
Επίδραση κοινού ιόντος. 

Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη 

προσθέτουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει κοινό ιόν με τον 

ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται, λόγω 

μετατόπισης της ισορροπίας ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη προς τα 

αριστερά, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. 

Όταν σε ένα διάλυμα έχουμε επίδραση κοινού ιόντος, δεν ισχύει ο νόμος αραίωσης 

του Ostwald (Κα = α2·c). 

Αν σε ένα διάλυμα υπάρχουν δύο ή περισσότερες ουσίες που δίνουν ένα κοινό ιόν, 

π.χ. Α-1, τότε η συγκέντρωση ισορροπίας του Α-1, που ικανοποιεί όλες τις 

ισορροπίες, είναι μία και μόνο. Η συγκέντρωση του Α-1 προκύπτει αν προσθέσουμε 

όλες τις συγκεντρώσεις των Α-1 στο διάλυμα, από όπου και αν αυτές προέρχονται. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2017 



Επίδραση κοινού ιόντος. 

Βήματα επίλυσης άσκησης με επίδραση κοινού ιόντος: 

1) Γράφουμε πρώτα τις μονόδρομες αντιδράσεις και υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις 

των ιόντων που παράγονται. 

2) Στη συνέχεια γράφουμε την αντίδραση ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη και 

φτιάχνουμε τον πίνακα με τις συγκεντρώσεις. 

3) Χρήση σταθεράς ιοντισμού Ka ή Kb. 

4) Χρήση τύπου για το pH και το pOH αν χρειάζεται. 



Επίδραση κοινού ιόντος. 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 156: Ποια είναι η συγκέντρωση ΟΗ-1 

διαλύματος ΝΗ3 0,1 Μ και NH4Cl 0,02 M, αν δίνεται Kb(NH3)=2∙10-5; 

Απάντηση: 

NH4Cl    →    NH4
+1    +   Cl-1  

0,02 M         0,02 M       0,02 M 

               NH3   +   H2O    ↔    NH4
+1   +    OH-1  

Αρχ:       0,1 Μ                        0,02 Μ 

Αντ/Παρ:  - x M                       +x M           +x M 

Χ.Ι.:       0,1 – x M               0,02 + x M        x M 
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Άρα γίνονται οι προσεγγίσεις0,02+x ≈0,02 και 0,1-x≈0,1. 
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Άρα η συγκέντρωση ΟΗ-1 στο διάλυμα είναι 10-4 Μ. 



Επίδραση κοινού ιόντος. 



Ασκήσεις πάνω στην επίδραση κοινού ιόντος. 

1) Εύρεση του pH ή του pOH σε ένα διάλυμα που υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. 

2) Εύρεση [Η3Ο
+1] ή [ΟΗ-1] σε ένα διάλυμα που υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. 

3) Εύρεση του βαθμού ιοντισμού σε ένα διάλυμα που υπάρχει επίδραση κοινού 

ιόντος. 

4) Εύρεση της Ka ασθενούς οξέος ή της Kb ασθενούς βάσης όταν υπάρχει 

επίδραση κοινού ιόντος σε ένα διάλυμα. 

5) Εύρεση των συγκεντρώσεων των μορίων και των ιόντων σε ένα διάλυμα που 

υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. 



Μεθοδολογία για την επίλυση ασκήσεων με ανάμιξη διαλυμάτων ή προσθήκη 

καθαρής ουσίας σε διάλυμα, όταν μεταξύ αυτών λαμβάνει χώρα αντίδραση. 

Βήματα επίλυσης άσκησης: 

1) Βρίσκουμε τα mol των ουσιών οι οποίες αντιδρούν. 

2) Γράφουμε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που γίνεται.  Η αντίδραση μπορεί να 

είναι: 

Α) Εξουδετέρωση: π.χ. HCl  +  NaOH  →  NaCl  +  H2O. 

Β) Αντίδραση διπλής αντικατάστασης:  

Άλας ασθενούς οξέος + ισχυρό οξύ: π.χ. NaF  +  HCl  →  NaCl  +  HF. 

Άλας ασθενούς βάσης + ισχυρή βάση: π.χ. NH4Cl  +  NaOH  →  NaCl  +  NH3  +  H2O. 

3) Υπολογίζουμε στοιχειομετρικά τα mol των ουσιών που βρίσκονται στο τελικό 

διάλυμα. 

4) Βρίσκουμε τις συγκεντρώσεις των συστατικών του τελικού διαλύματος και με βάση 

τα δεδομένα αυτά επιλύουμε την άσκηση. 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 158: Σε 1 L διαλύματος ΗΝΟ3 0,1 Μ (διάλυμα 

Α) προσθέτουμε 0,5 L διαλύματος NaOH 0,1 M (διάλυμα Β) και παίρνουμε 1,5 L 

διαλύματος. Να υπολογιστούν: 

α. Το pH του διαλύματος Α. 

β. Το pH του διαλύματος Β. 

γ. Η συγκέντρωση των Η3Ο
+1 στο τελικό διάλυμα. Δίνεται Kw=10-14. 

Απάντηση: 

α. ΗΝΟ3   +   Η2Ο   →    ΝΟ3
-1   +   Η3Ο

+1   

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

pH = - log10-1 => pH= 1. 

β. NaOH     →      Νa+1     +    OH-1   

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

pOH = - log10-1 => pOH= 1. 

pH + pOH = 14 => pH=14 – pOH => pH= 14 – 1 =13. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 158: Σε 1 L διαλύματος ΗΝΟ3 0,1 Μ (διάλυμα 

Α) προσθέτουμε 0,5 L διαλύματος NaOH 0,1 M (διάλυμα Β) και παίρνουμε 1,5 L 

διαλύματος. Να υπολογιστούν: 

α. Το pH του διαλύματος Α. 

β. Το pH του διαλύματος Β. 

γ. Η συγκέντρωση των Η3Ο
+1 στο τελικό διάλυμα. Δίνεται Kw=10-14. 

Απάντηση: (συνέχεια) 
γ. Εύρεση mol ουσιών: 

Για το ΗΝΟ3:  3HNOmol0,110,1nVCn
V
nC 

Για το NaOH:  NaOHmol0,050,50,1nVCn
V
nC 

                  HNO3   +   NaOH   →    NaNO3   +   H2O   

Αρχικά:    0,1 mol       0,05 mol 

Αντ/Παρ: -0,05 mol    -0,05 mol       0,05 mol 

Τελικά:      0,05 mol      0 mol           0,05 mol 

Νέες συγκεντρώσεις των ουσιών μετά την ολοκλήρωση της εξουδετέρωσης: 

Για το ΗΝΟ3:  3HNOM0,033C
L1,5

mol0,05
C

V
nC 

Για το NaNO3:  3NaNOM0,033C
L1,5

mol0,05
C

V
nC 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 158: Σε 1 L διαλύματος ΗΝΟ3 0,1 Μ (διάλυμα 

Α) προσθέτουμε 0,5 L διαλύματος NaOH 0,1 M (διάλυμα Β) και παίρνουμε 1,5 L 

διαλύματος. Να υπολογιστούν: 

α. Το pH του διαλύματος Α. 

β. Το pH του διαλύματος Β. 

γ. Η συγκέντρωση των Η3Ο
+1 στο τελικό διάλυμα. Δίνεται Kw=10-14. 

Απάντηση: (συνέχεια) 
γ. 

NaNO3    →    Na+1    +    NO3
-1   

0,033 M       0,033 M     0,033 M 

Κανένα από τα ιόντα Na+1 και ΝΟ3
-1 δεν αντιδρά με το νερό. Άρα δεν επηρεάζουν 

τη συγκέντρωση των Η3Ο
+1. 

 ΗΝΟ3   +   Η2Ο   →    ΝΟ3
-1   +   Η3Ο

+1   

0,033 Μ                      0,033 Μ     0,033 Μ 

Άρα η συγκέντρωση των Η3Ο
+1 στο τελικό διάλυμα είναι 0,033Μ. 



Ασκήσεις με ανάμιξη διαλυμάτων ή προσθήκη καθαρής ουσίας 

σε διάλυμα, όταν μεταξύ αυτών λαμβάνει χώρα αντίδραση. 

1) Εύρεση του pH ή του pOH ενός διαλύματος το οποίο προκύπτει με ανάμιξη 

διαλυμάτων ενώσεων οι οποίες αντιδρούν μεταξύ τους. 

2) Εύρεση ποσότητας ουσίας που χρειάζεται να προστεθεί σε ένα διάλυμα για να 

μεταβληθεί το pH του διαλύματος αποκτώντας μια νέα επιθυμητή τιμή. 

3) Εύρεση όγκου διαλύματος που χρειάζεται να προστεθεί σε ένα άλλο διάλυμα 

με το οποίο αντιδρά για να μεταβληθεί το pH του δεύτερου διαλύματος 

αποκτώντας μια νέα επιθυμητή τιμή. 

4) Εύρεση αναλογίας όγκων δύο διαλυμάτων που πρέπει να αναμείξουμε για να 

πάρουμε διάλυμα με επιθυμητό pH. 


