζεται με Kw και δίνεται από τη σχέση: Kw= [H3O
+1]·[OH-1] . 

Η συγκέντρωση του νερού θεωρείται σταθερή και έχει ενσωματωθεί στη Kw. 



Ιοντισμός του νερού - pH 

Η Kw  μεταβάλλεται μόνο με τη θερμοκρασία. Μάλιστα αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, καθώς οι αντιδράσεις ιοντισμού είναι ενδόθερμες. 

Στους 25οC ισχύει Kw = 10-14 . 

H ισορροπία ιοντισμού του νερού γίνεται σε όλα τα υδατικά διαλύματα. 

Σε όλα τα υδατικά διαλύματα στους 25οC ισχύει ο παρακάτω πίνακας: 



Ιοντισμός του νερού - pH 

Πολλά φυσικοχημικά φαινόμενα εξαρτώνται από τη συγκέντρωση των Η3Ο
+1 του 

διαλύματος. Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών της συγκέντρωσης Η3Ο
+1 ο 

Sörensen εισήγαγε το 1909 την έννοια του pH. 

Το pH (πε-χα) ορίζεται ως ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της αριθμητικής 

τιμής της συγκέντρωσης των ιόντων Η3Ο
+1 σε ένα υδατικό διάλυμα. 

pH = - log[H3O
+1] 

Ομοίως ορίζεται το pOH (πεo-χα). Το pOH ορίζεται ως ο αρνητικός δεκαδικός 

λογάριθμος της αριθμητικής τιμής της συγκέντρωσης των ιόντων OH-1 σε ένα 

υδατικό διάλυμα. 

pOH = - log[OH-1] 



Σε όλα τα υδατικά διαλύματα στους 25οC ισχύει ο παρακάτω πίνακας για 

το pH και το pOH: 

Ιοντισμός του νερού - pH 

Στους 25οC η κλίμακα pH κυμαίνεται από 0 έως 14. 

όξινα διαλύματα βασικά διαλύματα 

0 7 14 

ουδέτερο διάλυμα 



Ιοντισμός του νερού - pH 

Η γνώση της τιμής του pH είναι σημαντική στη βιομηχανία, στην αναλυτική χημεία, 

στη βιοχημεία, στην ιατρική κ.λπ. Για παράδειγμα τα διάφορα υγρά στον οργανισμό 

μας, όπως το αίμα και το γαστρικό υγρό θα πρέπει να έχουν περίπου σταθερό pH ή 

να μεταβάλλονται σε αυστηρά καθορισμένα όρια pH. Ο προσδιορισμός του pH 

γίνεται με τη βοήθεια των δεικτών, ή ακριβέστερα με τη βοήθεια ενός οργάνου που 

λέγεται πεχάμετρο. 



Ασκήσεις πάνω στον ιοντισμό του νερού και την 

κλίμακα του pH. 

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, ή μετά την προσθήκη ποσότητας οξέος ή 

βάσεως. 

3. Εξέταση αν ένα διάλυμα είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο ανάλογα με την τιμή 

του Kw στην αντίστοιχη θερμοκρασία. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στον 

ιοντισμό του νερού και την κλίμακα του pH. 

Ισχύουν οι εξής πράξεις με τους λογαρίθμους: 

log10 =1, log1=0, 

log (a·b) = log a   +   log b, 

log (a/b) = log a   -   log b, 

log 10x = x·log 10 = x . 

Όταν σε ένα υδατικό διάλυμα οξέος ή αντίστοιχα βάσεως προσθέσουμε νερό το 

pH του νέου διαλύματος τείνει στο 7 στους 25οC. 

Όταν σε ένα υδατικό διάλυμα οξέος προσθέσουμε καθαρό οξύ ή πυκνότερο 

διάλυμα οξέως, το pH του νέου διαλύματος τείνει στο 0 στους 25οC. 

Όταν σε ένα υδατικό διάλυμα βάσεως προσθέσουμε καθαρή βάση ή 

πυκνότερο διάλυμα βάσης, το pH του νέου διαλύματος τείνει στο 14 στους 

25οC. 



Ερώτημα Β3. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 3 Ιουλίου 2017, συμπληρωματικές εξετάσεις. 

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του γινομένου 

[ΟΗ-1]∙[Η3Ο
+1] σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία σε αραιό υδατικό διάλυμα 

(μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). 

Απάντηση: 

Ισχύει Kw=[H3O
+1]∙[OH-1]. Το Kw αυξάνει με 

αύξηση της θερμοκρασίας επειδή η 

αντίδραση ιοντισμού του νερού είναι 

ενδόθερμη. Άρα σωστό διάγραμμα είναι το i). 


