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1.1  Ο ορισμός της αναλυτικής χημείας 
 

Οι περισσότερες διεργασίες που γίνονται σε ένα ποσοτικό προσδιορισμό, περιλαμβάνουν χημικές αντιδράσεις σε 
ομογενή συστήματα. Οι χημικές ισορροπίες που λαμβάνουν χώρα στις περιπτώσεις αυτές είναι κατά το πλείστον 
ομογενείς. Αντίθετα, οι περισσότεροι μέθοδοι διαχωρισμού περιλαμβά-
νουν ετερογενείς ισορροπίες, π.χ. σχηματισμό ιζήματος. Για την ισορρο-
πία aA + bB ⇄ cC + dD έχουμε: 
 
 
 

 

Όπου, Κ είναι η σταθερά χημικής ισορροπίας η οποία εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία, ενώ είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τις συγκεντρώ-
σεις σε πολύ αραιά διαλύματα.  
[ ] είναι η συγκέντρωση της ουσίας. Στα υγρά διαλύματα αυτή εκφράζε-
ται σε mol/L, ενώ στα αέρια σε atm, αφού ο όρος [ ] αντικαθίσταται με 
την μερική πίεση της ουσίας, p. Τέλος, στα καθαρά στερεά, υγρά ή δια-
λύτες η συγκέντρωση παραλείπεται, καθώς θεωρείται μονάδα.  

Η τιμή της Κ εκφράζει την απόδοση της αντίδρασης, π.χ. αν είναι 
ποσοτική ή αν έχει μικρή απόδοση. Ωστόσο, η σταθερά Κ δεν πρέπει με 
κανένα τρόπο να συσχετίζεται με την κινητική της αντίδρασης. 

Η σταθερά χημικής ισορροπίας συσχετίζεται με τις θερμοδυναμικές 
σταθερές της αντίδρασης, μεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης 
(ΔΗ°), μεταβολή της εντροπίας (ΔS°) και τη μεταβολή της ελεύθερης 
ενέργειας (ΔG°): 

  
με ΔG° = ΔΗ° - ΤΔS°

 

 
ΣΧΗΜΑ 3.1 Διαγραμματική απεικόνιση της εξέλιξης μιας αντίδρασης 

προς την κατάσταση χημικής ισορροπίας. 

 

3.1  Εισαγωγή

ΔG° = - RT lnK = -2,303 RT logK

373. Χημική Ισορροπία

• Η τιμή της Κ μας πληροφορεί για τη 
θέση της χημικής ισορροπίας. Εκφρά-
ζει, δηλαδή, το μέτρο της απόδοσης 
της αντίδρασης.  
 
• Η τιμή της Κ δεν μας δίνει καμιά  
πληροφορία σχετικά με το πόσο γρή-
γορα ή αργά εξελίσσεται η αντίδραση. 
  
• Ο νόμος χημικής ισορροπίας αποτε-
λεί εφαρμογή του νόμου δράσεως 
των μαζών των Guldberg –Waage στις 
αμφίδρομες αντιδράσεις. 
 

 
 

Cato Guldberg (1836-1902) και Peter 
Waage (1833-1900) Νορβηγοί χημικοί. 
Διατύπωσαν το 1864 το νόμο δρά-
σεως των μαζών.  
 
 
 
• Με ΔΗ < 0 η αντίδραση είναι εξώ-
θερμη. 

• Με ΔΗ > 0 η αντίδραση είναι ενδό-
θερμη. 

• Με ΔS > 0 τα προϊόντα έχουν μεγα-
λύτερη αταξία από τα αντιδρώντα (αύ-
ξηση εντροπίας).  

• Με ΔS < 0 τα προϊόντα έχουν μικρό-
τερη αταξία από τα αντιδρώντα 
(μείωση εντροπίας). 

• Με ΔG  > 0 η αντίδραση δε λαμβάνει 
χώρα αυθόρμητα. 

• Με ΔG < 0  η αντίδραση λαμβάνει 
χώρα αυθόρμητα.
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Με βάση την αρχή Le Chatelier, αν μεταβάλλουμε έναν από τους 
συντελεστές ισορροπίας (συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία), η θέση της 
ισορροπίας μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να 
αναιρέσει τη μεταβολή που επιφέραμε. Αποτέλεσμα αυτού είναι, η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας να ευνοεί τις ενδόθερμες αντιδράσεις, η αύξηση 
της συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος να μετατοπίζει την ισορροπία δεξιά 
κλπ. 

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι: 

1. Αν αντιστρέψουμε μια αντίδραση ισορροπίας, τότε η σταθερά ισορ-
ροπίας Κ αντιστρέφεται. Δηλαδή,  

Α + Β   Γ             Κ1  

Γ   Α + Β             Κ2=1/Κ1 

2. Αν προσθέσουμε δύο ή περισσότερες αντιδράσεις, η σταθερά ισορρο-
πίας της συνολικής αντίδρασης ισούται με το γινόμενο των επιμέρους 
σταθερών ισορροπίας. Δηλαδή,  

Α + Β   ΑΒ             Κ1  

ΑΒ + Β   Γ             Κ2  

Α + 2Β   Γ             Κ3 = Κ1
  Κ2  

 
Λόγω επίδρασης κοινού ιόντος ο βαθμός ιοντισμού ενός οξέος, καθώς 
και η διαλυτότητα ενός άλατος μπορεί να μειωθεί, με βάση την αρχή Le 
Chatelier. Για παράδειγμα η ισορροπία:  

KCl (s) ⇄ K+(aq) + Cl- (aq) 

μετατοπίζεται αριστερά με προσθήκη HCl (κοινό ιόν Cl-). Δηλαδή, η 
διαλυτότητα μειώνεται, όπως φαίνεται εικονικά στο διπλανό σχήμα. 
 
 
 
 
 
 

 

Η εφαρμογή του νόμου χημικής ισορροπίας σε διαλύματα προϋποθέτει ότι δεν υφίστανται αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μορίων ή ιόντων του διαλύματος. Οι ιδανικές αυτές συνθήκες ισχύουν μόνο σε πολύ αραιά διαλύματα. Γι΄ 
αυτό και η εξίσωση της χημικής ισορροπίας θα πρέπει να διορθωθεί, κάνοντας χρήση ενεργοτήτων (α) αντί συγ-
κεντρώσεων (c), ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της σε πυκνότερα διαλύματα. Οι κυριότερες αλληλεπιδράσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα και η ταξινόμηση τους με βάση τα είδη των δεσμών που ανα-
πτύσσονται παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα: 
 

3.2  H επίδραση κοινού ιόντος

3.3  H επίδραση συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. Ενεργότητα
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Η προσθήκη πυκνού διαλύματος HCl 
προκαλεί καταβύθιση KCl.

 

Henry–Louis Le Chatelier   
(1850-1936). Γάλλος ανόργανος χημι-
κός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης. Ο Le Chatelier έδωσε εκ-
πληκτικό έργο ως επιστήμονας,  δά-
σκαλος και συγγραφέας. Θεωρήθηκε 
αυθεντία σε θέματα εφαρμοσμένης 
ανόργανης χημείας, όπως  είναι η με-
ταλλουργία, τα τσιμέντα, το γυαλί και 
τα εκρηκτικά. Έδειξε ότι τα προβλή-
ματα της χημικής βιομηχανίας μπο-
ρούν να επιλυθούν με στενότερη 
συνεργασία των θεωρητικών με τους 
μηχανικούς παραγωγής.
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Παρακάτω το σχήμα 3.2 , δείχνει την επίδραση της συγκέντρωσης ενός ηλεκτρολύτη με μη κοινό ιόν στις τιμές 

Κ, σε τρία είδη ισορροπιών που απαντούν συχνότατα στην Αναλυτική Χημεία: 

1. τη σταθερά ιοντισμού του H2O, Κw 

2. τη σταθερά του γινομένου διαλυτότητας, Κs 

3. τη σταθερά ιοντισμού ενός οξέος, Κa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΧΗΜΑ 3.2 Επίδραση της συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη (“ξένου” προς 
την εξεταζόμενη ισορροπία) στη σταθερά χημικής ισορρο-
πίας. Α σταθερά ιοντισμού Η2Ο. Β σταθερά γινομένου δια-
λυτότητας BaSO4. C σταθερά ιοντισμού οξικού οξέος. 

Η   διακεκομμένη  γραμμή στο σχήμα 3.2 εκφράζει την ιδανική συμπεριφορά του ηλεκτρολύτη. Παρατηρήστε 
πόσο μεγάλες είναι οι αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά στις μεγάλες συγκεντρώσεις. 

Στο σχήμα 3.3 απεικονίζεται η επίδραση της συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη, (“ξένου” προς την εξεταζόμενη ισορ-
ροπία), στη διαλυτότητα διαφόρων αλάτων. 

393. Χημική Ισορροπία

 

Αν προστεθεί KNO3 σε διάλυμα 
Fe(SCN)2+, τότε ο βαθμός διάστασης 
του συμπλόκου ιόντος αυξάνεται, σύμ-
φωνα με το σχήμα: 

Fe(SCN)2+ ⇄ Fe3++SCN- 

κόκκινο           κίτρινο  

και το διάλυμα αποκτά κίτρινο χρώμα.
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ΣΧΗΜΑ 3.3 Η προσθήκη “ξένου” άλατος αυξάνει τη διαλυτότητα του 

ηλεκτρολύτη.  
 

Οι παραπάνω αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά του ηλε-
κτρολύτη ερμηνεύονται με βάση τη θεωρία των διονικών έλξεων των 
Debye και Hückel, που υποστηρίζει ότι κάθε ιόν περιβάλλεται από αν-
τίθετα φορτισμένη ατμόσφαιρα ιόντων, την ιοντική ατμόσφαιρα. Έτσι, 
τα ιόντα μέσα στην ιοντική ατμόσφαιρα του διαλύματος δεν είναι ανε-
ξάρτητα μεταξύ τους, αφού οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των αντίθετα 
φορτισμένων ιόντων μειώνουν την κινητικότητα και συνεπώς τη δρα-
στικότητα τους. Συνέπεια αυτού είναι το διάλυμα να συμπεριφέρεται σαν 
διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης από την πραγματική.  

Η ιοντική ισχύς (ionic strength), I, αποτελεί μια χαρακτηριστική 
ιδιότητα των διαλυμάτων που δίνεται από τη σχέση: 

 
 

                                         
(3.1)

 

Όπου, c1, c2,... και Z1, Z2,... oι συγκεντρώσεις και τα φορτία των ιόντων 
1, 2,..., αντίστοιχα. 

Η ιοντική ισχύς εκφράζει το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πε-
δίου που οφείλεται στα ιόντα του διαλύματος.

Ι = 1/2 (c1Z1
2 + c2Z2

2 + …)
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Peter Debye (1884-1966).  
Ολλανδικής καταγωγής φυσικοχημι-
κός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του 
Cornell. Εργάστηκε ερευνητικά σε 
πολλές περιοχές, όπως η διερεύνηση 
των ιδιοτήτων των πολικών μορίων. Τι-
μήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1936. 

 
 
 
 
 
 

 

Η ιοντική ατμόσφαιρα συγκροτεί ένα 
σφαιρικό νέφος αντίθετου φορτίου 
από αυτό του ιόντος. Το φορτίο της 
ιοντικής ατμόσφαιρας είναι τόσο με-
γαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η ιον-
τική ισχύς του διαλύματος. 

 

 

 

 

 

 

 
• Η ιοντική ισχύς πολλές φορές συμ-
βολίζεται μ. Στο παρόν βιβλίο υιοθε-
τούμε το σύμβολο Ι, με βάση τη 
σχετική πρόταση της IUPAC.
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Παράδειγμα 1 

Να υπολογιστεί η ιοντική ισχύς των παρακάτω διαλυμάτων: 
α) ΝaNO3  0,10 Μ,  
β) Na2SO4  0,10 Μ,  
γ) KBr  0,02 M και ZnSO4   0,03 Μ  
 
Λύση  

α) Στο διάλυμα ΝaNO3  0,10 Μ  έχουμε λόγω πλήρους διάστασης (ισχυ-
ρός ηλεκτρολύτης): [Na+] = 0,10 Μ και [NO3

-] =0,10 Μ.  
Συνεπώς, I =1/2 (CNa+Z 2

Na++ C NO3
- Z 2

NO3
-) =1/2 {0,1(+1)2 +  

+ 0,1(-1)2}= 1/2 (0,1.1 + 0,1.1) = 0,1 

β) Στο διάλυμα Na2SO4 0,10 Μ έχουμε λόγω πλήρους διάστασης (ισχυ-
ρός ηλεκτρολύτης): [Na+] = 0,20 Μ και [SO4

2-] =0,10 Μ.  
Συνεπώς, I = 1/2 (CNa+ Z 2Na+ + C SO4

2- Z 2SO4
2- =1/2 {0,2(+1)2 + 

+ 0,1(-2)2}=1/2 {0,2.1 + 0,1.4} = 0,3 

γ) I = 1/2 {[Κ+](+1)2 + [Βr-](-1)2 + [Zn2+](+2)2 + [SO4
2-](-2)2} =  

= 1/2 (0,02.1 + 0,02.1 + 0,03.4 + 0,03.4) = 0,14 
 
Λόγω της ιοντικής ατμόσφαιρας, η ενεργή συγκέντρωση των ιόντων του 
ηλεκτρολύτη είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Αυτή η αποτελεσμα-
τική ή ενεργός συγκέντρωση ονομάζεται ενεργότητα (activity), α, και 
δίνεται από τη σχέση: 

 
                                                                    

(3.2) 

Ο συντελεστής ενεργότητας (activity coefficient), γ, εξαρτάται 
από το φορτίο Z του ιόντος και την ιοντική ισχύ του διαλύματος. Ο συν-
τελεστής αυτός υπολογίζεται με βάση την εξίσωση Debye -Hückel: 

                                         

(3.3)

 

όπου,γi = ο συντελεστής ενεργότητας του ιόντος i,  

Zi = το φορτίο του ιόντος i,  

Ι = η ιοντική ισχύς του διαλύματος και  

αi = η ενεργός διάμετρος του ενυδατομένου ιόντος εκφρασμένη σε  
A
o  

(1A
o 

 = 10-8 cm). 

Η εξίσωση Debye - Hückel ισχύει με ικανοποιητική ακρίβεια: 

• σε υδατικά διαλύματα με ιοντική ισχύ I<0,2 

• στους 25 °C 

 

 

α = γ . c

413. Χημική Ισορροπία

 
Επίδραση του φορτίου των ιόντων 
στην ιοντική ισχύ του διαλύματος 
 
ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ       I 
1:1   π.χ. NaCl                       c 
1:2   π.χ. CaCl2                    3c 
1:3   π.χ. Νa3PO4                 6c 
2:2   π.χ. Mg SO4                4c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Η ενεργότητα εκφράζει το μέτρο της 
δραστικής συγκέντρωσης.  
 
 
 
 
 
• Η σχέση της συγκέντρωσης με την 
ενεργότητα είναι όπως η σχέση του 
όνειρου με το ρεαλισμό μιας αναλυτι-
κής μέτρησης.  
 
 
 
 
• Ένα ιόν πλήρως ενεργό έχει συντε-
λεστή ενεργότητας γ = 1.  
 
• Ένα ιόν μερικώς ενεργό έχει συντε-
λεστή ενεργότητας γ < 1.  
 
 
 
• Ο συντελεστής ενεργότητας πολλές 
φορές συμβολίζεται με f. Στο παρόν 
βιβλίο υιοθετούμε το σύμβολο γ, με 
βάση τη σχετική πρόταση της IUPAC.
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Τα περισσότερα ιόντα με φορτίο ±1 έχουν αi  3A
o 

 και η εξίσωση Debye 
- Hückel απλοποιείται: 
 
 
                                              

(3.4) 

Ο μέσος συντελεστής ενεργότητας (mean activity coeffi-
cient), γ±, είναι ο γεωμετρικός μέσος όρος των συντελεστών του κα-
τιόντος και του ανιόντος, οπότε για ένα ηλεκτρολύτη της μορφής ΑmΒn, 
έχουμε: 

 
                                              

(3.5) 

Η εξίσωση Debye - Hückel ενός δυαδικού ηλεκτρολύτη της μορφής 
ΑmBn σε αραιά διαλύματα στους 25 °C είναι: 

    
                                        

(3.6) 

όπου, ΖΑ και ΖΒ είναι τα φορτία του κατιόντος και ανιόντος, αντίστοιχα, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο των ιόντων.  

Για τα ιόντα μεγαλύτερου φορτίου το αi παίρνει τιμές μέχρι 11A
o
 . Η 

απλοποιημένη όμως μορφή της εξίσωσης των Debye - Hückel (3.4) μπο-
ρεί με σχετικά ικανοποιητική ακρίβεια να χρησιμοποιηθεί και σ΄ αυτή 
την περίπτωση, εφ’ όσον το διάλυμα έχει ιοντική ισχύ Ι < 0,01.  

Στο σχήμα 3.4, δίνεται διαγραμματικά η μεταβολή του συντελεστή ενεργότητας διαφόρων ιόντων, σε συνάρτηση 
με την ιοντική ισχύ του διαλύματος και το φορτίο των ιόντων. 

 

ΣΧΗΜΑ  3.4 Ο συντελεστής ενεργότητας σε συνάρτηση με το φορτίο του ιόντος και την ιοντική ισχύ του διαλύ-
ματος. 

Στον πίνακα 3.1, αναγράφονται οι τιμές των συντελεστών ενεργότητας διαφόρων ιόντων, όπως αυτοί έχουν 
υπολογιστεί με βάση την εξίσωση Debye -Hückel σε σχετικά αραιά διαλύματα που έχουν ιοντική ισχύ Ι < 0,1. 
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• Ο μέσος συντελεστής ενεργότητας, 
γ±, προσδιορίζεται πειραματικά με 
διάφορες μεθόδους.  
Αντίθετα, δεν υπάρχει τρόπος πειρα-
ματικού προσδιορισμού του συντελε-
στή ενεργότητας ενός ιόντος, γ+ ή γ-, 
καθώς τα ιόντα απαντούν τουλάχι-
στον ανά ζεύγη στα διαλύματα. Η 
μόνη δυνατότητα είναι ο θεωρητικός 
υπολογισμός τους με βάση την εξί-
σωση Debye- Hückel. 
 
• Η ενεργότητα εκφράζει τη δραστική 
συγκέντρωση του διαλύματος, όπως 
αυτή προσδιορίζεται με βάση την τα-
πείνωση του σημείου πήξεως, την 
ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύμα-
τος, καθώς και με εφαρμογή του 
νόμου δράσεως των μαζών. 
 
•  Όταν   Ι   0,  
    τότε   γ   1 και  
             α   c και  
            Κο   Κ 
 
• Όταν γA+  γB-  1, τότε ο ηλεκτρολύ-
της AB χαρακτηρίζεται ιδανικός.
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Τέλος, συνοψίζουμε τα χαρακτηριστικά ενός μη ιδανικού ηλεκτρολύτη στηριζόμενοι στις ιδιότητες του συντε-
λεστή ενεργότητας: 

1. Ο συντελεστής ενεργότητας είναι μικρότερος της μονάδας και μειώ νεται με την αύξηση της συγκέντρωσης 
του διαλύματος, δηλαδή της ιοντικής ισχύος. Αυτό με την προϋπόθεση ότι Ι <1, όπως φαίνεται στο σχήμα 
3.5. 

2. Ωστόσο, ο συντελεστής ενεργότητας αυξάνεται με την ιοντική ισχύ, όταν Ι >1. (βλέπε σχήμα 3.5). Αυτό δι-
καιολογείται με το σκεπτικό ότι σε μεγάλες συγκεντρώσεις “ξοδεύονται” τα μόρια του διαλύτη, για την ενυ-
δάτωση των ιόντων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά “γυμνά” ιόντα στο διάλυμα, δηλαδή ιόντα ελεύθερα 
από μόρια διαλύτη, τα οποία έχουν μεγάλη δραστικότητα. 

3. Η ιοντική ισχύς του διαλύματος προσδιορίζει την τιμή του συντελεστή ενεργότητας και όχι τη φύση του δια-
λυμένου ηλεκτρολύτη. 

4. Η τιμή του συντελεστή ενεργότητας ενός ιόντος μειώνεται με την αύξηση του φορτίου του ιόντος κατά από-
λυτη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο του φορτίου (βλέπε σχήμα 3.4). 

5. Ο συντελεστής ενεργότητας εξαρτάται από το μέγεθος του ενυδατωμένου ιόντος. Όσο μικρότερο είναι το μέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1  Τιμές συντελεστών ενεργότητας ( γ )  μιας σειράς ιόντων σε υδατικά διαλύματα στους 25 °C.  
 

ιόν

  συντελεστής ενεργότητας 
σε διάφορες τιμές ιονικής ισχύος

α, Α° 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1

H3O
+ 9 0,967 0,933 0,914 0,86 0,83

Li+, C6H5COO- 6 0,965 0,929 0,907 0,84 0,80

Na+, IO3
- , HSO3

- , HCO3
- , H2PO4

- , H2PO4
- , OAc- 4-4,5 0,964 0,928 0,902 0,82 0,78

OH-, F-, SCN- , HS- , CIO3
- , CIO4

- , BrO3
- , IO4

- , MnO4
- 3,5 0,964 0,926 0,900 0,81 0,76

K+, CI- , Br- , I- , CN- , NO2
- , NO3

- , HCOO- 3 0,964 0,925 0,899 0,80 0,76

Rb+, Cs+, TI+, Ag+, NH4
+ 2,5 0,964 0,924 0,898 0,80 0,75

Mg2+, Be2+ 8 0,872 0,755 0,69 0,52 0,45

Ca2+, Cu2+, Zn2+, Sn2+, Mn2+, Fe2+, Ni2+, Co2+, 6 0,870 0,749 0,675 0,48 0,40

Sr2+, Ba2+, Cd2+, Hg2+, S2- 5 0,868 0,744 0,67 0,46 0,38

Pb2+, CO3
2-, SO3

2-, C2O4
2- 4,5 0,868 0,742 0,665 0,46 0,37

Hg2
2+, SO4

2-, S2O3
2-, CrO4

2-, HPO4
2- 4,0 0,867 0,740 0,660 0,44 0,36

Al3+, Fe3+, Cr3+, La3+, Ce3+ 9 0,738 0,54 0,44 0,24 0,18

PO4
3-, Fe(CN)6

3-, 4 0,725 0,50 0,40 0,16 0,095

Th4+, Zr4+, Ce4+, Sn4+ 11 0,588 0,35 0,255 0,10 0,065

Fe(CN)6
4- 5 0,57 0,31 0,20 0,048 0,021
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γεθος αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση του ηλεκτρολύτη από την ιδανική συμπεριφορά.  

6. Ο μέσος συντελεστής ενεργότητας αυξάνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας, όπως εμφανίζεται στο σχήμα 
3.5, για την περιοχή θερμοκρασιών 0-50 °C 

7. Γενικά τα ιόντα δεν επηρεάζουν την ενεργότητα των μορίων, γι’ αυτό και ο συντελεστής ενεργότητας των μο-
ρίων λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα, σε συνήθεις συνθήκες.  

8. Ο συντελεστής ενεργότητας ενός ιόντος εκφράζει την αποτελεσματικότητα του ιόντος, ανεξάρτητα από την 
ισορροπία στην οποία συμμετέχει. Για παράδειγμα ο ίδιος συντελεστής ενεργότητας περιγράφει τη δράση 
των ιόντων CN-, που συμμετέχουν στις παρακάτω ισορροπίες σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα: 

 HCN + H2O ⇄ H3O
+ + CN- 

 Ag+ + CN- ⇄ AgCN(s)  

 Ni2+ + 4CN- ⇄ Ni(CN)4
2- 

 

ΣΧΗΜΑ 3.5 Μέσος συντελεστής ενεργότητας H2SO4 σε συνάρτηση με την ιοντική ισχύ του διαλύματος και τη 
θερμοκρασία (πειραματικές μετρήσεις). Στο εικονίδιο φαίνεται η μεταβολή του συντελεστή ενεργό-
τητας στην περιοχή χαμηλών συγκεντρώσεων του ηλεκτρολύτη.  

 

Παράδειγμα 2 

Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας του Η3Ο
+, όταν η ιοντική ισχύς του διαλύματος είναι Ι = 0,025. 

Λύση 
Με βάση τον πίνακα 3.1 έχουμε: 
Ι = 0,01 0,025 0,05 
γ  = 0,914  ; 0,86 
θεωρώντας ότι στην περιοχή αυτή η σχέση μεταξύ Ι και γ είναι γραμμική έχουμε: 
 
 

 

Συνεπώς, γ = 0,894 
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Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει επίσης με βάση την απλοποιημένη εξίσωση των Debye - Hückel: 
 

 

Δηλαδή,  γ = 0,831 
 
Παράδειγμα  3 

Να υπολογιστεί ο μέσος συντελεστής ενεργότητας του CaCl2 σε διάλυμα 0,300 Μ με βάση την εξίσωση του Debye 
- Hückel. Να συγκριθεί η τιμή αυτή με την αντίστοιχη πειραματική που είναι  ίση με 0,455. 

Λύση 
Με βάση την πλήρη διάσταση του CaCl2:  CaCl2  Ca2+ + 2Cl- έχουμε [Ca2+] = 0,300 M και [Cl-] = 0,600 M. 
Συνεπώς η ιοντική ισχύς του διαλύματος είναι: Ι =½ [0,300(+2)2 + 0,600(-1)2] =0,900.    

Με βάση την εξίσωση του Debye - Hückel έχουμε: 

 

Η απόκλιση που παρατηρείται ανάμεσα στην πειραματική τιμή και υπολογισμένη με βάση την εξίσωση Debye - 
Hückel οφείλεται στη μεγάλη τιμή της ιοντικής ισχύος του διαλύματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απλοποιημένη 
εξίσωση Debye - Hückel ισχύει με ικανοποιητική ακρίβεια, μόνο όταν Ι < 0,2. 

 

H Κ έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη των συγκεντρώσεων), εφ’ όσον χρησιμοποιούνται ενεργότητες αντί συγκεν-
τρώσεων, οπότε είναι γνωστή ως θερμοδυναμική σταθερά ισορροπίας (Κ°). 

Για την ισορροπία aA + bB ⇄ cC + dD η θερμοδυναμική σταθερά, Κ° δίνεται από τη σχέση: 
 
 
 
 

 

Το Κ εκφράζει τη σταθερά της χημικής ισορροπίας με βάση τις συγκεντρώσεις και συχνά ονομάζεται πηλίκο συγ-
κεντρώσεων. Η Κ, σε αντίθεση με τη θερμοδυναμική σταθερά ισορροπίας Κ°, δεν εκφράζει μια πραγματική στα-
θερά, καθώς μεταβάλλεται με την ιοντική ισχύ του διαλύματος. Όμως, σε πολύ αραιά διαλύματα οι συντελεστές 
ενεργότητας προσεγγίζουν τη μονάδα και η τιμή της Κο εξισώνεται με την τιμή της Κ. Τέλος, να παρατηρήσουμε 
ότι σε πολλά προβλήματα χημικής ισορροπίας δεν είναι γνωστές οι τιμές των συντελεστών ενεργότητας γι’ αυτό 
και προσεγγίζουμε την απάντηση μας με βάση τη σταθερά Κ.  
 
Παράδειγμα  4 

Ο ασθενής ηλεκτρολύτης ΑΒ διίσταται σε Α+ και Β- με θερμοδυναμική σταθερά ισορροπίας Κ° = 2.10-8. Να υπο-
λογιστεί ο βαθμός διάστασης του ΑΒ συγκέντρωσης 1,0.10-4 Μ:  

i) απουσία άλλου ηλεκτρολύτη και  

ii)  παρουσία άλατος, που δεν έχει κοινό ιόν με τον ηλεκτρολύτη και ο οποίος προσδίδει ιοντική ισχύ στο διάλυμα 
Ι = 0,1. Επίσης, σε κάθε περίπτωση να υπολογιστεί η σταθερά χημικής ισορροπίας με βάση τις συγκεντρώ-
σεις, Κ. Δίνονται ότι με Ι =0,1 οι τιμές  των συντελεστών ενεργότητας των Α+ και Β- είναι 0,6 και 0,7 , αντί-
στοιχα. 

3.4  Θερμοδυναμική σταθερά ισορροπίας
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Λύση 
i) Απουσία άλλου ηλεκτρολύτη έχουμε Ι < 10-4, οπότε  γA+ = γB+1. Επίσης,  γAΒ = 1, καθώς ο συντελεστής ενερ-

γότητας ενός αφόρτιστου σωματιδίου (μορίου) είναι περίπου μονάδα, ανεξάρτητα από την ιοντική ισχύ του δια-
λύματος.  

Συνεπώς,  η σταθερά χημικής ισορροπίας με βάση τις συγκεντρώσεις, Κ, ισούται με τη σταθερά χημικής ισορ-
ροπίας με βάση τις ενεργότητες, Κ°.  

Δηλαδή, Κ  Κ°.  

Με βάση τα δεδομένα της άσκησης έχουμε: 

 
 
 
 
 

 
 

 

K° = K =  x2 / (10-4–x) = 2 .10-8  x = 1,4 . 10-6.  

Συνεπώς, ο βαθμός διάστασης είναι: 1,4 . 10-6 / 1,0 . 10-4 =0,014, δηλαδή, 1,4 %. 

ii) Παρουσία  άλλου ηλεκτρολύτη με I = 0,1 έχουμε: γA+ = 0,6 και γB+= 0,7. Οπότε,   

K° = ( [Α+] γA+ .  [Β-] γΒ- ) / ( [ΑΒ] γAΒ ) = Κ . γA+ . γ Β- ,  Κ = 2 . 10-8/ (0,6 . 0,7) = 5 . 10-8   

Με ανάλογο τρόπο έχουμε:  

K =  ψ2 / (10-4–ψ) = 5 . 10-8   ψ = 2,2 . 10-6.  

Συνεπώς, ο βαθμός διάστασης είναι: 2,2 . 10-6 / 1,0 . 10-4 = 0,022,  δηλαδή, 2,2 %.  

Η παρουσία λοιπόν ηλεκτρολύτη με μη κοινό ιόν (ιοντική ισχύς Ι = 0,1) προκαλεί αύξηση του βαθμού διά-
στασης κατά 57 %. 

 
Παράδειγμα 5 

α. Να υπολογιστεί το pH του καθαρού νερού στους 25 °C.  

β. Να υπολογιστεί το pH του νερού που περιέχει 0,10 Μ KCl στους 25 °C . 

Λύση 

α. Η2Ο + Η2Ο ⇄ Η3Ο
+ + ΟΗ- ,  

    Κw = αH3O+ . αΟΗ- = [Η3Ο
+] γH3O+ . [ΟΗ-] γΟΗ- .  

    Όμως, η ιοντική ισχύς είναι τόσο μικρή , ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε γH3O+ = γΟΗ-  1 οπότε,   

    [Η3Ο
+][ΟΗ-] =1,0 . 10-14 και  χ2= 1,0 . 10-14  χ = 1,0 . 10-7  pH  = 7. 

β. Κατ΄ αρχάς υπολογίζουμε την ιοντική ισχύ του διαλύματος:  

Ι = ½ [0,10(+1)2 + 0,10(-1)2 ] = 0,10 

Με βάση την εξίσωση Debye- Hückel  έχουμε: γH3O+ = γΟΗ- = 0,70 

οπότε, Κw = αH3O+ . αΟΗ- = [Η3Ο
+] γH3O+ . [ΟΗ-] γΟΗ- = χ2 . 0,702 = 1,0 . 10-14  χ = 1,43 . 10-7  pH  = 

6,84. 
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, το  pH  του νερού αλλάζει από 7 σε 6,84  παρουσία KCl 0,1 M.  Η 
αλλαγή αυτή του pH παρουσία άλατος (το οποίο δεν υδρολύεται) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το υπόστρωμα (η 
μήτρα) έχει ιδιαίτερη σημασία στην αναλυτική χημεία. 

 

Όλα τα διαλύματα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Συνεπώς, το άθροισμα των θετικών φορτίων σ’ ένα διάλυμα ισούται 
με το άθροισμα των αρνητικών φορτίων του διαλύματος. Η γενική εξίσωση που εκφράζει την αρχή ηλεκτρικής 
ουδετερότητας είναι: 

κ1[K1] + κ2[K2] + …=  α1[Α1] + α2[Α2] + … 

όπου, [K1] είναι η συγκέντρωση του κατιόντος 1 και κ1 το αντίστοιχο φορτίο αυτού, ενώ [Α1] είναι η συγκέντρωση 
του ανιόντος 1 και α1 το αντίστοιχο φορτίο αυτού. 
 
Παράδειγμα 6 

Να γράψετε το ισοζύγιο φορτίου σε διάλυμα που περιέχει Η2Ο, Η3Ο
+, ΟΗ-, ClO4

-, Fe(CN)6
3-, CN-, Fe3+, Mg2+, 

CH3OH, HCN, NH3 και NH4
+.  

Λύση 

Τα ουδέτερα σωματίδια δεν συμμετέχουν στην εξίσωση ηλεκτρικής ουδετερότητας. Συνεπώς έχουμε: 

[Η3Ο
+] + 3[Fe3+] + 2[Mg2+] + [NH4

+] = [ΟΗ-] + [ClO4
-] + 3 [Fe(CN)6

3-] + [CN-] 
 
Παράδειγμα 7 

Σε διάλυμα που περιέχει 0,0250 Μ KH2PO4 και 0,0300 Μ ΚΟΗ έχει υπολογιστεί ότι,  

[Η+] = 3,9.10-12 Μ               [Κ+] = 0,0550 Μ               [ΟΗ-] = 0,0026 Μ 

[Η2PΟ4
-] = 1,4.10-6 Μ         [ΗPΟ4

2-] = 0,0226 Μ       [PΟ4
3-] = 0,0024 Μ. 

Να εφαρμοστεί το ισοζύγιο φορτίου. 

Λύση 

Το ισοζύγιο φορτίου δίνεται από τη σχέση:  

[Η+] + [Κ+] = [ΟΗ-] + [Η2PΟ4
-] + 2[ΗPΟ4

2-] + 3[PΟ4
3-], δηλαδή,  

3,9.10-12 + 0,0550 = 0,0026 + 1,4.10-6 + 2.(0,0226) + 3.(0,0024)   ή   0,0550 = 0,0550 
 

3.5  Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας (ισοζύγιο φορτίου)
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Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι, στις χημικές αντιδράσεις ο αριθμός των ατόμων κάθε στοιχείου διατηρείται σταθερός.  
 
Παράδειγμα 8 

Να εφαρμοστεί η αρχή ισοστάθμισης της μάζας σε διάλυμα  

0,025Μ H3PO4   

Λύση 
Με βάση την αρχή ισοστάθμισης μάζας για τα άτομα Ρ έχουμε: αρχική 
συγκέντρωση P = συγκέντρωση P στην κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή, 
0,025 = [H3PO4] + [Η2PΟ4

-] + [ΗPΟ4
2-] + [PΟ4

3-] 
 
Παράδειγμα 9 

Να γράψετε το ισοζύγιο μάζας  

για το Κ+ και PO4
3-  

σε διάλυμα  που περιέχει KH2PO4 0,025 Μ και ΚΟΗ 0,030 Μ 

Λύση 

[Κ+] = 0,025 + 0,030 = 0,055 Μ  και  

[H3PO4] + [H2PO4 
-] + [HPO4 

2-] +[PO4 
3-]  =  0,025 Μ 

 
Για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων χημικής ισορροπίας ακολουθούμε συνήθως τα εξής βήματα: 

1. Γράφουμε τις χημικές εξισώσεις που λαμβάνουν χώρα και ορίζουμε τις άγνωστες συγκεντρώσεις. 

2. Εφαρμόζουμε την αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας. 

3. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης μάζας.  

4. Για κάθε χημική ισορροπία εφαρμόζουμε το νόμο χημικής ισορροπίας. 

5. Εξετάζουμε αν ο αριθμός των αγνώστων συγκεντρώσεων είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού εξισώσεων 
που αναγράφηκαν στα βήματα 2, 3 και 4. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε προσπαθούμε να ελαττώσουμε τον αριθμό 
των αγνώστων με κατάλληλες προσεγγίσεις. 

6. Κάνουμε τις σχετικές απλοποιήσεις (προσεγγίσεις). 

7.  Επιλύουμε το σύστημα των εξισώσεων. 

8. Τέλος, ελέγχουμε την ορθότητα των προσεγγίσεων που έχουμε κάνει. 

Η παραπάνω μεθοδολογία απεικονίζεται διαγραμματικά στο σχήμα 3.6.  
 

3.6  Αρχή ισοστάθμισης μάζας (ισοζύγιο μάζας)

3.7  Υπολογισμοί σε ιοντικά διαλύματα
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• Ο συντελεστής ενεργότητας δεν εμ-
φανίζεται στο ισοζύγιο μάζας. 
 
 
 
 

 

Διαγραμματική απεικόνιση του ισοζυ-
γίου φορτίου σε διάλυμα που περιέχει 
0,0250 Μ KH2PO4 και 0,030 Μ ΚΟΗ.
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ΣΧΗΜΑ 3.6 Προτεινόμενη μέθοδος για υπολογισμούς σε ιοντικά διαλύματα.
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Παράδειγμα 10 

Να υπολογιστεί η διαλυτότητα του Mg(OH)2 στο νερό. Δίνεται για το Mg(OH)2  Ks = 7,1.10-12 

Λύση 

1. Γράφουμε τις χημικές εξισώσεις που λαμβάνουν χώρα: 
Mg(OH)2(s) ⇄ Mg 2+ + 2OH-           
2H2O ⇄ H3Ο

+ + OH- 
Το Mg(OH)2 είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης (το Mg2+ δεν υδρολύεται). Συνεπώς, η διαλυτότητα του Mg(OH)2 
= [Mg2+] 

2. Εφαρμόζουμε την αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας:  

    [H3Ο
+] + 2[Mg2+] = [OH-] (1) 

3. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης μάζας:  
Όπως φαίνεται από τη στοιχειομετρία των χημικών εξισώσεων τα ΟΗ- προέρχονται τόσο από τη διάσταση του 
Mg(OH)2 , όσο και από τον ιοντισμό του νερού.  
Συνεπώς, έχουμε: [OH-] = [H3Ο

+] + 2[Mg2+]  η οποία συμπίπτει με την (1)  

4.   Για κάθε χημική ισορροπία εφαρμόζουμε το νόμο χημικής ισορροπίας: 
Ks = [Mg 2+][OH-]2 = 7,1.10-12                                                                                                                    (2) 
Kw =[H3Ο

+][OH-] = 10-14                                                                                                                            (3) 

5.   Αριθμός εξισώσεων σε σχέση με τους αγνώστους:  
Ο αριθμός των αγνώστων [Mg 2+], [OH-], [H3Ο

+], συμπίπτει με τον αριθμό των εξισώσεων 1, 2, 3.  

6.   Προσεγγίσεις:  
Επειδή το διάλυμα είναι βασικό μπορούμε να θεωρήσουμε  
[H3Ο

+] << [OH-] οπότε,  η (1) γίνεται: [OH-]  2[Mg2+]                                                                             (4) 

7.   Επίλυση του συστήματος:  
Από τις εξισώσεις (4) και (2) έχουμε:  
Ks = [Mg 2+](2[Mg 2+]) = 7,1.10-12 
Οπότε,  [Mg 2+] = διαλυτότητα του Mg(OH)2  =1,2.10-4 Μ 

8.   Έλεγχος των προσεγγίσεων που έγιναν:  
[OH-] =2.1,2 10-4 Μ = 2,4.10-4 Μ,    
[H3Ο

+] =1,0.10-14 / 2,4.10-4 = 4,1.10-11 
Επομένως, η προσέγγιση [H3Ο

+] << [OH-],  
δηλαδή,  4,1.10-11 << 2,4.10-4  ασφαλώς επαληθεύεται. 

 
Παράδειγμα 11 

Να υπολογιστεί η διαλυτότητα του CaF2 σε υδατικό διάλυμα του οποίου το pH έχει ρυθμιστεί στην τιμή 3,00. Δί-
νεται για το CaF2 Ks = 3,9.10-11 και για το HF Ka = 6,7.10-4  

Λύση 

1. Γράφουμε τις χημικές εξισώσεις που λαμβάνουν χώρα: 
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CaF2 (s) ⇄ Ca 2++ 2F-, 
F- + H2O ⇄ HF + OH-, 
2H2O ⇄ H3Ο

+ + OH- 
Το Ca2+ δεν υδρολύεται. Συνεπώς, η διαλυτότητα του CaF2 = [Ca 2+] 

2. Εφαρμόζουμε την αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας:  
[H3Ο

+] + 2[Ca 2+] = [OH-] + [F-]                                                                                                                   (1) 

3. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης μάζας:  
Από τη στοιχειομετρία της πρώτης χημικής εξίσωσης έχουμε ότι στη θέση της χημικής ισορροπίας,  
[F-]συνολική = [F-] + [HF] =2[Ca 2+]                                                                                                                  (2) 

4. Για κάθε χημική ισορροπία εφαρμόζουμε το νόμο χημικής ισορροπίας:  
Ks = [Ca 2+][F-]2 = 3,9.10-11                                                                                                                            (3) 
Kb = [HF] [OH-] / [F-] = 10-14 / 6,7.10-4 =1,5.10-11                                                                                       (4) 
Kw =[H3Ο

+][OH-] = 10-14                                                                                                                              (5) 

5. Αριθμός εξισώσεων σε σχέση με τους αγνώστους:  
Οι άγνωστοι είναι: [Ca2+], [F-], [HF], [F-]συνολική,  
[OH-] και είναι όσοι και οι εξισώσεις: 1, 2, 3, 4, 5. 

6. Προσεγγίσεις:  
Δε χρειάζονται να γίνουν. Η επίλυση του συστήματος είναι απλή. 

7. Επίλυση του συστήματος:  
Με δεδομένο ότι το pH = 3,00 έχουμε:  

[ΟΗ-] = Kw/[H3Ο
+] = 1,0.10-11.  

Οπότε, από την (4) προκύπτει [ΗF]/[F-] = Kb/[OH-] = 1,5.  

Δηλαδή, [HF] = 1,5[F-].  
Άρα το ισοζύγιο μάζας διαμορφώνεται ως εξής:  

[F-] + 1,5[F-] = 2[Ca2+].  
Συνεπώς, [F-] = 0,80[Ca2+],  

οπότε, Ks = [Ca2+][F-]2 = [Ca2+](0,80[Ca2+])2 =3,9.10-11 

Συνεπώς [Ca2+] =3,9.10-4 Μ, δηλαδή η διαλυτότητα του CaF2 σε διάλυμα με pH=3,00 είναι 3,9.10-4  
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1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται σε διαλύματα με ιοντική ισχύ μεταξύ 0-0,1 είναι σωστές 
και ποιες λάθος; 

α. Ο μέσος συντελεστής ενεργότητας ενός ηλεκτρολύτη ελαττώνεται με την αύξηση της ιοντικής ισχύος του 
διαλύματος. 

β. Η τιμή του συντελεστή ενεργότητας ενός ιόντος ελαττώνεται με την αύξηση του φορτίου του ιόντος (κατ’ 
απόλυτη τιμή). 

γ. Η τιμή του συντελεστή ενεργότητας ενός ιόντος ελαττώνεται με την ελάττωση της ακτίνας του ενυδατωμένου 
ιόντος. 

2. Στην Αναλυτική Χημεία με τη βοήθεια των κλασικών ή ενοργάνων τεχνικών ανάλυσης προσδιορίζονται συγ-
κεντρώσεις. Αντίθετα, οι νόμοι της φυσικοχημείας εξυπηρετούνται με τις ενεργότητες. Κάτω από ποιες συνθήκες 
μπορεί να κλείσει το κενό ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη, δηλαδή τη συγκέντρωση και την ενεργότητα; 

3. Να γραφούν οι θερμοδυναμικές σταθερές ισορροπίας (K °) των παρακάτω χημικών εξισώσεων: 

α. HCN(aq) + H2O(l) ⇄ H3O
+(aq) + CN-(aq)        

β. NH3(aq) +H2O(l) ⇄ NH4
+(aq) + OH-(aq) 

γ. PbI2(s) + S2-(aq) ⇄ PbS(s) + 2I-(aq) 

4. Εξηγήστε γιατί 

α. Το Mg 2+ έχει μεγαλύτερη ακτίνα ενυδατωμένου ιόντος από το Ba2+; 

β. Το Η+ έχει ακτίνα ενυδατωμένου ιόντος 900 pm, ενώ το ΟΗ- έχει αντίστοιχα 350 pm; 

5.  Να προσδιοριστεί ο συντελεστής ενεργότητας του Η3O
+ σε διάλυμα που περιέχει 0,01 Μ HCl και 0,04 Μ KClO4. 

Ποιο είναι το pH του διαλύματος;  

6. Να υπολογιστεί η ιοντική ισχύς στα παρακάτω διαλύματα  
α. 0,2 Μ KNO3     β. 0,2 Μ K2SO4     γ. 0,05 Μ NaCl     δ. 0,025 Μ CuCl2  

7. Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων νατρίου και χλωρίου σε διάλυμα NaCl 0,001 M. 

8. Σε ποια κατεύθυνση μετατοπίζονται οι παρακάτω ισορροπίες αν η ιοντική ισχύς 
των αντίστοιχων διαλυμάτων αυξηθεί από 1,0 . 10-3 σε 1,0 . 10-1. Να δικαιολο-
γήσετε τις απαντήσεις σας. 

α. Fe3+ + SCN- ⇄ Fe(SCN)2+      

β. H2PO4
- + H2O ⇄ HPO4

2- + H3O
+      

γ. PO4
3- + H2O ⇄ HPO4

2- + OΗ- 

δ. Hg2+ + 2Cl- ⇄ HgCl2 (s)  

9. Με δεδομένο ότι ο συντελεστής ενεργότητας ενός ιόντος ελαττώνεται, σε διάλυμα του οποίου η ιοντική ισχύς 
αυξάνεται στην περιοχή από 0 έως 0,1, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν;  

α. το φορτίο του ιόντος αυξάνεται    

β. η ακτίνα του ενυδατωμένου ιόντος ελαττώνεται. 

10. Κάτω από ποιες συνθήκες ένας ασθενής ηλεκτρολύτης μπορεί να γίνει ισχυρός;  

11. Να υπολογιστεί το pH διαλύματος βενζοϊκού οξέος 0,1 Μ 
α) σε νερό  
β) παρουσία K2SO4 0,05 Μ. Δίνεται η τιμή Κa του οξέος: 6 . 10-5.  

Ερωτήσεις - Προβλήματα
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5. 0,86 – 2,07 
 
6. α. 0,2 β.0,6 
 
7. 0,964 
 
8. α. προς τα αριστερά   

γ. προς τα αριστερά
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12. Να εφαρμοστεί το ισοζύγιο φορτίου σε υδατικό διάλυμα H2SO4, αν είναι γνωστό ότι το οξύ ιοντίζεται σε 
HSO4

- και SO4
2-. 

13. Να γράψετε το ισοζύγιο φορτίου σε ένα διάλυμα που περιέχει Η3Ο
+, ΟΗ-, Ca2+, HCO3

-, CO3
2-, 

Ca(HCO3)
+, Ca(OH)+, K+ και ClO4

-.  

14. Να γραφεί η εξίσωση ισοστάθμισης μάζας για το P σε υδατικό διάλυμα Νa3PO4 0,01 Μ. 

15. Nα γράψετε το ισοζύγιο μάζας για το Mg και το Br σε υδατικό διάλυμα  MgBr2 0,2 Μ όταν  
α) τοMgBr2 διίσταται αποκλειστικά σε ιόντα Mg2+ και Br- και  
β) αν θεωρήσουμε ότι σχηματίζεται εκτός των άλλων και MgBr+. 

16. Να γράψετε τις εξισώσεις ισοστάθμισης μάζας και φορτίου στα παρακάτω διαλύματα: 

α. HF  0,1 Μ 

β. NaH2PO4  0,1 Μ         

γ. CH3COONa  0,1 M  

17. Κάνοντας χρήση των ενεργοτήτων να υπολογιστεί το pH διαλύματος NaΟH 0,010 M 
που περιέχει επιπλέον Ca(NO3)2 0,0040 Μ. Να συγκριθεί η τιμή αυτή με την αντίστοιχη 
τιμή του pH, αν δε λάβουμε υπ’ όψη τις ενεργότητες. 
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