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ΘΕΜΑ A        (Moνάδες 5x5 = 25) 
Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
A1. Μία από τις δοκιμές που γίνονται συνήθως σε νέους φορείς φαρμάκων, στις αρχές της  
  διαδικασίας ανάπτυξης, απαιτεί την παρατήρηση των σχετικών διαλυτοτήτων τους στην  
  οκταν-1-όλη και στο νερό. Ένας φορέας φαρμάκου πρέπει να είναι επαρκώς διαλυτός στο νερό  
  (υδρόφιλος) ώστε να μεταφέρεται με τη ροή του αίματος, αλλά και να είναι επαρκώς  
  υδρόφοβος (διαλυτός στην οκταν-1-όλη) για να μπορεί να διαπερνά κυτταρικές μεμβράνες.  
  Επιλέξτε το μόριο-φορέα που προβλέπετε ότι μπορεί να έχει καλή διαλυτότητα και στους  
  δύο διαλύτες. 
 
 α.      β.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 γ.    δ.  
 
 
 
 
 
A2. H κυτταρική μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ημιπερατή μεμβράνη.  
       O φυσιολογικός ορός είναι υδατικό διάλυμα γλυκόζης 5,5 % w/v ή υδατικό διάλυμα ΝaCl 0,9 % w/v  
       και είναι ισοτονικός με το αίμα. 
       Σε ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις θα βρεθούν ερυθρά αιμοσφαίρια που τοποθετήθηκαν σε  
       υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,9 % w/v σε NaCl και 5,5 % w/v σε γλυκόζη;  
 
 

 

 

 

 

 
 
 α.   στην κατάσταση (Ι)    β. στην κατάσταση (ΙΙ) 
 γ.  στην κατάσταση (ΙΙΙ)    δ. και στις τρεις παραπάνω καταστάσεις 
 

I ΙΙ IΙΙ 
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A3.  Έστω η αντίδραση A + B  C για την οποία ο νόμος ταχύτητας δίνεται με τη σχέση υ = k[Α][Β]2.  
 Καθένα από τα ακόλουθα πλαίσια αντιπροσωπεύει στιγμιότυπο ενός μίγματος αντιδρώντων μορί- 
  ων της παραπάνω αντίδρασης στο οποίο τα μόρια Α παρουσιάζονται ως σφαίρες με δακτύλιο και  
         τα μόρια Β ως σφαίρες χωρίς δακτύλιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Να ταξινομήσετε τα παραπάνω μείγματα κατά σειρά αυξανόμενης ταχύτητας αντίδρασης. 
 α. 2 < 1 < 3      β. 3 < 1 < 2 
 γ. 1 < 2 < 3      δ. 2 < 3 < 1 
 
A4. Το ακόλουθο γράφημα αντιπροσωπεύει την απόδοση στην ισορροπία της αντίδρασης σύνθεσης της  
       οντότητας ΑΒ:   
    Α(g) + B(g)  AB(g) 
        σε δύο διαφορετικές πιέσεις, x και y, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ο σχηματισμός της οντότητας ΑΒ με την παραπάνω αντίδραση είναι: 
 α. είναι εξώθερμος και ισχύει x > y   β. είναι εξώθερμος και ισχύει x < y 
 γ. είναι ενδόθερμος και ισχύει x > y  δ. είναι ενδόθερμος και ισχύει x < y 
 
A5. Ίσοι όγκοι δύο υδατικών διαλυμάτων που το καθένα περιέχει ένα μονοπρωτικό οξύ, τιτλοδοτούνται  
       με το ίδιο πρότυπο υδατικό διάλυμα NaOH. Αυτές οι τιτλοδοτήσεις αποδίδονται με τις καμπύλες (Ι)  
       & (ΙΙ) που ακολουθούν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; (θ = 25 οC)  

Ι 

ΙΙ 
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  α. Το πρότυπο διάλυμα μπορεί να έχει συγκέντρωση 0,010 Μ. 
  β. Το οξύ που αντιστοιχεί στην καμπύλη (Ι) αντιστοιχεί σε αρχικό διάλυμα με μεγαλύτερη συγκέ- 
             ντρωση.  
 γ. Αν για την τιτλοδότηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη (ΙΙ) χρησιμοποιηθεί ο δείκτης μπλε της  
             βρομοφαινόλης με pKa = 4,1, το σφάλμα στον υπολογισμό της συγκέντρωσης του ογκομε- 
             τρούμενου διαλύματος θα είναι αρνητικό. 
  δ. Aν η καμπύλη (ΙΙ) αντιστοιχεί στο οξύ CΗ3COOH, τότε η καμπύλη (Ι) μπορεί να αντιστοιχεί στο  
             οξύ FCH2COOH.   
 

ΘΕΜΑ B        (Moνάδες 12+5+4+4 = 25) 
B1. Για την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλυτότητα των ιοντικών ενώσεων στο νερό,  

       χρησιμοποιούμε τους θερμοχημικούς κύκλους Born-Haber. Ακολουθεί ο αντίστοιχος κύκλος για το  

       ιοντικό χλωρίδιο του νατρίου (ΝaCl):  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
        όπου, ΔΗ1 = +100 kJ, ΔΗ2 = +500 kJ, ΔΗ3 = +120 kJ, ΔΗ4 = - 350 kJ και ΔΗ6 = - 400 kJ.  
        Όλες οι μεταβολές ενθαλπίας βρίσκονται στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
        α. Να υπολογίσετε τη μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ5 (χαρακτηρίζεται ως ενέργεια πλέγματος). 
        β. Να δικαιολογήσετε τα πρόσημα των μεταβολών ενθαλπίας ΔΗ1, ΔΗ2 και ΔΗ3.   
        γ. Στο διπλανό διάγραμμα δίνονται οι  
            έντεκα πρώτες ενέργειες ιοντισμού  
            ενός από τα στοιχεία νάτριο ή χλώ- 
            ριο.  
              i. Σε ποιο από τα δύο στοιχεία αντι- 
                 στοιχεί το διπλανό διάγραμμα;  
     Να εξηγήσετε την επιλογή σας. 
             ii. Nα εξηγήσετε τη μεγάλη διαφο- 
                  ρά ενέργειας μεταξύ της ένατης  
                  και δέκατης ενέργειας ιοντι- 
                  σμού του παραπάνω στοιχείου.  
 
 
   
        δ. Διαθέτει κάποιο από τα στοιχεία 11Νa & 17Cl καταλυτικές ιδιότητες; Να δικαιολογήσετε την απά- 
             ντησή σας. 
        ε. Να συγκρίνετε ως προς το μέγεθος τις ακόλουθες στοιχειώδεις οντότητες: 11Na+2, 11Na+ και 17Cl-. 
            Nα δικαιολογήσετε την προτεινόμενη διάταξη. 
      στ. Δύο από πλέον γνωστά εφυδατωμένα ιόντα είναι το [Νa(H2O)x]+ και το [Cl(H2O)y]-. 
             i. Να αναφέρετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων που συναντώνται εντός των δύο  
                  παραπάνω εφυδατωμένων ιόντων.  
             ii. Σε ποιο από τα δύο ιόντα αυτές οι διαμοριακές δυνάμεις είναι πιο ισχυρές;  
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        ζ. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Σ αν γνωρίζετε ότι το στοιχείο Σ βρίσκεται στην  
             ίδια ομάδα με το στοιχείο χλώριο και διαθέτει το υδρίδιο με τις λιγότερο όξινες ιδιότητες σε  
             σχέση με τα υδρίδια των υπολοίπων στοιχείων της ομάδας. Να δικαιολογήσετε την απάντησή  
             σας. 
B2. α. Τα διπλανά μοντέλα πλήρωσης χώρου αναφέρονται σε δύο  
            μόρια: στο μόριο του βουτανίου και στο μόριο του με- 
            θυλοπροπανίου. Ποια από τις δύο παραπάνω ενώσεις δια- 
            θέτει κανονικό σημείου βρασμού -0,5 οC και ποια ένωση δια- 
            θέτει κανονικό σημείο βρασμού -11,7 oC; Να εξηγήσετε την  
            επιλογή σας.  
        β. Το διπλανό διάγραμμα αναφέρεται στην καθαρή ουσία  
             διθειάνθρακας (CS2) και δείχνει την τάση ατμών (vapor  
             pressure) σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία (tempera- 
             ture).  
             Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διπλανό διάγραμμα: 
              i.  Να προσδιορίσετε (κατά προσέγγιση) την τιμή της ε- 
                  ξωτερικής πίεσης στην οποία ο διθειάνθρακας βράζει  
                  σε θερμοκρασία ίση με το κανονικό σημείο βρασμού    
                  του βουτανίου. 
              ii. Ποια χημική ένωση είναι πιο πτητική: ο διθειάνθρα- 
                  κας ή το νερό; Να εξηγήσετε την επιλογή σας. 
           iii . Αν γνωρίζετε ότι ο διθειάνθρακας διαθέτει κανονικό  
                  σημείο τήξης – 110,8 οC, να τον χαρακτηρίσετε στερεό, υγρό ή αέριο σε θερμοκρασία δωμα- 
                  τίου και πίεση 1 atm. 
           *Τα κανονικά σημεία τήξης και τα κανονικά σημεία βρασμού μετρούνται σε πίεση 1 atm ή αλλιώς    
             760 mm Hg. 
Β3. To ανθρώπινο αίμα περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικού οξέος (H2CO3) και δισανθρακικού  
        ανιόντος (HCO3

-) προκειμένου να διατηρηθεί το pH του αίματος μεταξύ 7,35 και 7,45. Εάν το pH του  
        αίματος ενός ατόμου πέσει κάτω από 7,35, τότε το άτομο βρίσκεται σε οξέωση. Η μεταβολική αλ- 
        κάλωση είναι το αντίθετο της μεταβολικής οξέωσης (pH πάνω από 7,45). Σε αυτό το ρυθμιστικό  
        διάλυμα, οξώνιο και δισανθρακικό ιόν (ΗCO3

-) βρίσκονται σε ισορροπία με το ανθρακικό οξύ  
        (H2CO3): 
 
 
         Επιπλέον, το ανθρακικό οξύ της παραπάνω ισορροπίας μπορεί να αποσυντεθεί σε αέριο CO2 και  
         νερό, καταλήγοντας σε δεύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρακικού οξέος και νερού: 
 
 
 

         Το ανθρακικό οξύ διαθέτει δύο σταθερές ιοντισμού: Κa1 = 410-7 & Ka2 = 510-11 (25 οC).  
         α. Να υπολογίσετε το λόγο [Η2CO3]/[HCO3

-] σε ανθρώπινο αίμα με pH = 7,4.  
         β. Η έντονη μυϊκή άσκηση που προκαλεί παραγωγή γαλακτικού οξέος (CH3CH(OH)COOH) που  
              περνά στο αίμα, μπορεί να προκαλέσει οξέωση ή αλκάλωση; Να εξηγήσετε την επιλογή σας.  
         γ. Οι ορειβάτες επιχειρούν σε τόπους με μεγάλα υψόμετρα. Πολύ συχνά εμφανίζουν αυξημένο  
              ρυθμό αναπνοής (υπεραερισμός) που οδηγεί σε απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας CO2 από τον  
              οργανισμό τους. Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να προκαλέσει οξέωση ή αλκάλωση στο αίμα  
              των ορειβατών; Να εξηγήσετε την επιλογή σας.  
         δ. Αραιώνουμε μικρή ποσότητα ανθρώπινου αίματος με πολύ μεγάλη ποσότητα νερού (άπειρη  
              αραίωση, θ = 25 οC). Nα υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού του ανθρακικού οξέος στο αραιωμένο  
              διάλυμα. 
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B4. Ένα οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 60 cm και χωρίζεται σε δύο  
       μέρη μέσω ημιπερατής μεμβράνης που μπορεί να κινείται ελεύθερα  
       χωρίς τριβές. Το ένα μέρος (Α) με μήκος 20 cm, γεμίζεται με υδατικό  
       διάλυμα Ca(OH)2 συγκέντρωσης Co M. Tο άλλο μέρος Β γεμίζεται με υδα- 
       τικό διάλυμα γλυκόζης συγκέντρωσης  Co M. Και τα δύο διαλύματα έχουν  
       θερμοκρασία 25 oC.   
         α.  Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η ημιπερατή μεμβράνη.  

         β.  Να υπολογίσετε πόσο θα μετακινηθεί η ημιπερατή μεμβράνη και πόση είναι η τιμή Co αν γνωρί- 
              ζετε ότι το μέρος Α, στην ισορροπία, αποκτά pH = 13 (25 oC). 
         γ. Nα σχεδιάσετε ποιοτικά σε κοινό διάγραμμα τους δύο ρυθμούς μεταβολής του πλήθους των  

             μορίων του νερού που περνούν μέσα από τη μεμβράνη (ΑΒ & ΒΑ) σε συνάρτηση με το χρόνο  
             από τη στιγμή της επαφής των διαλυμάτων έως την αποκατάσταση ισορροπίας. 
        δ. Nα σχεδιάσετε σε κοινό διάγραμμα τους όγκους των διαλυμάτων (Α) και (Β) σε συνάρτηση με το  
             χρόνο από τη στιγμή της επαφής των διαλυμάτων έως την αποκατάσταση ισορροπίας.    
 
 

ΘΕΜΑ Γ        (Moνάδες 13+12 = 25) 
Γ1. Για τη χημική αντίδραση:    

      
                 (όλα αέρια) 
 
σε σταθερή θερμοκρασία θ oC υπάρχουν ακόλουθα πειραματικά δεδομένα: 

 
 
 
 
 
 
      α. Να προσδιορίσετε το νόμο ταχύτητας της αντίδρασης και τη σταθερά ταχύτητας k. 
      β. Πρόκειται για απλή ή για πολύπλοκη αντίδραση; Να εξηγήσετε την επιλογή σας. 
      γ. Να προτείνετε έναν πιθανό μηχανισμό για αυτή την αντίδραση. 
      δ. Να σχεδιάσετε (ποιοτικά) τα επόμενα διαγράμματα: 
  i. υ vs [Br2]   ii. nHBr vs t 
      ε. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 6 mol C3H6O  και 5 mol Br2 οπότε, σε σταθερή θερ- 
          μοκρασία θ oC, πραγματοποιείται η αρχική αντίδραση. 

Να υπολογίσετε: 
   i.   την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης. 
  ii.  τον ρυθμό σχηματισμού του προϊόντος ΗΒr την χρονική στιγμή t1 = 250 min, αν γνωρίζετε ότι  

                    η μέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0 έως t1 είναι 310-5 molL-1s-1.   
Γ2. 0,4 mol σουκρόζης διαλύονται πλήρως στο νερό οπότε προκύπτει το διάλυμα Υ1 όγκου 1 L. To διάλυ- 
      μα θερμαίνεται στους θ1 = 50 oC, οπότε η σουκρόζη (C12H22O11(aq)) υδρολύεται σε γλυκόζη (C6H12O6(aq))  
      και φρουκρόζη (C6H12O6(aq)). Αποκαθίσταται η ισορροπία: 
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        Η παραπάνω αντίδραση διαθέτει ενθαλπία αντίδρασης ΔΗ = -10 kJ. 
        To μοριακό διάλυμα που προκύπτει (Υ2) διαθέτει ωσμωτική πίεση που έχει μεταβληθεί κατά 25%  
        σε σχέση με την ωσμωτική πίεση κατά την έναρξη της αντίδρασης. 
        α. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης και τη σταθερά χημικής ισορροπίας της παραπάνω       
             αντίδρασης.  
        β. Στη μισή ποσότητα του διαλύματος Υ2 εισάγονται ταυτόχρονα 0,15 mol σουκρόζης, 0,05 mol  
             γλυκόζης, 0,05 mol φρουκτόζης και ζεστό νερό θερμοκρασίας θ2 > 50 οC μέχρι τελικό όγκο 1 L.  
             Θα μετατοπιστεί η θέση της ισορροπίας της υδρόλυσης της σουκρόζης; Ναι ή όχι;  
             Να εξηγήσετε την επιλογή σας. 
         γ. Στο υπόλοιπο του διαλύματος Υ2, διατηρώντας συνεχώς τη θερμοκρασία του σταθερή (50 oC),  
             προσθέτουμε νερό, οπότε προκύπτει το διάλυμα Υ3 όγκου V3. To διάλυμα Υ3 έρχεται σε επαφή  
             μέσω ημιπερατής μεμβράνης με υδατικό διάλυμα ουρίας (CH4ON2, Ar: C:12, H:1, O:16, N:14)  
             περιεκτικότητας π % w/v και θερμοκρασίας 50 οC. Δεν παρατηρήθηκε καμιά μεταβολή των αρ- 
             χικών όγκων των δύο διαλυμάτων. Να υπολογίσετε: 
             i. την τιμή του όγκου V3  
             ii. την αριθμητική τιμή της περιεκτικότητας π % 
             αν η απόδοση της αντίδρασης υδρόλυσης της σουκρόζης από την αρχή ως την αποκατάσταση  
             της νέας ισορροπίας γίνεται 50 %. 
 
   

ΘΕΜΑ Δ        (Moνάδες 3+3+8+5+6 = 25) 
Το νιτρικό οξύ (HNO3), είναι ισχυρά διαβρωτικό και τοξικό οξύ. Αν έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα 
δύναται να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αραιό διάλυμα νιτρικού οξέος είναι γνωστό από το Μεσαί-
ωνα ως ακουαφόρτε (ιταλικά: acquaforte, το οποίο σημαίνει ισχυρό νερό). Από τον 12ο αιώνα μ.Χ. 
υπάρχει αλχημιστική συνταγή για την παραγωγή aqua fortis (De inventione veritatis, Geber). 
H συνηθισμένη μέθοδος βιομηχανικής παρασκευής νιτρικού οξέος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις 
βαθμίδες: 
Πρώτη βαθμίδα (Η αμμωνία μετατρέπεται σε οξείδιο του αζώτου (ΙΙ)) 

  4ΝΗ3(g) + 5Ο2(g)  4ΝΟ(g) + 6Η2Ο(g),   ΔΗο
1    (1)  

Δεύτερη βαθμίδα (Το οξείδιο του αζώτου (ΙΙ) μετατρέπεται σε οξείδιο του αζώτου (ΙV)) 
  2ΝΟ(g) + O2(g)     2ΝΟ2(g),   ΔΗο

2    (2)  
Για την αντίδραση (2) δίνονται οι δύο ενέργειες ενεργοποίησης: της προς τα δεξιά αντίδρασης +110 kJ 
και της προς τα αριστερά αντίδρασης +230 kJ. 
Τρίτη βαθμίδα  (To οξείδιο του αζώτου (ΙV) μετατρέπεται σε νιτρικό οξύ) 

  3ΝΟ2(g) + Η2Ο(g)  2ΗΝΟ3(l) + ΝΟ(g),    ΔΗο
3 = - 140 kJ   (3) 

Δ1. Nα υπολογίσετε την πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης ΔΗο
1. Δίνονται οι ακόλουθες θερμοχημικές    

       εξισώσεις: 

  Ν2(g) + 3H2(g)  2NH3(g),    ΔΗο
4 = - 90 kJ    (4) 

  Ν2(g) + O2(g)  2NO(g),    ΔΗο
5 = +180 kJ    (5) 

2H2(g) + O2(g)  2H2O(g),    ΔΗο
6 = - 480 kJ    (6) 

Δ2. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την απόδοση της αντίδρασης (2), θα πρέπει να θερμάνουμε ή να ψύξουμε  
       το μίγμα αερίων που προκύπτει από την πρώτη βαθμίδα; Να εξηγήσετε την επιλογή σας. 

Δ3. Εντός αντιδραστήρα και σε κατάλληλες συνθήκες (χρήση καταλύτη (Pt-Rh) και κατάλληλων  
       συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας: πίεση: 5-9 atm, θερμοκρασία: 800 -950 oC) εισάγονται  
       8,960 m3 NH3(g) (STP) και 22,4 kg μοριακού οξυγόνου (Ο2, Ar(O) = 16), οπότε λαμβάνει χώρα  
       η πρώτη βαθμίδα παρασκευής. 
   α. Πρόκειται για ομογενή ή ετερογενή κατάλυση; Να εξηγήσετε την επιλογή σας.  
  β. Να αναφέρετε τη θεωρία που εξηγεί την παραπάνω κατάλυση. 
  γ. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται η δεύτερη βαθμίδα και η τρίτη βαθμίδα παρα- 
                  σκευής, διαμορφώνοντας κάθε φορά τις κατάλληλες συνθήκες για την ολοκλήρωσή  
                  τους. Να υπολογίσετε τη ποσότητα σε mol του νιτρικού οξέος που παράγεται μετά το  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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                  τέλος της τρίτης βαθμίδας. 
       Δίνεται ότι η αντίδραση (2) λαμβάνει χώρα με απόδοση 75 %. 
  δ. Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται μετά την  
       ολοκλήρωση και των τριών βαθμίδων παρασκευής. (Όλα τα ποσά θερμότητας που ε- 
                  κλύθηκαν ή απορροφήθηκαν έχουν αναχθεί σε πρότυπη κατάσταση.) 
  ε. Να υπολογίσετε το κλάσμα του παραγόμενου οξειδίου του αζώτου (ΙΙ) που απαιτεί  
                  ανακύκλωση. 
Δ4. Το 1% της ποσότητας του ΗΝΟ3 που έδωσε η παραπάνω συνθετική πορεία, διαλύεται  
        πλήρως στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα νιτρικού οξέος (Υ1) όγκου 2 L και θερμοκρα- 
        σίας 25 oC.  
    α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ1. 
   β. Πόσο όγκο νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 1,5 mL του διαλύματος Υ1 ώστε να  
                   προκύψει το διάλυμα Υ2 στο οποίο η ποσότητα των οξωνίων που προέρχονται από  
              το νιτρικό οξύ είναι τριπλάσια από την ποσότητα των οξωνίων που προέρχονται από  
                   το νερό; Η θερμοκρασία κρατήθηκε σταθερή στους 25 oC. Για το νερό Kw = 10-14 M2. 
Δ5. Σε 200 mL του διαλύματος Υ1 εισάγονται μερικές σταγόνες δείκτη ερυθρό της βρομοφαι- 

       νόλης με Κa = 910-4. Στο διάλυμα που προκύπτει, προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα υδατι- 
        κού διαλύματος νιτρώδους νατρίου (ΝaNO2) συγκέντρωσης 1,25 Μ (Υ3) οπότε προκύπτει  
        το διάλυμα Υ4, στο οποίο ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη είναι 90 %. 
  Να υπολογίσετε: 
   α. Το pH του διαλύματος Υ4. 
   β. Τον όγκο του διαλύματος Υ3 που προσθέσαμε. 
   γ. Τον μέγιστο όγκο νερού που πρέπει να προσθέσουμε στη μισή ποσότητα του διαλύ- 
                  ματος Υ4, ώστε το pH του διαλύματος να παραμείνει σταθερό (θ = 25 oC). 
       δ. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία της υπόλοιπης ποσότητας του διαλύματος Υ4 στους  
                  27 oC. Nα υπολογίσετε την ωσμωτική πίεση του διαλύματος των 27 oC.   

         Δίνονται: η σταθερά ιοντισμού του νιτρώδους οξέος (ΗΝΟ2) ίση με 410-4, 

     η παγκόσμια σταθερά των αερίων: R = 0,082 atmLmol-1K-1, 
                          η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος Υ4 δεν αλλοίωσε την ποσο- 
                          τική του σύσταση. 
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