
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. 



Βαθμός ιοντισμού 

Ο βαθμός ιοντισμού εξαρτάται από: 

 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. 

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. 



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. 

π.χ.  NaOH   →   Na+1   +   OH-1   

Ca(OH)2   →   Ca+2   +   2 OH-1   

Μερικές ασθενής 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 . 

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. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στον 

ιοντισμό του νερού και την κλίμακα του pH. 

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. 

 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. 

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. 



Διαλύματα ισχυρών οξέων – ισχυρών βάσεων. 

Βήματα επίλυσης άσκησης με ισχυρό οξύ ή 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. 



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, ή μετά την προσθήκη ποσότητας οξέος ή 

βάσεως. 



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. 



Παράδειγμα 5.4 σχολικού βιβλίου, σελίδα 149. 

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



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; 



Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 

 Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας 

ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος 

ΗΑ, έχουμε την ισορροπία: 

ΗΑ   +   Η2Ο   ↔   Η3Ο
+1   +   Α-1  

Ονομάζουμε σταθερά ιοντισμού 

ασθενούς οξέος ΗΑ την τιμή του 

κλάσματος στην ισορροπία: 

Η σταθερά ιοντισμού ενός οξέος (Ka) στην περίπτωση αραιών υδατικών 

διαλυμάτων εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Επειδή η αντίδραση του 

ιοντισμού είναι ενδόθερμη, η τιμή της Ka αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της σταθεράς ιοντισμού του οξέος τόσο 

ισχυρότερο είναι το οξύ. 



Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 

Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς βάσης Β, έχουμε την ισορροπία: 

Β   +   Η2Ο   ↔   ΗΒ+1   +   ΟΗ-1  

Ονομάζουμε σταθερά ιοντισμού 

της ασθενούς βάσης Β την τιμή 

του κλάσματος στην ισορροπία: 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της σταθεράς ιοντισμού της βάσης τόσο 

ισχυρότερη είναι η βάση. 



Στα ισχυρά οξέα και τις ισχυρές βάσεις οι ισορροπίες ιοντισμού είναι 

μετατοπισμένες προς τα δεξιά και οι σταθερές ιοντισμού Ka και Kb έχουν υψηλές 

τιμές (π.χ. 102 - 109). Αντίθετα, στα ασθενή οξέα και βάσεις οι ισορροπίες 

ιοντισμού είναι μετατοπισμένες προς τα αριστερά και οι σταθερές ιοντισμού έχουν 

χαμηλές τιμές (π.χ. 10-4 - 10-15). 

Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 



Συσχέτιση σταθεράς ιοντισμού (Ka), συγκέντρωσης 

(c) και βαθμού ιοντισμού (a) ενός ασθενούς οξέος . 

↔ 



Συσχέτιση σταθεράς ιοντισμού (Ka), συγκέντρωσης 

(c) και [Η3Ο
+1] ενός ασθενούς  οξέος. 

Παράδειγμα: Διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει συγκέντρωση c και σταθερά 

ιοντισμού Ka. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των οξωνίων. 

                     ΗΑ   +   Η2Ο   ↔   Η3Ο
+1   +   Α-1  

αρχικά:           c 

αντιδρούν:      x 

παράγονται:                                 x               x 

Χ.Ι.:               c – x                        x               x 

Ka = [H3O
+1] · [A-1] / [HA]  =>  Ka = x  · x / c – x   (1) 

Αν μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις τότε: c – x ≈ c . 

Ο τύπος (1) θα γίνει: Ka = x2 / c => x2 = Ka · c => x = [H3O
+1] =  



Νόμος αραιώσεως του Ostwald 



Πότε μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις στον τύπο για 

το Ka και το Kb; 



Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 

Βήματα επίλυσης άσκησης με ασθενές οξύ ή 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 για την σταθερά ιοντισμού Ka ή Kb. 

5) Χρησιμοποιούμε τον τύπο υπολογισμού του pH ή του pOH. 

Ανάλογα με τα ζητούμενα της άσκησης τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται 

από το 1) προς το 5) ή από το 5) 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. 



Ασκήσεις στα διαλύματα ασθενών 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, ή μετά την προσθήκη ποσότητας οξέος ή 

βάσεως. 

3. Εύρεση της σταθεράς ιοντισμού Ka ή  Kb, του βαθμού ιοντισμού α και της 

αρχικής συγκέντρωσης του ασθενούς οξέος ή της βάσεως. 

4. Εύρεση των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών σε ένα υδατικό διάλυμα 

ασθενούς οξέος ή βάσεως αφού έχει επέλθει χημική ισορροπία. 

5. Σύγκριση ως προς την ισχύ τους δύο ασθενή οξέα ή βάσεις. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στον 

ιοντισμό ασθενών οξέων - βάσεων. 

 Όταν μελετάμε πώς μεταβάλλεται η σταθερά ιοντισμού, ο βαθμός ιοντισμού και η 

συγκέντρωση ενός ασθενούς οξέος, τότε για να απαντήσουμε βασιζόμαστε στους 

τύπους: Ka = α2·c και [Η3Ο
+1] =           . 

Αντίστοιχα για ασθενείς βάσεις βασιζόμαστε στους τύπους: Kb = α2·c και [ΟΗ-1]=  

 Σε κάθε υδατικό διάλυμα λόγω ιοντισμού του νερού υπάρχουν [Η3Ο
+1] και [ΟΗ-1]. 

 Για να συγκρίνουμε ως προς την ισχύ τους ασθενή οξέα ή ασθενείς βάσεις 

χρησιμοποιούμε τις σταθερές ιοντισμού και όχι τους βαθμούς ιοντισμού των ουσιών. 

cKa 

cKb 



Σχέση που συνδέει την Ka οξέος και την Kb της συζυγούς βάσης. 







Σχέση που συνδέει την Ka οξέος και την Kb της συζυγούς βάσης. 

Στις αντιδράσεις οξέος – βάσης η ισορροπία μετατοπίζεται προς το ασθενέστερο 

οξύ και την ασθενέστερη βάση. 



Διαλύματα αλάτων 

Βήματα επίλυσης άσκησης με υδατικό διάλυμα άλατος: 

1) Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του άλατος. 

2) Γράφουμε την ηλεκτρολυτική διάσταση του άλατος. 

3) Για το αρνητικό ιόν του άλατος βρίσκουμε το συζυγές οξύ του. Αν το 

συζυγές οξύ είναι ασθενές τότε το αρνητικό ιόν του άλατος αντιδρά με το 

νερό. Αν το συζυγές οξύ είναι ισχυρό τότε το αρνητικό ιόν του άλατος δεν 

αντιδρά με το νερό. 

4) Αντίστοιχα για το θετικό ιόν του άλατος βρίσκουμε τη συζυγή του βάση και 

δουλεύουμε όπως στο βήμα 3). 

5 Α) Αν κανένα ιόν δεν αντιδρά με το νερό τότε το διάλυμα έχει pH=7. 

5 B)  i) Αν κάποιο ιόν αντιδρά με το νερό γράφουμε την αντίδραση ιοντισμού. 

5 Β) ii) Συμπληρώνουμε πίνακα με τις συγκεντρώσεις των ουσιών που 

αντιδρούν - παράγονται κάτω από τη χημική εξίσωση ιοντισμού. 

5 B) iii) Χρησιμοποιούμε τον τύπο για την σταθερά ιοντισμού Ka ή Kb. 

5 B) iv) Χρησιμοποιούμε τον τύπο υπολογισμού του pH ή του pOH. 



Ασκήσεις στα διαλύματα αλάτων. 

1. Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος άλατος. 

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

αφαίρεση ποσότητας νερού, ή μετά την προσθήκη επιπλέον ποσότητας 

άλατος. 

3. Εύρεση των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών σε ένα υδατικό διάλυμα 

ασθενούς οξέος ή βάσεως αφού έχει επέλθει χημική ισορροπία. 

4. Εύρεση προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη μία αντίδραση οξέος – 

βάσεως. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων στα υδατικά 

διαλύματα αλάτων. 

 Όταν αντιδρούν και τα δύο ιόντα του άλατος με το νερό τότε συγκρίνουμε τις 

σταθερές ιοντισμού των δύο ιόντων για να βρούμε αν το διάλυμα είναι όξινο, βασικό 

ή ουδέτερο. 



Διαλύματα αλάτων 



Διαλύματα αλάτων 





Διαλύματα αλάτων 

Παράδειγμα: Διάλυμα NH4F 0,1 Μ είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; Δίνεται Kw=10-14, 

KbNH3=10-5 και KaHF=10-4. 

NH4F    →     NH4
+1    +    F-1  

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

To ΝΗ4
+1 έχει συζυγή βάση την ΝΗ3 που είναι ασθενής. Άρα το NH4

+1 αντιδρά με 

το νερό. 

Το F-1 έχει συζυγές οξύ το HF που είναι ασθενές. Άρα το F-1 αντιδρά με το νερό.  

ΝΗ4
+1   +   Η2Ο   ↔    ΝΗ3   +   Η3Ο

+1  

Kaαμμωνίου·KbNH3 = Kw  => Kaαμμωνίου = 10-14/10-5 = 10-9. 

F-1   +   H2O   ↔    HF   +   OH-1  

KaHF·KbF-1 = Kw => KbF-1 = Kw/KaHF => KbF-1 = 10-14/10-4 => KbF-1=10-10. 

Επειδή Kaαμμωνίου = 10-9 > KbF-1 =10-10, το διάλυμα NH4F 0,1 M είναι όξινο. 


