
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  

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2017 

Η σταθερά ισορροπίας Kc της αντίδρασης ιοντισμού είναι:                                   (1) 
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Στα αραιά υδατικά διαλύματα η συγκέντρωση του νερού θεωρείται σταθερή και 

ίση με 55,5 Μ. Η σχέση (1) γράφεται ως εξής:                                           (2) 
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Το γινόμενο Kc·[H2O] αποτελεί μια νέα σταθερά η οποία ονομάζεται σταθερά 

ιοντισμού Κα του ασθενούς οξέος ΗΑ: 
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Η σταθερά ιοντισμού ενός οξέος (Ka) εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Η τιμή 

της Ka αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. (Ενδόθερμη αντίδραση ο ιοντισμός.) 



Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 

Η σταθερά ισορροπίας Kc της αντίδρασης ιοντισμού είναι:                                   (1) 
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Στα αραιά υδατικά διαλύματα η συγκέντρωση του νερού θεωρείται σταθερή και 

ίση με 55,5 Μ. Η σχέση (1) γράφεται ως εξής:                                           (2) 
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Το γινόμενο Kc·[H2O] αποτελεί μια νέα σταθερά η οποία ονομάζεται σταθερά 

ιοντισμού Κb της ασθενούς βάσης Β: 
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Η σταθερά ιοντισμού μιας βάσης (Kb) εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Η τιμή 

της Kb αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. (Ενδόθερμη αντίδραση ο ιοντισμός.) 

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

Β   +   Η2Ο   ↔   ΗΒ+1   +   ΟΗ-1  

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 

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

Ο τύπος (1) θα γίνει:   
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Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 152: Διάλυμα ΝΗ3, 0,1 Μ έχει Kb=10-5. Να 

βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα αυτό και το pH του διαλύματος. 

Λύση: 
                     ΝΗ3   +   Η2Ο   ↔   ΝΗ4

+1   +   ΟΗ-1  

αρχικά:          0,1 Μ 

αντιδρούν:      x Μ 

παράγονται:                                 x Μ               x Μ  

Χ.Ι.:               c – x  Μ                   x Μ               x Μ 
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Έστω ότι μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις οπότε: 0,1 – x ≈ 0,1 . 

Ο τύπος (1) θα γίνει:   .31625-2
2

10][OHx10x0,110x
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Άρα καλώς έγιναν οι απλοποιήσεις διότι 0,1 – 0,001 ≈ 0,1. 

pOH = - log[OH-1] = - log10-3 = 3∙log10 = 3 

pH + pOH = 14 => pH = 14 – pOH => pH = 14 – 3 => pH = 11. 

Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 είναι:  .10α
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Νόμος αραιώσεως του Ostwald 

Οι σχέσεις:                      και                        αποτελούν μαθηματικές εκφράσεις του  

νόμου αραιώσεως του Ostwald. 

Ο νόμος αυτός συσχετίζει το βαθμό ιοντισμού, τη σταθερά ιοντισμού και τη 

συγκέντρωση ενός ασθενούς μονοβασικού οξέος ή μιας ασθενούς μονόξινης 

βάσης. 
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Από την απλοποιημένη μορφή του νόμου για οξύ Ka = α2∙C και για βάση Kb = α2∙C              

βγάζουμε το συμπέρασμα ότι για σταθερή τιμή θερμοκρασίας (Κ σταθερό) όσο 

αραιώνουμε ένα διάλυμα ηλεκτρολύτη τόσο η τιμή του α αυξάνει. 



Πότε μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις στον τύπο για 

το Ka και το Kb; 

Για την απλούστευση των υπολογισμών μπορούμε να κάνουμε τις εξής προσεγγίσεις:  

 Αν α ≤ 0,1, τότε 1 – α ≈ 1 και C – x ≈ C 

( όπου x είναι η συγκέντρωση του οξέος ή της βάσης που ιοντίζεται ). 

Αν πάλι δίνεται η τιμή των Ka και C και ζητείται ο βαθμός ιοντισμού α, μπορούμε να 

κάνουμε την προσέγγιση: 

 Αν Ka / C ≤ 0,01, τότε 1 – α ≈ 1 και C – x ≈ C . 



Διαλύματα ασθενών οξέων – ασθενών βάσεων. 

Βήματα επίλυσης άσκησης με ασθενές οξύ ή βάση: 

1) Βρίσκουμε τη συγκέντρωση του οξέος ή της βάσης. 

Ανάλογα με τα ζητούμενα της άσκησης τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται 

από το 1) προς το 5) ή από το 5) προς το 1). 

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. 

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 

cbK 



Ερώτημα Β3. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του βαθμού ιοντισμού 

α σε σχέση με τη συγκέντρωση C σε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Απάντηση: 

Από το νόμο αραιώσεως του Ostwald θα έχουμε 

Ka=a2·C. Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όσο 

αραιώνουμε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος (άρα C↓) 

τόσο αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού του, με τη 

θερμοκρασία να είναι σταθερή. 

Άρα το διάγραμμα ii) παριστάνει τη μεταβολή του 

βαθμού ιοντισμού α σε σχέση με τη συγκέντρωση C σε 

ένα διάλυμα ασθενούς οξέος. 



Ερώτημα Α3. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 8 Ιουνίου 2016, επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ένα διάλυμα CH3COOH 0,1 M αραιώνεται με την προσθήκη ίσου όγκου Η2Ο, 

σε σταθερή θερμοκρασία, οπότε: 

α. αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH, 

β. μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH, 

γ. αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού, ενώ το pH μειώνεται, 

δ. μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού, ενώ το pH αυξάνεται. 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το α. 



Ερώτημα Α3. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 9 Σεπτεμβρίου 2016, εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού. 

Το πιθανό pH υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσης Β συγκέντρωσης 10-3Μ 

και θερμοκρασίας 25οC είναι: 

α. 9, β. 11, γ. 12, δ. 3. 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το α. 



Ερώτημα Δ1. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 30 Μαΐου 2016. 

Δίνονται υδατικά διαλύματα: 

• ΝΗ3 0,1 Μ με pH=11, 

• CH3NH2 1 M με βαθμό ιοντισμού α=2%. 

α. Να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3. (μονάδες 2) 

β. Να βρεθεί η Kb της ΝΗ3 και η Kb της CH3NH2. (μονάδες 4) 

γ. Ποια από τις δύο βάσεις είναι ισχυρότερη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. (μονάδες 2) 

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

Απάντηση: 

α. pH=11 => pOH=14 – 11 = 3 => [OH-1]= 10-3 M. 

2
3

10α
0,1

10α
C
xα 




β.                       ΝΗ3   +   Η2Ο   ↔   ΝΗ4
+1   +   ΟΗ-1  

αρχικά:          0,1 Μ 

αντιδρούν:      x Μ 

παράγονται:                                 x Μ               x = 10-3 Μ  

Χ.Ι.:               c – x  Μ                   x Μ               x Μ 



Ερώτημα Δ1. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 30 Μαΐου 2016. 

Απάντηση: (συνέχεια β. ερωτήματος) 

Για την ΝΗ3 αφού ισχύουν οι απλοποιήσεις θα έχουμε: 

5
1

6

b
2

10
10

10
K

0,1
xKb








Για την CH3NH2 θα έχουμε α=2% => α=0,02. Ισχύουν οι απλοποιήσεις άρα: 

Kb(CH3NH2)=α2·C => Kb(CH3NH2)= (2∙10-2)2·1 => Kb(CH3NH2)=4·10-4. 

γ. Επειδή Kb(CH3NH2) > Kb(NH3), η CH3NH2 είναι ισχυρότερη βάση από την ΝΗ3. 



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

Σε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ ισχύει: 

ΗΑ  +  Η2Ο  ↔  Η3Ο
+1  +  Α-1   

Η σταθερά ιοντισμού Ka δίνεται από τη σχέση:                                 (1)  
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Το ιόν Α-1 είναι η συζυγής βάση του οξέος ΗΑ και αντιδρά με το νερό. 

Α-1  +  Η2Ο  ↔  ΗΑ  +  ΟΗ-1  

Η σταθερά ιοντισμού Kb δίνεται από τη σχέση:                               (2) 
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Πολλαπλασιάζοντας τις σχέσεις (1) και (2) κατά μέλη θα έχουμε: 
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Άρα μεταξύ των σταθερών ιοντισμού ενός συζυγούς ζεύγους οξέος – βάσης 

ισχύει η σχέση: ΚaHA∙KbA-1 = Kw . 



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. 

Παρατήρηση: Ουσίες όπως η CH3OH ( μεθανόλη ), με τιμή Ka μικρότερη από 10-14 

δεν αντιδρούν με το νερό. Επίσης ιόντα όπως το Ι-1, το Cl-1 και το ΝΟ3
-1, με τιμή Kb 

μικρότερη από το 10-14 δεν αντιδρούν με το νερό. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 154: Να απαντήσετε με βάση τα δεδομένα 

του πίνακα 5.2 προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: 

ΗΝΟ3    +    F-1    ↔    NO3
-1    +    HF   

Οξύ 1 Βάση 1 Οξύ 2 Βάση 2 

Σύγκριση των σταθερών ιοντισμού των δύο οξέων: 

Από τον πίνακα 5.2 προκύπτει ότι η σταθερά ιοντισμού του ΗΝΟ3 είναι μεγαλύτερη 

από την σταθερά ιοντισμού του HF. Άρα το ΗΝΟ3 είναι ισχυρότερο οξύ από το HF. 

Σύγκριση των σταθερών ιοντισμού των δύο βάσεων: 

Από τον πίνακα 5.2 προκύπτει ότι η σταθερά ιοντισμού του F-1 είναι μεγαλύτερη 

από την σταθερά ιοντισμού του NO3
-1. Άρα το F-1 είναι ισχυρότερη βάση από το 

NO3
-1. 

Άρα η παραπάνω χημική ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά. 



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. 



Παράδειγμα 5.10 σχολικού βιβλίου σελίδα 154: Να βρεθεί το pH διαλύματος 

NaCl 0,2 Μ. 

Απάντηση:  

Γράφουμε την ηλεκτρολυτική διάσταση του άλατος. 

NaCl      →     Na+1     +     Cl-1    

0,2 M              0,2 M           0,2 M 

Το ιόν Νa+1 είναι συζυγές οξύ της ισχυρής βάσης NaOH και δεν αντιδρά με το 

νερό. 

Το ιόν Cl-1 είναι συζυγής βάση του ισχυρού οξέος HCl και δεν αντιδρά με το νερό. 

Το διάλυμα του NaCl όπως και το καθαρό νερό έχει [Η3Ο
+1] = [ΟΗ-1] = 10-7 Μ 

στους 25οC. Άρα το διάλυμα NaCl έχει pH=7. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 155: Να βρεθεί το pH διαλύματος KBr 0,2 M. 

Απάντηση: 

Γράφουμε την ηλεκτρολυτική διάσταση του άλατος. 

KBr      →     K+1     +     Br -1    

0,2 M          0,2 M           0,2 M 

Το ιόν K+1 είναι συζυγές οξύ της ισχυρής βάσης KOH και δεν αντιδρά με το νερό. 

Το ιόν Br -1 είναι συζυγής βάση του ισχυρού οξέος HBr και δεν αντιδρά με το 

νερό. 

Το διάλυμα του KBr όπως και το καθαρό νερό έχει [Η3Ο
+1] = [ΟΗ-1] = 10-7 Μ 

στους 25οC. Άρα το διάλυμα KBr έχει pH=7. 



Διαλύματα αλάτων 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 155: Να βρεθεί το pH διαλύματος KF 1 M αν 

KαHF=10-4 και Kw=10-14. 

Απάντηση: 

Γράφουμε την ηλεκτρολυτική διάσταση του άλατος. 

KF      →     K+1     +     F-1    

1 M             1 M           1 M 

Το ιόν K+1 έχει συζυγής βάση το ΚΟΗ που είναι μια ισχυρή βάση. Άρα το Κ+1 δεν 

αντιδρά με το νερό. 

Το ιόν F -1 έχει συζυγές οξύ το HF το οποίο είναι ασθενές. Άρα το F-1 αντιδρά με 

το νερό. 

Γράφουμε την αντίδραση του F-1 με το νερό και κάνουμε τον πίνακα των 

συγκεντρώσεων 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 155: Να βρεθεί το pH διαλύματος KF 1 M αν 

KαHF=10-4 και Kw=10-14. 

Συνέχεια απάντησης: 

                     F-1   +   Η2Ο   ↔   HF   +   ΟΗ-1  

αρχικά:         1 Μ 

αντιδρούν:     x Μ 

παράγονται:                               x Μ         x Μ  

Χ.Ι.:               1 – x  Μ                 x Μ         x Μ 

Εύρεση KbF-1: .10
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Άρα ισχύει: 1-x≈1 

x1
xx10

][F

][OH[HF]K 10
1

1

b 
 




Σχέση (1) 

Από τη σχέση (1) θα έχουμε: .M10][OHM10x10x
1
x10 515102

2
10  

Άρα pOH=-log[OH-1]=> pOH=-log10-5=> pOH=5. 

pH + pOH = 14 => pH = 14 – pOH => pH = 14 – 5 = 9. 



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. 



Ερώτημα A4. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 7 Σεπτεμβρίου 2017, τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού. 

Ουδέτερο υδατικό διάλυμα είναι το διάλυμα του: 

α. CH3COONa β. ΝΗ4Cl γ. KCl δ. CH3NH3Cl 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το γ.  



Ερώτημα Β2. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

Διάλυμα HCOOH εξουδετερώνεται πλήρως με: 

α) διάλυμα CH3NH2 και β) διάλυμα NaOH. 

Για κάθε περίπτωση να εξετάσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι όξινο, 

βασικό ή ουδέτερο (μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Δίνεται ότι: θ=25οC, Kw=10-14, Kb(CH3NH2)=10-4, Ka(HCOOH)=10-4. 

Απάντηση: 

α) HCOOH  +  CH3NH2  →  HCOOCH3NH3  

HCOOCH3NH3  →  HCOO-1  +  CH3NH3
+1  

To HCOO-1 έχει συζυγές οξύ το HCOOH που είναι ασθενές. Άρα το HCOO-1 

αντιδρά με το νερό: HCOO-1  +  H2O  ↔  HCOOH  +  OH-1  

Για το HCOOH ισχύει:  10
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Το CH3NH3
+1 έχει συζυγή βάση τη CH3NH2 που είναι ασθενής. Άρα το 

CH3NH3
+1 αντιδρά με το νερό: CH3NH3

+1  +  H2O  ↔  CH3NH2  +  H3O
+1  

Για τη CH3NH2 ισχύει:  10
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Επειδή Kb(HCOO-1) = Ka(CH3NH3
+1)=10-10 => [H3O

+1]=[OH-1]. Άρα το διάλυμα 

είναι ουδέτερο. 



Ερώτημα Β2. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

Διάλυμα HCOOH εξουδετερώνεται πλήρως με: 

α) διάλυμα CH3NH2 και β) διάλυμα NaOH. 

Για κάθε περίπτωση να εξετάσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι όξινο, 

βασικό ή ουδέτερο (μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Δίνεται ότι: θ=25οC, Kw=10-14, Kb(CH3NH2)=10-4, Ka(HCOOH)=10-4. 

Απάντηση: (συνέχεια) 

β) HCOOH  +  NaOH  →  HCOONa  +  H2O   

HCOONa  →  HCOO-1  +  Na+1  

To HCOO-1 έχει συζυγές οξύ το HCOOH που είναι ασθενές. Άρα το HCOO-1 

αντιδρά με το νερό: HCOO-1  +  H2O  ↔  HCOOH  +  OH-1  

To Na+1 έχει συζυγής βάση το ΝaΟΗ που είναι ισχυρή. Άρα το Na+1 δεν αντιδρά 

με το νερό. 

Επειδή παράγονται ιόντα ΟΗ-1 το διάλυμα θα είναι βασικό. 



Ερώτημα Δ5α. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου 

Γενικού Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

0,01 mol στερεό NH4I διαλύεται σε νερό και σχηματίζεται διάλυμα όγκου 100mL. 

Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος που προκύπτει. Δίνεται: θ=25οC, 

Kb(NH3)=10-5. (μονάδες 3) 

Απάντηση: 

Εύρεση συγκέντρωσης ΝΗ4Ι:  M0,1
L0,1

mol0,01
C

V
nC 

NH4I    →     NH4
+1    +    I-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. 

To I-1 έχει συζυγές οξύ το ΗΙ που είναι ισχυρό. Άρα το Ι-1 δεν αντιδρά με το νερό. 

ΝΗ4
+1   +   Η2Ο   ↔    ΝΗ3   +   Η3Ο

+1  

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



                     ΝΗ4
+1   +   Η2Ο   ↔   ΝΗ3   +   Η3Ο

+1  

αρχικά:         0,1 Μ 

αντιδρούν:     x Μ 

παράγονται:                                   x Μ         x Μ  

Χ.Ι.:               0,1 – x  Μ                 x Μ         x Μ 

Ερώτημα Δ5α. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου 

Γενικού Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

0,01 mol στερεό NH4I διαλύεται σε νερό και σχηματίζεται διάλυμα όγκου 100mL. 

Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος που προκύπτει. Δίνεται: θ=25οC, 

Kb(NH3)=10-5. (μονάδες 3) 

Απάντηση: (συνέχεια) 
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 Άρα ισχύουν οι προσεγγίσεις. 
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τύπος (1) 
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Άρα το διάλυμα έχει pH=5. 


